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مقدمه
گسترش روزافزون فساد اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران و ناتوانایی مجموعه نهادهای
تقنینی ،قضایی ،نظارتی و اجرایی برای جلوگیری و ریشهکن کردن فساد اقتصادی موجب
مطرح شدن سؤالهای بنیادی و کاربردی در مبارزه با مفاسد اقتصادی میشود .یکی از
ضرورتهای بسیار مهم ،پی بردن به این مسئله اساسی است که آیا فساد اقتصادی در
جمهوری اسالمی ایران در حال تبدیل شدن از فساد مزمن به فساد سازمانیافته است
که مجموعه نظام با رویکردها و رویههای فعلی توان جلوگیری از گسترش و فرا گیر شدن
آن را ندارد؟ این سؤال ازاینرو مهم است که برمبنای مطالعات و تجارب جوامع مختلف،
فساد اقتصادی عامل برهم زدن توازن و تعادل نظام اجتماعی  -فرهنگی ،نظام اقتصادی
و حتی ثبات نظامهای سیاسی است .فساد کارکردهای سیستمی بخشهای مختلف
جامعه را برهم میزند و شیوع آن در سطوح نهادی و یا ردههای باالی سیاسی و مدیران
عالیرتبه میتواند مهمترین زمینه تضعیف مشروعیت سیاسی محسوب شود .در واقع در
عرصه امنیت داخلی تأثیرات و تهدیدات امنیتی این موضوع عمیقتر است و به نوعی تهدید
استراتژیک برای نظام حقوقی و رژیم سیاسی محسوب می شود.
یکی از مهمترین دغدغهها و چالشهای ذهنی و مدیریتی پاسخ به این سؤال است
که چرا مبارزه با فساد اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران بهرغم سپری شدن نزدیک به
چهار دهه از عمر انقالب همچنان بیاثر بوده و تدابیر اعالنی و سیاستها ،تغییر جدی در
پیشگیری و یا جلوگیری از وضعیت نامطلوب این پدیده به مثابه معضل بزرگ سیاسی -
اقتصادی ایجاد نکرده است و برخالف گفتمان انقالب اسالمی ایران ،فسادهای پدیدار شده
و پرتکرار در نظام اداری ،بانکی و برخی از بخشهای اقتصادی به سمت سطحی از فساد
مزمن حرکت کرده است .اهمیت موضوع به این دلیل است که ا گر فساد اقتصادی ماهیت
سازمانیافته و سیستمی پیدا کند برای مواجهه اصولی با این معضل ما به راهکارها و
راهبردهای پیچیده و جامعی که برخاسته از یک نظام اندیشهای و تفکر سازماندهی شده
باشد نیازمند هستیم که محصول تضارب و برایند اندیشهها و تجربهها باشد .بر این اساس
برای درک مهمترین زمینه و علل شیوع فساد در سطح فردی و نهادی اقتصاد سیاسی
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فساد در جمهوری اسالمی ایران ،پژوهش حاضر به لحاظ روششناختی به نظرخواهی از
خبرگان مدیریتی و نخبگان فکری میپردازد.

 .1بررسی مفهومی
 .1-1تعریف فساد
فساد موضوعی چندوجهی ،چندسطحی و چندعاملی است؛ بنابراین هیچگونه تعریف
واحد ،فرا گیر و جهانشمولی از فساد وجود ندارد .برای اولین بار سنتوریا )1931(1
تعریف فساد را اینگونه تعریف کرد« :فساد عبارت است از سوءاستفاده از قدرت دولتی
برای منافع شخصی» (دوگراف .)3 :1394 ،آمنولدسن نیز فساد را سوءاستفاده از کاالها
و امکانات دولتی و عمومی توسط مأمورین دولتی برای بهرهگیری شخصی تعریف کرده
است (.)Amnuldsen, 2000: 5

 .1-2اقتصاد سیاسی
در یک تعریف کلی میتوان اقتصاد سیاسی را بررسی تأثیرات و تعامل متقابل مؤلفههای
عرصه سیاست و قلمرو اقتصاد دانست .اقتصاد سیاسی با ماهیت سیاسی تصمیمگیری
آغاز میشود و با چگونگی تأثیرگذاری امور سیاسی بر انتخابهای اقتصادی در یک جامعه
ارتباط مییابد .در واقع رهیافت اقتصاد سیاسی بر وجود ارتباط میان مؤلفههای سیاسی و
اقتصادی در شکل دادن به پدیدههای اجتماعی تأ کید کرده و بر چگونگی تأثیرگذاری امور
سیاسی در بروندادهای اقتصادی توجه میکند .آدام اسمیت اصطالح اقتصاد سیاسی را
چنین تعریف کرده است« :شاخهای از علم دولتمردان یا قانونگذاران با اهداف دوگانه ایجاد
درآمد یا معاش زیاد برای مردم و رفع نیاز دولت یا جامعه از طریق ایجاد درآمد کافی برای
خدمات عمومی» (گرونوین.)225 :1377 ،

1. JosephbJ Senturia
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 .1-3رانت و دولت رانتیر
برای پرداختن به تعریف اقتصاد سیاسی و تأثیر آن در ایجاد فساد در جمهوری اسالمی
ایران باید به مفهوم رانت ،دولت رانتی و اقتصاد رانتی پرداخته شود چرا که نوع اقتصاد
سیاسی حا کم بر مناسبات و تصمیمگیریهای اقتصادی ،مالی ،تجاری و فعالیتهای
تخصیصی و بازتوزیعی منابع توسط دولت و کارگزاران آن از منظر دولت رانتی و اقتصاد رانتی
قابل درک و فهم است .نفت و گاز در ایران باعث به وجود آمدن دولت رانتیر و جامعهای
رانتجو شده است .آدام اسمیت و ریکاردو رانت را درآمد و عواید حاصل از زمین و طبیعت
میدانستند .درآمدی که بدون تالش به دست میآیند و در برابر مفاهیمی چون سود و مزد
بهکار میروند که نتیجه تالش و فعالیت اقتصادی است (طاهری .)106 :1385 ،در اقتصاد
سیاسی نیز رانت به معنای درآمدهای یک دولت از منابع خارجی (فروش مواد خام و منابع
زیرزمینی و کمک سایر دولتهاست) که ربطی به فعالیتهای تولیدی در اقتصاد داخلی
نداشته و اغلب از استخراج منابع و مواهب طبیعی به دست میآید (طبیبیان.)3 :1371 ،
 .1-4گونهشناسی فساد
 .1-4-1فساد تصادفی و فساد نظاممند

