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مهم . صراحت از آن برده نمى شود در همه جا هست اما هيچ نامى به. اين جمله آشنايى است» ...مى خواهى كارت راه بيفتد

ش با عبارتهاى محترمانه و شيك كه در وراى نام. از گفتن آن ابايى ندارند افراد. اين است كه بدانى گره كار با آن باز مى شود

نامهايى است كه ... و پول شيرينى، پول چاى، زيرميزى، هديه، هبه: حرف و معنا پنهان شده است تكرار مى شود آن دنيايى از

 رشوه شود، اما چه بخواهيم و چه نخواهيم اين واقعيت شود تا برهنگى، زشتى و وقاحت اين عمل پوشيده داده مى» رشوه«به 

 .است ناميمون مانند اختاپوسى ناپيدا و مرموز سالهاست در تمام بخشهاى ادارى گسترده هست و در ايران نيز اين پديده

برخى رويه هاى غلط در اين باب را  هرچند در سالهاى اخير دولت سيد محمدخاتمى توانسته با كوشش مداوم و بى وقفه

... ادارى شود، اما با نگاهى به كارنامه سياه رشوه خوارى، رانت خوارى ر نظامتصحيح كند و مانع از پيشروى ريشه فساد د

   .نياز دارد امحاى كامل مفاسد اقتصادى به صبورى و حمايت بيش از پيش ارگانهاى دولتى و حكومتى نشان مى دهد،

  هر نامى به جز رشوه

و به » رشوه«. دى محصول ساختارهاى غلط ادارى استكه در يك نگاه اقتصا رشوه پديده اى اجتماعى و معلول واقعياتى است

كمتر نام اصلى خود  مبالغ مختلف به قصد رسيدن به مقصود از جمله همين اتفاقاتى است كه در هنگام اجرا تعبيرى پرداخت

يرينى، پول چاى، زيرميزى و درآمدمتفرقه ش. نمى شود در همه جا هست و هيچ نامى به صراحت از آن برده. را همراه دارد

پرداخت رشوه و شيوع چنين پديده اى كه موجب مى شود بسيارى احقاق حق . مى يابد حق الزحمه، روكشى اخالقى و شرعى

حاكى از شيوع نوع خاصى از  خود را با پرداخت پول خريدارى كنند قبل از اينكه نشانه نوعى دادوستد دوستانه باشد و ناحق

واخالقى ريشه ارتباطات سالم جامعه را در زمينه هاى  به عنوان فساد مالى» رشوه«. فساد در دستگاههاى دولتى است

 رشوه خوارى. مى خورد و بعد، در مقام عاملى تأثير گذار به اقتصاد كشور ضربه مى زند اجتماعى، ادارى، سياسى و فرهنگى

نظامى پيچيده تبديل مى شود كه در آن،  عملى نيست كه به پرداخت يا دريافت پول، كاال يا امتيازى ختم شود، بلكه كم كم به

بخشند كه به كسب ثروت،  كنند و به افرادموقعيتى مى بازيها عمل مى شبكه هاى خاصى از روابط، همدستى ها و رفيق

  .امور سياسى، تجارى يا امتيازهايى نائل شوند هاى مختلف در منصب



  !كنند مى شرع و قانون هم تقبيح

ناعادالنه است حرمت شرعى را هم پيش روى خود   منظر عرف و اخالق و قانون نوعى احقاق حق، عالوه بر آنكه در» رشوه»

علماى عظام هم پرداخت و هم دريافت رشوه حرام بوده و در زمره گناهان بزرگ به  مطابق استفتائات اخذ شده از. بيند مى

آن برگردانده شود و  م است و بايد به صاحبدادن و گرفتن رشوه حرا«: يكى از مراجع فتوا داده است. آمده است حساب

  دهنده وگيرنده مستحق تعزير هستند

قانون  در» .رشوه حرام است و دهنده و گيرنده، هر دو مرتكب گناه مى شوند«: نيزچنين است فتواى يك مرجع ديگر«.

