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چكیده:

مبارزه با فساد و مظاهر و جلوههای مختلف آن از آرمانهای بلند رهبركبیر انقالب اساالمی حضارت اماام (ره) و ملات
ايران در طی مبارزات طوالنی با رژيم منحو

پهلوی بود .پس از انقالب بالفاصاله ايان آرماان بازرد در میثااق ملای

مردم ،يعنی قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران تجلی پیدا كرد .در طی چهار دهه از استقرار نظام جمهاوری اساالمی،
دغدغه اكثر نخبگان ،فرهیختگان ،دلسوزان نظام و انقالب مخصوصاً رهبر فرزانه انقاالب مباارزه هماهجانباه ،عالماناه و
بدون تسامح با فساد اقتصادی است.
اگر فرآيند مبارزه با فساد اقتصادی را شامل مراحل تشخیص ،پیشگیری و درماان آن بادانیم ،عاالوه بار اهمیات انجاام
مطالعههای آسیبشناسانه ،ضرورت تدوين راهبردهای منطبق بر شرايط ايرانی -اسالمی كامالً آشكار خواهد بود .تاالش
برای كمک به حل اين مسئله و تدوين راهبردهای قوای سهگانه نظام جمهوری اسالمی برای مقابله با فساد اقتصاادی باا
تأكید بر امنیت ملی ،هدف مقاله حاضر است .روش پژوهش ،تركیبی يا آمیخته و از ناوع توصایفی -تجاويزی باا روش
اسنادی-كتابخانهای است .از تحلیل محتوای كیفی مبتنی بر بررسی و استنتاج مفاهیم و مقوالت از دادههای خام اساتفاده
شده است .سطح تحلیل ،خرد و واحد تحلیل ،جمله و پاراگراف است .در ادامه باا كشاف معاانی بنیاادين و اساتنبا و
احصاء مفاهیم و مقوالت فساد اقتصادی ،باا اساتفاده از تكنیاک تادوين راهبارد  swotو اساتفاده از نارمافازار  spssاز
دادههای كمی بهره برده و عاوامال داخلی (ضعفها و قوتها) و عوامال خاارجی (فرصاتهاا و تهديادها) ساه قاوه
جمهوری اسالمی در مقابله با فساد اقتصادی مشخص و راهبردهای مدنظر احصاء شد .برای روايیسانجی از پرسشانامه
و نظرخواهی از خبرگان و كارشناسان اهلفن استفاده گرديد .سپس با توجه به موقعیت و جايگاه اقدام راهبردی ،تعاداد
نُه گزاره راهبرد مقابله با فساد اقتصادی تدوين گرديد .با اخذ نظارات جامعاه آمااری تحقیاق ،باهمنظاور اولوياتبنادی
راهبردهای مقابله با فساد اقتصادی ،از روش برنامهريزی راهبردی كمی  QSPMجذابترين راهبردها انتخاب شادند .از
میان اين نُه راهبرد ،راهبردِ ايجاد و ارتقای شفافیت همهجانبه و پیشگیری از گسترش و نفوذ فساد و از بین بردن عوامال
محرک و زمینههای ارتكاب فساد در راستای ايجاد عدالت همهجانبه بهعنوان مهمترين راهبرد انتخاب و هشات راهبارد
نیز در ذيل آن تعیین گرديد.

کلیدواژهها :راهبرد ،فساد اقتصادی ،فساد اداری ،فساد سیاسی ،امنیت ملی

 -1دانشآموخته دوره دكتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی (نويسنده مسئول) seydi1394@gmail.com
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مقدمه:

مطالبات و انتظارات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در خصوص مقابلاه باا مفاساد اقتصاادی در
صدور فرمان هشت مادهای كه به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد ،تجلی يافتاه اسات.
طبق نظر معظمله كشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ايجااد اشاتغال و سارمايهگاذاری مطمائن
است كه اين امور به فضايی كه در آن فعاالن اقتصادی از صحت و ساالمت ارتباطاات حكاومتی و
امانت و صداقت متصديان امور مالی و اقتصادی مطمئن باوده و احساا

امنیات و آراماش كنناد؛

نیازمند است .مقام معظم رهباری (مدظلاهالعاالی) در ساخنرانی آغااز ساال  1311در حارم مطهار
رضوی ،ده اقدام اساسی اقتصاد مقاومتی را بارای نجاات كشاور برشامردند كاه يكای از اقادامات
اساسی برشمرده شده توسط ايشان ،مبارزه جدی با فساد اقتصادی در كشور است .در حاال حاضار
مبارزه با فساد اقتصادی بهعنوان يک مطالبه مهم و جدی افكار عمومی از مسئولین نظاام جمهاوری
اسالمی مطرح است و عدم توجه به اين امر مهم امنیت ملی كشور را با مشكالت عديدهای مواجاه
خواهد نمود .لذا برای رسیدن به آرمان اصلی انقالب و ايجاد عدالت همهجانبه و مباارزه باا فقار و
فساد و تبعیض الزم است ،مسئولین نظام جمهوری اسالمی برنامهريزی مبتنی بار راهبردهاای قابال
اجرا جهت مقابله با فساد اقتصادی داشته باشند.
آنچه در اين تحقیق اهمیت دارد اين است كه راهبردهايی برای مقابله با فساد اقتصادی تادوين
گردد كه منجر به ارتقاء امنیت ملی كشور شده و ضمن تبديل تهديدات به فرصتها و نقا ضعف
به نقا قوت نظام جمهوری اسالمی (سه قوه)؛ به مسئولین در مبارزه سیساتماتیک و نظااممناد باا
فساد اقتصادی كمک كند .در ضرورت تحقیق بايد گفت ،نداشتن راهبردِ مقابله باا فسااد اقتصاادی
باعث فقدان چارچوب مشخص در سیاستگذاری ضد فساد در كشور گرديده كه اين وضعیت نیاز
به رشد و هوشمند شدن فساد اقتصادی در كشور منجر شده ،بهگونهای كاه مقابلاه باا آن را بسایار
سخت كرده است .در اين چارچوب مسئله اصلی تحقیق حاضر ،نبود راهبرد ملی جامع ،اساالمی -
انقالبی برای قوای سهگانه جمهوری اسالمی ايران در مقابله با فساد اقتصادی است .همانطاور كاه
اين امر از فرمايش مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نیز مستفاد میشود؛ پرداختن مدبراناه باه آن و
يا غفلت از آن ،آرار بسیار بزرد ملی در جهات مثبت يا منفای در پای دارد؛ بناابراين تاالش بارای
كمک به حل اين مسئله و تدوين راهبردهای مناسب مقابله با فسااد اقتصاادی ،مقصاود و موضاوع
پژوهش پیش رو است.

 راهبردهای قوای سهگانه نظام جمهوری اسالمی برای77....

سثال اصلی تحقیق عبارت است از راهبردهای قوای سهگانه نظام جمهوری اساالمی در مقابلاه
با فساد اقتصادی با تأكید بر امنیت ملی كدام است؟ برای پاسخگويی به سثال اصلی میبايسات باه
شناسايی و تعیین مهمترين عوامل مثرر محیط داخلی (قوت و ضعف) و محیط خارجی (فرصات و
تهديد) قوای سهگانه نظام جمهوری اسالمی و تدوين راهبردهای مرتبط پرداخته شود.
فساد :1فساد هرگونه فعل يا ترک فعلای اسات كاه توساط هار شاخص حقیقای ياا حقاوقی
بهصورت فردی ،جمعی يا سازمانی ،عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعات ياا امتیااز مساتقیم ياا
غیرمستقیم برای خود يا ديگری و با نقض قوانین و مقررات كشوری انجاام مایپاذيرد ياا ضارر و
زيانی را به اموال ،منافع ،منابع يا سالمت و امنیت عمومی و يا جمعای از ماردم وارد نماياد؛ نظیار
رشاء ،ارتشاء ،اختال  ،تبانی ،سوءاستفاده از مقام يا موقعیت اداری ،سیاسی ،امكانات يا اطالعاات،
دريافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از اين منابع به سمت تخصایصهاای
غیرقانونی ،جعل ،تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی (فصل اول ،ماده يک ،قانون ارتقااء
سالمت نظام اداری و مقابله با فساد) .در اين تحقیق منظور از فساد ،فساد اقتصاادی -ماالی ،فسااد
اداری و فساد سیاسی است.
فساد اقتصادی – مالي :فارغ از اين امكان كه همه انواع فسادها از جاناب زماماداران صاورت
پذيرد و اين وجه مشتركی در تعريف و تقسیمبندی آنها باشد ،فساد اقتصادی و مالی باه هرگوناه
سوءاستفاده در اين حوزه ازجمله اختال  ،پولشويی ،رشوه ،ربا و ...گفته میشود كه شايد بسیاری
از داليل وجود چنین فسادی همان داليل مذكور در فساد اداری و سیاسی باشد .دنیای غرب فسااد
اقتصادی را «استفاده از پول مردم برای مقاصد شخصی» معنا كرده است ،برخی هم گفتاهاناد« :هار
نوع بهرهگیری غیرقانونی از اختیارات و قدرت در جهت استفاده از امكانات مالی» فساد مالی تلقای
میگردد (قطبی .)12 :1311 ،آنچه در سال های اخیر از آن تحت عنوان فساد اقتصادی يا ماالی يااد
شده است ،شامل انواع فساد اعم از اداری ،سیاسی و اقتصادی (به معنی خاص) میشود (خطبهسرا،
 .)31 :1387در اين پژوهش منظور از فساد اقتصاادی ،فسااد در ابعااد سیاسای ،اداری و اقتصاادی
است .منظور از فساد اقتصادی يا مالی جرائمی است كه افراد بارای كساب مناافع اقتصاادی انجاام
میدهند؛ مانند رشاء ،ارتشاء ،اخاتال  ،تباانی ،سوءاساتفاده از مقاام ياا موقعیات اداری ،سیاسای،
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امكانات يا اطالعات ،دريافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از اين مناابع باه
سمت تخصیصهای غیرقانونی ،پارتیبازی ،هر نوع تقلب در معامالت ،پولشويی و قاچاق.
فساد سیاسي :فساد سیاسی عبارت است از سوءاساتفاده از قادرت سیاسای در جهات اهاداف
شخصی و نامشروع .اصوالً فساد سیاسی و قدرت همزاد يكديگرند ،يعنی تا زمانی كه قدرت وجود
نداشته باشد از فساد سیاسی هم ارری نخواهد بود .همانگونه كه روسو اعالم میدارد :فساد سیاسی
نتیجه حتمی كشمكش و تالش بر سر كسب قدرت است (زاهدی .)237 :1387 ،در ايان پاژوهش
فساد سیاسی به كنشی اطالق میشود كاه نخسات مرتبط با اعمال قدرت سیاسی دولتی باشاد؛ دوم
مصداق انحراف از قاعده مربو باه اعمال قدرت سیاسی دولتی باشاد؛ ساوم باهمنظاور دسااتیابی
بهنوعی نفاع شخصای ،حزبی ،قومی و جناحی اعمال كننده قدرت سیاسی دولتی باشد.
فساد اداری :فساد اداری ابزاری نامشروع برای بارآوردن تقاضااهای نامشاروع از نظاام اداری
است (حبیبی .)11 :1371 ،ساموئل هانتینگتون میگوياد :فسااد اداری ،رفتاار آن دساته از كاركناان
بخش دولتی است كه برای منافع خصوصی ،ضوابط را زير پا میگذارند (عزتی و همكاران:1313 ،
 .)02در اين پژوهش به اقداماتی فساد اداری اطالق میشود كه ناشی از بهكارگیری قادرت و تاوان
سازمانهای دولتی و يا وابسته به دولت برای كسب منافع مالی فردی و يا گروهی است.
امنیت ملي :امنیت ملی وضعیتی است كاه در آن باین خواساتههاای شاهروندی از ياکساو و
كارآمدی نظام از سوی ديگر ،در پاسخگويی به نیازهای جامعه ،تناسبی برقرار است بهگوناهای كاه
در شهروندان تولید رضايتمندی میكناد (افتخااری .)01 :1388 ،نقطاه مشاترک در تماام تعااريف
امنیت ،تأكید بر ضرورت «حفظ وجود خود» است .بهعبارتديگر میتوان امنیات را «حفاظ ذات و
صیانت نفس از اساسیترين خطرات» دانست .حفظ خود يا «صیانت ذات و نفس» را در پنج مقوله
میتوان خالصه كرد -1:حفظ جان مردم  -2حفظ دين ،باورها و ارزشهای مردم  -3حفظ تمامیت
ارضی  -1حفظ نظام اقتصادی و سیاسی  -1حفظ استقالل و حاكمیت كشور (مراديان.)01 :1311 ،
در اين پژوهش نیز امنیت ملی در همین پنج مقوله تعريف میشود؛ يعنی به خطر افتادن و يا ارتقااء
مهمترين مثلفهها و شاخصهای امنیت ملی مانند اعتماد عمومی ،مشروعیت نظام ،مقبولیات نظاام،
مشاركت عمومی ،ربات سیاسی و اقتصادی ،كارآمدی نظام ،سرمايه اجتماعی در ارر فساد اقتصاادی
و يا مقابله با آن در جامعه است.
راهبرد :راهبرد يک الگوی منسجم ،متحد و يكپارچه يا مجموعه تصمیماتی اسات كاه مقاصاد
سازمانی را در قالب اهداف بلندمدت ،برنامههای اجرايی و اولويتهای تخصایص مناابع تعیاین و

 راهبردهای قوای سهگانه نظام جمهوری اسالمی برای79....

