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 چکیده

های تقاضامحور بوده و در طرف دیگر معادله  تمرکز اصلی آن بر دولت و سیاست و رهیافت از فساد    هر تعریفی

های موجود از آن تحت عنوان رشوه دهنده  م پردازیها و مفهوفرد فراهم کننده قرار دارد که بسیاری از تئوری

بف.  کنندیاد می آمیز است که  تقلب  قانونی و  ا هدف کسب منافع غیر مشروع  ساد یک فعل غیر اخالقی، غیر 

)دولتی(    ی شود و می توان آن را با کاربرد غیر اخالقی هر نوع امکانات عمومیبوسیله یک یا چند نفر انجام م

ی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشا یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور  برای کسب منافع شخص

فساد سیاسی، عدم توسعه و  .  یافت وجه توسط کارکنان دولت تعریف نمودمساعدت به شخص ثالث در ازای در 

توسعه سیاسی داشته و  آورد. فساد سیاسی نقش منفی بر فرایند  عدم توسعه، متقابالً فساد سیاسی را به وجود می

ش  عده ایی دیگر فساد را یکی از چال   .سازدهای اساسی برای سیستم سیاسی و شهروندان آن فراهم میچالش

را تضعیف و بصورت بنیادی    های اساسی جهان معاصر دانسته و تواند حکومت مطلوب  معتقدند که فساد می 

ناموزون منابع آسیب به توسعه بخش خصوصی و اقشار کم  منجر به تخصیص    سیاستگذاری عمومی را منحرف و

  ، خ به این سوال هستیم کهپژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی می باشد در صدد پاس این درما  .درآمد گردد 

، عدم  و حقوقی  فساد سیاسی  ؟، مورد بررسی قرار گرفته استفساد سیاسی و توسعه سیاسی  چه رابطه ای میان

توس عدم  و  میتوسعه  وجود  به  را  سیاسی  فساد  متقابالً  توسعه  .  آوردعه،  فرایند  بر  منفی  نقش  سیاسی  فساد 

  چنین فساد سیاسی سازد. همسی و شهروندان آن فراهم میهای اساسی برای سیستم سیا سیاسی داشته و چالش 

برو خواهد  ، اعتماد شهروندان نسبت به سیستم را کاهش و سیستم سیاسی را با کاهش مشروعیت روو حقوقی

 .کرد

 . پیشگیری حقوقی،  سیاسیمشروعیت   ،اقتصادی توسعه   ،فساد سیاسی،  توسعه سیاسی  :یدیکل واژگان 
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 و بیان مساله مقدمه

قانونی و معموال برای    غیر  اهداف  برای در واقع نوعی سوء استفاده از مقام و جایگاه،  سی سیا  فساد 

نای، حفظ مشروعیت سیستم سیاسی در طول زمان را، توسعه  منافع شخصی مخفی است.   وزف 

های آن را حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت، کنترل، اعتماد سیاسی،  سیاسی دانسته و شاخص

انایی در کنترل و  داند. عدم توسالم، انتخابات آزاد و منصفانه همراه با نهادسازی می  رقابت سیاسی 

محدود کردن فساد، معموالً دوران گذار به توسعه سیاسی را با مشکل روبرو خواهد ساخت. توسعه 

افزایی منجر شده و رابطه این دو  نیافتگی سیاسی به تقویت و افزایش فساد سیاسی به صورت هم

سی منظور از فساد  های متعدد تکرار خواهد شد. در این برربه صورت یک چرخه در طول دورهنیز  

تامین   راستای  دولتی در  و  توسط کارگزاران سیاسی  واگذار شده  از قدرت  استفاده  سیاسی، سوء 

افزایش قدرت یا ثروت است. در این مطالعه، فساد سیاسی و رابطه آن با   منافع شخصی با هدف 

سیا جامعهتوسعه  منظر  از  کتابخانهسی  و  اسنادی  روش  به  سیاسی،  بشناسی  مورد  قرار  ای  ررسی 

که: فساد سیاسی، عدم توسعه و عدم توسعه، متقابالً فساد  گرفته است و نتیجه گرفته شده است  

های  فساد سیاسی نقش منفی بر فرایند توسعه سیاسی داشته و چالش .آوردسیاسی را به وجود می

برای   میاساسی  فراهم  آن  شهروندان  و  سیاسی  همسیستم  اعتسازد.  سیاسی،  فساد  ماد  چنین 

.  شهروندان نسبت به سیستم را کاهش و سیستم سیاسی را با کاهش مشروعیت روبرو خواهد کرد

های   شیوه  ترین  شایع  جریان    فساد از  تخریب  اخاذی،  رشوه،  بازی،  پارتی  به  توان  می  سیاسی 

ک اشاره  نفوذ  اعمال  و  زمینه  .ردرقیب  عنوان  به  سیاسی  فساد  مقوله  به  پرداختن  اهمیت  به  نظر 

فساد  ایجادگ مهم  مایه  بن  آن  عناصر  و  قدرت  به  دسترسی  شد  یادآور  باید  فساد،  دیگر  های  ونه 

به این معنی که فساد سیاسی زاییده سوء استفاده برخی دارندگان قدرت و جریان  سیاسی است؛  

تنها   نه  که  است  آن  به  متصل  ندارندهای  نیز  پاسخگویی  به  میل  بلکه  دانند  می  را محق    .خود 

سیاسی توسعه   مشارکت  و  تشکل  کردن  نهادی  برای  را  الزم  زمینه  که  است  فرایندی  سیاسی، 

در  (.  21:  1380  ازکیا،)  است  سیاسی   نظام  یک  مندیتوان  افزایش  آن  حاصل  که   کندفراهم می 

ن سوءظن  با  مردم  شود  می  باعث  سیاسی  فساد  بیواقع  و  بنگرند  ساختار  به    به  اعتمادی  سبت 

ساختن حاکمیت قانون، نه    متزلزل  با   و  سازد   می  وارد  وآسیب  خدشه  سیاسی   نظام   هر  مشروعیت

و  تنها   سیاسی  توسعه  روند  بر  منفی  بسیار  تاثیر  بلکه  کند  می  ایجاد  کشور  برای  هایی  هزینه 

 .اقتصادی دارد

ف با  که  زمانی  تا  معتقدند  صاحبنظران  با  برخی  مقابله  امکان  نشود،  مقابله  سیاسی  فساد  ساد 

ریشه های شکل گیری واقع  در  نخواهد داشت.  در    اقتصادی وجود  را  اقتصادی  و گسترش فساد 

علت یابی دالیل ایجاد فساد در کشور را می توان در منابع و زمینه های  .  فساد سیاسی می بینند

یی،  های مختلف، دستگاه عریض و طویل اجرابا این حال مهمترین آنها وجود رانت  مختلف دید،  

مهمترین زمینه های اصلی ایجاد یکی از  .  مشکالت ساختاری و نظارتی ناکارآمد و بروکراسی دید

زند؛   می  دامن  را  مهم  آفت  دو  جامعه  در  که  است  ساالری  رابطه  رواج  جامعه،  در  سیاسی  فساد 

که چنین پدیده    بدبین می شوند  نخست آن که مردم به شدت نسبت به الیت یا نخبگان سیاسی 
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اختار و ناامیدی از آن  ای به ضرر نظام و حاکمیت تمام می شود. دومین اثر نیز بی اعتمادی به س

  هر  .است که در روندی زمانی به تمایز، فاصله گذاری و انقطاع افراد جامعه از حکومت می انجامد

)فساد))   از  تعریفی   سیاست  و((  دولت))   بر  اصلیش  تمرکز  (آن  با  رابطه  در  پردازی  مفهوم  یا(( 

. فرد فراهم کننده قرار دارد که معادلهر طرف دیگر  د  و  بوده  محور  _   تقاضا   های  رهیافت  و(  فاسد)

بسیاری از تئوریها و مفهوم پردازی های موجود از آن تحت عنوان رشوه دهنده یاد می کنند. افراد  

بو غیر دولتی  بازیگران  کنند گان  فراهم  یعنی  وارد سیستم سیاسی  فوق  را  توانند فساد  و می  ده 

عاریف فساد در برگیرنده فساد بین جامعه ای است کرده و آن را دچار فساد سازند. بنابرین اغلب ت

که تاکیدش بر روابط بین دولت جامعه است که در آن می توان فساد را بر اساس تاکید بر نقش  

به منزلت آنها به فساد اساسی مالی و بوروکراتیک دولت و کار گزاران دولتی در فساد بدون اشاره  

 تقسیم کرد. 

