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مقاله پژوهشي :بازشناسی علل ،زهینهها ،پیاهدها و راهکارهای هقابله با فساد
اقتصادی از هنظر هقام هعظن رهبری(هدظلهالعالی) با تأکید بر اهنیت هلی
هْذي صيذي

تاريخ دريافت97/07/15 :

1

تاريخ پذيزش97/10/25 :

چکيده
ىی چْل عبلی کِ اس اعتقزار ًظبم روَْری اعالهی هیگذرد ،دغدغهِ اکخهز ًبجاهبى ،هزّتبتاهبى،
دلغَساى ًظبم ٍ اًقالة ،ثِخقَؿ رّجز هزساًِ اًقالة اعالهی حنزت اهبم خبهٌِای

(هدظلِ الؼهبلی

هجهبرسُ

ّوِ ربًجِ ،ػبلوبًِ ٍ ثدٍى تغبهح ثب هغبد اقتقبدی اعت .هٌَیبت هؼظنلِ ثهِ ػٌهَاى ًظزیهِ هوهَری در
کبًَى تَرِ پهضٍّؼ حبمهز قهزار دارد ٍ ّهدن ایهي پهضٍّؼ ؽٌبعهبیی ػَاههل ،اّوتهت ،پتبههدّب ٍ
راّکبرّبی هقبثلِ ثب هغبد اقتقبدی ثب تأکتد ثز اهٌتت هلی اعت کِ رْت رعتدى ثِ ایي ّدن اس تولتهل
هوتَای کتفی ٍ در عبسهبى دّی تولتل اس رّتبهت اعتقزایی هجتٌی ثز ثزرعی ٍ اعتٌتبد هفبّتن ،هقَالت ٍ
ؽبخـ ّب اس دادُ ّبی خبم اعتفبدُ ؽدُ اعت .عپظ ثب کؾف هؼبًی ثٌتبدیي ٍ اعتٌجبه ٍ احقبی هفبّتن
ٍ هقَالت هغبد اقتقبدی ٍ هؤلفِ ّب ی اهٌتت هلهی در چْهبرچَة هٌَیهبت ٍ رٌّوَدّهبی هقهبم هؼظهن
رّجزی

(هدظلِ الؼبلی

 ،ػلل ،اّوتت ،پتبهدّب ٍ راّکبرّبی هقبثلِ ثب هغبد اقتقبدی احقب گزدیدً .تبیذ حبفلِ

اس ایي پضٍّؼ هؤید ایي ًکتِ اعت کِ هقبثلِ ردی ٍ اعبعی ثب هغبد اقتقبدی در اثؼبد پٌذ گبًِ ارتقهبی
هؤلفِ ّب ی اهٌتت هلی ،اهشایؼ عيح اهٌتت ػوَهی ٍ اقتقهبدی ر بهؼهِ ٍ اههشایؼ کهبرایی ،کبریههدی ٍ
عالهت ًظبم ٍ ارتقب ٍ توکتن اهٌتت هلی پبیدار کؾَر را ثِ ارهغبى خَاّد یٍرد.
کليد واژهها :هغبد اقتقبدی ،هغبد اداری ،هغبد عتبعی ،اهٌتت هلی.
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مقدمه
در ربهؼِ ٍ دٍلت اعالهی ،هغبد اقتقبدی ثهِهٌشلهِ گهذار اس اخهال  ،تؼهدی اس حهدٍد
ؽزػی ،مبیغ ًوَدى حقالٌبط ٍ رلَگتزی اس توقق حکَهت ػدل الْی اعت کِ خداًٍهد
هتؼبل پتبهجزاى خَد را یکی پظ اس دیازی ثِهٌظَر اعتقزار یى هجؼَث ًوَدُ اعت .اس دیهد
قزیى کزین ٍ احبدیج هؼقَهتي (ع  ،هغبد اقتقبدی ،پتبهدّب ٍ یعهتتّهبی ثغهتبریّ ،هن
ثزای هزتکجبى هغبد ٍ ّن ثزای ربهؼِ در اثؼبد هبتلف ثِ ثبر هییٍرد؛ اسرولِ ایٌکِ هَرت
هقلٌبهِ ػلوی هيبلؼبت ثتيرؽتِای داًؼ راّجزدی ،عبل ًْن ،ؽوبرُ  ،35تبثغتبى 1398

خغزاى دًتَی ٍ کتفز قنبیی ٍ ًتش ػقَثت اخزٍی هیؽَد ٍ ثهب تنهؼتف ًظهبم عتبعهی ٍ
تبزیت عبهبًِ اقتقبدی ٍ تزٍیذ اًوزاهبت اخالقهی ،ػهدالت اقتقهبدی را سایهل ههیکٌهد،
هزٌّگ ربهؼِ را دگزگَى هیعبسد ٍ حکَهت اعهالهی را در هؼهزك هزٍپبؽهی ٍ ًفهَ ٍ
عليِ ثتابًابى قزار خَاّد داد.
ىی تبریخ ثؾزی ،هغبد اقتقبدی یکی اس ػلل ػودُ عقَه حکَههتّهب ثهَدُ ٍ یکهی اس
خيزاتی اعت کِ هیتَاًد توبهی ًظبمّبی عتبعی را ثِىَر ثبلقَُ ٍ ثبلفؼل در ّهز هقيؼهی اس
تبریخ تْدید کٌد کِ ثِػٌَاى ًوًَِ هیتَاى ثِ عقَه علغلِ قبربر در تهبریخ هؼبفهز ٍ حتهی
حکَهت ّببهٌؾتبى در ایزاى ثبعتبى ثِ دلتهل هزاگتهز ؽهدى هغهبد ههبلی در عهيَف هبتلهف
هدیزیتی کؾَر اؽبرُ کزد (ّودهی خيجِعزا. 14: 1387 ،
(هدظلِالؼهبلی

هيبلجبت ٍ اًتظبرات ثِربی هقبم هؼظن رّجزی

در خقَؿ هقبثلهِ ثهب هفبعهد

اقتقبدی در فدٍر هزهبى ّؾتهبدُای کِ ثِ هٌؾَر هجبرسُ ثب هفبعد اقتقبدی هؼزٍن ؽهد،
تزلی یبهتِ اعت .ىجق ًظز هؼظنلِ کؾَر هب تؾٌِ هؼبلتت اقتقبدی عبلن ٍ ایزبد اؽهتغبل ٍ
عزهبیِگذاری هيوئي اعت کِ ایيّب ثِ هنبیی ًتبسهٌد اعت کِ در یى هؼهبالى اقتقهبدی اس
فوت ٍ عالهت ارتجبىبت حکَهتی ٍ اهبًت ٍ فداقت هتقدیبى اههَر ههبلی ٍ اقتقهبدی
(هدظلهِالؼهبلی

هيوئي ثَدُ ٍ احغبط اهٌتت ٍ یراهؼ کٌٌد .هقبم هؼظن رّجزی

در یعهتبًِ یغهبس

عبل ّ 1395ززی ؽوغی ،در عبٌزاًی در حزم هيْهز رمهَی دُ اقهدام اعبعهی اقتقهبد
هقبٍهتی را ثزای ًزبت کؾَر ثزؽوزدًد کِ یکهی اس ایهي اقهداهبت اعبعهی ثزؽهوزدُؽهدُ
تَعو هؼظنلِ هجبرسُ ردی ثب هغبد اقتقبدی در کؾَر اعت.
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هقبم هؼظن رّجزی

هقبلِ پضٍّؾی :ثبسؽٌبعی ػلل ،سهتٌِّب ،پتبهدّب ٍ راّکبرّبی هقبثلِ ثب هغبد اقتقبدی اس هٌظز هقبم هؼظن رّجزی

(هدظلِالؼبلی

ىی عِ دِّ اختز حداقل در  133هَرد دیدار ثب هغهئَلتي ٍ

هزدم ،در خقَؿ هجبرسُ ثب هغبد اقتقبدی ثتبًبت خَد را ػٌهَاى ًوَدًهد ٍ اس عهبل 1380
ّززی ؽوغی تبکٌَى ًتش در  18عبٌزاًی ثِىَر هغتقتن ثهِ هزههبى ّؾهتههبدُای اؽهبرُ
داؽتِاًد« .یکی اس هْنتزیي هغبئل ،رلَگتزی اس هغبد داخلی اعت ( . 95/4/11ثزخَرد ثهب
هفبعد اقتقبدی ثزای ًظبم اّوتت حتبتی دارد ( . 81/4/5هجبرسُ ثب هغبد ،یکهی اس پبیهِّهبی
افلی حکَهت ٍ ًظبم اعالهی اعت؛ ایي رٍػ اهتزالوؤهٌتي اعت ( . 80/9/16خؾهکبًتدى
ریؾِ هغبد هبلی ٍ اقتقبدی ٍ ػول قبىغ ٍ گزُگؾب در ایي ثبرُ ،هغتلشم اقهدام ّوهِربًجهِ
ثٍِعتلِ قَای عِگبًِ هبقَفبً دٍ قَُ هززیِ ٍ قنبئتِ اعت ( . 80/2/10هؾهزٍػتت ههي
ٍ ؽوب ٍاثغتِ ثِ هجبرسُ ثب هغبد ،تجؼتل ٍ ًتش ػدالتخهَاّی اعهت ،ایهي پبیهِ هؾهزٍػتت
(هدظلِالؼبلی

هبعت»( 82/6/5هقبم هؼظن رّجزی

.

هغبد اقتقبدی هبتـ دٍرُ خبفی در تبریخ عتبعهی کؾهَر ًتغهت ٍ اختقهبؿ ثهِ
دٍرُ هؾبقی ًدارد .گزچِ ؽکلی کِ هغبد اقتقبدی ثِ خَد گزهتِ ،اس یه

دٍرُ ثهِ دٍرُ

دیاز تغتتز کزدُ اعتٍ ،لی هغبد اقتقبدی هؼنلی اعت کِ گزیجبى کؾَر را گزهتِ ٍ اهٌتت

(هدظلِالؼبلی

هلی را ثب خيز هَرِ ًوَدُ اعت؛ ثٌبثزایي تالػ ثزای کو

ثِ حل ایي هغهئلِ ٍ ٍاکهبٍی

(هدظلِالؼبلی

هٌَیبت هقبم هؼظن رّجزی

ٍ راثيِ ثتي هقبثلِ ٍ یب ػدم هقبثلِ ثب هغهبد اقتقهبدی ٍ
هلی

اهٌتت هلی ،هققَد ٍ هَمَع پضٍّؼ پتؼ رٍ اعت.

ثب تأکتد ثز اهٌتت

ػلل ،سهتٌِّب ،پتبهدّب ٍ راّکبرّبی هقبثلِ ثب هفبعد اقتقبدی در اثؼبد ههزتجو در چهبرچَة

عؤال افلی توقتق ػجبرتاًد اس :ػلل ،سهتٌِّب ،پتبهدّب ،اّوتت ٍ راّکبرّبی هقبثلهِ ثهب
(هدظلهِالؼهبلی

هغبد اقتقبدی ثب تأکتد ثز اهٌتت هلی ثِ اعتٌبد یرا ٍ ًظزات هقهبم هؼظهن رّجهزی

کداهٌد؟ ثز ایي اعبط ،ایي توقتق دعتتبثی ثِ هْنتزیي ؽبخـّبی هقبثلِ ثب هغبد اقتقبدی
(هدظلهِالؼهبلی

ثب تأکتد ثز اهٌتت هلی ثِ اعتٌبد یراً ،ظزات ٍ رٌّوَدّبی هقبم هؼظن راّجهزی

در

اثؼبد هزتجو را ّدن قزار دادُ اعت.
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مباني نظزی
هفَْمضٌاسي هتغيزّا (تعاريف ًظزي ٍ عولياتي)
الف .فساد :1پبداػ ًبهؾزٍػی اعت کِ ثهزای ٍادار کهزدى ههزد ثهِ تبلهف اس ٍظتفهِ،
تبقتـ دادُ هیؽَد .هغبد ثِ توبم ؽکلّبی گًَبگَى اًوزان یب اػوبل قهدرت ؽبقهی
ٍ اعتفبدُ ًبهؾزٍع اس هقبم ٍ هَقؼتت ؽغلی قبثل اىال اعت .هغهبد ثهِػٌهَاى ًبدرعهتی ٍ
هقلٌبهِ ػلوی هيبلؼبت ثتيرؽتِای داًؼ راّجزدی ،عبل ًْن ،ؽوبرُ  ،35تبثغتبى 1398

تقلت ٍ هقد درعتی ٍ راعتی تؼزیف ؽدُ اعت .هغبد اس هؼل التتي رٍهپز 2گزهتِؽدُ ٍ ثهِ
هؼٌی ؽکغتي اعت ،ثٌبثزایي در هغبد چتشی هیؽکٌد یب ًقل هیؽَد کِ یى هوکي اعهت
ی

ٌّزبر ،قبًَى یب هقزرات اداری ثبؽد.

