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  و رشوه در جهان  يخچه فساد اداریتار

از مسائل مبتال به  یکیز یت دارد ودر حال حاضر نیبه اندازه تمدن بشر یقدمت يفساد در جوامع بشر

  . ق فساد استین مصادیاز مهم تر یکیجهان است و رشوه  يکشورها

 ياریبس يفساد رنج ها. از فساد بوده است متاثر.... ن، هند و یونان، رم، چیمانند  یمیقد يخ تمدن هایتار

ن یحاکم، از ب يه تمدن هایام علی، خشونت ها و قیدر پ یپ يبه دنبال داشته و جنگ ها يشرجامعه ب يبرا

ه عوامل از علل یفساد در کنار بق. شه مرتبط با فساد بوده استیختن جوامع همیرفتن سازمان ها و در هم ر

  . فوق بوده است يتمدن ها یمهم فروپاش

از دانشمندان و متفکران  ياریبس يفکر ير  دولت ها و دغدغه هایبانگیمساله فساد در تمام ادوار ، گر

ش یست و دو هزار سال پین ياده تازه یمعتقد است فساد پد (Vito Tanzi) يتو تانزیو. بوده است یاسیس

  . ک شاه هندو در کتاب خود به معضل فساد پرداخته استیر ینخست وز (Kautilya) الیکوت

ل دورانت در یاست که  و یاجتماع يب هاین آسین حال گسترده ترین و در عیتر یمیاز قد یکیرشوه 

در گذشته « :سدینو یکند و م یاز وجوه رشوه در روزگاران باستان را ذکر م يخ تمدن، شواهدیکتاب تار

شدند تا با مشاهده پرواز  یمات مهم دست به دامان کاهنان میتصم ذاتخا يان برایدور که فرمانروا يها

ق آنها مشاهد کنند و به یان را از طریشده، قصد و اراده خدا یوانات قربانیح ياحشا یا بررسیپرندگان 

گرفتند تا نظرات خود  یم یه آنان بود، رشوه میا علین بر له یکه قوان يشان برسانند، کاهنان از افرادیاطالع ا

 يوجود داشته و به روش ها يخ تمدن بشریدر واقع رشوه، در طول تار. را با سفارشات آنها هماهنگ کنند

  .  مختلف جلوه گر شده است

مختلـف   ين هایو در کشورها و سرزم يمتماد يگوناگون رشوه در طول قرنها ياز جلوه ها يادیشواهد ز

صـدور   يبرا ییمقامات قضا يریاز رشوه گ ي، شواهدیقرون وسط يسالها در فرانسه، در طول. وجود دارد
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جـدم  یدان بـزرگ قـرن ه   یاضـ یلسوف و ریف "راموس"نوشته اند  یحت. ه صاحبان حق وجود داردیعل يرا

  . کشته شد ییبش به دستگاه قضایل رشوه دادن رقیفرانسه، به دل

  . ، قانون رشوه بودکرد یتاج و تخت حکومت م تتزار و وراث ینیکه بر جانش یقانون،  يه تزاریدر روس

او . وجـود دارد  يالدیک عضو پارلمان در قرن پـانزدهم  مـ  یاز  یس، نقل قول جالبیدر مورد رشوه در انگل 

  ".کنند یم ین جوجه از قانون، چشم پوشیم دوجین يانگلستان برا يدادگاه ها ":گفته است

قابـل   یهـر وجـدان   ":جدهم اسـت کـه گفتـه   یگلستان در قرن هان ياز وزار یکی "والپول"ز از ین جمله نیا

  ."مت وجدانهاستیکه هست، در ق یدن است، تفاوتیخر

بـه   یی، روزهـا  "جرج سـوم  "ده بود که در عهدیرس ییبه جا يریو رشوه گ یونان باستان کار رشوه دهیدر 

د و فـروش  ی، خریدهنگان به طور علن يش از آن، رایشد و چند روز پ ین مییتع يریگ يرا يعنوان روزها

  . شد یم

قضـات،   ":سـد ینو ی، مورخ معروف روم در قرن چهـارم، مـ  "انسیآم "در مورد رواج رشوه در روم باستان،

هـم   یمادرکشـ  یبدهد، حت یکنند و اگر متهم پول خوب یمطالبه م یکشند، حق یکه م يازه ایبابت خم یحت

  ".قابل اغماض است

 -یاسـالم  يمختلف کشور بودنـد کـه بـر کشـورها     يحکمرانان بخشها "پادشاهان "،یدر عهد دولت عثمان

 ییدادنـد و کـار بـه جـا     یماندن در مصدر کار رشوه مـ  یباق يان سلطان برایسلطه داشتند و به اطراف یعرب

  . ز پادشاهان ادعا کرد به شخص سلطان هم رشوه داده استا یکید که یرس

، به مسأله فساد توجـه کـرده و فسـاد را از نظـر     یاله يچهاردهم، در کتاب کمدز در قرن ین (Dante)دانته 

ـ را دسـت ما  یز فسـاد مـال  یـ ر نیام  شکسپیلیو. در اعماق جهنم قرار داده است يدرجه بند  یبرخـ  یه اصـل ی

کو ی، منتســ(Machiavelli) یاولیــز ماننــد ماکیــگــر نید يافــراد. خــود  قــرار داده اســت يشــنامه هــاینما

(Montesguieu) رسو ،(Rousseau)  بنتـام ،(Jreemy Bentham)  ن یـ گـر فالسـفه در ا  ید یو برخـ
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افـراد   ین اخالقـ یآن مـواز  یاست که ط یانی، فساد جریاولیده ماکیبه عق. شه و اظهارنظر کرده اندیمورد اند

از  يف هسـتند و عـار  یشتر افراد ضعیاز آنجا که ب. شود یده میکش يآنها به نابود يلت و تقویسست و فض

ک یـ ر نفـوذ  یـ ز ت ویکه تحت هدا ینه فساد در آنها همواره موجود است مگر زمانی، زميزکاریو پره يتقو

  . رندیرهبر بزرگ قرار گ

 یتجمالتـ  ید طبقات حاکم بـه زنـدگ  یآن را عالقه شد یتوجه داشته و علت اصل ين خلدون به فساد اداراب

 يفسـاد ادار  يکرد که به روشـها  یات حاکم را وادار متجمالت، طبق ينه باالیهز يبه نظر و. کند یعنوان م

  .متوسل شوند

ک سـامانه زشـت و ناپسـند    یح به یخوب و صح یاسیک سامانه سیشود تا  یکو، فساد سبب مید منتسیاز د

بهتـر   یش کشـ یموثر است که از هر پـ  يمعتقد است در حکومت مشروطه شرافت به قدر يو. ل گرددیتبد

تـوان بـه    ینم يکه نه شرافت وجود دارد و نه تقو  يست، اما در حکومت استبدادیبدان ن یاجیاست و احت

فـه تحفـه   یانجـام وظ  ياد هر کس براد یافالطون دستور م. د استفادهیم گرفت  مگر به امیتصم يانجام  کار

 يبـرا نـه   «:گفت یکرد و م یده میت اظهار عقیاو مطابق افکار جمهور. د محکوم به اعدام شودیرد، بایبگ يا

از انجـام   يخـوددار  يو نه برا يانجام امر يد گرفته شود، نه برایاعمال بد، تحفه نبا ياعمال خوب و نه برا

رنـد  یکوچک بگ يا و تحفه هایداد هدا یکه به قضات روم اجازه م یقانون. ، تحفه گرفتن  ممنوع استيامر

که بـه آنهـا    یاشخاص. بود يقانون بدد، کصد اکو تجاوز نکنیر عرض سال از نکه ارزش آنها دیمشروط بر ا

 يشـود بـه زود   یداده مـ  یز کمـ یـ که به آنها چ یاشخاص یخواهند ول یهم نم يزیشود چ یداده نم يزیچ

  . »کنند یادتر توقع میز یلیشتر و بعد رفته رفته خیب یکم

نظـر  ن بـه  یچن. کسب قدرت است يکشمکش و تالش برا یجه حتمینت یاسیروسو معتقد است که فساد س

ـ تمام قدرتها به فسـاد خواهنـد گرا  :  دیگو یکه م (Lord Acton)که او با لرد اکتن  رسد یم د و قـدرت  یی
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گـردد کـه رفـاه     یبنتام، فساد سبب م یاعتقاد جرم بنابر. ل خوهد شد، موافق استیدمطلق به فساد مطلق تب

  . شود ينفع فرد یجامعه، قربان

 يآن زمان که تمدن بشـر «: سدینو یمن با صراحت  و قاطعت میدر کتاب معبد اهر یسنده روسیگوگول،نو

ـ ز... کـنم،  یس میت را تقدیمن آن دوره توحش و بربر. داشت يبهتر یامده بود، انسان زندگیبه وجود  ن را ی

  .»بر جان و مال مردم مسلط شوند... نبودند که بنام خان و ارباب، ییاز همه بدتر و مهم تر اشخاص پرمدعا

  

  رانیا يرزه با فساد در نظام ادارنه مبایشیپ

 يدر دورة پهلـو . شـده اسـت  داف گوناگون مطـرح  اهو با  یران، مبارزه با فساد در مقاطع مختلف زمانیدر ا

از عمـال   یبـه ثـروت بعضـ    يآن دسـت انـداز   یتحت عنوان مبارزه با فساد کـه هـدف اصـل    یاول، اقدامات