فساد  انواع  تبیین  در  برگیرنده    بنابرین  در  سیاسی  فساد  شامل  که  کالن  فساد  به  انرا  توان  می 

از سبک یکی  )بوروکراتیک( که  یا فساد  فساد خرد  و  یا سیاستگزاران سیاسی    تصمیم گیرندگان 

صاحبان قدرت و  ست و مکانیسمی است که از طریق آن  های عملیاتی صاحبان قدرت حکومتی ا

دیگری می توان فساد را به فساد فردی و جمعی و فساد  اقتدار خود را ثروتمند ساخته دو از منظر  

  : 148  )پارسونز،  از پایین در مقابل فساد از باال یا فساد باز توزیعی و استخراجی تقسیم بندی کرد. 

1379.) 

م )یا  فساد  از  تعریفی  با هر  رابطه  در  پردازی  و    فهوم  سیاست  و  دولت  بر  آن  اصلی  تمرکز  آن( 

بوده  رهیافت تقاضامحور  از های  بسیاری  که  دارد  قرار  کننده  فراهم  فرد  معادله  دیگر  در طرف  و 

کنند. افراد فوق یعنی  های موجود از آن تحت عنوان رشوه دهنده یاد می ها و مفهوم پردازیتئوری

توانند فساد را وارد سیستم سیاسی کرده و آن را  ن غیر دولتی بوده و میفراهم کنندگان بازیگرا

ای است که تاکیدش بر  ابراین اغلب تعاریف فساد در برگیرنده فساد بین جامعهدچار فساد سازند. بن

می آن  در  که  است  جامعه  و  دولت  بین  و  روابط  دولت  نقش  بر  تاکید  اساس  بر  را  فساد  توان 

ها به فساد اساسی مالی و بوروکراتیک تقسیم  فساد بدون اشاره به منزلت آنکارگزاران دولتی در  

توان آن را به فساد کالن که شامل فساد سیاسی در برگیرنده  بیین انواع فساد میکرد. بنابرین در ت

-گذاران سیاسی و فساد خرد یا فساد )بوروکراتیک( که یکی از سبکتصمیم گیرندگان یا سیاست

از طریق آن صاحبان قدرت و  احبان قدرت حکومتی است و مکانیسمی استهای عملیاتی ص  که 

توان فساد را به فساد فردی و جمعی و  د ساخته است. از منظر دیگری می مناقتدار خود را ثروت

سوال اصلی    بندی کرد. فساد از پایین در مقابل فساد از باال یا فساد باز توزیعی و استخراجی تقسیم

 شناسی سیاسی، فساد سیاسی با توسعه سیاسی رابطه دارد؟آیا از منظر جامعه کهپژهش این است 
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 مبانی نظری

 فساد سیاسی 

، یا  نونگذارانب شامل قادر باالترین سطوح و افراد منتخ دولتمقامات  به استفاده از قدرت از جانب  

.  شودمی  شبکه مرتبط با ایشان به منظور کسب منافع نامشروع خصوصى )فردى یا گروهی( گفته

میابد گسترش  جامعه  های  بخش  تمامی  به  که  میدهد  نشان  را  مشخصاتی  سیاسی  فساد  فساد   ،

، که همگی فسادهای سیاسی هستند که در نهادها و قوانین سیاسی  ، فساد علمی و غیرهاقتصادی

است. نگرفته  به درستی شکل  که  فرآیندهای    (.1368:44)فروند،  ظاهر میشوند  فساد سیاسی در 

سی ظاهر میشود و در ارتباط بین بازیگران سیاسی رخ میدهد که در فرآیندهای سیاسی نقش  سیا

سیاسی فساد  دلیل  به  که  سیاسی  بازیگر  شدهدارند.  برخوردار  گیری  تصمیم  حق  از  قدرت ،  از   ،

فساد    .، قواعد و همچنین معیارهای اخالقی استفاده میکند نینتیاراتش برای نقض قواسیاسی و اخ

خصوصیرفتا توجه  یک  منظور  به  را  )دولتی(  همگانی  نقش  یک  رسمی  وظایف  که  است   ری 

، یا نقش قوانین در قبال  منافع مالی یا موقعیتی،  ، محفل خصوصی، خویشاوندان نزدیک)شخصی

فساد شامل اشکال مختلفى از جمله  .  توجه شخصی منحرف مینماید  انجام نوع خاصی از تاثیرات

ضعف و  .  میباشد اختالسو   ، خویشاوندساالری، تبانى الهبردارى، دریافت تسهیالت، کاخاذی،  رشوه

دیگر از دالیل فساد برخوردارى از   ترین علل فساد است. یکى  ناکارآمدى حکومت یکى از اساسى

 (.286/ 1349/9)هیوز: اختیارات بیش از حد است. 

است متمرکز  قدرت  ساختار  سیاسى  فساد  مسئولیت در  مکانیسم  و  ندارد  وجود  سیاسى  رقابت   ،

تسهیل میکنند.  ، اجتماعى فساد را  ، اقتصادى انواعى از عوامل سیاسى    .رى بسیار ضعیف استپذی

بر   اهمیت آن است که فساد در محیطی که در آن یک تمایل جمعى به سمت در  موضوع حائز 

و   تعامالت  از  سلسله  یک  فساد  میکند.  رشد  دارد  جریان  شخصى  منافع  از  فراتر  چیزی  گرفتن 

انى  در داخل و بیرون از پیکره همگانى جامعه جریان دارد. رفتار این فساد همگارتباطاتى است که  

همچنین هرگاه مسئولیت پذیرى ضعیف و از اهمیت کمى برخوردار   .و یا حتى سیستماتیک است

است و تصمیمات به وفور بر اساس صالحدیدشخصى و برخوردار از اختیارات بیش از حد صورت 

میابدمیپذیرد رونق  فساد  که،  است  ذکر  قابل  فساد    .  کاهش  به  منجر  خود  به خودى  دموکراسى 

 (.1379:33ارسونز،)پ. نمیگردد

سیاست براندازی  در  حتی  و  استهزاء  طریق  از  را  مناسب  داری  حکومت  و  دموکراسی  فساد   ،

قانونگذاری و  انتخابات  در  فساد  مینماید.  را کاهش  فرآیندهای رسمی تضعیف  پذیری  ، مسئولیت 

نما و  تحریف  میدهد  را  قوه قضائیهیندگی مردم در سیاست گذاری  فساد در  اکمیت ، حمینماید. 

