
▪ فساد، تبعیض و مشتقات آن، خشونت آمیزترین چهره 
حاکمان و حکومت ها علیه مردمان سرتاسر گیتی در همه 
اعصار بوده است. انقالب اسالمی ایران، به رهبری آن 
عارف واصل و مجاهد راه خدا در بهمن 1357 حسب 
مجموعه ای از عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
به پیروزی رسید. ازجمله علل شکل گیری نارضایتی 
گستره در  عمومی از حکومت منحوس پهلوی، فساد 
گون سیاسی، اقتصادی و مالی بود. این  گونا اشکال 
گسترده، در دوران پهلوی نیز یک  فساد سیستمی و 
روزه و یک شبه حاصل نشده بود؛ طی حدود چند 
یج کل نظام سیاسی  دهه بسط و توسعه یافت و به تدر
کیفی آن به سطحی رسید  گرفت و حدود کمی و  را فرا
که ادامه حیات آن مقدور و ممکن نبود. اوج آن در دهه 
پنجاه شمسی با انواع اصالحات اقتصادی شاه و افزایش 
گهانی درآمد حکومت از طریق افزایش قیمت نفت  نا
کتاب »عصر  خام رقم خورد. »محمود سریع القلم« در 
اقتدار پهلوی« آورده است در اواسط سال 1357، بانک 
گزارشی اسامی 177 نفر از نزدیکان  مرکزی پهلوی در 
که بیش از دو میلیارد دالر از کشور  شاه را اعالم می کند 

کرده اند. در این فهرست بلندپایه، اسامی چون  خارج 
»شریف امامی« با 31 میلیون دالر ذکرشده است تا 

بسیاری از مسئولین حکومتی و دولتی. 
انقالب اسالمی علیه این شرایط با نفس یک مجاهد 
کرد و  مخلص و همراهی ملت قهرمان ایــران، قیام 
ی اسالمی  خواستار تغییر شرایط شد. نظام جمهور
گرفت تا مسیر  برآمده از این نهضت اسالمی شکل 
کارگزاری شکل  جدیدی برای آداب حکومت داری و 
گیرد. کوشش بدون مرز برای مبارزه با فساد و نفی تمامی 
تقدس های ساختگی و نامعقول آغاز شد و نوع زندگی 

گشت.  کمان به یکدیگر شبیه و شبیه تر  مردم با حا
اما اوضاع به خوبی که تغییر کرد، دنبال نشد و به تدریج 
بعد از گذران سال هایی از دوران پیروزی انقالب اسالمی 
و به طور خاص پایان جنگ تحمیلی، »حرص و طمع« 
ن حکومت و به تبع برخی از  بار دیگر افــرادی در درو
گرفت. اشتهای سیری ناپذیر  طبقات اجتماع را فرا
جمع آوری مال و ثروت از مسیر غیرمجاز و نامتعارف، 
وسوسه بهره مندی از مواهب دوران جدید انقالب را، 
بر سینه بسیاری از انقالبیون سابق و الحق انداخت. 

 ُکرونای فساد:
بیم ها و امیدهای امروز جامعه

ُهْم َعْن ذِلَک« 
ُ
ى َساِئل

َ
، َو الّلُه َتَعال َع ِبِه َغِنّیٌ  ِبَما ُمّتِ

َ
ُفَقَراِء: َفَما َجاَع َفِقیٌر ِإلّا

ْ
ْقَواَت ال

َ
ْمَواِل الَاْغِنَیاِء أ

َ
»ِإّنَ الّلَه ُسْبَحاَنُه َفَرَض فِى أ

)حکمت 328 نهج البالغه(

7

شماره پنجم، بهار 1399 
ویژه نامه واکاوی فساد در جامعه امروز

شد
ت ر

اش
دد

یا



▪ رهبر فرزانه انقالب اسالمی، از همان ابتدای دهه 
هفتاد شمسی با نهی از اشرافیت  مذهبی و حکومتی، 
کردند تا  کوشش  تجمل گرایی و دنیادوستی افراطی، 
مسیر و چرخه انقالب به نفع فاسدان و طمع ورزان 
تغییر نکند. عدم همراهی  دولت های بعد از جنگ، 
ی پرقدرت طمع ورزی و البته توسعه اقتصادی و  نیرو
اجتماعی کشور، اجازه نداد تا این کوشش به سرانجام 