شخص شاه و  يبرا یاسیو س يا جنبه اقتصادتکه عمدکان او بود صورت گرفت یبه نفع شاه و نزد یحکومت

  . کان او داشته استینزد یبعض

دوره : حداقل در سه دوره مبـارزه بـا فسـاد در دولـت مطـرح شـد      ) به بعد 1324(دوم  یپس از جنگ جهان

ـ ی، دوره حکومـت ام )1328-29(رزم آرا  -حکومت سـاعد  آخـر حکومـت    ي، در دوره هـا ) 1339-40( ین

موضـوع   يو زود گـذر بـود و بـه زود    یجـه، سـطح  ینت یکه در هر سه مورد، اقدامات ب) 1352-56(دایهو

ک یـ ز پس از ین  یروز انقالب اسالمیبعد از پ.سپرده شد یحا به فراموشیت خود را از دست داد و ترجیاولو

کـه   يبـه نحـو  . ان شـد یـ ل انقالب، دوباره فساد به اشکال مختلف نمایل اوضاع خاص اوایوقفه کوتاه به دل

ب یرا تصو... ا و یت اخذ هر نوع پورسانت و هدایقانون ممنوع 1371ناچار در سال  یاسالم يمجلس شورا

  . کرد

ن بود، با توجـه بـه   یه و تدویدر دست ته یو فرهنگ ی، اجتماعيکه برنامه دوم توسعه اقتصاد 1373در سال 

 71درصد در آمد را در سـال   4/3ت حدود یدرصد جمع 30انجام گرفته روشن شد که   يآمار يها یبررس
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درصد کـل درآمـد را بـه خـود اختصـاص داده      34ت، یجمع يدرصد باال 10آورند و بر عکس  یبه دست م

بعـد از  . شـد  یـی ت زدایـ و محروم یـی ن  برنامـه فقرزدا یتدو يم دولت براین مسئله موجب تصمیهم. بودند

و ادامه  یلیران و شروع جنگ تحمیا  يصادم اقتیو تحر یاسیس ي، به خاطر تنش هایانقالب اسالم يروزیپ

 يبـرا  ییکسب ثروت و سـودجو  يبرا ییسال نظم اداره امور جامعه مختل شد و فرصت طال 8آن به مدت 

ـ    یگـر، بـه علـت تضـع    یاز طرف د. خاص فراهم آمد يعده ا ف یو تضـع  یف  نظـام کنتـرل و نظـارت درون

ـ  که ) هیقوه مجر یخود کنترل(ادارات  یبازرس يحدهااو و مـوارد خـالف    یرا بررسـ  یعملکـرد ادارات دولت

 یتیریمـد  ییق سطوح باالیتشو.  دتر شدیشد ییکردند، اوضاع فساد و سودجو یوسوء استفاده را گزارش م

ن طبقـه از  یـ ک طبقه مرفه تکنوکرات شده و ایر هم موجب به وجود آمدن یچشم گ يبا پرداخت پاداش ها

 یدولت ياز دستگاهها یبعض ییامر خودکفا.   رشفاف برخوردار شدندیغواقعا  یول یدرآمد کالن ظاهرا قانون

  . دیت گردین وضعید ایبر تشد یلیهم دل یو حسابرس یاتیآنها از نظام مال ییمخصوصا نهادها و جدا

رنـدگان از آن  ید رانت خـواران و رشـوه گ  یپنج ساله اول و دوم در بلوغ و رشد طبقه جد يبرنامه ها ياجرا

ش دامنـه  یمثـل افـزا   ياقتصـاد  يبحران ها. کمک کرد، موثر بوده است  ياقتصاد يجاد رانت هایرو که به ا

  . دیگرد يو فساد ادار یش فقر عمومیز موجب افزاین يکاریب وتورم 

ن ثروت ها شروع شد یدر برخورد با ا هییقوه قضا ياز سو یاقدامات) 1375و  1373 يسال ها(ک مقطعیدر 

ن یکه در ا يغات گسترده ایتبل ید و حتینرس یج  روشنیت ها به نتاین فعالیه نبودن اافتیل سازمان یکه به دل

ف و یتـوان وظـا   یبطور خالصه م. دین اقدامات متوقف گردیج  ایخصوص شروع شده بود، بدون اعالم نتا

  .نمودان یل بیشده است، به شرح ذ ینیش بین مختلف پیمبارزه با فساد در قوان يف دولت را که برایتکال

 سوم، نهم، چهل و نهم ياصل ها: یسقانون اسا
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، یمجازات اعمال نفوذ بر خالف  حق و مقررات قانون ،يت خدمات کشوریریقانون مد: ن موضوعهیقوان

ن  سـند  یو همچنـ  یدر معامالت دولت ی، قانون مجازات تبانیزات عمومیقانون تعز ،یقانون مجازات  عموم

سـالمت   ين نامـه برنامـه ارتقـا   ییو آ يمقام معظم رهبر ياز سو یابالغ رانیا یاسالم يچشم انداز جمهور

حـه  قـانون   یو  ال یـی اجرا يو مبارزه با رشـوه در دسـتگاه هـا    يریشگین نامه پییو مقابله با فساد و آ يادار

  . و مقابله با فساد يسالمت ادار يارتقا
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  :فصل دوم

  یاعتقاد و اخالق یمبان

  مبارزه بافساد 
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لف بـوده و بـر   خود با هر گونه انحراف و فساد مخـا ، در ذات ین الهین دین اسالم، به عنوان کاملتریمبن ید

شود  یمربوط م) المال تیب( یخصوصا آنجا که به حقوق عمومد،  مین تاکیا. د داردیتاک  يو درستکار یپاک

شـود و   یو حق النـاس متبلـور مـ    یت حدود الهیمتفاوت  و روشن  است و به ضرورت رعا يابعاد ياردا

ز یـ و حقوق مردم  و ن یت حدود الهید اسالم بر رعایات مشخص است، تاکیث و روایاحاد  یآنچه از بررس

  . کارگزاران  حکومت است يو امانتدار يدرستکار

کـه در   یکسـان » ک هـم الخاسـرون  االرض اولئ یفسدون  فیو .... «:دیفرما یم میخداوند متعال  در قرآن کر

  ).ه، سوره بقر26ه یآ(انکاران  عالم هستندیقت، آنها زیکنند؛ در حق یان اهل آن فساد میو م  نیزم

  :ندیفرما یم) ع( یر مومنان  حضرت علیام

  !اد خدا و درودیپس از 

  دند، بدان جهت که حق مردم را نپرداختند،یش از شما به هالکت رسیپ يهمانا ملت ها

  .دست آوردندا را با رشوه دادن به یپس دن

  ).79نامه  -نهج البالغه(و مردم را به راه باطل  بردند و آنان اطاعت کردند

جـاد و گسـترش فسـاد در نظـام      یا يامـدها یل و پیـ دگاه  اسالم را در خصـوص دال یتوان د یو به اجمال م

  :ان کردیر بیوضرورت برخورد با آن را، به شرح ز

ن لغزشـها   یـ مان انسان به ایقرار دارد و آنچه که ضامن حفظ اانسان دائما  در معرض لغزش و انحراف   -1

  . است "اجتناب از شبهات"و  "ورع"است، همانا 

ان  و ریمد یلذا در زندگ. دارد ينقش برجسته ا ایانسان، دل بستن به دن يو کج رودر لغزش و انحراف  -2

در ادارة امـور جامعـه  و چـه در     چـه ) ت المـال یب( یبت در مصرف اموال عموم، مراقیمسئوالن نظام اسالم

  .کند یدا میپ يژه ایگاه ویجا یمصارف شخص
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ت یـ عاز موق یند، تنها سـوء اسـتفاده مـال   ک ید میرا تهد یران نظام اسالمیکه مسئوالن  و مد یخطر مهم -3

نـه سـاز ارتکـاب    یآرامـش اسـت کـه زم    یدا کردن نـوع یپ ين سوء استفاده برایا یه شرعیست، بلکه توجین

  .  شتر استین بزرگتر و تخلفات بگناها

خـود   یـی ش دارایو افـزا  یزنـدگ  هد به شدت مراقب نوع نگاه مردم به نحـو یبا ینظام اسالم یران عالیمد-4

د مراقبت الزم یآنها با یشت مناسب آنها، در خصوص نوع زندگیز، ضمن توجه به معین یباشد و نظام اسالم

  . را به عمل آورد

منافع  با مسئوالن به ا ارتباطیت المال یبه ب یق دسترسیکه از طر یمتخلفان، مخصوصا کساندر برخورد با -5

ـ نبا یمعمول گردد و ارتباط بـا مسـئوالن نظـام اسـالم     يچگونه مالحظه اید هیرسند، نبا یم يماد نـه  ید زمی

  . دیرا فراهم نما) ییرانت جو( رمعمولیاستفاده غ

و  یو المرتشـ  یلعـن اهللا الراشـ  «لعن خداوند است با عبارت  یکیم که یث داریدو حد یو مرتش یراش يبرا

ـ کننـده م  یرنده و رائش سـع یرشوه گ یرشوه دهنده و مرتش یکه راش» الرائش قـت دالل  یان ان دو و در حقی

کند  ین مین گناه را در آخرت معین ایگر مجازات مرتکبیث دیحد. فرستد یاست و خداوند آنان را لعنت م