، و فساد در مدیریت عام منجر به ارائه خدمات نا کارآمد میگردد. فساد  قانون را به خطر می اندازد

فساد در رده هاى    .، یک اصل پایه محوریت فضیلت مدنی را نقض مینمایدبرای جمهوری خواهان

پایین را افزایش میدهد  ،باالى ادارى اط منفى با فساد  یکى از عواملى که ارتب .فساد در رده هاى 

است.   اعتماد  ها  " دارد،  رویه  زیرا  مینماید  فرسوده  را  دولتی  نهادهای  ظرفیت  فساد  کلی  طور  به 

گرفته میشوند میروند نادیده  فنا  به  منابع  به  ،  و  عمومی )خدمات دولت( خریداری شده  دفاتر  و   ،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D8%B0%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3
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می اعتمافروش  مثل  دموکراتیک  ارزشهای  و  دولت  مشروعیت  فساد  برروند.  و  تضعیف  د  را  دباری 

مینماید. شواهد نشان میدهد که فساد و رشوه خواری میتواند منجر به تاثیرات منفی در اعتماد به 

گردد سیاسی  (95:  1380  ازکیا،) ".نهادها  فساد  حضور  زمان در  طول  در  دموکراتیک  نهادهای   ،

ی رشد میکنند.  های فشار و مصلحت  را از دست میدهند. در نتیجه فساد دولتی گروه عملکرد خود  

اقتصادی ساختار  در  که  تغییراتی  و  توسعه  و  سیاسی  فساد  بین  تنگاتنگی  ارتباط   -همچنین 

اقتصادی ساختار  تغییرات  با  موازی  طور  به  دارد.  وجود  میشود  واقع  فساد  اجتماعی  - اجتماعی   ،

 (.374:109)ریتزر، . ابدسیاسی بیشتر رواج می

تعریف  سیاسی  توسعه  اراز  گوناگونی  نوشتار، ائههای  این  در  سیاسی  توسعه  از  منظور  است.  شده 

مشارکت سیاسی شهروندان و رقابت گروهی است که دانشمندانی مانند رابرت دال، آیدم، دیوید  

  (11،  1380،  بشیریه. )اندهای را معیار توسعه سیاسی معرفی کردهاپتر و آیزنشتات، این شاخصه

  معرفی   سیاسی  مشارکت  شاخص  عنوانبه   را  انتخابات  در  مشارکت  نیز  پای  لوسین  و  لرنر  دانیل

   (79و41، 1375، بدیع) . اندکرده

ترین سطح توسعه یک جامعه است توسعه سیاسی به دلیل چند بعدی بودن و کیفی بودن، پیچیده

با شا94:  1372القلم،  )سریع رابطه  در  متفاوتی  خص(.  و  نظرات مختلف  نقطه  های فساد سیاسی 

های اقتصادی، باجگیری از پایین و باجگیری از باال، حمایت  دارد نظیر رشوه، اختالس، کلکوجود  

 های فساد اقتصادی مشهور هستند.)تفقد(، امتیاز دادن به خانواده، پورسانت که به شاخص

روشنگری   عصر  تاریخی  افق  در  توسعه  بحث  و  اگرچه  اقتصادی  سیاسی،  ابعادی  و  داشته  وجود 

طور  های توسعه بهاشته و تحت عنوان مقوله »پیشرفت« مطرح بوده است، اما تئوری عی نیز داجتما

مطرح دوم  جهانی  از جنگ  پس  دهه  شدهعمده  از  توسعه  نظریات جدید  درواقع  رشد    1950اند. 

  شد  تشکیل  آمریکا  در  های تطبیقی«ت »کمیته سیاس  1959اند. در همین راستا، در سال  پیداکرده

  )ساعی،   .دهند  قرار  علمی  تحلیل  و  بررسی  مورد  را  نوسازی  در  سوم  جهان  کشورهای  تأخیر  تا

8:1384) 

های اقتصادی و نظامی،  الملل، عالوه بر کمکهای ایدئولوژیک و الزامات ناشی از نظام بینضرورت 

ساخت. در چنین شرایطی،  را نیز ضروری میتوجه آمریکا به کشورهای جهان سوم در بعد سیاسی  

اقدامات سیاسی آمریکا قرار  اولویت  کمک به نوسازی و توسعه سیاسی کشورهای جهان سوم در 

نظریهگرف و  اندیشمندان  از  بسیاری  اقدامات  ت.  از  یکی  که  بودند  باور  این  بر  آمریکایی  پردازان 

ه بلوک شرق و کشورهای کمونیستی،  پیشگیرانه جهت ممانعت از پیوستن کشورهای جهان سوم ب

اقدام آن ها، از یکسو به بهبود کمک به توسعه سیاسی در این کشورها است. به این معنا که این 

روند دگرگونیاوضا به  از سوی دیگر  اقتصادی، و  باید آنهای سیاسی، که بهع  بهناچار  را  سوی ها 

 69همان:( 1384،8)ساعی، دموکراسی لیبرال رهنمون سازد، شتاب بخشد.

آمریکای   به کشورهای  پیشنهادی  اصلی  از موضوعات  یکی  افکندی  که جان  بود  راستا  در همین 

تر برای  »اتحاد  برنامه  در  )بدیع،  قیالتین  بود.  آزادی معرفی کرده  و  را تالش درراه دموکراسی   »

 ( 79و 41، 1375
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خود بر نوسازی   ود غلبهب هگرفتشکل اقتصادی توسعه و  اقتصاد پایه بر که سازی«هرچند مکتب »نو

های جدیدی در توسعه سیاسی به وجود آمد  ها حفظ کرد، اما به تدریج نگرشسیاسی را تا مدت

توان یادکرد. برتران بدیع این سه  ی که از سه جریان عمده در نظریات توسعه سیاسی میاگونه به

 کند: گونه معرفی میجریان را این 

های  این جریان در پی تنظیم نظریه  گرایی کالسیک قرار دارد.سعهاولین جریان در خط مستقیم تو

جهان  سنت توضیحی  از  مستقیماً  و  است  جامعهشمول  بزرگ  الهام  شناسهای  نوزدهم  قرن  ی 

جامعهمی بازسازی  پی  در  جریان  دومین  نظریهگیرد.  با  وداع  طریق  از  و  شناسی  کالن  های 

نمونه روی به  بهآوری  که  است  صوری  مشترک نهگوهای  وجه  یافتن  دنبال  به  فقط  انتزاعی،  ای 

با   تا  است  آن  پی  در  باالخره، سومین جریان  و  است؛  نوسازی سیاسی  روندهای  به  تمامی  رجوع 

منحصربه  و  جامع  توضیحی  به  )بدیع،  تاریخ،  کند.  پیدا  دست  جامعه  هر  سیاسی  توسعه  از  فرد 

1375 ،24-23) 

آرمان و  اهداف  سیاسی  توسعه  ما در  موردتوهایی  بشر  حقوق  آزادی،  دموکراسی،  و  نند  است  جه 

های فردی و  آزادیهای خرد یعنی  توان دریافت که توسعه سیاسی، آرماندرواقع با دقت نظر می

 (. 102: 1388)صباحی،  گذاری کرده است.حقوق فردی را هدف

یافته میداند  رهیافت اقتصادی: این رهیافت، ریشه مفاسد سیاسی را در ساختار اقتصادی توسعه ن