درجه شیوع فساد در جوامع مختلف متفاوت است و از درجه کم تا درجه بسیار رایج و
قاعدهمند تغییر میکند .ا گر فساد کم باشد به آسانی قابل کشف و مجازات است .اما وقتی
فساد در جامعه رایج شود و به شکل قاعده درآید ،احتمال کشف و مجازات آن کاهش مییابد،
زیرا برخالف حالت اتفاقی ،طرفین تمایلی به گزارش کردن خالف ندارند .هر جا که فساد
قاعدهمند شده باشد نهادها ،قوانین و ضوابط رفتاری با الگوهای غارتگری دیوانساالران و
کارگزاران دولتی تطابق مییابند و رشوه نیز میتواند باعث کند شدن رسیدگی به پروندهها (و
کاهش احتمال مجازات) شود (مؤسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد.)21 :1382 ،
 .1-4-2فساد سازمانیافته و غیرسازمانیافته
ه کلی است که یکی ارتکاب فساد بهصورت انفرادی
مبنای این طبقهبندی دو خصیص 
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یا جمعی و دیگری سازماندهی شده یا نشده نوع و نحوه ارتکاب جرم است .بر این
اساس ،فسادی سازمانیافته تلقی میشود که دو ویژگی مهم داشته باشد؛ اول اینکه
بهصورت جمعی و شبکهای انجام شود نه فردی .و دوم اینکه تمام مراحل ارتکاب
فساد اعم از برنامهریزی و اجرا یا بخشی از آن سازماندهی شده باشد (همدمی
خطبهسرا .)41 :1387 ،در جرم سازمانیافته ،بازیگران اقتصادی حوزه تجارت و
فعالیتهای غیرقانونی تالش دارند با پرداخت رشوه به پلیس ،سیاستمداران و قضات
و همچنین با شریک کردن آنها در سود فعالیتهای تجاری غیرقانونی با اطمینان
خاطر فعالیت کنند .آنها در اغلب مواقع فعاالنه میکوشند پلیس و نهادهای نظارتی را
فاسد کنند (.)Akerman, 1999: 72

 .2بررسی نظری
 .2-1نظریهها و رهیافتها نسبت به فساد
 .2-1-1نظریه نخبگان

فساد با هنجارها و ارزشهای برخی گروههای نخبه فرصتطلب ارتباط دارد .ا گر هنجارها
ی که
و ارزشهای نخبگان ،موجد فساد نباشد شاهد بروز فساد در بین آنها نخواهیم بود .زمان 
ارزشهای واحدی بین نخبگان حا کم بوده و برخی از آنها در پی دستیابی به فرصتهای سیاسی
مترتب بر تحقق خواستههای جامعه باشند ،فساد بروز خواهد کرد ( .)Jain, 2005: 64نظریه
نخبگان سه فرض اساسی دارد .1 :میزان فساد در هر جامعه به رفتار سیاسی نخبگان
بستگی دارد .2 .رفتار سیاسی نخبگان تحت تأثیر هنجارها و ارزشهای آنان است.
 .3هرگونه تحول در این نوع از هنجارها و ارزشها نشئت گرفته از فرهنگ نخبگان است،
بنابراین فرهنگ نخبگان خاستگاه تحول در ارزشهای نخبگان ،رفتار آنان و در نهایت
فساد سیاسی است (.)Ibid.,: 74
 .2-1-2رهیافت نظریه عقالنیت فردی نسبت به فساد

در رویکرد عقالنیت فردی ،فساد سیاسی بهعنوان نتیجه محاسبات عقالنی هزینهها
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و سودهای کارگزاران حکومتی تلقی میشود .در این رهیافت فرض بر آن است که
ً
سیاستمداران و بوروکراتها در پی قدرت سیاسی و مالی هستند که ا گر اهداف آنها صرفا
مبتنیبر سود و منطق هزینه  -فایده باشد ،این امر روند سالم رقابتیهای سیاسی ،فرایند
تصمیمگیری و نظارت سیاسی را مختل کرده و منابع نظام سیاسی را به دنبال اهداف خود
میکشد که دلیل این امر آن است که بقا و حمایت سیاسی از این افراد مستلزم توزیع و
تخصیص غیرقانونی منابع عمومی است (هیوود.)11 :1381 ،
 .2-1-3رهیافت الگوی نهادی نظامهای سیاسی

پیروان این رهیافت بر این باورند که نهادها باعث شکلگیری رفتارها میشوند و در
نتیجه برخی از نهادهای سیاسی مستعد فساد هستند .مطالعه رابطه بین نهادهای
سیاسی و حا کمیت سیاسی و فساد و تأثیر متفاوت انواع نظامهای سیاسی؛ بر افزایش
و یا کاهش فساد تأ کید دارد .مفهوم الگوی نهادی در فرض رقابت سیاسی واقع شده
است که بر انتخابات ایدئال بهعنوان ابزار کافی برای کنترل ،پاسخگویی و کنترل فساد
ّ
تأ کید دارد و در پی کشف و تبیین تأثی ر سازوکارهای علی کنترل همچون باز بودن و
شفافیت نظام سیاسی و رقابت حزبی ،قواعد تصمیم سازی یا مسائل کنش جمعی
است (.)Degraaf, Wagenaar and Patrick Von, 2010: 18
 .2-2اقتصاد سیاسی و تأثیر انواع رانت بر فساد
عالوهبر ساختار سیاسی؛ میان نوع ساخت و مناسبات اقتصادی و فساد نیز ارتباط نزدیکی
وجود دارد .تجارب چند دهه اخیر نشان میدهد که سطح فساد در اقتصادهای بسته با
تصدیگری باالی دولت به مراتب بیشتر بوده است .عالوهبر این سطح فساد اقتصادی و
رانتها ارتباط مستقیمی با سطح گسترش بوروکراسی دارد .اقتصادهای رانتی به فربهی
و حجیم شدن دولت ،انحصارهای دولت در اقتصاد و در نهایت به فساد و رانتجویی
اقتصادی منجر میشود (سردارنیا .)102-103 :1395 ،از انواع رانت میتوان به رانت سیاسی،
اقتصادی ،قضایی و اطالعاتی اشاره کرد .در مقاله حاضر با توجه به انتخاب رهیافت اقتصاد
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سیاسی در بررسی علل فساد در جمهوری اسالمی ایران ،رانت سیاسی و اقتصادی مورد
توجه است.
 .2-2-1رانت سیاسی

فساد سیاسی یکی از پیامدهای مهم شکلگیری رانت سیاسی در هر جامعهای است .هرگاه
دولت و احزاب قدرتمند سیاسی که توزیع و تصمیمگیری درخصوص منابع قدرت و ثروت را
در اختیار دارند در انجام این کار بین افراد و گروههای مختلف جامعه تبعیض قائلشوند و
در واقع چنانچه اراده متنفذان سیاسی خارج کردن رقبا از میدان و دادن امتیاز به یک فرد یا
گروه خاصی باشد یک رانت سیاسی برای فرد ،گروه خاص و یا شبکه حامیان شکل میگیرد.
 .2-2-2رانت اقتصادی

زحمت طیفی از گروههای اجتماعی از
رانتهای اقتصادی ناشی از بهرهمندی بدون
ِ
برخی منابع و عوامل اقتصادی مانند منابع طبیعی ،امتیازات و محدودیتهای بازرگانی،
سیاستهای حمایتی ،کنترل قیمتها ،چندگانگی نرخ ارز ،تخصیص سهمیههای ارزی
و نحوه توزیع بودجه و اعتبارات دولتی است .چنین رانتهایی باعث تضعیف انگیزه تولید
و کاهش درآمدها میشود و افراد بااستعداد و مولد به سوی جستجو و کسب رانت رفته و
بنیانهای اقتصاد یک کشور آسیب میبیند (پارچهفروش.)15 :1392 ،
در جمهوری اسالمی ایران وابستگی شدید بودجه و برنامههای توسعه به رانتهای
ارزی حاصل از فروش نفت و گاز و وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی و ارز حاصل
از آن باعث شکلگیری نوعی از ساختار اقتصاد سیاسی رانتی پایدار شده که زمینهساز
فساد در ایران شده است .بر این مبنا استقالل نسبی مالی دولت از درآمدهای مالیاتی و
قدرت انحصاری دولت در تخصیص و بازتوزیع منابع موجب شکلگیری رانتهای بزرگ
اقتصادی برای برخی اعضای بخش خصوصی ،بخش عمومی ذینفوذ و نیز شرکتها و
مدیران چندزیست خصولتی و شبهدولتی  -شبهعمومی و در نهایت عدم مسئولیتپذیری
و پاسخگویی نهادی و فردی شده است.
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مدل  .1مدل مفهومی اقتصاد سیاسی فساد
عدم شفافیت
فساد در تأمین مالی

فساد سیاسی

انسداد سیاسی

احزاب

علل سیاسی

ضعف نظارتی

عدم پاسخگویی و
مسئولیتپذیری

فقدان اراده سیاسی
فساد

اقتصاد دولتی

علل اقتصادی

اقتصاد رانتی

علل خرد اقتصادی

مأخذ :یافتههای تحقیق.