آشكار میسازد (حسن بیگی .)18 :1312 ،راهبرد راهی است كه ما را به هدف میرساند ،مأموريت
را محقق میسازد و به چشمانداز معنی میبخشد ؛ راهبارد باه طراحای ياک نقشاه عملیااتی بارای
دستیابی به اهداف از پیش تعیینشده اطالق میشود (همان .)01 :منظور از راهبارد در ايان تحقیاق
«مناسبترين راه برای رسیدن به مهمترين اهداف با اتكاء به منابع موجودِ قابلدستر

و با در نظار

گرفتن شرايط محیطی» میباشد .منظور از راهبرد ،مسیر و جهت حركت ساه قاوه نظاام جمهاوری
اسالمی برای مقابله با مفاسد اقتصادی است .همچنین راهبردها به كارگزاران سه قوه نشان میدهاد
كه بهترين راه برای مقابله با فساد اقتصادی و رسیدن به اهداف مورد نظر كدام است.
پیشینه شناسی:

معدنی و همكاران ( )1310در مقالهای با عنوان عوامل مثرر بر فساد اداری در ساازمانهاای دولتای
جمهوری اسالمی ايران با استفاده از روش فراتحلیل ،تعداد دهپايان نامه و نُه مقاله را ماورد بررسای
قرار دادهاند .نتیجه فراتحلیل در مجموع  03متغیر را نشان میدهد كه در ساه دساتهبنادی كلایتار
(محیطی ،درونسازمانی و فردی) تقسیم شدهاند .نكته حائز اهمیت اين تحقیق نتیجهگیری آن است
كه بیان داشته برای مبارزه با فساد نمیتوان تنها بر يک بعد خاص تمركز كرد ،بلكاه باياد باه هماه
ابعاد توجه نمود و نگرشی جامع و چند زمینهای برای جلوگیری و مبارزه با آن اتخاذ نمود.
زرندی و همكاران ( )1311در مقالهای با عنوان طراحی مدل باومی مباارزه باا فسااد اداری در
ايران با استفاده از روش تحلیل مضمون ،نظريات اسالم در خصوص مبارزه با فساد ،قوانین مارتبط
با مسئله فساد و بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) را در حوزه مبارزه با فساد ماورد بررسای
قرار داده و  301شاخص استخراج نموده و اين شاخصها را مقدمه ايجاد مدل تحلیلی خاود قارار
داده و در نهايت مدل مبارزه با فساد اداری را در چهار بعد و ناه مثلفاه رده ياک و بیساتوچهاار
مثلفه رده دو طراحی نمودهاند.
الوانی و همكاران ( )1381در مقالهای با عنوان مثلفههای تدوين استراتژی ملی مبارزه باا فسااد
جمهوری اسالمی ايران مبادرت به تدوين استراتژی مبارزه با فسااد نماودهاناد .در ايان تحقیاق باا
بررسی استراتژیهای پیشنهادی سازمانهای بینالمللی در مبارزه با فساد ،شاخصهايی برای تدوين
استراتژی مبارزه با فساد انتخاب و جهت تأيید شاخصهای منتخب از نظرسنجی خبرگاان اساتفاده
شده است .در اين مقاله با بررسی استراتژیهای بینالمللی مبارزه با فساد بیستوشش شااخص در
قالب چهار بخش اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و اداری برای تبیین استراتژی مباارزه باا فسااد نظاام
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جمهوری اسالمی شناسايیشده و پس از اخذ ديدگاه های صاحبنظران ،تمامی شااخصهاا ماورد
تأيید قرار گرفته و شاخصهای حوزه اداری دارای بیشترين اهمیت شناخته شدند.
همانگونه كه مالحظه میشود ،مسئله اصلی تحقیقات انجامشده بررسای علال و ارارات فسااد
اقتصادی و فساد اداری و راهحلهای آن بوده است؛ اما اين پژوهش در نظر دارد راهبردهاای فسااد
را در ابعاد پنجگانه برای سه قوه جمهوری اسالمی ايران تدوين نمايد .چارچوب تدوين راهبرد نیاز
منويات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) با تأكید بر امنیت ملی است كه در ناوع خاود موضاوعی
جديد و كاربردی است.
تأریر فساد اقتصادی بر مثلفههای امنیت ملی:
از مثلفههای بسیار مهم و برجسته امنیت ملی كه جزء منابع اصلی شكلگیاری نظاام جمهاوری
اسالمی ايران بوده و فساد اقتصادی میتواند پايه و اسا

اين مثلفهها را با خطر جدی مواجه كند؛

میتوان به مشروعیت و مقبولیت ،كارآمدی نظام ،اعتماد عمومی و سرمايه اجتماعی اشاره كارد .در
ادامه توضیح مختصری در خصوص اين مثلفهها و ارتبا آنها با فساد اقتصادی ارائه میشود.
مشروعیت و مقبولیت :مشروعیت دارای اهمیت بسیار حیاتی و از عوامل موجاده امنیات ملای
است .مشروعیت يعنی توجیه عقلای اعماال قادرت حااكم (الريجاانی .)1 :1373 ،شااخصهاای
مشروعیت ،عبارتند از :احسا

مسئولیت ،میزان مشاركت مردمی ،كارايی ،میزان رعايات عادالت و

استفاده از روشهای باز و قابلتشخیص برای همه (جهانگیر .)21 :1387 :رهبر فرزانه انقالب ،پايه
مشروعیت را عدالتخواهی و مبارزه با فساد و تبعیض دانسته و میفرمايد« :مشروعیت من و شاما
وابسته به مبارزه با فساد ،تبعیض و نیز عدالتخواهی است .اين ،پايه مشروعیت ماست .اآلن درباره
مشروعیت حرفهای زيادی زده میشود  ...اما حقیقت قضیه اين است كاه اگار ماا دنباال عادالت
نباشیم ،حقیقتاً من كه اينجا نشستهام ،وجودم نامشروع خواهد بود؛ يعنی هرچه اختیار دارم و هرچه
تصرّف كنم ،تصرّف نامشروع خواهد بود؛ ديگران هم همینطور .ما بارای عادالت و رفاع تبعایض
آمدهايم .ما آمدهايم جامعه را از مواهب الهی خودش  -كه مهمترين مواهب الهی در عدالت وجاود
دارد  -و همچنین مواهاب اخالقای و معناوی برخاوردار كنایم» (اماام خامناهای (مدظلاهالعاالی):
.)1381/11/11
مقبولیت ،میزان رضايت مردم و اقبال ماردم باه حكومات و حاكمیات اسات .آنچاه باهعناوان
مشروعیت سیاسی در غرب و میان تحلیلگران ما رايج اسات هماان مقبولیات در ادبیاات اساالمی
است .مقبولیت جزئی از مشروعیت الهی است .همانطور كه حااكم باياد عاادل و بااتقوا و شاجاع

 راهبردهای قوای سهگانه نظام جمهوری اسالمی برای7۶....

باشد ،بايد رأی اكثريت مردم را نیز داشته باشد .بر اين اسا

مقبولیت اماری منفاک از مشاروعیت

نیست و شر الزم و يكی از شرو مشروعیت است .به تعبیر ديگر ولی منصوب از ساوی شاارع
مقد

بدون اقبال اكثريت مردمی ،مشروعیت دينی برای برپايی حكومات نادارد (مهاديان:1312 ،

 .)81در انديشه سیاسی رهبر معظم انقالب ،عدالت مستلزم مقبولیت و پذيرش از سوی مردم است.
«پايه مشروعیت حكومت فقط رأی مردم نیست؛ پايه اصالی تقاوا و عادالت اسات؛ منتهای تقاوا و
عدالت هم بدون رأی و مقبولیت مردم كارايی ندارد .لذا رأی مردم هم الزم است .اسالم بارای رأی
مردم اهمیت قائل است .فرق بین دموكراسی غربی و مردمساالری دينای كاه ماا مطارح مایكنایم،
همینجاست» (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)1382/21/20 :
کارآمدی نظام :يكی از شاخصهای دولت اسالمی مسئله كارآمادی اسات .كارآمادی ارتباا
مستقیمی با مشروعیتيابی نظامهای سیاسی دارد .يک نظام سیاسی باهواساطه كارآمادی مایتواناد
مشروعیت خود را اربات كند .كارآمدی به ايفای بهینه كارويژههای حكومت نیاز اطاالق مایشاود؛
بنابراين كارآمدی الزمه بقاء و پويايی نظام سیاسی و فرآيندی برای سنجش جرياان مشاروعیت در
آن نظام است.
رهبر معظم انقالب (مدظلهالعالی) راهكار اساسی مقابله با تهاجم باه ناكارآمادی نظاام را ارباات
كارآمدی از طريق برخورد با خطاهای كوچک مسئوالن دانسته و میفرماياد« :باياد باا ايان خطاهاا
برخورد شود؛ اين در كارايی نظام تأریر دارد ...برخورد با فساد ،هم موجب میشود كاه افاراد دقات
بیشتری كنند ،هم موجب میشود كه دستهای خیانتكار بترساند و عقاب بكشاند .ايان دو عامال
موجب خواهد شد كه در كارهای اقتصادی و جااری كشاور و دولات ،پیشارفت باه وجاود آياد؛
بنابراين عالج تهاجم به ناكارآمدی نظام ،اربات كارآمدی است كه اربات هم اينگوناه اسات» (اماام
خامنهای (مدظلهالعالی) .)1382/20/11 :بر اين اسا  ،هرچه ماهیت و عملكرد ياک نظاام سیاسای
نزد افكار عمومی مقبولتر باشد و اعتماد و رضايت بیشتری نسبت به آن وجود داشاته باشاد ،ايان
امر خود را در قالب افزايش مشاركت سیاسی و حمايت مردمی نشان میدهد؛ بنابراين ،مشاروعیت
و كارآمدی ارتباطی دوسويه و همافزا دارند.
اعتماد عمومي و سرمایه اجتماعي :اعتماد در اصطالح عبارت است از اطمینان شاهروندان ياا
نهاد نظارتی حكومت نسبت به صداقت گفتار و رفتار و عملكرد يک فرد ،مقام يا نهااد عماومی ياا
دولتی .اين نوع اطمینان بین شهروندان يک جامعه نسبت به يكديگر باشد «اعتماد اجتمااعی» و باه
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اعتبار شهروندان نسبت به نهادهای حاكمیت «اعتماد سیاسی» اطالق میشود .اعتمااد عنصار مهمای
در مشروعیت بخشی به حاكماان اسات .اعتمااد موجاب تشاويق مشااركت سیاسای اسات و البتاه
مشاركت مثرر و آگاهانه میتواند تقويت اعتماد را در پی داشته باشد (قاسمی .)32 :1381 ،پژوهش
آقای دانايیفرد و همكاران يكی از سازوكارهای مهم ارتقای اعتماد عماومی باه دولات را برخاورد
قاطع و جدی با عوامل فساد در دستگاههای دولتی و مجازات سنگین آنان و اطالعرسانی باه ماردم
دراينباره عنوان نموده است (دانايیفرد و همكاران .)110 :1313 ،اعتماد عمومی 1يكی از مهمترين
ابعاد سرمايه اجتماعی است كه آسیب ديدن آن میتواند زيان و هزينه بسیار سانگینی را بارای نظاام
اداری و در مقیا