  . »النار یکالهما ف یو المرتش یالراش«: رت کهن عبایبا ا

 رشـوه  یقاضـ . مجـازات کـرده انـد    یسخت رنده را چگونه بهیده شده که رشوه گیار دیز بسیخ نیدر کتب تار

  .رنده را پوست کندند و در پوست او کاه کردند و کنار اطاق قضا قرار دادندیگ

  :را در خصوص مبارزه با فساد ارائه نموده اند ییرهنمودها يز در فرمان هشت ماده این يمقام معظم رهبر

ن باره، مستلزم اقدام همه جانبـه بـه   یو عمل قاطع و گره گشا در ا يو اقتصاد ید مالاسشه فیدن ریخشکان -

  . ه استیه و قضائیسه گانه مخصوصا دو قوه مجر يله قوایوس

ـ یافته و دقیسازمان  یه با نظارتیقوه مجر - درد سـتگاه  هـا    یاغمـاض، از بـروز و رشـد فسـاد مـال      یق و ب

  . کند يریشگیپ
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ه  با استفاده از کارشناسان  و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصرآلوده را از سـر راه  یقوه قضائ -

  .  کشور بردارد یتعال
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  :فصل سوم

  ق، و ابعادیف، مصادیتعار

   يفساد ادار 
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  ف یتعار

  فساد يف لغویتعر

مختلف به نحـو نسـبتا کامـل و     يمفهوم بالنسبه شناخته شده است و در فرهنگ ها يفساد دارا یاز نظر کل

  . ف شده استی، اصطالح فساد تعريبارز

  . است ي، لهو لعب، شر و بدیتباه یبه معن) بفتح فاء( لغت فساد

  د، نابکاریزشت خو و بداخالق پل یعنیع، نابود شده و فاسد االخالق یتباه، ضا یعنیفاسد 

ـ یهـم  ) نیبه فتح همـزه و سـ  ( دهد و افسد یتباه کردن و فتنه و فساد بر پا کردن را م یعنهم م:  افساد  یعن

  .فاسدتر

  :ن آمده استیخ احمدرضا چنیش يف آقایدر کتاب معجم متن اللغرء تال

  .را بزور گرفتن یکس یت بودن، مالیبر خالف صالح): مصدر(الفساد

  ...باطل شده و نابود گشته: المفسده

  :ر رفته استین طور تحریب المنجد از در کتایو ن

  )باج گرفتن( داد گرفتنیرا به ب یمال هوده،یب يکارها) مصدر(الفساد

  )فرهنگ نظام(ا عامل  فساد بودنیالمفسد، کانون فساد 

،  لفظ فساد در مقابـل  يگرفتن مال به ظلم و تعد یبه معن یدر مقابل صالح در عرب یتباه شدن و تباه: فساد

لغت نامـه دهخـدا فسـاد بـه نحـو      در ) یسیفرهنگ نف. (ت، هنگامه، آشوبیامنز عدم یصالح آمده است و ن

  :ح شدهیتشر يتر و بارزترکامل

ن، در فسـاد  یارشکسـتن اسـت بنـاب    يد که بـه معنـا  یآ یم Rumpereن اصطالح فساد از فعل یدر زبان الت

با مقـررات  ا غالی یا قانونی یوه رفتار اخالقیز ممکن است که  شین چیا. شود یا نقض  میشکند  یم يزیچ

  ).152شماره  یاجتماع -يده مسائل اقتصادیگز(باشد يادار
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و ارتکـاب همـه آن    يو پشـت هـم انـداز    يو حقه بـاز  يدغلکار یعنی، فساد یو عموم يان امروزیاما به ب

ز کـاذب  یـ ک چیـ ش یم و به جایرا بردار يزین که چیا یعنیفساد . ن قانون و مقررات استیکه مبا ییکارها

  ).مقدم( میه آن بگذاریا شبی

ـ : ف شده استین گونه تعریز فساد بدیدر فرهنگ لغات اکسفورد ن ن رفـتن  یبو گرفتن جسد، اخالق بد، از ب

ـ یزبـان بـه مطالـب ناصـح    ک یات و متون یادب یگر، آلودگیک دیقت و هر صفت نیشرف، آبرو، حق  یح و ب

  .اساس

  شمندانیف فساد از نظر اندیتعر

 یاسـ یاز دانشمندان و متفکـران س  ياریبس ير دولت ها و دغدغه فکریبان گیمسئله فساد، در تمام  ادوار، گر

ـ  2000نست و  يازه اده تیمعتقد است که فساد پد (Vito tanzi) يتوتانزیو.  بوده استو  الیش، کـوت یسال پ

(kautilya) دانته. ک شاه هندو در کتاب خود به معضل فساد پرادخته استیر اعظم یوز(Danteh) ز در ین

در اعمال جهـنم   ي، به مسئله فساد توه کرده و فساد را از نظر درجه بندیاله يقرن چهاردهم، در کتاب کمد

  .499، شماره يترجمان اقتصاد( قرار داده است

ـ ن يگریافراد د ـ ی ـ ماک دز مانن ،  (Rousseau)، روسـو  (Mintesquieu)و ی، منتسـک (Machiaveli) یاولی

ـ بـه عق .  ن مورد اظهار نظر کرده انـد یفه در اگر از فالسید یو برخ (Bentham Jermay)بنتام  یجرم ده ی

  يآنـان بـه نـابود    يلت و تقـوا ید سست و  فضاراف ین اخالقیآن  مواز یاست که ط یانی، فساد جریاولیماک

نـه فسـاد در آنهـا    ی، زميزکاریو پره ياز تقو يف هستند و عاریشتر افراد ضعیاز آنجا که ب. شود یده میکش

، يزاهـد ( ردیـ گ یک رهبـر بـزرگ قـرار مـ    یر نفوذ یت و زیکه تحت هدا یهمواره موجود است، مگر زمان

حـاکم بـه    د طبقاتیآن را عالقه شد یتوجه داشته است و علت اصل ينز به فساد ادارین خلدون یا). 1375

کند که به فساد  یتجمالت، طبقات حاکم را وادار م ينه باالی، هزيبه نظرو. کند یعنوان م یتجمالت یزندگ

خـوب و   یاسـ یک سـامانه س یـ شود که  یو، فساد سبب مید منستکیاز د) 1375، یبیحب(متوسل شوند يادار
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قـد اسـت کـه در حکومـت     معت يو). 1375، يزاهـد (ل گـردد  یک سامانه زشت و ناپسند  تبـد یح به یصح

ـ بهتـر اسـت و احت   یشکشیمهم است که از هر پ يمشروطه، شرافت به قدر آرودن بـه فسـاد    يبـه رو  یاجی

د یـ مگر به ام يتوان به انجام کار ی، نميکه نه شرافت وجود دارد و نه تقو ياما در حکومت استبداد. ستین

  .استفاده مفسدانه، دل بست

ح از قدرت قلمرو و گسترش فساد وجـود داشـته   ین استفاده صحیب یمعکوسخ، همواراه ارتباط یدر طول تار

  .افته استی یشده، فساد کاهش م یکه از قدرت بطور مطلوب استفاده م یو هنگام

 ي، فساد به تمام شکل هـا يدهد، به نظر و یمورد توجه قرار م يع تریوس يردال، فساد را در  منایگونارد م

قابـل اطـالق    یت شـغل یـ م و موقعو اسـتفاده نامشـروع  از مقـا    یت شخصـ ا اعمال قدریگوناگون انحراف 

 يک مـامور دولـت در ازا  یـ دهـد کـه    یرخ م یمک مولن، معتقد است که فساد زمان). 1375، يزاهد(است

  . دیقبول نما یا جنسیو  ينقد يشده است، رشوه ا یکه از اقدام به آن نه يانجام کار

ـ ب ینفـع شخصـ   يبـرا  یدولت -يارات اداریاز اخت یرقانونیو استفاده غ يد اداراسبولد، ف ن تئویروب   یان مـ ی

  ).عملکرد  یابیت و ارزیریت، دفتر بهبود مدیریسازمان مد یطرح مطالعات( دینما

به  رفتار آن  ي، فساد اداريبه گمان و. کند یم میترس ياز فساد ادار يگریر دیز تصوینگون  نیساموئل  هانت

ر پـا  یـ رفته شده را زیخود، ضوابط پذ یمنافع خصوص يشود که برا یاطالق م یبخش دولتان ندسته از کارک

  ).همان منبع( گذارند یم

 یرا آن گروه از اعمـال کارکنـان و مسـئوالن  دولـت مـ      ياز پژوهشگران  و صاحب نظران فساد ادار یبرخ

) یکارمنـد خـاط  ( ده به عاملیرساندن فا اً هدف از انجام  آن،یلطمه  بزند و ثان یدانند که اوالً به منافع عموم

  . ر کرده استین امر اجیانجام ا يباشد که عامل را برا یا به شخص ثالثی

فسـاد  : ف شـده اسـت  یـ ر تعریـ فساد به شکل ز) ایحکومت در آس یکپارچگی( یدر گزارش کارگاه آموزش 

م از تعـداد  یا تصمیعمل  یج منفیکه موجب شود تا تعداد افراد متاثر از نتا یمیا تصمیعبارت است از  عمل 
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شـود    ین استنباط مینف چیاز تعار). 15ه کارمند، شماره مجل( شتر شوندیج مثبت آن بیافراد برخوردار از نتا

ـ ز. شـد اب یهر جامعه م یرتبط با نظام ارزشقت، میاست و در حق ینسب يکه اوالً فساد امر کـه   یرا در حـال ی