 .3روششناسی تحقیق
در این مقاله تالش شده تا علل اقتصاد سیاسی فساد در جمهوری اسالمی ایران با استفاده از
نظرات خبرگی کشف و استنتاج شود .بر این اساس جامعه نمونه پنجاه نفر از خبرگان که 56
درصد مدرک دکترا و  44درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد که شامل اساتید دانشکدههای
علوم سیاسی ،نمایندگان مجلس و برخی از مسئوالن و کارشناسان مربوطه و همچنین از برخی
مرا کز علمی  -پژوهشی از جمله پژوهشکده مطالعات راهبردی ،سازمان بازرسی کل کشور،
سازمان مردمنهاد شفافیت و عدالت ،مؤسسه افکارسنجی ،ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال
و ارز بودند انتخاب شدند .به لحاظ روشی و تجزی هوتحلیل دادهها ،آزمون دبیلیو کندال برای
بررسی میزان اجماع نخبگان درخصوص علل فساد مبنا قرار گرفت .نمونهگیری مقصودی و
هدفمند بود و پاسخگویان بهصورت هدفمند و قضاوتی انتخاب و از سؤالهای دست اول
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استفاده شده شد .قلمرو مکانی تحقیق شهر تهران و نوع تحقیق کاربردی بود .چنانکه اشاره
شد سنجش روایی پرسشنامه تحقیق حاضر نیز نظرخواهی و تأیید گروهی از استادان علوم
سیاسی و جامعهشناسی سیاسی و حقوق بوده است.

 .4وضعیت فساد در جمهوری اسالمی ایران
در این قسمت وضعیت فساد در جمهوری اسالمی ایران از منظر شاخص ادرا ک فساد
سازمان شفافیت بینالملل بررسی میشود .سازمان شفافیت بینالملل که ساالنه وضعیت
همه کشورها را ازنظر سطح فساد بررسی میکند در گزارشهای خود ،شاخص ادرا ک فساد
را برای اقتصاد ایران از سال  2003تا کنون منتشر کرده است .براساس آخرین گزارش منتشر
شده از سوی این سازمان در سال  2017که وضعیت فساد را در  180کشور مورد ارزیابی قرار
میدهد ،وضعیت جمهوری اسالمی ایران در سال  2017نسبت به سال  2016تفاوت چندانی
نداشته و از رتبه  131به  130تقلیل یافته که بیانگر نزول یکپلهای در این رتبهبندی است.
نمودار  1رتبه ایران طی سالهای  2003تا  2017در شاخص ادرا ک فساد را به تصویر میکشد.
نمودار  .1شاخص ادرا ک فساد ایران در بازه زمانی  2003تا 2017

مأخذ :جمالی.99 :1397 ،
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براساس دادههای سازمان شفافیت در سالهای  2003-2017بهترین وضعیت سالمت
اقتصادی ایران در دوازده سال اخیر مربوط به سال  2003است که شاخص ادرا ک فساد عدد
 30را نشان میدهد .پس از آن روند سالمت اقتصادی تا سال  2009نزولی بوده است که در
این سال بدترین وضعیت برای کشور نمایانگر میشود و رتبه ایران ازنظر سالمت اقتصادی در
ً
سطح جهانی به رتبه  168تنزل مییابد .پس از آن مجددا روند فسادگریزی یا بهبود نسبی در
روندهای سالمت اداری مثبت شد و در آخرین آمار ارائه شده در سال  2017شاخص ادرا ک
فساد عدد  30را نشان میدهد و رتبه ایران به رتبه  130بهبود یافته است (جمالی.)99 :1397،

 .5عوامل سیاسی  -اقتصادی فساد در جمهوری اسالمی ایران
با توجه به اینکه چارچوب تحلیلی این نوشتار برای فهم زمینهها و علل فساد و تخلفات
ُ
کالن و خرد اقتصادی و اداری در جمهوری اسالمی رویکرد اقتصاد سیاسی است ،دو طیف
مؤلفههای سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد و سعی میشود در هر یک از این
عرصهها ،مهمترین زمینهها مورد شناسایی و ارزیابی نسبی قرار گیرد.
 .5-1علل سیاسی فساد
 .5-1-1فساد سیاسی (نهادها و کارگزاران)

رفتار فسادآلود بسیار متمایز از جرائم معمول است و این امر حا کی از منحصربهفرد بودن
زمینهها و اهداف فساد است .این زمینهها و عوامل در فضایی شکل میگیرد که در آن الگوهای
خاصی از روابط بین افراد ،گروهها و دولت آغاز میشود .ساختار کالن سیاسی (ویژگی نهادی
نظام سیاسی ،توازن قوا ،رقابتپذیری انتخاباتی و )...انگیزه پا کدستی و یا ورود به تخلفات
در ادارات و همچنین کیفیت پاداش و مجازات افراد در داخل یا بیرون سیستم اداری را
مشخص میکند .نتایج نشان میدهند که با دمکراسی ،نظامهای پارلمانی ،ثبات دمکراتیک
و آزادی بیان؛ فساد بهصورت نظاممند کاهش مییابد (استفهارست ،پلیزو و نیل.)77 :1394 ،
ً
فساد سیاسی قاعدتا در سطوح باال و میانی مقامهای سیاسی رخ میدهد .این نوع از
فساد زمانی محقق میشود که سیاستمداران و تصمیمگیرندگان سیاسی (رؤسای دولت ،وزرا و
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مقامات ارشد) که باید قانون را به نام مردم تنظیم ،تأیید و اجرا کنند ،خودشان فاسد باشند.
در این نوع از فساد با افراد متنفذی سروکار داریم که از موقعیتهای خود برای گرفتن رشوههای
کالن از شرکتهای دولتی استفاده میکنند ،درآمدهای کالنی از راه تقلب در معامالت به دست
میآورند و یا مقادیر هنگفتی از پول را که از خزانه دولت اختالس کردهاند را به حسابهای
بانکی خود (که اغلب در خارج از کشور است) منتقل میکنند .بهعالوه ،فسادسیاسی زمانی به
وقوع میپیوند که سیاستگذاری و قانونگذاری به نحوی تغییر داده شده باشد تا سودی عاید
سیاستمداران و قانونگذاران شود (مؤسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد.)23 :1388 ،
 .5-1-2انسداد سیاسی (چرخش نخبگان به جای گردش واقعی نخبگان)