وسیعتر برای نظام سیاسی در برداشته باشد (الوانی.)1 :1388 ،

از مهمترين شاخصهای اعتماد سیاسی ،میتوان افزايش ياا كااهش میازان احساا

امنیات و

ناامنی ،میزان رضايت يا نارضايتی مردم از رفتار و عملكرد حاكمیت ،افزايش يا كاهش آمار جارائم
و تخلفااات در جامعااه ،میاازان رعاياات قااوانین و مقااررات در جامعااه ،میاازان پاسااخگويی و
مسئولیتپذيری كارگزاران دولت ،اطاعتپذيری مردم نسبت به قاانون را ناام بارد (ماثذن جاامی،
 .)83 :1382احسا

امنیت تحت تأریر عوامل مختلفی شاكل مایگیارد كاه يكای از ايان عوامال،

سرمايه اجتماعی است .سرمايه اجتماعی از مثلفههای متعددی تشاكیلشاده كاه اعتمااد اجتمااعی،
يكی از تأریرگذارترين آنها بر ارتقاء يا كاهش میزان امنیت اجتمااعی در هار جامعاه شاناخته شاد
است (میرزايی و همكاران.)27 :1380 ،
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) اعتماد ماردم را ناوعی سارمايه نظاام دانساته و مایفرماياد:
«بخش های اداری و دولتی بايد با حسن عمل و جلب اعتماد مردم و با ارائه خدمات مخلصاانه باه
آنها ،بر كیفیت كارشان بیفزايند؛ ...سرمايهای كه جمهاوری اساالمی اياران دارد  -اعتمااد ماردم و
پشتیبانی آنها از نظام  -گمان نمیكنم هیچ دولتی آن را داشته باشد .اين نعمت را بايد مسائوالن و
آحاد مردم حفظ كنند» (امام خامنهای (مدظلهالعاالی) .)08/3/20 :ايشاان در بیاان چگاونگی جلاب
اعتماد مردم به دولتمردان توصیه میكنند« :مردم بايد به من و شما اعتماد داشته باشند .اگر ما دنباال
مسائل خودمان رفتیم ،به فكر زندگی شخصی خودمان افتاديم ،دنبال تجمالت و تشريفاتمان رفتیم،
در خرج كردن بیتالمال هیچ حدی برای خودمان قائل نشاديم ،مگار حادی كاه دردسار قضاايی
درست بكند و هرچه توانستیم خرج كرديم ،مگر اعتماد مردم باقی میماند؟ پاس محبات و اعتمااد

1- Public Trust

 راهبردهای قوای سهگانه نظام جمهوری اسالمی برای71....

مردم از راه بیان صادقانه و صحیح واقعیتهاا حاصال مایشاود» (اماام خامناهای (مدظلاهالعاالی):
.)72/1/23
مبانی نظری:

نظريهپردازی اجتماعی درباره فساد حداقل از صدسال سابقه برخاوردار اسات و ريشاه آن در آراار
ماكس وبر( 1نظريه بوروكراسی قانونی  -عقالنی) و امیل دوركیم( 2نظريه آنومی) قرار دارد .افازون
بر نظريهها و تحلیلهايی كه توسط صاحبنظران كالسیک (مثل وبر و دوركیم) درباره مقوله فسااد
مطرح شده با بررسی عمیاق و گساترده در مباحاث نظاری فسااد ،رويكردهاای مختلاف اخالقای
(رويكاارد موسااوم بااه ساایب بااد) ،روانشااناختی (نظريااه ناااتوانی در درک اخالقاای مناسااب)،
جامعهشناختی (نظريه آنومی مرتن ،نظريههای ارزشهای اخالقی متعاار ،،نظرياه كانش بوردياو
تحلیل رغبت ،نظريه ساختبندی گیدنز ،نظريه های انتخااب عقاليای) ،اقتصااد اجتمااعی (نظرياه
مبادله ،نظريه ماركسیستی فساد و نظريه هابرماا ) ،انساانشاناختی (نظرياه فرهنگای هوفساتد) و
فرهنگسازمانی در تبیین پديده فساد موردبحث قرارگرفته است (ر.ک .عابدی جعفری-12 :1311 ،
.)11
هر يک از مواضع و نظرياتی كه به آن اشاره شاد باه درک بعضای از جنباههاای فسااد كماک
میكند .برای مثال رويكرد روانشناختی میتواند به تشخیص بعضی از ويژگیهای شخصیتی كه باا
داشتن زمینه های خاص تجربه و يادگیری اجتماعی ،بعضی افاراد را مساتعد انديشایدن باه اعماال
مفسدانه میسازد ،كمک كند .مروری بر نظريهها و مدلهای يادشده نشاان مایدهاد كاه تبیاینهاا،
مدلهای علی و گفتمانهای گوناگون و نامتجانسی از مسئله فساد وجود دارد كه اين باهنوباه خاود
ماهیت پیچیده ،چند سطحی ،غیرخطی و چندبعدی فساد را هم در مقام يک مفهوم و هام در مقاام
يک مسئله اجتماعی جهانی نشان میدهاد .هركادام از ايان نظرياههاا ،سیاساتهاا ،مداخلاههاا و
راهحلهای متفاوتی برای پیشگیری از معضل فساد يا مديريت آن ارائه كردهاند؛ بنابراين ،نكتهای كه
بايد در بررسی و نظريهپردازی اجتماعی فساد مورد توجه قرار گیرد اين است كه تبیاین ياا تادوين
راهبرد و سیاستگذاری نهايی مسئله فساد بايد بر نظرياه ياا مادلی اساتوار باشاد كاه جاامعتار و
همهجانبهتر فساد را تبیین كرده باشد.

1- Weber, Max
2- Durkheim, Emile
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در اكثر نظريههای مذكور اين نكته كه اعمال مفسدانه در خا اجتمااعی ،فرهنگای ،سیاسای و
سازمانی رخ نمیدهد؛ تكرار شده است؛ بنابراين ،زمینههاای فسااد دارای اهمیات خاصای اسات و
كارايی نظريه و مدلها و راهحلهای مربو به فساد تا اندازه زيادی از زمینهها و شرايطی كه فسااد
در آن رخ

میدهد؛ متأرر است.

بسیاری از مطالعات و پژوهشهای انجامشده در حوزه فساد در اياران رويكاردی سااختاری-
كاركردی داشتهاند و محققان ،استراتژیها و خطمشیهای مبارزه با فساد را با رويكردی كاركردی-
ساختاری بررسی نمودهاند .توضیحات ارائهشده در تعريف فساد و هم روشهاای مباارزه باا آن و
عوامل فساد اعم از عوامل شكلگیری و عوامل تشاديدكننده آن از ياک مادل پانجوجهای پیاروی
می كند كه ابعاد آن عبارتند از :اداری -ماديريتی ،اقتصاادی ،سیاسای ،حقاوقی -قضاايی -قاانونی،
اخالقی -اجتماعی -فرهنگی .از طرفی اين چارچوب پنجگانه ،ملهم از مدل چهاروجهی پارسونزی
است كه برای پديده های اجتماعی چهاروجهی فرهنگای ،اجتمااعی ،سیاسای و اقتصاادی را ماورد
تدقیق قرار می دهد .از ديدگاه فلسفی هر معلول تنها زائیده يک علت منحصاربهفارد اسات ،اماا در
رويكرد اجتماعی به پديدهها ،عموماً پديدهها زائیده علل مختلف و درهامتنیاده هساتند و معماوالً
علل محدره ،علل مبقیه پديده نیز محسوب میشوند .لذا تفكیک و تقدم زمانی آنهاا كااری بسایار
مشكل است .در مجموع هم خود پديده فساد اقتصادی و هم نگرش به آن میتواند در پانج حاوزه
يادشده يک مطالعه آسیبشناختی كالن را پايهگذاری كند .بارای مقابلاه باا فسااد ابتادا الزم اسات
مشخص شود چه عللی موجب فساد میشود و برای از بین بردن علل و عواملِ آنچاه راهكارهاايی
وجود دارد .احصاء عوامل و راهكارهای مقابله با فساد در ابعاد پنجگانه میتواند راهبرد متناسب باا
از بین بردن عوامل و استفاده از راهكارها را مشخص نمايد.
عوامل و زمینههای فساد اقتصادی و سازوکارهای مقابله با آن از منظر مقام معظام رهباری
(مدظلهالعالي) :آنچه از فضای كلی كشور ،آمارهای بینالمللی ،وسعت و عمق پرونادههاای فسااد
اقتصادی در چند سال اخیر و تأكید رهبر معظم انقالب بار مباارزه باا ايان موضاوع (ضامن اباراز
ناخرسندی ايشان در برخی سخنرانیها و نامهها) مایتاوان دريافات ،بحرانای شادن مسائله فسااد
اقتصادی در كشور است تا جايی كه امروز برخی كارشناسان و متصديان مبارزه با مفاسد اقتصاادی،
فساد را مهمترين و بزردترين مشكل كشاور مایدانناد و ريشاه تماام مشاكالت كشاور را در آن
میبینند .به همین دلیل مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در ابالغ سیاستهاای كلای برناماه ششام
توسعه هدفی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای جايگاه جهانی كشور معین فرمودهاناد .حاال
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بايد ديد از منظر معظمله پديده فساد اقتصادی معلول چه عوامال و داليلای اسات و همچناین چاه
روشها و سازوكارهايی برای كاهش اين عوامل و مقابله با فساد اقتصاادی در كشاور وجاود دارد.
برای رسیدن به اين هدف ابتدا مفاهیم و كلیدواژههای اصلی تحقیق با مشاتقات مرباو و كلماات
مترادف و مرتبط با موضوع فساد اقتصادی انتخاب و با بهرهگیاری از نارمافازار حاديث واليات و
سايت مقام معظم رهبری جستجو و متن و مفهوم انتخابی بدون دخل و تصرف معنايی ،استخراج و
واكاوی گرديد.
مهمترین عوامل اداری و مدیریتي فساد :بیاهمیتی به نیازهای مردم ،ترجیح مقاصد باندی بار
مصالح عمومی ( )1372/3/13وجود تبعیض در دستگاه اداری ( )1371/1/20عدم احسا
در تقديم خدمات عمومی ،عادم احساا