(ػبهزی3 :1393 ،

هغبد تجدیل رٍاثو ارتوبػی ثِ هجبدلِّبی عهَدهٌداًِ تجؼهتلیهتهش اعهت کهِ در ىهی یى
اّدان ػبم ربی خَد را ثِ اّدان خبؿ هیدّهد ٍ ختهزی ًبهوهدٍد (ًظتهز قهبًَىگزایهی،
اهبًتداری ،حاللخَاری ،ؽزاهت کبری ،رػبیهت ههَاسیي حزههِای ٍ تبققهیٍ ،ههبداری،
تؼْد ،فداقت ،هنتلت ،حزیت ،ػلن ،حقىلجی ٍ اس ایي قجتل ثِ خبىز ختزی هودٍد (پهَل،
هقبم ٍ هٌقت ،هدرک ،پزعتتضً ،فَ  ،اػتجبر ارتوبػی قزثبًی هیؽَد (دٍگزان. 41 :1394 ،
در ایي توقتق هٌظَر اس هغبد ،هغبد اقتقبدی– هبلی ،هغبد اداری ٍ هغبد عتبعی اعت.
ب .فساد اقتصادي :در هجبحج ػلوی اقتقبد ،تؼزیفّبی سیبدی ثزای هغهبد اقتقهبدی
ارائِ ًؾدُ اعت .هزٍری ثز تؼزیفّبی هَرَد هیتَاًد ًؾبى دّد کهِ تؼزیهفّهبی هغهبد
ثتؾتز تؼزیف ّبی ثبؾی اس هغبد اعت .در ثؼهد اقتقهبدی ثهِ ػلهت پتًَهد یى ثهب اههَر ٍ
هؼبلتتّبی هبلی ،اداری ٍ عتبعی ،ثتؾتز تؼزیفّب هبلَىی اس اقتقبد ٍ اههَر دیاهز را در
ثزدارد (ػشتی ٍ ّوکبراى. 59 :1393 ،
هغبد اقتقبدی ػجبرت اعت اس ّوِ رهتبرّب ٍ عَء رهتبرّبیی کِ هَرت اختالل در ًظن
اقتقبدی یب ػولکزد ثْتٌِ هزاکش اقتقبدی در هقتهبطّهبی هبتلهف اس ٍاحهدّهبی کَچه
گزهتِ تب اختالل در اقتقبد کؾَر هیؽَد (دٍگزان. 54 :1394 ،

60



هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1. Corruption
2. Rumpere



هقبلِ پضٍّؾی :ثبسؽٌبعی ػلل ،سهتٌِّب ،پتبهدّب ٍ راّکبرّبی هقبثلِ ثب هغبد اقتقبدی اس هٌظز هقبم هؼظن رّجزی

ج .فساد اقتصادي  -هالي :ههبرؽ اس ایهي اهکهبى کهِ ّوهِ اًهَاع هغهبدّب اس ربًهت
سه بهداراى فَرت پذیزد ٍ ایي ٍرِ هؾتزکی در تؼزیف ٍ تقغتنثٌدی یى ّب ثبؽهد ،هغهبد
اقتقبدی ٍ هبلی ثِ ّزگًَِ عَء اعتفبدُ در ایي حَسُ اسرولِ اختالط ،پَلؽَیی ،رؽَُ،
رثب ٍ ...گفتِ هی ؽَد کِ ؽبید ثغتبری اس دالیل ٍرَد چٌتي هغبدی ّوبى دالیهل ههذکَر
در هغبد اداری ٍ عتبعی ث بؽد .دًتبی غزة هغبد اقتقبدی را «اعتفبدُ اس پَل هزدم ثهزای
هقبفد ؽبقی» هؼٌب کزدُ اعت ،ثزخی ّن گفتِ اًدّ« :ز ًَع ثْزُ گتهزی غتهز قهبًًَی اس
اختتبرات ٍ قهدرت در رْهت اعهتفبدُ اس اهکبًهبت ههبلی» هغهبد ههبلی تلقهی ههی گهزدد
(قيجهی1394:10،

یًچِ در عبل ّبی اختز اس یى توت ػٌَاى هغبد اقتقبدی یب هبلی یهبد ؽهدُ

اعت ،ؽبهل اًَاع هغبد اػن اس اداری ،عتبعی ٍ اقتقبدی (ثِ هؼٌی خبؿ هیؽَد

(خيجهِ

عزا . 35 :1387 ،در ایي پضٍّؼ هٌظَر اس هغبد اقتقبدی ،هغهبد در اثؼهبد عتبعهی ،اداری ٍ
اقتقبدی هد ًظز اعت .هٌظَر اس هغبد اقتقبدی یب ههبلی رزائوهی اعهت کهِ اههزاد ثهزای
کغت هٌبهغ اقتقبدی اًزبم هی دٌّد ،هبًٌد رؽب ،ارتؾب ،اختالط ،تجهبًی ،عهَء اعهتفبدُ اس
هقبم یب هَقؼتت اداری ،عتبعی ،اهکبًبت یب اىالػبت ،دریبهت ٍ پزداختّبی غتز قهبًًَی

(هدظلِالؼبلی

اس هٌبثغ ػوَهی ٍ اًوزان اس ایي هٌبثغ ثِ عوت تبقتـّبی غتز قبًًَی ،یؽٌبثبسیّ ،هز
د .فساد سياسي :ثٌب ثِ ی

تؼزیف کلی ،هغبد عتبعی ػجبرت اعت اس عَء اعهتفبدُ

ثبؼ خبفی اس هغبد ثِ ػٌَاى ی

هلی

اس قدرت عتبعی در رْت اّدان ؽبقی ٍ ًبهؾزٍع (رهتغ پَر . 4 :1388 ،هغبد عتبعهی،

ثب تأکتد ثز اهٌتت

ًَع تقلت در هؼبهالت ،پَلؽَیی ٍ قبچب .

کل اعت ،ثبؾی اس هزایٌدّب ی عتبعی غتهز رعهوی

کِ یى ّب را عتبعت ّبی عبیِ ای ًبهتدُ اًد .افيالف عتبعت ّبی عبیِ ای هی تَاًد ثهزای
عتبعت ّبی سیزسهتٌی ثِ کبر رٍد کِ ثِ ىَر عتبعیّ ،وبى رهزم عهبسهبى دّهی ؽهدُ ٍ
پٌْبًی ٍ یب ایٌکِ غتز رعوی ،هَاسی یب عتبعت ّبی حبًَیِ ّغتٌد .اس ًظز اکزهي ،1هغبد
عتبعی ٌّابهی رخ هی دّد کِ تقوتن گتزاى عتبعی ،ثِ ىَر هغتقل یهب اس راُ تجهبًی ثهب
هقبم ّبی هبعد ،ثِ ًوَی هغتز هٌبثغ دٍلتی ( ػوَهی را تغتتهز دٌّهد کهِ رههبُ ربهؼهِ
کبّؼ یبثد ( دٍگزان ٍ ّوکبراى. 53 :1394 ،
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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افَالً هغبد عتبعی ٍ قدرتّ ،وشاد یکدیازًد؛ یؼٌی تب سهبًی کِ قدرت ٍرَد ًداؽهتِ
ثبؽد ،اس هغبد عتبعی ّن احزی ًبَاّد ثَدّ .وبىگًَِ کهِ «رٍعهَ» اػهالم ههیدارد :هغهبد
عتبعی ًتتزِ حتوی کؾوکؼ ٍ تالػ ثز عز کغت قدرت اعهت .در ایهي پهضٍّؼ هغهبد
عتبعی ثِ کٌؾی اىال هیؽَد کهِ ًبغهت هزتجو ثب اػوبل قدرت عتبعهی دٍلتهی ثبؽهد؛
دٍم هقدا اًوزان اس قبػدُ هزثَه ثهِ اػوبل قدرت عتبعی دٍلتی ثبؽد؛ عَم ،ثهِهٌظهَر
هقلٌبهِ ػلوی هيبلؼبت ثتيرؽتِای داًؼ راّجزدی ،عبل ًْن ،ؽوبرُ  ،35تبثغتبى 1398

دعهتتبثی ثًَِػی ًفهغ ؽبقهی ،حشثی ،قَهی ٍ رٌبحی اػوبلکٌٌدُ قدرت عتبعی دٍلتهی
ثبؽد.
ّ  .فساد اداري :هغبد اداری اثشاری ًبهؾزٍع ثزای ثزیٍردى تقبمهبّبی ًبهؾهزٍع اس
ًظبم اداری اعت

(حجتجی15 :1375 ،

 .هغبد اداری ػجبرت اعت اس :عَء اعتفبدُ ًْبدیٌِ ؽدُ

ؽبقی اس هٌهبثغ ػوهَهی اس عهَی کبرهٌهداى دٍلتهی .هغهبد اداری اس ىزیهق اههشایؼ
ًبثزاثزی ّب ٍ اختالل در ثْزُ ٍری ،هَرت ثِ خيز اهتبدى هؾزٍػتت ٍ حجبت ًظهبم ّهبی
عتبعی هی ؽَد .دالیل هتؼددی ًتش هی تَاًٌد در ثزٍس هغبد اداری هؤحز ثبؽٌد کهِ اس یى
رولِ هی تَاى ث ِ هبّتت ٍ مهؼف دٍلهت ،پزداخهت دعهتوشدّبی پهبیتي ثهِ کبرکٌهبى
خدهبت کؾَری ،ػَاهل هزٌّای ،ػَاهل عبسهبًی ،هبًٌد عبختبرّبی هتوزکش ٍ ػَاههل
خبرری اؽبرُ کزد .در ایي سهتٌهِ افهالحبت اداری ٍ ثزًبههِ ریهشی ؽهدُ ثهزای ثْجهَد
دیَاى عبالری ّبی دٍلتی ،هی تَاًد در ثْجَد کبرایی ٍ احزثبؾ ی خهدهبت ػوهَهی ههؤحز
ٍاقغ ؽَد

(تزًز ٍ ّوکهبراى45 :1390 ،

در ایهي پهضٍّؼ ثهِ اقهداهبتی هغهبد اداری اىهال

هی ؽَد کهِ ًبؽهی اس ثهِ کهبرگتزی قهدرت ٍ تهَاى عهبسهبى ّهبی دٍلتهی ٍ یهب ٍاثغهتِ
ثِ دٍلت ثزای کغت هٌبهغ هبلی هزدی ٍ یب گزٍّی اعت.
ٍ -اهٌتت هلی :اهٌتت هلی ٍمؼتتی اعهت کهِ در یى ثهتي خَاعهتِّهبی ؽهْزًٍدی اس
ی عَ ٍ کبریهدی ًظبم اس عَی دیاز ،در پبعباَیی ثِ ًتبسّهبی ربهؼهِ ،تٌبعهجی ثزقهزار
اعت ثِگًَِای کِ در ؽْزًٍداى تَلتد رمبیتوٌدی هیکٌد (اهتببریً . 61 :1388 ،قيِ هؾهتزک
در توبم تؼبریف اهٌتت ،ثز مزٍرت «حفظ ٍرَد خَد» هتوزکهش اعهت .ثهِ ػجهبرت دیاهز
هیتَاى اهٌتت را «حفظ ات ٍ فتبًت ًفظ اس اعبعیتزیي خيزات» داًغت .حفظ خَد یب
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«فتبًت ات ٍ ًفظ» را در پٌذ هقَلِ سیز هیتَاى خالفِ کزد:



هقبلِ پضٍّؾی :ثبسؽٌبعی ػلل ،سهتٌِّب ،پتبهدّب ٍ راّکبرّبی هقبثلِ ثب هغبد اقتقبدی اس هٌظز هقبم هؼظن رّجزی

 .1حفظ ربى هزدم؛
 .2حفظ دیي ،ثبٍرّب ٍ ارسػّبی هزدم؛
 .3حفظ توبهتت ارمی؛
 .4حفظ ًظبم اقتقبدی ٍ عتبعی؛
 .5حفظ اعتقالل ٍ حبکوتت کؾَر (هزادیبى. 65 :1391 ،
در ایي پضٍّؼ ًتش اهٌتت هلی در ّوتي پٌذ هقَلِ تؼزیف هیؽَد ،یؼٌی ثِ خيز اهتبدى
ٍ یب ارتقبی هْنتزیي هؤلفِّب ٍ ؽبخـّبی اهٌتت هلی ،هبًٌد اػتوهبد ػوهَهی ،هؾهزٍػتت
ًظبم ،هقجَلتت ًظبم ،هؾبرکت ػوَهی ،حجبت عتبعی ٍ اقتقهبدی ،کبریههدی ًظهبم ،عهزهبیِ
ارتوبػی در احز هغبد اقتقبدی ٍ یب هقبثلِ ثب یى در ربهؼِ اعت.
فساد اس ديذگاُ اسالم
یًچِ اس ثزرعی احبدیج ٍ رٍایبت هؾبـ اعت تأکتد اعالم ثز رػبیت حهدٍد الْهی ٍ
حقَ هزدم ٍ ًتش درعتکبری ٍ اهبًتداری کبرگشاراى حکَهت اعت .ثهِ اروهبل ههیتهَاى

(هدظلِالؼبلی

دیدگبُ اعالم را در خقَؿ دالیل ٍ پتبهدّبی ایزبد ٍ گغتزػ هغبد اقتقبدی ٍ مزٍرت
 .1اًغبى دائوبً در هؼزك لغشػ ٍ اًوزان قزار دارد ٍ یًچِ مبهي حفظ ایوهبى اًغهبى
هلی

در ایي لغشؽابُّب اعتّ ،وبًب «ٍرع» ٍ ارتٌبة اس ؽجْبت اعت.

ثب تأکتد ثز اهٌتت

ثزخَرد ثب یى ،ثِ ؽزف سیز ثتبى ًوَد:

 .2در لغشػ ٍ اًوزان ٍ کذرٍی اًغبى ،دل ثغتي ثهِ دًتهب ًقهؼ ثزرغهتِای دارد .ثهِ
ّوتي دلتل در سًدگی هدیزاى ٍ هغئَالى ًظبم اعالهی ،هزاقجت در هقهزن اههَال ػوهَهی
(ثتتالوبل  ،چِ در ادارُ اهَر ربهؼِ ٍ چِ در هقبرن ؽبقی ربیابُ ٍیضُای پتدا هیکٌد.
 .3خيز هْوی کِ هغئَالى ٍ هدیزاى ًظبم اعالهی را تْدید هیکٌد ،تٌْهب عهَء اعهتفبدُ
هبلی اس هَقؼتت ًتغت (کِ ایي هَمَع ًتش در ربی خَد ثِؽدت ًکَّتدُ ٍ حزام اعهت ،
ثلکِ تَرتِ ؽزػی ایي عَء اعتفبدُ ثزای پتدا کهزدى ًهَػی یراههؼ اعهت کهِ سهتٌهِعهبس
ارتکبة گٌبّبى ثشرگتز ٍ تبلفبتِ ثتؾتز اعت .تلقی «ّدیِ» ثهزای «رؽهَُ» ٍ «اعهتفبدُ در
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حد ؽئَى» ثزای «اختالط» ٍ «حق التغهْتل» ثهزای «اخهذ ٍرهِ غتهز قهبًًَی» اس هقهبدیق
ایيگًَِ تَرتْبت اعت.
 .4هدیزاى ػبلی ًظبم اعالهی ثبید ثِؽدت هزاقت ًَع ًاهبُ ههزدم ثهِ ًوهَُ سًهدگی ٍ
اهشایؼ دارایی خَد ثبؽٌد ٍ ًظبم اعالهی ًتش ،موي تَرهِ ثهِ هؼتؾهت هٌبعهت یىّهب ،در
خقَؿ ًَع سًدگی یىّب ثبید هزاقجت السم را ثهِ ػوهل یٍرد؛ ثهِ ًوهَی کهِ غلتتهدى در
هقلٌبهِ ػلوی هيبلؼبت ثتيرؽتِای داًؼ راّجزدی ،عبل ًْن ،ؽوبرُ  ،35تبثغتبى 1398

حزام ،حغبعتتّبی یىّب ثِ مؼفب ٍ ًتبسهٌداى ٍ حغي ًظز هزدم ثِ یىّب را کنرًگ ًکٌهد.
در ایي سهتٌِ ،حغبثزعی اس اهَال هغئَالى ثبید در دعتَر کبر ًظبم اعالهی قزار گتزد.
 .5در ثزخَرد ثب هتبلفبى ،ثِخقَؿ کغبًی کِ اس ىزیهق دعتزعهی ثهِ ثتهتالوهبل یهب
ارتجبه ثب هغئَالى ثِ هٌبهغ هبدی هیرعٌدً ،جبید ّتچگًَِ هالحظِای هؼوَل گزدد ٍ ارتجهبه
ثب هغئَالى ًظبم اعالهی ًجبید سهتٌِ اعتفبدُ غتز هؼوَلی (راًترَیی را هزاّن ًوبید.
(هذظلِالعالي)

