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تأملی بر علل و آثار فساد؛ 
ساماندهی مبارزه سیستمی 

علیه فساد سیستمی
دکتر احمد توکلی

ــرای فــهــم اهــمــیــت فــســاد نیازمند  ــ ب
شناسایی تبعات آن و بــرای درمــان 
کشف علل  و مبارزه با آن، ناچار به 

فساد هستیم.

 تبارشناسݡی و هواشناسݡی فساد در جمهورݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ اسالمݡی:
جماران، لتیان، دوربرگردان، لواسان

دکتر مصباح الهدی باقری

رسیدن از جماران به لواسان، ما را باید 
سخت غمگین کند که چرا همه اصول 
جمارانی مان، ما را به لواسان رسانده 
و باید از چه دوربرگردانی، دوباره خود 

یشه جمارانی مان برگردانیم؟ را به ر

تأملی بر اصول ساختاری و 
مدیریتی مبارزه با فساد در 

نظام جمهوری اسالمی ایران
دکتر عادل آذر

کــاهــش فــســاد در  بـــرای پیشگیری و 
ی  کشور، چه انتخاب هایی پیش رو

نظام حکمرانی ما قرار دارد؟

ُکرونای فساد: بیم ها و امیدهای امروز جامعه

پنجره اول: فساد خیزی: تحلیل علل و زمینه  های اجتماعی فساد
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 نقش
»سازوکار اعتماد متقابل« 

در فساد اداری
سید کاظم حسینی

ُبعد منفی و مغفول سرمایه اجتماعی، 
مــی تــوانــد بـــه جـــای تــولــیــد »ســرمــایــه 
اجتماعی«، »بــدهــی اجتماعی« به 

بار آورد

غوطه وری فرهنگ سیاسی 
ایران در ادراک فساد

احمد شریعتمداری

ــا نــخــواهــیــم، سیاست،  بــخــواهــیــم ی
که قهرمان می خواهد و  داستانی است 
این قهرمان می تواند مصادیق سمبلیک 
کند و  کارآمدی را مضمحل  فساد و نا
نمادهای رضایت از فساد ستیزی را به 

جامعه ارزانی دارد

 تئوبورژوازی؛
ظهور طبقه ای جدید در ایران

اسحاق سلطانی

ظهور طبقه تئوبورژوازی نشان از هضم 
ی لیبرال  شدن دین در دل ایدئولوژ

سرمایه داری دارد

تصویری که مات می شود: 
انگاره های افکار عمومی 
در باب فساد مســـــئولین

وشنایی پرهام ر

سه دلیل بنیادین بــرای انگاره های 
منفی افکار عمومی درباره مسئولین 

جمهوری اسالمی ایران

ارتباط قطع رحم و فساد
محمدرضا آرام

کاهش یا قطع روابط  تأملی در نقش 
گسترش فــســاد در  خــویــشــاونــدی در 

جامعه

آسیب شناسی ساختاری 
نظام انتخاباتی و 

ظهور مدیران فاسد
مصطفی آقاجانی

انتخابات؛ از غربالگری نامزدها تا 
تولد مدیران

پله پله تا آغوش شیطان: 
رشد تدریجی ویروس 

فساد اقتصادی
حسین سرآبادانی تفرشی

چــرا فــســاد اقــتــصــادی در جمهوری 
اسالمی ایران، تبدیل به یک مسئله 

عمومی شد؟
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نقش واحد روابط عمومی 
سازمان در قبال فساد

حمیدرضا ارفع الرفیعی
ویردی زاده وحید تار

برنامه ها و ابزارهای روابط عمومی با 
ارسال پیام های مطلوب، اثربخشی و 
کارایی بیشتری نسبت به تبلیغات دارد

سوت زنی در ترازوی »المیزان«
محمد رحیمی

رقیب پنداری، باعث تزاحم منافع شده 
و به فساد و در نهایت به سقوط اجتماع 

منجر می شود

زنده باد مرگ: گفتاری پیرامون 
یکی از درمان های فساد

وزی دکتر محمد نور

که فراتر از  مرگ، همان توجیهی است 
هر توجیه ذهنی عمل می کند و آدمی 

را از فساد بازمی دارد

 شفاف با »شفافیت«:
ایده شفافیت در محک نقد

محمدصادق تراب زاده جهرمی

شفافیت در حال حاضر، خود سرشار 
از ابهام است

 هیئات حسینی،
مقابله بنیادین با فساد
دکتر سید ابوالحسن حسینی

مجالس عزا نه تنها ارتباط اجتماعی 
با عاشورا را رقم زدند، بلکه با ایجاد 
یک نمونه از جامعه پردازی حول امام، 
زمینه ساز تحقق آرمان مبارزه با فساد 