مطلوب و یک جریان پایدار منجر شود.
▪ رهبر انقالب در مرحله بعد، از ابتدای دهه هشتاد 
شمسی تالش نمودند تا نهال جنبش عدالت خواهی را 
در درون دانشگاه، احیا و در خدمت مبارزه با فساد قرار 
دهند. دهم اردیبهشت ماه 1380 فرمان هشت ماده ای 
را به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی ابالغ 
کردند و مبارزه ی همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد 
مالی و اقتصادی را خواستار شدند. سال 1379، از سوی 
ایشان به نام سال »رفتار علوی« نام گذاری شده بود و 
بستری مناسب برای آغاز جنبشی در تحقق این آرمان 
اصیل انقالبی و اسالمی فراهم آمده بود. رهبر انقالب 
که جمهوری اسالمی  کردند  در ابتدای آن پیام اشاره 
جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسالمی، 
هدف و فلسفه ای ندارد و خط مراقبت از سالمت نظام 
در برابر انواع فساد باید با همکاری و اتفاق در پیش چشم 
مردم دنبال شود. درحالی که به نظر می رسید جامعه 
ایران بعد از دوران جنگ، تشنه فعالیت اقتصادی سالم 
است، مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات و 
یاده خواهی ها این فضا  اختیارات حکومتی، با انواع ز
کردند تا رهبر انقالب این مطالبه را از سران  را سلب 
سه قوه و به طور خاص قوه مجریه و قوه قضائیه مطرح 
کنند. آنجا رهبر انقالب جهت خشکیدن ریشه ی فساد 
گره گشا دراین باره،  مالی و اقتصادی و عمل قاطع و 
اقدام همه جانبه مسئولین را در ذیل توجه به هشت 
که سرفصل آن ها عبارت بود از:  اصل جدی دانستند 
نادیده انگاری مخالفت های ُپرنفوذان، نادیده انگاری 

کاهش امنیت اقتصادی  ایده تالزم مبارزه با فساد با 
)به باور ایشان نخستین قربانیان فساد، تولیدکنندگان 
کارگزاران صالح برای مبارزه با فساد )یادآور  هستند(، 
کثیف نمی شود  که »با دستمال  یخی ایشان  جمله تار
کرد«(، برخورد قاطع اما دقیق با فساد،  ک  شیشه را پا
ی دستگاه های نظارتی در مبارزه با فساد و  همکار
فعالیت وزارت اطالعات در موارد لزوم، نبود تبعیض 
در مبارزه با فساد )با فساد در هر جا و هر مسند باید 
برخورد یکسان صورت گیرد( و در نهایت پرهیز از برخورد 
شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه در امر مبارزه با فساد. اما 
این فرمان هشت  ماده ای نیز به علل مختلف، جدی 
یج از دهه  گرفته نشد و عوارض و پیامدهای آن به تدر

90 شمسی آغاز شد. 
▪ دهه 90 شمسی، دهه اعالم فسادهای اقتصادی نجومی 
بود که افکار عمومی را به شدت تحت تأثیر خود قرار داد. 
هم زمانی این فسادهای اقتصادی که در لسان عمومی، 
بیشتر نوعی مزاح در مورد صفرهای ارقام این فسادها 
بــود، با تحریم های ظالمانه غرب علیه مــردم شریف 
کرد.  ایران، ضریب اثرگذاری آن  در جامعه را چند برابر 
گون بی عدالتی  گونا حس تبعیض، نابرابری و اشکال 
همراه با بی توجهی ساختاری در قوای سه کشور به امر 
پیشگیری از فساد، به تدریج موج جدید و گسترده ای از 
طمع و زیاده خواهی را این بار نه فقط در درون ساختار 
که در نهادهای خصوصی، تجاری و حتی  حکومت 
گاه غیرانتفاعی سامان داد. تحریم ظالمانه نیز اکسیژن 