ضاخصّاي هقابلِ با فساد اقتصادي در کالم هقام هعظن رّبزي

سِ ضاخص اصلي اصالح اهَر کطَر :هبارسُ با فقرز ،فسراد ٍ تبعري

« :هغهئَالى

کؾَر ثب ّوِ قدرت ٍ تَاى ،ؽبخـّبی افلی را ثزای افالف اهَر کؾَر در ًظز ثاتزًهد،
ّوبى عِ ؽبخـ ػودُ :هجبرسُ ثب هقز ،هجبرسُ ثب هغبد ،هجبرسُ ثب تجؼتل .ایهي اعهبط قنهتِ
اعت .اگز هقز ٍ هغبد ٍ تجؼتل ثٍِعتلِ هغئَالى کؾَر توول ًؾَد ،رمبی الْهی ،تَهتهق
الْیّ ،دایت الْی ،ؽبهل حبل ّوِ خَاّد ؽد ،گزُّب ثبسخَاّد

ؽهد»(ثتبًهبت در ارتوهبع ثهشرگ

هزدم قن. 1379/07/14 ،
تَجِ بِ رفع فقز ٍ فساد ٍ تبعي

 :ثشرگتزیي هغهبدّب ایهي اعهت کهِ در ارهزا ٍ اػوهبل

قبًَى در ربهؼِ تجؼتل ثبؽد ٍ ثِ ؽبیغتایّب ٍ فالحتتّب ٍ قبثلتتّبی اههزاد تَرهِ ًؾهَد،
ّوبى هقز ٍ هغبد ٍ تجؼتنى کِ ثبرّب ػزك کزدُاین ،هزدم تأیتد کزدًهد کهِ هجهبرسُ ثهب ایهيّهب،
ّوبى افالحبت ٍاقؼى اعت .ایي را هزدم هىخَاٌّد (ثتبًبت در دیدار اقؾبر هبتلف هزدم. 1380/10/19 ،
بسط عذالت ٍ رفع تبعي
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 :ىجق تززثِ تبریبی ٍ تززثِای کِ خَدِ هب در داخهل کؾهَر

در ىَل ایي هدت کغت کزدُاین ،یکی اس دؽَارتزیي هتداىّبی هزبّدات ،هتهداى هزبّهدت
ثزای ثغو ػدالت اعتّ .زکظ کهِ ثهب ًهَػی تبلّهف -چهِ تبلّهفّهبی هوغهَط ٍ چهِ



هقبلِ پضٍّؾی :ثبسؽٌبعی ػلل ،سهتٌِّب ،پتبهدّب ٍ راّکبرّبی هقبثلِ ثب هغبد اقتقبدی اس هٌظز هقبم هؼظن رّجزی

تبلّفّبی ًبهوغَط -دعتی در ثتزٍى اس هزس قبًًَیِ هزبس ثزای خهَد دارد ،ثهب ایهي هجهبرسُ
هببلفت ٍ هؼبرمِ هیکٌد .ایٌکِ هب گفتتن ثزای ػدالتىلجی ثبید هجبرسُ کزد .ثهزای هجهبرسُ ثهب
هغبد ثبید ّوِ دعتثِدعت ّن ثدٌّد ٍ هغبد اقتقهبدی –ثهِخقهَؿ در ثهتي هغهئَالى ٍ
کغبًی کِ دعتی در اهَر ثتتالوبل دارًد -ثبید ردی گزهتِ ؽَد ،ثِ خهبىز ّوهتي اعهت کهِ
ایي کبر رشء هؾکلتزیيّب ٍ در ػتي حبل -اگز ثِ ًتتزِ ثزعد -رشء پُزثزکتتزیيّهب اعهت.
تب ٍقتی در ربهؼِ ػدالت ثبؽد ،تجؼتل ًجبؽدً ،ابُ هتفبٍت ثهِ اؽهببؿ ٍ قؾهزّب ًجبؽهد ٍ
اهتتبسىلجیّبی سیبدی ٍ ًبثِحق ٍ ًبثِرب در ربهؼِ ٍرَد ًداؽهتِ ثبؽهد ،ههزدم ثهز ختلهی اس
ًبکبهیّب فجز هیکٌٌد (ثتبًبت در دیدار اػنبی هزلظ خجزگبى رّجزی. 82/6/19 ،
ًااهي ضذى فضا بزاي افزاد هفسذ :کغی کِ ٍعَعِ ههیؽهَد ٍارد هتهداى هغهبد ههبلی
ؽَد ،ثبید ثداًد دردعز ایي کبر سیبد اعت .ثفْود ههزدم ٍ هغهئَالى کؾهَر ثهب ایهي قنهتِ
ثزخَرد هیکٌٌد .ایي یکی اس ؽزایو ثغتبر هْن اعهت

(ثتبًهبت در دیهدار کهبرگشاراى حهذ ٍ هغهئَالى

ثزگشارکٌٌدُ هزاعن دِّ هزز. 80/11/3 ،
ضفافيت هحيط جاهعِ« :کغبًی کِ ٍاردًد ،هیداًٌد ٍ ههیهْوٌهد کهِ هغهبدّبی کهالى،
(ثتبًهبت در

دیدار رٍحبًتَى ٍ هجلغبى. 1375/02/26 ،
هلی

استقزار عذالت اجتواعي« :افل ػدالت ارتوبػی ،ارزای ػدالت ،در ًظز گهزهتي حهق

ثب تأکتد ثز اهٌتت

پدیدار ؽد ،هزفت رؽد پتدا ًکٌد ٍ سٍد اس ثتي ثزٍد .هخل رزیبىّبی ػظتن یة»

(هدظلِالؼبلی

اغلت اس دیدُّب پٌْبى اعت؛ لذا هوتو ربهؼِ ثبید ثِگًَِای ثبؽهد کهِ اگهز در یى هغهبدی

تَدُ ّهبی ٍعهتغ ههزدم ٍ پزکهزدُ هبفهلِ ىجقهبتی ،یکهی اس افهَل افهلی ًظهبم اعهالهی
اعت»(ثتبًبت در ارتوبع ثشرگ سائزاى حزم اهبم خوتٌی (رُ . 1381/03/14 ،
تَجِ بِ ارتقاي سرالهت ادار ٍ اقتصراد « :ارتقهبی عهالهت ادارو ٍ اقتقهبدو ٍ
هجبرسُ ثب هغبد در ایي ػزفِ ثهب تهدٍیي راّجهزد هلهى هجهبرسُ ثهب هغهبد ٍ تقهَیت قهَاًتي
هزثَه»(اثالؽ عتبعتّبی کلى ثزًبهِ ؽؾن تَعؼِ. 94/4/9 ،
تَجِ بِ ارتقاي کارآهذي ًظام« :دؽوٌبى هلت ایزاى ٍ ًظبم روَْری اعالهی هقهو ثهِ
دٍ هَمَع هی تَاًٌد اهتد داؽتِ ثبؽٌد؛ یکی ایٌکِ ًبکبریهدی ًظهبم را ثهِ ههزدم القهب کٌٌهد،
یؼٌی ثاَیٌد ایي ًظبم ًویتَاًد خَاعتِّبی هزدم را ثزیٍردُ کٌد ٍ ثهب القهبی یى ثهِ ههزدم،

65




ارتجبه هغتوکن هزدم ثب ًظبم اعالهی را اس ثتي ثجزًد .دٍم دعتِثٌدی ٍ اختالن ایزبد کٌٌهد.
ایي دٍ ًقيِ اهتد ثزای فْتًَتغتّب ،یهزیکبییّب ،اعتکجبر ٍ دؽوٌبى ًظبم اعهالهی ٍرهَد
داردّ .وِ هتَرِ ایهي دٍ ًقيهِ ثبؽهٌد .القهبی ًبکبریههدی ًظهبم ،هتَرهِ هغهئَلتي کؾهَر
اعت...تأکتد هي ثز هجبرسُ ثب هغبد ّن ثِ ّوتي ػلت اعت ،سیزا اگز هدیزی خدای ًبَاعهتِ
هبعد ؽد ،دیاز ًویتَاًد ثِ هزدم خدهت کٌهد ٍ ثهزای یىّهب هفتهد ثبؽهد .پهظ اٍل ثبیهد
هقلٌبهِ ػلوی هيبلؼبت ثتيرؽتِای داًؼ راّجزدی ،عبل ًْن ،ؽوبرُ  ،35تبثغتبى 1398

کبریهدی ًظبم را ًؾبى داد ٍ...خدهت ثِ هزدم را ثِػٌَاى یکی اس ػَاهلی کِ هیتَاًد اهٌتهت
کلّی کؾَر را تأهتي کٌد ،تلقی ًوبیٌد .لذا ثبید در خهدهترعهبًی ثهِ ههزدم ثهب ّهن رقبثهت
کٌٌد»(ثتبًبت در دیدار سائزیي ٍ هزبٍریي حزم هيْز رمَی. 82/1/1 ،
ايجاد عذالت« :کبری کٌٌد کِ هزدم ىؼن ؽتزیي خدهبتی را کِ در کؾَر اًزبم هیگتزد،
ثچؾٌد ،در ّتچ ًقيِای اس کؾَر هقز ًجبؽد -ػهدالت ثزقهزار ثبؽهد -هغهبد ًجبؽهد ٍ اههزاد
هفغد اس دعتابُّبی تقوتنگتز ىزد ؽًَد ٍ اهکبى دخبلت پتهدا ًکٌٌهد ،ایهيّهب چتشّهبیی
اعت کِ هب ثبید هَرد تَرِ قزار دّتن» (ثتبًبت در دیدار خبًَادُّبی ؽْدا. 1384/03/03 ،
بستي راُّا ٍ گلَگاُ ّا ٍ جلَگيزي اس ايجاد فساد« :اسرولِ هغبئلی کِ در ایي هجبرسُ
ٍعتغ حتوبً ثبید هَرد تَرِ قزار گتزد ،ایي اعت کِ تٌْب ثب کغی کِ هغهبد کهزدُ ٍ هغهبدی
کِ توقق پتدا کزدُ اعت ،ثزخَرد ًؾَد؛ هَاظهت ثبؽهٌد هغهبد ثهِ ٍرهَد ًتبیهد .ثٌهدُ ثهِ
هغئَالى دعتابُ ّبی ارزایی ٍ قنبیی تأکتد کزدُام ثازدًد ثجتٌٌد ربّبیی کِ گلَگبُ هغهبد
اعت ،کزبعت؛ یًزب را توت ًظبرت قزار دٌّد ٍ ًاذارًد اس اٍل هغبدی ثهِ ٍرهَد ثتبیهد.
الجتِ هَاظت ثبؽٌد توبیالت ٍ احغبعبت ٍ ثبسیّبی عتبعی ٍ خيّی ٍ رٌبحی ٍ غتزُ -کِ
دؽوٌبى اس ایٌکِ ایي چتشّب در ثتي هغئَالى هب رٍاد پتدا کٌد ،خَؽوبل هیؽًَد -ثِ هتهبى
ًتبید؛ رلَی حق را ًاتزد ٍ هبًغِ دیدى ٍ ًظز کزدى ٍ هْوتدى چؾنّهب ًؾهَد ،ثلکهِ ثبیهد
ثیًظزاًِ ٍ ثزای خدا ػول ؽَد .اگز ایيىَر ؽد ،ثِ هولکت عَد خَاّد رعهتد»

(ثتبًهبت در

دیدار کبرگشاراى حذ. 80/11/3 ،
افشايصدٌّذُ کارايي ًظام« :اگز هغئَالى دٍلتى در ربو خهَد ٍ هغهئَالى قنهبئى در
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ربو خَدّ ،زکدام ثب ایي اًوزاهبت ٍ خيبّب ثزخَرد کٌٌدّ ،ن کبرایى هغهئَالى دٍلهت در
سهتٌِّبو هبتلف سیبد خَاّد ؽد ٍ ّن ایهي هؼنهل اقتقهبدو -هؾهکل اؽهتغبل ،هؾهکل



هقبلِ پضٍّؾی :ثبسؽٌبعی ػلل ،سهتٌِّب ،پتبهدّب ٍ راّکبرّبی هقبثلِ ثب هغبد اقتقبدی اس هٌظز هقبم هؼظن رّجزی

فبدرات ٍ ٍاردات ،هغبئل هزثَه ثِ پَل ٍ غتزُ -ػودتبً حل خَاّهد ؽهد»

(ثتبًهبت در دیهدار

اػنبی هزلظ خجزگبى. 1380/06/15 ،
افشايصدٌّذُ اهيذ ٍ اعتواد هزدم« :ایي هجبرسُ (هجبرسُ ثب هغبد هبلی ٍ اقتقهبدی ثهزاو
هزدم ًقيِ اهتد ،اػتوبد ٍ اتکبعت» (ثتبًبت در ارتوبع هزدم هؾْد در حزم هقدط رمَی. 82/1/1 ،
تَجِ بِ ايجاد ٍ گستزش اهٌيت اقتصادي« :هوکي اعت کغبًی ثِ خيب تقَر کٌٌد کِ
هجبرسُ ثب هفغداى ٍ عَء اعتفبدُکٌٌدگبى اس حزٍتّبی هلی ،هَرت ًباهٌی اقتقهبدی ٍ ههزار
عزهبیِّب اعت .ثِ ایي اؽببؿ تفْتن کٌتد کِ ثِػکظ ،ایي هجبرسُ هَرهت اهٌتهت هنهبی
اقتقبدی ٍ اىوتٌبى کغبًی اعت کهِ ههی خَاٌّهد هؼبلتهت عهبلن اقتقهبدی داؽهتِ ثبؽهٌد.
تَلتدکٌٌدگبى ایي کؾَر ،خَد ًبغهتتي قزثبًتهبى هغهبد ههبلی ٍ اقتقهبد

ًبعهبلناًهد»(هزههبى

ّؾتهبدُای ثِ عزاى قَا. 1380/02/10 ،
ايجادکٌٌذُ اعتواد عوَهي« :ثِ هغئَالى ختزخَاُ در قَای عِگبًِ ثتبهَسید کِ تغهبهح
در هجبرسُ ثب هغبد ،ثهِ ًهَػی ّودعهتی ثهب هبعهداى ٍ هفغهداى اعهت .اػتوهبد ػوهَهی ثهِ
دعتابُّبی دٍلتی ٍ قنبیی در گزٍ یى اعت کِ ایهي دعهتابُّهب در ثزخهَرد ثهب هزهزم ٍ

(هدظلِالؼبلی

هتبلف ،قبىؼتت ٍ ػدم تشلشل خَد را ًؾبى دٌّد»(هزهبى ّؾتهبدُای ثِ عزاى قَا. 1380/02/10 ،
ثتؾتزو ثکٌٌدّ ،ن هَرت هىؽَد کِ دعتّبی ختبًتکبر ثتزعٌد ٍ ػقهت ثکؾهٌد .ایهي دٍ
هلی