وجادان

مسائولیت در مواجاه باا افكاار عماومی ،فسااد كااری

( )1371/1/3عدم توجه به شايستگیها و صالحیتها و قابلیتهای افراد ،سوءاستفاده از بیتالمال،
پر كردن جیب خود با زرنگی از بیتالمال (.)1382/12/11
مهم ترین روشها و سازوکارهای اداری و مدیریتي مقابله با فساد :دوری مسائوالن نظاام از
بی اهمیتی به نیازهای ماردم و بانادبازی ( )1372/3/13پیشاگیر از فسااد ادار و مباارزه باا آن،
اصالح نظاام اداری ،باهكاارگیر ماديران الياق و اماین و تاأمین شاغل آناان ،حاذف ياا ادغاام
مديريتهای مواز ( )1378/2/32تشويق كارگزاران صالح و خدمتگزار ( )1382/2/12عدمحمايت
از فاسد و فساد ( )1382/1/21ناامن شدن فضا برای افراد مفسد ( )1382/11/3نشان دادن كارآمدی
نظام ( )1382/1/1طرد افراد مفسد از دستگاههای تصمیمگیر ( )1381/3/3تشويق درساتكار و مهاار
متجاوزان به رروت ملی ( )1381/3/21انتخاب مديران عادل ،شجاع ،مخلاص ،دارای تادبیر و عازم
راسخ و معتقد برای مبارزه با فساد مالی و اقتصادی ( )1388/1/1مقابلهی جدی بروز و نفاوذ فسااد
اقتصادی در دستگاههای دولتی (.)1312/1/20
مهم ترین عوامل سیاسي فساد :جااه طلبای هاای غلاط و نامشاروع ( )1373/12/11وابساتگی،
گرايش به دشمنان دين ،دشمنی با خودیها (.)1378/1/23
مهمترین روشها و سازوکارهای سیاسي مقابله با فساد :وظیفه قوای سهگانه مبارزه جادی و
عملی با فقر ،فساد و تبعیض ( )1371/12/7همكاری ،همدلی و عزم جدی مسائوالن شار اصالی
تحقق مبارزه با مفاسد اقتصادی ( )1382/11/3پرهیز از سیاسیكاری ( )1382/12/11مبارزه با فساد
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بدون اغرا ،سیاسی ( )1381/1/1ضرورت عزم جدی برای مبارزه با فساد ( )1383/0/1همااهنگی
و تعامل میان قوا (.)1312/12/22
مهمترین عوامل اقتصادی فساد :تبعیض ،رشوه و ارتشاء ،كساب راروت از راههاای نامشاروع،
رانتخواری ،نبود امنیت شغلی و اقتصادی ،مصرفگرايی ،ترجیح داللای بار تولیاد ،نباود انضابا
اجتماعی ،نبود احسا

مسئولیت و وظیفاه شناسای و نباود قضااوت عادالناه همگای فسااد اسات

( )1371/1/20رواج فقر و افزايش فقیر و غنی ( )1382/12/11رانتخواری (.)1383/1/11
مهمترین روشها و سازوکارهای اقتصادی مقابله با فساد :جلوگیری از سودهای نامشاروع و
پديده قاچاق ( )1382/1/12گرفتن گلوگاههای فساد در بخشهای مالی ،پولی ،بازرگانی و گمركای
( )1382/2/22مقابله با اخاللگران اقتصادی (قاچااق ،سوءاساتفاده از ذخااير ملای و مناابع باانكی)
( )1311/2/12ايجاد فضای رقابتی و باربات و شفافساازی ( )1312/12/22اقتصااد مقااومتی ماانع
فساد اقتصادی (.)1313/1/1
مهم ترین عوامل قانوني ،حقوقي و قضایي فساد :نبود قضااوت عادالناه ( )1371/1/20اطالاه
دادرسی و طوالنی باودن رسایدگیهاای قضاايی ( )1371/1/20تبعایض در اجارا و اعماال قاانون
(.)1382/12/11
مهمترین روشها و سازوکارهای قانوني ،حقوقي و قضایي مقابله با فساد :مقابله با فساد باا
روش صحیح و قانونی بدون فضاسازی و جنجال ( )1382/0/11عدم تبعایض در مباارزه باا فسااد
( )1382/1/10وضااع قااوانین و ايفااای وظیفااه نظااارت توسااط مجلااس ( )1382/2/11اصااالح و
شفافسازی قوانین و روشها ( )1381/11/32مقابله با دقات ،عاقالناه ،مدبراناه و قاوی باا فسااد
اقتصادی ( )1312/7/11مقابله بدون اغما ،و مالحظاه ( )1381/7/32اولويات اول در مباارزه باا
فساد پیشگیری سپس برخورد ( )1312/7/22تدوين راهبرد مل مبارزه با فسااد و تصاويب قاوانین
مربو (.)1311/1/1
مهم ترین عوامل اجتماعي ،فرهنگي و اخمقي فساد :گساترش فرهناگ غارب ()1308/1/11
ساارگرمیهااای بازدارنااده و فاسااد ( )1373/12/11رواج دنیاااطلبی ( )1371/12/1خودخااواهی،
خودپرستی ،خودمحوری ،منیتهای افراد بشر ( )1378/0/12فراموش كردن اصول ارزشی ،اخالقی
و دينی صحیح ( )1371/3/11نبود انضبا اجتماعی ( )1371/1/20به فكر خود و منافع شخصای و
قومی بودن ( )1381/7/32ايجاد ترديد در باورهای اسالمی ()1312/7/11

 راهبردهای قوای سهگانه نظام جمهوری اسالمی برای۹7....

مهم ترین روش ها و سازوکارهای اجتماعي ،فرهنگاي و اخمقاي مقابلاه باا فسااد :دوری
مسئوالن نظام از رفاهزدگی و عشرتطلبی ،فساد مالی واداری ،بیاهمیتی به نیازهای مردم ،باندبازی
( )1372/3/13ارتبا بیشتر با خدا به خصوص از طريق نمااز ( )1372/7/11اساتفاده از بساتر دعاا
برای شكستن فساد و غرور انسانی ( )1373/11/28توجه عملی به عوامل بقای اسالم (امربهمعروف
و نهی از منكر) ( )1371/2/20مراقبت دائمی مسئوالن از خود (باتقوا بودن مسئوالن) ()1370/0/20
مراقبت از آلوده نشدن به فساد (.)1383/3/27
مدل نظری پژوهش :اين مدل در چهار سطح عملیااتی ،راهباردی ،كاالن و اجارا و مارتبط باا
يكديگر ،طراحی و به تصوير كشیده شده است .بر اين مبنا فساد اقتصادی (با تأكید بر امنیت ملای)
متغیر وابسته و نگرش ،شناخت و رفتار جا معاه هادف (كاارگزاران ساه قاوه ،ماردم و كشاورهای
متخاصم) كه همان اهم عوامل محیطی (داخلی و خارجی) سه قوه نظام جمهوری اساالمی هساتند
كه بر فساد اقتصادی مثرر بوده و در قالب قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد در فرآيند تحقیق احصااء
و بر اسا

اهم آنها ،اهداف بلندمدت معطوف به مقابله باا فسااد اقتصاادی تعیاین و راهبردهاای

تحقق آنها با تأكید بر امینت ملای نظاام جمهاوری اساالمی ارائاه گردياده اسات ،متغیار مساتقل
میباشند.
شكل  – 7مدل نظری تحقیق
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روش تحقیق:

روش پژوهش ،تركیبی يا آمیخته و از نظر ماهیت توصیفی -تجويزی است .بارای تجزياهوتحلیال
1

دادههای كیفی از تحلیل محتوای كیفی كه يک روش استقرايی بوده و مبتنی بار بررسای و اساتنتاج
مفاهیم و مقوالت از دادههای خام است ،استفاده شده است .سطح تحلیال ،خارد و واحاد تحلیال،
جمله و پاراگراف است .سپس با كشف معانی بنیادين و استنبا و احصاء مفاهیم و مقاوالت فسااد
اقتصادی با استفاده از تكنیک تدوين راهبرد  swotو استفاده از نرمافزار  spssاز دادههای كمی بهاره
برده و عاوامال داخلی (ضعفها و قوتها) و عوامل خارجی (فرصتها و تهديدها) سه قوه نظاام
جمهوری اسالمی در مقابله با فساد اقتصادی مشخص و راهبردهای مدنظر احصاء گرديد.
روش های گردآوری اطالعات ،مطالعه كتابخاناهای و مطالعاه میادانی (مصااحبه و پرسشانامه)
است .پس از جمعآوری دادهها ،ارزيابی ضريب روايی محتوای سنجههای ماتريس عوامل ماثرر بار
موضوع تحقیق بر اسا

ضريب اعتبار محتاوای (الوشاه) و از طرياق فرماول

)N=(ne-N/2)/(N/2

محاسبه و در ذيل هركدام از عوامل درج گرديد .درمجموع پرسشنامه عوامل محیطی با

میزان CVR

مساوی  0/966دارای روايی عالی و پرسشنامه اصول با  CVRمسااوی باا  0/889نیاز دارای روايای
عالی است .مقدار آلفای كرونباخ استانداردشده  0/869برای پرسشنامه عوامل محیطی و مقدار آلفای
كرونباخ استانداردشده  0/932برای گويههای اصول اساسی نشان از شرايط پايايی عالی پرسشنامهها
دارد .بعد از به دست آوردن روايی و پايايی عوامل داخلی و خارجی و پرسشنامههاای تنظیمای ،باا
استفاده از روش علمی  ،swotماتريس برنامهريزی راهبردی  QSPMراهبردهای مطلاوب و جاذاب
انتخاب و مشخص شدند.
با توجه به ماهیت كاربردی اين پژوهش ،جامعه آماری مشاتمل بار سیاساتگاذاران ،ماديران،
صاحبنظران ،دانشآموختگان و متصديان حوزه مقابله با فساد اقتصادی و آشنا به ادبیات راهباردی
و آراء و نظرات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و اسناد باالدستی باا تحصایالت عالیاه و ساابقه
مديريت و تجربه كافی انتخاب شدند .سپس از میان آنها  31نفر بهصاورت هدفمناد بارای نموناه
آماری مرحله اول و  11نفر برای مرحله دوم انتخاب و پرسشنامههای محقاق سااخته باا روايای و
پايايی عالی برای آنها ارسال گرديد .برای تجزيهوتحلیل دادههای تحقیق به دلیل ماهیت آنها پاس
از گردآوری دادهها دو راهبرد تحلیلی يعنی كمیسازی و كیفیسازی دادهها مورد توجه قرار گرفت
و از قابلیتهای نرمافزار  spssنیز استفاده شد .همچنین برای تحلیل دادههای كیفی بهمنظاور اتقاان
1 -Mixed model researches
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اصول اساسی و عوامل محیطی و فرمايشات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و اسناد باالدساتی از
تحلیل محتوای كیفی بهرهبرداری گرديد.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق:

