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Introduction 

Economic transparency is one of the most important indexes in democracies, so 

failing in control of economic corruption will lead to the political legitimacy of 

government, trust crisis to civil society and assemblies and cleavage between 

state and nation. Transparency and incorruptibility of government, governmental 

and civic elites has important role in healthy, dynamism and consolidation of 

democracies. Today, corruption or none economic transparency especially from 

institutionalized one, is the important challenges of democracies or semi 

democracies. Civil society and their assemblies are as the most important 

agencies in furthering of transparency, legality, supervision of government and 

combat with corruption. If civil society infringe of this tasks, then will lead to 

power based and political- or uncivil society. So, civil society can do important 
role in preventing of institutionalized and systematic corruption. Economic 

corruption is one of the important challenges of today Iran’s government. 

Economic corruption diminishes the government’s legitimacy and efficiencies 

and in turn jeopardizes the society’s stability and national security. Today, many 

intellectuals and professional and civic activists participate in anti- corruption 

demonstrations; governments’ reaction to social movements and protests has 

been various. Mass media as organizational bodies of social forces and civic 

society can role in articulating of challenges and critiques, law breakings, 

corruptions and infringe of citizenships rights and exposed to corrupt individuals 

and groups in public opinion’s monitoring and evaluations. In practice, if there is 

free circulation of information and independent civil society and assemblies, then 
more the political cost and scandal of corruption.    In 2021, Iran’s rank in 

economic transparency was 149; this score shows the low level of transparency. 

If there isn’t real and serious anti-corruption action and surveillance, then more 
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possibility for increased systematization of corruption in Iran.  In this study, the 

authors have tried to answer this question “to what extent, the civil society 

performance on tackling the economic corruption and institutionalizing the 

economic transparency has been satisfactory and acceptable, and why? In this 

study, has been used from two levels of analysis: structural level (by emphasis 

on government) and Agency level by attention to malfunctions of civil society 

and civil assemblies.  

Methodology 

This study has been done with structured interview method with 15 

questionnaires with important items follow that: actions of civil society in 

demanding and economic transparency, achievements and successfulness of civil 

society, the extent of their faithfulness and serious endeavors in combat on 

corruption, socio-political and economic impediments and challenges and the 

extent of attitude – intellectual, cultural and practical supports of society with 
civil actors and assemblies. In this study, having adopted a qualitative method, 

through interviewing with university professors- elites and civic activists.  The 

samples of this research composed of: 20 persons of famous civil activists and 20 

persons of universities elites and professors and in four specialized course: 

Political sciences, law, Economics and social sciences. In gender perspective, 

males are 23 and females are 17 persons. 22 persons have Ph.D. and 18 samples 

are M.A and Ph.D. candidates. 

Results and Discussion 

The main question was the evaluation of civil society’s acts and achievement. 

The majority of interviewees (2 thirds samples) believed that principally there 

isn’t vigorous civil society in Iran and without serious achievement in combat on 

corruption and institutionalizing of transparency. The few of interviewees ( 1 

thirds)  believe that civil society and assemblies has had good achievements in 

awakening and informing on economic, causes, contexts and it’s agents 

especially by using of ICT’s capacities and social networks, but it’s 

achievements was at the level of awakening and not beyond of that. Civil 

societies partly have been successful in emphasis on combating on corruption as 

a public demanding. 

In structural perspective, the majority of interviewees believe that the structural –
governmental impediments located in the first position in preventing of 

economic transparency, follow that: political centralism, absence of admirable 

political pluralism, little independence of civil society, in serious willing in 

sovereignty, relative economic centralism and absence of serious independence 

in professional and civil assemblies. In agency perspective, little of semi 

interviewees believe that civil society hasn’t willing to activity on emphasis on 

corruption combatting, but partly more than semi of them believe that civil 

society are eager for this aim but has not yield serious role and action for 

transparency and combat on corruption due to absence of consensus, common 

sense, none economic independence and governmental impediments, meanwhile, 

the structural governmental impediments are more role than agency level (civil 
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society) in preventing of economic transparency.  

In pathological perspective, the absolute majority of samples in this study 

believe in no transparency, politicization, no faithfulness and serious 

commitment of civil society in economic transparency. The repercussion of this 

situation is public in-trust to institutions or trust gap between citizens and civil 

society. In absence of general trust, no trust to serious public demanding, 

protection of public opinion and the genesis of public movement for 

transparency and combat on corruption. The majority of civil society and 
assemblies has been politicized and couldn’t institutionalize corruption counter 

and transparency as a behavioral culture. Of course, they believe in civil 

assemblies such as professional and university students unions, media activists 

and non-governmental organizations (NGOs) as faithful and transparent agents 

or actors in awakening and furthering of justice and transparency. So, they 

believe in difference and divide between these actors and parties. In sociological 

perspective, none companion of masses and social body with civil society is the 

one most important factor in absence of real achievement for transparency, the 

most important reasons follow that: none-serious action in civil society to public 

education and citizenship building, power-based of them and the much political 

repercussion of companion to civil society in transparency. 

Conclusion 

Economic corruption is one of the most important challenges of democracies and 

none- democracies, economic transparency is one of the important indexes in 

determination of political systems healthy and their legality. Study of economic 

corruption and transparency needs to multi-level of analysis: macro 

(governmental), micro (individuals) and intermediate level ( civil society and 

assemblies). Realistic analysis and evaluation the role and performance of civil 

society in preventing of corruption necessitate a systemic analysis with emphasis 
on their weakness and achievements, governmental opportunities and limitations 

and society’s supports. The general finding of this study the unacceptable 

performance of civil society at preventing of economic corruption. The main 

finding of this study shows the poor performance of the Iranian civil society 

including Governmental impediments, and lack of legal, potential and 

encouraging opportunities. On other hand, it is due to the weak and dismal 

performance of the civil society such as failure in determining priority and 

demonstrating seriousness to transfer the economic transparence to a public 

demand and create an effective and continuous social movement, and ultimately, 

that, due to the deference of opinion between the public and the civil society, has 

had an effect here as well.  In conclusion, some practical recommendations are 

put forth to foster the supervisory and anti-corruption role of the civil society in 
theoretical-thought, practical, governmental, and organizational domains. 

In final conclusion, the important recommendation for institutionalizing of 

economic transparency in Iran follows that:  

A) In level of civil society and assemblies 

1. Education and awakening by civil society with these elements: education and 

socializing with civic values such as: justice, participation, responsibility, 
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accountability, incorruptibility, transparency and legality to youth and teenagers 

2. Citizenship making with legal, civic and aware to citizenship rights  3 . 

Forming of overarching social movement for legal, transparent and 

anticorruption as highest aim in public education by civil society.  4. using of 

cyberspace capacities such as: communication-exchange, identity making and 

mobilization with the aim of combat against of economic corruption and 

mobilization of public opinion.5. Empowerment of inter and intra organizational 
ties and relations for shaping of transparent culture and anti- corruption actions 

6. Increasing and extension of institutional offices and membership in country 

for gaining of masses, citizen and public opinion’s protections for transparency, 

legality and forming an anti- corruption social movement 

B) Recommendations in governmental level follows that: 

1. Serious will and endeavor in government for give hope and legal, political and 

fiscal opportunities to civil society with priority to economic transparency and 

anti-corruption. 2. Realistically, government ought to expose its politics, 

performance and surveillance institutions for pathology and critique of civil 

society’s elites and activists 3. Much necessity for increased independence of 

administrative and bureaucratic system from political main-streams for serious 
combat to economic corruption and rent- seekers. 4. Decrease of state’s tenure or 

enterprise in economy but by manners such as: step by step and gradual, more 

transparency and public auction, closing of conduits to information rents for 

rent-seeker and opportunists individuals and groups and continuous monitoring 

on them 5. Government must pay attention to civil society’s monitoring as well 

as formal and governmental monitoring 6. Realistically attention of civil society 

and civil activists to logic and necessities of development, civic commitment and 

responsibility irrespective of political mainstream or wing and party interests. 

 

Keywords: Iran, Civil Society, Political Society, Transparency, Economic 

Corruption 
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یم بنه 1اله سردارنیا خلیل  2یی مر

 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. 1

 آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه شیراز، شیراز، ایران دانش. 2

 iD  iD 

نگاه انتقادی و کاربردی به جامعۀ مدنی و مسئلۀ شفافیت و فساد 
 اقتصادی در ایران

سااریی   دمورراسایش شایا    های مربوط به مردمترین شاخصیکی از مهم
تبع آنش عاا م ررتاارا  ااااد اقتصااادیش مو اا  ت اا      بااه اقتصااادی اساا 

شود. دی این پژ هش تالش ش ه اس  با استیاده مشر ع   س اسی حکوم  می
از ی ش تب  ری ر یی از طریق مصاحبه با نخبگان     ارن م نی دانشگاه شا راز 

 ان ازه دی عرصاۀ مباایزه باا ام ۀ م نی تاچه»به این پرسش پاسخ داده شود ره 
یا ته   «  ااد اقتصادی   نهادیره رردن شیا    اقتصادی مو ق بوده اس    چرا؟

برایر  رلیش حاری از ض    بودن راینامۀ  ام ۀ م نی دی یاستای پ شگ ری از 
سااوش ییشااه دی موانااع    ااااد   شاایا    اقتصااادی بااود. ایاان راینامااه ازی 

عملایش   نونیش های ماثرر قااساازیهای حکومتی    قا ان  رص مح  دی 
دیگرش نت جاۀ تشویقی مطلوب برای اییای نقش بهتر  ام ۀ م نی داید   ازسوی

گااایی   تاالش ها دی خود  ام ۀ م نیش اعم از عا م ا ووی ض     راستی
  ی برای تب یل شیا    اقتصادی به دیخواس  عمومی   ایجاد یا   رابش 

ترش ع م همراهی طح گاتردها تماعی مثرر   ماتمر اس . سرانجام ایرکه دی س
ا کای عمومی    ام ه با  ام ۀ م نی دی این راینامۀ نابتًا مرد دش تأر رگاای بوده 

ای برای تقویا  نقاش نراایتی   ض  اااد اس . دی پایانش پ شرهادهای عملی
 کریش نهادیش اقا امیش   حاارم تی طار  اهای نرری ام ۀ م نی دی ساح 

 ش ه اس .
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 مقدمه

   ش شیا    اقتصاادی اسا  ساریی   دمورراسی مردم ی مربوط بهها شاخص ترین از مهمی یک
شاود.  مای ی  ی باههای   ی  ها   راستی اقتصادی ررترا نشودش دمورراسی با چاوش اگر  ااد

د   یگااا ر ر مایأت یمردم به حکوم  یا اعتماد نهاد یس اس اعتماد رش ت ب به یشاقتصاد  ااد
 ی   اادناپایر   شود. شیا  مشر ع   حکوم  می مل    بحران ا د و  یجاد شکافا سب 

  تحکاا م  شدی سااالم ش پویااایی یشغ رحکااومت   ررشااگران شحکااومتی نخبگااان حکوماا ش
 یشاقتصااد  ااد یا ع م شیا     زهر. امداید ای مهم   سازن ه نقش شیا دمورراسی ییسار مردم

. اسا ها  یدمورراس ها یا ن مه یچاوش دمورراس ترین مهم شش ه رهاتمی   نهادی س  یژه از نوع به
هاای خااموش  ا تمااعی   انقاالب اا های س اسی ها   ا شاگری گاترش آگاهی طویطب  یش به

   ششا نش انقاالب ایتباطاات   اطالعاات ناالی ناشای از  هاانی   نگرشی   شاکاف ی کر
 ان . ر رگاای بودهأای ت با یکومتحغ ر حکومتی   ایجاد این چاوش برای ررشگران دی یشنوساز