شاید دلیلی که بیش از دالیل سیاسی دیگر برای توضیح فساد مؤثر بهنظر برسد «موانع ورود به بازار
سیاسی» باشد .هرچه هزینهه ا در بازار سیاسی پایینتر باشد ،فعالیت و ورود برای یک حزب جدید
و غیرفاسد ،آسانتر خواهد بود تا سیاستهای حزبی خود را بدون تغییر حفظ کند و آرای حزب
ً
فاسد کهنهکار رابهخوداختصاصدهد.معموال کارگزاراندر نظامهایفاسدبعداز تثبیتموقعیت
خود موانعی را برای ورود به صحنه سیاست پدید میآورند تا بتوانند حفظ و تداوم قدرت خود
را تضمین کنند .این موانع عنصر ذاتی دمکراسی نیستند ،بلکه انحراف از فرایندهای دمکراتیک
هستند .در واقع بدکارکردی دمکراسی و جهتگیری آن به سمت نوعی الیگارشی مهندسی شده
در فرایندهای دمکراتیک مانند انتخابات منجر به فساد میشود (کی جین.)119 :1386 ،
امانوئل والسترین میگوید« :نظامی که قدرت را بهصورت غیردمکراتیک و نابرابر توزیع
کند ،بدین معناست که سایر چیزه ا را هم بهصورت نابرابر توزیع میکند و چنین نظامهایی
نمیتوانند مردمساالر باشند» .بنابراین فقدان دولتهای مردمساالر ،عامل اصلی بازتولید
فساد در تمامی عرصههاست .به بیان دیگر ،توسعه نامتوازن و نابرابری در بهرهمندی از
فرصتهای سیاسی ،آموزشی ،اقتصادی ،علمی ،مدیریتی و فاصله طبقاتی در دورههای
تاریخی مانند پهلوی اول و دوم نشانگر این مطلب است که بدکارکردی نهادهای دمکراتیک
مانند پارلمان و انتخابات در ایران موجب پایداری و تداوم فساد شبکهای و سیاس شده
است .از طرفی ،گستردگی دولت و قرار داشتن عرصه سیاست ،فرهنگ ،اقتصاد و عمدهترین
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سرمایههای ملی مانند نفت و همچنین چرخش قدرت سیاسی و اقتصادی در دست عناصر
محدود بهصورت دائمی و تکراری ،موضوعی بوده که فساد را در درون دولت و بعضی از
نهادهای خصوصی و نیز در عرصه اقتصادی و برخورداری از رانتها نهادینه و ریشهدار کرد
(حاجیانی .)158 -159 :1389 ،در جمهوری اسالمی ایران شواهد عینی ،مبین این حقیقت
است که گردش نخبگان سیاسی ،مدیریتی و اداری به معنای واقعی نیفتاده است و در
طول عمر چهلساله انقالب نخبگان سیاسی ،اجرایی و مدیریتی بهرغم کاستیها و نقصها
در انجام مسئولیتهای محوله و نقص در مدیریت مسائل کالن حا کم بر کشور ،به جای
گردش واقعی نخبگان ،آنان فقط جابهجا شدند و ازدواجهای مصلحتی سیاسی این معضل
را تشدید کرده است .این مسئله باعث تسلط عدهای قلیل بر منابع کشور شده و یک
سیستم بسته مدیرتی ،اقتصادی و سیاسی را به وجود آورده است.
 .5-1-3نبود شفافیت (نبود جریان آزاد اطالعات در مرا کز تصمیمگیری و اجرایی)

از دیدگاه سیاسی ،شفافیت به معنای روشن و آشکار بودن اساس فعالیتها و تصمیمهای
سیاسی و سازوکارهای حا کم بر نحوه توزیع قدرت در جوامع است که باعث اعتماد و
اطمینان متقابل در روابط میان افراد و گروههای مختلف میشود .امکان رقابت سالم بین
احزاب و گروههای سیاسی برای کسب قدرت و وجود رسانههای جمعی و مطبوعات آزاد
جهت اطالعرسانی صحیح و انتقاد از عملکرد مقامات حا کم ،از شرایط الزم برای شکلگیری
یک محیط شفاف سیاسی است .در این فضا از تمرکز قدرت در دست یک فرد یا گروه
خاص ،رانتجویی و اعطای امتیازات ویژه و انحصارات به افراد یا گروههای خاص جلوگیری
میشود .نظام اقتصادی کشور در دهههای گذشته به علتهای مختلف از جمله دخالت
گسترده و روزافزون دولت در فعالیتهای اقتصادی مانند در تعیین دستوری و اداری
قیمتها و اعطای یارانههای مختلف ،دچار عدم شفافیت اقتصادی ،تخصیص غیربهینه
و اتالف وسیع منابع و امکانات و بروز رفتارهای اقتصادی غیرعقالنی در تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان شده است (موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد.)15-17 :1382 ،
بیاطالع مردم از شرایط و زمان تسهیالت اعطایی ارزی و ریالی دولت و همچنین
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مجوزهای مختلف وارداتی و صادراتی و سهمیهها یکی از تبعات جبرانناپذیر نبود
شفافیت و ناآ گاهی ا کثریت مردم از تسهیالتی است که بانکها ،وزارتخانهها یا
سازمانهای تحت پوشش بخش عمومی غیردولتی ،از منابع حاصل از بودجه ساالنه
یا منابع دیگر ،با نرخ پایینتر از بازار در اختیار افرادی خاص قرار میدهند .نتیجه این
وضعیت ،ارتکاب جرائمی همچون «تبانی در معامالت دولتی ،ارتشا و کسب درآمدهای
نامشروع ،توزیع ناعادالنه درآمده ا و فرصتهای اقتصادی ،شکاف طبقاتی و پیدایش
انحصارات اقتصادی است» (همدمی خطبهسرا .)145 :1387 ،نبود شفافیت ،احتمال
علنی و محکوم شدن بابت کارهای خالف را کاهش میدهد و تحلیلهای هزینه  -فایده
را به نفع فساد سوق میدهد (استفهارست ،پلیزو و نیل.)47 :1394 ،
شفافیت و شفافسازی نظامهای اداری ،اقتصادی ،مالیاتی ،بانکی و همچنین
شفافیت در نظام تصمیمگیری و تصمیمسازی کشور از مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار در
امر مبارزه با فساد و از بین بردن زمینهها و بسترهای به وجودآورنده فساد است .چرا که
شفافیت در حوزههای مختلف کشور ،موجب جریان آزاد اطالعات میشود و این جریان آزاد
اطالعاتی مانع و سد محکمی در برابر فساد است .در ضمن تکیه محض بر عوامل انسانی
در ساختار اداری کشور در مقابل الکترونیکی و سیستمی کردن فرایندها و امور اداری
موجبات شکلگیری فساد شده است .ازاینرو دولت یکپارچه الکترونیک و سیستمی کردن
فرایندهای اداری وشفافسازی ،سازوکارهای مهمی برای پیشگیری از فساد است.
 .5-1-4فساد در تأمین مالی احزاب یا گروههای سیاسی

ریکاردو پلیزو نشان میدهد که چگونه نهادینه شدن ضعیف احزاب سیاسی در بسیاری
از کشورهای در حال توسعه ،وسوسه برای تأمین نیازهای مالی با روشهای غیرقانونی را
افزایش داده است .این مشکل بهخصوص در زمان رقابت انتخاباتی احزاب سیاسی برای
کسب قدرت تشدید و به رقابت برای منابع مالی و مشکالت تأمین مالی احزاب سیاسی
منجر میشود (همان .)33 :رسواییهای فساد در تأمین مالی مبارزات انتخاباتی بسیارند و
اغلب شامل خود نمایندگان پارلمان است که میتواند اشکال بسیاری داشته باشند؛ مثل
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موضوع دیگری
خرید رأی ،استفاده غیرقانونی از منابع دولتی و ....نگرش رأیدهندگان
ِ