این آتش شد تا زبانه کشیدن آن دنبال شود. 
فساد در دهه 90 تبدیل به یک مسئله عمومی شد؛ به 
یت، آثار و تبعات  که دیگر در اهمیت، فور این معنا 
گسترش آن میان همه اصحاب نظر و سیاست نوعی 
که  گرفت. موسسه پژوهشی »آینده بان«  اجماع شکل 
گزارش هایی در مــورد مسائل ایــران و  از سال 1393 
گزارش  چالش های آینده آن منتشر می کند، در آخرین 
خود در سال 1397 به این موضوع پرداخته است. 
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گون  گونا گــزارش، 100 مسئله ایــران در ابعاد  در این 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شناسایی و حسب 
کشور اولویت بندی نموده است.  دیدگاه نخبگان 
گزارش این موسسه، در رأس اهمیت  »فساد« در آخرین 
و اولویت مسائل اجتماعی ایران در دهه 90 شمسی 
از منظر نخبگان جامعه قرارگرفته است. این مسئله 
به صورت نظام مند با سایر مسائل اجتماعی ایران، مانند 
کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش نابرابری و تبعیض، 
آسیب های اجتماعی و بحران اعتماد عمومی مرتبط 

است و آن ها را تغذیه می کند. 
رونــد نگران کننده دهه 90 شمسی و ابــراز نارضایتی 
که در رأس  عمومی از عملکرد نهادهای مبارزه با فساد 
آن قوه قضائیه قرار داشت، بار دیگر منجر به شکل دهی 
موج دیگری برای توجه نظام سیاست گذاری کشور به 
مقوله »فساد« شد. در یکی از این اقدامات، رهبر معظم 
انقالب، در 16 اسفند 1397 در حکمی »آیت اهلل رئیسی« 
کردند و خواهان تحول  یاست این قوه منصوب  را به ر
یت مبارزه با  در دستگاه عدالت )قوه عدلیه( با محور
فساد شدند. ایشان ضد فساد بودن را یکی از معیارهای 
اساسی در همه فصول تحول قوه قضائیه دانستند و در 
مبارزه با فساد، شکل گیری جریان حفظ و پاسداشت 
سالمت در درون قوه قضائیه را به عنوان یک راهبرد 
اساسی مطرح کردند. درواقع، معظم له با آسیب شناسی 

روند طی شده در مبارزه با فساد، بخش مهمی از ایراد 
در جریان مبارزه با فساد را معطوف به درون نهادهای 
مبارزه با فساد می دانند و از این حیث، سالمت قوه 
قضائیه و مبارزه شدید با فساد در درون قوه را متذکر 
می شوند. حسب این حکم با حضور »آیت اهلل رئیسی«، 
موج جدیدی از امیدها برای مبارزه با فساد در جبهه 
گرفت. ایشان نیز فسادستیزی  انقالب اسالمی شکل 
کوشش ایشان  کرد و  را از درون خود قوه قضائیه آغاز 
گفتمان  در آستانه مسئولیت یک ساله، تغییر فضا و 
به نفع جریان مبارزه با فساد بوده است تا بدین شکل، 
احساس امنیت برای مفسدین اقتصادی شکل نگیرد. 
در آخرین اقدام، 14 بهمن 1398، »مجتمع قضایی 
کرد تا برخورد  کار  مبارزه با مفاسد اقتصادی«آغاز به 
کار قرار  تخصصی با مسائل فساد اقتصادی سرلوحه 
گیرد. همواره یکی از چالش های ما در مبارزه با فساد، 
عقب ماندن بخش قضایی از تحوالت جدید اقتصادی 
و رویکرد تخصصی در مواجهه با مفاسد است و از این 
گامی روبه جلو تلقی می شود؛ لکن تا رسیدن به  حیث 
نقطه مطلوب فاصله بسیار است و اقدامات زیادی الزم 
به نظر می رسد تا قوه ای در تراز عدلیه نظام جمهوری 