از حد و حصر دولت در اقتصاد که آن نیز به نوبه خود عامل محوری را در این زمینه، دخالت بیش  

وا در  بهمیباشد.  دولتی،  اقتصاد    تلقی   سیاسی  مفاسد  پایگاه  مهمترین  محصولی،   تک  ویژه   قع 

 . میشود

عقالنی هزینهها    رهیافت عقالنیت فردی: در این رهیافت، فساد سیاسی به عنوان نتیجه محاسبات

د تصمیمگیر موجوداتی هستند که  و سودهای کارگزاران حکومتی تلقی میشود. در این مدل افرا

خ منافع  گروه  میکوشند  رهیافت  این  در  بخشند.  تحقق  کمیاب  منابع  از  جهانی  در  را  ود 

 منفعتهای انسانی به دنبال حداکثر سوددهی هستند 

دهیم این    سیاسی و فساد سیاسی را مورد بررسی قرار  اگر بخواهیم مطابق الگوی وبر نسبت توسعه

مش  ،نسبت و  سازی  شفاف  باشد  بیشتر  سیاسی  توسعه  هرچه  ،یعنی  است  مردم  معکوس  ارکت 

بیشتر و فساد سیاسی کمتر و هرچه قدر توسعه سیاسی کمتر باشد شفافیت کمتر و ابهام و فساد  

  سیاسی بیشتر است.

 موال از ویژگیهای اخالقیابل قبول در رابطه با علل فساد معگرچه بسیاری از تئوریهای مطرح و ق

و   فردی سرچشمه می گیرند  و جوامع  علل  فرهنگی  اقتصادی  و  اندیشمندان سیاسی  از  بسیاری 

فساد را بیشتر به عوامل روان شناختی فرهنگی وسیستمی و علل فرهنگی را به فرهنگ سیاسی  

اتژیک نسبت می دهند همانند نقطه نظرات مطرح  افراد جوامعع و نخبگان و فرهنگ سیاسی استر

از  به سنتهای تاریخی نیز بستگی دارددررابطه فساد ارج نهادن به قانون عالوه بر علل فرهنگی    .

   علل روان شناختی می توان به ترس زاز مقامات باال بخاطر ترس از پیامد عدم اجرای دستورات

  در   توانایی  عدم  یعنی  انسانی  احساس  و  روحی  ضعف  نقشه  اجرای  عدم   از  ترس  و   فساد  به  مربوط
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های مهم از جمله    پست  یشاوندان دربازی و یا بکار گیری خو  پارتی   و  پیشنهاد  رشوه  قبول  عدم

است فساد  روانشناختی  علل  به دولت  .مصادیق  مربوط  پسا کمونیستی محسوب می    عوامل  های 

.  رصتها برای کمک می نماید اشاره کردشود همراه با آن می توان به ساختار نهادی که به ایجاد ف

که برای اعمال آن اعطا    انحصار و تمرکز قدرت سیاسی میزان آزادی عمل یا قدرت تصمیم گیری

می شود میزان پاسخگویی و شفافیت نهاد یا سیستم درآمد کم میزان باالی مالیاتها انتقال ضعیف  

ا از  دیگر  تعدادی  خارجی.  اقتصادی  کمک  مقررات  و  حاصل قوانین  را  فساد  سیاسی  ندیشمندان 

ران تئوری وابستگی( و  یعنی طرفداسعه وابسته )تو  حاصل  را  آن  دیگر  ای  عده  و دوران پیشامدرن  

   نئو لیبرالها آن را حاصل دولت تحصیلدار یا رانت جو می دانند.

 

 در نظریه نوسازی   های توسعه سیاسی شاخص
اگر توسعه سیاسی را  بحث و    شودمیر منجر  توسعه سیاسی به تقاضا برای مشارکت سیاسی بیشت

دمکرالی( بدانیم در این صورت رسیدن آل )یا دمکراتیزه شدن و  به نوعی رسیدن به حکومت ایده

ایده و  به طور کامل  آن  این  به  به  و کنش  پایدار  توسعه  باید  این  با وجود  بود.  آل مشکل خواهد 

به   بخواهیم  اگر  اساس  این  بر  باشد.  حرکت  در  ایدهسوی  حکومت  نیازمند    آلتعریف  بپردازیم 

ا حاضر  درعصر  که  زیرا  هستیم  خوب  حکمرانی  یا  حکومت  حکمرانی تعریف  و  حکمرانی  صطالح 

ایدهایده حکومت  یا  تصمیمآل  فرآیند  میآل  توصیف  را  فرآیندی  و  آنگیری  توسط  که  ها  کند 

ولتی را هدایت و رهبری منابع  شوند، بدین وسیله نهادهای عمومی و د تصمیمات اجرا یا اجرا نمی

آل و  کومت مطلوب یا ایدهنماید و حعمومی و دولتی را مدیریت و رعایت حقوق بشر را ضمانت می

مسائل مطرح شده را فارغ از سوء استفاده سیاسی و فساد سیاسی را با عنایت به حاکمیت قانون 

-رای هشت ویژگی یا شاخص می آل دادهند. بدین ترتیب توسعه سیاسی یا حکومت ایدهانجام می

 (108:1378)کاتم، باشد: 

 حاکمیت قانون -

 پاسخگویی  -

 شفافیت  -

 سئولیت احساس م -

 اعتماد سیاسی  -

 رقابت سیاسی سالم  -

 رعاعیت حقوق بشر و حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی افراد  -

 کارآیی و اثربخشی -

 انصاف و عدالت  -

 اجماع محوری -

 مشارکت سیاسی فعال  -
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سازی نهادهای مدنی )قانون اساسی دموکرات، فرآیند انتخابات سالم، سیستم قضایی عادالنه،  ادنه

 های گروهی مستقل، جامعه مدنی(. مکراتیک، رسانهارتش د

ای است که به صورت  های منطقی عادالنهآل نیازمند حاکمیت قانون یعنی چهارچوبحکومت ایده

می اعمال  امنصفانه  کامل  حاکمیت  اقلیتشوند،  ویژه  به  بشر  حقوق  قضائیه  ز  قوه  داشتن  و  ها 

  (96:1370،هانتینگتون )طرف است.مستقل و ارتش و پلیس بی

رود و تلویحاً به معنی گستردگی آزاداندیشی،  شفافیت: شفافیت معموالً در علوم انسانی به کار می

ا پاسخگویی به صورت  ارتباطات.  راستی و سعه صدر  یا رو  یا مجازی آشکارگری صداقت  ستعاری 

شیء   معنی  به  دیگر  منظری  از  است.  فیزیکی  علوم  در  معنی  گسترش  از  است  یا  عبارت  شفاف 

لیبرال دمکراسیچیزی است که دیده می تلقی میشود. در  ابزاری  عنوان  به  شود که  ها شفافیت 

قوانمی زمانی  دارد.  نگه  فساد  با  مبارزه  آماده  و  پاسخگو  را  دولتی  کارگزاران  و  تواند  قواعد  ین، 

آن که  است  مناظره  و  بحث  قابل  کمترتصمیمات  فرصت  و  بوده  برخوردار  شفافیت  از  برای  ها  ی 

 صاحبان قدرت برای سوء استفاده از قدرت و سیستم در راستای منافع خود را فراهم سازد. 