کـامال   يگریاست در جامعه د ن، ممک.شود یم یجامعه فاسد تلقک یخاص، در  يعملکرد یژگیبا و يدفر

ن است یگر چه فرض بر ا. دگرد یدولت مطرح م شتر در دستگاه  یاً فساد بیثان. قلمداد شود  یعیو طب يعاد

د در بخـش  اسـ شـد، لکـن ف  یاند یه صالح و مصلحت مـ ب یش از کارمند بخش خصوصیند دولت بکه کارم

  ).36ت، شماره یری، اقتصاد مدیالوان(دارد يشتریگسترش ب یدولت

  يفساد ادار یف حقوقیتعر 

. ینفع شخص يبرا یدولت -يارات  اداریاز اخت یرقانونیعبارت است از استفاده غ) 1375، یبیحب(يفساد ادار

وجـود دارد   ين و ضـوابط مـدرن ادار  یاز قوان يفرض شده است که مجموعه ا یف، بطور ضمنین تعریدر ا

ن و ین قونیر با ایکه مغا يهر گونه رفتار ادار هاکند، آنگ ین مییا  تعر يمجاز ادار  يت هایب فعالچارپو که

ت یـ جامع  یاز فساد هنگام یفین تعریچن. ودش یم یتلق يباشد، فساد ادار یزه ارتکاب آن، انتفاع شخصیانگ

 یو دولتـ  يادار يت هـا یـ همـه فعال  ير باشند و بـرا یعادالنه و فراگ کامل، واضح، ين اداریابد که قوانی یم

از افـراد، نفـوذ و قـدرت     یجامعـه، گروهـ  د فراموش کرد که درهر یکن  نبایل. کنند یرا معرف یقیضوابط دق

ـ . ر دهنـد ییـ ن را تغی، قوانیانتفاع شخص يتوانند برا یدارند و م  ییباال یاسیس بـر اسـاس    ییهـا ارتفن ریچن

  .ستندین همراه نیشوند، چون با نقض قوان ینم یفوق، فساد تلق یف حقوقیتعر

  جامعه یافکار عموم يف فساد بر مبنایتعر

ن ارزش  هـا در طـول   یـ ز ایک جامعه نیه متفاوت است و در داخل عهر جام یو اخالق یفرهنگ يارزش ها

مردم   یعموم يدگاههاید با توجه به دیرا با ياز محققان  معتقدند که  فساد ادار یبرخ.  کنند یر مییزمان تغ

ابـد کـه از   ی یمصداق فساد را م) یدولت -يادار يت هایدر چارچوب فعال( ین راستا، اقدامیدر ا. تعرف کرد

  یمشـکل مهمـ  .  ع قرار دارنـد ون نیدر ا يف مک مولن و نایتعر.  و مضر باشد یراخالقید مردم جامعه غید
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در خصـوص رفتـار   .  سـت یکسـان ن یمـردم    دگاهیـ ن است که غالبا دیف وجود دارد، ایگونه تعارنیکه در ا

ـ بـا توجـه بـه ا   . گر اختالف داردیکدیمردم با  يو توده ها یاسیدگاه نخبگان  سی، به طور غالب، ديرادا ن ی

را بـه سـه گونـه      يفساد ادار  (Hiden Heimer)ریدن همیبه نام ه  یاسیک محقق علوم سیاختالف ها، 

  .کند یم مید تقسیو سف ياه، خاکستریس

  :اهیس يفساد ادار 

تـوان از   یمثـال، مـ   يبرا. ه شودید تنبیمنفور است  وعامل آن با  یاسیکه از نظر توده ها و نخبگان س يکار

  . و احداث مسکن نام برد یمنیا يارهایده گرفتن معیناد يافت رشوه برایدر

  :يخاکستر يفساد ادار

 یمـثال کوتـاه  . تفاوت هسـتند  یمردم در مورد آن ب  ياما توده ها. ور استکه از نظر اکثر نخبگان منف يکار

ر از نخبگـان   یـ غ یسـتند و کسـ  یت چندان برخوردار نین مردم از محبوبیکه در ب ینیقوان يکارمندان در اجرا

  .  ستید بودن آنها معتقد نیبه مف یساس

  :دیسف يفساد ادار

آن را آنقدر ) يو اکثر مردم عاد یاسینخبگان س( جامعه يکه ظاهراً مخالف قانون است، اما اکثر اعضا يکار

از مـوارد نقـض    یمثـال، چشـم پوشـ    يبـرا .  ه عامل آن باشـند یدانند که خواستار تنب یت  نمیمضر وبا اهم

  .ضرورت خود را از دست داده اند یو فرهنگ یرات  اجتماعییاست که در اثر تغ یمقرارت

   یف فساد بر اساس منافع عمومیتعر

دانند کـه اوالً بـه منـافع     یرا آن گروه از اقدامات کارمندان و مسئوالن دولت م ياز محققان فساد ادارا یبرخ

ـ ا هدف از انجام آن رساندن فایلطمه بزند و ثان  (Pubilic Interset) یعموم کارمنـد اقـدام   (ده بـه عامـل  ی

ـ بـر ا . باشدر کرده است، ین اقدام اجیا يکه عامل را برا یا به شخص ثالثی) کننده چ  ین سـااس کـارل فـردر   ی
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(Carl Freidrich) افت یباشد بر اثر در یم یکه مسئول اداره سازمان یاست که هر چه صاحب قدرت یمدع

 ین فرد به منافع  عمـوم یا. مبادرت ورزد یرقانونیغ ي، اغوا شود و به انجام کارهایا جنسی  ينقد يرشوه ا

  ).1375، يزاهد(ان رسانده استیز

ـ دارند که  ین اظهار میز چنین (H. D. Lasswell)السول .يد. و اچ (Arnold Rogow)روگو ولد آرن ک ی

، بـا  یف قبلـ یف، همانند تعرین تعریدر ا. دگرد یم یجاد اختالف در تمام نظام اجتماعیدستگاه فاسد سبب ا

  یکسـان یبرداشت  یعه در مورد منافع عموممم که ممکن است همه اقشار مختلف جاین مشکل مواجه هستیا

ه  ممکن است سبب شـود  یر کارگران و صاحبان سرماینظ ین طبقات مختلف اجتماعیتضاد ب. نداشته باشند

ر با منـافع  یمضر و مغا يگریشود، از نظر گروه  د یم یتلق  یک گروه موافق منافع عمومیکه از نظر  یاقدام

ـ از د يصابات کارگرت اعتیمثال  قانون ممنوع يبرا). 1375، یبیحب(باشد یعموم ع و یدگاه  صـاحبان صـنا  ی

در  از اخـالل  يریظ نظم و جلوگحف يانون را براقن یا يگروه اول، اجرا.   شود یر نمیکسان تعبیکارگران  

شـتر کـارگران و   یاسـتثمار هـر چـه ب    يبـرا  يکـه گـروه  دوم، آن را ابـزار   یحال داننـد در  یم يد ضروریتول

  . کنند یم یش حقوق آنان تلقیاز افزا يریجلوگ

  مات کارمندان یدر تصم یو خانوادگ یاجتماع يها یبر اساس نقش وابستگ يف فساد ادارتعری

د کـه مسـئوالن و هـم    یـ گو یدولـت مـ   يدر مورد نقـش اقتصـاد   يو. ارائه کرده است يدگاه را تانزین دیا

با توجه بـه   . دارد یهر جامعه بستگ یات فرهنگی، به خصوصيمات اداری، در اتخاذ تصمیاشخاص خصوص

شده است که در اتخـاذ   يمرتکب فساد ادار یهنگام یا مسئول دولتیمعتقد است کارمند  ينکات فوق، تانز

قرار گرفتـه   یاجتماع يها یو دوست یق خانواگیا روابط و عالی یصر منافع شخیتحت تاث يمات  اداریتصم

بر ضابطه است که بنابر  یطرفانه و مبتنیبر حق، بنقض اصل رفتار  ير تانزگر، فساد از نظیبه عبارت د. باشد

ـ  یـ  یردولتـ یغ يان هامزسا يمات اقتصادید در تصمینبا یدگا خانوای یآن، مناسبات شخص  یا مقامـات دولت

  . فا کندینقش ا
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ـ     ین میج درباره نقش دولت چنینظر را و  يز از هـر نـوع غـرض ورز   یـ و پره یطرفـ  یانگـارد کـه اصـل ب

که شامل  يمات اقتصادیو آن، مورد احترام مقامات و ماموران دولت است و در تصمن یناحق از ا يجانبدار

 یطیدر بسـتر شـرا   يفساد از نظر تانز. فا کندیا ید نقشینبا یشود، روابط شخص یک طرف میش از یحال ب

گذارد تـا موانـع را دور    یاز اشخاص را باز م یکه دست بعض یطید شرایرو یجاد کرده است میکه دولت ا

بـه   ییازهـا ی،  امتهسـتند  یدولتـ  يدستگاهها یراس برخ نیکه در ا یا بکوشند با دادن رشوه به کسانیزنند ب

  . شودیه  داده میوه غالباً به عنوان هدن رشیدست آورند، ا

   يده فساد اداریف گزیتعر

ک از آنهـا  یـ چ یکننـد، هـ   یاشـاره مـ   ياز فساد ادار ییف ارائه شده به جنبه هایک از تعاریکه هر  یدر حال