است؛ ا گرچه آنها بهطورکلی فساد را محکوم میکنند ،اما همچنان رأی خود را میفروشند.
همچنین در برخی موارد ،نامزدها معتقدند ا گر هزینه مبارزات انتخاباتی را بدون یارانه دولتی
بپردازند هیچ شانسی برای مشارکت در افزایش غیرقانونی تأمین مالی ندارند (همان.)34 :
ً
فساددر تأمینمالیفعالیتهایخودمعموال شاملیکیاز مواردذیلمیشود.1:کمکهای
سیاسی که قوانین موجود را در زمینه تأمین مالی فعالیتهای سیاسی نقض میکنند .2.استفاده
از پولی که مقام سیاسی شاغل از مبادله فاسدآمیز برای مبارزات انتخاباتی یا اهداف حزبی به
دست آورده است.3 .استفاده غیر مجاز از منابع دولتی برای مقاصد حزبی .4 .پذیرش پول در
ازای نفع غیرقانونی یا وعده دادن یک نفع درصورت انتخاب شدن برای یک ُپست .5.کمک مالی
از منابع بدنام .6 .هزینه کردن برای اهداف ممنوع همانند خرید رأی (همان.)304 :
 .5-1-5ضعف نظارتی و نهادهای مرتبط

ضعف نهادهای نظارتی و قضایی بهدلیل نفوذ ،محافظهکاری یا ترس ،یکی دیگر از عوامل رشد
فساد است .آلوده شدن بعضی از وزارتخانهها که خود مسئول برخورد با این مفاسد هستند و
روی آوردن برخی از نمایندگان مجلس به فعالیتهای اقتصادی و استفاده از هزینههای کالن
میلیاردی برای تبلیغات ،همه به ضعف این نهادها در نظارت کمک کرده است .برخوردهای
جناحی و سیاسی در رسیدگی به تخلفات مقامات یا برخی نهادها و مؤسسات ،وجود نهادها
و سازمانهای بازرسی موازی و وابسته به دستگاهه ا و سازمانهای دولتی و فقدان اختیارات
مستقل از دستگاهه ا برای برخورد با سوءاستفادهه ا و عناصر فساد ،از مؤلفههایی است که
فساد را استمرار میبخشد .ترجیح مصلحتاندیشیهای فردی بر مصالح نظام و حقوق
اساسی مردم در برخورد با برخی از عناصر فساد ،عدم قاطعیت مورد انتظار دستگاههای
قضایی در برخورد با قاچاقچیان کاال ،مواد مخدر ،ارز و زمینخواران و نادیده گرفتن سوابق
و تجربههای هزاران مدیر کارآمد در اداره کشور با مالحظات سیاسی ،حزبی و فقدان نظارت
دولتی و مردمی زمینه مفاسد مالی را بیش از پیش فراهم میکند (حاجیانی.)166 :1389 ،
گفتنی است کارایی و اثربخشی نظارت ،توسط دستگاهای نظارتی مستقل و پا ک زمانی میسر
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خواهد بود که مستمر و مداوم انجام شود و همچنین از یک ضمانت اجرایی قوی برخوردار
باشد که بتواند بهطور مستقل فساد را کشف و با آن برخورد کند.
 .5-1-6اراده مبارزه با فساد سیاسی

هر جایی که تعهد ضدفساد واقعی است ،اراده سیاسی میتواند افشا کننده باشد .بیانگیزگی،
ترس ،استعفا و فرصتطلبی میتواند آن را تقلیل دهد و تعهد اصالحگران و اراده سیاسی
مبارزه با فساد را تضعیف کند .اولین شاخص اراده سیاسی ،ورود به برخی طر حها و ابتکارات
است .طر حهای داخلی شامل انگیزهبخشی به اصالحگرانی است که خودشان درک کنند
فساد یک موضوع برجسته است و به انجام اقدامات ضروری برای مبارزه با آن عالقمند
باشند .شاخص دوم سطح باالی مشارکت در فرایندهای اصالحی است .آیا نظام راهبردی
را اتخاذ کرده است که مشارکتی باشد و منافع تعدادی از سهامداران را ادغام کند؟ شاخص
سوم شامل راهبردهای اصالحی برای پیشگیری ،آموزش و مجازات برای مبارزه با فساد است.
شاخص چهارم ،تخصیص منابع کافی برای نهادهای ضدفساد است .شاخص پنجم ،موضوع
کنترل و ارزیابی تالشهای اصالحی برای در نظر گرفتن اصالحات دورهای و تضمین درستی
اهداف سیاسی است (استفهارست ،پلیزو و نیل.)87 :1394 ،
ضدفساد مؤثر ،باید بهطور گسترد ه ایجاد شود.
اراده سیاسی برای تداوم بخشیدن به اقدام
ِ
اراده سیاسی زمانی کارآمد خواهد بود که همه چیز را شامل شود و منافع گستردهای از حوزهها را
دربرگیرد .در این زمان وقتی اراده سیاسی نهادینه شود و به اشخاص و توجه افراد خاصی وابسته
نباشد ماندگار خواهد بود .فضای الزم برای رشد این اراده سیاسی باید از درون نظام سیاسی به
وجود آید و بخش جداییناپذیر از فرایندهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی شود (همان.)94 :
 .5-2علل اقتصادی فساد
 .5-2-1اقتصاد دولتی