های جامعه مدنی باید نسبت به  چنین بخش خصوصی و سازمانپاسخگویی: نهادهای دولتی و هم 

 شان پاسخگو باشند. کار عمومی در رابطه با کارهایاف

است اخالقی  مفهوم  چندپاسخگویی،  دارای  کار  که  به  مترادف  صورت  به  اغلب  و  است  معنی  ین 

جوابمی نظیر  با  رود  مرتبط  اصطالحات  سایر  و  اعتماد  قابل  سرزنش،  سزاور  مسئولیت  دهی، 

مفهوم حکومت میحساب با  رابطه  در  که  در حدهی  در  تواند  رود.  کار  به  و خصوصی  دولتی  وزه 

قش یا عملکرد تولید تصمیمات و  نقش رهبری پاسخگویی به معنی تایید و درک مسئولیت برای ن

سیاستگذاریسیاست و  منزلت ها  یا  نقش  درگستره  اجرا  و  حکومت  و  مجریه  قوه  شامل  ها 

ودن برای پیامدهای حاصله  کارمندان و یا در برگیرنده تعهد نسبت به گزارشات، تبیین و پاسخگو ب

 است.

آموندوسن) ی2006اینگله  سیاسی  فساد  از  فرآیند  دو  ارائه  با  نخبگان  (،  توسط  منابع  کسب  عنی 

-های فساد سیاسی می سیاسی حاکم و به کارگیری منابع جهت حفظ قدرت، به توضیح شاخص

)صباحی،    بارتند از:های فساد سیاسی ع پردازد. بر این اساس و با توجه به نقطه نظرات وی شاخص

1388 :139-134) 

 

 های مطرح در رابطه با فساد سیاسی شاخص
 یا منابع . کسب امتیاز1

در  از قدرت خود  استفاده کارگزاران سیاسی دولتی  از سوء  است  عبارت  منابع  یا  امتیازات  کسب 

های غیر منطقی و غیر اخالقی به وسیله رشوه،  راستای کسب و انباشت منابع از طریق اعمال روش

-خصوصی  های اقتصادی. تعقیب همین اهداف در رابطه با انباشت از طریق فرآینداختالس و کلک

تمام ساز ادارات  صاحبان  نفع  به  که  ترجیحاتی  و  قرض  عمومی،  قراردادهای  زمین،  تخصیص  ی، 

 شود. می
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 . حفظ قدرت2

تکنیک از  قدرت  صاحبان  یا  مسئول  استفاده  مقامات  خود  قدرت  حفظ  راستای  در  مختلفی  های 

د. استفاده  فاسد هستن  نمایند که در بسیاری از موارد قانونی و در بعضی از موارد غیر قانونی ومی

می آن  گسترش  و  قدرت  حفظ  برای  سیاسی  قدرت  از  حمایت فاسد  کسب  یا  خرید  شامل  توان 

بازی، جذب مشتری یا اصطالحاً حامی پیرو گزینش و سیاست حمایتی یا  سیاسی از طریق پارتی

می مورد  این  در  شده  گرفته  کار  به  ابزارهای  باشد.  رأی  خرید  و  سیاسی  شامل    تواندپشتیبانی 

های سمبولیک شبیه اعطای ع منابع مادی و مالی مثل )پول هدیه و رانت( و یا اعطای ارزشتوضی

 های سیاسی و مقام و گنجاندن باشد. پست

برای حفظ قدرت هم از قدرت سیاسی  تواند شامل دستکاری سرپرستی و  چنین میسوء استفاده 

 کنترل نهادها و ایجاد سندرم مصونیتی باشد. 

 ها لفیق دو شاخص باهم و به کارگیری همزمان هر دو آنچرخه کامل یا ت. 3

رسوایی از  سیاسیبسیاری  فساد  به  های  و  منابع  کسب  یعنی  جنبه  دو  هر  شامل  معموالً  کالن 

برای حفظ قدرت است. طرح نقشهکارگیری آن یا رشوههای رشوهها  با مقیاس بزرگ  گیری  دهی 

آمده جهت کسب حمایت سیاسی به کار رود و    آیند که پول به دست معموالً زمانی به وجود می

آیدکه هدف کسب قدرت به دست آوردن ثروت و هدف از کسب چرخه کامل زمانی به وجود می

 در مورد فساد سیاسی می توان مالحضه نمود   ثروت، به دست آوردن و حفظ قدرت باشد.

 تبیین فساد سیاسی 

سیاسی به عنوان علل جامع نگریست و انها به علل اقتصادی و    در برسی فساد سیاسی بیشتر باید 

را مورد برسی قرار داد. بر این اساس در برسی علل فساد می توان دو علت .تبیین علل اقتصادی و  

و در تبیین فساد سیاسی نکته حائز اهمیت ان است که    .تبیین علل سیاسی مورد برسی قرار داد.

 .دارد سیاسی نسبت معکوس فساد سیاسی با شاخص های توسعه

پل هیوود در کتاب فساد سیاسی که در مقدمه ان مترجمان این کتاب بیان داشتند که دو رهیافت  

تساسی در تبیین ظهور و تعمیق فساد سیاسی ارائه شده است،رهیافت اول در سطح کالن معروف  

  ارهای کالن جامعه و به نظریه گارکردگرایی ساختی می باشد که بیشتر درصدد تحلیل نقش ساخت

کیفیت کارکردهای ان ها در بروز فساد سیاسی می باشد و رهیافت دوم در سطح خرد در قالب  

است. شده  معطوف  فردی  عقالنیت  می  (1381:10)هیوود،  نظریه  نظر  و  به  تبیینی  رهیافت  رسد 

 بر حاصل تلفیق دو رهیافت کالن و خرد می باشد.  تفسیری و

 تبیین اقتصادی:-1

که  می دهد که سطح فساد رابطه معکوس با سطح رفاه اقتصادی دارد متنوع آماری نشانمشاهدات  

. به عبارت دیگر هرچه کشوری ثروتمند تر  شاخص رفاه خود از شاخص های توسعه سیاسی است

 شود سطح فساد در آن کاهش می یابد . 

، نشان می دهد که رابطه مستحکمی بین سطح درآمد پایین متوسط باال و  داده های بانک جهانی 

داردف تر خواهدساد وجود  پایین  بیشتر سطح فساد  البته   . سطح درآمدیک کشور هرچه  بود. که 
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ا  نمودار فوق نمی تواند رابطه عللی دو سببی را بین دو متغیر نشان داده یا روشن سازد اینکه آیا ب

؟ در  افزایش درآمد سطح فساد پایین می آید و یا کاش سطح فساد به خاطر افزایش درآمد است

توان به شاخصب ادبیات موجود می  افزایش در آمد ممکن  های هر دو اشاره کرد  رسی  از یکسو   .