شدند
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پنجره دوم: فساد ستیزی: قواعد، اصول و الزامات مبارزه با فساد

 فریاد فسادستیزی
و گوش ناشنوای دولت ها

سید علیرضا سجادیه

کــه »مــگــر آقــایــان از  ــّی  ــؤال ولـ ایـــن سـ
وضعیت اطالع ندارند؟« مطالبه همه 
کم کاری ها، بی حالی ها و عدم  تقواهای 

گذشته است

 تمایز میان دو گونه فساد:
فساد قاعده گذار در 

برابر فساد کارگزار
دکتر سید احسان خاندوزی

کـــارگـــزاران بخش  جنس فــســاد در سطح 
کاماًل  عمومی از جنس فساد قاعده گذاران 

متمایز است
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 آخرین دفاعیات
یک مفسد اقتصادی

مجید محمدزمانی

مــــروری بــر پــیــدا و پــنــهــان خــدمــات 
رسانه ای به فساد اداری

حقوق بیشتر، فساد کمتر!
هادی رضوان

آیا حقوق و دستمزد باال، ابزاری مناسب 
برای پیشگیری از فساد است؟

سنجش فساد: نیاز فوری 
به شاخص های بومی

علی مصطفوی ثانی

گرفتن جغرافیا و نقشه  بدون در نظر 
فساد در کشور، مبارزه پارتیزانی با فساد، 

به نتیجه مطلوب نخواهد رسید

 فضای مجازی
در مصاف فساد

جواد آزادی

فضای مجازی، تیغ دولبه ای است 
که هم می تواند ارزش های فسادزدایی 
را تقویت نموده و هم انجام فساد را 

تسهیل نماید

140

153

159

146

 بررسی انواع فساد
در نظام های سالمت
دکتر کامران باقری لنکرانی

دکتر سعید شهابی

فساد در نظام سالمت، عامل مهمی در 
کاهش  اتالف منابع، افزایش تبعیض و 

کیفیت خدمات ارائه شده است

فسادانگاری یا مسئله انگاری 
مالیات پزشکان

حمید ایزدبخش

فسادانگاری مسئله مالیات پزشکان، 
عواقب بسیاری را برای نظام سالمت 
گرفته  که در نظر  و مــردم در پی دارد 

نشده اند

 عوامل غیرارادی
در شکل گیری فساد

سعید نجبا

در بسیاری از موارد نه عوامل ارادی، 
یکردها، نظام ها، فرآیندها و  بلکه رو

روش ها فسادزا هستند

ع  فساد از نو
سقط عمدی جنین

دکتر انسیه کتابچی

سقط عمدی جنین از مظاهر فساد 
که عواملی  اخالقی و اجتماعی است 
کشور دامن می زنند گسترش آن در  به 

وز پنجره سوم: فساد کاوی: بررسی موردی مصادیق فساد در جامعه امر
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 غصه »شهرزاد«
از قصه صندوق

امیرحسین غفاری

عملکرد غیرشفاف، تعلل در انجام 
تکالیف و بی توجهی به خواسته های 
معلمان، زمینه ساز فساد در صندوق 

ذخیره فرهنگیان شده است

 تقاضای القایی،
ترومای حاد نظام سـالمت

محمد آزادی،
محمد سعید صفاری،

مهندس مسعود عرفانیان

علل ساختاری نقش بسزایی در ایجاد 
تقاضای القایی به عنوان مصداقی از 

فساد در نظام سالمت دارند

 داستان تولد
یک ابر بدهکار بانکی

وحید قاسمی

کــالن،  شــیــوه پـــرداخـــت تــســهــیــالت 
تولیدکنندگان موفق را به ابربدهکاران 

تبدیل می کند

 یک رویای ناآرام:
ملی شدن داده ها؟!

حسین زیبنده

شاید حکمرانی داده ها و اطالعات، 
در دوران تفکر سرمایه داری، نیازمند 
انــقــالبــی چـــون مــلــی شـــدن صنعت 

نفت باشد

 کنکور:
آزمون علمی یا قمار زندگی

علی قربانی

کــنــکــوری از منظر  فــســاد مــؤســســات 
دولتمردان، فساد و تباهی مالی است؛ 
اما برای دانش آمــوزان فساد و تباهی 

زندگی است

 چرا »هر جا سخن از فساد است«،
یک نام نمایانگر است؟

محمد قائدامینی

ــه بـــانـــک هـــا در عــمــده   ــک ــن ــت ای ــل ع
فسادهای اقتصادی نقشی اساسی 
دارنــد، به خاطر قــدرت خلق پــول از 

هیچ آن هاست
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