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  ... !!فساد در ايران 
  زاده ميثم قاسم

  دانشجوي كارشناسي ارشد 
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

                                                   
  مقدمه

هاي بلوكه شده  ها و پول با توجه به اينكه در چند ماه آينده، از يك سو دارايي
هايي كه براي فروش نفت  اد خواهند شد و از سوي ديگر محدوديتايران آز

هايي  ، دغدغهشوند جهاني اعمال شده است، برطرف مي ايران در بازارهاي
مبني بر بروز فسادهاي جديد در دولت به دليل دسترسي بيش از پيش به 

در اين نوشتار . درآمدهاي نفتي و منابع ارزي خارجي وجود خواهد داشت
ر تشريح جايگاه ايران از نقطه نظر شاخص فساد در جهان، به عمده عالوه ب

هاي برون رفت  راه همچنين هاي اداري و داليل بروز فساد در كشور و دستگاه
  . نجالب اشاره خواهد شداز اين م

  اهميت فساد
تمامي   دگاهاز دي. توجه به فساد در سه دهه اخير و در مقياس جهاني، به صورت چشمگيري افزايش داشته است

ها، حداقل در سطح شعار و تبليغات، فساد مالي به عنوان يك پديده  اديان توحيدي و از ديدگاه همه حكومت
 ها دولت. شده است جهاني تبديل معضل يك به مالي و اداري فساد امروزه. مذموم در نظر گرفته شده است

 و نتايج كه طور همان ،شناسد نمي هم رزيم و حد هيچ و شود مي هاي بسياري آسيب باعث فساد كه آگاهند
اين پديده در . است گوناگون توسعه يافتگي، سطح و اقتصادي و سياسي نوع سازمان بر بنا نيز آن پيامدهاي

ر راه پيشرفت جامعه، ترين عوامل در س ويژه در كشورهاي درحال توسعه، به عنوان يكي از مهمه دنياي امروز و ب
  . ت حركت چرخ توسعه جامعه ايجاد كرده استن ناپذيري را بر روي سرعو صدمات جبرا مطرح شده

  جايگاه ايران 
هاست با اين  اقتصاد ايران هم سال. كه عاري از هرگونه فساد اقتصادي است كندتواند ادعا  هيچ كشوري نمي

ت گسترده موجب انحصارات وسيع، ساختار رانتي، سطح پايين كيفيت قوانين و عدم شفافي. پديده شوم روبروست
سازمان شفافيت بين الملل ساالنه وضعيت . دشده است كه متأسفانه ايران در زمره كشورهاي فاسد محسوب شو

يكي از پارمترهاي ارزيابي وضعيت اقتصادي و  .كند مي بندي و رتبه همه كشورها را از نظر سطح فساد بررسي
در جهت منافع  فساد، سوء استفاده از اعتماد مردم اين نوع. باشد اجتماعي كشورها، شاخص فساد اقتصادي مي

نگاهي به جايگاه و  .كند در قالب رشوه، اختالس، تقلب، كالهبرداري و اخاذي ظهور مي شخصي است كه معموال
  . باشد سال اخير، به خوبي گوياي عمق فساد در نظام اداري كشورمان مي 10از منظر شاخص فساد در  رتبه ايران

  ز منظر شاخص فساد در جهانرتبه ايران ا
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ثل دانمارك، فنالند و زالندنو در كشور دنيا انجام شده و كشورهايي م 180هاي گذشته بين  اين بررسي در سال

شمالي، افغانستان و سومالي نيز در انتهاي  ترين كشورها و كشورهايي همچون كره باالي جدول و در زمره پاك
  . اند جدول و در ميان فاسد ترين كشورها قرار گرفته

بدترين رتبه . ده استدهنده حركت ما به سمت فساد بيشتر بو سال اخير نشان 10بررسي روند حركتي ايران در 
را به خود اختصاص داده  168مورد بررسي جايگاه  كشور 180 رقم خورده است كه در ميان 2009كشور در سال 

 2009صريحا عنوان شد كه در سال  2010الملل در سال  جالب آنجاست كه در گزارش سازمان شفافيت بين. است
جا شده كه بر باخارجي ج هاي نفتي اي نفتي ايران با شركتر رشوه در چارچوب قراردادهميليارد دال 12بيش از 

 2009سال هاي نفتي در ايران طي  ها و واسطه اي است كه مقام مبناي  شاخص فساد اين مبلغ حداقل ميزان رشوه
ر ، به اختصادر ادامه. ند و دار نقش داشته گيري اين نارسايي ي در شكلعوامل زيادقطعا . دان ميالدي دريافت كرده

  . اد فساد را معرفي خواهيم كردترين عوامل موثر در ايج برخي از مهم
  عوامل موثر در بروز فساد

هاي  حضور برخي نهادهاي دولتي برخوردار از اطالعات و انحصارات دولتي يا توانايي اعطايي ويژه در فعاليت. 1
گذاران را نااميد و  سالم است كه سرمايهترين عوامل ايجاد فضاي غيررقابتي و نا از مهماين نوع فساد . اقتصادي

دي گريبان گير شوند، مفاسد اقتصادي زيا كشورهايي كه با پديده فرار سرمايه روبرو مي. كند فراري مي
تر و تهديدكننده تر از رشوه خواري در ادارات  پيامدهاي منفي اين فساد بسيار عميق .اقتصادشان خواهد شد