اسالمی ایران ساخته شود. 
کنش دستگاه های  کشش و انتظار جامعه به وا میل، 
کمیتی به عارضه فساد، دو قوه دیگر را نیز وارد  حا
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یگر منفعل تام در این  کرده است تا حداقل باز میدان 
عرصه نباشند و قدمی برای مبارزه با فساد، در عمل 
و نه در شعار بردارند. آخرین این تالش ها، تنظیم و 
تدوین لوایح سه گانه ضد فساد است. لوایح سه گانه 
ی نظام  »شفافیت«، »مــبــارزه با مفاسد و سالم ساز
که پاییز  اداری« و »تعارض منافع«، سه الیحه ای بودند 
امسال دولت به عنوان نشانه گیری گلوگاه های فسادخیز 
کرد و احتمااًل  کشور تنظیم و آمــاده ارائــه به مجلس 
کارهای مجلس یازدهم خواهد بود.  جزء اولین دستور 
بحث در مورد جزئیات و محتوای این الیحه نیازمند 
ی مستقل است، اما نفس ورود به این  کــاو تأمل و وا
کانونی قابل توجه است؛ مثاًل الیحه شفافیت را  نقاط 
که قرار است اصل  کرد  می توان به نورافکنی توصیف 
محرمانگی را از نظام سیاست گذاری و تصمیم گیری 

کند.  کشور به صورت نسبی حذف 
کانون اصلی در مبارزه با فساد در شرایط اقتصاد  اما 
سیاسی امروز ایران، مقوله »مدیریت تعارض منافع« 
است. تعارض منافع، فی نفسه فساد نیست؛ بلکه 
که زمینه و استعداد تحقق فساد را  موقعیتی است 
دارد و از این حیث با مقوله فساد، پیوند تنگاتنگ 
دارد. فساد در سال های اخیر، وجه سیاسی-اقتصادی 
کرده و وجود منافع پرقدرت و مشترک برخی افراد  پیدا
فعال در پست های دولتی در فعالیت های اقتصادی 
و تجاری، عامل اصلی این پدیده است. مثاًل مدیران 
دولتی که عضو انواع هیئت مدیره  شرکت های اقتصادی 
هستند یا بستگان و وابستگان آن ها  در این پست ها 
عضویت دارند، در بستر موقعیت مبتنی بر تعارض 
منافع قرارگرفته اند و این موقعیت، منجر به توسعه 
انواع فسادهای آقازاده ها شده است. این پیوستگی، 
همان پیوند شوم قدرت و ثروت در شکل گیری فساد 
را رقم زده است. صورت های پیچیده انواع تعارض 
کارمندان  منافع در قالب پدیده »درب گردان«)انتقال 
و مدیران میان بخش خصوصی و دولتی(، هدایای 