از  يف کامـل تـر  یـ ف فـوق، تعر یکن با ادغام تعـار یل. دهند یده را ارائه نمین پدیاز ا یقیو دق ر جامعیتصو

  :رفتیپذ يشنهادیف پیک تعریتوان به عنوان  یف را مین تعریا. شود یر ارائه  میبه صورت ز يفساد ادرا

  :عبارتست از يفساد ادار

افـت  یا در قبال دریگر یخود اشخاص د يبرا يکه با هدف انتفاع و بهره بردار یاقدامات ماموران دولت -الف

  :ردیپذ یر انجام میز يق راههایگر از طریا اشخاص دیخود  يمال برا

   ين و مقررات و ضوابط ادارینقض قوان -

   ين  و مقررات و ضوابط اداریر قوانیر و  تفسیتعب -

   يرن و مقررات و ضوابط ادایر در قوانییتغ -

  ف قانون در قابل ارباب رجوع یدر انجام وظا یا کوتاهیو  ي، کند کاريخوددار -

  گران یسه با دین در مقایاشخاص مع يجام کار برادر ان يرعادیع غیا تسریل یتسه -
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گـر در  یا اشـخاص د یـ خود  يبرا يکه با هدف انتفاع و بهره بردار یو حقوق یقیاقدامات  اشخاص حق -ب

ح انجـام  یرصـح یغ يازات از راههـا یا و امتیاز مزا  يبه ماموران دولت به منظور برخوردار قبال پرداخت مال

  . ردیپذ یم

کامـل تـر و مناسـب تـر      یف قبلـ یمبارزه با آن از تعار يفساد و روشها يمطالعه  کاربرد يف فوق برایتعر

ـ دا یـ  یر منافع عمومینظ یق و کلیردقیم غیف از مفاهین تعریک سو، در ایاز . است اسـتفاده   یدگاه عمـوم ی

کنـد، بلکـه    ین و مقرارت محدود نمـ یرا به نقض قوان يف، فساد ادارین تعریگر، اید ينشده است و از سو

 یع شخصفن يبرا یقانون راتییشود و مهمتر از آن، فساد، شامل تغ یهم شامل م ر رایر و تفسیهر گونه  تعب

ن اسـت کـه در   یف این تعریگر ایت دیمز.  ندیگو یم يشود که به آن فساد در قانون گذار یز مین یو صنف

  .ز اشاره شده استیمشارکت در فساد ن يمختلف کارمندان برا يزه هایآن انگ

  :ر استیشود که به شرح ز یم یق فساد تلقیف، تخلفات ماموران که از مصادین تعریبا ا

ا یـ خـود   يافـت آن بـرا  ید  درشنهایا پیافت و یدر يا توافق برایافت  یدر يا تقاضایافت هر نوع مال یدر-1

گـر  یا در رابطه با اشـخاص د یگر یا مشترکا با کس دی يبا واسطه، به صورت انفراد ایم یگر، مستقیشخص د

  :يا برایدر ازاء 

   یو شغل یف سازمانیدر ارتباط با وظا ياز انجام کار یا چشم پوشی يانجام کار -

  يا معامله ای يل، توجه خاص و کمک در انجام کاریع، تسهیتسر-

   يا معامله ای يو ممانعت از انجام کار ی، کم توجهير، کندکاریتاخ -

  یردولتیغ يت منافع و مصالح دولت و سازمان متبوع در محاکم و مراجع  با اعالم و رایعدم رعا -

  یردولتیگر کارکنان به ارائه گزارش غلط و غیا مجبور نمودن دی یردولتیغ يارائه گزارش ها-

کسـب   يبـرا  یگر ماموران دولتـ یشنهاد پرداخت آن به دیا پیپرداخت  يا توافق برایخت هر نوع مال پرد-2

  ا با واسطهیم یگر به صورت مستقیا اشخاص دیانتفاع خود  يبرا یوسازمان يادار يت  هایموقع



٢٣ 
 

ـ    یا پیپرداخت آن  يا توافق برایپرداخت هر نوع مال  -3 و امـوال   یشنهاد پرداخـت آن از محـل منـابع دولت

ارات  دستگاه متبوع بـه  یدر اخت يادار يت هایازات و موقعین  اختصاص امتیو همچن یو اموال عموم یدولت

رمتعـارف در انجـام   یل غیع و تهسـ یا تسـر یگر دستگاه ها با هدف انتفاع دستگاه یشاغل در د یماموران دولت

   ياز انجام کار یا چشم پوشیامور 

رمتعـارف اشـخاص   یغ يا بهره مندیبه منظور انتفاع و  یو سازمان يت  اداریقعسوء استفاده از مقام و مو -4

  يادار يت هایازات و موقعیاز امت

ـ ا اسـتفاده از امت یافت و یدر يا توافق برای يا تقاضایافت هر نوع مال یدر -5  يادار يت هـا یـ ازات و موقعی

  .ن مادهیا 4موضوع بند  يبا هدف ها یتوسط ماموران دولت ییاجرا يگر دستگاه هاید

 يو دسـتگاه هـا   یو حقـوق  یقـ یقراردادها با اشـخاص حق  يهر نوع مشارکت در انجام معامالت و اجرا -6

 یت، طرح مطالعاتیریسازمان مد(مرتبط باشد یف دستگاه متبوع مامور دولتیما با وظایگر که مستقید ییاجرا

  ).1384، يمعاونت  امور ادار

   يف تخلفات اداریتعر

ن یمختلف، قـوان  یتیو مسئول یشغل يک سازمان در رده هاین که کارکنان ی، عبارت است از ايتخلفات ادار

ـ یـ  یرا بـه صـورت کلـ    یو کارگاه ين نامه ها، گردش کارها، هنجارها و قواعد کارییو مقررات، آ ، یا جزئ

  .ندیمراعات ننما يرعمدیا غی يعمد

آن خدشه دار  یت اجتماعیثیا ارائه خدمات سازمان و اعتبار و حیا د کاالهیند تولین، فرآکه بر اثر آ يبه طور

بـت و  یغ: از آنها به عنوان نمونه؛ عبارتنـد از  یبعض. است یمختلف يمصداق ها  يدارا يتخلفات ادار. شود

  . به نفع خود ی، استفاده ازوقت و امکانات سازمانيرمجاز، گزارش خالف واقع، کم کاریرات غیتاخ

، تنهـا  يگواه آن است که تخلفات ادار یبه روشن يما از فساد ادار يشنهادیف پیف با تعریتعر نیسه ایمقا  

  .  کنند یدا می، مصداق فساد پینیط معیدر شرا
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   يو فساد ادار يت تخلفات ادارتفاو

ن و ی، قـوان یتیو مسئول یمختلف شغل يک سازمان در رده هاینکه کارکنان یعبارت است از ا يتخلفات ادار

ـ  یرابـه صـورت  کلـ    ين نامه ها، گردش کارهـا، هنجارهـا و قواعـد کـار    ییمقررات، آ ا یـ  ي، عمـد یا جزئ

ـ ارائه خدمات سازمان و نا ید کاالها و یند تولیکه هر اثر آن، فرا يند، بطوریمراعات ننما يرعمدیغ  ز اعتبـار ی

است که در اثر تخلفات   يداردر نظام ا ی، حالتيکه فساد ادار یدر حال. آن خدشه دار شود یت اجتماعیثیح

مورد  یمطلوب و اثر بخش یید و آن را از کارایآ ینه شدن تخلف به وجود میمکرر و مستمر کارکنان و نهاد

قابل توجـه در نظـام   رات ینه شدن و تاثیاستمرار و نهاد با تکرار، يواقع  تخلفات ادار در. دراد یانتظار باز م

  .  شود یمنجر م يبه فساد ادار يادار

  

  انواع فساد  يم بندتقسی

  يفساد اقتصاد -1

ا یـ  يکـه موجـب اخـتالف در نظـم اتقصـاد      ییه رفتارها و سوء رفتارهـا یعبارت است از کل يفساد اقتصاد

تصـاد  قاکوچـک گرفتـه تـا اخـالل در      يواحـدها مختلف، از  يس هاایدر مق  ينه مراکز اقتصادیلکرد بهعم

  ). 1374مجلس،  يمرکز پژوهش ها(گردد یکشور م

ک بـازار  یک اقتصاد دان، فساد یاز نظر . از داردیدار و فروشنده  نیگر به دو طرف خریفساد مثل هر مبادله د

کـه در آن کارمنـدان    ينظام عرضـه و تقاضـا برقـرار اسـت بـازار      ین بازار نوعیدهد که در ا یل میرا تشک

 یعنـ یگر حاضر هسـتند،  ید يو خانوارها از سو ک سو و شرکتهایاز  ین  مسئوالن دولتیوکارگزاران و همچ

آنچه . د هدیقرار مکلمه مورد توجه   يک بازار به مفهوم اقتصادیل یک اقتصادان در تحلیکه  يهمان عناصر

  . الزم دارد، باز هم فساد است یشود، فساد است و آنچه متقاض ین بازار عرضه میدر ا
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   یاسیفساد س -2

فسـاد  . شـود  یاطالق مـ  یرقانونیا غیو  یشخص يهدف ها يبرا یاسیقدرت سن اصطالح، به استفاده از یا

ـ تعر.  است یت دولتیا موقعی یاسیق قدرت سیاز طر یکسب منابع نامشروع شخص ي، به معنایاسیس ف و ی