ػبهل هَرت خَاّد ؽد کِ در کبرّبو اقتقبدو ٍ رهبرو کؾهَر ٍ دٍلهت ،پتؾهزهت ثهِ

ثب تأکتد ثز اهٌتت

ايجادکٌٌذُ کارآهذي ًظام« :ثزخَرد ثب هغبدّ ،هن هَرهت ههىؽهَد کهِ اههزاد ،دقّهت

ٍرَد یید .ثٌبثزایي ػالد تْبرن ثهِ ًبکبریههدو ًظهبم ،احجهبت کبریههدو اعهت کهِ احجهبت
کبریهدو ّن ایيگًَِ اعت» (ثتبًبت در دیدار اػنبی هزلظ خجزگبى. 1380/06/15 ،
تأثيز فساد اقتصادي بز هؤلفِّاي اهٌيت هلي
هغبد اقتقبدی هیتَاًد توبهی هؤلفِّهبی اهٌتهت هلهی را توهت تهأحتز قهزار دادُ ٍ هلغهفِ
(هدظلهِالؼهبلی

ٍرَدی ًظبم اعالهی را ثب خيز ردی هَارِ کٌد .در ایي خقَؿ هقبم هؼظن رّجزی

تأکتدات سیبدی در هجبرسُ ثب هغبد در رْت ارتقبی هؤلفهِّهبی اهٌتهت هلهی داؽهتِاًهد ٍ تأکتهد
کزدُاًد در فَرت ػدم هجبرسُ ثب هغبد ،اهٌتت هلی کؾَر ثب خيز ردی هَارِ خَاّد ؽد:
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«هغئَالى کؾَر -چِ در قَُ هززیِ ،چِ در قَُ قنبئتِ ٍ چِ در قَُ هقٌٌِ -ثبید ثب هقز
ٍ هغبد ٍ تجؼتل در ایي هولکت هجبرسُ کٌٌد .اگز ثبَاٌّد ٍمهغ اهٌتهت کؾهَر راٍ ،مهغ
هؼتؾت هزدم راٍ ،مغ ػشت ثتيالوللی هب را تأهتي کٌٌد ،راّهؼ هجهبرسُ ثهب ّوهتيّبعهت.
اًَاع ٍ اقغبم هغبدّب را ثبید ؽٌبعبیی کٌٌهد ٍ ثهب یى هجهبرسُ رهدی کٌٌهدً ،هِ در حهزن ٍ
سثبى»(هقبم هؼظن رّجزی(هدظلِالؼهبلی « . 1379/10/07 ،هب اگز هیخَاّتن هزدم در فوٌِ اقتقهبد ثبؽهٌد،
هقلٌبهِ ػلوی هيبلؼبت ثتيرؽتِای داًؼ راّجزدی ،عبل ًْن ،ؽوبرُ  ،35تبثغتبى 1398

ثبید فوٌِ اقتقبدی اهٌتت داؽتِ ثبؽد؛ اگز اهٌتت را هیخهَاّتن ،ثبیغهتی دعهت هفغهد ٍ
عَء اعتفبدُچی ٍ دٍرسًٌدُ قبًَى ٍ ؽکٌٌدُ قبًَى ثغتِ ثؾَد؛ هجبرسُ ثب هغهبد ایهي اعهت؛
ایي ثبید ردی گزهتِ ثؾَد» (هقبم هؼظن رّجزی(هدظلِالؼهبلی « . 92/12/20،ثزخهَر ثهب هفغهد اقتقهبدی
هَرت اهٌتت اقتقبدی اعت ثزای غتز هفغد( .هقبم هؼظن رّجزی(هدظلِالؼهبلی  . 86/4/7 ،ایي (هجبرسُ ثب
هغبد ٍعهتلِای ثهزای احغهبط اهٌتهت ٍ اىوتٌهبى عهزهبیِگهذار عهبلن اعهت»

(هقهبم هؼظهن

رّجزی(هدظلِالؼهبلی « . 1380/04/10،اگز ثبَاّتن دًجبل اّن ثازدینّ ،وتي هغهئلِ هغهبدّبی ههبلی ٍ
ارتؾب ٍ تشٍیز ٍ اهخبل ایيّب ،چتشّبیی اعت کِ ثِخقَؿ اس هزدم علت اهٌتت ههیکٌهد ٍ
ٍاقؼبً در رتجِّبی ثبال قزار هیگتزًد» (هقبم هؼظن رّجزی(هدظلِالؼبلی . 1368/06/20 ،
اعتواد عوَهي ٍ سزهايِ اجتواعي :اػتوبد ػٌقز هْوی در هؾزٍػتتثبؾی ثِ حبکوبى
اعت .اػتوبد هَرت تؾهَیق هؾهبرکت عتبعهی اعهت ٍ الجتهِ هؾهبرکت ههؤحز ٍ یگبّبًهِ
هیتَاًد تقَیت اػتوبد را در پی داؽتِ ثبؽد (قبعوی  . 32:1384اس ًابُ ربهؼِؽٌبعهی« ،اػتوهبد
ّن ًتتزِ ی

هزییٌد اقٌبععبسی اهکبر ػوَهی ٍ ّن عزهبیِ ارتوبػی ثغتبر اعبعهی ٍ پبیهِ

ًظبم عتبعی اعت» (هؤ ى رهبهی . 53 :1382 ،اػتوبد ػوَهی 1یکی اس هْهنتهزیي اثؼهبد عهزهبیِ
ارتوبػی اعت کِ یعتت دیدى یى هیتَاًد سیبى ٍ ّشیٌِ ثغتبر عٌاتٌی را ثزای ًظبم اداری
ٍ در هقتبط ٍعتغتز ثزای ًظبم عتبعی در ثزداؽتِ ثبؽهد (الهَاًی . 4:1388 ،دًْهبرت 2هؼتقهد
اعت یکی اس ػلل هْن کبّؼ اػتوبد ػوَهی یى اعت کِ عبسهبىّبی دٍلتی ّوَارُ ؽهؼبر
ػدالت ٍ ثزاثزی عز هیدٌّد ،اهب در ػول رهتبرّبی تجؼتلیهتش ٍ ًبػبدالًِ اس خهَد ثهزٍس
هیدٌّد کِ اىوتٌبى ػوَهی را اس یىّب علت ههیکٌهد( .ساّهدی ٍ ّوکهبراى . 91 :1390،احغهبط
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هقبلِ پضٍّؾی :ثبسؽٌبعی ػلل ،سهتٌِّب ،پتبهدّب ٍ راّکبرّبی هقبثلِ ثب هغبد اقتقبدی اس هٌظز هقبم هؼظن رّجزی

اهٌتت توت تأحتز ػَاهل هبتلفی ؽکل هیگتزد کِ یکی اس ایهي ػَاههل ،عهزهبیِ ارتوهبػی
اعت .عزهبیِ ارتوبػی اس هؤلفِّبی هتؼددی تؾکتل ؽهدُ کهِ اػتوهبد ارتوهبػی ،یکهی اس
تأحتزگذارتزیي یىّب ثز ارتقب یب کبّؼ هتشاى اهٌتت ارتوهبػی در ّهز ربهؼهِ ؽهٌبختِ ؽهدُ
اعت (هتزسایی ٍ ّوکبراى . 27 :1386 ،ثز ایي اعبط هیتَاى گفت :اػتوبد ،یکی اس ؽهبخـّهبی
عزهبیِ ارتوبػی اعت .پضٍّؼ یقبی داًهبییههزد ٍ ّوکهبراى یکهی اس عهبسٍکبرّبی هْهن
ارتقبی اػتوبد ػوَهی ثِ دٍلت را ثزخَرد قبىغ ٍ ردی ثهب ػَاههل هغهبد در دعهتابُّهبی
دٍلتی ٍ هزبسات عٌاتي یًبى ٍ اىالعرعبًی ثِ هزدم در ایي ثبرُ ػٌَاى ًوَدُ

اعت(داًبییهزد

ٍ ّوکبراى« . 116 :1393 ،رّجز هؼظن اًقالة هغبد اقتقبدی را اس ثتي ثزًدُ اػتوبد هزدم داًغهتِ
ٍ هیهزهبید :ایي اػتوبد هزدم را -کِ هبیِ افلی هب ،اػتوبد هزدم ٍ اهتد هزدم اعت -ثهب ایهي
کبرّب (هغبد هبلی ًجبید مبیغ کزد» (هقبم هؼظن رّجزی (هدظلِالؼبلی ّ . 95/6/3 ،وچٌتي هجبرسُ ثب هغهبد
را ایزبدکٌٌدُ اػتوبد ػوَهی تجتتي کزدُ ٍ ثتبى هیهزهبیٌد« :ثِ هغئَالى ختزخهَاُ در قهَای
عِگبًِ ثتبهَسید کِ تغبهح در هجبرسُ ثب هغبد ،ثًَِػی ّودعتی ثب هبعداى ٍ هفغداى اعهت.
اػتوبد ػوَهی ثِ دعتابُّبی دٍلتهی ٍ قنهبیی در گهزٍ یى اعهت کهِ ایهي دعهتابُّهب در

(هدظلِالؼبلی

ثزخههَرد ثههب هزههزم ٍ هتبلههف ،قبىؼتههت ٍ ػههدم تشلههشل خههَد را ًؾههبى

دٌّههد»(هقههبم هؼظههن

هطزٍعيت :هؾزٍػتت دارای اّوتت ثغتبر حتبتی ٍ اس ػَاهل هَردُ اهٌتت هلهی اعهت.
ثوج داخلی دٍلتّب اهز هؾزٍػتتیبثی اعت تب هؾزٍػتت در هزحلِ تکَیي

هلی

هؾزٍػتت ،یؼٌی تَرتِ ػقلی اػوبل قدرت حهبکن (الریزهبًیً . 9 :1373 ،کتهِ حهبئش اّوتهت در

ثب تأکتد ثز اهٌتت

رّجزی(هدظلِالؼبلی . 1380/02/10 ،

دٍلتّب(دٍگهبى،

 . 379 :1378چِ ثغتبر دٍلتّب کِ ثز هجٌبی هؾزٍػتت قبًًَی ثِ ٍرَد یهدُاًد ،اهب تٌْب ثِ دلتهل
ػدم تَهتق در هؾزٍػتتیبثی ثب اًقالثبت داخلی رٍثِرٍ ؽدُاًد ٍ ثزػکظ دٍلتّبیی کهِ ثهب
ؽتَُای غتز اًتببثبتی حبکوتت را ثِ دعت گزهتِاًد؛ اهب تَاًغتِاًد در رًٍهد عتبعهتگهذاری
هؾزٍػتت هزدهی را کغت کٌٌد؛ ثٌبثزایي ،اعتوزار هؾزٍػتت ثزای حجبت ٍ حفظ ًظبم عتبعی
ٍ هههتالسم یى ،یؼٌههی اهٌتههت هلههی ،هيلههَة ٍ السم اعههت (افههالًی . 23 :1389 ،ؽههبخـّههبی
هؾزٍػتت ،ػجبرتاًد اس :احغبط هغئَلتت ،هتشاى هؾبرکت هزدههی ،کهبرایی ،هتهشاى رػبیهت
ػدالت ٍ اعتفبدُ اس رٍػّبی ثبس ٍ قبثل تؾبتـ ثزای ّوِ (رْبًاتز. 29 :1387 ،
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رّجز هزساًِ اًقالة در ثتبًبتؾبى ،پبیِ هؾزٍػتت را ػهدالتخهَاّی ٍ هجهبرسُ ثهب هغهبد ٍ
تجؼتل داًغتِ ٍ هیهزهبید« :هؾزٍػتت هي ٍ ؽوب ٍاثغتِ ثِ هجهبرسُ ثهب هغهبد ،تجؼهتل ٍ ًتهش
ػدالتخَاّی اعت .ایي ،پبیِ هؾزٍػتت هبعت...اگز هب دًجبل ػدالت ًجبؽتن ،در حقتقهت ههي
کِ ایٌزب ًؾغتِامٍ ،رَدم ًبهؾزٍع خَاّد ثَد؛ یؼٌی ّزچِ اختتبر دارم ٍ ّزچِ تقزن کهٌن،
تقزن ًبهؾزٍع خَاّد ثَد؛ دیازاى ّن ّوتيىَر» (هقبم هؼظن رّجزی(هدظلِالؼبلی . 82/6/5 ،
هقلٌبهِ ػلوی هيبلؼبت ثتيرؽتِای داًؼ راّجزدی ،عبل ًْن ،ؽوبرُ  ،35تبثغتبى 1398

هَمَع ػدالت یى اًداسُ هْن اعت کِ ثزخی تولتلازاى عتبعی ،هؾزٍػتت یه

ًظهبم

را ثز پبیِ ػبدالًِ ٍ غتز ػبدالًِ ثَدى یى هیعٌزٌد (ًهدائیٍ . 31 :1385 ،ظتفهِ حهبکن عتبعهی
پزٍرػ دادى هنبیل در ربهؼِ اعت کِ هْنتزیي یى هنتلت ػدالت اعت .در احهز ػهدالت،
ّوابى ثِ حق ٍ حقَ خَد هیرعٌد ٍ ایي هَرت تقَیت پبیِّبی ًظبم عتبعی (هقجَلتت
ٍ هؾزٍػتت هیگزدد.
هقبَليت :در اًدیؾِ عتبعی رّجز هؼظن اًقالة ،ػدالت هغتلشم هقجَلتهت ٍ پهذیزػ اس
عَی هزدم اعت« :پبیِ هؾزٍػتت حکَهت هقو رأی هزدم ًتغت؛ پبیِ افلی تقَا ٍ ػدالت
اعت؛ هٌتْب تقَا ٍ ػدالت ّن ثدٍى رأی ٍ هقجَلتت هزدم کبرایی ًدارد .لهذا رأی ههزدم ّهن
السم ا عت .اعهالم ثهزای رأی ههزدم اّوتهت قبئهل اعهت .ههز ثهتي دهَکزاعهی غزثهی ٍ
هزدمعبالری دیٌی کِ هب هيزف هیکٌتنّ ،وتيربعت»

(ثتبًبت در دیدار اعتبداى ٍ داًؾهزَیبى قهشٍیي،

. 1382/09/26
اس دیدگبُ ایؾبى ،حکَهت ،هقو هزهبًزٍایی ًتغت ،ثلکِ هیهزهبید« :حکَههتً ،فهَ در
دلّب ٍ هقجَلتت در ّيّبعت .کغی کِ در چٌتي هَقؼتتی قزار هیگتزد یهب خهَد را قهزار
هیدّد ،اٍّل ثبید در درٍى خَد ثِفَرت دائوی هؾغَل تأدیت ثبؽد؛ خَد را ّدایت کٌهد،
ثِ خَد تذکّز دّد ٍ خَد را هَػظِ ًوبید» (ثتبًبت در خيجِّبی ًوبس روؼِ تْزاى. 1379 ،
یکههی اس حههَسُ ّههبی هقجَلتههت در ًظههبم عتبعههی ّههز کؾههَری ،هقجَلتههت قههبًَى ٍ
قبًَى گذاری اعت .رّجز حکتن اًقالة اعالهی خيبة ثهِ ًوبیٌهدگبى هزلهظ ؽهَرای
اعالهی موي تذکز ایي هْن هی هزهبید« :هزلظ قَُ هفکّزُ کؾَر اعت .هکز در لجهبط
قبًَى تزلی هی کٌد ،ثؼد در عزاعز ٍرَد کؾَر عزیبى ٍ رزیبى پتدا هی کٌد .چتشی کِ
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دائن ثبید در ًظز ثبؽد ،ایي اعت کِ ثجتٌت ن هکز ایي قَُ هفکّزُ اٍالً ًغجتؼ ثب ارسػ ّبی
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اعبعی اًقالة چتغت؟ حبًتبً ًغجتؼ ثب ربهؼِ ،ثب هؾکالت کؾَر ٍ ثهب ًتبسّهبی ههزدم
چتغت؟ ی