 بارای یررشگران با ای مهما  ان رایگزای شآنۀ دهر  تشک ل ینهادهای م ن   یم ن ۀ ام 
شمای  به یاز  ااد اقتصاد ی   لوگ ر شحکوم  یرسازیپا قانونمر یش نرایت شبرد شیا   ش پ

بار محوییا  نقاش  ش  یا  شراسی س اسی ادب ات  ام ه سوش دی این به 1990 ۀده . ازآیر  می
قانونمرا یش  از ملاه حقاوق بشارشش دموررات ا  ا رد اخالق   اصوا م نیبش پ م نی دی ۀ ام 

ش ه اس .  ر   زیادیأتو ه   ت یشحارم تی   ا تماع های دی عرصه ی اادناپایر  ش شیا   
س اسای  ۀ ام ا»یاا  یما ن شابه ۀ ام  سوی به راتر ی دش از این  ظای  خود  یم ن ۀ ام  اگر

 ۀا تماعی    ام ا یعروان زبان ن ر ها بهش  م ی یها ش سوق خواه  یا  . یسانه«بر اد ق یت
  نقا   هااش  اااد یشاکر ها   نق هاش قاانون دی ب ان چاوش چشمگ ری توانر  نقش می م نیش
یا دی  شاعام از د وتای   غ رد وتای شمیاا ان شاکران   قاانون داشته باشار    ین  شهر حقوق

 ی  نهادها گردش آزاد اطالعاتر اگ شس ا کای عمومی قرای دهر . دی اقعیت ردی     نق م رض
   هاا براابراینش گرایش ؛خواها  باود باارمیا انه  عملۀ هزیر شماتقل   ود داشته باش ی م ن

عمل ۀ   هزیر ییسوای با راهشش تیصو این دیغ ر ؛ش رمتر خواه  ش ی ااد خ ز  رم یباترها
  نهادیراه دی  ام اه تبا یل خواها  شا .  یعاد ی رهرگ   ی تای  به ش ۀ ز یپ  این شمیا انه

 . ااد داشته باش  ش ن مر  نرامدی  لوگ ری از ی نقش مهم توان  میی م ن ۀ ام 
ما نیش ۀ  ام ا ۀعرصا ید یگاترش   تحوا ناب شاه  شسو این به 1370 ۀاز ده رانیا ید
ایام.  ما نی باوده ۀعراوان زباان  ام ا به شم یهای     یسانه شآن ۀدهر  تشک ل یم ن ینهادها
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از مله شیا       اااد  ش ام ه گوناگون های موضوعش  م ی   مطبوعات یها یسانه شقعی اد
داده   بخاش مهمای از ادب اات خاود یا باه ایان موضاوع  ییا دی دساتویرای خاود قارا یاقتصاد

 زم راۀما نی دی  ۀ ا   ام مطبوعاات ۀدهرا  چاوشاگرانه   آگااهی انا . نقاش اختصاص داده
خاود ایان  ؛ زیاراتاوان نادیا ه گر ا   اویی یا نمای   یانا  شهاش  اااد اقتصاادی شکری قانون

حارم ا  بارای انجاام اقا امات  دیسازی   ایجااد چااوش  پایر نرایت چشمۀسر شچاوشگری
ما نی باه  ۀنهادهاای ما نی    ام ا شایناسا . باا  ود ه با  ااد بودهزمبای دی یاستای  ی 

نراایتی   حاامی عا او    مصااوح  ا عروان سپر د اعی انجام  ظ یه   نقش خود به دیدریلی 
هاای  زیادی داین    دی موایدیش خود یهباران   ما یران تشاکل ۀمطلوب  اصل ۀبا نقط ش م ی

 ان . اقتصادی بوده  ااد دچایم نی  ۀ ام  یها تشکلاز حزبی   برخی دیگر 
شایا    اقتصاادی    ایجاادما نی دی  ۀام ا  چارا»اس  راه  اینمائله   پرسش مهم 

اقتصاادش  ۀشاکری دی عرصا  ااد اقتصادی    لوگ ری از قانون با چاوشگری حق قی   صادقانه
دی  ایم راردهتاالش  پاژ هشدی ایان  «داید؟ زیادی ۀمطلوب  اصل ۀنبوده   با نقط چر ان مو ق

هاای  ا ررشاگرا )راساتیگزایگرا یایراا (  حکومتیگرا )دی سطح یساختا تحل ل د  سطحقاو  
پااژ هش از  . ایااندهاا مدی خااود نهادهااای ماا نی( بااه ایاان پرسااش پاسااخ  یعملکاارد

   تاداناسا .مصاحبه انجام ش ه اس  با ی شاس  ره ارتشا ی  چر نشتحل لی   هم ا ری  تب نوع 
   یشیش علاوم س اسایش علاوم اقتصاادععلاوم ا تماا ۀتکم لی دی حوز دانشجویان تحص الت

 .دهر  میاین مطاو ه یا تشک ل  یآمای ۀنمون هش  ارن م نی باسابق ش ن  همچر حقوق

 پژوهش ۀنیشیپ .1

هاای  پاژ هش های مویدتو اه موضاوعتارین  از مهم یش ااد   شیا    اقتصاد م نی   ۀ ام 
ی یا ا  شاپژ ه رمتار دی ایاران اینش باا  ود آیرا . شامای می بهعلوم ا تماعی  علوم س اسی  

 یا بریسی ررده باش .این د  مقووه با یک یگر  شود ره ایتباط می
دی راه  را انای   اود داید  هاای مقاوه   ها رتاب یشم ن ۀ ام  مربوط به ینرر بحث ید

 .ایم یا بریسی رردهها  ترین آن مهمادامه برخی از 
 «س اسای ۀهاایی دی نرریا م نی   د و : را شۀ  ام »( دی رتاب 1377) ن را چان  ک

 های هدی نرریایا  یما ن ۀ ام ا میهاوم اا آی  شمای می زم ره به رابع پراستراد دیاینره یکی از م اا
 تیص ل بریسی ررده اس . بهان یشمر ان رالس     م اصر 
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« ملای ۀ  توسا  یشما ن ۀس اسیش  ام  ۀ ام » ی با عرواندی رتابهوشرگ ام راحم یش 
دی ایان  نویاار ه .ی رارده اسا یا مطاو اه    اراا    توس ه م نی ۀ ام ب ن  ۀیابط (ش1381)

ما نی    ۀنقاش  ام ا   ملای ۀتحاورت ا تمااعی   توسا  همچاون هایی به موضاوع شرتاب
 پرداخته اس .پ شبرد توس ه دی ایران  نهادهای آن دی
لاه ماز  ش(1383) علی یب  ی نوشتۀ ش« ااد زن ه باد»ن ز رتاب  یاقتصاد  ااد دی حوزۀ

نراری  یاز مار  پا  شدی ایان رتاابنویاار ه . آیا  ای میشام به مهم دی این حاوزههای  رتاب
  اداییش لامخت با اب اادآن  ۀعلل  ااد دی  هان سوم   یابط ش ااد دیبایۀمختل   یی یکردها

یا ساومی  چر ین رشاوی  هاان ض     شسپ    یا بریسی ررده ی   رهرگ شا تماعی س اسیش
 .اس به بحث گااشته  زم ره این دی

هاا دی اقتصااد س اسای  هاای ا تمااعیش ت امال ان یشاه  رص  ادشد و ش  ا» رتابی د
ن یتر از بر اااته یگر ها گاردآ یی شا ه اسا ش( 1395حاا ن یاغیار )راه توسا  « توسا ه

ش ناوی،ش یچامااک از ملاه شاناه   م شچپش یاسا  یها از نحله یان علوم ا تماعزپردا هینرر
 وامع پرتحاوا  ی رای  یمیق  یها پرسشبه  ی ی   یها پاسخان      ورو روش  ه ششتاینر او

  هر .ب یرونر
کردهاای مختلا  دی یی » با عروان یا ( دی مقاوه1380)ی   حم  یضا نائب یصیر س   

م نی   ا کاای عماومی  ۀله نقش  ام ماز  زم رهش این ی یکردهای گوناگون دی ش«مبایزه با  ااد
 ان . نرری بریسی ررده یۀاز زا یا 

 یهااییاهکا« ا تماعی از  ااد یپ شگ ر»ای با عروان  دی نوشته (1386) س  محم  م صومی
همچاون دسترسای آزاد باه اطالعاات بارای همگاانش آماوزش  شاز  ااد یه   پ شگ رزا تماعی مبای
دهای عماومی   حمایا  از ا شااررر گان  ش گازایشیا ز یسانه سطح آگاهیش تجه یعمومی   ایتقا

م صاومی دی ایان . ای مباوط   نرری بریسی ررده اسا  گونه یا بهنهادهای م نی  سرانجامش   ش ااد
 شآماوز باه ی نا  همچاون رما  یم نی با اتخاذ یاهکایهای ینهادهاپژ هش تأر   ررده اس  ره 

 یهاای اصاالح ها   دیا گاهیشگ ری از  اادش ب ان سااز را   پ یم ای قانون  رهرگ ییقرارش بیعموم
دی  ی  پا ش ۀاین مطاو ه باا مطاو ا دی برخی نکات مشترکود شگ ری ررر . با    پ توانر  از  ااد می

 م صاومی دی پاژ هش خاود باهش یشکل نرر بهدی مبایزه با  ااد  ینهادهای م ن به نقش تو هزم رۀ 
مبایزه باا  دی م نی ۀ ام  یر تریناپا ۀای راینام ایران   نهادهای م نی آن   دریل ییشه ۀ ام  شرای 

 .و هی ن اشته اس تادی دی ایران ص ااد اقت
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اقتصاادی دی پ شاگ ری    شایا    ر رأتا» شای( دی گازایش پژ ه1392) یرماو ییح 
 سارانجامش   شبار پ شاگ ریش ررتارایا شایا    مااوی   ادایی  ر رأش ت«مبایزه با  ااد اقتصادی

ما نی دی مباایزه باا  ۀنقش  ام  به پژ هشررده اس . دی این  مبایزه با  ااد اقتصادی بریسی
 اس . نش ه تو هد اقتصادی  اا

صاادش تا اوا اخاالق   اق»باا عراوان  ی( دی رتااب1394 باقر )ثیاتاا می  یز یمحان ینان
   ااد  یاقتصاد بر ا وا ی یاتماع ا یۀمارس راهش ر رأت ش«  توس ه دی ایران یشا تماعۀ سرمای

اقتصاد دی ایاران  از ا وا اخالق   ی لوگ ر یبرا ی یایاهکایهای شسپ     اقتصادی بریسی ررده
 هاا آنان    بحاث   تحل ال  متمررز نش ه یم ن ۀنقش  ام  بر صشطوی خا اما به شان  ائه رردهیا

 بوده اس .های اقتصادی  شاخص بر مبتری ب شتر
اقتصاادی از  ا تب  ن ساختایگرای س اسی»ای با عروان  ( دی مقاوه1386سرداین ا ) سرانجامش

پهلاوی د م یا باا  ۀدی د ی یساختای  ااد اقتصاد ش«پهلوی د م ۀدی ایران دی د ی ی ااد اقتصاد
اا حکوم    ساخ  اقتصاد   د وا  یانت ار بریسای  یا نوپاتریمون یمحویی  ساخ  سلطان

 زمانی   محتوایی متیا ت اس . وحاظ بهررده اس  ره با موضوع این نوشتای 
 یس . نرر می به به دریل زیرش انجام این پژ هش ضر یی   بااهم   شدیمجموع

 ؛م نی    ااد اقتصادی دی ایران ۀ ام ماتق م با محویی   پژ هشی. نبود 1
طر  رلی یاهکایهای مبایزه با  ااد با  شش ه یا ح ارثر انجام های . نرری بودن پژ هش2