برای شناسايی عوامل مثرر محیطی سه قوه در مقابله با فساد با دقت نظر ،بررسی و مطالعه دقیق ،از
دادههای اركان جهت ساز (چشمانداز ،اصول ،اهداف) ،اسناد باالدستی و منويات مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) ،نظرات خبرگان و دانش بشری ،مطالعات محیطی استفاده كرديد.
اصول اساسي مقابله با فساد :اصول اساسی كه مبنای طراحی راهبردها و هدايتگر تاكتیکهاا
و رويههای مقابله با فساد اقتصادی است ،از ادبیات تحقیاق ،اساناد باالدساتی و رهنمودهاای مقاام
معظم رهبری (مدظلهالعالی) با تأكید بر امنیت ملی استخراج گرديد .ساپس در قالاب پرسشانامهای
تنظیم و پس از تعیین روايی و پايايی پرسشنامه توسط گاروه آزماودنی ،از اعضاای جامعاه نموناه
پژوهش (ده نفر) خواسته شد ضمن اعالم نظر در مورد هر يک از اصول برشماری شاده مبنای بار
اينكه اين موارد را بهعنوان اصل می دانند يا خیر ،درجه اهمیت هار ياک را نیاز تعیاین نمايناد .باا
جمعبندی دادههای پرسشنامهها اصول مقابله با فساد اقتصادی به شرح زير تدوين گرديد:
 .D1توجه ويژه به اسالم ناب محمدی بر پايه سه ركن معنويت ،عقالنیت و عدالت.
 .D2توجه ويژه به هويت اسالمی ،مردمی ،انسانی ،انقالبی ،ملی و آرمان جهانی نظام جمهوری
اسالمی.
 .D3كارآمدی و خدمتگزار بودن حكومت در برابر مردم بر پايه تأمین امنیت ،عدالت ،تربیت و
هدايت و خدماترسانی.
 .D4قرار داشتن تمام سیاستهای دولت بر پايه شكوفايی عقل و فطرت بشری.
 .D5توجه ويژه به منويات رهبری و واليت مطلقه فقیاه بار پاياه واليات الهای (مشاروعیت)-
مردمی (مقبولیت).
 .D6نفی استبداد ،خودكامگی و انحصارطلبی در كشور.
 .D7مبارزه دائمی با فساد در تمام زمینهها.
 .D8استقالل همهجانبه.
 .D9آزادی توأم با مسئولیت.
 .D10مردمساالری اسالمی.
 .D11عدالت همهجانبه.
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 .D12عزم ملی.
 .D13سبک زندگی اسالمی.
 .D14نظم و آرامش عمومی.
 .D15امنیت همهجانبه انسانی.
 .D16حفظ وحدت و همبستگی ملی.
 .D17هويت ملی.
 .D18رشد و توسعه كامل و همهجانبه.
 .D19حفظ كرامت ،حقوق و آزادیهای انسانی.
 .D20اتكای نظام سیاسی به آرای عمومی (جمهوريت)
اهداف کمن :با استفاده از روش تحلیل محتوای اسناد باالدستی باهوياژه منوياات مقاام معظام
رهبری (مدظلهالعالی) پس از بحث و بررسی در جلسات نخبگی و طوفان مغزی ،اهداف كالن زير
برای مقابله با فساد اقتصادی تدوين گرديد .بهمنظور فراهم نمودن زمینه برخورداری نظاام از رشاد
همراه با عدالت ،سالمت و ارائه الگوی كارآمد بارای ساالمساازی اقتصاادی و رفاع فقار ،فسااد و
تبعیض و ارتقای اعتماد عمومی به نظام و در راستای تحقق اصول  13و  21قانون اساسی ،اهاداف
كلی سالمت اقتصادی و مبارزه با فساد به شرح ذيل بیان میشود:
 .P1تبیین ،ترويج و نهادينه سازی فرهنگ ضد فساد و تارويج فرهناگ كساب حاالل و ايجااد
فضای سالم ،رقابتی ،سازنده و عادالنه برای فعالیت اقتصادی مردم.
 .P2مبارزه نظاممند و مداوم برای ريشهكنی شبكهها و عوامل تولید و توزياع فسااد بار اساا
فرمان هشت مادهای و ساير رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی).
 .P3بازنگری جامع قوانین و مقررات و ساختارهای نظام اقتصادی و پااليش جهتگیاریهاا و
سیاستهای اقتصادی از تفكرات غیر اسالمی.
 .P4اولويت دادن به اقدامات پیشگیرانه و استقرار نظامهاای ماثرر كنترلای و انضابا ماالی باا
بهرهمندی از فناوریهای نوين و بازدارندگی درونی.
 .P5افزايش بازدارندگی و هزينههای ارتكاب به فساد و افزايش كار آيی نظام قضايی و اجرايی.
 .P6ايجاد شفافیت و حذف زمینههای انحصار و امتیازهای ويژه.
 .P7توجه ويژه به شايستهساالری و ايجاد فرهنگ پاسخگويی و مسئولیتپذيری.
 .P8افزايش كارآمدی و تقويت ارربخشی ساختارهای نظارتی و هماهنگی بین آنها

 راهبردهای قوای سهگانه نظام جمهوری اسالمی برای۹۶....

 .P9ايجاد زمینه مشاركت فعال مردم و رسانهها با احسا

مسئولیت همگانی در امر مباارزه باا

فساد
 .P10ايجاد ،حفظ و تقويت امنیت ،ربات ،كارآمدی ،ساالمت ،مقبولیات و مشاروعیت نظاام و
تقويت سرمايه اجتماعی و اعتماد عمومی
استخراج عوامل داخلي و خارجي :برای تنظیم و استخراج عوامل محیطی خارجی (فرصت و
تهديد) و داخلی (قوت و ضعف) سه قوه جمهوری اسالمی كلیه مفاهیم و مقوالت اساتخراجی باا
توجه به اركان جهتساز و با اولويت منويات مقام معظم رهبری و اسناد باالدستی در هام ادغاام و
در جلسه خبرگی و طوفان مغزی  72گزاره شناسايی و از جامعه آماری خواسته شد باه ساه ساثال
پاسخ دهند :آيا به مقابله با فساد اقتصادی مربو است؟ آيا عامل در وضع موجاود تحات تصارف،
اختیار و مديريت سه قوه قرار دارد؟ نوع تأریر در مقابله با فساد مشخص شود؟
عواملی كه جامعه آماری ارتبا آنها بهصورت كم و اصالً انتخاب شده و متوسط نمره كمتر از
 2به دست آورده بود ،حذف گرديد .عواملی كه بهصورت زياد و معمولی در تصرف و اختیاار ساه
قوه بودند و نمره باالی  2اخذ كرده بود ،بهعنوان عوامل داخلی شناسايیشده و نوع تأریرشان قاوت
و ضعف (باالی  2قوت ،كمتر از  2ضعف) را مشخص مینمود .عواملی كه بهصورت كام و اصاالً
در تصرف و اختیار سه قوه توسط جامعه آماری عالمت زده شده باود ،باهعناوان عوامال خاارجی
شناسايی شده و نوع تأریرشان فرصت و تهديد (باالی  2فرصات ،كمتار از  2تهدياد) را مشاخص
مینمود .بعد از جمعبندی پاسخها  32عامل از عوامل حذف شادند و  03عامال باهعناوان عوامال
خارجی و داخلی به شرح جدول زير شناسايی شدند 21 .عامل بهعنوان عوامل خارجی ( 13عامال
فرصت 12،عامل تهديد) و  38عامل بهعنوان عوامل داخلی ( 12عامل قوت 20 ،عامل ضعف).
جدول  -7عوامل تأثیرگذار محیط خارجي قوای سهگانه نظام جمهوری اسممي در مقابله با فساد اقتصادی
ردیف
O1

فرصتها ()Opportunities
امكان بهرهمندی از حاكمیت واليتفقیه بهعنوان محوریترين ركن نظام جمهوری اسالمی ايران برای انسجام درونی و
حاكمیت دين و تقوا در زندگ اجتماع ِ مردم

O2

امكان بهرهمندی از حمايت ،عزم جدی ،تدابیر و فرامین صريح مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) برای مقابله با فساد اقتصادی

O3

امكان استفاده از قوانین ،اسناد و برنامههای مصوب باالدستی در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی

O4

آستانه تحمل مردمی باال در مواجهه با بحران ،مشكالت ،سختیها و تهديدات ملی

O5

امكان بهرهمندی از پشتیبانی و حمايت اكثريت جامعه ،احزاب سیاسی ،رسانهها ،شبكههای اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد
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از مبارزه با فساد
O6

O7

بهرهمندی از ظرفیت تشكلها ،شخصیتهای مثرر ،نیروی انسانی جوان ،باانگیزه ،مثمن ،متخصص ،بصیر ،متعهد ،كارآمد و
دارای عزم راسخ برای پیشرفت و دارای روحیه مجاهدتطلبی و مجاهدتپذيری
امكان بهرهگیری از سابقه طوالنی تمدن و موفقیتهای غرورآفرين دينی و ملی پرافتخار بهويژه پس از پیروزی انقالب
اسالمی و جنگ تحمیلی

O8

امكان بهرهمندی از ظرفیت دينباوری ،پايبندی عامه مردم به فرهنگ اسالمی ،ارزشهای اخالقی و دينی

O9

امكان بهرهگیری از تجربه ،اقدامات و حمايتهای جهانی برای مبارزه با فساد

O10

امكان بهرهمندی از رشد كمی ،كیفی ،نفوذپذيری ،دسترسی مردم به رسانهها و شبكههای اجتماعی

O11

بهرهمندی از سرمايه اجتماعی ،وفاق ملی ،انسجام اجتماعی ،ارزشهای اجتماعی و اعتماد میان مردم و نظام اسالمی و امكان
استفاده از ظرفیت و پشتوانه عظیم مردمی

O12

امكان بهرهمند ی از الگوی نظام آرمانی علوی و اسالمی و وجود ظرفیت استقرار دستورات اسالم

O13

حاكم بودن يک نظام سیاسی مبتنی بر مردمساالری دينی
تهدیدات ()Threats

T1

T2

T3
T4
T5

تهاجم فرهنگی بیگانه جهت تضعیف ارزشهای اجتماعی و باورهای دينی مردم و ايجاد شبهات و ابهامات و ترديد و
ناكارآمدی نسبت به مبانی دينی و فرهنگ اسالمی و گرايش به فرهنگ غرب
نفوذ افراد و عقايد وابسته به بیگانه در برنامهريزی اقتصادی جامعه و تحمیل و تكثیر الگوهای توسعه اقتصادی غیربومی
بهعنوان الگوی برتر و موفق و ايجاد زمینه نفوذ دشمن و وابستگی اقتصادی
هنجارشدن و شكلگیری خردهفرهنگهای مجرمانه و ارزشها و روحیات مادیگرايانه ،فردگرايانه و مصرفگرايانه در برخی
از مسئولین و اقشار جامعه و كمتوجهی به مبانی و ارزشهای اسالمی ،دينی ،اخالقی و سنتی
فراگیر نشان دادن فساد اقتصادی در كشور
برنامهها و اقدامات دشمنان داخلی و خارجی بهمنظور از بین بردن سرمايه اجتماعی و بیرباتسازی نظام از طريق ترويج
احسا

نبود كارآمدی و سالمت نظام و سلب اعتماد و رويگردانی مردم از نظام و كاهش مقبولیت و مشروعیت نظام

T6

جنگ مفسد اقتصادی با شرع و قانون

T7

فرهنگ قانونگريزی حاكم بر اجتماع

T8

T9

نظام كنترل اجتماعی نرم و مدارای فراوان با فعالیتهای اجتماعی مفسدان و افزايش مالحظهكاری ،مصلحتانديشی و
اغما ،در برابر تخلفات
برنامهها و اقدامات نظام سلطه بهمنظور بیرباتسازی نظام جمهوری اسالمی از طريق فشار روانی ناشی از اعمال تحريمهای
اقتصادی

T10

تالش همهجانبه غرب برای تغییر سبک زندگی اسالمی  -ايرانی كشور

T11

تشكیک و خدشه به گزارش عملكرد نظام و سلب اعتماد عمومی مردم بهنظام

T12

ضعف يا فقدان عزم و اراده ملی (مردم) جهت مبارزه با فساد

 راهبردهای قوای سهگانه نظام جمهوری اسالمی برای۹1....
جدول  - ۹عوامل تأثیرگذار محیط داخلي قوای سهگانه نظام جمهوری اسممي در مقابله با فساد اقتصادی
قوتها )(Strength

ردیف
S1

توان استفاده از مديران ،كارگزاران ،ك ارمندان ،قضات و ضابطین درستكار ،پاک ،صالح ،خدمتگزار ،دارای بینش اسالمی
انقالبی ،عدالتخواه ظلمستیز ،متعهد و متخصص در قوای سهگانه

S2

حمايت و پشتیبانی كلی رؤسای قوای سهگانه از مقابله با فساد و دستاوردهای آن

S3

توان و ظرفیت خدمت به مردم و فرصت مراقبت از اسالمیت نظام و استقرار و اجرای عدالت

S4
S5
S6
S7
S8

توانايی استفاده از ظرفیت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و دستگاههای نظارتی مرتبط در سه قوه و سیستمهای
كنترل داخلی سازمانها
توان افزايش همكاریهای بینالمللی در حوزه مبارزه با فساد
وجود سطح قابل قبول ی از نظم ،آرامش و امنیت در جامعه و كشور همراه با تجربیات گسترده در نظام اطالعاتی ،امنیتی و
نظارتی پس از انقالب
توان دستگاههای نظارتی ،امنیتی و اجرايی برای شناسايی و پايش فساد اقتصادی
بنیه قوی و ظرفیت باالی نظام در جهت پیشرفت در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و توانايی در غلبه بر تهديدها
و چالشها