ًابُ ثِ هٌ تْب؛ ی

ًابُ ثِ هجدأ ،ی

ًابُ ثِ خبعتابُ ،ی

ًابُ ثِ ّهدن؛

ایي ثبید رٍؽي ثبؽد .اگز ایي ؽد ،یى ٍقت قَاًتي ّن افتل خَاّ د ثَد ،فوتح خَاّد
ثَدّ ،ن کبریهد خَاّد ثَد .اگز اٍّ لی ًجبؽد ،قبًَى هخل ؽبخِ ای اس درخت ثزیدُ اعت؛
افبلت خَد را اس دعت خَاّد داد ٍ دیاز قبًَى افتلی ًتغت .اگز دٍهی ًجبؽد ،قبًَى
افتل اعت ،هؾزٍػتت دارد ،اهب هقجَلتت ًدارد .اگز هٌيجق ثز خَاعهت ّهبی ربهؼهِ ٍ
ًتبسّبی هَری ٍ ثِ رٍس ٍ ًتش ًتبسّبی ثلٌدهدت ربهؼِ ًجبؽد ،یى ٍقت دیاهز هقجَلتهت
ًبَاّدداؽت»(ثتبًبت در دیدار ًوبیٌدگبى هزلظ ؽَرای اعالهی. 88/4/3 ،
کارآهذي ًظام :یکی اس ؽبخـ ّبی دٍلت اعالهی هغئلِ کبریهدی اعت .کبریهدی
ارتجبه هغتقتوی ثب هؾزٍػتتیبثی ًظبم ّبی عتبعی دارد  .ی
کبریهدی هی تَاًد هؾزٍػتت خَد را احجبت کٌد .در ی

ًظهبم عتبعهی ثهِ ٍاعهيِ

تؼزیهف ،کبریههدی ثهِ ایفهبی

ثْتٌِ کبرٍیضُ ّب ی حکَهت اىال هی ؽَد؛ ثٌبثزایي کبریهدی السهِ ثقب ٍ پَیهبیی ًظهبم
عتبعی ٍ هزییٌدی ثزای عهٌزؼ رزیهبى هؾهزٍػتت در یى ًظهبم اعهت .رّجهز هؼظهن
هغئَالى داًغتِ ٍ هی هزهبیهد « :ثبیهد ثهب ایهي خيبّهب

ثزخَرد ؽَد؛ ایي در کبرایی ًظبم تهأحتز دارد .اگهز هغهئَالى دٍلتهی در رهبی خهَد ٍ
هلی

هغئَالى قنبیی در ربی خَدّ ،ز کدام ثب ایي اًوزاهبت ٍ خيبّب ثزخهَرد کٌٌهدّ .هن

ثب تأکتد ثز اهٌتت

ىزیق ثزخَرد ثب خيبّبی کَچ

(هدظلِالؼبلی

اًقالة

(هدظلِ الؼبلی

راُ کبر اعبعی هقبثلِ ثب تْبرن ثِ ًبکبریهدی ًظبم را احجبت کبریهدی اس

کبرایی هغئَالى دٍلت در سهتٌهِ ّهبی هبتلهف سیهبد خَاّهد ؽهد ٍ ّهن ایهي هؼنهل
اقتقبدی -هؾکل اؽتغبل ،هؾکل فبدرات ٍ ٍاردات ،هغبئل هزثهَه ثهِ پهَل ٍ غتهزُ-
ػودتبً حل خَاّد ؽد؛ یؼٌی ثزخَرد ثب هغبدّ ،هن هَرهت ههی ؽهَد کهِ اههزاد دقهت
ثتؾت زی کٌٌدّ ،ن هَرت هی ؽَد کِ دعتّبی ختبًتکبر ثتزعٌد ٍ ػقت ثکؾٌد .ایي دٍ
ػبهل هَرت خَاّد ؽد کِ در کبرّبی اقتقبدی ٍ ربری کؾَر ٍ دٍلت ،پتؾزهت ثهِ
ٍرَد یید؛ ثٌبثزایي ػالد تْبرن ثِ ًبکبریهدی ًظبم ،احجبت کبریهدی اعت کِ احجبت ّن
ایي گًَِ اعت»

( هقبم هؼظن رّجزی

(هدظلِ الؼبلی

. 1380/06/15 ،
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القبی ًبکبریهدی ًظبم ،هتَرِ هغئَلتي کؾَر اعت...تأکتد هي ثز هجبرسُ ثب هغبد ّهن ثهِ
ّوتي ػلت اعت ،سیزا اگز هدیزی خدای ًبَاعتِ هبعد ؽهد ،دیاهز ًوهیتَاًهد ثهِ ههزدم
خدهت کٌد ٍ ثزای یى ّب هفتد ثبؽد .پظ اٍل ثبید کبریهدی ًظبم را ًؾبى داد ٍ...خدهت ثهِ
هزدم را ثِػٌَاى یکی اس ػَاهلی کِ هیتَاًد اهٌتت کلی کؾَر را تأهتي کٌهد ،تلقهی ًوبیٌهد.
لذا ثبید در خدهترعبًی ثِ هزدم ثب ّن رقبثت کٌٌد (هقبم هؼظن رّجزی(هدظلِالؼبلی . 82/1/1 ،
هقلٌبهِ ػلوی هيبلؼبت ثتيرؽتِای داًؼ راّجزدی ،عبل ًْن ،ؽوبرُ  ،35تبثغتبى 1398

پياهذّاي فساد اقتصادي اس هٌظز هقام هعظن رّبزي

(هذظلِ العالي)

ضزبِ بسيار کالى ٍ عظين بِ کطَر :هفبعد اقتقبدی را فزهبً ثِػٌَاى ی

کبر خهالن

ًجبید در کؾَر در ًظز گزهت .ایي کبر اگز چٌبًچِ دًجبل ًؾَد ،تؼقتهت ًؾهَد ،ریؾهِیهبثی
ًؾَد ،قَای هبتلف کؾَر دعتثِدعت ّن ًدٌّد ثزای خؾ کزدى ریؾِ ایي کبر ،مهزثِ
ٍ خيزػ ثزای کؾَر ثغتبر کالى ٍ ػظتن خَاّد ثَد (هقبم هؼظن رّجزی(هدظلِالؼبلی . 87/4/5 ،
فلجکٌٌذُ ضايعکٌٌذُ دسرتاٍردّاي ًظرام...« :خيهز رعهَخ ٍ ًفهَ هغهبد ،رهدی ٍ
هلذکٌٌدُ اعتٍ .اقؼبً هلذکٌٌدُ اعت» (هقبم هؼظن رّجزی(هدظلِالؼهبلی « . 72/5/12 ،اگز ػشم ّوابًی ثز
یى [هجههبرسُ ثههب هغههبد اقتقههبدی در دعههتابُّههبق قههزار ًاتههزدّ ،وههِ تههالػّههب را خٌخههی ٍ
دعتبٍردّبی ًظبم هقدط هب را مبیغ هیکٌد ٍ هبفلِ ىجقبتی را ػوتق ٍ هٌبثغ هوهدٍد هلهی
را ثِ خَردِ هتزبٍساى ثِ حقَ هلت هیدّد»(هقبم هؼظن رّجزی(هدظلِالؼبلی . 1381/04/20 ،
ًابَدکٌٌذُ ّورِ دسرتاٍردّاي اًقرالب« :ههي ًقهؼ هغهبد را در ًهبثَد کهزدى ّوهِ
دعتبٍردّبً ،قؼ ثغتبر خيزًبکی هی ثتٌن .در ّز ربیی کِ ًبثغهبهبًی ٍرهَد دارد ،یکهی اس
هوتولّبی ثغتبر ثبالٍ ،رَد هغبد اعت .الجتِ هوکي اعهت در رهبیی ثهیتهدثتزی ٍ عهَء
هدیزیت ثبؽد؛ اهب یکی اس هوتوالتی کِ ثِّهتچٍرهِ قبثهل اغوهبك ًتغهتٍ ،رهَد هغهبد
اعت»(هقبم هؼظن رّجزی(هدظلِالؼبلی . 1380/02/11 ،
ًااهيذ ضذى قطزّاي هختلف هزدم« :هغبد اقتقبدی ّن خَدػ ی

کٌُدکٌٌدُ اعت ،اس

رْت ایٌکِ هغبد اعت ٍ هغئلِ هبلتِ ػوَهی کؾَر را دچبر هؾکل هیکٌدّ ،هن اًؼکبعهؼ
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در ّي هزدم اس رْت دیازی هَرت هغبد اعت کِ ًباهتهدی ایزهبد ههیکٌهد»
رّجزی(هدظلِالؼبلی . 85/7/18 ،

(هقهبم هؼظهن
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هغبد اقتقبدی هیتَاًد یعتت ردی ثِ کبریهدی ٍ هؾزٍػتت ًظبم ٍارد کزدُ ٍ هَرت
کبّؼ اػتوبد ػوَهی هزدم ًغجت ثِ ًظبم؛ هبتل ًوَدى رًٍد هؼبلتتّهبی عهبلن اقتقهبدی
در کؾَر؛ ثِ ٍرَد یهدى ىجقِ هبعد ،هتزن ٍ هقزهی؛ سهتٌِعبس تغلو ٍ اعتتالی ثتابًابى
ثز کؾَر؛ هأیَط ًوَدى ربهؼِ اس ارزای ػدالت ارتوبػی ٍ رداعهبسی ٍههبداراى ًظهبم اس
یى؛ ایزبد ؽکبن ارتوبػی ػوتق؛ ًفزت ٍ کتٌِ در هزدم ثِربی ٍحدت ٍ ّوهدلی؛ کهبّؼ
اػتوبد ًغجت ثِ کؾَر در ربهؼِ ثتيالوللی ٍ ارتجبىبت اقتقبدی رْبًی ؽدُ ٍ در هزوهَع
یعتت ردی ثز اهٌتت هلی کؾَر ٍارد ًوَدُ ٍ هؤلفِّبی افلی اهٌتت هلی کؾَر را اس ثتي
ثزدُ ٍ یب ثب خيز ردی هَارِ ًوبید.
رٍيکزدّاي ًظزي در هطالعِ فساد
ثزای هْن هغبد ٍ تجتتي ػَاهل هؤحز ثز ثزٍس پدیدُ هغبد ٍ ثْزُ ثهزداری هٌبعهت اس کهَُ
دادُّبی تَلتدؽدُ ٍ تفغتز رٍؽٌازاًِ اس یىّبً ،تبس ثِ ؽٌبخت ًظزیهِّهبی هيهزف در ایهي
سهتٌِ ٍ ثْزُثزداری اس ًظزیِّبی هٌبعت ثب تَرِ ثِ ٍیضگیّبی ربهؼِ هَرد هيبلؼِ دارین.

(هدظلِالؼبلی

ًظزیِپزداسی ارتوبػی درثبرُ هغبد دعت کن اس فد عبل عبثقِ ثزخَردار اعهت ٍ ثبیهد
یًَهی رغتزَ کزد .اهشٍى ثز ًظزیِّب ٍ تولتلّبیی کهِ تَعهو فهبحتًظهزاى کالعهت
هلی

(هخل ٍثز ٍ دٍرکتن درثبرُ هقَلِ هغبد هيزف ؽهدُ اعهت ،ثهب ثزرعهی ػوتهق ٍ گغهتزدُ در

ثب تأکتد ثز اهٌتت

ریؾِ یى را در یحبر هبکظ ٍثزً( 1ظزیِ ثَرٍکزاعی قبًًَی-ػقالًی ٍ اهتل دٍرکتنً( 2ظزیهِ

هجبحج ًظزی هغبد ،رٍیکزدّبی هبتلف اخالقی (رٍیکزد هَعَم ثِ عتت ثد  ،رٍاىؽهٌبختی
(ًظزیِ ًبتَاًی در درک اخالقی هٌبعت  ،ربهؼِؽهٌبختی (ًظزیهِ یًهَهی ههزتيً ،ظزیهِّهبی
ارسػّبی اخالقی هتؼبركً ،ظزیِ کٌؼ ثَردیَ :تولتل رغجتً ،ظزیِ عهبختثٌهدی گتهدًش،
ًظزیِّبی اًتببة ػقالیی  ،اقتقبد ارتوبػی (ًظزیِ هجبدلًِ ،ظزیِ هبرکغتغتی هغهبد ٍ ًظزیهِ
ّبثزهبط  ،اًغبىؽٌبختی (ًظزیِ هزٌّای َّهغتد ٍ هزٌّگ عبسهبًی در تجتهتي پدیهدُ هغهبد
هَرد ثوج قزار گزهتِ اعت (ػبثدی رؼفزی ٍ ّوکبراى. 51-92 :1395 ،
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1. Weber, Max
2. Durkheim, Emile
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ثغتبری اس هيبلؼبت ٍ پهضٍّؼّهبی اًزهبمؽهدُ در حهَسُ هغهبد در ایهزاى رٍیکهزدی
عبختبری-کبرکزدی داؽتِ اًد ٍ هوققبى ،اعتزاتضیّب ٍ خوهؾیّبی هجبرسُ ثهب هغهبد را ثهب
رٍیکزدی کبرکزدی-عبختبری ثزرعی ًوَدُاًد .عبسهبى هدیزیت ٍ ثزًبهِریشی ًتش در ارائهِ
ثزًبهِ ّبی هجبرسُ ثب هغبد اس ایي هدل اعتفبدُ کزدُ اعت .تَمتوبت ارائهِؽهدُ در تؼزیهف
هغبد ٍ ّن رٍػ ّبی هجبرسُ ثب یى ٍ ػَاههل هغهبد اػهن اس ػَاههل ؽهکلگتهزی ٍ ػَاههل
هقلٌبهِ ػلوی هيبلؼبت ثتيرؽتِای داًؼ راّجزدی ،عبل ًْن ،ؽوبرُ  ،35تبثغتبى 1398

تؾدیدکٌٌدُ یى اس ی

هدل پٌذٍرْی پتزٍی هیکٌهد کهِ اثؼهبد یى ػجهبرتاًهد اس :اداری-

هدیزیتی ،اقتقبدی ،عتبعی ،حقَقی-قنبیی-قبًًَی ،اخالقی-ارتوبػی-هزٌّای .اس ىزههی
ایي چبرچَة پٌذگبًِ ،هلْن اس هدل چْبرٍرْی پبرعًَشی اعت کِ پدیهدُّهبی ارتوهبػی
چْبرٍرْی هزٌّای ،ارتوبػی ،عتبعی ٍ اقتقبدی را هَرد تدقتق قزار هیدّهد .اس دیهدگبُ
هلغفی ّز هؼلَل تٌْب سایتدُ ی