 ؛دی ایران بایه م نی دیاین ۀبه نقش  ام سطحی  نگاه
 ؛احبه دی این پژ هش  ارتشا ی با ی ش مص . ی یکرد م  انی با ماه3
نرران دانشگاهی   ن ز خود   اارن ما نی دی  صاح  یبه نررهای تخصص یتو ه بی. 4

م نی  ۀعملکرد   دستا یدهای  ام  ۀ انب ایزیابی تخصصی   همه برایم نی  ۀنهادها    ام 
ه ما نی دی مباایز ۀهای  رای ی  ام  ها یا چاوش دی ایرانش راستی شیا    اقتصادییاستای دی 

 .م نی ۀیاهکایهای سازن ه برای بهبود عملکرد  ام  ئۀ  ایا یشبا  ااد اقتصاد

 نظری پژوهش . چارچوب2

دی علاام س اساا     یرهراا  دیریرااه  ۀرااه از تاییخچاا اساا  یاز ملااه میاااه م« 1ماا نی ۀ ام اا»
 شهاای متیاا ت همگاام باا ظهاوی   بار ز ان یشاه شبرخویدای اسا    دی طاوا زماان یشراس  ام ه

                                                             

1. Civil Society 
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« یما ن ۀ ام ا» ی اا به شونان باستانیدی    السر رکاس . دی تی ش تغ  رات با ایی ش هدستخو
ا   .نباود یک کز   تییتما شن د و     ام ه ب شایسطو ۀشیش . دی ان  یم شهر استیاده از میهوم د و 

ان شاهر ن  یازهاا تماام ن شه دی آنراداناا   یها م خانواده ۀا تی املکت لکش شهر یا ا د و ی ام ه 
 ی  ا تمااع یاسا س زیاا  شونان باستانیبود. دی  "polis" ششهر ن د و  رت ش . م ادا یبرآ یده م
 ش ام اه ی  عماوم یخصوصا ۀن حاوز با   شبود ی م  یا  هیش پ یآزاد شز بودرشهر متمر دی د و 

ه ی تاای را یم باساتان باه یاس س یها دی نوشته یم ن ۀبای میهوم  ام  ن   ود ن اش . نخات یزیتما
 ۀهش  ام این د یاا باود. دی "civis"ن  رتا ۀبرگر تاه از  ا  ش"civil" شن میهاومیا یا . م ادا انگلاس 

مقا ما    حاق  ۀتوا ق آزاد مردم یا شاهر ن انش ان یشا یبرمبرا«  ن انرشه ۀ ام » یام ر به شیم ن
 ی  . یای مر ها به شکای  از یک یگر   د و  دی دادگاه

 دی پی   یخ امحوی ی ا به ییگرا   م ین   اناان ذهر یر گ لکدی عصر یناان ش با ش
 یر اگ ااا   شاکل لر یرایبر ض  استب اد د یپر تاتان یها  ربش با  قوع هی هم ۀدی س  شآن

اام  براو ن اصوا ویتر ا  . مهمی ی ی   یات  لای ح شیم ن ۀ ام  امش میهوم براو مکت  و
 یها شهی . ان  ک  ماو یش   ان ش امری رد یادش آزیخصوص میمصون بودن حر ن  از:ا عبایت

شا . باا گااترش د وا    تبا یل    السارم  اابراو و ی ئووو یاای اصل ۀیما بنبه  کر  ان
براسااس  یما ن ۀ   ام یت ر سوی به ش«ی   ضع طب» رپایۀب یم ن ۀ   ام یت ر شیدمورراس

« یانجمرا یسازمان هخود»برداش   شلید تورو یا  . اوکایر   گاترش   تغ« ی ضع م ن»
 .(17-19: 2003ش 1)راو  ی دادیا ایائه  یم ن ۀاز  ام 

چه خاوب  شاز آنچه ها  یی توص ترهاه کریا ای    امر خوب اس  یغا شیم ن ۀا  ام یآ
 ۀ ام ا  یا ؛داشا  یاخالقا ن ر مر  یمحتوا شن میهومیونان باستانش ایران کمتی نرر بها ب ؟ ی

 یل  عماوم برمبرای تو اه باه مصااوح عماومی یا   ا یدناپایر   اا یه قانونمر ر قانونمر 
  تو اه باه  یقانونمرا  وما  خاوبش همانااکا حیا یمرانکح ای م  شایسطو نرر بهدانا .  یم

: 2003)کالدور،   باود  یگر ها   یی ری تو ه به مصاوح  رد ش  پره ز از  ااد یمصاوح عموم

 یبار قانونمرا  یترابم یرداش  هرجاای  بیش یم ن ۀاز  ام  یا یمی یر ن اس برداش  .(23
اتش  ا)حاق ح ی ا شه دی حقاوق طبیی شا راد یاقت ای م ن زش ن هی هم ۀران س کمتی یبود. برا

ها از  برداشا  شهجا هم ۀتاا سا  ؛ براابراینشداشا    ( ک  حرم  ماو شی   ان ش امریآزاد

                                                             

1. Kaldor 
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 ینرار ه امر زه بر انمحوی بودن  ر  یاد   غا بر ش اخالقیرد هرجایکیی  یبرمبرا یم ن ۀ ام 
 دهر . اقتصادی یا تشک ل می   شیا    یا ع م  ااد یقانونمر 

   یی رد توصاکایی  بایش ش بارای نخاات نیاتلر کاسا رانکاش متیساو این به یی شرگر از عصر
   شی ا  ا ش حقاوق طب ونا  طب پ ۀحلق شردکین ی یا . دییا مطر  رردن  یم ن ۀ ام  انه بهنگر  اقع

 ای باردهر به یاناان ۀ ام  یها    اق  ۀمطاو  یبرا ی  علوم طب یها طع ش    ی شق یاخالق عموم
 یذهرا یپارداز هیانرر هنه با شتو ه ش  ها      اق  شاقتصاد خشیتای قشیحقا هب شردکین ی یا یش ن . د

   یخیتاای ر تطاوی س بایۀمایر  دی ۀش مطاو ییبوی  ا یم ن ۀ ام  بایۀهگل دی ۀمطاو  .ئاو اتی یا
)کالور،  آیرا  شمای می ها به پژ هش هن دستیاز ا شیاقتصاد ۀد  دی عرصیکای    ی اسم های ژ هشپ

 یلاار ۀ یاا  ا شاخااالق شی اا قااانون طب پایااۀبر یماا ن ۀش  ام اایی توصاا ردکاایدی ی  .(24: 2003
  یاه دیعاوضش کابل ششا  ینم مطار اا  بود یدنرر اصحاب قرایداد ا تماعویه مر ا مو ود  ش ازپ
ش ضار یت یعماوم یبازتااب  شاایها شی حاتا رم دس ه ر آم  شمای می به ی   اق  یخییر  تای را
   بود. یق یها ن طرف   سازش ب ش یگران   یطبقات   باز یجیرش ت ییپا

رانا  دی ا اخار سا ۀ با  ن پاساخ نمانا     یشاتلر کت  اساکم یی رد توصکیی  اوبته
 یلار ۀ عاقا»ش باایه نیدیا  .مطر  رارد ای یم ن ۀاز  ام  یهرجای برداش هج همش بای دیگرش 

هاا   یا غایانون اه اف رعروان  به یبشر ین   ی تایهایاد حقوق بر یبرا ییتوان  مبرا یم «یانتر
   خودخاواه یعراوان مو اود باه  ن انااان با تارش انا شرنرر  باه .(25: 2003)کالور،   باش 

ا یا   الرن  ارد باه دچای مرجر باه تان دانا به یشمو ود اخالق  یمثابه  به  با اناان یرا تماع غ
رردنا     رتریا  یهرجای   یی توص د  برداش  ران م اصرشکشود. متی یم یاخالق یلر ۀ عقا

داشاته اسا . برتری آن  انۀیگرا یر   ع یی بر ب   توص ش یعروان غا به شآن یهرجای ب   اوبتهره 
ش یما ن ۀ ام ا یبارا سارانجامش  ه ررد   ریا تر یهرجای   یی رد توصکیی  د  شوهن   آیاتور

رد کایز ی  اهاا ن یانترنو . هابرمااس  ان  شا هقائال  یتار یاخالق یمبراا   یبخش یییها ۀ رب
ل کشا  یامثابه  به یم ن ۀش  ام یشرق یای پا دادن . دی گاترشن میهوم یا یانه به ایگرا  یغا

اصاوا  ناه  اخاالق ماات ا هاا    ق  حق پایاۀتوانرا  بر یه ا اراد مر شمای آم  به یاز ی شرگر
ما ا ع  شوهنرا   شهابرماسش آیاتو .(27: 2003)کالور،   ش عمل ررر د و  یش ه از سو تهکید

ونا   پ یمصاوح  م ا به ی یا  استقالا  رد یه آزادرهاتر   ی  م ن یاس س ی گو  گی  ینوع
ف مصااوح شیا      عا م انحارا ۀعمومیش مائل اوحهای مص ویهثترین م زن . یکی از مهم یم

    راحی اس . شخصوصیش گر هی مصاوح سوی عمومی به
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ش یا تااهش ایادی سااازمان یا تماااع یزناا گ ۀش حااوزیماا ن ۀ ام اا شاموناا ید ی  رییاااز د
 یهاا ش گر هیش ا تمااعیصاری یاز نهادهاا یا   ماتقل از د و  اس  راه گااتره شخود وش

 طوف باه توسا هش م طاوف باه م یها ش گر هیدهر هش آموزش یش آگاهیش  رهرگیش اقتصادیم ن
 ۀن عرصا ح  اصال با   یعماوم ۀدا طلبانه دی عرصا یها   انجمن شه ف خاصش مطبوعات

یا  یما ن ۀترش  ام ا اشام پ ال   .(4: 1995ش 1)دیامون  رد گ یها یا دیبر م   د و  یخصوص
ن  ماااتقل از د واا    دی ح  اصاال باا یانج اام ی  نهادهااا شهااا هاااش گر ه ل از انجمنکمتشاا
گو      ش قاادی باه گیا نار گ یل مکش یماتقل از مقامات عموم هردان   یها   د و  م ادهخانو

   هااتر ش شاانها   تقاضاهای خواساته یر اگ پ یبارا یرش  م اراق ام به  یبرا یده سازمان
مطار   یما ن ۀ ام ا یبارایا عرصار  ایا یژگایچهای   ا  اس . دی چایچوب قانون شانت   او
رش را( 2 ؛نقاش( ییاای  هم ا یر گ لکاستقالا د گانه )هم دی ش (1ز: ن  اا ه عبایتر رر  می

 شمثااا یبارا ؛باودن ی( ما ن4 ؛یگاریبه حقوق   مصااوح د یت   ع م (3 ؛هماهرگ ی م 
 .(30: 2004  2)رایتهو یا ن این   چهایم سوم   یها یژگی  یشیا ما  یها گر ه

 ۀدی عرصا قا یت یر ایگرا باه   شحیظ شر  را یبر  را یاس س ۀ ام   گاه ق یتشید از
 ۀباا حاوز شیما ن ۀ ام ا ی وا شدروا  داید یاسا   قا یت س شیاس س ۀش سلطیاس ی اب  س

ناه  ایتبااط داید ی  انجمرا شیش صارییگر ها یها   تقاضاها خواسته یر گ  ام ه   پ یعموم
شاتر باه  ب یاسا س یهاا ش گر هیاسا س ۀ. دی  ام ایاس ا  ق یت سر یم برا ل ماتقکش به
اع ا   مصااوح  یها خواسته یر گ داین  تا پ تو ه یپایومان یها یرسر   یاس ق یت سا  ر

عروان ها ف  به یاس ا  ق یت سر ییقاب  برا ۀیا عرص یاس سۀ  ش  ام یدن  ای. گوی م 
ل ی    اا یشاخاالقش قانونمرا  ۀیا عرصا یما ن ۀدیمقابالش  ام ا   را ر ی  میم ت ر ماتق