  . شود گذاري و حتي فرار سرمايه منجر مي فساد به كاهش سرمايه اين نوع دولتي است، زيرا
سيستم هاي بانكي، گمركي، مالياتي و امثالهم در كشور آن قدر پيچ و خم  .پيچيدگي و نامتناسب بودن مقررات .2

و با پرداخت دهند يا اصالً در آن وارد نشوند و يا از طرق غير قانوني  گذاران ترجيح مي دارند كه بسياري از سرمايه
از سيستم پيچيده اداري به مقصود خود برسند كه اين زمينه ساز مفاسد  وبندها هرچه زودتر خارجرشوه و زد

  . اقتصادي و اداري خواهد بود
 ي فرهنگي درهابارزترين الگو يكي از پيچيدگي وفراگيري پديده خويشاوند گرايي به عنوان. خويشاوند گرايي. 3

  . ين عوامل فساد درنظام اداري وتضييع حقوق عامه مردم به نفع خواص استتر يكي از مهم ،ايران
مقررات ونبود انگيزه ناشي ازعدم وجود نظام تشويق  عوامل اداري وتربيتي شامل تفسير بيش از پيش قوانين و. 4

و همچنين هاي نظام اداري، عدم توجه به شايسته ساالري  و تنبيه مناسب، نبود شفافيت پاسخگويي در فعاليت
  . عوامل بروز فساد اداري است ديگر فقدان وجدان كاري كارمندان از

  
  ها  راه حل

هايي را براي ممانعت از تحقق آنها  جهت بهبود وضعيت سالمت اقتصادي بايد ضمن توجه به عوامل بروز فساد، راه
د ذيل جهت كاهش سطح موار. در پيش گرفت و انرژي خود را بر محدود كردن علل مخرب فساد متمركز نمود

  : رسد فساد در ايران قابل اجرا و مؤثر به نظر مي
لذا از . تري نيز همراه است تر باشد با رانت و عدم شفافيت گسترده هر چه اقتصادي دولتي: ساده سازي قوانين. 1

ي، هاي گمركي، بازرگان هاي غير منطقي حاكم بر مناسبات اقتصادي در بخش يك طرف حذف برخي محدوديت
ها و  سازي قوانين و مقررات حاكم بر سازمانسازي و شفافو از طرف ديگر ساده فضاي كسب و كار و بخش بانكي

هاي  تواند موجب رفع زمينه نهادهاي مختلف اقتصادي و اداري كشور و همچنين تصويب قوانين نظارتي كارآمد مي
   .آفرين باشدفساد
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ها تعامالت فاسد  دادگاه ،تا زماني كه قوه قضائيه مستقل است:  ياستقالل دستگاه قضا و نهادهاي نظارت. 2
تواند  سيستم قضايي و نظارتي با دوري از مسائل جناحي و سياسي مي. كنند قدرتمندان يك كشور را تهديد مي

. با تأكيد بر مدت زمان الزم براي برخورد با مفسدين و هم تناسب شدت مجازات، بر ميزان فساد مؤثر واقع شود
رگذار بر رسيدگي به موقع به پرونده مفسدين و اعمال مجازات مناسب بدون نگاه به جايگاه و مقام فرد، عاملي اث

   .استجلوگيري از وقوع فساد 
ترين  ها و امكانات يكي از مهم سازي قوانين و آگاهي همه مردم از فرصت شفاف: ايجاد جريان آزاد اطالعات. 3

. باشد ترين زيرساخت براي جريان آزاد اطالعات مي ها اصلي ي مطبوعات و رسانهآزاد. موانع بروز فساد است
رصد  نيز در سازي جامعه، مسئولين را ضمن آگاه ، زيراتوانند فساد را كنترل كنند مي ي كه آزاد باشند،مطبوعات

   .داشتخود خواهند
هاي بروز  زندگي افراد يكي از زمينه فقر و عدم تأمين مالي: بهبود وضعيت حقوق و دستمزد كارمندان دولت. 4

دد بهبود دريافتي كاركنان دولت گر بويژهلذا هر آنچه موجب افزايش درآمد ملي سرانه، تقويت رشد و . فساد است
دهد كه حقوق پايين، مستخدمين دولتي را وادار به  برخي مطالعات نشان مي. بودمانعي براي پيدايش فساد خواهد

   .كند از طرق نامشروع مي تكميل كردن درآمدشان
  

  سخن پاياني 
فساد پديده شومي است كه تقريباً تمامي كشورها در سطوح مختلف با در انتها بايد به اين نكته اشاره كنيم كه، 

هاي مختلف اقتصادي الزم است هر كشور براي كاهش  بار فساد بر بخش با توجه به آثار زيان. آن روبرو هستند
دهد جايگاه  الملل نشان مي كنكاش در آمارهاي سازمان شفافيت بين. اتي را بينديشدسطح اين معضل تمهيد

در نتيجه مسئولين سه قوه و مردم بايد در جهت هر چه كمتر شدن اين  .فساد نامناسب است ايران از نظر شاخص
خير كمتري به سر و پيشرفت با تأ به سمت توسعه كشور هايي اساسي را بردارند تا حركت امروز پديده شوم قدم

  . منزل مقصود برسد