پرداخته و مجازات » ارتشا «به مبحث مجازات اسالمى هم در فصل يازدهم از كتاب پنجم و در چندين ماده از مقررات خود

 اين قانون هركس عالماً و عامداً براى اقدام به امرى 592مطابق ماده . است هايى براى رشوه دهنده و رشوه گيرنده تعيين كرده

در حكم رشوه دهنده  از انجام امرى كه از وظايف اشخاص مقرر در قانون است وجه يا مالى يا سندى پرداخت كند يا امتناع

مطابق . ضربه شالق محكوم مى شود74سال و 3ماه تا 6 به عنوان مجازات، عالوه بر ضبط مال ناشى از ارتشا به حبس ازاست و

 اين قانون، مجازات هر يك از مستخدمين و 3و اختالف و كالهبردارى برابر ماده  قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا

جزاى نقدى و شالق، به  ن مال اخذ شده متفاوت بوده، عالوه بر حبس،دولتى اعم از قضايى و ادارى برحسب ميزا مأموران

  .انفصال از خدمات دولتى نيز محكوم مى شوند

  عوامل علل و

كند، قانونگذار را دچار فساد يا سردرگمى كند،  رشوه خوارى با كاركردى كه دارد ممكن است امور جارى را از مسير خودخارج

بروز رشوه خوارى را مى توان از . يا موجب خوار شدن قوانين در چشم مردم شود يرد وعدالت اجتماعى را به استهزا بگ

  .معلول عوامل خاصى دانست كه محو آن چندان مشكل نيست... روانى، اجتماعى و ديدگاههاى

، فساد هم قدرت و پول است در هر جا اختيار و«: گويد هاى ستاد ارتقاى سالمت ادارى مى ربيعى مسؤول يكى از كميته على

پيشينه تاريخى و عوامل متزلزل كننده ارزشها را از عوامل  دكتر عباس توسلى، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران،» .هست

مطرودند  يكى اينكه آيا آن اعتقادكه رشوه دهنده و رشوه گيرنده هر دو محكوم و«: او مى گويد .خوارى مى داند عمده رشوه

همين كه فساد ادارى . ممكن است اين طور باشد در جامعه اعتبار خود را از دست داده است؟ البته در مورد بسيارى از افراد

 توانستندكار خودشان را راه بيندازند، قبح آن مى ريزد و در واقع مى بينيم كه يك كار به وجودآمد و افراد از طريق رشوه

بينند كه زندگيشان  افراد مى وقتى: دكتر توسلى مى افزايد. م نسبت به آن اعتراضى نمى كندمعمولى مى شود و هيچ كس ه



هزينه زندگى شان را هم تأمين نكند و بعد هم مى بينند كه  گيرندممكن است يك سوم تأمين نيست و حتى حقوقى كه مى

داشته  ذهبى، انسانى و ايرانى كه بايد وجودهنگفتى دست پيدا مى كنند، در واقع آن اخالق م افرادى يك شبه به ثروتهاى

كند، متزلزل مى شود و افراد متأسفانه به اين  مى باشد تا جلوى اين كارها را بگيرد در آن نابهنجاريها به كاستى گرايش پيدا

مسبب  قتصاد راهادى زنوز، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران در واقع دخالت دولت در ا دكتر بهروز .كارها دست مى زنند

پيچيدگى قوانين و رويه هاى ادارى  به عقيده وى، عامل ديگر. گسترش رشوه خوارى و پديده هاى مشابه در جامعه مى داند

ساالرى در گزينش مناصب و مشاغل دولتى است و از ميان رفتن  عامل سوم بى توجهى به شايسته. وعدم شفافيت آنهاست

 از ميان رفتن منزلت اجتماعى مشاغل دولتى، كاهش مزد وحقوق واقعى كاركنان دولت،. است منزلت اجتماعى مشاغل دولتى

اگر رشوه خوارى گسترده شود و  .بشوند باعث مى شود كه آنان هم آلوده به رشوه خوارى... قوه قضاييه ، نيروهاى انتظامى و