در کشورهایی که حکومت مجموعههای اقتصادی انحصاری تشکیل میدهند ،فساد
زمینه مناسبتری برای رشد دارد .قدرت بهعالوه اطالعات و اخبار داخلی برای مقامات
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دولتی فرصتهایی را ایجاد میکند تا منافع خودشان یا کسانی که در زمره حامیانشان
محسوب میشوند را ارتقا بخشند (ابراهیمآبادی و مرشدیزاد.)17 :1383 ،
حضور دولت در فعالیتهای اقتصادی ،صنعتی و سیاستهای قیمتگذاری عامل مهمی در
ً
جرائمی مانند ارتشا به حساب میآید .غالبا قیمت فروش یک محصول تولیدی از قیمت بازار آزاد
آن بهمراتب پایینتر است و این امر باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد ،ازاینرو دولت
ناچار است از بین متقاضیان براساس معیارهایی افراد واجد شرایط را انتخاب کند .ارزیابی شرایط
متقاضیان و انتخاب افراد واجد شرایط برعهده دستگاههای اداری است و به کارکنان مسئول
قدرت زیادی داده و زمینه برای ارتشا فراهم میشود .نتایج مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی نشان میدهد در اقتصاد ایران ارتباط قوی و مثبت بین بودجه دستگاههای دولتی و
فساد اداری وجود دارد ،بهطوریکه  1درصد افزایش در بودجه دولت به قیمت ثابت باعث 82
درصد افزایش در پروندههای اختالس ،ارتشا و جعل میشود .بنابراین کاهش حجم دستگاههای
دولتی یا بهعبارتدیگر کوچک کردن بخش دولتی میتواند نقش مهمی در کاهش بودجه دولت
و در نتیجه کاهش جرائم فساد اداری داشته باشد (مرکز پژوهشهای مجلس.)123-130 :1377 ،
 .5-2-2اقتصاد رانتی
اقتصاد ایران از دهه  1340به بعد یک اقتصاد رانتی بوده و پس از انقالب نیز همچنان ویژگی رانتی
و وابستگی باالی خود به این درآمدها را حفظ کرده است .نتیجه استمرار اقتصاد رانتی در چند
دهه اخیر ،تصدیگری فزاینده دولت در اقتصاد ،استمرار تعداد قابل توجهی از انحصارات در حوزه
تجارت و تعداد قابل توجهی خدمات بوده است (مؤسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد.)78 :1382 ،
پس از انقالب و بهویژه پس از پایان جنگ نیز مدیریت مطلوب و نظارت جدی بر
نحوه هزینهکرد و توزیع منابع رانتی یا نفتی در فرایند سیاستگذاریهای توسعه انجام نشد.
کشور نتوانست از اقتصاد رانتی و نفتی نجات یابد و تصدیگری فزاینده و روزافزون دولت در
اقتصاد ،در عمل مانع از پیدایش فضای رقابتی جدی در عرصه اقتصاد شد .بهدلیل عدم
رقابت واقعی و برخورداری افراد و گروههای متنفذ از رانتهای اطالعاتی و نفوذ سیاسی؛
زمینه انحرافهای اقتصادی ،فساد اداری و اقتصادی یا رانتهای غیرقانونی افزایش یافت.
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توپا گیر ،عرصه را برای بخش
تداوم انحصارات و تصدیگری فزاینده دولت و مقررات دس 
خصوصی تنگتر کرده و انگیزه آنها برای تبانی فساد و ّ
سری با کارگزاران حکومت برای فرار از
قوانین و نظارت را قویتر کرده است (سردارنیا .)112 :1395 ،براساس برخی گزارشها ،فساد
از مشخصههای تجارت نفت است ،وابستگی به نفت و گاز میتواند بهطور غیرمستقیم بر
فساد تأثیرگذار باشد .در ایران نیز همچون بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت ،وجود
نفت و گاز باعث شکلگیری ساختارهای ضعیف نظارتی دولت شده که انجام اقدامات
فسادانگیز را برای مقامات دولتی بهشدت ساد ه کرده است .در عمل مخاطرات فساد در
محیطهایی که دارای منابع غنی هستند بسیار بزرگ و متنوع است و هزینههای آن برای
اقتصاد ملی بسیار سهمگین است (راغفر.)28 :1387 ،
ُ
 .5-2-3تحلیل فساد در سطح خرد اقتصادی

یکی از مهمترین علتهای شیوع و پایداری فساد در تمام جوامع مربوط به سطح اقتصاد
ُ
خرد یا پایین بودن سطح دستمزده ا و حقوق در بخش عمومی (دولتی) است که باعث
میشود افراد راههای غیرقانونی را در تأمین معاش خود طی کنند .همچنین فقر یکی از
مهمترین علل شکلگیری و زمینهساز مفاسد است .تورم روزافزون و روند دائمی نزول قدرت
خرید و بیکاری ،مردم را به کسب درآمدهای سهلالوصول و فعالیتهای فاسد ترغیب
میکند .نتایج یک مطالعه انجام شده در ایران نشان میدهد بودجه دولت و تورم از جمله
متغیرهایی است که در افزایش فساد مالی مؤثر هستند .افزایش بودجه دولت ،با توجه به
دولتی بودن بخش بزرگی از فعالیته ا در کشور بهطور چشمگیری باعث افزایش مفاسد
مالی و پروندههای اختالس ،ارتشا و جعل شده است .تورم فزاینده جو نامطمئنی را ایجاد و
نرخ تنزیل را در رجحان یک کارمند افزایش میدهد .این مسئله باعث میشود که کارمندان
برای حدا کثر کردن مطلوبیت خود نهایت سوءاستفاده از امکانات و موقعیتهای موجود
را داشته باشند .کارمندان دولت نسبت به آینده با شک و تردید مواجه هستند و سعی
خواهند کرد با ایجاد پشتوانههای محکم در دوران تصدی خود ،نسبت به آینده اطمینان
بیشتری کسب کنند (دادگر و معصومینیا.)65-67 :1383 ،
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 .6اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی ایران و فساد از منظر خبرگان فکری و نهادی
در این پژوهش تالش شده است علل اقتصاد سیاسی فساد در ایران با استفاده از نظرات
خبرگی احصا شود .ازاینرو  35علت در ادبیات نظری شناسایی و سپس با استفاده از
پرسشنامه ،رابطه علل با اقتصاد سیاسی فساد از خبرگان سؤال شد .برای شناخت علل
اقتصاد سیاسی فساد ،عالوهبر نمرات زیاد و خیلی زیادی که خبرگان برای هر یک از علتها
در نظر گرفتهاند ،میزان توافق مجموع خبرگان نیز درخصوص علل اقتصاد سیاسی فساد نیز
مهم است ،بنابراین آزمون دبیلیو کندال برای بررسی میزان اجماع خبرگان درخصوص علل
اقتصاد سیاسی فساد انتخاب شد.
با توجه به سختگیری آزمون دبیلیو کندال و لزوم توافق حداقلی  50درصد ،تالش شد
با کمک آماره انحراف استاندارد ،عللی که خبرگان درخصوص آن توافق کمتری داشتند ،از
آزمون دبیلیو کندال حذف شده و مقدار توافق آنها حداقل تا  50درصد افزایش یابد .آمار
توصیفی برای  35علت فساد در جدول زیر آمده است.
جدول  .1آمار توصیفی
گویهها

تعداد میانگین انحراف آماری حداقل حدا کثر

 .1نظام اداری کشور از شفافیت الزم برخوردار است.

50

1/80

0/727

1

5

 .2عدم شفافیت نظام اداری در شکلگیری مفاسد اقتصادی کالن مؤثر
است.

50

4/68

0/471

4

5

 .3عدم شفافیت اقتصادی ،نظیر شفاف نبودن در گردش پول و
کاال ،از عوامل مهم فساد اقتصادی است.

50

4/60

0/495

4

5

 .4نظام اداری عریض و طویل و پیچیده از اصلیترین عوامل
فساد اقتصادی سازمانیافته است.

50

4/28

0/671

2

5

 .5مداخله دستگاههای دولتی (حا کمیتی) در اقتصاد ایران
فوقالعاده زیاد است و بخش قابل مالحظهای از فساد اقتصادی
ناشی از مداخله این دستگاهها در اقتصاد است.

50

4/40

0/728

1

5

 .6بهدلیل مداخله دستگاههای حا کمیتی در اقتصاد دایره
فساد اقتصادی در ایران خیلی وسیع است.

50

4/14

0/729

2

5

 .7نوسانات شدید قیمتها باعث ثروتهای بادآورده و موجب
فساد اقتصادی است.

50

4/36

0/749

2

5
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گویهها

تعداد میانگین انحراف آماری حداقل حدا کثر

 .8مفاسد اقتصادی عامل افزایش شکاف طبقاتی در جامعه
است.

50

4/52

0/646

2

5

 .9تکیه محض بر عوامل انسانی در ساختار اداری کشور در مقابل
الکترونیکی و سیستمی کردن فرایندها و امور اداری موجب
شکلگیری فساد اقتصادی شده است.

50

4/00

0/782

2

5

 .10پیچیدگی ،ابهام و نامتناسب بودن قوانین ،عامل پرداخت و
دریافت رشوه در نظام پیچیده اداری است.

50

3/84

1/095

1

5

 .11ضعف نظارتی در شکلگیری فساد اقتصادی مؤثر است.

50

4/54

0/646

2

5

 .12عدم شفافیت در گزارش فعالیت بانکها و دیگر نهادهای
مالی بهصورت منظم و ادواری باعث بروز فساد اقتصادی است.