گون مالی و غیرمالی و انواع وابستگی سازی، زمینه  گونا
نهادی توسعه فساد در بخش عمومی، خصوصی و 
حتی غیرانتفاعی را شکل داده است. خوانش انتقادی 
لوایح اشاره شده و به طور خاص، الیحه »تعارض منافع« 
کشور در عرصه  که نظام قاعده گذاری  نشان می دهد 
کار  حکمرانی مبارزه با فساد، چقدر نحیف و نیازمند 
گذشته چهار دهه از  کیفیت است. با  کارشناسی با 
پیروزی انقالب اسالمی، نظام حکمرانی ما در مواجهه 
با فساد چندان جلو نرفته و نیازمند آن است تا اهالی 
جامعه علمی با دقت نظر و جامعیت به این موضوع 
تأمل کنند. به عنوان مثال، »قانون منع مداخله کارمندان 
دولت در معامالت دولتی« مصوبه دوم دی ماه 1337 
که هنوز می تواند در صورت  مشتمل بر 4 ماده است 
تنظیم آیین نامه های صحیح و عزم در اجرا، بعد از 
شش دهه، کیفیت حکمرانی ما در این عرصه را بهبود 
بخشد؛ بااین حال ضعف و خأل قانونی نظام حکمرانی 
کشور غیرقابل انکار است. جالب است اشاره کنیم در 
کشور در زمینه  حال حاضر، تنها قانون الزم االجرا در 
مبارزه با مفاسد، »قانون الحاق دولت جمهورى اسالمی 
کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با  ایران به 
فساد« مصوب خرداد سال 1385 است. بنابراین در 
کشور، هم نیازمند قوانین و مقررات در حوزه مبارزه با 
فساد هستیم و هم اینکه باید مراقب تکثیر بی ضابطه و 
غیرمنسجم هر یک از این قوانین باشیم. ضمن اینکه به 
سطح بندی قاعده گذاری در حوزه مبارزه با فساد باید 
توجه کرد که آیا نیازمند قوانین فرابخشی و مادر هستیم 
یا باید در هر حوزه، یک قاعده گذاری با پیوست مبارزه 
گیرد؟ این پرسش می تواند ساختار  با فساد صورت 
کند.  تنظیم گری در این بخش را دست خوش تغییر 
این نقاط خأل، وظیفه سنگین دو قوه مقننه و مجریه 

را برای تحقق آرمان مبارزه با فساد نشان می دهد.  
▪ در حالی روزهای پایانی سال 1398 را طی می کنیم 
و خوانندگان مطلب حاضر، در طلیعه سال 1399 
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که ایران  هجری شمسی این سطور را مطالعه می کنند 
عزیز، سال پرفرازونشیب همراه با انواع بیم ها و امیدها 
گذرانده است. جامعه ایران به طور خاص بعد از  را 
یست ایاالت متحده  یم ترور موج جدید تحریم های رژ
یج در حال  آمریکا از 18 اردیبهشت 1397، به تدر
که تحوالت جدید از  ی بــود  ــش و بــازســاز نوعی آرام
راه رسید. اعتراضات اواخــر آبــان مــاه 98 با صبغه 
معیشتی-اقتصادی به بهانه افزایش سه برابری قیمت 
بنزین، شوک تازه ای به جامعه ایران بود. اعتراضاتی 
گره خورده  که در سطح ظاهری خود، به قیمت بنزین 
بود، اما در سطح زیرین خود، انباشت مجموعه ای از 
مسائل اجتماعی ایران معاصر و نوعی خشم کور بخشی 
از جامعه به وضعیت نگران کننده نابرابری، تبعیض 
و فساد بود. عمدتًا پایگاه اجتماعی این اعتراضات 
که صدا  کم درآمد و حاشیه نشین شهری بود  طبقات 
نداشتند و می خواستند صدایشان شنیده شود. این 
وقایع به رویدادهای باورنکردنی توأم با تلخی و شیرینی 
که سرآمد آن، آسمانی شدن  دی ماه 98 متصل شد 
سردار اسالم؛ »سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی« 
که کشور  بود. اینک درحالی  این سطور نوشته می شود 
گرفته و فضا برای شکل گیری  رنگ و بوی انتخابات 
مجلس یازدهم آماده می شود. در شعارهای تبلیغاتی 
نامزدها، مبارزه با فساد نجومی، فساد سیستمی، فساد 
اقتصادی و سایر موضوعات ریزودرشت دیده می شود 
تا آخرین امیدهای جامعه برای تغییر به نفع عدالت 
کار آید.  گیرد و نوعی مجلس ضد فساد بر سر  شکل 
ک تر  ک است؛ ناامیدی از آن خطرنا امید واهی خطرنا