شـتر شـامل فسـاد    ین نوع فسـاد، ب یا. مختلف متفاوت است يگ هانهرزمان، مکان و ف کاربردآن با توجه به

ان آزاد یـ د، ارعاب و اخالل در جریدپست ومقام، ته يده  دادن برایبا پول، وعده و وع يد رای، خریانتخابات

شه یو اند یدولت يو نظام ها یاسیس يخ دولت در فرهنگ های، به اندازه تاریاسیفساد س. شود یانتخابات م

   . هر کشور است یاسیر نظام سیشتر تحت تاثیب یاسیفساد س. قدمت دارد یاسیس

اسـتمداران   یبـه نفـع س   یضـ ین تبعیش حاکمـان  بـه اسـتبداد و وضـع قـوان     یاز کارشناسان فساد، گرا یبعض

ن نوع رفتارهـا کـه   یا.  آورند یبه شمار م ياز فساد ادار يز گونه ایقدرتمند و طبقات مورد لطف دولت را ن

باشـد کـه    ید شامل اعمـال انتو یکه فساد فقط  م ین باور عمومیشود، ا یز گفته مین  یاصطالحاً فساد قانون

 ییبـاال   یاسـ یت ساز افراد که نفوذ قدر یب، در هر جامعه گروهین ترتیبد. کند یقانون است را رد مر یمغا

،  يف فسـاد ادار یبا توجه به تعر ين رفتاریر دهند که چنیین را  تغیتوانند قوان یم یانتفاع شخص يدارند،برا

که دارنـد و بـدون     يست و افراد با استفاده از مقام و نفوذیهمراه نن یرا با نقض قوانیز. شود ینم یفساد تلق

از اقـدامات   ياریل است کـه بسـ  ین دلیبه هم. پردازند یرا نقض کنند، به سوء استفاده م ین که عمال قانونیا

ف نشده باشد، اگر چه ممکن ین تعریشوند، ممکن است در قانون چن یف میکه معموالً به عنوان فساد توص

ل یـ دخ يادیـ ز يرهـا ی، متغیاسـ یباشند، در  اشاعه و گسترش فساد س یاخالق يارهایآنها برخالف معاست 

  . ابدی یا کاهش میگسترش  یاسیرها، فساد سین متغیهستند که بسته به ا

  :باشند یر میرها سه مورد زین متغین ایازجمله مهمتر

   یاسیثبات سزان یم -3   یاسیس يزان آزادیم -2 یاسیم قدرت سینحوه تقس -1
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ه نـد یدهند و چون آ ینشان  م يبه ارتکاب فساد ادرا يشتریل بی، کارکنان تمایاسیثبات س یط بیمثال در مح

ارات خود حـداکثر نفـع کوتـاه مـدت را     یت و اختردکنند از ق ینندف تالش میب یلزل مخود را متز یاسیس

ــ ــد و همچن ــب ين هــر قــدر آزادیببرن ــدرت را نیمطبواعــات و همچنــ يان و آزادی ــردم در انتخــاب  يق م

هم که شـده،   یاسیو س یکسب وجهه اجتماع ياستمداران برایشد که س یشتر باشد، باعث میاستمداران بیس

شود کـه مـردم    یجب موبزنند م یاسیشوند، چرا که اگر دست به انجام فساد س ين فسادیکمتر مرتکب چن

ان بـاز باشـد، مطبوعـات   بـه     یب يو آزاد یاسیحاظ سکه جامعه از ل یطیگر به آنها اعتماد نکنند و در شراید

و احـزاب   یاسیس يها ين، وجود آزادیبنابرا. دهند یاو را بر باد م يت و آبرویثیپردازند و ح یم يافشاگر

ح قـدرت از جملـه   یسم صـح یو تق یاسین  ثبات سیسالم، همچن یاسیگوناگون در سطح جامعه و رقابت س

  . شوند یم ياز فساد ادار يریدهند و باعث جلوگ یرا کاهش م یاسیهستند که فساد س یعوامل

   يفساد ادار -3

ه تـ کن نیـ نجـا تنهـا بـه ا   یشد، لذا در ا پرداخته يف مفهوم فساد ادارین به طور مفصل به تعریشیدر بخش پ 

  . شوند یده مینام يرخ دهند، فساد ادار يذکر شده چنانچه در نظام ادار يه فساد هایکل: م کهیکن یاشاره م

  فساد کالن و فساد خرد-4

مندان جزء مثل ماموران گمـرك  رتبه را فساد کالن و فساد کار یران و کارمندان عالیدولت، وز يفساد روسا

 ياست که توسـط افـراد و مقامـات رده بـاال     يفساد کالن، نوعا فساد. ندیگو یس را فساد خرد مید پلارو اف

نـوع فسـاد، جـز گـروه      نیمرتکبان ا. ردیگ یبل توجه صورت مو قا ادیو با ارقام ز ي، به صورت بانديادار

ـ  یان هـا و خسـارات غ  ید از صاحبان زر و زور هستند و با آن که زیقه سفیمجرمان  کـر  یبـر پ  یرقابـل جبران

ـ ا.  رندیگ یقرار م يفریب دستگاه عدالت کیسازند، کمتر تحت تعق یجامعه وارد م  ين گـروه بـا برخـوردا   ی
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کـه هـر سـه     یمگـر کسـان  (مانند یب میاصوال مصون از تعق "امکان فرار "ای "تیحما"ا ی "هیتوان توج "از

  ).1374مجلس،  يمرکز پژوهش ها( از دست داده باشند یلیگاه خود را به دلیپا

  

   يافته و فساد فردیفساد سازمان  -5

شناخته شده اسـت   یخوبافت کننده آن به یاز و دریمورد ن) رشوه(که وجه است یافته، هنگامیفساد سازمان 

افتـه،  یبا فساد سازمان  يدر نظام ادار. کند که سفارش خواسته شده، اجرا شود ین  میو پرداخت وجه تضم

نـان  یدر قبال رشـوه بـه دسـت آورنـد و اطم     يزیرشوه دهند و چه چ یدانند به چه کسان یه گذاران میسرما

افتـه،  یکنند که فساد سازمان  یاستدالل م یبرخ.  درنیگ یخود م يبنگاه ها يالزم را برا يدارند که مجوزها

از سود بنگاه را طلب  یوان ساالر فاسد، سهم کامال مشخصیک دی، ین نظامیدارد، چون در چن يضرر کمتر

  . ت بنگاه استیکند و نفع او در موفق یم

 يست که با تقاضایهم ن یرشوه بدهند و ضمامنت ین مقام رسمید به چندیه گذاران، بای، سرمايدر فساد فرد

د بـه  یـ ه گـذاران با ی، سـرما يدر فسـاد فـرد  . ه شودیز تهیاز نیمورد ن يروبرو شوند و مجوزها يشتریرشوه ب

روبـرو شـوند و     يشـتر یرشـوه ب  يسـت کـه بـا تقاضـا    یهـم ن  یرشوه بدهند و ضـمانت  ین مقام رسمیچند

د کننـده درخواسـت   یـ ک تولیر، از یگن، اگر چند عامل رشوه یعالوه بر ا. ه شودیز تهیاز نیمورد ن يمجوزها

 يرود که تقاضـا  ین خودشان به توافق برسند، احتمال مینکه درباره مبلغ کل رشوه در بیرشوه کنند، بدون ا

  ).1371مائور، (را به توقف بکشانند يدیت تولیش از حد داشته باشند و فعالیب

  يمانه اافساد س -6 

استمداران  یو س یاموران دولتمه سطوح مختلف دولت که یه در کلافته  و گستردیر، سازمان یفساد فراگ یعنی

،  اساسـا  يفسـاد سـامانه ا  .  دولت در آن مشارکت دارند يبا تمام دستگاه هایکسان و تقری يهر دو به نحو
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ـ انتقال منـافع و عوا  يکه در مواضع قدرت  قرار دارند از دولت برا یکسان  یعنیاست،  یاسیس يده ایدپ د ی

  .کنند یبه خود و و ابستگان طرفدارشان  استفاده منامشروع 

در حـال   ياز کشور  ها یق آن در بعضیز قابل تصور است و عمال مصادین ياز فساد سامانه ا يگریشکل د

کنـد و   یخاص از قدرت مسـلط اسـتفاده مـ    یاسیک جرگه  سیحالت،  نیادر . توسعه مشاهده  شده است

ـ تثب يآورد و سپس بـرا  یدستگاه دولت را منحصراً  در تصرف در م ـ از عوا یش، بخشـ یت قـدرت خـو  ی د ی

اعمـال   يدهد وا ز توانشان  بـرا  یص میحاصل از فساد به استخدام عناصر وابسته طرفدار تخص  یرقانونیغ

  ).42باردان، مجله برنامه و بودجه، شماره (کند یزور و وادار کردن مردم به متابعت استفاده م

  فساد قاعده مند و فساد غالب -7 

 یا قاعده مند فرق مـ یج یار رایبسبا هم دارد که از کم تا  يادیع مختلف، تفاوت زمان جوایوع در میدرجه ش

کل قاعده منـد  اما هر گاه فساد به ش. است يقابل کشف، مجازات  و نابود یاگر فساد کم باشد به آسان. ندک

کـه فسـاد    ییدر جـا . ابـد ی یش میفساد افزا يزه هایابد و انگی ید، احتمال کشف و مجازات کاهش میدر آ