50

4/22

0/679

2

5

 .13عدم شفافسازی داراییها و اموال مسئوالن کشور و مدیران
دولتی قبل و بعد از تصدی مسئولیت در بروز فساد اقتصادی مؤثر
است.

50

4/16

0/792

2

5

 .14عدم آ گاهی مردم نسبت به اموال و دارایی مسئوالن و
مدیران دولتی قبل و بعد از تصدی مسئولیت عامل فساد
اقتصادی است.

50

3/78

1/016

2

5

 .15سبک بودن مجازات افرادی که از بیتالمال سوءاستفاده
کردهاند از عوامل فساد اقتصادی است.

50

4/14

0/904

2

5

 .16اطاله دادرسی و مشمول مرور زمان شدن رسیدگی به
پروندههای فساد اقتصادی در قوه قضائیه از عوامل زمینهساز
شکلگیری فسادهای اقتصادی است.

50

4/30

0/707

2

5

 .17نظارت ضعیف مجلس شورای اسالمی بر دستگاههای
حکومتی باعث فساد اقتصادی میشود.

50

4/08

0/877

2

5

 .18مالحظهکاری و عدم برخورد قاطع با برخی مفاسد اقتصادی
دولتمردان از سوی قوه قضائیه موجبات گسترش فساد اقتصادی
است.

50

4/48

0/677

2

5

 .19فساد اقتصادی ناشی از فساد اداری در کشور است.

50

4/10

0/863

2

5

 .20حساسیت مسئوالن نسبت به فساد اقتصادی در نظام جمهوری
اسالمی ایران کاسته شده که این امر موجب افزایش فساد اقتصادی
میشود.

50

3/96

0/968

1

5

 .21ریشهکن کردن فساد اقتصادی جزء دغدغهها و اولویتهای
قوه مقننه است.

50

2/24

0/744

1

5

 .22قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی فعال است.

50

2/20

0/990

1

5

 .23نهادهای نظارتی خود به نوعی آلوده و درگیر فساد اقتصادی و مالی
شدهاند.

50

3/96

/781

2

5
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تعداد میانگین انحراف آماری حداقل حدا کثر

 .24دولت (قوه مجریه) نسبت به فساد اقتصادی و مالی
اطرافیان اعضای کابینه وا کنشی متناسب با جرم را از خود نشان
میدهد.

50

2/48

1/147

1

5

 .25حکومت عزم جدی و همهجانبهای برای مقابله با فساد اقتصادی
دارد.

50

2/48

1/074

1

5

 .26تعلل در رسیدگی قاطع به پروندههای فساد اقتصادی
اشخاص منتسب به حا کمیت ،انگیزه افراد را برای ارتکاب فساد
بیشتر ،افزایش میدهد.

50

4/22

0/840

1

5

 .27انفعال مردم در برابر فساد اقتصادی عامل گسترش روزافزون
فساد است.

50

3/54

1/129

1

5

 .28عدم حساسیت جامعه نسبت به فساد اقتصادی ،از
مهمترین عوامل گسترش فساد است.

50

3/28

1/278

1

5

 .29اراده سیاسی قانونگذاران برای مبارزه با فساد اقتصادی
ضعیف است.

50

3/98

0/869

1

5

 .30خألهای قانونی زمینه را برای سوءاستفاده از قانون و فساد
مهیا کرده است.

50

3/92

0/900

2

5

 .31ابهام در قانون زمینهساز شکلگیری مفاسد اقتصادی است.

50

3/82

0/962

1

5

 .32عدم ایفای نقش مستقل و آزادانه مطبوعات در فاش کردن
به موقع فساد از عوامل گسترش فساد اقتصادی است.

50

4/22

0/910

2

5

 .33در جریان رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی کالن،
شفافسازی انجام میشود.

50

2/08

0/829

1

5

 .34مطبوعات و رسانهها نقش مؤثری در راستای مبارزه با فساد
اقتصادی در کشورمان دارند.

50

3/62

1/193

1

5

 .35روحیه رانتجویی و کسب درآمدهای کالن و آسان ،از
عوامل گسترش دامنه فساد اقتصادی است.

50

4/32

0/713

2

5

مأخذ :یافتههای تحقیق.

با توجه به جدول فوق ،علتهایی که بیشترین مقدار انحراف استاندار را دارا بودند ،یک
به یک حذف شدند تا ضریب توافق  50درصدی حاصل شود .در مجموع از  35علت 22 ،علت
حذف شد و سیزده علت که خبرگان توافق مناسبی در خصوص آن داشتند ،پذیرفته شد .در
جدول زیر نتایج دبیلیو کندال برای سیزده علت اقتصادی سیاسی فساد نشان داده شده
است.
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جدول  .2مهمترین علتهای اقتصاد سیاسی فساد
گویهها

رتبه متوسط

 .1نظام اداری کشور از شفافیت الزم برخوردار است.

1/69

 .2عدم شفافیت نظام اداری در شکلگیری مفاسد اقتصادی کالن مؤثر است.

9/21

 .3عدم شفافیت اقتصادی ،نظیر عدم شفافیت در گردش پول و کاال ،از عوامل مهم فساد اقتصادی
است.

8/79

 .4نظام اداری عریض و طویل و پیچیده از اصلیترین عوامل فساد اقتصادی سازمانیافته است.

7/29

 .5مداخله دستگاههای دولتی (حا کمیتی) در اقتصاد ایران فوقالعاده زیاد است و بخش قابل
مالحظهای از فساد اقتصادی ناشی از مداخله این دستگاهها در اقتصاد است.

7/94

 .6بهدلیل مداخله دستگاههای حا کمیتی در اقتصاد ،دایره فساد اقتصادی در ایران خیلی وسیع
است.

6/76

 .7مفاسد اقتصادی عامل افزایش شکاف طبقاتی در جامعه است.

8/52

 .8ضعف نظارتی در شکلگیری فساد اقتصادی مؤثر است.

8/53

 .9عدم شفافیت در گزارش فعالیت بانکها و دیگر نهادهای مالی بهصورت منظم و ادواری باعث بروز
فساد اقتصادی است.

7/01

 .10اطاله دادرسی و مشمول مرور زمان شدن رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی در قوه قضائیه از
عوامل زمینهساز شکل گیری فسادهای اقتصادی است.

7/52

 .11ریشهکن کردن فساد اقتصادی جزء دغدغهها و اولویتهای قوه مقننه است.

1/99

 .12روحیه رانتجویی و کسب درآمدهای کالن و آسان ،از عوامل گسترش دامنه فساد اقتصادی
است.

7/46

 .13مالحظهکاری و عدم برخورد قاطع با برخی مفاسد اقتصادی دولتمردان از سوی قوه قضائیه
موجبات گسترش فساد اقتصادی است.

8/29

مأخذ :همان.

با توجه به جدول فوق خبرگان درخصوص سیزده علت گفته شده برای اقتصاد سیاسی
فساد توافق دارند .رتبههای میانگین نشان میدهد که علت شماره  2یعنی عدم شفافیت
نظام اداری مؤثرترین علت برای فساد بوده و علت شماره  3یعنی عدم شفافیت اقتصادی،
نظیر عدم شفافیت در گردش پول و کاال در رتبه بعدی قرار دارد .میزان اهمیت هر یک از
علل فساد در نمودار زیر نشان داده شده است.