ش ی ساتکیدی مقابال  یایگرا ثارتر ۀوبش حوزرا دی مقابل سر  استقال یآزاد ۀش حوزیا تماع
 دانا  ی  خلاوص دی مقابال  اااد م یرپاا ۀ  حاوز شیایکدی مقابل دست یختگ خودانگ ۀحوز

ا یا یما ن ۀ ام  یاز ا زا یش ت  ادیبرخ نرر به .(79: 1390 سرداین اش؛ 12: 2004) ایته ش 
    گ رن قرای می یم ن یها د و    انجمنن  ب یاتررخا ۀاحزاب دی مرطقمانر   یاس س ۀ ام 

شامای  به یما ن ۀام ابخشای از   شباه قا یت نباشا  نگاه ابازایی هاش آن یه ف اصل چرانچه
 ۀ از   ام ا شباشار آواوده ت یاس    ق  س ۀرر رر  اس    تأر یطلب تیاگر به ق  اماآیر ؛  می

                                                             

1. Diamond 

2. Whithead 
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 .(26: 2004  1)ادرا،دز س اسی خواهر  بود
نا  ا عبایت یرما ن اما دیعمل غ شیظاهر م ن به ۀ ام  یها یژگی ش  تهی ا ووین  نرر به

 یال را  )اساتین  رایاهاا از ا گر ه یهاا   برخا   اقل یساز ر   محر م ر راگ   غر( مشای1 از:
از  یر    لاوگ یما ن ۀبه  ام  یومتکد و    مقامات ح یزاان  دس ( 2 ؛ (   بر اقلیثررا

هاا باه    تجاا ز آن یم ن ی( ع م تااهل نهادها3 ؛ و( )د و  سلطه یم ن یاستقالا نهادها
ها از اخاالق  آن ی  اع ا یم ن یها نهاد ی   یر گ (  اصله4 ؛گرید یها حقوق   مرا ع گر ه

 خااص یهاا ر آن توسا  گر ه     تاخ ض  د و  (5 ؛یل اخالقی    ا شیقانونمر  شیم ن
   یما ن یهاا   نهاهاا دی گر ه یسا س م طوف به ق یت ۀایاد (6 ؛(34-31: 2004) ایته ش 

ها  یساانه یم ن یریپا   ع م مائوو (7ی؛ ومتکها   مقامات ح ن آن ر  بب  زد  گاترش  ااد
 یعماوم ۀحوز گوها دی  خایج ش ن گی  (8 ؛مردم ی اق  یها ها   خواسته اس نق ک  ع م ان 

 .(79: 1390)سرداین اش  ی  مرطق متقاع ساز شیش برابریقانون یها از چایچوب

 یمدنی و فساد اقتصاد ۀجامع. 3

 اسا   هاا دی  هاان امار ز  ها   حکوما  یدمورراسهای  ترین چاوش مهم یکی از ش«2 ااد»
های س اسی    سالم  نرام یپویای انیترین مب یکی از مهم ش ااد یا سطح پای ن   نبود شیا   

  قا یت عماومی  مرصا    مقاام از گ ری ب بهره ایم ر به  ااد .آی  شمای می بهها    دمورراسی
از  یومتکاات حمامقا   انحاراف ی  طبقااتش  رااحیش قاومی اه اف خصوصیش مرا ع   برای
   مرزوا  اسا ش ا  رر تش ق یترمانر   یش  گر ه یشخص یها زه انگ  با ن ات   قوانیمقر

ش یاسا همچاون  اااد س ش  از  اادش تمام ساطو  آنیت ر نیا. (31-90: 2000ش 3)تریامن
 سوساه ساب   شیاسا   س یعماوم تیق  دیاخت ای داشتنرد.  گ یم یا دیبر یاقتصاد   یشایاد

ن  ا عبایت ی ااد اقتصاد های  اقن مصیتر از مهم یشود. برخ یآن م از گ ری ب بهره یبراش ن 
ش یکش باانیراش  اااد گمریانش یشوه   اخاذکید ستان   نزد الت به   تاه ازات امت یاز: اعطا

 .یات    ااد ماو شسهامش اختالس س ااد دی بوی
چااوش  باه  نراایتی بارای  اد ما نی ابر های مردم بانان   سازمان مثابه دی ازه نهادهای م نی به

                                                             

1. Edwards 

2. Corruption 

3. Treisman 
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نهادهاای  یرگی  نهااد یا تگی توسا ه ساطح اگار .گو    اسا  هااتر  های ناپاسخ  ن حکوم  طلب
   ایتبااط پ وساتگی مچرا نش  ههای س اسای   ا تمااعی  اخالق م نی   آگاهی   شم نیش  رهرگ

 نراایتیش هاای ما نیش راای یژه     ا ی تاالشم نی  نهادها بار باش    نهادهای این با شهر ن ان
   باه رااهش یا تاه های دیگر  ااادش گونه   یاقتصاد  ااد   قانونمر ی داشته باشر ش سطح ششیا   

 ا ته  ی ساازمان ای ه یبه پ  صویتش این غ ردی اما ؛تب یل نخواه  ش  یاتم یا ته   س سازمان ای هپ ی 
 اداا  .شاود می   شهر ن ان تبا یل یشم نی حارمانش نهادها یبرا ی رهرگ ی تای   نوعی یاتم س

بر اد اس  ره پ شاتر باه  ق یت یس اس ۀم نی  اس ش ه یا  ام  شبه ۀ ام  های  یژگیش ه از  نهادیره
دهی به ساز رایهای ررترا ا تمااعی باا  ی شکلنقش نهادهای م نی   مشایر  آنان د ش . اشایهآن 

 .باش توان  با ای ایزشمر   از  ااد می یه ف پ شگ ر
پ شاگ ری   مباایزه باا  اااد یا ی نا  توانرا   نهادهای م نی به چر  ی ش می   ها جمننا

شاهر ن ان عل اه  اااد   نتاای   یا کاای عماوم باا     شش آموزشیساز آگاه (1پ ش ببرن :  به
. تاالش 3 ؛قوان ن ض  اااد   ق ا ت شبر ی ن  تصوی ش ا را یعموم نرایت (2 ؛ی آنبا انیز

 اموی.ی داعتماد   رایآم  دیرردن نخبگان مو دیبرای  ا

 یاقتصادی در ایران کنون نمای کلی شفافیت و فساد. 4

برا ی  یتبه ش هاان گونااگونتیک ا  مرااطق  باه هر سااا رشاویها یا« اومللی شیا    ب ن» سازمان
(ش ایاارت متحا ه امریکاا 8 هانی  ۀ  یتب 82 ۀرانادا )با نمر شآمریکا ۀدی قای ش2019 ساا . دیرر  می

    ناز ئال« نیتار پااک»عروان  ( به23 هانی  ۀ  یتب 70 ۀ(   ای گوئه )نمر16 هانی  ۀ  یتب 75 ۀ)نمر
( 151 ۀ  یتبا 26 ۀباا نمار  ن کایاگوئاه ) ش(157 ۀ  یتبا 22 ۀنمربا )ی (ش هائ ت169 ۀ  یتب 18 ۀبا نمر)
 88 ۀ)باا نمار دانمایک شیمررز یای پا   آس ا ۀمرطق دی ان . رشویها م ر ی ش ه« نی اس تر» عروان به

عراوان  ( باه6 ۀ  یتبا 84 ۀنمارباا )(   ساوئ  3 ۀ  یتبا 85 ۀنمربا   )   سوئ ش  (ش  رالن ش نر2 ۀ  یتب
   ش(161 ۀ  یتباا 21 ۀنمااربااا تا  کاااتان ) (ش167 ۀ  یتباا 19 ۀش   تررمراااتان )بااا نماار«نیتاار پااک»

اناه    خا یم ید انا . شا ه ختهها شارایرشو« نی اس تر»عروان  ( به157 ۀ  یتب 22 ۀنمربا ) ازبکاتان
شااخص »ی مرطقاه د یتارین رشاو عروان پاک به 21 هانی  ۀبا یتب عربی ۀمتح  امایات ش ریقااشماا 

قارای  ریقاا ااناه   شاماا  خا یم ۀمرطقا یترین رشاو د م پاک ۀقطر دی ید   ایگاه نخا   دی«  ااد
   16 ۀمارنباا )یمن   سودان    (178 ۀیتب   14 ۀسوییه )با نمر یهایرشو شمرطقه این دیاس .  گر ته

 (.3: 1397)یضااییش  انا   هرسا  قارای گر تاه پایااندی  شعراوان  اسا ترین رشاویها ( به175 ۀیتب
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   شموزامب ا  هر  یاسش گوآتمارش آنگورش برگالدشش یرشویها یررا دی 26 ۀایران با نمر م انش نیدیا
ن یا. اانا  اختصااص داده خاود باه رشوی 180یا از م ان  146 ۀره همگی یتب قرای گر ته اس  ن جریه 

 2پله ا   یتباه    8بود ره حکای  از  28آن  ۀ  نمر 138ایران  ۀیتب ش2018 اسا یاس  ره د یدیحاو
 باود. 30 آن ۀ  نمر 130ران یابۀ یت ش2017ره دی ساا  اس  . این دی شرایطیدیدا ایگاه نمره راهش 

دیحااا ترازا  پ وساتهطاوی  باهها  ش دی طوا این ساامبایزه با  ااد دی ایگاه   نمرۀ ایران  ش  ترت این به
 .(https://www.transparency.org) بوده اس 

 2020تا  2011 سال ایران در شاخص ادراک فساد از ۀره و رتبنم (.1شماره ) لجدو 
 ایران در جهان ۀرتب ادراک فساد ایران شاخص ۀنمر سال
2011 27 120 
2012 28 133 
2013 25 144 
2014 27 136 
2015 27 130 
2016 29 131 
2017 30 130 
2018 28 138 
2019 26 146 
2020 25 149 

 ان یشک ه شیا    برای ایران: مربع
 ااد اقتصادی اسا  راه  یش مهویی اسالم یس اس های ررونی نرام چاوش دریلترین  از مهم ییک

هاا  د و  یمشر ع     ارربخشا ۀاز دی  یشاقتصاد  اادن ز مشهود اس .  یم ن ۀبا  ام  آن ۀیابط
مقبوو ا     ا بحاران مشار ع  ی یا باساهاای س ا نراام ها   توان  د و  می ره ره ؛ تا اییراه  می

 ا ی  ی  ته یا  ان ازد میخطر  امر    وامع یا به ربات  ش ره باش  آن هر نوع از  ااد .ی  رر  ی به
  آزادی س اسای یا مخا  ش  شاخالقای های اساالمیش ایزش  اادش .آی  شمای می بهامر   ملی  برای
 .شود یس اسی   ا تماعی  ام ه م ۀمانع توس  شطریق   ازاین ررده

 زیارا ؛ت ا  اسا  ۀوبا مثاباه گاای راردن از  اق    این اس  ره مبایزه با  اااد ادایی باه
اگار  شدیگار یشود   ازساو تر می دای ی ز ییشه ش  ااد ی زبهشودمبایزه انجام ن چرانچه شسو ی از

باارهم خااویدن امر اا   گاایان   تاارس ساارمایه دششااوغ رمرطقاای انجااام  ای گونااه مبااایزه به
م اامالت پرهاانش   باشا ش تر دیدساترس اطالعاات آ ید. هرچاه هماراه مای یا به یایگا سرمایه

د و  بای  برای  شبرابراین ؛گ رد میرمتر شکل  غ رقانونی های باتان ب ه  ش غ ریسمی های توا ق
های ناو یا باا  استیاده از  را یی شاز ه چ رایی غا ل نشود   هرچه ز دتر شسالم  ادایی بهبود

https://www.transparency.org/
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 ش تاأر ر لا پ   کها دی گمار این  را یی یرایگ ر به زیرا ؛دی  ام هش نهادیره رر  یگاای سرمایه
  ر راهش تخلیات داشته اس .ب زاییبا