شوند و  یبا مقوله فساد مطابقت داده م یی، با شگردهاين و ضوابط رفتاریقاعده مند شده باشد، نهادها، قوان

کـه سراسـر    يفسـاد . کننـد  یم يرویپ يغارتگر يو کارگزاران  معموال به اصطالح از الگوها يوان ساالرید

ـ آ یهمانند  آب رودخانه که باال م. رند، به فساد غالب معروف استیگ یرا در بر م یدولت يدستگاه ها د و ی

  .ردیگ یر و غالب همه دستگاه ها را فرا میرد، فساد فراگیگ یهمه اطراف را م

  یفساد ساخت و پاخت -8

چ کـدام، نـه   ین هـ یبنـابرا .  باشـد  یوجود دارد که در آنها فساد به نفع مامور و ارباب رجوع م ياریموارد بس

 یرا هر دو طرف سود میگزارش وا عتراض ندارند، ز يبرا یاقیزه و اشتیرنده، انگیرشوه دهنده و نه رشوه گ

  دهد،  یقاچاق را م ياالکه مامور گمرك، اجازه ورود ک یمثل زمان. برند
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  یالفساد م -9

  :ده استیر مطرح گردیآن، به چهار صورت ز ينه هایو هز يث درآمدیاز ح یفساد مال  يطبقه بند

ـ یـ شود کـه مجر  یکه  مطرح م ین مورد هنگامیا: نه کاهیهز یفساد مال -الف  ینـ یت معیدر وضـع  یان دولت

تر از سـطح مقـرر آن    نییپا ینه ها به سطحین هزیا کارگزار و آوردن ایعمال  ينه هایاقدام به کاستن از هز

کـاال و مراعـات    یکم گمرک یابی، ارزیاتی، کاستن از تعهدات مالین گونه فساد مالیشکل متعارف ا. کنند یم

ن خـود  یتوانند ب یو عامل م ينه  را مجرین کاهش هزیاز ا یپس انداز ناش. از مقررات است ینکردن  بعض

  .م کنندیتقس

. دیآ یش میت مختلف پیدر سه وضع ین نوع فساد مالینه ساز ایزم يصت هارف :انه افزیهز یفساد مال -ب

شود و از جمله وقـت    یمت ثابت عرضه میکه رسما و به ق یکاال ها و خدمات ياست که برا ینخست موقع

د یـ ممکن است درصدد آن برآ یت مامور دولتین وضعیدر ا.  وجود دارد یاضاف ي، تقاضایدولت يخود مجر

. را بـه خـود  ختصـاص دهـد     ین رانت ضمنیا. کند ین مییکه با توجه به کشش بازار تع یمتیکه با مطالبه ق

ـ . پردازنـد  یم یل مساله فساد مالیاست که به تحل یتوجه اقتصاد دانان وردبازار موضوع م ین فساد مالیا ک ی

ـ اخت يتکـا اکه به  یان دولتید که مجریآ یش میپ ینه ها در مواقعیافزودن بر هز يگر برایت دیموقع ارات و ی

قـدرت    یمربـوط دارنـد، از نـوع     يه هـا یـ ن رویینه صدور موافقت نامه، اجاره نامه و تعیکه در  زم یکنترل

ن یـ در ا.  کننـد  سـتفاده ا ارات در جهت منافع خـود سـوء  یاحتماال بخواهند از آن اخت. برخوردارند يانحصار

را که اجاره نامه متضمن است  بـه   يازیامت ياز ما به ازا یآن است که الاقل بخش یدولت يموارد، هدف مجر

نـه هـا وجـود دارد سـوء اسـتفاده از      یافزودن  بر هز يکه برا يگریل کند و باالخره امکان دینفع خود تحص

  . باشد یات میمال یرقانونیمثل مورد وصول غ یقدرت قانون
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ا یـ د کـه درآمـد   یـ درصـد برآ  یدولتـ  يد که مجـر یآ یش میپ ین مورد هنگامیا :درآمد افزا یفساد مال -ج

 یهگـوا  يکه به اتکـا  یاضاف يمثال پرداخت هاو مقرر  به کارگزار منتقل کند،  یش از حد قانونیرا ب یمنافع

ک شدن در منـافع  یبا عامل و شر یتواند تبان ین اقدام میزه ایانگ. ردیگ یکار انجام شده صورت م یرواقعیغ

  .  باشد يا جانبداری يتبار ساالر

عامالن در نظر  يرا که برا یما درآمدها و منافعی، مستقیان دولتین مورد، مجریدر ا :درآمدکاه ید مالفسا -د

ـ مـثال بـا تعو  (دهنـد  یگرفته شده است، به خود اختصاص مـ  و برداشـت    یق پرداخـت وجـوه بازنشسـتگ   ی

د که عامالن، آگـاه  یآ یش میپ ین نوع فساد در مواقعیا). دن  ملزومات از اداراتیا با دزدیرمجاز بهره آن یغ

  .ز از درآمدها و منافع عامالن بکاهندید و زور نیتوانند با تهد یم یان دولتیمجر. ستندیبه حقوق ن

  يجاد فساد ادارعوامل موثر بر ای

گردند به چهار دسته و به شـرح   یم يجاد و بروز فساد در نظام اداریکه موجب ا يعوامل موثر یبه طور کل

  .شده اند يم بندیر تقسیز

  :یتیریو مد يعوامل ادار -الف

  ينظام ادار يتهایو رضا ییت و پاسخگویعدم وجود شفاف -1

  يمشکالت اقتصاد -2

  ع نامناسب درآمدهایتوز -3

  کارکنان یت شغلیت و عدم امنیریعدم ثبات مد -4

  ش از حد و سوء استفاده از آنیاد و قدرت بیارات زیاخت ياعطا  -5

  ن و مقرراتیقوان  یدگیچیو پ یینارسا -6

  يه مناسب اداریق و تنبیعدم وجود نظام تشو -7
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  يسته ساالرینبود نظام شا -8

  يادار يت هایانحصار و رضا -9

  الزم در بعد نظارت  يها یو عدم وجود هماهنگ ینظارت يضعف ساختارها -10

  کارکنان يحرفه ا یتیکفا یب -11

   ینظارت يضعف ساز و کارها -12

  رانیدانش و تخصص مدضعف  -13

  :یو اجتماع یعوامل فرهنگ -ب

  یو انضباط اجتماع يضعف وجدان کار -1

  ت دستگاه ها یف و فعالیمردم از حدود وظا یا آگاهی یناآگاه -2

  ناکارآمد ین  اجتماعینظام تام -3

  شمارد یکه مقامات دولت را برتر م  یساختار اجتماع -4

  ات در جامعهین  اختالقییسطح پا -5

   يله ایو قب یلیفام يوندهایبودن پ يقو -6

  ییگرا يرواج ماد -7

  :یاسیعوامل س -ج

ق  بر منافع  و ین طریکند و از ا ین مییاستمداران  را تعیت  سیزان قدرت و مسئولیجامعه، م یاسیساختار س

  . استمدار موثر خواهد بودیبر هر س يفساد ادار ينه هایهز

  :ر بگذارند عبارتند ازیزان فساد تاثیتوانند بر م یکه م یاسیر عمده سیشش متغ

  یاسیم قدرت سینحوه تقس -1
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  یاسیس يزان آزادیم -2

  یاسیزان ثبات سیم -3

  یینبودن استقالل قضا -4

  فشار  يوجود گروه ها -5

  مستقل یاطالع رسان يان هایعدم وجود جر -6

  يعوامل اقتصاد -د

  کارکنان یدرآمد ناکاف -1

  نه درآمدها ع ناعادالیتوز -2

  ین اجتماعینظام تام يناکارآمد -3

  .کند یجاد مین عرضه و تقاضا شکاف ایب یکه بطور مصنوع ییاست هایس-4

  ینسبت به بخش خصوص یکم بودن در امد کارکنان بخش عموم -5

نظـام  جـاد فسـاد در   یعوامل ا» يجاد فساد در نظام اداریکانون ها و عوامل ا: 1-نمودار«درنمودار صفحه بعد

 يجـاد فسـاد ادار  یشود، کانون ا یهمان طور که مالحظه م. م شده استیترس یبه طور واضح و روشن يادار

توانند باعـث فسـاد در نظـام     یم یقیر باشد که هر کدام از عومال به طریاز عوامل پنجگانه ز یکیتواند  یم

  :شوند يادار

  نخبگان جامعه -1

  يساختار نظام ادار -2

  راتن و مقریقوان -3

  کارمندان -4
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  ارباب رجوع  -5
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   يفساد ادار یو فرهنگ ي، اقتصاديفرد يامدهایپ

شـده تـا جمـع     یدر ادامـه سـع  . عنوان شده است يادیالب زطم يفساد در نظام ادار يامدهایدر خصوص پ

  .ارائه شود يد و کاربردیآنها به طو ر مختصر، مف يبند

  :يفساد ادار يفرد يامدهایپ -الف

، خدشـه دار  ی، بروز اختالفات خـانوادگ یو روان یروح يها ي، بروز ناهنجاریت شغلیخدشه دار شدن امن

در کارکنـان،   يزه  کـار یـ ن آمـدن انگ یی، پايفرد يت مناسب استعدادهایت فرد، عدم هدایثیشده اعتبار و ح

ـ   یمردم، ا يبرا ینه زندگیش هزی، افزایبر منافع سازمان يتقدم منافع فرد در مـردم و   ياعتمـاد  یجـاد جـو ب