ػلت هٌوقزثِههزد اعهت؛ اههب در رٍیکهزد ارتوهبػی ثهِ

پدیدُّب ،ػوَهبً پدیدُّب سایتدُ ػلل هبتلف ٍ درّنتٌتدُ ّغهتٌد ٍ هؼوهَالً ػلهل هودحهِ،
ػلل هجقتِ پدیدُ ًتش هوغَة هیؽًَد .ثِ ّوتي دلتل تفکت

ٍ تقهدم سههبًی یىّهب کهبری

ثغتبر هؾکل اعت.
در هزوَع ّن خَد پدیدُ هغبد اقتقبدی ٍ ّن ًازػ ثِ یى ههیتَاًهد در پهٌذ حهَسُ
یبدؽدُ ی

هيبلؼِ یعتتؽٌبختی کالى را پبیِگذاری کٌد .ثِ ّوتي دلتل ثب تَرِ ثهِ رهبهغ

ثَدى ٍ اعتفبدُ عتبعتّب ٍ راّجزدّبی هجبرسُ ثب هغبد در اثؼهبد پهٌذگبًهِ اداری-ههدیزیتی،
اقتقبدی ،عتبعی ،حقَقی-قنبیی-قبًًَی ،اخالقی-ارتوهبػی-هزٌّاهیّ ،وچٌهتي تيجتهق
ثتؾتز هدل هذکَر ثب عبختبر ثزًبهِّبی تَعؼِ ٍ اعهٌبد ثبالدعهتی ،هٌَیهبت ٍ رٌّوَدّهبی
(هدظلِالؼبلی

هقبم هؼظن رّجزی

 ،هغئلِ ،اّدان ٍ عهؤاالت توقتهق ههدل یهل ثهِػٌهَاى ههدل

هفَْهی توقتق هؾبـ هیگزدد:
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هقبلِ پضٍّؾی :ثبسؽٌبعی ػلل ،سهتٌِّب ،پتبهدّب ٍ راّکبرّبی هقبثلِ ثب هغبد اقتقبدی اس هٌظز هقبم هؼظن رّجزی

ضکل ضوارُ  :1چارچَب احصاضذُ اس ادبيات بزاي هذل هبارسُ با فساد

(هدظلِالؼبلی

ػجبرت اعت اس :ؽٌبخت ٍ ثزرغتِ عبختي هوَرّب یب خيَه افلی ی
ی

هلی

رٍػ ایي توقتق ،کتفی ٍ اس رٍػ تولتل هوتَای کتفی ثْهزُ ثهزدُ اعهت .تولتهل هوتهَا

ثب تأکتد ثز اهٌتت

روششناسي تحقيق
1

هتي یب هتهَى هکتهَة،

یب هزوَػِای اس عبٌزاًیّبٍ ،فتتًبهِّبی خقَفی ٍ غتزُ (عهبرٍخبًیّ . 281: 1381 ،هدن

تولتل هوتَای کتفی 2ثزرعی هوتَای درٍىهتٌی اعت .تولتل هوتَای کتفی ؽتَُای ثهزای
تفغتز ٌّی هوتَای هتٌی اس ىزیق هزییٌد ىجقِثٌدی هٌظن کدّب ٍ ؽٌبعبیی تنّب یب الاَّهب
اعتّ .وچٌتي ی

ؽهتَُ تولتهل تززثهی کٌتهزل ؽهدُ هتٌهی در ثغهتز ارتجهبىی یى ثهدٍى

کویعبسی دادُ ّب اعت .ؽتَُ تولتل هوتَا در چْبر گبم اعبعی اًزبم هیؽَد :یهبدُعهبسی
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1. Content Analysis
2. Qualitative Content Analysis
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دادُّب ،تؼزیف ٍاحد تولتل ،عبسهبىدّی تولتهل ،گهشارػ رٍػّهب ٍ یبهتهِّهب

(ػلتبهبًی ٍ

ّوکهبراى . 162 :1395 ،عبسهبىدّی تولتل در رٍػ تولتل هوتَای کتفی ثِػٌَاى گبم عهَم ثهب
دٍ رّتبهت کلی قتبعی ٍ اعتقزایی قبثل اًزبم اعت .در رّتبهت اعتقزایی ،اثتهدا دادُّهب ثهب
اعتفبدُ اس کدثٌدی ثبس ،کدثٌدی هیؽًَد ٍ عپظ گزٍُثٌدی ،هقَلِثٌدی ٍ ثؼهد ًتهش اًتهشاع
حبفل هیؽَد .در رّتبهت قتبعی اثتدا هبتزیظّبی تولتلی عبختبرهٌد ،عهبختِ ههیؽهَد،
هقلٌبهِ ػلوی هيبلؼبت ثتيرؽتِای داًؼ راّجزدی ،عبل ًْن ،ؽوبرُ  ،35تبثغتبى 1398

عپظ کدثٌدی دادُّب ثزاعبط هقَلِّب ٍ در ًْبیت هزمتِیسههبیی ٍ ثزرعهی ؽهجبّتّهب ٍ
تفبٍتّب ثب هيبلؼبت قجلی احتوبلی هؾبـ هیؽَد (هوودپَر. 100 :1390 ،
ثزای تزشیٍِتولتل دادُّب در ایي پضٍّؼ اس تولتل هوتهَا ٍ در تولتهل هوتهَا ًتهش اس
تولتل هوتَای کتفی ٍ در عبسهبىدّی تولتهل اس رّتبههت اعهتقزایی هجتٌهی ثهز ثزرعهی ٍ
اعتٌتبد هفبّتن ،هقَالت ٍ ؽبخـّب اس دادُّبی خبم اعتفبدُ ؽهدُ اعهت .عهيح تولتهل،
خزد ٍ ٍاحد تولتل ،رولِ ٍ ثٌد (پبراگزان اعت .عپظ ثب کؾف هؼبًی ثٌتبدیي ٍ اعتٌجبه
ٍ احقبی هفبّتن ٍ هقَالت هغبد اقتقهبدی در چْهبرچَة هٌَیهبت ٍ رٌّوَدّهبی هقهبم
(هدظلِالؼبلی

هؼظن رّجزی

 ،ػلل ،سهتٌِّب ،پتبهدّب ٍ راّکبرّبی هقبثلِ ثب هغبد اقتقهبدی احقهب

خَاّد ؽد .اس یًزبیی کِ رٍػ روغیٍری دادُّب ،اعهٌبدی-کتبثببًهِای ثهَدُ ٍ هفهبّتن ٍ
هقَالت اعتبزاری در قبلت پزعؾٌبهِ ثزای تأیتهد ثهِ خجزگهبى دادُ خَاّهد ؽهد ،ربهؼهِ
یهبری ؽبهل دٍ گزٍُ خَاٌّد ثَد:
ّوِ اعٌبد ،ههدارک ٍ هٌهبثغ هکتهَة هزثهَه ثهِ هٌَیهبت ٍ رٌّوَدّهبی هقهبم هؼظهن
(هدظلِالؼبلی

رّجزی

اس یغبس ٍالیت ،یؼٌی  15خزداد ّ 1368ززی ؽوغهی تهب هْهز ههبُ 1396

ّززی ؽوغی ثِفَرت توبمؽوبر هَرد هيبلؼهِ ٍ تولتهل هوتهَا قهزار خَاّهد گزههت ٍ
ٍاحد تولتل در ایي ثبؼ رولِ یب پبراگزان هزتجو ثب هَمَع اعت.
پبعباَیبى ثِ پزعؾٌبهِ تأیتد هقَالت اعتبزاری اس هفبّتن ،خجزگبى ٍ فهبحتًظهزاى
(هدظلهِالؼهبلی

هغلو ثِ هغبد اقتقبدی ٍ یؽٌب ثِ یرا ٍ ًظزات هقهبم هؼظهن رّجهزی

 ،ؽهبغل در

هزاکش هيبلؼبتیً ،ظبرتی ٍ راّجزدی ،عبثقِ دُ عبل ٍ ثتؾتز ٍ هدرک هَ لتغهبًظ ٍ ثهبالتز
در حَسُّبی اقتقبدی ،عتبعی ٍ اهٌتتی هیثبؽٌد .در تؼتهتي هوهدٍدُ ربهؼهِ یههبری ایهي
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گزٍُ عؼی ؽد ٍاقغثتٌبًِ ػول ؽَد .ثِ ّوتي دلتل رٍػ ًوًَِگتهزی در گهزٍُ خجزگهبى ٍ



هقبلِ پضٍّؾی :ثبسؽٌبعی ػلل ،سهتٌِّب ،پتبهدّب ٍ راّکبرّبی هقبثلِ ثب هغبد اقتقبدی اس هٌظز هقبم هؼظن رّجزی

فبحت ًظزاى هغبد اقتقبدی ثِفَرت ّدهوٌد اًزبم ؽد ٍ پبًشدُ ًفز رْت تأیتد هقهَالت
اًتببة ؽدًد .رٍػ گزدیٍری دادُّب تزکتجی اعت اس رٍػّهبی کتبثببًهِای (کتهبةّهبی
ػلوی ٍ تبققی هزتجو ثب هَمَع توقتق ،هقبالت ػلوی ٍ پضٍّؾی ،اعهٌبد ٍ ههدارک ثهب
اثشار هتؼثزداری ٍ ٍثابُّبی داًؾابّی ٍ تبققهی ٍ رٍػ هتهداًی (پزعؾهٌبهِ ؛ سیهزا
ثِکبرگتزی ی

رٍػ ،پبعباَی توبهی ًتبسّب ًجَد ،ثِخقَؿ ایٌکِ قغوت اػظن دادُّهب

کتفی ثَدُ ٍ ًتبسهٌد اعتفبدُ اس رٍػّبی هتٌبعت ثَد .ثزای رٍاییعٌزی هفبّتن ٍ هقَالت
اعتبزاری اس اثشار پزعؼًبهِ هوققعبختِ ٍ کغت ًظز خجزگهبى ٍ فهبحتًظهزاى حهَسُ
(هدظلهِالؼهبلی

هغبد اقتقبدی ٍ یؽٌب ثِ یرا ٍ ًظزات هقبم هؼظن رّجزی
(هدظلِالؼبلی

عبٌبى ٍ رٌّوَدّبی هقبم هؼظن رّجزی

اعهتفبدُ ؽهدّ .وچٌهتي

ثب کز هٌجغ ٍ تبریخ کز گزدید.

یافته ها و تجشیهوتحليل دادهها
یکی اس راُ ّبی ثِ حداقل رعبًدى ثزداؽت ّب ی ؽبقی در ًتبیذ پضٍّؼ ،ثهِ دعهت
یٍردى رْت گتزی ًقبه تأکتد هتي هَرد ثزرعی اعت .اثتدا هفبّتن ٍ کلتدٍاصُ ّبی افلی

(هدظلِالؼبلی

توقتق ثب هؾتقبت هزثَه ٍ کلوبت هتزادن ٍ هزتجو ثب هَمَع هغبد اقتقبدی اًتبهبة ٍ
اًتببثی ثِ چْبر رْت گتزی کلی تقغتن ٍ ًقهبه تأکتهد ٍ کلتهدی هتهَى ثهدٍى دخهل ٍ
هلی

تقزن هؼٌبیی ،اعهتبزاد ٍ ٍاکهبٍی ؽهدُ اعهتً .قهبه تأکتهدی ٍ کلتهدی روهالت ٍ

ثب تأکتد ثز اهٌتت

ثب ثْزُ گتزی اس ًزم اهشار حدیج ٍالیت ٍ عبیت هؼظن لِ رغهتزَ ؽهدُ ٍ ههتي ٍ هفْهَم

رٌّوَدّب کِ ّوبى هفبّتن افلی هٌَیبت هیثبؽهٌد در چْهبر رْهت گتهزی کلهی ،یؼٌهی
ػَاهل ،پتبهدّب ،اّوتت ٍ راّکبرّبی هقبثلِ ثب هغبد اقتقهبدی در اثؼهبد پهٌذ گبًهِ اؽهبرُ
هی ؽًَد .در رداٍل سیز ،گشارُ اًتببثی اس هتي افلی ٍ هفبّتن اعتبزاری ثدٍى دخهل ٍ
تقزن در هؼٌب ٍ هوتَا ،حبفل اس تولتل هتؼّب ی هٌَیبت هقبم هؼظن رّجزی
د ر ثبة هغبد اقتقبدی یٍردُ ؽدُ اعت .ثب تَرِ ثِ گغتزدگی هيبلت (ًشدی

(هدظلهِ الؼهبلی

ثِ ّؾهتبد

ففوِ ٍ هودٍدیت ففوبت هقبلًِ ،وًَِا ی اس هفبّتن اعتبزاری در چْبر رْتگتهزی
کلی ٍ اثؼبد پٌذگبًِ یٍردُ ؽدُ اعت.
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عَاهل ،پياهذ ،اّويت ٍ راُکارّاي هبارسُ با فساد اقتصرادي در هٌَيرات هقرام هعظرن
(هذظلِالعالي)

رّبزي

جذٍل  :1رٍيکزد اداري– هذيزيتي هقابلِ با فساد

هقلٌبهِ ػلوی هيبلؼبت ثتيرؽتِای داًؼ راّجزدی ،عبل ًْن ،ؽوبرُ  ،35تبثغتبى 1398
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عوامل فساد در ابعاد اداری ،مدیزیتي
پاراگزاف
«هب احتتبد دارین کِ دعتابُ اداریهبى هقزراتی داؽتِ ثبؽد کِ ثزای ّوِ یکغبى ثبؽهد ٍ در
یى تجؼتل ًجبؽد اگز ٍظتفِؽٌبعی در هغئَالى ًتغت ،ایي هغبد اعت»(. 79/1/26
پياهذ فساد در ابعاد اداري ،هذيزيتي
«ایٌکِ هب گفتتن ٍ تأکتد کزدین کِ ثبید ثب هفبعد اقتقبدی ٍ قبچب هجبرسُ ؽَد ،ثِ خبىز ایي اعهت
کِ ایي پدیدُّب اعبط پتؾزهت کؾَر را دچبر یعتتّبی ردی هیکٌٌد» (. 83/4/15
اّويت هقابلِ با فساد در ابعاد اداري ،هذيزيتي
«اسرولِ هْن تزیي کبرّب ،هجبرسُ ثب هغبد اعت .هجبرسُ ثب هغهبد ،یه رٌجهِ اخالقهی هوهل
ًتغههت ،ادارُ کؾههَر هتَقههف ثههِ هجههبرسُ ثههب هغههبد اعههت .ثبیههد ثههب هغههبد هجههبرسُ رههدی
کزد»(. 1383/03/27
راّکارّاي هقابلِ با فساد در ابعاد اداري ،هذيزيتي
« کبری کٌٌد کِ هزدم ىؼن ؽتزیي خدهبتی را کِ در کؾَر اًزبم هیگتزد ،ثچؾهٌد ،در ّهتچ
ًقيِای اس کؾَر هقز ًجبؽد -ػدالت ثزقزار ثبؽد -هغبد ًجبؽد ٍ اهزاد هفغد اس دعتابُّهبی
تقوتنگتز ىزد ؽًَد ٍ اهکبى دخبلت پتدا ًکٌٌد ،ایيّب چتشّبیی اعت کهِ ههب ثبیهد ههَرد
تَرِ قزار دّتن»(. 1384/03/03