 وش پژوهش. ر 5

تارین  انجام ش ه اس . مهام پرسش 15متشکل از « ا تهیساختای ۀمصاحب»با ی ش  این مطاو ه
 یاساتایم نی دی  ۀ ام  های رشر اق امات  »ن  از: ا عبایت پژ هش های مویدبریسی موضوع
 ما نیش ۀهاای  ام ا دها   مو ق  یدستا  شیا    اقتصادیش یبایۀگری د گری   چاوش مطاوبه

   حاارم تی اا هاای س اسای  اادش مواناع   چااوش مبایزه با برای ی   تالشص اق     م زان
های ش م ازان همرایما ن ما نی   ررشاگران ۀخاود  ام ا یهاا هاا   ضا   یش راستیاقتصاد
 سارانجامشما نی    یباا ررشاگران   نهادهاا یا تمااعۀ ب نا  ام ه یا ی  عملی نگرش ا  کری

   یباا  اااد اقتصااد مباایزه یاستایش راز دی  ینخبگان دانشگاه یبردیرا ا عملی هایرهاد شپ
 .یسازی شیا    اقتصاد نهادیره

واز م باودن   راناه  ب  اقاعمرروی  باهش   3  رالن س اس  2ش م انی1سه سطح خرد تراس  به
نقاش یاا  یایزیااب یاساتایدی  شها پژ هش تالش ش ه اس  ره پرسش ش دی این لتحل  ام   
شیا    اقتصاادی دی   ااد  زم رۀ مبایزه با  ید یم ن ۀهای  ام    چاوش دستا یدها عملکردش

خارد   هاا دی ساطو هاا یاا راساتی هاا   چااوش بااترهاش  رصا ی ی را شساطح یادشا ه سه
)حکوم   یت حارم النر   شم نی( یها   نهادها یا تشکل )خود ررشگران یم ان ن(ش ن ارهش)

 ۀنهادهاا    ام ا ی مو اود بارایها   مح  دی  شها هاش  رص  حکومتیش س اس    نهادهای
بهتار  یآ ریرا   نقش یر رگاایأت یاستایدی  هاییشرهاد پ سرانجامشطر    تحل ل شون .  م نی(
 .ان  ش هطر   شسه سطح یادش ه دینرر گر تن نی با م ۀم نی    ام  ینهادها
 نیار از نخبگاان   20ه   بقباساا یما ن از   اارن نیار 20 یا هش ایان پاژ ییآما ۀ نمون

  علاوم ا تمااعی تشاک ل  شش حقاوقش اقتصاادیعلوم س اسا ۀچهای یشت یدانشگاهی د استادان
تخصصی  های زم ره   دایای یا تهیش ب ن موضوعی یشاقتصاد   شیا    . ازآنجاره  اادان  داده

از  ششون ه نخبگان مصاحبه اس ش ا راد  ی تخشرا  ام ه   شاقتصادی س اسیش حقوقیش اب اد دی

                                                             

1. Micro Level of Politics 

2. Meso Level of Politics 

3. Macro Level of Politics 
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 انباه  هماهای  گوناه به ن  تاا موضاوعا هش  خابتعلوم ا تماعی ان ۀیشته دی مجموع 4 ب ن این
از نیاار  23تیش  ااار    ااترر وحاظ بااهتحل لاای قاارای گ اارد.  ساایشرا آساا     مااوید ررکاااش

ما یک  دایاینیر  22م یک دانشگاهیش  وحاظ به هاش زن   از آننیر  17مرد    شون گانش مصاحبه
 ان . بودهم یک رایشراسی ایش   دایای نیر 18   ادرتر

 مصاحبه آمده از دست بهو نتایج  ها دادهلیل تح. 6

 شها پرسش مرتب  با های وان  رالنش عر شسطو  تحل ل خردش م انیب چایچو ش دیبخشدی این 
 .ان  ش هتحل ل  طر    سپ  ش   ا قاو   نتای  مصاحبه دی  ها طر    داده

 مدنی ۀت جامعیو میزان موفق یاقدامات عمل بیارزیا .1-6

یاساتای م نی دی  ۀمو ق    ام  د   م زانراق امات یا عملک یش بریسپژ هشاین  ه ف اصلی
ش نرار (2شامایه ) اااد اقتصاادی اسا . دی  ا  ا   پ شاگ ری از  یشیا    اقتصاد ایجاد

 ش ه اس . ایائهبا ای  شرده  ای گونه دانشگاهی به  نخبگان

 راستای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت آن در مدنی و اقدامات عملی ۀمیزان موفقیت جامع ارزیابی (.2شماره )جدول 
 شوندگان مصاحبه تعداد نوع ارزیابی توضیحات

 ثیرگذارأدستاورد مهم و ت فقدانمدنی در ایران،  ۀجامع فقدان
عدم 

 موفقیت

12 
و  تاداناس دیدگاه نفر

 ۀدانشجویان نخب
تحصیالت تکمیلی 

 یدانشگاه

و فضای مجازی، افزایش  ها هپنهانی در نشری و افشای روابط شفافیت
 والنئاز مس یزدای ، تقدسمفسدانهعمل  ۀنسبی هزین

 نفر 6 موفق نسبتاً

، مفسدانهعمل  ۀعمومی، افزایش هزین ۀرزه با فساد به مطالبتبدیل مبا
 در فضای مجازی بسیج افکار عمومی

 نفر 2 موفق

دستاورد فکری و عملی جدی به دالیل ساختاری و کارگزاری  فقدان
 موجود

عدم 
 موفقیت

 نفر13

 فعاالن مدنی دیدگاه

نی از حقوقی نهادهای مد امکان شکایت انندمنفی م ۀموفقیت در مبارز
سازی  آیین دادرسی کیفری جدید، آگاه قانون اساسدولتی بر ینهادها

 یفضای مجاز نسبی از ۀقشر متوسط و استفاد نسبی

 نفر5 موفق نسبتاً

عمومی در فضای مجازی برای مبارزه با فساد، فعالیت  ۀجاد مطالبیا
برای شمار  انگشت ان مستقل، ایجاد نهادهاییرنگا ه روزنامهجتو قابل

خواهان، فشار برای  بان شفافیت، مجمع عدالت دیده انندارزه با فساد ممب
 دسترسی آزاد به اطالعات تصویب قانون

 نفر2 موفق

  اود  ن ر مر یم نی  ۀ ام  شدی ایران ن  ره اساساً ا هنرر بود شون گان )د  سوم( بر این مصاحبه ب شتر
   ا ی دی مباایزه باا  اااد   نهادیراه راردن د   مو ق ای اقا  دساتا   ام ۀ م نی مو ود ن زن اید   

   یما ن ۀره  ام ا ان  نرر بودهسوم( بر این   شون گان )ی  اس . ت  اد رمی از مصاحبه شیا    بوده
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یاساتای ا تمااعی دی  یها هک  شب یرترنتیا ا یبریهای سا    یژه دی استیاده از ظر  به یشهای م ن تشکل
های دیدساتا  ش  عاامالن آن شهاا   زم راهش علال اااد اقتصاادیش  مربوط به های ی شرگری   ا شاگری

 دی ح  ی شرگری   ا شاگری بوده اسا  ناه  راتار از آن. ش هش انجاماق امات ب شتر اما  ان ش داشتهخوبی 
انا .  عمومی مو ق باوده خواستۀه با  ااد به ی  زمبای ۀتب یل مطاوب م نی تاح ی دی ینهادهاهمچر نش 

 از  باه شسازی شایا      پ شاگ ری از  اااد نهادیرهی برا زم رۀ تالشم نی دی  یها دیمجموعش تشکل
دی    ا ی  ای گوناه بها کای عمومی یا ان   تهارکه نتوانی یژه ا به ؛ان  قبووی ن اشته قابل ۀش راینامیی شرگر

 با   ررر . ششیا    مرروی ایجاد به حکوم   شای به برای اعماا ربش  راگ ر ی  قاو  

 مدنی ۀفعالیت جامع ثر برؤساختاری م یهار بست عوامل و .2-6

 .اختصاای بریسای ررا م یا بهگ ا نز  دیا گاه دی 1ررشاگر ا ساختای ۀماائلش رزم اسا  دی ایرجا ابت ا
 یس اسا ا هاای ا تماعی نراام  واماع یاا ۀش  نهادی یها اشایه به  یژگی برای« یساختا یا ساخ »
 نهادهااش عباایت از شانا . سااخ  ترش یا تهاکان شکل گر ته   گره دی طوا زمان   م ی د یرای م به

 اوا دخ یا تمااع یهاا بر ی نرام ایجاد   میصل قواع    مراب ی اس  ره دی ررترویش یهایساز را
مثاباه  باه ششا ه هاای سااختایی یاا نهادیراه ل نهادیش  یژگای تحل دی .(179: 1984ش 2)گ  نز داین 
ی د .(220: 1984)گ ا نزش شاون   یهای ا تماعی بریسای ما نرام ۀدوبازتوو  ش هموایههای  ی یژگ

ا تمااعیش  یبااترها شرای    ررر هش یا تشویق زمرابع مح  دسا بر نقش قواع    شگرایی یکرد ساختا
شاود  ر   مایأ ردی   ا تماعی تی نوع ی تایها ا تماعیش  رهرگی   س اسی دی  هم د و    ساخ 

 مررارش عا م ایان . ازآیرا  شامای می بهررر ه  ش مهم   ت   نیامالن اناانع   این عوامل دی ت   ن ی تای
باا تو اه باه خطاوط قرماز    شما نیۀ  ام ا ۀدهرا  ررشگران   نهادهای م نی تشاک لی آ ریر نقش

دی شاود.  مربوطاه تحل ال مای ۀشا  ساختایهای نهادیره یا تماع ا س اسی    رهرگیی ها مح  دی 
ما نی   ررشاگران  ۀرر  ام اثمطلوب   م یآ ریر   نقش دموررات   های دگرگونی قوع  ش ه  دیگر

هاای سااختایی    توان  دی ایتباط با تااه الت    رصا  میی   شیا    اقتصاد دمورراسی دی ی ن 
سازی بارای ررشاگران دموررات ا    پاایرش  ه ف    رص  قق اینححارم   برای ت س اسی ۀایاد
 ش3مانرا  ریی دیامونا  شانازپرد نرریه ها تحل ل شود. برخی از آن ۀطلبان اصال های  خواستهیجی یت 

                                                             

1. Structure- Agency  
2. Giddens 

3. L. Diamond 
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 شر ا    تو اه داینا أحکومتی   م نی ت سطح ررشگری ن ر های ا تماعی   نخبگان بر نقش هر د 
. رررا  ب شاتر تو اه میم نی   ن ر های ا تمااعی  ی  نهادها به نقش  رهرگ یب نش تاح  اما دیاین

ررشاگران ما نی بار  پ وستۀ یتر بر عواملی همچون اعماا  شایها نهایرشگرار یدرکیی همچر نش با 
دی گااای باه  یما نی  هاان از نهادهای  ویی یایی   شها ن آن ب یا قی ون ها وم ش اناجام   پکح

 (.45: 1997)دیامون ش  ر ر ی  م رم آن تأ ک  تح یراسردمو

 مدنی ۀالیت جامعحاکمیتی بر فع یثیر شرایط ساختار أت یارزیاب (.3شماره ) لجدو 

 توضیحات
 میزان

 گذاریثیرأت
 شوندگان مصاحبه تعداد

گویی حاکمیت، نگاه  ناپذیری و ناپاسخ عدم تکثرگرایی و نظارت
گیری از رکن جمهوریت،  حاکمیت به فساد، فاصله جناحی و سیاسی