آن   با  و همزمان  فراهم  بیشتر  وسوسه  و  فرصت  ایجاد  خاطر  به  بیشتر  فساد  برای  را  زمینه  است 

با    افزایش همگام  معموال  اقتصادی  توسعه  زیراکه  دهد  کاهش  را  فساد  سطح  است  ممکن  درآمد 

. به عبارت دیگر افزایش  دموکراتیزه شدن وپاسخگویی به پیشرفت خود ادامه دهد توسعه سیاسی  

نوع   در  ویژه  به  اقتصادی  رشد  برار  در  مانعی  عنوان  به  معموال    در   فساد  از  بخصوص سطح فساد 

افزایش سطح فساد ممکن است به عنوان   آن  با  همزمان.  کند   می  عمل  رشد  از  مشخصی  سطوح

نسبت مثبتی  محرکه  یا  و    شاخص  رقابت  برای  را  زمینه  فساد  زیراکه  شود  تلقی  اقتصادی  رشد 

به  بخشیدن  سرعت  و  باز  فضای  ایجاد  خاطر  به  خصوصی  بخش  بازیگران  برای  را  بازار  ساختار 

. اینکه کدام یک از متغیر های اقتصادی فساد را اف آماده سازدبروکراسی نامحترم و غیر قابل انعط

؟ بحث ارزنده ای است که معموال فساد را به عنوان شرارت چطورتحت تاثیر قرار می دهد چگونه و  

تلقی می کند که توسط اقتصاد توسعه نیافته به ویژه بر اساس تئوری وابستگی که توسعه نیافتگی  

کشی استثمار و فساد را تنها یکی از پیامد های اجتماعی سیاسی این  جهان سوم را حاصل بهره  

اقتدار گرای با  لیبرالیزم  استثمار همراه  تئوری  دانسته  اقتصادی  نیافتگی  توسعه  و   نیز  اقتصادی ی 

  و   اقتصاد  سطح  کاهش  و  تبیین  اقتصادی  نیافتگی  توسعه  نظر  نقطه   از  معموال  را  فساد  گسترش

 (. 58: 1387)راغفر، . یش فساد می داندافزا جهت در اصلی تبیین عنوان به را اقتصادی های بحران

رابطه با رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و فساد را می توان با توجه   توافق یا اجماع نظر کلی در

به شواهد و دالیل اطالعاتی متنوع ثابت کرد که در نمودار باال بیان شده است آنچه که باقی می  

ماند عبارت از این است که چطور رشد اقتصادی معموال به کاهش فساد می انجامد و اینکه کدام  

. البته تئوری های مختلفی در این مورد ایجاد و  ر به تبیین این رابطه استمتغیرهای میانجی قاد

دپارتمانه  نهاد  بین  اساسی  به صورت  اقتصاد  این که چرا سطح  تبیین  راستای  و  اقتصاددانان در  ا 

. ارائه کرده اند که می توان به متغییر های زیر از میان سایر  خدمات در همان دولت متفاوت است

اشا کردمتغییر ها  و سیستم  ره  و گزینش کارمندان  بازدارندگی  و  : سطح حقوق مکانیسم کنترل 

 (105:1385،القلمسریع)مالیاتی و اطالعات .

کشور   85زیابی ارتباط بین فساد و میزان درآمد ملی در  گزارش بین المللی شفافیت در رابطه با ار

ر محکمی است و در آن سطح  نشان می دهد که رابطه ایی بین در آمد ملی و فساد رابطه بسیا

پایین توسعه اقتصادی ارتباط بسیار نزدیکی با سطح باالی فساد دارد و برعکس در کشور های کم  

د سطح پایین یا متوسط است در کشور های توسعه یافته توسعه یافته فساد سطح باال بیشتر از فسا

از کشور های توسعه نیافته است از قدرت دولتی واگذار  فساد سیاسی سوء است.  فساد کم تر  فاده 

شده توسط کارگزاران سیاسی و دولتی در راستای تامین منافع شخصی با هدف افزایش قدرت یا  

وا قدرت  از  استفاده  سوء  واقع  در  است.  در  ثروت  دولتی  و  سیاسی  کارگزاران  توسط  شده  گذار 

ف با  مبارزه  است.  ثروت  یا  قدرت  افزایش  هدف  با  شخصی  منافع  تامین  در  راستای  امروزه  ساد 
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بسیاری از کشورهای مختلف جهان از آن جهتکه فساد ماهیت ضد توسعه دارد، برای کشورهایی  

مسیر در  که  دارد  ضرورت  میدارند،  بر  گام  توسعه  جهت  در  کنند.  که  حرکت  فساد  از  عاری  ی 

اه  همواره ارتباط معکوسی بین استفاده صحیح از قدرت و قلمرو گسترش فساد، وجود داشته و هرگ

نقض  چیزی  فساد  در  غالباً  است.  یافته  کاهش  فساد  شده،  استفاده  مطلوب  طور  بـه  قدرت  از 

 یشود. میشود. در محیط فاسد؛ حقوق اجتماعی و سیاسی شهروندان نادیده گرفته م

ترین نگرانیهای مدیریت  سازمانهای جهانی، پدیده فساد مالی و سیاسی را به عنوان یکی از مهم

بز مانعی  و  کرده دولتی  قلمداد  پایدار  توسعه  برای  و  187:  1385)لطفیان،    رگ  سیاسی  فساد   .)

 :Azfar, 2001)  ترین موانع توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه هستنداقتصادی از بزرگ

(. ادبیات نظری پیرامون ارتباط میان پدیده فساد و رشد اقتصادی را میتوان به دو گروه تقسیم 43

ایی که معتقدند فساد قادر است از طریق دور زدن قوانین و مقررات ناکارآمد و  کرد: اول، نظریهه

 رشد  ایشافز  هانعطافناپذیر تحمیل شده توسط دولت )خصوصاً در کشورهای کمتر توسعه یافته( ب

  مناسب   عملکرد   به  که  میدانند   نیرویی  مثابه  به  را  فساد   که   نظریههایی   دوم،.  شود  منجر  اقتصادی

)صباحی،    د اقتصادی را فراهم میسازد اهـش رشمیرساند و از این رهگذر، زمینه ک سیب  آ  بازارها

می134:  1388 خطر  به  را  جوامع  امنیت  و  ثبات  فساد،  گسترش  و  اندازد،  (.  اخالقی  ارزشهای 

جهانیان   اکنون  میکند.  تهدید  را  سیاسی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  و  سست  را  دموکراسی 

د برقراری  الزمه  که  استمیدانند  فساد  با  مبارزه  عادل،  و  اثربخش  کارآمد،  : 1387)راغفر،    ولت 

134.) 

 

 سیاسیرویکرد نظری در مورد فساد  

این رو اساس  بر  را بررسی  الف( رویکرد هزینهـ فایده:  افراد در هر پست و مقامی رفتارشان  یکرد 

 میکنند. کرده و چنان چه نسبت فایده به هزینه بزرگتر از یک باشد، آن اقدام را عملی 

است،   کار«  نسبی  »محرومیت  نظریه  از  برداشتی  که  رویکرد  این  نسبی:  محرومیت  رویکرد  ب( 

ی و ستاندههای خود را از آن نظام با  چنین میگوید که افراد دادههای خود را به یک نظام سیاس

 رد. دیگران مقایسه میکنند، چنان چه احساس بیعدالتی کنند، اقدام به رفتار فسادآمیز خواهند ک

ج( رویکرد رانتجویی: امتیازات ویژه در نظامهای اقتصادی، رانتهایی که در اختیار تصمیمگیران 

را مجوزها  سیاه  بازار  قوانین  و  میگیرد  قرار  شمار    سیاسی  به  رویکردها  این  از  میکند،  فراهم 

 میروند. 

م کارهای کالن به  کارفرما: در یک تقسیمبندی غلط و فسادآمیز، وقتی انجا  -د( رویکرد غیرکارگزار

 افراد خاص داده میشود، معموالً همین افراد نیز به عنوان مسئول کنترل انتخاب میشوند. 