مفهوم
ٍرَد تجؼتل در
دعتابُ اداری،
یعتت رعتدى احبث
پتؾزهت کؾَر
ادارُ کؾَر ٍاثغتِ
ثِ هجبرسُ ثب هغبد

ىزد اهزاد هفغد اس
دعتابُّبی
تقوتنگتز

جذٍل  :2رٍيکزد سياسي هقابلِ با فساد
عوامل فساد در بعد سياسي
پاراگزاف
«دؽوٌیّبی ثتي خَدیّب هغبد اعت ،گزایؼ ثِ دؽهوٌبى دیهي هغبد اعهت ،ػالقهِ ًؾهبى
دادى ثِ چتشّبی مد دیٌی هغبد اعت» (. 78/1/23
پياهذّاي فساد در بعذ سياسي
«ٍقتی هدیزاى ٍ هزدهی هبعد ؽدًد ،ثِ پبیاهبُ دؽهوي خهبرری تجهدیل ههیؽهًَد .دؽهوي
خههبرری اس یدمّههبی هبعههد ،ثههزای اّههدان عتبعههی خههَد در کؾههَر ،خههَة اعههتفبدُ
هیکٌد»(. 1380/10/19
اّويت هبارسُ با فساد در بعذ سياسي
«هجبرسُ ثب هغبد اداری ٍ هغبد اقتقبدی ٍ عَء اعتفبدُ اس اهکبًبتی کِ قدرت در اختتبر اههزاد
هیگذارد -چِ عَء اعتفبدُ هبلی ٍ چِ عَء اعتفبدُ عتبعی -اس افَل اًقالة اعت ٍ ثبیهد
رػبیت ؽَد»(. 1381/03/14
راّکارّاي هقابلِ با فساد در بعذ سياسي
« قَُ هززیِ ٍ قَُ قنبئتِ ٍ قَُ هقٌٌِ در هجبرسُ ثب هغبد ،در هجهبرسُ ثهب رؽهَُخهَاری ٍ در
هجبرسُ ثب اهزاد دارای ًتبت عَء ثب ّن رقبثت کٌٌد .رقبثت فوتح ایهي اعهت .ایهي رقبثهت،
تَفتِ هي اعت»(. 1382/01/22

مفهوم
ٍاثغتای ٍ گزایؼ
ثِ دؽوٌبى دیي
اعتفبدُ دؽوي اس
هدیزاى ٍ هزدم
هبعد
افَل اًقالة
اعالهی
رقبثت فوتح عِ
قَُ در هجبرسُ ثب
هغبد



هقبلِ پضٍّؾی :ثبسؽٌبعی ػلل ،سهتٌِّب ،پتبهدّب ٍ راّکبرّبی هقبثلِ ثب هغبد اقتقبدی اس هٌظز هقبم هؼظن رّجزی

جذٍل  :3رٍيکزد اقتصادي هقابلِ با فساد
عوامل فساد در بعد اقتصادی
پاراگزاف
«ث دتزیي هغبدّب در ربهؼِ ،رٍاد هقز ٍ اهشایؼ ؽکبن ثتي هقتز ٍ غٌی اعت .ثهدتزیي هغهبدّب در
ربهؼِ ایي اعت کِ کغبًی دچبر هغبد هبلی ٍ اقتقبدی ؽًَد ٍ اس ثتهتالوهبل ههزدم ثهزای هٌهبهغ
ؽبقی ٍ پز کزدى رتت خَد تغذیِ کٌٌد» (. 1380/10/19

مفهوم
رٍاد هقز ٍ اهشایؼ هقتز
ٍ غٌی

پياهذّاي فساد در بعذ اقتصادي
تؾَیق هزدم ٍ
عزهبیِگذاراى ثِ کغت
حزٍت ًبهؾزٍع

«کغبًی کِ هیخَاٌّد ثب پَل خَد در کؾَر هؼبلتت اقتقبدی کٌٌهد -کبرخبًهِ تأعهتظ کٌٌهد ،هشرػهِ راُ
ثتٌداسًد ٍ تَلتد کٌٌدٍ -قتی دیدًد اس راُّبی ًبهؾزٍع هیؽَد ایي ّوِ حزٍت ثِ دعهت یٍرد ،یىّهب ّهن
تؾَیق هیؽًَد کِ ثزًٍد کبر ًبهؾزٍع کٌٌد»(1380/10/19
اّويت هبارسُ با فساد در بعذ اقتصادي
«هوکي اعت کغبًی ثِ خيب تقَر کٌٌد کِ هجبرسُ ثب هفغداى ٍ عَء اعتفبدُکٌٌدگبى اس حزٍتّهبی
هلی ،هَرت ًباهٌی اقتقبدی ٍ هزار عزهبیِّب اعت .ثِ ایي اؽببؿ تفْتن کٌتد کِ ثِػکهظ ،ایهي
هجبرسُ هَرت اهٌتت هنبی اقتقبدی ٍ اىوتٌبى کغبًی اعت کِ هیخَاٌّد هؼبلتت عبلن اقتقهبدی
داؽتِ ثبؽٌد .تَلتدکٌٌدگبى ایي کؾَر ،خَد ًبغهتتي قزثبًتهبى هغهبد ههبلی ٍ اقتقهبد ًبعهبلناًهد»
(. 1380/02/10

ایزبد ٍ گغتزػ اهٌتت
اقتقبدی

راُکارّاي هقابلِ با فساد در بعذ اقتصادي
«ثبید رلَی عَدّبی ًبهؾزٍع کِ ػودتبً ثِ خبىز ػدم تؼْد ٍ دلغهَسی ٍ ّوچٌهتي لغهشػّهبی
گًَبگَى اس عَی ثؼنی اس هغئَالى ٍ هدیزاى اعت گزهتِ ؽهَد ٍ ثهب پدیهدُ قبچهب -ثهِ هؼٌهبی
حقتقی کلوِ -هجبرسُ ؽَد»(. 1380/04/10

رلَگتزی اس عَدّبی
ًبهؾزٍع ٍ پدیدُ قبچب

پياهذ فساد در ابعاد قاًًَي ،قضايي ٍ حقَقي
«کغی کِ دچبر هغبد هبلی هیؽَد ،هؾکل اٍ هقو ایهي ًتغهت کهِ ههبل ههزدم را ههیخهَرد ٍ ثهبال
هیکؾد؛ هؾکل ایي اعت کِ ی رزحَهِ هغبدّ ،ز چتشی کِ در هقبثل اٍ ثبیغتد ،ههیخَاّهد ثهب یى
هجبرسُ کٌد ٍ اس ّوِ ًتزٍی خَد ثزای ثزداؽتي ایي هبًغ ثْزُ ثاتزد .حبل ایي هبًغ اگهز ؽهزع ثبؽهد،
ثب ؽزع هیرٌاد؛ اگز قبًَى اعبعی ثبؽد ،ثب قبًَى اعبعی هیرٌاد .اگز قَاًتي ػبدی ثبؽد ،ثب قهَاًتي
ػبدی هیرٌاد»(. 1380/9/25

هلی

«اگز رزم ٍ رٌبیت ّغت ،اگز دعتزعی ثِ قنبٍت ػبدالًِ ًتغت ،اگز رعتدگیّبی قنهبیی
ىَالًی هیؽَد ٍ پزًٍدُّب هدتّب هیهبًد ،ایيّب هغبد اعت ٍ ثبید افالف ؽَد»(. 79/1/26

مفهوم
ًجَد قنبٍت ػبدالًِ ،اىبلِ
دادرعی ٍ ىَالًی ثَدى
رعتدگیّبی قنبیی

ثب تأکتد ثز اهٌتت

عوامل فساد در ابعاد قانوني ،قضایي و حقوقي
پاراگزاف

(هدظلِالؼبلی

جذٍل  :4رٍيکزد قاًًَي ،قضايي ٍ حقَقي هقابلِ با فساد

رٌگ هفغد اقتقبدی ثب ؽزع
ٍ قبًَى

اّويت هبارسُ با فساد در ابعاد قاًًَي ،قضايي ٍ حقَقي
«تکلتف هب ایي اعت کِ ػدالت را در ربهؼِ هغتقز کٌتن ٍ ایي ّن رش ثب هجبرسُ ػلتِ هغهبد ٍ
اهشٍىىلجی اًغبىّبی هفتخَار ٍ عَء اعتفبدُکي اهکبىپذیز ًتغت .ثبؾهی اس کهبر ػهدالت
ایٌزب تٌظتن هیؽَد» (. 1382/06/05

اعتقزار ػدالت ثب هجبرسُ ثب
هغبد

راّکارّاي هقابلِ با فساد در ابعاد قاًًَي ،قضايي ٍ حقَقي
«اگز خدایًکزدُ هدیزاى در هقبثلِ ثب هغبد در دعتابُّبی خَد کَتبُ ثتبیٌدً ،بگشیز ثبیهد قهَُ قنهبئتِ
ٍارد هتداى ؽَد .دعتابُ قنبیی ّن ثبید ثهیاغوهبك ٍ ثهدٍى هالحظهِّ ،زرهب هغهبد یهب ػولهی را
ثزخالن قبًَى ٍ در رْت عَء اعتفبدُ هالحظِ کزد ،ثب یى هقبثلِ کٌد»(. 81/7/30

هقبثلِ ثدٍى اغوبك ٍ
هالحظِ
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جذٍل  :5رٍيکزد اخالقي ،فزٌّگي ٍ اجتواعي هقابلِ با فساد
عوامل فساد در ابعاد اخالقي ،فزهنگي و اجتماعي
پاراگزاف

مفهوم

«خَدخَاّیّب ،خَدپزعتیّب ،خَدهوَریّب ،ػوهدُ کهزدى خهَد ٍ خَاعهتّهب ٍ

خَدخَاّی ،خَدپزعتی،

توبیالت ٍ ؽَْات ٍ عَد ٍ هٌفؼت خَد ،ایي ّبعت کِ هٌؾأ اغلت هفبعهد سًهدگی

خَدهوَری ،هٌتتّبی
اهزاد ثؾز

اعت» (. 78/6/10
پياهذّاي فساد در ابعاد اخالقي ،فزٌّگي ٍ اجتواعي
هقلٌبهِ ػلوی هيبلؼبت ثتيرؽتِای داًؼ راّجزدی ،عبل ًْن ،ؽوبرُ  ،35تبثغتبى 1398

«ّز حزکت غليی کِ اس هب عز ثشًدّ ،ز اقدام ًبفَاة ٍ غتز ػبدالًِ ٍ ػوهل ًبؽهی
اس اغزاك ٍ اَّاء ًفغبًیای کِ هب ثکٌتن ،ی

دٍری اس خدا

قدم هب را ثِ اػوب لزِ هغبد ٍ دٍری

اس خدا ًشدی تز هیکٌد؛ «اساؽ اي قلَثْن» .ایي لغشػ ،پیدرپی ههیییهد؛ ثهِ ّوهتي
خبىز خيزًبک اعت»(. 1380/9/21
ًتايج ،فَايذ ٍ اّويت هبارسُ با فساد در ابعاد اخالقي ،فزٌّگي ٍ اجتواعي
«هجبرسُ ثب هغبد ،ی

ی

رْبد ٍاقؼی ٍ الجتِ کبر ثغتبر دؽَاری اعت» (. 80/11/3

رْبد ٍاقؼی

راُکارّاي هقابلِ با فساد در ابعاد اخالقي ،فزٌّگي ٍ اجتواعي
«در ثزاثز رجِْو هغبد ٍ ثىػدالتى ٍ کذرٍو کِ اهزٍس ثؾزیت را تْدید هىکٌهد ،اس
ًوبس ٍ یبد خدا ًتزٍ ثاتزًد» (. 70/7/15

ثْزُگتزی اس یبد خدا ٍ ًوبس

ثؼد اس اعتبزاد هفبّتن افلی اعتبزادؽدُ اس روالت ،هقَالت افلی یب ّوبى هفهبّتن
ثبسًازیؽدُ در چْهبر رْهت گتهزی کلهی اعهتبزاد گزدیهد .هفْهَم ثهبسًازیؽهدُ ىهی
پزعؾٌبهِای در اختتبر ربهؼِ یهبری اًتببثی (پبًشدُ ًفز قزار دادُ ؽد تب هؾبـ ًوبیٌد:
ییب هفَْم ثبسًازیؽدُ (هقَلِ  ،هتٌبعت ثب هفَْم افلی اعت؟ در فَرت ػدم تٌبعهت
پتؾٌْبد چتغت؟
ثؼههد اس روههغیٍری پزعؾههٌبهِ ٍ اػوههبل افههالحبت السم ػَاهههل ،پتبهههدّب ،اّوتههت ٍ
(هدظلهِالؼهبلی

راّکبرّبی هقبثلِ ثب هغبد ثزاعبط هٌَیبت هقهبم هؼظهن رّجهزی
اعتبزاد ٍ ؽٌبعبیی گزدید:
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الف .علل ٍ عَاهل فساد اقتصادي
جذٍل  - 6هقَالت علل ٍ عَاهل فساد اس هٌظز هقام هعظن رّبزي

(هذظلِالعالي)

مفهوم باسنگزی شده (مقوالت)
تجؼتل ٍ ثبًدثبسی

هقداى ؽبیغتِعبالری

توزین اقتقبدی

ختبًت اهزاد هفغد در

(ثؼد اداری ،هدیزیتی

(ثؼد اداری ،هدیزیتی

(ثؼد اقتقبدی

قَُ قنبئتِ (ثؼد قنبیی

ًفَ دؽوي ٍ ٍاثغتای

ثیحجبتی اقتقبدی،

اىبلِ دادرعی

تزٍیذ هغبد عتبعی (ثؼد

ثِ یى (ثؼد عتبعی

راًتخَاری (ثؼد اقتقبدی

(ثؼد قنبیی

عتبعی

ثیػدالتی اقتقبدی،

ؽکلگتزی خزدُهزٌّگّبی

ػدم رػبیت ارسػّبی

مؼف ًظبم هزٌّای ٍ

ارتوبػی ٍ قنبیی (اثؼبد

هززهبًِ (اثؼبد اداری،

اخالقی ٍ دیٌی (ثؼد

ارتوبػی (ثؼد هزٌّای،

اقتقبدی ،ارتوبػی،

اقتقبدی ،ارتوبػی

اخالقی ،ارتوبػی

ارتوبػی

قنبیی
دٍری اس خدا ٍ هؼٌَیت (ثؼد

هقداى ٍرداى کبری ٍ

اخالقی ،هزٌّای ،ارتوبػی

اًنجبه ارتوبػی (اثؼبد
هزٌّای ،ارتوبػی

جذٍل  -7هقَالت پياهذّاي فساد اس هٌظز هقام هعظن رّبزي

(هدظلِالؼبلی

ب .پياهذّاي فساد
(هذظلِالعالي)