کنترل کامل دولت بر اقتصاد و عدم  دولت رانتیر و تمرکزگرایی،
 ۀمالی جامعـ  ستقالل و توانمندی اقتصادیت اقتصادی، عدم ایشفاف

 مدنی ۀمدنی، محدودیت شدید امنیتی جامع

 نفر14 زیاد
و  تاداناس  دیدگاه

ۀ دانشجویان نخب
تحصیالت 
تکمیلی 
 دانشگاهی

های کافی برای نهادهای مدنی، استقالل محدود  فرصت نبودن
 یو عدم استقالل اقتصاد سیاسی

 نفر 4 متوسط

مدنی، نقش محدود موانع ساختاری و  ۀجامع یمهارت بیانگیزگی و  بی
فعالیت در راستای ایجاد  همدنی ب ۀعدم تمایل جدی جامع عمدتاً

 یاقتصاد اقتصادی و مبارزه با مفاسد شفافیت

 نفر2 کم

استقالل اقتصادی نهادهای  فقدانجمهوریت، ی دور شدن از معیارها
لیت مدنی، و سیاسی حاکمیت بر فضای فعا یمدنی، فشار قضای

به مبارزه با  تمایل جدی فقدانطور واقعی،  استقالل قوا به نبودن
 قدرت مرکزی ۀفساد در هست

 نفر15 زیاد

فعاالن  دیدگاه
 مدنی 

طرف نبودن  گو در حاکمیت، بی غیرشفاف و غیرپاسخ یفرایندها
 رانتیر قضات، اقتصاد

 نفر3 متوسط

موجود باید فعالیت  در زمان فشارهای ویژه به ،مدنی ۀاعضای جامع
آفرینی  قادر به نقش ،قواعد کار مدنی را بلد باشند چنانچهکنند و 

 .خواهند بود
 نفر1 کم

ر ر شارای  سااختایی حاارم تی   أش ت تحا  تا م نی     او   آن به ۀ ام  شیس  نرر می به
نشجویان   دا تاداناس پ شتر مطر  ش شررشگر ره  ا ساختای ۀچایچوب نرری دی اقتصادی اس .

بار  یرا   تقر یشش ررترواسایهاای س ا  یان  ره برتاری محا  د بوده نرربر این  شون ه مصاحبه
راه نقاش  اسا ما نی دی ایاران ساب  شا ه  یها برای ررشگران م نی   نهادها یساز  رص 

شون گان بار  ناپایر   نامو ق باش . ارثری  مصاحبه م نی دی پ شگ ری از  اادش پایرش ۀ ام 
 ۀقباواش اساتقالا رام  ام ا گرایی س اسای قابال ع م رثرت س اسیش یتمررزگرای ره نررن  این

اقتصاادی ناابی   عا م اساتقالا  ا ی  یحارم ا ش تمررزگرایا  ا ی دی ۀنباود ایاد م نیش
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مااتمر از  یشگ ر دی ما ر پ   حکومتیترین موانع ساختایی  از مهم شم نی   صریی ینهادها
انکاای  دی ایرجا مررویش شره گیته ش  گونه ان . همان صادی بوده ااد   نهادیره رردن شیا    اقت

   عا م اساتمرای بلکاهن اا ش ق اایی دی مباایزه باا  اااد  هاای اقا امات دساتگاهاز ای  پاایه
گویاان  اس . اوبته سه نیار از پاساخ یشیا    اقتصاد یاستای ایجادمر  دی  قاع ه یساز رهینهاد

  قا انیا دی ض      یل ش ه   راستئقا یمح  د   نقصایراد  حکومتیساختایی  برای موانع
 اس .با ای رم  شمقابل ناب  به نرر شها ان  ره دیص  آن م نی دی ه ۀ  ی دی  ام  ۀایاد

 برای مبارزه با فساد مدنی ۀجامع موانع پیش رویارزیابی  .3-6

  ساپ  پ شاگ ری از  اااد ب اان  یباراما نی  ۀ ام  وانع پ ش ی یدی این قام ش نخا  م
 .ش ه اس توض ح داده 

 ر شفافیت و فساد اقتصادیبمدنی  ۀجامع یثیرگذار أعوامل دلسردکننده و مانع فعالیت و ت یارزیاب (.3شماره )جدول 
 شوندگان مصاحبه تعداد موانع توضیحات

دموکراتیک درونی،  ۀروی فقدانعدم انسجام درونی، فردمحوری و 
 ۀطلبان قدرت های یشگرادرک مشترک و تئوری مشخص،  فقدان

 ۀنهادی جامع بندی و ضعف تاریخی و مدنی، نیم رهبران و فعاالن
بودن و غفلت از اقدامات عملی و بسیجی  محور نظریهمدنی، 

 هب دهی مبارزه، عدم اولویت یجدی برا ۀضدفساد یا عدم اراد
 سازی شفافیت

 نفر 10 داخلی

و  تاداناس دیدگاه
دانشجویان تحصیالت 

عدم استقالل مالی،  های سیاسی وکنترلی حکومت و تیمحدود گاهیتکمیلی دانش
 عمومی و خصوصی در ایران ۀحوز تعریف دقیق فقدان

 نفر 6 حاکمیتی

مدنی نقش  ۀکنار یکدیگر در انفعال جامع شده دریادتمام عوامل 
تنهایی  یک از عوامل داخلی و حاکمیتی را به چیاند و ه داشته

 مدنی به مسئله فساد دانست ۀتفاوتی جامع بی ساز زمینهتوان  نمی

داخلی و 
 حاکمیتی

 نفر4

های عملی برای مبارزه با فساد، اتحاد  حل ابتکارات و راه فقدان
نخبگان و  یکار با یکدیگر، کم گوناگونمدنی  ینهادها نداشتن
جای فعالیت  سیاسی به تمرکز بر فعالیت ثیرگذار،أت یها چهره

 و آموزشی یاجتماع

 نفر11 داخلی

 فعاالن مدنی دیدگاه
به صدور مجوز برای فعالیت، ناامن بودن فضای  مشکالت مربوط

 قالبن و سایر عوامل ذکرشده در ادهی علیه مفسد گزارش
 یمشکالت و فشارهای ساختار

 نفر 4 حاکمیتی

مدنی نقش  ۀتمام عوامل ذکرشده در کنار یکدیگر در انفعال جامع
تنهایی  ل داخلی و حاکمیتی را بهیک از عوام اند و هیچ داشته

 فساد دانست ۀمدنی به مسئل ۀتفاوتی جامع بی ساز زمینهتوان  نمی

داخلی و 
 حاکمیتی

 نفر 5

بار ایان نرار  شاز ن مای از آناان شود ره رمتار یبرداش  مگونه  این شون گان  سخ مصاحبهپا از
ن ایدش اما با ش  یررز بر  اادست زبه   او   با تم یاق اشت ی ی ه چ به یشم ن ۀ ام  ره ان  بوده
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 ش خواهان مبایزه باا  ااادم نی ۀره  ام  ان  بر این نرر بوده شون گان ی از مصاحبهاز ن م دیگر
  عا م  مشاترک نرار   دیک ا مااع  قا ان انر م ای دی نی مشکالت   ود دو ل اما به شاس 

دی  ای یا  انباه همه   ی ا  اقا اماسا  نتوانااته ش حکومتی  های  ی  مح  د ماوی استقالا
ساختایی س اسی    یها  دی  ش محقن ب نش نیدیا انجام ده .   شیا   ی ز  اادست یاستای

م نی   عا م انااجام  ۀدی  ام  ی مو ودها تر از راستی مرات  مهم یا به حارم تی اقتصادی یا
 ان . شمای آ یده به ش اادست زی بایۀرک دیت  ع م دیک مش ش کریش ع م اتحاد دی نی

 شفافیت اقتصادی ۀلئمدنی در ارتباط با مس ۀجامع شفافیت و صداقت. 4-6

س اسایش بحاث صا اق ش  ۀ ام ه م نی از  ام ا ۀررر ه   تمایزدهر  یکی از م  ایهای ت   ن
بارای  یمحاوی د ی از مری ا     راا  باه شعملای م نی   به تبع آنش ت ها  ۀشیا    دی  ام 

   باودن دو ل ناشایاف م نی به ۀری از  ااد اس . دی اقعش  ام سازی شیا       لوگ  نهادیره
هاا یا دی  آن شدها    شاهر ن ان یعمومی به نهادهای م نی یا از دس  ما ع م ص اق ش اعتماد

 دهر . بر اد قرای می م نی   س اسی ق یت شبه ۀ ام  ۀزمر

 مدنی ایران ۀعملکرد جامع ارزیابی صداقت و شفافیت در (.4شماره ) جدول
 شوندگان مصاحبه تعداد صداقت توضیحات

نیت و تعهد مدنی، وابستگی به قدرت و أزده، عدم ش سیاست
اقتصادی،  آمیزفساد یها برخی در فعالیت یحاکمیت، درگیرشدگ

واقعی  های خواستهتوجهی به  شفافیت، کم کنندۀ ملزمقانون  فقدان
یابی  قدرت منابع درآمد غیرقانونی، تمرکز بردر برخی موارد، مردم، 

 جای فعالیت اجتماعی به

عدم 
شفافیت و 

 صداقت

و تادان اس دیدگاه نفر 18
 ۀدانشجویان نخب

تحصیالت تکمیلی 
توجهی در این نهادها  تراکنش مالی قابل چون اصالً ؛شفاف است دانشگاهی

باالی عمل مدنی  ۀدلیل هزین چون به ،صداقت دارد ؛وجود ندارد
 است.هنوز پایبند به این فعالیت 

صداقت و 
 شفافیت

 نفر 2

، عدم نظریگسیختگی  فرهنگ شفافیت در تاریخ ایران، ازهم فقدان
  شانسازی عملکرد درخواست مردم و دولت از این نهادها برای شفاف

عدم 
 صداقت و
 شفافیت

 نفر 16

ها  مین مالی این تشکلأت در موردچون حاکمیت  ،شفافیت وجود دارد فعاالن مدنی دیدگاه
دلیل نیاز به  وجود شفافیت به ؛یژه از خارج کشور حساس استو به

دلیل اجباری  صداقت در عمل مدنی به ؛قضایی یعبور از فیلترها
 نبودن ذات این اعمال

صداقت و 
 شفافیت

 نفر 4

   یشزدگا بر شیاف نباودنش س اسا  شآمایی مویدمصاحبه دی این پژ هش ۀارثری  قاطع  ام 
 ۀبا ی داینا . نت جا یم نی دی ایران برای شیا    اقتصاد ۀ ام  دی یص اق    ت ه     ع م

شاهر ن ان   نهادهاا یاا  عمومی به نهادها یا شکاف اعتمادی با ن یاعتماد یش بین  ض  ت چر
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گری   ی عمومیش  توان به مطاوبه نمی ششکاف ینبود اعتماد یا گاتردگ یم نی اس . د ۀ ام 
یا ررش  م ی برای شیا       اادسات زی اقتصاادی    ایجاد  ربش یشا کای عموم یپشت بان

دچاای ش نهادهاا   ررشاگران ما نی ب شاتر ره ان  بر این نرر بودهشون گان  ام   ای بود. مصاحبه
حتای  گاهیق یت بر ادی    سوی م نی  اصله گر ته   به یها ایزش   از ان   ش ه یزدگ س اس 

ی تاایی    انا   رهراگ نتوانااته شان    دیعمل خوایی سوق یا ته دی  ااد   یان  یبه دیگ رش گ
 ررر .  نهادیره  یا خلق ررش  م ی ض  ااد

 تمام نهادهای ما نیش ناصاادق   ناشایاف یاا ره ان  نرر بودهشون گان بر این  مصاحبه اما
هاای صارییش  همچاون اتحادیاه ای از ررشگران   نهادهای م نیش ب ن دیاین زده ن اتر . س اس 
شایاف  یمثابه ررشگران به ...  شبر اد های مردم ایش سازمان شجوییش   ارن یسانههای دان انجمن