هیافت سیاسی قابل تفسیر است. ساختار نامناسب  ه( رویکرد حامیـ پیرو: این رویکرد در درون ر

گل در  پیروان  گماردن  و  انتصابها  در  نوچهگرایی  ساختسیاسی،  در  باندبازی  وگاههای  اقتصادی، 

 (.142:1384های فساد را فراهم میسازد)ربیعی، مند، زمینهگیری با پشتوانه حامیان قدرتتصمیم
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 در جامعه  سیاسی و عوامل فساد  دالیل
 عوامل سیاسی:  -1

ساختار قدرت و انحصارات، فقدان اراده سیاسی برای مبارزه با فساد، وضعیت کارآمدی نهاد دولت،  

های سیاسی، عوامل فراملی،  ، ضعف پاسخگویی، وضعیت احزاب و رقابتهای سیاسیوضعیت آزادی 

ف دموکراسی،  ها و جامعه مدنی، ضعوضعیت ثبات سیاسی و مدیریتی و فقدان امنیت شغلی، رسانه

وضعیت  سیاست سازمانی،  ارتباطات  و  تعامل  روحیه  ضعف  سازمان،  ساختار  و  ناکارآمدی  زدگی، 

ک وضعیت  سازمانی،  روابط  و  اطالعفرهنگ  نظام  مدیران،  وارآمدی  اطالعات،    رسانی  به  دسترسی 

 (. 100-102: 1388)صباحی،  .وضعیت نیروی انسانی، ضعف نظام گزینش و استخدام

 رهنگی: عوامل ف -2

وضعیت کالن اقتصادی، وجود انحصارات، دولتی بودن و غیررقابتی بودن اقتصاد، وضعیت معیشتی  

بعیض، نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی، وضعیت مناقصات،  های پرداخت، عدم شفافیت، تو نظام

یارانه و نظام قیمت رانتجویی و دوگذاری، وضعیت سیاستوضعیت  ارزی،  بانکی و  پولی،  لت  های 

بی مالیاتی،  تشکیالت  طبیعی،  منابع  و  نفت  به  متکی  اقتصاد  حاشیه رانتیر،  نااطمینانی،  و    ثباتی 

 .سازی، محدودیت های اقتصادی، وضعیت مجوزهاخصوصی نشینی و مهاجرت به شهرها، وضعیت 

 : اقتصادیعوامل  -3

کنترلویژگی و ضعف  فساد  قبح  ریخته شدن  جامعه،  ارزشی  مادیهای  های  رواج  گرایی،  درونی، 

قومی  مقامات  قبیله  -رویکرد  رفتار  انگیزشی،  و  شخصیتی  عوامل  ضوابط،  بر  روابط  چیرگی  و  ای 

 های عمومی و آموزش عیت آگاهیهای اجتماعی، وضعالی، آسیب

تئوری از  بسیاری  ویژگی گرچه  از  معموالً  فساد  علل  با  رابطه  در  قبول  قابل  و  مطرح  های  های 

فره و  میاخالقی  سرچشمه  فردی  و  جوامع  و  نگی  سیاسی  اندیشمندان  از  بسیاری  و  گیرند 

روان عوامل  به  بیشتر  را  فساد  علل  علاقتصادی،  و  و سیستمی  فرهنگی  به  شناختی  را  فرهنگی  ل 

دهند، همانند نقطه فرهنگ سیاسی افراد جوامع و نخبگان و فرهنگ سیاسی استراتژیک نسبت می

های تاریخی نیز  د، ارج نهادن به قانون عالوه بر علل فرهنگی به سنتنظرات مطرح در رابطه با فسا

روان علل  از  دارد.  می بستگی  خاطرشناختی  به  باال  مقامات  از  ترس  به  عدم    توان  پیامد  از  ترس 

اجرای دستورات مربوط به فساد و ترس از عدم اجرای نقشه، ضعف روحی و احساس انسانی یعنی  

های  بازی و یا به کارگیری خویشاوندان در پسترشوه، پیشنهاد و پارتیعدم توانایی در عدم قبول  

نهادی، انحصار و تمرکز  توان به ساختار های کمونیستی، می مهم پرداخت. از عوامل مربوط به دولت

تصمیم قدرت  یا  عمل  آزادی  میزان  سیاسی،  یا  قدرت  نهاد  شفافیت،  و  پاسخگویی  میزان  گیری، 

میزان کم،  درآمد  مالیا  سیستم  خارجی  تباالی  اقتصادی  کمک  و  مقررات  و  قوانین  ضعف  ها، 

 (147:1385 )لطفیان، پرداخت.
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 سیاسی  فساد آثار
اق توسعه  بین  ما  مبهمی  دموکراتیزه رابطه  سیاسی،  توسعه  رابطه  در  دارد.  وجود  فساد  و  تصادی 

ز پژوهشگران و  توان مالحظه کرد. بعضی اشدن و فساد دو نوع رابطه مرتبط و مهم پیچیده را می

دست  از  آسان)بسیاری  و  تسهیل  خاطر  به  است  ممکن  فساد  که  معتقدند  کردن اندرکاران(  تر 

زای مسائل موضوعی مطلوبی باشد که البته موضوع نسبی سیستم بوروکراتیک شدید و کمک به اج

زیرا که سخت از حد میاست،  بیش  افراطی  منابع  اندازه و کسب  از  بیش  نامگیری  به  مکن  تواند 

تواند به آسان کردن  چنین میبودن و عدم انتفاعی بودن تجارت و کارآفرینی منجر شود. فساد هم

چرخ و  حرکت  درها  نمودن  باز  دولت،  تجارت  های  گسترش  و  خصوصی  کارآفرینی  ساختن  قادر 

نمی تلقی  بد  همواره  فساد  اقتصادی  اصطالحات  در  و  بیانجامد.  رشداقتصاد  مثال  عنوان  )به  شود 

های مستعد برای فساد( و در بعضی کشورها فساد به عنوان گذاری مستقیم در دولتسرمایه  سطح

گذاری مستقیم خارجی بعضی  ظر جذب سرمایهشود. گرچه از نقطه نمانعی در مقابل رشد تلقی می

اند. در بسیاری  های عظیم خارجی حتی زمانی که دارای فساد بودهاز کشورها قادر به جذب سرمایه

سرمایهاز   نسبت  مانعی  حقیقت  در  فساد  و  موارد  شواهد  اما  است.  شده  تلقی  خارجی  گذاری 

نشان میپژوهش تجربی  موارد فساد مهای  اکثر  در  بوده  دهد که  اقتصادی  توسعه  مقابل  انعی در 

سرمایه به  نسبت  فساد  که  زیرا  و کمکاست  خارجی  سرمایهگذاری  خارجی،  داخلی،  های  گذاری 

کا و  مالیات  میاخذ  تلقی  غیرمضر  طرحی  و  رآفرینی  بد  است  ممکن  کشورهایی  در  فساد  شود. 