S9

توان اجرا و توسعه الگوی اقتصاد بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقالبی و اسالمی (اقتصاد مقاومتی)

S10

امكان استفاده از وجود جرمانگاری مصاديق فساد در قوانین

S11

امكان استفاده از تجربه متراكم در قانونگذاری و اجرا

S12

استقالل در سیاستگذاری و تصمیمات سیاسی ،اقتصادی ،قضايی و فرهنگی
ضعفها ()Weakness

W1

W2

W3

W4

W5

W6

میزان كارآمدی نظام فرهنگی و اجتماعی و نهادهای فرهنگی در دفاع از مبانی معرفتی ،اعتقادی و ارزشی و ترويج و تثبیت
سبک زندگی اسالمی ايرانی و وجود برنامه و فعالیتهای جدی برای حفظ و ارتقای ارزشهای انقالبی ،دينی و ملی
توان ايجاد و تحقق عدالت اقتصادی ،عدالت اجتماعی ،رفاه عمومی ،رونق اقتصادی ،توزيع عادالنه منابع و امكانات و
درآمدهای ملی در سطوح و بخشهای مختلف
میزان شفافیت تصمیمات اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی و عدم محدوديت دسترسی به اطالعات مالی و اقتصادی و
پیشگیری و مقابله با رانتهای سیاسی و اقتصادی و وجود فرهنگ پاسخگويی و مسئولیتپذيری
توجه به شايستهساالری ،تعهد ،تخصص و دانش در كارگزاران و مديران و عدم وجود نابسامانی ناشی از سوء مديريت و
بوروكراسی و توجه به سرمايههای انسانی و فكری
وضعیت هماهنگی در تصمیمگیریها ،برنامهها و سیاستهای كالن اقتصادی در راستای اجرای سیاستهای كلی اقتصاد
مقاومتی و اعمال ،اجرا ،نظارت و ارزيابی هرساله برنامهها ،سیاستها و عملكرد دستگاهها
توان تدوين راهبرد و برنامههای واقعبینانه در سیاستهای اجرايی مشترک و هماهنگ و اولويتگذاری مناسب و نگاه
راهبردی به مقوله مقابله با فساد اقتصادی در قوای سهگانه و نبود رويكرد كوتاه نگری ،سطحینگری و بخشینگری در
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مبارزه با فساد
W7

W8

وضعیت همدلی ،همكاری ،عزم ،اراده و همت مسئوالن شاغل در قوای سهگانه در مبارزه همهجانبه ،عالمانه و بدون تسامح با
فقر ،فساد و تبعیض
میزان اجرای مناسب خصوصیسازی ،برونسپاری ،سیاستگذاری ،هدايت و نظارت در چارچوب سیاستهای كلی اصل
 ،11عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و مشاركت واقعی مردم در توسعه كشور
نظارت و بازرسی قوی و استقالل ،انسجام ،هماهنگی و همفكری دستگاههای نظارتی و بازرسی در شناسايی ،برخورد و

W9

مديريت مبارزه با فساد و كار آيی آنها در ايجاد سیستم نظارت تخصصی ،دقیق ،هوشمندانه ،مثرر ،كارآمد در تمامی سطوح
و وجود امكانات ،ابزارها و بستر كافی برای كنترل افراد بهمنظور كشف و مستندسازی جرائم فساد

W10

W11

W12
W13

توان پیشگیری از گسترش و نفوذ فساد و از بین بردن عوامل محرک زمینهها ی ارتكاب فساد و مديريت تعار ،منافع در
تصمیمگیریها ،واگذاریها و انتصابات و ايجاد فضای ناامن برای رشد فساد و مفسدان
توانايی اجرای صحیح و بدون تبعیض قوانین و تفسیر مناسب آن و انطباق دستورالعملها و آيیننامههای مدون با مفاد قوانین
مربو و وجود ضمانت اجرايی برای قوانین و مقررات موجود
وضعیت قوانین و مقر رات بازدارنده ،عدم تعار ،قوانین با يكديگر و عدم وجود قوانین مبهم و پیچیده و انطباق آنها با
واقعیات و اصالح ،شفافسازی و وضع قوانین و مقررات كارآمد و جرمانگاری مناسب و شفاف مصاديق فساد در قوانین
وضعیت عدالت قضايی و توان ايجاد كارآمدی ،استقالل ،پاسخگويی و شفافیت دستگاه قضاء
میزان كارآمدی كمی و كیفی قضات و ضابطین قضايی مقابلهكننده با فساد و تمركز شعب و قضات رسیدگیكننده به

W14

پروندههای فساد و نبود اطاله دادرسی و وجود سرعت ،دقت و قاطعیت در رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی در قوه
قضائیه
میزان كارايی مسئوالن مديريت كننده امور اقتصادی كشور ،انضبا درآمدی و هزينهای دولت ،كنترل تورم و ركود ،عدم

W15

تغییرات سريع در مديريتهای بخش اقتصاد ،پايداری الزم در ساختارهای اقتصادی و مديريت بهینه منابع ملی و رروت
كشور

W16

W17

W18

W19

W20
W21

میزان توجه به ايجاد فضای اقتصادی رقابتی و سالم و حمايت از تولید ،كارآفرينی ،ايجاد اشتغال و سرمايهگذاری قانونی و
مشروع
میزان شناسايی نقا آسیبپذير اقتصاد كشور و بستن راهها و گلوگاههای فساد و مقابله با اخالل گران اقتصادی (قاچاق
سیستمی ،سوءاستفاده از ذخاير ملی و منابع بانكی) و باال بودن قیمت فساد
توانايی شفافساز ی وضعیت مالی مديران ،كاركنان دولت ،احزاب و فعالین سیاسی و اقتصادی و كلیه اشخاص حقیقی و
حقوقی
وضعیت وجدان كاری ،انضبا

اجتماعی ،فرهنگ خودكنترلی ،صرفهجويی ،سادهزيستی و حفظ بیتالمال در مديران و

كاركنان نظام
میزان اطالعرسانی صحیح ،شفاف و هوشمندانه در خصوص مرتكبین ،متهمین و تهديدات فساد اقتصادی و حمايت مسئولین
قوای سهگانه از افشای اطالعات فساد
توان حمايت عملی از فعالیت احزاب و تشكلهای سیاسی و مدنی مستقل و ناظر بر فعالیت و عملكرد دولت و ايجاد فضای

 راهبردهای قوای سهگانه نظام جمهوری اسالمی برای۹3....
سالم و رقابتی بین گروههای سیاسی
W22
W23
W24
W25
W26

توان ايجاد امنیت فضای كسبوكار تولیدی و خدماتی سالم و عدم امنیت فعالیتهای غیرقانونی و غیرمولد
رواج بیاعتمادی در مناسبات اقتصادی ،احسا

نبود امنیت اقتصادی در مردم و صاحبان تولید و سرمايه و كاهش

سرمايهگذاری داخلی و خارجی و مختل شدن جريان توسعه و رشد كشور
وضعیت ساختار ،تشكیالت ،سیاستها و مقررات واقعبینانه دستگاههای اجرايی
وضعیت مبارزه با انحصارگرايی ،تبعیض ،باندبازی ،تضییع حقوق و پديده خويشاوندگرايی و شبكه روابط غیررسمی در
ادارات سه قوه
امكان سالمسازی و ارتقاء سالمت و اصالح نظام اداری ،اقتصادی ،سیاسی و قضايی

سپس موارد تأيید شده در قالب پرسشنامهای برای اعضای جامعه آماری ارسال گردياد در ايان
پرسشنامه از جامعه آماری خواسته شد به سثاالت ذيل پاسخ دهند:
-1

درجه اهمیت يا وزن عامل (میزان اهمیت هر عامل نسبت به عوامل ديگر) در كادامياک
از طیفهای پنجگانه (بسیارمهم ،مهم ،متوسط ،كم ،بسیاركم) قرار میگیرد؟

-2

وضعیت عامل در وضع موجود برای تدوين راهبرد مناسب (وضع موجود فعالیاتهاای
سه قوه و محیط حاكم بر آن) بر اسا

-3

طیف زير چه امتیازی میگیرد؟

وضعیت عامل در وضع مطلوب برای تدوين راهبرد مناسب (وضع مطلوب فعالیتهاای
سه قوه و محیط حاكم بر آن) بر اسا

طیف زير چه امتیازی میگیرد؟

عوامل خارجی (فرصت ،تهديد) 1 :فرصت طاليای (واكانش بسایار عاالی) 3 ،فرصات نسابی
(واكنش نسبتاً خوب) 2 ،تهديد نسبی (واكنش بدو منفی) 1 ،تهديد جدی (واكنش خیلی بد)
عوامل داخلی (قوت ،ضعف) 1 :خیلی قوی (بسیار توجه میشود) 3 ،قوی (توجه میشاود)2 ،
ضعیف (توجه نمیشود) 1 ،خیلی ضعیف (اصالً توجه نمیشود)
تاادوین راهباارد :پااس از جمااعآوری پرسشاانامههااا و تجمیااع دادههااا اقاادامات زياار جهاات
تجزيهوتحلیل دادهها انجام گرديد:
الف -نرمالسازی نمره اهمیت (وزن) عوامل قوت و ضعف ،ب -نرماالساازی نماره اهمیات
(وزن) عوامل فرصت و تهديد ،ج -موزونسازی نمره عوامل قاوت و ضاعف در وضاع موجاود و
وضع مطلوب ،د -موزونسازی نمره عوامل فرصت و تهديد در وضع موجود و وضع مطلاوب ،ه-
تعیین موقعیت وضع موجود و وضع مطلوب به استناد محاسبات انجامشده و -طراحای و پیشانهاد
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راهبردهااا از طريااق ماااتريس  swotمعمااولی و ماااتريس  swotبهینااهشااده ،ز -ارزيااابی و تعیااین
جذابترين راهبردها
تعیین موقعیت و اقدام راهبردی) :(SPACEبرای تعیین موقعیت سه قوه در وضعیت موجود و
مطلوب از ماتريس ارزيابی و تعیین موقعیت و اقدام راهبردی استفاده میكنایم .بارای تشاكیل ايان
ماتريس ،امتیازاتی كه در ماتريسهای بررسی عوامل داخلی و خارجی باهدسات آماده را در ابعااد
افقی و عمودی اين ماتريس جاگذاری كرده و سپس متناسب با موقعیت راهباردی باهدسات آماده،
راهبرد مناسب انتخاب میشود.
مجموع امتیاز موزون شده وضع موجود عوامل داخلی =  ،2/27مجماوع امتیااز ماوزون شاده
وضع موجود عوامل خارجی = 2/1
مجموع امتیاز موزون شده وضع مطلوب عوامل داخلی =  ،3/1مجموع امتیاز موزون شده وضع
مطلوب عوامل خارجی = 2/11
شكل  -۹تعیین موقعیت در ماتریس داخلي و خارجي IE

تهاجمی :استفاده از توانمندیها برای استفاده از فرصتها
رقابتی :بهبود سیستمهای درونی با استفاده از فرصتهای بیرونی
محافظهكارانه :بهبود شرايط محیطی با استفاده از توانمندیها
تدافعی :كاهش نقا ضعف و پرهیز از تهديدها

 راهبردهای قوای سهگانه نظام جمهوری اسالمی برای97....