اس ثتي رهتي اهٌتت

اتالن هٌبثغ ٍ حزٍت کؾَر

ایزبد سهتٌِّبی ًفَ ٍ

اقتقبدی (ثؼد اقتقبدی

(ثؼد اقتقبدی

تغلو دؽوي (ثؼد عتبعی

رٌگ هفغد اقتقبدی ثب

گغتزػ هغبد دٍلتی ٍ

ًباهتد کزدى هزدم اس ًظبم

ؽزع ٍ قبًَى (ثؼد قبًًَی

عتبعی (ثؼد عتبعی

(ثؼد ارتوبػی

گغتزػ هفبعد اخالقی

اهشایؼ اًوزاهبت ػقتدتی

ایزبد خيز ردی ثزای

ٍ هزٌّای

ٍ اػتقبدی

اهٌتت هلی کؾَر

(ثؼد هزٌّای ،ارتوبػی

(ثؼد هزٌّای ،ارتوبػی

(ثؼد عتبعی

تبزیت چْزُ ًظبم ٍ
ایزبد ًبکبریهدی (ثؼد
عتبعی

(ثؼد اقتقبدی،

هلی

ؽکبن ىجقبتی

ثب تأکتد ثز اهٌتت

مفهوم باسنگزیشده (مقوالت)

ارتوبػی
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جً .تايج ،فَايذ ٍ اّويت هبارسُ با فساد
جذٍل  – 8هقَالت اّويت هبارسُ با فساد اس هٌظز هقام هعظن رّبزي

(هذظلِالعالي)

مفهوم باسنگزیشده (مقوالت)
هؤلفِ افلی ٍ اعبعی افالف اهَر کؾَر

اعتقزار دعتَرات اعالم

(توبهی اثؼبد

(توبهی اثؼبد

ایزبد اهٌتت اقتقبدی (ثؼد

رهغ هؾکالت ،ؽکَهبیی اقتقبدی ٍ کبّؼ

اعتقزار ٍ ارزای ػدالت

اقتقبدی

ٍاثغتای (اثؼبد عتبعی ،اقتقبدی ،ارتوبػی

(توبهی اثؼبد

کبریهدی ًظبم (ثؼد عتبعی

هقلٌبهِ ػلوی هيبلؼبت ثتيرؽتِای داًؼ راّجزدی ،عبل ًْن ،ؽوبرُ  ،35تبثغتبى 1398

د .راُکارّاي هقابلِ با فساد
جذٍل  - 9هقَالت راُکارّاي هقابلِ با فساد اس هٌظز هقام هعظن رّبزي
مفهوم باسنگزی شده (مقوالت)
حوبیت ٍ تؾَیق هدیزاى ٍ کبرکٌبى

اًوقبرؽکٌی ٍ حذن سهتٌِّبی راًتخَاری

پزّتش هغئَالى اس رهبُسدگی ٍ ػؾزتىلجیّب

فبلح ٍ درعتکبر (ثؼد اداری ،هدیزیتی

(اثؼبد اداری ،هدیزیتی ،اقتقبدی

(ثؼد اخالقی ،هزٌّای ،ارتوبػی

ػدم تغبهح ٍ حوبیت اس هبعد ٍ ىزد
یىّب
(اثؼبد هدیزیتی ،عتبعی ،قنبیی

ٍ ؽفبهتت دعتابُ قنب (قنبیی

ّوزاُ ثب ّوکبری ٍ ّودلی هزدم ٍ هغئَلتي
ثزای هقبثلِ ثب هغبد (ثؼد عتبعی

ایزبد هنبی ًباهي ثزای اهزاد هفغد ٍ

ؽٌبعبیی گلَگبُّبی هغبد ٍ هقبثلِ ثب یى

رؽد هغبد (ثؼد قبًًَی ،قنبیی

(اثؼبد اداری ،اقتقبدی ،قنبیی

هغئَالى (ثؼد اخالقی ،هزٌّای

ًظبرت تبققی ،دقتق ٍ کبریهد در

افالف عبختبر ًظبم اداری ٍ اقتقبدی

ؽفبنعبسی ٍ ایزبد هنبی رقبثتی (اثؼبد

توبهی عيَف (توبهی اثؼبد

(اثؼبد اداری ،اقتقبدی

اداری ،هدیزیتی ،اقتقبدی

اّتوبم ردی ثزای ثزقزاری ًظبم

ػدالت در تٌظتن ٍ ارزای قبًَى (ثؼد

تدٍیي راّجزد هلى هجبرسُ ثب هغبد ٍ

قبًًَی ،قنبیی

تقَیت قَاًتي هزثَه (ثؼد قبًًَی

ؽبیغتِعبالری (اداری ،هدیزیتی
هقبثلة ثب دقت ،هدثزاًِ ،قبىغ ،هزقبًَى

تَکل ثِ خدا ٍ ثْزُگتزی اس ًوبس ،دػب ٍ

هقبثلِ ثب قبچب عتغتوی ٍ اخاللازاى

تنزع (ثؼد اخالقی ،هزٌّای

اقتقبدی (اثؼبد اقتقبدی ،قنبیی

هقبثلِ ثب هظبّز هغبد (اثؼبد هدیزیتی،

پتبدُعبسی ػولی اقتقبد هقبٍهتی (اثؼبد

ایزبد ػدالت ارتوبػی ٍ دهبع اس هظلَم

قنبیی ،ارتوبػی

اداری ،هدیزیتی ،اقتقبدی

(اثؼبد اقتقبدی ،قنبیی ،ارتوبػی

پتؾاتزی اس ایزبد ٍ گغتزػ هغبد

هزاقجت هزدی

ایزبد اهٌتت اقتقبدی

(ثؼد قنبیی



ارتقبی عالهت ،ػدالت ،کبریهدی ،اقتدار

داؽتي ػشم ٍ ارادُ هلی ،ردی ،قبىغ ،ػولی

رػبیت تقَا ٍ هزاقجت دائوی (هزدم ٍ

(قبًَىهدار ٍ ثدٍى تجؼتل ثب هغبد
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(هذظلِالعالي)

(توبهی اثؼبد

(ثؼد اخالقی ،هزٌّای

(اثؼبد اقتقبدی ،قنبیی

اعتفبدُ اس کبرگشاراى هتؼْد ٍ هتبقـ

تقَیت کبریهدی ًظبم

ٍمغ قَاًتي کبریهد ٍ ًظبرت َّؽوٌداًِ

در هجبرسُ ثب هغبد (اثؼبد اداری ،هدیزیتی،

(اثؼبد اداری ،هدیزیتی ،عتبعی،

(عتغتوی هزلظ

قنبیی

اقتقبدی

(ثؼد قبًًَی ،حقَقی

ایزبد ٍ ارتقبی رٍحتِ اخالؿ ٍ رْبد

تأعی ثِ ؽتَُ سًدگی اّلثتت (ع (ثؼد

(ثؼد هزٌّای ،ارتوبػی

هزٌّای ،ارتوبػی

احتبی هزینِ اهز ثِ هؼزٍن ٍ ًْی اس
هٌکز ٍ اىالعرعبًی فوتح ٍ َّؽوٌداًِ
(ثؼد هزٌّای ،ارتوبػی



هقبلِ پضٍّؾی :ثبسؽٌبعی ػلل ،سهتٌِّب ،پتبهدّب ٍ راّکبرّبی هقبثلِ ثب هغبد اقتقبدی اس هٌظز هقبم هؼظن رّجزی

نتيجهگيزی و پيشنهاد
یًچِ اس هيبلؼبت ٍ ادثتبت ًظزی ثِ دعت یهد ،هؾبـ گزدید کِ هَمَع هغهبد اقتقهبدی را
هیثبیغتی ثب توبهی سٍایب ،ػزفِّب ٍ اثؼبد هبتلفی کِ در یىّب رخ هیدّد ههَرد ثزرعهی قهزار داد.
ثِ ّوتي دلتل ثب تَرِ ثِ ًظزیبت اًدیؾوٌداى حَسُ هغبد ٍ هدل هفَْهی پهضٍّؼ ،هغهبد در اثؼهبد
پٌذگبًِ اداری هدیزیتی ،عتبعی ،اقتقبدی ،حقَقی-قنبیی-قهبًًَی ،اخالقهی-هزٌّاهی-ارتوهبػی
(هدظلِالؼبلی

ثزاعبط هٌَیبت هقبم هؼظن رّجزی

هَرد ثزرعی ٍ تزشیٍِتولتل قزار گزهت ٍ هْهنتهزیي

دالیل ٍ راُکبرّبی هقبثلِ ثب هغبد هؾبـ ؽدًدّ .وچٌتي هؾهبـ گزدیهد کهِ هغهبد اقتقهبدی
هیتَاًد هؤلفِّبی اهٌتت هلی را ثب خيز ردی هَارِ ًوبید .در ارتجبه اهٌتهت رَاههغ ثهِ هتهشاى ٍ
ًَع رمبیتوٌدی ؽْزًٍداى یى رَاهغ؛ هقداى یب ًققبى ایي رمبیتوٌدی ثهِ دلتهل ٍرهَد هغهبد در
قلوزٍّبی پٌذگبًِ هَ هیتَاًد ثِ اهٌتت هلی یى ربهؼِ خدؽِ ٍارد ًوبیهد .حکَههتکٌٌهدگبى در
ّوة رَاهغ ،در ؽزایيی هی تَاًٌد حتهبت خهَد ٍ ًظهبم عتبعهی را تنهوتي ًوبیٌهد کهِ رمهبیت
حکَهتؽًَدگبى را ثب خَد داؽتِ ثبؽٌد ،اهب ایي هغبد ثِ ّهز هتهشاى کهِ ثتَاًهد اس رمهبیتهٌهدی
حکَهتؽًَدگبى ًغجت ثِ حکَهتکٌٌدگبى ثکبّد ،یعتتپذیزی اهٌتتهی یى ربهؼهِ ًتهش اههشایؼ

(هدظلِالؼبلی

خَاّد یبهت .رّجز هزساًِ اًقالة ًتش ثِدرعتی خيز هغهبد اقتقهبدی را پهتؼثتٌهی ًوهَدُ ٍ اس یى
کبر خالن ًجبید در کؾَر در ًظز گزهت .ایي کبر اگز چٌبًچِ دًجبل ًؾَد ،تؼقتت ًؾَد ،ریؾِیهبثی
هلی

ًؾَد ،قَای هبتلف کؾَر دعتثِدعت ّن ًدٌّد ثزای خؾ کهزدى ریؾهِ ایهي کهبر ،مهزثِ ٍ

ثب تأکتد ثز اهٌتت

ثِػٌَاى مزثِ ثغتبر کالى ٍ ػظتن ثِ کؾَر یبد هیکٌٌد« :هفبعد اقتقهبدی را فهزهبً ثهِػٌهَاى یه

خيزػ ثزای کؾَر ثغتبر کالى ٍ ػظتن خَاّد ثَد»(هقبم هؼظهن رّجهزی هدظلهِالؼهبلی 87/4/5 ،؛ ثهِ ّوهتي
دلتل ًتتزِای کِ هیتَاى اس ایي توقتق ثتبى ًوَد ایي اعت کِ اگهز ػلهل ٍ ػَاههل هغهبد در اثؼهبد
پٌذگبًِ هَرد ؽٌبعبیی قزار گتزد ٍ ثزای اس ثتي ثزدى ٍ یب کبّؼ ایي ػَاهل راّکبرّهبی هٌبعهت ٍ
ربهغ تؼتتيؽدُ ٍ ثب ػشم راعخ ٍ هلی ٍ ارزای ػولی ٍ ّوِربًجِ ثب هغبد اقتقهبدی هقبثلهِ ؽهَد،
هؾزٍػتت ،هقجَلتت ،اػتوبد ػوَهی ٍ عزهبیِ ارتوبػی ،ثِػٌَاى هؤلفهِّهبی اهٌتهت هلهی ،ارتقهب ٍ
اهٌتت ػوَهی ٍ اقتقبدی ربهؼِ را اهشایؼ دادُ کبرایی ،کبریهدی ٍ عهالهت ًظهبم را ثهبال ثهزدُ ٍ
هَرت ارتقب ٍ توکتن اهٌتت هلی پبیدار کؾَر هیؽَد.
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84



ػبهزی ،هوودػلی ( ، 1393ارائِ الاَ ٍ رتجِثٌدی ػَاهل هؤحز ثز عالهت ًظهبم اداری ثهب ًاهزػ ثهِ
هٌبثغ اعالهی ،هقلٌبهِ ًظبرت ٍ ثبسرعی ،ؽوبرُ  ،27فـ .2-19
ػشتی ،هزتنی؛ ثْوي کزیوی گلٌبر ( ، 1393ىزاحی ؽبخـ ثَهی ثزای اًداسُگتزی هغبد اقتقهبدی،
عتبعتّبی راّجزدی ٍ کالى ،عبل دٍم ،ؽوبرُ  ،6فـ .57-79



هقبلِ پضٍّؾی :ثبسؽٌبعی ػلل ،سهتٌِّب ،پتبهدّب ٍ راّکبرّبی هقبثلِ ثب هغبد اقتقبدی اس هٌظز هقبم هؼظن رّجزی



قيجی ،هتالد ( ، 1394هزٍری ثز هفَْم هغبد ٍ ثزًبهِّبی رایذ رْبًی ػلتِ یى ،تْزاى :عبسهبى ثبسرعی
کل کؾَر ،گشارػ پضٍّؾی ،ؽوبرُ  ،82اعفٌد ،فـ .5-25




قيجی ،هتالد؛ هوغي اعوبػتلی ( ، 1396ثزًبهِ رْبًی هجبرسُ ثب هغبد ،تْزاى :اًتؾهبرات داًؾهابُ اههبم
فبد (ع .
الریزبًی ،هوودرَاد ( ، 1375هدخلی ثز هفبّتن ٍ دکتزیي ّهبی اهٌتهت هلهی ،چهبلؼّهبی اًقهالة
اعالهی در عتبعت خبرری ،تْزاى :اًتؾبرات کتبة فجح.



هزادیبى ،هوغي ( ، 1391هجبًی ًظزی اهٌتت ،تْزاى :داًؾکدُ ػلَم ٍ هٌَى هبراثی.



ّودهی خيجِ عزا ،اثَالفنل ( ، 1387هغبد هبلی ػلل ،سهتٌِّهب ٍ راّجزدّهبی هجهبرسُ ثهب یى ،تْهزاى:
پضٍّؾکدُ هيبلؼبت راّجزدی.

(هدظلِالؼبلی

هلی

ثب تأکتد ثز اهٌتت
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