نگ شده و منظم در بعضی  صورت سازمان یافته و سازمان نیافته داشته باشد. فساد، متمرکز هماه

از کشورها به صورت همزمان و در سایر کشورها فساد ممکن است به صورت غیر متمرکز و نامنظم  

 (. 125:1384)ربیعی،  .و آشفته وجود داشته باشد

اندازه بین فساد قابل  ما  ما بین فساد کنترل شده و کنترل نشده و متعاقباً  گیری و  به طور کلی 

پیش تغیرقابل  فساد  بینی  دارای  کشورهای  در  که  معتقدند  تعدادی  باشد.  داشته  وجود  فاوت 

اتالف   موجبات  و  افزایش  را  آن  علیه  بر  عملیات  هزینه  فساد  ارائه  گسترده،  برای  عمومی  منابع 

ها قادر به ارائه خدمات  خدمات عمومی را فراهم خواهد ساخت و تصمیمات دولتی منحرف و دولت 

های غیر دمکراتیک و  عضل دیگر عبارت است از این که در سیستمعمومی بیشتر نخواهند شد. م

عقیب منابع نخبگان  ها قدرت سیاسی در اصل در جهت تشبه دمکراتیک )نئوپاترمونیال( که در آن

-رود افزایش کارآیی دولت در اصل ممکن است خود نسبت به توسعه ملی زیانحاکم به کار می

ا کسب  به  منجر  است  ممکن  و  باشد  شود.بخش  حاکم  نخبگان  برای  مالی    : 96  )کاتم،  متیازات 

1378) 

رسانه  هر از  وقت  گفتچند  یا  و  خها  رانت  اختالس،  از  تلخ  مواردی  محفلی  واری، وگوهای 

ابعاد  در  آن  اصلی  متضرر  جامعه  اکثریت  عموماً  که  پرده  پشت  معامالت  و  مشکوک  قراردادهای 

می درز  بیرون  به  هستند  شرایطی مختلف  در  درگیر    کند.  و  بوده  اقتصادی  فشار  تحت  مردم  که 

مشکالت معیشتی خود هستند، درواقع اخبار مربوط به فساد در چنین شرایطی باعث عدم اعتماد  

به دولت و نخبگان در درازمدت خواهد شد. فساد البته انواعی دارد؛ هرچند ما بیشتر آن را به  مردم
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این فساد سیاسی است که زمینه فساد اقتصادی   شناسیم اما برخی معتقدنداسم فساد اقتصادی می

ر ای که روز گذشته پروانه سلحشوری، نماینده مجلس در همین رابطه دکند به گونهرا فراهم می

این است که بدانیم فساد   با فساد گفت: الزمه هوشیاری  مبارزه  صحن علنی مجلس درباره شعار 

 (145)همان: .شرایط استفقط اقتصادی نیست بلکه فساد اقتصادی خود معلول 

 

 گیری نتیجه
های شایع در سطح جهان است که از دیرباز و همزاد با پیدایش  خواری یکی از پدیدهفساد و رشوه

شکل  حکومتنخستین  و  دولت  بررسیهای  است.  داشته  وجود  انجامداری  اقتصادی  در  های  شده 

ای مهم رشد اقتصادی است.سازمان  کند که فساد یکی از ترمزه های اخیر به روشنی ثابت میسال

تعریف   چنین  را  فساد  و  است  نموده  تمرکز  عمومی  بخش  در  فساد  مشکل  بر  شفافیت  جهانی 

در رخداد فساد    اده از قدرت مقامات عمومی در جهت کسب منافع خصوصی«.کند: »سوءاستفمی

دیگر    اغلب دو طرف، یک طرف یک شهروند یا شرکت خصوصی به عنوان متقاضی فساد و طرف 

هایی است  یک کارگزار دولتی به عنوان عامل فساد مشارکت دارند. رفتارهای فاسد شامل پرداخت

می صورت  مسئوالن  به  برکه  تا  یا  گیرد  قانون  از  فرار  منظور  به  نظر  مورد  خاص  رفتارهای  خی 

امور و فعالیت برای بهتسهیل  پرداخت رشوه  پذیرد. در برخی شرایط،  انجام  غیرقانونی  دست های 

دریافت است.آوردن خدماتی صورت گرفته که  آن منع شده  انجام  از  رشوه  از    کننده  ناشی  فساد 

قوقی و اقتصادی است. مطالعه های تجربی مربوط به  عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ح

از نوعی ضعف نهادی عمیق است. در واقع  های فساد تأیید میعلت کنند که فساد نشانه بیماری 

پایهفس عامل  نه  آورد،  شمار  به  دولت  بنیادین  ضعف  از  عارضه  نوعی  باید  را  عامل  اد  تنها  یا  ای 

ن به هدف ذکرشده برای این تحقیق، باید تفاوت بین  های جامعه. برای رسیدکننده بیماریتعیین

شود، فساد بزرگ و فساد جزئی مشخص شود. فساد بزرگ که به عنوان فساد سیاسی شناخته می

مینوعی   مشاهده  سیاسی  قدرتمندان  باالی  در سطوح  که  است  شامل  فساد  فساد  نوع  این  شود. 

-توان به مواردی که سیاستآن جمله میباشد که از  های جامعه میگیرندهفساد در بخش تصمیم

کنند اشاره کرد؛ مثل دریافتی از  مداران از موقعیت خود برای دستیابی به سود شخصی استفاده می 

آنقراردادها از  عمومی. یی که دولت  منابع  از  مبالغ هنگفتی  اختالس  یا  و  است    ها دست کشیده 

اد در سطح اداره های دولتی است. این  شود، فسفساد جزئی که به عنوان فساد اداری شناخته می

پایین روزانهنوع فساد در سطح  زندگی  و یک شهروند در  بوده  تجربه میتر جامعه  برای  اش  کند. 

وقتی   میمثال  رشوهاتفاق  دولت  کارمند  با  برخورد  اجباردر  به  شهروند  که  تا افتد  بپردازد  را  ای 

ر فساد را عبارت ازسوءاستفاده از اقتدار عمومی و  گاخدماتی را دریافت و یا از مجازاتی رهایی یابد.

فساد سیاسی را عبارت از فسادی بدانیم که در آن تصمیم گیرندگان سیاسی دخالت داشته باشند  

توان   اقتصادی می  فرآیند توسعه سیاسی و  با  ارتباط آن  عنایت به شاخصهای فساد سیاسی و  با 

تاث موارد  اکثر  در  سیاسی  فساد  معموال  که  در  گفت  اقتصادی  و  سیاسی  توسعه  روند  بر  منفی  یر 

ویژه   به  مختلف  های  توسعهکشور  حال  در  در    کشورهای  و   . باشد  داشته  موانع  سایر  با  همراه 
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ا وجود  بسیاری  سیاسی  توسعه  و  سیاسی  فساد  یعنی  متغیر  دو  این  بین  جانبه  دو  رابطه  موارد  ز 

داشته باشد اگر پاسخگویی سیاسی رقابت سیاسی کنترل و نظارت و شفافیت را از شاخص های  

. ی بر توسعه سیاسی تاثیر منفی داردتوسعه سیاسی بدانیم و برای اینکه بدانیم چگونه فساد سیاس

پاسخگویی سیاسی و هر مکانیسمی  معموال در کشو   که  رهایی که درآن شاخص های فوق یعنی 

  به  مربوط  رسانی   اطالع  مشکالت  کاهش  و   فاسد  افراد  مجازات  نظیر  دهد   افزایش  را  فوق  پاسخگویی

  پاسخگویی   بنابرین .  شود  منجر  سیاسی  فساد  ویژه   به  فساد  کاهش  به  تواند   می   دولتی  فعالیت

هد داشت . و  خوا  همراه  به   را  سیاسی  فساد   کاهش  نهایتا   و  خوب  حکومت  ایجاد    موجبات  سیاسی

برعکس بحث اصلی موضوع فوق عبارت از این است که پاسخگویی یک سیستم سیاسی را ارزیابی  

کرد معموال سه ویژگی یا شاخص را در این مورد مطرح می نمایند که عبارت است از میزان رقابت  

و  انیسم کنترل و نظارت در شاخه های گوناگون دولت  سیاسی سالم در سسیتم سیاسی وجود مک

 .  شفافیت سیستم سیاسی
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