با توجه به موقعیت بهدست آمده در ماتريس ،وضاعیت موجاود ساه قاوه در مقابلاه باا فسااد
اقتصادی در موقعیت تدافعی خفیف با شرايط نامناسب قرار دارد .همچناین وضاعیت مطلاوبی كاه
الزم است سه قوه در جهت مقابله با فساد اقتصادی داشته باشند در موقعیت تهااجمی معطاوف باه
فرصت است .لذا الزم است برای رسیدن به وضعیت مطلوب ابتادا از ناحیاه تادافعی خاارج و در
منطقه تغییار رويكارد (تغییار جهات) باا اساتفاده از راهبردهاای باازنگری و در منطقاه رقاابتی از
راهبردهای تنوع و هدفگذاری و برنامهريزی به سمت وضعیت مطلوب حركات نماياد .در چناین
وضعیتی بايد راهبردهايی تدوين شود كه در كوتاهمدت و میانمدت از تهديدات پرهیز و با كااهش
نقا ضعف با بهره جستن از فرصت ها و نقا قوت با فساد اقتصادی مقابله و در بلندمادت نقاا
ضعف برطرف و يا تبديل به قوت شوند و همچنین تهديدات دفع و يا تبديل به فرصت گردند .لذا
راهبردهايی كه با توجه به مجموعه مفروضات حاصله از تجزيهوتحلیال عوامال محیطای و عوامال
درونی سازمان (سه قوه) پیشنهاد میشوند راهبردهای اصلی برای حركت از وضع موجود باهساوی
وضع مطلوب و اجرای اهداف بلندمدت هستند.
مراحل تجزیه وتحلیل  SWOTو تدوین راهبردهاا :باا توجاه باه موقعیات و جايگااه اقادام
راهبردی ،ابتدا با بهرهگیری از ماتريس  swotراهبردهای  WT،ST،WO،SOدر غالاب سایوهشات
راهبرد تدوين سپس با استفاده از روش بهینهشده تدوين راهبرد  swotو جلسات خبرگی و با الهاام
از اصول اساسی ،اهداف كالن و شاخصهای مورد تأكید مقاام معظام رهباری (مدظلاهالعاالی) در
مبارزه با فساد و مثلفههای امنیت ملی ،از  37راهبرد بیانشده ،تعداد  3گازاره راهبارد مقابلاه باا
فساد اقتصادی با ذکر ابعاد ،اصول اساسي ،اهداف و عوامل داخلي و خارجي مرتبط ،به شارح
ذیل تدوین گردید.
جدول  -9راهبردهای مقابله با فساد اقتصادی
ابعاد :اداری ،مديريتی
اصول اساسی مرتبط:
D1,D2,D3,D4,D7,D9,D10,D11,D12,D14,D15,D18
* کد راهبردM1 :
عنوان راهبرد :تحول و اصالح نظام اداری در راستای ارتقای
وجدان كاری ،انضبا اجتماعی ،شايستهساالری ،پاسخگويی،
مسئولیتپذيری و سالمت اداری

اهداف کیفی مرتبط:
P1,p2,p3,p4,p5,p6,p7
S
W
O
T

s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s12
w1,w2,w3,w4,w5,w6,w7,w9,w10,w11,w13,w14,
w15,w16,w17, w19,w20, w22,w24,w25,w26
o1,o2,o3,o5,o6,o7,o8,o9,o10,o11,o12,o13
T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T11,T12
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ابعاد :اداری ،مديريتی
اصول اساسی مرتبطD1,D2,D3,D4,D5,D6,D7, :
D10,D11,D12,D14,D15,D18
کد راهبردM2 :
عنوان راهبرد:
ارتقاء و افزايش كار آيی ،ارربخشی ،انسجام و هماهنگی دستگاههای
نظارتی

اهداف کیفی مرتبط:
P1,p2,p3,p4,p5,p6,p7
S
W
O
T

s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s12
w2,w3,w4,w5,w6,w7,w8,w9,w10,w11,w14,w17,
w18,w19,w20,w22,w23,w25,w26
o1,o2,o5,o6,o9,o10,o11,o12
T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T11,T12

ابعاد :اداری ،مديريتی ،سیاسی ،قضايی
اصول اساسی مرتبطD1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8, :
D10,D11,D12,D14, D15,D16,D18

اهداف کیفی مرتبط:
P1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

کد راهبردM3 :
مشترک ،هماهنگ و نظاممند و اعمال ،اجرا ،نظارت و ارزيابی

W

هرساله برنامهها ،سیاستها و عملكرد دستگاهها در حوزه پیشگیری

O

S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S12
w1,w2,w3,w4,w5,w6,w7,w8,w9,w10,w17,w18,
w19,w20,w21,w22,w23,w24,w25,w26
O1,o2,o3,o5,o6,o8,o9,o11,o12,o13

و مقابله با فساد

T

T4,T5,T6,T8,T9,T10,T11,T12

عنوان راهبرد :تدوين و اجرای برنامههای واقعبینانه ،همهجانبه،

S

ابعاد :فرهنگی ،اجتماعی
اصول اساسی مرتبطD1,D2,D4,D5,D6,D7,D8,D9, :
,D10,D11,D12,D16, D17,D18,D19,D20
کد راهبردM4 :

اهداف کیفی مرتبط:
P1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

مسئولیت و مشاركت همگانی و نظارت عمومی در

W

فرآيند پیشگیری و مقابله با فساد ،حمايت عملی از فعالیت و توسعه

O

S1,s2,s3,s4,s5,s6,s8,s9,s12
w1,w2,w3,w4,w5,w6,w7,w8,w9,w10,w13,w16,w17,
w18, w19,w20,w21,w22,w23, w24,w25,w26
O1,o2,o3,o5,o6,o7,o8,o9,o10,o11,o12,o13

T

T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T11,T12

عنوان راهبرد :تبیین ،ترويج و نهادينهسازی فرهنگ ضد فساد،
افزايش احسا

نهادهای غیردولتی و مردمنهاد نظارتی ضد فساد و تقويت نظارت

S

رسانهها
ابعاد :حقوقی ،قضايی ،قانونی
اصول اساسی مرتبطD1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8, :
,D9,D10,D11,D12,D14,D15, D16,D18,D19
کد راهبردM5 :

اهداف کیفی مرتبط:
P1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

عنوان راهبرد :بازنگری جامع قوانین و مقررات ضد فساد و رفع

S

تعار ،قوانین و انطباق آنها با واقعیات و اصالح ،تدوين و تنقیح

W

قوانین و مقررات كارآمد ،بازدارنده و جرم انگاری مناسب و شفاف

O

s1,s2,s3,s4,s5,s6,s8,s10,s11,s12
W2,w3,w4,w7,w8,w9,w10,w11,w12,w13,w14,w16,
w17,w18,w20,w21,w22,w23,w25,w26
o1,o2,o3,o5,o6,o7,o9,o11,o12,o13

مصاديق فساد در قوانین

T

T3,T4,T5,T6,T7,T9,T11, T12

ابعاد :حقوقی ،قضايی
اصول اساسی مرتبط:
D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,

اهداف کیفی مرتبط:
P1,p2,p3,p4,p5,p6,p7
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,D9,D10,D11,D12,D14,D15, D16,D18,D19
کد راهبردM6 :
عنوان راهبرد:
ايجاد و ارتقای كارآمدی ،استقالل ،عدالت ،پاسخگويی دستگاه قضاء
در پیشگیری و مقابله با فساد

S
W
O
T

s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s10,s11,s12
W2,w3,w4,w7,w9,w10,w11,w12,w13,w14,w17
,w20,w22,w23,w25,w26
o1,o2,o3,o5,o6,o7,o9,o11,o12,o13
T3,T4,T5,T6,T7,T9,T11, T12

ابعاد :اداری ،مديريتی ،اقتصادی ،قضايی ،فرهنگی ،اجتماعی
اصول اساسی مرتبطD1,D2,D3,D4,D5,D6,D7 :
,D9,D11,D12,D14,D15, D18,D19

اهداف کیفی مرتبط:
P1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

کد راهبردM7 :
عنوان راهبرد:

S

ايجاد و ارتقای شفافیت همهجانبه و پیشگیری از گسترش و نفوذ

W

فساد و از بین بردن عوامل محرک و زمینههای ارتكاب فساد در
راستای ايجاد عدالت همهجانبه

O
T

s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s10,s11,s12
w2,w3,w4,w5,w6,w7,w8,w9,w10,w11,w12,w13,
w14,w15,w16,w17,w18,w19,w20,w21,w22,
w23,w24,w25,w26
o1,o2,o3,o5,o6,o8,o9,o10,o11,o12,o13
T3,T4,T5,T6,T7,T9,T11, T12

ابعاد :فرهنگی ،اجتماعی
اصول اساسی مرتبطD1,D2,D3,D4,D5,D6,D7:
D8,D9,D10,D11,D12,D15,D16,D17 D18,D19
کد راهبردM8 :

اهداف کیفی مرتبط:
P1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

عنوان راهبرد:

S

احیاء و ارتقای دينباوری ،فرهنگ اسالمی و مراقبت فردی،

W

بازدارندگی درونی ،با تقويت مبانی معرفتی ،اعتقادی و ارزشهای

O

انقالبی ،دينی ،ملی و ترويج و تثبیت سبک زندگی اسالمی ايرانی و

T

S1,S2,S3,S4,S6,S8,S9,S12
w1,w2,w3,w4,w5,w6,w7,w9,w10,w11,w13,w14,
w15,w16,w17,w18,w19,w20,w22,w23,w24,w25,w26
O1,O2,O3,O5,O6,O7,O8,O10,O11,O12,O13
T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12

مقابله جدی با ارزشهای مادیگرايانه ،فردگرايانه و مصرفگرايانه
ابعاد :اداری ،مديريتی ،اقتصادی ،سیاسی
اصول اساسی مرتبطD1,D2,D3,D4,D5,D6,D7:
,D8,D10,D11,D12,D15,D16, D18
کد راهبردM9 :
عنوان راهبرد:
ارتقای انضبا مالی ،درآمدی و هزينهای دولت و مديريت بهینه
منابع ملی و رروت كشور

اهداف کیفی مرتبط:
P1,p2,p3,p4,p5,p6,p7
S
W
O
T

s1,s2,s3,s4,s6,s7,s8,s9,s12
w2,w3,w4,w5,w6,w7,w9,w10,w15
w17,w20,w21,w23,w24,w25,w26
o1,o2,o3,o4,o5,o6,o7,o8,o10,o11,o12,o13
T4,T5,T9,T11,T12

بهمنظور تعیین جذابترين راهبردهای مقابله با فساد اقتصادی از روش برناماهريازی راهباردی
كمی  QSPM1استفاده شد .برای اين منظور پرسشنامهای تادوين و از اعضاای جامعاه آمااری دوم
1 - Quantitive Strategic Planning Matrix



  31فصلنامه امنیت ملی ،سال هشتم ،شماره سیام ،زمستان 1317

تحقیق كه از میان متخصصان و خبرگان حوزه فساد اقتصادی و آشانا باه ادبیاات راهباردی بودناد
خواسته شد ،جذابیت هر راهبرد را با توجه به نقا قوت ،نقا ضعف و نقا فرصت ،نقا تهديد
امتیاز دهند .بعد از جمعآوری پرسشنامه و جمعبنادی آن ،جاذابتارين راهبردهاا باه شارح ذيال
مشخص شدند:
جدول  - ۸رتبهبندی راهبردها بر اساس مجموع امتیاز جذابیت
امتیاز
جذابیت
7.056

6.504

كد

عنوان راهبرد

راهبرد

ايجاد و ارتقای شفافیت همهجانبه و پیشگیری از گسترش و نفوذ فساد و از بین
بردن عوامل محرک و زمینههای ارتكاب فساد در راستای ايجاد عدالت همهجانبه
تحول و اصالح نظام اداری در راستای ارتقای وجدان كاری ،انضبا اجتماعی،
شايستهساالری ،پاسخگويی ،مسئولیتپذيری و سالمت اداری

رتبه

M7

1

M1

2
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نتیجهگیری:

در بررسیهای انجامشده در اين تحقیق مشخص گرديد ،فساد اقتصادی میتواند آسیب جادی باه
كارآمدی و مشروعیت نظام وارد كرده و موجب كاهش اعتماد عمومی مردم نسبت به نظاام؛ مختال
نمودن روند فعالیتهای سالم اقتصادی در كشور؛ به وجود آمدن طبقه فاسد و مصرفی؛ زمیناهسااز
تسلط و استیالی بیگانگان بر كشور؛ مأيو

