
  المللی پردازي سیاسی و روابط بین مین نشست علمی پژوهشکده نظریهپنجاهگزارش 

بـا عنـوان    95اردیبهشـت   14الملـل در تـاریخ    پنجاهمین نشست علمی پژوهشکده نظریه پردازي سیاسی و روابـط بـین  
که اقتصـاد دانـان بـا     انجام شدبه این گونه در این نشست علمی طرح بحث . برگزار گردید» اقتصاد مقاومتی و مسأله فساد«

ـ توجه به اینکه دولت دغدغه مالکیت شخصی ندارد، توصیه به کوچک شدن دولت  دولـت،  نـت  همچنـین متغیـر را  . دمی دهن
هاي اخالقی و دینی، هر یک از ایـن   رکار دولت و عدم استفاده از نهاهاي کارآمد و نیز فقدان دغدغهبفقدان ترتیبات نظارتی 

در ایـن مسـأله   نیـز  برند ولی بخش خصوصی  گرچه فساد را در مورد دولت به کار می. فساد دولتی مؤثر است موارد، در تولید
شست بیان داشت که باید بدانیم که فساد و سالمت چیسـت همچنـین فـرق آن بـا     در ادامه دیگر عضو علمی ن. سهیم است

معطوف کـرده اسـت و   ود اي را به خ مباحث گسترده بحث فساد در رشته اقتصاد. شودبا قدرت معلوم  ششفاف سازي و نسبت
هـاي   نفـع شخصـی در تمـام تحلیـل    . تواند فسـاد زا باشـد   هاي اقتصادي می سیاست. شدوارد مراکز اکادمیک  1980از سال 

و مولد بودن یـا دنبـال کالهبـرداري و فسـاد      ي بر این اساس ممکن است حکم به کار تولید. زند اقتصادي حرف اول را می
. آورد فساد تباهی جامعه و اقتصـاد را بـه دنبـال مـی    . ناي تباهی و خرابی استعفساد به م لمههمچنین گفته شد که ک. باشید

ی یامبران براي خروج انسان از وضـع طبیعـ  پ. فساد ریشه در وضعیت طبیعی انسان دارد. باید میان فساد و فاسد فرق گذاشت
وقتی .  استعمل خالف قانون فساد آور. هدف از تأسیس دولت هم براي خروج از وضع طبیعی انسان است اند و مبعوث شده

کـه بحـث اقتصـاد    اشـاره شـد   نیز به این نکته . شود شوند، فساد رفع می سه مقوله قانون، اخالق و عدالت به هم نزدیک می
  . اگر چه یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی پرداختن به مساله فساد است. مقاومتی در پاسخ به مساله فساد طرح نشده است

  

  