خوارى   اين عامل موجب تشويق ديگران به رشوهو نظارتى بر آنان نباشد، خود رشوه خواران جان سالم از قانون به در ببرند

   .خواهد شد

  چاره كار كجاست؟

المللى كه در مورد  چنان كه هر تحقيق بين. خطر باشد گسترش چشمگير رشوه خوارى در سالهاى اخير ممكن است يك زنگ

  فساد در ايران را به عنوانمى شود، اغلب نام ايران را درخود داردو شيوه هاى رايج فساد اقتصادى و رشوه خوارى انجام

كشور اول 24شد، ايران جزو  براساس تحقيقى كه از سوى بانك جهانى و سازمان ملل انجام. نمونه شرح و بسط مى دهد

نيز پيچيده و مبتنى بر شناخت عوامل گسترش دهنده و  در چنين وضعيتى مبارزه با رشوه خوارى. فسادپذير جهان است

على ربيعى مسؤول يكى از كميته هاى ارتقا سالمت ادارى . پاك اجتماعى و اقتصادى است  بر روابطراههاى كاستن از آثار آن

مقررات ادارى جديدى براى  مبارزه با فساد كه از چندى پيش با تدبير دولت سيد محمدخاتمى تشكيل شد، خبر از تصويب و

 درازمدت مى خواهد و سياسى كارى هم باالترين ضربه را به برنامه مقابله با فساد،«: وى مى گويد. مبارزه با رشوه خوارى داد

اينكه مديران  مى خواهيم اداره هاى سالم داشته باشيم و براى اينكه در كشور سرمايه گذارى شود، براى ما اگر... زند آن مى

بيت مدرس كه اخيراً دانشيار گروه حقوق دانشگاه تر جعفر حبيب زاده«. راحت تر كار كنند، بايد با فساد مقابله كنيم

 بررسى هاى ابتدايى آمارى حاكى از اين است«: گويد كرده مى» حقوق كيفرى ايران و فقه رشوه از ديدگاه«پژوهشى با عنوان 

در سالهاى اخير عدم «: افزايد وى مى» .كه در جامعه اسالمى ما قبح اجتماعى و اخالقى اين پديده شوم كم رنگ شده است

مقابله با رشوه، باعث افزايش آمار وقوع اين بزه و از بين رفتن قبح اين  نطبق بر واقعيات اجتماعى براىچاره انديشى علمى م

اين موضوع رنگش  آن به عنوان يك اقدام متعارف اجتماعى شده است، به نحوى كه ديگر كسى در برخورد با عمل و ارتكاب



مجريان آن رشوه مى گيرد و براى توجيه خود به وجود  س از قانون ورا نمى بازد، بلكه با رضا و رغبت رشوه مى دهد و بدون تر

  .در ابعاد مختلف آن تمسك مى كند تبعيض هاى ناروا، مشكالت اقتصادى

با . بينى كرده است يكى از سنگين ترين مجازاتها را براى رشوه خوارى پيش موارد مذكور نشان مى دهد ايران از نظر قانونى

و حتى پاى كسانى  پرونده هاى قضايى نيز در اين زمينه گشوده شده. وارى به جاى خود باقى استمشكل رشوه خ وجود اين

رغم اينكه برخى بدرستى عقيده دارند با  اين على به دادگاهها باز شده كه از اسم پدرشان سوءاستفاده كرده اند با وجود

 ده دارند راه حل ريشه اى، اتخاذ نوع ديگرى از رفتارهاىمقابله نشده، بسيارى نيز عقي متخلفان هنوز چنان كه بايد و شايد

ادارى و بازگشايى فضاى رقابت  اصالح قوانين اقتصادى و. به همين دليل قطعاً مجازات صرف كافى نيست. حساب شده است

اند در تو شواهد نشان مى دهد هرگز رشوه نمى. رشوه است براى همه بويژه بخش خصوصى يكى از راههاى مبارزه جدى با

  .ولى اين امكان وجود دارد كه بتوان آن را كنترل كرد هيچ كشورى كامالً ريشه كن شود،