 54ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

AK
F"#êS#ù
Õ{#£Ý

سال  ،27شماره 101
B/

&

هریک از
میزان ا
نمودار .2
فسادﻓﺴﺎد
عللﻋﻠﻞ
ﯾﮏ از
همیتﻫﺮ
اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﯿﺰان
ﻧﻤﻮدار . 1
ﻋدم ﺷﻔﺎﻓﯾت اداری
ﻋدم ﺷﻔﺎﻓﯾت اﻗﺗﺻﺎدی ﻧظﯾر ﻋدم ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﮔردش ﭘول و ﮐﺎﻻ
ﺿﻌف ﻧظﺎرﺗﯽ
ﻓﺳﺎد اﻗﺗﺻﺎدی ﻋﺎﻣل اﻓزاﯾش ﺷﮑﺎف طﺑﻘﺎﺗﯽ
ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﺎری و ﻋدم ﺑرﺧورد ﻗﺎطﻊ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺳد اﻗﺗﺻﺎدی دوﻟﺗﻣردان
ﻣداﺧﻠﮫ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی دوﻟﺗﯽ در اﻗﺗﺻﺎد
اطﺎﻟﮫ دادرﺳﯽ و ﻣﺷﻣول ﻣرور زﻣﺎن ﺷدن رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘروﻧده…
روﺣﯾﮫ راﻧت ﺟوﯾﯽ و ﮐﺳب درآﻣدھﺎی اﺳﺎن و ﮐﻼن
ﻧظﺎم اداری ﻋرﯾض و طوﯾل و ﭘﯾﭼﯾده
ﻋدم ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﮔزارش ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﺎﻧﮏ ھﺎ و دﯾﮕر ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻣداﺧﻠﮫ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾﺗﯽ در اﻗﺗﺻﺎد
ﻋدم دﻏدﻏﮫ و اوﻟوﯾت ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد در ﻗوه ﻣﻘﻧﻧﮫ
ﻧظﺎم اداری ﮐﺷور از ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻻزم ﺑرﺧوردار اﺳت
10
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2

1

0

مأخذ :یافتههای تحقیق.

گفتنی است که پرسششوندگان از یکسو بیشترین نمره را (بیشترین جواب مثبت) به
پرسش عدم شفافیت اداری داده و از سوی دیگر کمترین نمره و یا بیشترین جواب منفی را
به شفافیت در نظام اداری کشور ارائه دادهاند .بنابراین وضعیت شفافیت اداری متغیر مؤثر
و تعیینکننده در علل بروز فساد است .پرسششوندگان درخصوص عدم شفافیت اداری
بیشترین اجماع را داشته و ا کثریت قاطع آنها بر این اعتقاد بودند که نظام اداری کشور
شفافیت الزم را ندارد.
 .7جمعبندی و نتیجهگیری
در این مقاله ابتدا به لحاظ مفهومی و نظری ابتدا رویکرد اقتصاد سیاسی فساد تبیین
شد و سپس در چارچوب این رویکرد ،دیدگاههای نخبگان علمی  -پژوهشی و همچنین
نخبگان تقنینی ،کارشناسان قضایی و بازرسی درخصوص مهمترین علل فساد در جمهوری
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اسالمی ایران مورد ارزیابی قرار گرفت .از منظر مبانی مفهومی و نظری رهیافت اقتصاد
سیاسی ،یافتهها حا کی از آن است که زمین ه و شرایط مناسبی برای پدیداری و رشد فساد
اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران وجود دارد .به این معنا که علل ساختاری ،نهادی و
کارگزاری فساد با یک ارتباط درونی منسجم همافزا ،که منجر به شکلگیری و تداوم فساد
اقتصادی در ایران میشود ،وجود دارد .برمبنای تجربه چند دهه گذشته نتیجه مهمی
ً
که میتوان گرفت این است که هرگونه اقدامات صرفا پسینی برای مبارزه با فساد راهکار
مناسبی برای این معضل تهدید امنیتی  -حا کمیتی نخواهد بود چرا که برخورد و مبارزه
با معلول فساد یعنی مصادیق فساد اقتصادی که بروز و ظهوریافته از مجموعه علل و
عوامل سیاسی ،اقتصادی ،بهویژه عدم شفافیت در نظام اداری و نظام اقتصادی کشور
(نبود جریان آزاد اطالعات در مرا کز تصمیمگیری و اجرایی) ،اقتصاد سیاسی رانتی و دولت
رانتیر ،مانع از گسترش دامنه فساد اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران نخواهد شد ،چون
محیط و ساختار مناسب برای شکلگیری فساد وجود دارد و همزمان با برخورد با یکی از
مصادیق فساد اقتصادی که کشف یا آشکار شده است ،مفاسد اقتصادی دیگری در حال
به وقوع پیوستن است .همچنین یافتههای بخش پیمایشی تحقیق بیانگر آن است که
هر سه قوه مقننه ،مجریه و قضائیه در مبارزه با فساد؛ نقصها و کاستیهایی داشتند و
نمیتوان در امر مبارزه با فساد اقتصادی ،مسئولیت را متوجه یک قوه کرد بلکه بایستی
نقش و عملکرد هر سه قوه را در کنار هم دید و ارزیابی کرد .در واقع چنانکه شکلگیری فساد
به تنهایی نشئت گرفته از نهاد و سازمان منفکی نیست ،مبارزه با آن هماهنگی بخشهای
مختلف سیاسی ،تقنینی ،اجرایی ،قضایی ،نظارتی و حتی فرهنگی جامعه را میطلبد و تا
این واقعیت در مبارزه با فساد دیده نشود؛ با یکسری از اقدامات قضایی (اقدامات پسینی)
نمیتوان پاسخگوی این معضل تهدید امنیتی خزنده نظام جمهوری اسالمی ایران شد.
آنچه این برداشت و استدالل را تقویت میکند به وضوح در نظرهای خبرگان قابل مشاهده
است .با احصا و استنتاج از نظرات خبرگی بنیادیترین مؤلفه شکلگیری فساد در جمهوری
اسالمی ایران ،نوع اقتصاد سیاسی حا کم بر آن است که از مهمترین معرفهای آن میتوان
به نبود شفافیتهای اداری و اقتصادی نظیر عدم شفافیت در گردش پول و کاال ،عدم
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شفافیت در گزارش فعالیت بانکها و دیگر نهادهای مالی ،نظام اداری عریض و طویل و
پیچیده ،مداخله دستگاهای دولتی (حا کمیتی) در اقتصاد ،ضعف نظارتی و از سوی دیگر
اطاله دادرسی و مشمول مرور زمان شدن رسیدگی به پرونده های قضایی ،مالحظهکاری و
عدم برخورد قاطع با برخی از مفاسد اقتصادی دولتمردان ،عدم اولویت و دغدغه مبارزه با
فساد در قوه مقننه به همراه رشد روحیه رانتجویی در فعالیتهای اقتصادی اشاره کرد که
هریک از این عوامل بهصورت همافزا از عوامل به وجودآورنده فساد اقتصادی در جمهوری
اسالمی ایران هستند .اما با توجه به نظرات خبرگی اصلیترین و تعیینکنندهترین معرف
علل بروز فساد در جمهوری اسالمی ایران عدم شفافیت در نظام اداری و اقتصادی است
که پرسششوندگان درخصوص عدم شفافیت اداری و اقتصادی بیشترین اجماع را دارند و
ا کثریت قاطع آنها بر این اعتقادند که نظام اداری و اقتصادی کشور از شفافیت الزم برخوردار
نیست.
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