و در این مسیر باید امیدوارانه پیش رفت. 
حال و هوای فساد در کشور اما چندان آفتابی نیست. 
دادگاه پرونده های کالن اقتصادی، خبر اول روزنامه ها 
که هم مایه امیدواری و هم نگرانی  و رسانه ملی است 
است؛ امید به تنبیه مفسدین و ترس طمع ورزان و نگرانی 
کجاست؟! سازمان  که پایان این سریال شکنجه آور 

بین المللی شفافیت که یک ائتالف جهانی ضد فساد 
است، طبق روال هرسال، در 23  ژانویه 2020)ســوم 
ک  گزارش خود با عنوان »شاخص ادرا بهمن 1398( 
کرد. علی رغم همه اشکاالت  فساد2019« را منتشر 
قابل ذکر به این شاخص، تالش این شاخص ترکیبی 
آن است تا شدت احساس فساد در کشورهای جهان 
کمان قرار دهد. محاسبه  ی حا را اندازه گیری و پیش رو
این شاخص بر پایه13 نظرسنجی از مدیران کسب وکار 
کشور نمره ای از صفر )باالترین  گرفته و به هر  صورت 
ک ترین( تخصیص یافته است. طبق  فساد( تا 100 )پا
این گزارش، ایران با نمره 26 در سال 2019 ازلحاظ فساد 
مالی و گسترش آن در میان 180 کشور جهان، رتبه 146 
که در سال  کرده است. این در حالی است  کسب  را 
که حکایت  گذشته رتبه ایران 138 و نمره آن 28 بود 
کارنامه امسال  کاهش در  از 8 پله افت رتبه و 2 نمره 
گذشته دارد. این در شرایطی  ایــران نسبت به سال 
است که در سال 2017 رتبه ایران 130 و نمره آن 30 بود. 
به این ترتیب، به طور مداوم طی این سال ها جایگاه و 
نمره ایران در مبارزه با فساد در حال تنزل بوده است. 
گفته نماند تحریم ها و افزایش هزینه های مبادله  نا
کاهش رتبه سال های اخیر ایران مؤثر بوده است.  در 

اینک ما هستیم و آرزوهــای بزرگ برای برداشتن این 
لکه ننگ در چهره نظام اسالمی. مبارزه با فساد نه 
که به تعبیر رهبر فرزانه  یک جنبه اخالقی محض، 
گر با فساد  کشور متوقف به آن است؛ ا انقالب اداره 
کارها لنگ خواهد ماند )برگرفته از  مبارزه نشود، همه  
اولین دیدار رهبر انقالب با نمایندگان مجلس هفتم: 

 .)1383/03/27
فساد هم عملکرد خوب نظام اسالمی در بخش های 
مختلف را تحت الشعاع خود قرار می دهد و هم نقاط 
ضعف را در جلوی چشم های افکار عمومی، ضریب 
که  تصاعدی می بخشد. ویــروس »کــرونــا« در زمانی 
این سطور نگاشته می شود، موج عظیمی از نگرانی را 
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سرتاسر جهان و به طور خاص شرق آسیا شکل داده 
است. هزاران نفر کشته و ده ها هزار نفر در معرض ابتال 
که »کرونا« به مرزهای  ی قرارگرفته اند. زمانی  و بیمار
ایران نزدیک شد، جنب وجوش دستگاه های مرتبط 
کنترل، مقابله و پیشگیری گسترش یافت. برای  برای 
جدی شدن مبارزه با فساد هم چه استعاره ای بهتر از 
»کرونا« تا مسئولین محترم مربوط، مبارزه با ویروس فساد 
را جدی بگیرند. به یاد داشته باشیم، فساد یک ویروس 
گیردار و تهاجمی است. پزشکان این روزها می گویند  وا
کرونا، »دست های آلوده«  مهمترین عامل شیوع ویروس 
است. عالمان اجتماعی نیز ریشه شیوع فساد را همین 
»دست های آلوده« می دانند. یکی را باید ُشست، یکی 
که در دیدار  را باید ُبرید. به اقتدای رهبر فرزانه انقالب 