نمودن جامعه از اجرای عدالت اجتماعی و جداساازی

وفاداران نظام از آن؛ ايجاد شكاف اجتماعی عمیق؛ نفرت و كینه در مردم بهجای وحدت و همدلی؛
كاهش اعتماد نسبت به كشور در جامعه بینالمللی و ارتباطات اقتصادی جهانی شده و در مجماوع
آسیب جدی بر امنیت ملی كشور وارد نموده و مثلفههای اصلی امنیت ملی كشور را از بین بارده و
يا با خطر جدی مواجه نمايد.
راهبردها و برنامههای مقابله با فساد معموالً به دلیل ناكاارايی روشهاای باه كاار گرفتاهشاده،
مقاومت سیاسی مخالفان ،رها كردن برنامه در نیمهراه و نبود اطالعات كافی درباره ابزارهاای ايجااد
تغییر و تحول قاعدهمند ،با شكست روبرو میشود .تجربه برنامههای موفاق مقابلاه باا فسااد نشاان
می دهد كه عامل اصلی موفقیت ،وجود يک اراده سیاسی 1قوی در تمام سطوح است .مفهاوم «اراده
سیاسی» تمايل چهرههای معتبر سیاسی  -به معنای رهبران منتخب ياا منتصاب ،نااظران و حافظاان
جامعه مدنی و گروههای فعال جامعه  -به مبارزه قانونمند با پديده فسااد اقتصاادی اسات .وجاود
اراده سیاسی ،نقطه آغاز اجرای بادوام و مثرر برنامهها و روشهای مبارزه با فساد است كه بدون آن
اقدامات دولت درباره اصالح خدمات شهری ،تقويت مسثلیتپذيری مقامهاای دولتای و شافافیت
حسابها و عملكرد دولت و بازسازی روابط موجود دولات و صانايع بخاش خصوصای ،شاعاری
بیش نخواهد بود .وجود اراده سیاسی قوی در هر اقدام اصالحی قابل بررسی اسات .ارزياابی اراده
سیاسی با توجه به میزان مشاركتپذيری طرحهای اصالحی و حضور چهرههای سیاسی در جرياان
برنامه اصالحات امكانپذير خواهد بود .مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در پنجاهوياک ساخنرانی
بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به موضوع عزم و اراده جدی برای مقابله با فساد اشاره داشتهاند كاه
نشاندهنده اهمیت بسیار باالی اين گزاره در مقابله با فساد اقتصادی است.
در احصاء عوامل محیطی داخلی و خارجی سه قوه و راهبردهای تدوينشده مشاخص گردياد
كه پیشگیری از اولويت باالتری نسبت به استفاده از قوه قهريه در مبارزه با فساد اقتصادی برخوردار

1- Political Will
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است .از نُه راهبرد تدوينشده تأكید تمامی آنها در حوزه پیشگیری و شفافیت اسات .مقاام معظام
رهبری (مدظلهالعالی) نیز تأكید بیشتری روی پیشگیری داشته و میفرمايند« :در مبارزه با فسااد ،در
درجه اول ،مسئله پیشگیری است؛ اما اگر در پیشگیری كوتاهی شد ،به يک نحوی يک فسااد واقاع
شد ،درمان ،دنبالگیری است» (امام خامنهای (مدظلهالعالی).)1312/7/22 :
پیشنهاد عملی اين تحقیق برای موفقیت مقابله باا فسااد اقتصاادی ايان اسات كاه راهبردهاای
پیشنهادی به شكلی جامع ،قاعدهمند و سازمانيافته به اجرا درآيد و مشاركت هماه نهادهاا و اناواع
سیاست های تحقیق ،مطالعه ،پیگیری ،پیشگیری و مقابله را باه هماراه داشاته باشاد .روش نهاديناه
كردن مبارزه با پديده فساد اقتصادی باعث ايجاد نوعی پاسخگويی موازی 1مایشاود و ماانع از آن
خواهد شد كه برنامه اصلی ،مسئلهای جناحی يا سیاست تعقیب و آزار مخالفان قلمداد شاود .بارای
مثرر واقعشدن راهبردها میبايست سیاستهای مقابله با فساد اقتصادی مناافع طیاف گساتردهای از
افراد جامعه را در برگیرد و همه مسئوالن در برابر افراد پاسخگو باشند تا با مشاركت مردم ،ابزارهاا
و راهبردهای بیشتری برای تأمین نیازها ،اولويتها و اهداف جامعه و نظام جمهوری اسالمی فراهم
گردد.

1-Horizontal Accounability

 راهبردهای قوای سهگانه نظام جمهوری اسالمی برای91....

منابع:


امام خامنهای (مدظلهالعالي) ،مجموعه بیانات ،قابلدسترسی در www.khamenei.ir



افتخاری ،اصغر ،)1388( ،نسبت عدالت و امنیت در اندیشه سیاسي شیعه ،پژوهشنامه علوم
سیاسی ،شماره .3



افضلی ،عبدالرحمن ،)1312( ،فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه :علل ،پیامدها و راهكارهای
برونرفت ،نشريه مركز امور بینالمللی رياست جمهوری ،سال بیست و هشتم ،شماره .11



الوانی ،سیدمهدی و زرندی ،سعید ،)1381( ،مؤلفههای تدوین استراتژی ملي مبارزه با فساد
جمهوری اسممي ایران ،نشريه مديريت دولتی ،دوره  ،2بهار و تابستان.



الوانی ،سیدمهدی و جعفر ،منوچهر ،)1377( ،ارائه یک الگوی نظری برای کنترل و مهار فساد
اداری ،مجله اقتصاد مديريت ،شماره .30



امور تدوين تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ،)1311( ،مجموعه سیاستهای کلي نظام ،معاونت
تدوين تنقیح و انتشار قوانین و مقررات.



تیرگی ،زهرا و فروغینیا ،حسین ،)1311( ،استراتژی مبارزه با فساد اداری ،راهكاری برای
پاسخگویي به تأمین عدالت اجتماعي ،فصلنامه انديشمندان حقوق ،شماره  ،8بهار.



حبیبی ،نادر ،)1371( ،فساد اداری ،انتشارات وارقی.



حسن بیگی ،ابراهیم ،)1312( ،مدیریت راهبردی ،سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی
دانشگاهها (سمت).



حسنی ،علی و شمس ،عبدالحمید ،)1311( ،راهكارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس
ارزشهای اسممي ،فصلنامه اسالم و پژوهشهای مديريتی سال دوم ،شماره اول ،پايیز و
زمستان.



خضری ،محمد ،)1381( ،تحلیل نهادی فساد اداری ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره .3



دانايیفرد ،حسن؛ حسنزاده ،علیرضا و نصرالهی ،سمیه ،)1313( ،واکاوی سازوکارهای
کلیدی تقویت اعتماد عمومي به دولت :پژوهشي– ترکیبي ،فصلنامه پژوهشهای راهبردی
سیاست ،شماره  ،8بهار.



ذاكر صالحی ،غالمرضا ،)1388( ،راهبردیهای مبارزه با فساد اداری ،چاپ دوم (،)1311
انتشارات جنگل جاودانه.



رونق ،يوسف ،)1311( ،مجموعه قوانین و مقررات تأمین و ارتقای سممت اداری و مقابله با
فساد ،انتشارات فرمنش.

  38فصلنامه امنیت ملی ،سال هشتم ،شماره سیام ،زمستان 1317





رهبر ،فرهاد ،)1388( ،فساد اقتصادی :ماهیت و سمتگیری ،دانشگاه عالی دفاع ملی.



رهبر ،فرهاد؛ میرزاوند ،فضلاهلل ،)1381( ،بازشناسي عارضه فساد مالي ،تهران :جهاد دانشگاهی
دانشگاه تهران.



زاهدی ،شمسیالسادات؛ محمدنبی ،سینا و شهبازی ،مهدی ،)1388( ،بررسي عوامل مؤثر بر
کاهش فساد اداری (مطالعه موردی در شهرداری تهران) ،فصلنامه مديريت فرهنگسازمانی،
سال هفتم ،پايیز و زمستان ،شماره .22



زرندی ،سعید و معدنی ،جواد ،)1311( ،اصول و مباني نظری ارتقاء سممت اداری و مبارزه با
فساد ،انتشارات آذرين مهر.



زرندی ،سعید؛ معدنی ،جواد ،)1311( ،طراحي مدل بومي مبارزه با فساد اداری در ایران ،دانش
ارزيابی ،شماره .21



زمانی ،علیاكبر ،)1311( ،امنیت داخلي جمهوری اسممي ایران ،انتشارات دانشگاه علوم
انتظامی امین ،چاپ سوم.



سازمان مديريت و برنامهريزی كشور ،)1381( ،طرح مطالعاتي برنامه مبارزه با فساد و ارتقای
سممت نظام اداری (حكومت) ،انتشارات سازمان مديريت و برنامهريزی كشور.



شمس ،عبدالحمید ،)1311( ،مقدمهای بر مهندسي نظام کنترل و نظارت برای جلوگیری از
پیدایش فساد نظام ،فرآيند توسعه ،دوره  ،21شماره .71



عابدیجعفری ،حسن و حسینی هاشمزاده ،داود ،)1311( ،نظریههای فساد و سممت اداری،
تهران :انتشارات مركز مطالعات و برنامهريزی شهرداری تهران.



عبا



عزتی ،مرتضی؛ كريمی گلنار ،بهمن ،)1313( ،طراحي شاخص بومي برای اندازهگیری فساد

زادگان ،سید محمد ،)1311( ،فساد اداری ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.

اقتصادی ،سیاستهای راهبردی و كالن ،سال دوم ،شماره .0


علی احمدی ،علیرضا ،)1382( ،نگرشي جامع بر مدیریت استراتژیک ،انتشارات تولید
دانش.



فرهادینژاد ،محسن و لگزيان ،محمد ،)1312( ،پیمایشي طولي در زمینه علل فساد اداری و
روشهای کنترل آن ( ،)791۴ – 79۴۴چشمانداز مديريت دولتی ،شماره .8



قاسمی ،محمدعلی ،)1381( ،امنیت انساني مباني مفهومي و الزامات راهبردی ،فصلنامه
مطالعات راهبردی ،شماره  ،32زمستان.



قلیپور ،رحمتاهلل ،)1381( ،تحلیل رابطه الگوی حكمراني خوب و فساد اداری ،مجله فرهنگ

 راهبردهای قوای سهگانه نظام جمهوری اسالمی برای93....

مديريت ،سال سوم ،شماره .12


قطبی ،میالد )1311( ،مروری بر مفهوم فساد و برنامههای رایج جهاني علیه آن ،سازمان
بازرسی كل كشور ،گزارش پژوهشي ،شماره  ،82اسفند.



الريجانی ،محمدجواد ،)1373( ،حكومت ،مباحثي در مشروعیت و کارآمدی ،تهران :سروش.



مراديان ،محسن ،)1311( ،مباني نظری امنیت ،دانشكده علوم و فنون فارابی.



ملکمحمدی ،حمیدرضا و حقشنا  ،محمدجواد ،)1312( ،سیاستگذاری مبارزه با فساد
اداری در جمهوری اسممي و ارائه الگوی مطلوب ،فصلنامه سیاست ،دوره  ،13شماره .1



مثذن جامی ،محمدهادی ،)1382( ،اعتماد پایه امنیت ،فصلنامه دانش انتظامي ،تابستان.



میرزايی ،جالل و گروسی ،سعیده ،)1380( ،بررسي رابطه اعتماد اجتماعي و احساس امنیت،
فصلنامه دانش انتظامي ،شماره  ،2تابستان.



همدمی خطبهسرا ،ابوالفضل ،)1387( ،فساد ملي علل ،زمینهها و راهبردهای مبارزه با آن،
پژوهشكده مطالعات راهبردی.

  12فصلنامه امنیت ملی ،سال هشتم ،شماره سیام ،زمستان 1317