 ۀن باه مطاوباآخواهی    اادست زی   ضار یت تبا یل  شبرد ع او    پ ی  مت ه  دی ی شرگر
سازی شیا       لوگ ری از  ااد اقتصاادی  عمومی برای اعماا  شای به حکوم  برای نهادیره

 ۀاین ررشگران   نهادهاای ما نی  اقاع دی  ام ا برابراینش حااب ؛ تلقی   برداش  ش ه اس
 ان . های حزبی    راحی   ا ررده م نی یا از تشکل

 مدنی ۀجامعه و شهروندان بر عملکرد جامع یهمراه ثیرأت یابیارز .5-6

دی پ شبرد دمورراسیش  یم ن ۀر رگاای بر مو ق   نهادها    ام أعوامل ت ترین از مهم ییک
  عملای  ینگرشا ا  کری ید سویه   همراه اطبایت ۀش مائلیز    اادست شخواهی  ع او

تاب ی از  شم نی اس . طب ا این همراهی یا تماعی    ام ه با نهادهاۀ یا ب ن شهر ن ان
گااه رایم نی ب ۀ ام    ی تالش پاایری  ساازی شاهر ن انش تحاوا نگرشایش  ام اه آ

 هاینباود ایان همرا اسا . دی ...  شردمبرحاق ما های خواساتهس اسیش تو ه  ا ی باه 
عمومی  ۀپشتوان ر رگاایی ب  نأض      ینجوی    اق  ق یت ت م نیش ۀا تماعیش  ام 

 خواه  بود.
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 مدنی ۀو شهروندان بر عملکرد جامع ثیر جامعهأت یابیارز  (.5شماره )جدول 

 توضیحات
 همراهی
 جامعه

 شوندگان مصاحبه تعداد

دلیل دلزدگی و  جامعه به ؛راه استقشر متوسط آگاه و هم
 .یک حرکت اعتراضی است ۀفساد آماد گستردگی

 و همراهی
 آگاهی جامعه

 نفر 6

 و تاداناس دیدگاه
ۀ دانشجویان نخب

تحصیالت تکمیلی 
 دانشگاهی

محدود  ؛اجتماعی با نهادهای مدنی ۀجامعه و بدن عدم همراهی
 ؛الی جامعهرده با از تحصیلکردگان کمی ۀماندن همراهی به عد

 ۀروحی ؛اعتمادی عمومی جامعه به نهادهای مدنی و حزبی بی
عدم ایجاد انگیزش در مردم توسط  ؛منجی انتظار برای یک

عدم عضوگیری  ؛رسانی واقعی به مردم عدم آگاهی ؛نهادهای مدنی
عدم ارتباط مستمر نهادی با  ؛ها منظم، عدم آموزش مدنی به توده

سطح پایین فرهنگ  ؛مدنی ۀمعسردرگمی جا ؛های مردم توده
عدم مقبولیت عملکردی نهادهای  ؛مدنی در اعضای عادی جامعه

 رایجدی نهادهای مدنی ب تالشعدم  ؛مدنی در شهروندان
باالی سیاسی همراهی  ۀهزین ؛جنبش و اقدام جمعی ضدفسادی

 های مردم های ضدفساد برای توده در فعالیت

همراهی  عدم
 و آگاهی
 جامعه

 نفر 14

مجازی بر  یثیر زیاد فضاأت ؛قشر متوسط و جوان گاهیآ
های اعتراضی با  گیری حرکت شکل ؛سازی مردم همراه

 ممکن ۀترین جرق کوچک

همراهی و 
 آگاهی جامعه

 نفر 5

 فعاالن مدنیدیدگاه 
اعتقاد به  ؛فعالیت مدنی ۀباال بودن هزین ؛مدنی ۀاعتماد به جامع

فرصت کافی  ؛ نبودنراننتیجه بودن فعالیت ضدفسادی در ای بی
 ؛شهروندسازی مناسب فقدان روند ؛زیاد معیشتی ۀدلیل مشغل به

گرایی در  نبود حس ملی ؛نشدن کامل اصول دموکراتیزاسیون پیاده
 اندازه کافی بین قشر جوان به

عدم همراهی 
و آگاهی 

 جامعه

 نفر 15

 ایرکه  ام ۀدریل  ره یکی از یس   یبر  توان به این  مع یم (5شمایه )  ا های   داده پایۀبر
هاا    ش ع م همراهی تاودهن اشته اس  اقتصادی شیا    چشمگ ری دی عرصۀ دستا یدم نیش 

 ۀ ام ا تو اهنا  از: عا م ا تارین دریال آن عبایت اس  ره مهم م نی ۀ ام  ا تماعی با ۀب ن
مراهای دی بااری ه ۀهاا   هزیرا آن نبر اادی م نی به آموزش عمومی   شهر ن ساازیش قا یت

  اادست زی.

 گیری نتیجه

هاا    غ ردمورراسای هاا ترین چاوش دمورراسی مهم های دیگر  اادش گونه   یاقتصاد  ااد
ت  ا ن ساالم     برایها  ترین شاخص از مهم ییک یشاقتصاد شیا      آیر  شمای می به

دی   های س اسی اس . تحقق یا ع م تحقق شیا    اقتصا ها   نرام قانونمر ی حکوم 
)ا اراد(ش م اانی  پ شگ ری از  اادش ن ازمر  ی یکرد س اتمی   چر علتی با ساطو  خارد

از  یکایبرپایۀ ی یکرد س ااتمیش   رالن )حکومتی( اس .  شها   نهادهای م نی( )گر ه
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ما نیش  ۀشاگ ری از  ااادش  ام ا   پ شش شیا   یقانونمر  عرصۀترین ررشگران دی  مهم
 ۀ  نقش  ام  عملکرد ۀب ران  اقع یهاتر . تحل ل   ایزیاب  نی    ارن م شنهادهای م نی

بریسی نقش  نرایتیش ماتلزم   بان ترین نهاد دی ه عروان مهم به شم نی دی پ شگ ری از  ااد
ها    هاش  رص  دی خود آن مو ودقوت   ض    م زان   با تو ه به یآن با ی یکرد س اتم

این مررار  اس . از  ام ه ییا ع م همراه هی  همرا یحکومت ا یهای حارم ت مح  دی 
   تخصصای از نخبگاان ینررخاواه با ی ام ه م نی    ااد اقتصاد ۀیابط شمقاوهدی این 

   ارن دانشگاهی   م نی بریسی ش .
م نی  ۀ ام  ینپایر تر ۀحاری از راینام پژ هششاین  رلی یر ا  بر ش یا تهعدیمجمو

پ اما     شساو ازی  شینپایر تر ۀبود. این راینام یصادشگ ری از  ااد   شیا    اقت دی پ
 شلیمقانونیش ع ررثم یها سازی  رص   ق انهای حکومتی    موانع   مح  دی  دستا ید
یژه خلاق    به یشاز مله ی شرگرش م نی ۀاییای نقش بهتر  ام  یبرا مطلوب ی  تشویق  ِ

ی نهادیراه راردن شایا    آ ریرش  ربش ا تماعی با همراهی ا کای عمومی   ماردم بارا
دی مو اود  یهاا راساتی   ها ض   ناشی از شنامهیرا نیا بود. دی سطح م انیش یاقتصاد

رشیش  کاری   عملای  آموزش نرریش ب برای ی   تالشاعم از ع م  شم نی ۀخود  ام 
تاالش  ا ی  عا م ؛شیا    اقتصادی برای رایرردقائل ش ن سوم  ۀدی  ا ووی  ؛مردم

رر   ثعمومی   آ ریرش ی   ربش ا تماعی م ۀمطاوبی      اقتصادی به تب یل شیا یبرا
ایرکاه دی ساطح  سارانجامخواهی   پ شگ ری از  ااد اقتصادی باود.  ماتمر برای ع او 

 تاً اابن ۀر ایان راینامابا شما نی ۀا کای عمومی    ام ه با  ام  هیهمرا ش ع متر گاترده
   هاا اعتماادی تاوده بای از ناشایهام  شراهایاین ع م هم بوده اس  ره تأر رگاای شمرد د

ش ه دی ایتباط با حکوم     های طر  م نی   دریل   راستی ۀبه ص اق   ام  شهر ن ان
 م نی بوده اس . ۀ ام 

  دانشاجویان تحصا الت تکم لای  تاداناسهای شرهاد به پ ابت ا    ا مربوط دی پایانش
ما نی دی  ۀ ام ابارای  یپاایر تر ای ه  راینام کردلعمگ ری  شکل یبرا ی رزمها بایاته بایۀدی

 شود. بر ی می طر    سپ   مع ششیاف ۀ  ایجاد  ام  ی ااد اقتصاد زا یپ شگ ر یاستای
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 شفافیت اقتصادیایجاد مدنی در  ۀشدن جامع ترر برای اثرگذا شده های مطرحپیشنهاد (.6شماره )جدول 
 شوندگان مصاحبه هاشنهادیپ توضیحات

مبارزه با فساد در میان نخبگان سیاسی، تقویت  ۀدن قدرت، ایجاد ارادچندبلوکه ش
مدنی، درخواست انتشار شفاف اطالعات تمام ی دستگاه نظارتی با کمک نهادها

سیاسی  نظامکل  یپذیرساز کشور، اصالح کردن و روزآمد کردن و نظارت نهادهای
 در حاکمیت یمناحزاب سیاسی کشور، حذف نگرش دیگردش کشور، تمرکز بر تقویت

 حاکمیتی

و تادان اس
 ۀدانشجویان نخب
تحصیالت 
تکمیلی 
 دانشگاهی

دیدگاه مردم  های اجتماعی، تالش برای تغییر بخشی از طریق شبکه تمرکز بر آگاهی
مبارزه با فساد، تمرکز بر  ۀعنوان الزم سیاسی به ۀاز طریق آموزش، تمرکز بر توسع

ترین حرکت الزم، تالش برای نهادینه  یعنوان اساس جامعه به همۀ مردم آموزش
گویی، افزایش حمایت قانونی از افشاکنندگان و  فرهنگ عمومی پاسخ کردن

فاده از ت، آموزش شهروندی با اسیزیخطر حکومتی شدن فسادست جلوگیری از
 المللی مبارزه با فساد های مدنی و دینی، همکاری با نهادهای بین ارزش

نهادهای 
 مدنی

فشار به اعمال در قدرت،  گردش آزاد نخبگان فشار برای قبوالندنمال اعو ش تال
مجازات  عمل فسادی با اختصاص ۀنیبردن هز و دستگاه قضایی برای باال حاکمیت

افشاکنندگان، ایجاد یک نهاد مشخص با  ن و قانون حمایت ازافاسد سنگین برای
 یهئقوه قضاویژه  افراد دانشگاهی برای نظارت بر تمام قوا به مدیریت

 حاکمیتی

فعاالن  دیدگاه
 مدنی و حزبی

 سوی و حرکت به پرشمارجای نهادهای  واحد به ییک دستگاه نظارت ایجاد
دیگردشمنی در جامعه و سیاست ایران و استفاده از  حذف نگرش سازی، یخصوص

های تخصصی مبارزه با  بخشی و روشنگری، ایجاد دپارتمان برای آگاهی ها هنشری
ها و تالش برای ایجاد اجماع ملی در میان نخبگان سیاسی منصف  دانشگاهفساد در 

فکری دانشگاهی برای مبارزه با فساد، تالش  ۀشبک از هردو جناح کشور، ایجاد یک
ملی با  ۀمطالبیک آن به  مبارزه با فساد و تبدیل در راستایملی  ۀبرای ایجاد روحی