کردند:  با نمانیدگان مجلس هفتم بیان 
»فساد مالی، مثل خوره، ایدز و سرطان است؛ باید با 
کرد. یک پایه   کرد. باید با فساد مبارزه  جدی  آن مبارزه 
که بنده مسئله  مبارزه  با  ی  مبارزه، شمایید. آن روز
فساد را گفتم، توقعم این بود که مجلس شورای اسالمی 
کند و جلو بیاید و در این میدان حرکت  سینه سپر 
کنیم؛ اما  کند تا ما دیگر احتیاج نداشته باشیم دنبال 
متأسفانه این طور نشد. آن ها نکردند، شما بکنید. البته 
گر انسان  با دستمال کثیف نمی شود شیشه را تمیز کرد. ا
کند، باید در درجه  اول مراقب  بخواهد با فساد مبارزه 
که فساد دامن خودش را نگیرد. داخل خودتان  باشد 
ک،  ک، دامن پا و درون مجلس مراقب باشید. دست پا
ک خواهد توانست در حوزه  اقتدار  ک و چشم پا زبان پا
کند«)بیانات  ک  ید، همه چیز را پا که شما دار وسیعی 

 .)1383/03/27

 نشریه »تأمالت رشد«، در پنجمین شماره خود، با 
ی و  کاو یت مسئله فساد، وا عنایت به اهمیت و فور
تحلیل این موضوع را دست مایه خود قرار داده است. 
این شماره مشتمل بر 31 نگاشت تخصصی در سه 

بخش تنظیم و تدوین شده است. بخش اول با عنوان 
»فساد خیزی«، در ده نگاشت تخصصی به تحلیل 
اجتماعی علل و شرایط تحقق فساد در جامعه امروز 
یخی شکل گیری فساد  پرداخته است. عالوه بر سیر تار
در جامعه معاصر، نهادهای ساختاری و سیاسی، قواعد 
مدیریتی، فرهنگ سیاسی و اجتماعی، انتخابات و 
دنیای سیاست، رسانه و خانواده از جمله محورهای 
قابل ذکر در تحلیل اجتماعی ساختمان فساد در بررسی 

اجتماع امروز بوده است.
 بخش دوم با عنوان »فسادستیزی«، در یازده نگاشت 
کرده است تا نحوه مواجهه جامعه  تخصصی کوشش 
ما با فساد را زیر ذره بین قرار دهد و فرازوفرودهای آن را به 
قضاوت بنشیند. ایده »سوت زنی« و »شفافیت« ازجمله 
که در  روش های ُپرطرفدار امروزی در این عرصه است 
این بخش هم معرفی و هم خوانش انتقادی شده است. 
نقش ظرفیت های فرهنگ اسالمی، نظام قاعده گذاری 
بیرونی، شاخص سازی برای سنجش فساد و ظرفیت 
فضای مجازی در این حوزه، ازجمله محورهای این 
ی«،  بخش بوده است. بخش سوم با عنوان »فسادکاو
یه نزدیک تر به فساد  در ده نگاشت تخصصی، با زاو
کرده است و در این بخش فساد در حوزه هایی  توجه 
مانند نظام پولی و بانکی، سالمت، فضای مجازی و 

ی و بررسی شده است.  کاو آموزش وپرورش وا
نشریه »تأمالت رشد«، افتخار دارد در این شماره نیز از 
قلم 35 نفر از نویسندگان محترم میزبانی کند که 7 نفر از 
آن ها اساتید مهمان و 28 نفر از پژوهشگران هسته های 
مختلف مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟ هستند. در 
گران قدر  پایان از همه آن ها و به طور خاص نویسندگان 
مهمان در این شماره سپاسگزاریم. امیدواریم خوانندگان 
ارجمند، با مطالعه و بیان نکات و پیشنهادهای خود، 
ما را در جهت ارتقای سطح کیفی نشریه یاری رسانند. 

سردبیر نشریه »تأمالت رشد«  
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