 بش فراگیر ضدفسادیسازی افکار عمومی و آفرینش بسیج و جن همراه

نهادهای 
 مدنی

رردن شیا    اقتصادی   پ شگ ری  برای نهادیره های این پژ هشترین پ شرهاد ش مهممجموعدی
 ن  از:ا م نی با ی یکرد س اتمی عبایت ۀبا محویی   ام  از  ااد اقتصادی

 (1 هاایی همچاون: م نی با موویه ۀسازی توس   ام  او ( آموزشش ی شرگری    رهرگ
ماا نی همچااون عاا او ش مشااایر ش  هااای ایزش رپایااۀپایرسااازی ب    ام ااه آمااوزش
به نو وانان    وانان از  ...  شش شیا   ش قانونمر ییگوییش  اادناپایر پایریش پاسخ مائوو  

    اای اطالعااتی دی  هاش ههااش بر شاویها   نشاری   هماایش ها هش  لاایپاایر طریق ع و
آگااه باه حقاوق  گاراش ما نیش شایافش قاانون یشهر ن سااز (2؛ ایرترنتی های ا تماعی هشبک

هاای تخصصای  ها   رایگاه نشا  یبا محویی  نو وانان    وانان از طریق برگزای یشهر ن 
راردن آماوزش شاهر ن ی از طریاق  یعلم یبرا تالش (3 ی؛ایرترنتی   دی   ای   زیک برخ 
هاای دانشاگاهی    تمرراز انجمان شیهای دیسا برنامه   ه ف دی رتاب بر گرجان ن این اصرای

ش مباانی مباایزه باا  اااد یمحویی  حقاوق شاهر ن  های آموزشی با د یه یس بر برگزاییم ا
اومللی دی   ای  همتایان ب ن های هشیا      استیاده از تجرب قانون اساسی   اصوا اقتصادیش
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 ۀ سا ل یی خود بهصر با حقوق گوناگون اصرافرردن  آشرا یبرا تالش( 4 ؛ هانی یم ن ۀ ام 
   اادسات ز  ش او گراش شایا    ا تماعی  راگ ر قانون  ربشی  ایجاد  (5 ؛صریی یها انجمن

 ؛م نی ۀبارترین ه ف آموزش عمومی توس   ام  عروان به
از  ی   اای مجاازیج  با  شسازی ت املیش هوی  ا ایتباطی یها ظر    ب( استیاده از

 های م نی ره اها اف ن   گر همجازی دی ب ن   ار ی  ا هماهرگی یتشک ل شویا( 1: طریق
ساازی ما نی    هویا  بارای نشار نررهااش مراسابی  طریاقش  رصا  داینا  تاا ازایان یهبمشا

تشاک ل    یهاا   اقا امات بارا برناماه یسااز هماهراگ سرانجامشض  اادی   ی خواه ع او 
زنای    پل ۀنرریتوان از  می یاستاش اینشود. دی خواه  راهم   شیا  یم    ربش یا ررش ردبش پ

   امو ق ی  ره براننرر نیبر اس شرا  ام ه د  . ایناستیاده رردگا من   اسرو نرری  چایچوب
ن  از: ا اس  ره عبایت رزمسه شرط  یخواه   ع او  یاز مله  اادست ز ی ربش ا تماع هر

  سازگای   مشاابه   شی ئووو یوحاظ ا بهره  ییها ر ش چایچوبین  رایدی ا ش«چایچوب یزن پل»
 نیاا .(238: 2009ش 1)ا پ نا یخو یونا  م هام پ باه شایتبااط هااتر  یب یوحاظ سااختای به
   برداشا  شرررا  یم یسا   رابش دها .   اارن ییخ م  ربش   ماردم   ارن ن ب یون زن پ

 اینشبراابرزنرا ؛ بون    ربش پ سازمان ا رهایباوقوه یا با تی یا راد   اع ای ها شزها   اییبا 
ساازمان  رابش باا مخاطباان همانرا  شاود.  یهاا ام پ ده  راه ییخ م یهرگام یررش  م 

انطبااق   رایباا  آن بارای  ش راه برمبراای تقویا  ایزشای   عق ا تیش«  چاایچوبیتقو»
ش «چوبیدی چاا اتحو   تغ  ر با   » .(238: 2009)ا پش  ی د می رای مشابه به ی ی ادهای

توان آن یا حیظ ررد.  با رمی تغ  ر می شد انطباق ن اش یچر  مو دی ی  یا یررون بچویچا اگر
 یآشکایسااز یشا ه   ما  ن بارا ما یری  ای گوناه  مجاازی به ی  اا استیاده از ظر  ا  (2

  اای مجاازی  ی  سانااو یما  دسااز عل اه یا کای عماوم با   (3 ؛ اادهای اقتصادی
 ؛دمبایزه با  اا یترین ابزایها از اصلی یعروان یک به

سااازمانی     نیاناااجام دگ ری  شااکل بااراینهادسااازی ه باا یماا ن ۀ اام ا اقاا ام ج(
 (1 هایی همچاون: ویهثایجاد  رهرگ شیا      اق امات ض  اادی با ممرروی  هب یسازمان بر ن

نهادهاا    ۀایتباطات ا قی   ت ااملی با ن هما ییبرای برقرا« م نی ۀ ام  عاوی شویای» ادایج
ش ت ریا  یماع نرر سازی  ظای ش اق اماتش یس  ن به ا   هماهرگ م نیش ت ری  ررشگران

                                                             

1. Opp 
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 ا ن   آماوزش ببارای ت یدانشاگاه ی کار ۀیا  شابک یقارایرل   ب تشاک (2...؛   یاهبردهاش
 (3 ؛هماهرگ رردن تحررات ض  ااد مرروی زه با  ااد بهیمبا یها ا ووی   ااد  های   اقمص

 بارای تاالش( 3 ؛شایا    ۀمطاوبا ییاساتانهااد  احا  دی  یا  دایجاا خواسا یدر با  رزمرت
دی نی نهادهای م نی باا  یرایآم ساز یمررو به ی  مراسبات تشک التی  بازت ر یان از  پوس

اقتصاادی باا مراابع  ابه اساتقال یاب دست یتالش برا( 4 ؛م نی  هانی یاوگو گر تن از نهادها
 (5 ؛گی به د وا    حارم ا مرروی راهش  ابات م ان مطبوعات به  یژه دی بهماتقل  دیآم ی
سازی  م نی   ع وگ ری دی سراسر رشوی برای همراه ی  سازمانی نهادها ید اتر نهاد گاترش
خاواهی    شایا      قاانون عماومی باا ا وویا  ا کای   شهاش شهر ن ان بانی توده پشت    ل 

 یاستا؛   ررش  م ی دیاین ایجاد  ربش

 ۀ  باه  ام ا ا  ام یشصا  ۀش سا یرا ب خوش شیا زا (1: یحکومت حسط دی شرهادها د( پ
  شیا    ینهادهای م نی با ا وو گاترش ی  س اسی برا ویشش مایقانون یساز    رص  یم ن

ش طار  یی شارگر مرا ش قاعا ه یگار ها برای مطاوبه نشا  یماتقل   برگزای   اق ام یاقتصاد
 یحکمرانا» ۀنرریا ه بهیشاا یاستاش ایندی .ی دیگرها   اعتراض ی  ض  اادی م ن های اعتراض

اعماا قا یت   ت امال  یش چگونگیر گ م تصم یها ر ی را ایها  شیپو به رهمی   اس  « خوب
تش یقا  اباه اعماا شیمراناکح نشیاد طوی بر به. ها( اشایه داید   شهر ن ان )ا راد   گر ه د و 
ها  م چگونه تصام هسر رای داید ر مهم های این پرسش  با  شود مربوط می ییگو   پاسخ ت امل

بایا  ت امل د و    شاهر ن ان  هاتر ؟ یاانرا ی یارچه گ رن گانش  تصم م ؟شون  یاتخاذ م
عراوان  بلکاه باه شعراوان مازاحم نه به یشم ن ۀ ام  با یت امل ۀهش یابطینرر نیا ؟ دیباش چگونه 
دینرار از ملاه برقارایی شایا    اقتصاادی  گونااگونشهای    همراه حکوم  دی زم ره مکمل
 ترها خاوب ناه یحکمرانا تحقاق بارایراه  . گیترای اسا (3: 1999ش 1)پالمپتر شود می گر ته
  شاهر ن ان  شیش بخاش خصوصایما ن ۀوما ش  ام اکح د و ش بلکاه ت امالآ ریری  نقش

راه  باریم یسار ما شا ن باه سرع  دیحاا  هانی  ه   به تر دیهمی دی  هان (2 ؛اس  یضر ی
اختن بادیحااا یناگ  چشامگ ریباا سارع   رشاویها یهرگ   ر یشس اسیش اقتصاد یزهارم

هاای  خاود   دساتگاه یعملکردهاا ها   س اس  شحکوم  خود ی ش رزم اس  ره اس ؛ ازاین
 شطریاق ده  تاا ازایان یقرا یم ن ۀنخبگان حکومتی    ام  یشراس م رض آس   ییا د ینرایت

                                                             

1. Plumptre 
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ش سایشرا زمان شحکوم ره د یدا تیضر  .شون تر ن بزیگش گاترده های روچ  یا نابتاً  چاوش
دینرر داشاته  یشتر ب   ی  ها یا با یایاگ س اس  علمی   مرطقی دیی   انتقادپایر شری ب  اقع
خاوبش قانونمرا یش  یبرمبراای حکمراناخود یا  یمشر ع   س اس پ وستهطریقش  تا ازاین باش 

 م رر .   ترم یبازسازش م یآ  رای ششیا   

س اسای حاارم  هاای   رشاوی از  ریان ا  بوی ررات یم ا رایت استقالا ب شتر نرایضر  (3
از ملز ماات  یکی : ویی ا راد سود و مبایزه با میاس  اقتصادی   یان    ی یپ گ ر مرروی به

 های  ریان نرر از صرف ش  ی برای مبایزه با  ااد ۀ  ایادیتقو شحکمرانی بهتر دی ایرانی   
گری د و  دی اقتصاد یا   راهش تص ی( 4؛ اس  س اسی   ب  ن تب      با شیا    ب شتر

باا شایا    ب شاتر از  آن گاام به ا رای گامبه بایا   تحقق آن می برای وی  شامر ضر یی اس 
های سود و   نرایت  اطالعاتی برای ا راد   گر ه یها مرا ا یان  عمومی   باتن ۀطریق مزای 

 بایااتی تر با  ااد ی   ۀزیمبا ی  براموکح( 5 شود؛تو ه ب شتر  شد آنرکلعم ۀنحو بر پ وسته
ما نی ن از  ۀنراایتی  ام ا یباه سااز رایها یشنرایتی د وتای یاا یسام یساز رایها دی ررای

رایش  ب بایاا   اقاع ن از مای ی  ررشگران ما ن یم نۀ  ام  (6 ؛پ ش تو ه داشته باش  از ش ب
نرر از نوع  ریاان  رفص شیا پایری   مائوو   یشرشویش ت ه  م ن ۀهای توس  ضر یت مرطقش

راه دی طاوا  گونه همان ااا سایانهأمت .دینرار داشاته باشار  ش  مرا ع گر هی    راحی س اسی
دی ح   یادش ههای  از بازیگران م نی به شاخص یتو ه بخش قابل اا توض ح داده ش  پژ هش

ا ع بار مرا یت   مراا ع  رااحی   گر هایباه قا  فوطاهاای م  ان    ایاده انترای تو ه ن اشته
گار ه  ی  اقتصاادساره میا ای گونه به ؛داشته اس  برتری شنرر از مرا ع  راحی صرف شعمومی

 یا اقتصادی خود   گر ه یا  ریاان س اسای خاود  اادهای دیمقابلش  ررده تر  نگییا پر مقابل
 ان . رردهینگ  پرهان یا رم
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