ت فـرد در  یـ آن، به خطر انداختن ثبـات و امن  یاجتماع يه هایل سرمایجامعه و تحل یف اعتماد عمومیتعض

  .جامعه

  :يفساد ادار یسازمان يامدهایپ: ب

، کـم رنـگ شـدن    ینـد توسـعه منـابع انسـان    یفرآ بـه  یب رسانیسک فساد در سازمان، آسیبه وجود آمدن ر

منابع  يانجام شده رو يها يه گذاریسرمادر سازمان، هدر رفتن  یرونیب يهاد کنترلیو تشد یدرون يترلهاکن

سازمان، کـاهش   ییر بر کارایدر سازمان، تاث یمنف يجاد ارزش هایو ا یل اخالقی، کم رنگ شدن فضایانسان

ارتکاب فساد، باال رفـتن قـدرت دولـت در محـدود      يش فرصت هایاد، افزایارات زیت در مقابل اختیمسئول

دار یـ در اسـتخدام هـا، پا   يسته ساالریت ضوابط و اصول شایبر تجارت، عدم رعا رتکردن صادرات و نظا

 یـی انحصار گرا شدوقفه زا در کارها، ر و ریجاد و بسط مقررات دست و پاگیو گسترش فساد از راه ا يساز

قاعـده منـد و ضـابطه منـد،      یبوروکراسـ  يری، عدم شکل گیت بخش خصوصیود ماندن فعالو محد یدولت

ف نظـام  یسازمان، تضع یت اجتماعیثیبودن و موثر بودن دولت ها، خدشه دار شدن ح یت قانونیکاهش اهم

  .یابیارز
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  يند رشد و توسعه اقتصادیر برفرآیتاث -ج

، ياقتصـاد  يهـا  یعقـب مانـدگ   یرمنطقـ یه غیتوج نامشروع،ش درآمدها ی، افزاياقتصاد ينه هایش هزیافزا

ن ییدالالن سـودجو، پـا   يبـرا  ییسـودجو  يان عرضه و تقاضا  و به وجود آمدن فرصت هایجاد شکاف میا

در اثـر   يه گـذار یسـرما  یدگیـ ب دیرات مثبت وتالش در حفظ وضع موجود، آسـ ییبودن روند توسعه و تغ

در  یو خـارج  یداخل يه گذرایدر اقتصاد، کم شدن سرما یط رقابتیشراان بردن ید و ناآشکار، از میفساد شد

، مـانع توسـعه   ین المللیب يزه، کم شدن درآمد دولت، قطع وام ها از طرف بانکها و سازمانهایاثر کاهش انگ

و انتقـال   یاتیـ ر بناهـا، کـاهش درآمـد مال   یـ و ز یت خـدمات عمـوم  یـ فیشدن، افـت ک  یو اجتماع ياقتصاد

  .یدولت ينه هایب هزیجاد اختالل در ترکی، اییبه سمت رانت جو يدیتول يت هایفعالاستعدادها از 

  امدهایر پیسا -د

، یاسیس يگروهها یرقانونینه شدن نفوذ غی، نهادیاسیس یثبات ی، کمک به بیر بر فرهنگ و اعتماد عمومیتأث

  .یو نظارت یحقوق یجه دادرسیبر نت ير گذاری، تأثیاسیت سید مردم در مورد مشروعیترد
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  :فصل چهارم

  ف و مفهوم رشوه،یتعار

و مبارزه با رشوه  يریشگین نامه پییآ

  ییا جرا يف دستگاه هایو تکال
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  ف رشاء و ارتشاءیتعار

ن یکس ابرع یبرخ. رشوه دادن است يه معناب یرشین ،  رشاء به کسر راء و مصدر آاز مشتقات کلمه رشوه

  . سمان دلو استیر يباشد و به معنا یرشاء م ده دارند  رشوه ماخوذ ازیمطلب عق

دانند وظـاهراً   یسمان دلو میر ياء به فتح راء را اعطا رشوه و رشاء به کسر راء را به همان معنارش یاما بعض

نکه رشوه به صورت رِشوه، رشوه، و رشوه خوانده شـود  یت به ایکن با عنایقائل هستند و ل ین رشاء تفاوتیب

ب یـ در عـرف غر  شود گرچه کلمه رشاء به هـر دو صـورت   یز به دو صورت خوانده مینست رشاء ید نیبع

  .شود یاالستعمال است و معموال رشوه بکار برده م

  رشاء  یقانون يمعنا

م مال به مستخدم دولت از طرف یا سند تسلیپرداخت وجه و  ندا سیا مال یرشاء عبارت است از دادن وجه 

  . ا به ناحق باشدیاز بتواند به حق و ین امتیبوده و ا يازیل امتیجهت تحص یراش

  ارتشاء یو اصطالح يلغو يمعنا

گرفتن رشوه است، اسـم فاعـل آن از بـاب افتعـال      ید رشوه از باب افتعال و به معنیمز یارتشاء مصدر ثالث

رشـوه   اخـذ رشـوه و   يل کلمـه ارتشـاء معنـا   یـ در کتاب لغت در ذ. باشد یرنده میرشوه گ یبه معن یمرتش

ـ از ناح یم مـال یا اخـذ سـند پرداخـت وجـه و بـا تسـل      یا مال یاخذ وجه  ید شده است و همگیستاندن ق ه ی

خود رشوه آورده شـده،   ياز موارد به معنا یبر عکس رشاء که در برخ.  را ارتشاء دانسته اند یمستخدم دولت

ل کلمـه  یارتشاء فقها در ذ یاصطالح يدر خصوص معنا. ن معنا نشده استیمعترض ا یدر مورد ارتشاء کس

مترادف ارتشاء استفاده نموده انـد،   ییمعنا يارائه نداده اند و از عبارت رشوه و اخذ رشوه برا یفیارتشاء تعر

کـال   یو المرتشـ  یا الراشـ یـ و  یو المرتشـ  یالراش)  ص(ث معروف لعن رسول اهللا یز در حدیات نیدر روا

ست یبا یم یه مرتشین است که کلمه ارتشاء از ناحیل ایته خود دلاد شده است که البی یالنار از مرتش یهمان

  .گردد ینکه رشوه شامل رشاء و ارتشاء میتاً ایر از رشوه و رشاء است و نهایرد و ارتشاء غیصورت بگ
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  رشوه یقانون يمعنا

ابـان   30اعمـال دولـت مصـوب     يوان جزایماده واحده قانون د 10در مقررات مربوط به رشوه تنها در جزء 

د کـه در حـال   یر مقررات و از جملـه مقـررات قـانون تشـد    یف شده است و در سایکلمه ارتشاء تعر 1308

ـ را فاعل عمل ارتشاء تعر یباشد، مرتش یحاضر محل استناد م مطـابق قـانون فـوق الـذکر،     . ف نمـوده انـد  ی

است از  یم مالیا تسلیاخذ سند پرداخت سند و  ایا مال ین مذکور اخذ وجه یمقصود از کلمه ارتشاء در قوان

و  یکه مربـوط اسـت بـه مشـکالت قضـائ      يانجام ندادن امر يبرا يا بلدی یا مملکتی یطرف مستخدم دولت

باشد که وجـه   یشخص يا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداریخواه انجام ، یا ادارات مملکتیدولت  يادار

ـ یـ گر دولت ین دیاز مستخدم یکی يمربوط به کار ادارا سند را گرفته، خواه یا مال ی ، اخـذ  یا ادارات مملکت

ف ممکن ین تعریف کامل ترین تعریرسد ا یبه نظر م. ب فوق الذکر ارتشاء استیا سند به ترتیا مال یوجه 

 البتـه جـا  . باشـد  یمـ  یقوت خود بـاق به و البته ظاهراً هنوز هم  از ارتشاء بوده که تا کنون مطرح شده است

ـ از از ارتشاء ارائه دهند تا ب یف جامع و مانعی، تعریداشت قانونگذاران و مخصوصا قانون  گذار اسالم انگر ی

  . ز باشدیارکان جرم ن

  دگاه فقهایانواع رشوه از د

ـ ا. و رفاقـت او را بـه دسـت آورد    یرا ببخشد تا دوسـت  یگر مالیبه شخص د ین که شخصیا :اول ن نـوع  ی

  . رنده حالل استیدو طرف بخشنده و گ يرشوه برا

ـ ا ایـ رون کند یرا از خود ب يکه او را ترسانده، ببخشد تا ترس و يگریرا به د یمال ین که شخصیا :دوم ن ی

طرف رشـوه  ن نوع رشوه از یا. را به سلطان و حاکم ببخشد تا از ستم به جان و مالش در امان باشد یکه مال

رآن، یسلطان حاکم و غ يبرا یگر اموالش کرده، ولیجان و د یمنیا سپر امالش ر يرا ویست زیدهنده حرام ن

  . گرفتن آن حرام است
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بـه   یدسـتباب  يسلطان شـود و او را بـرا  و ن او یرا ببخشد تا واسطه ب یمال يگریبه د ین که شخصیا :سوم

  :شود یم میز خود بر دو نوع تقسیازش کمک کند آن نوع رشوه نین

رنـده  یوه گین صورت رشوه دهنده حق رشوه دادن ندارد  و شیازش حرام باشد، در این که حاجت و نیا -1

  .ردید بپذیز نباین

  . در کار نباشد، حالل است ین صورت اگر شرطیز باشد در ایازش مباح و جاینکه نیا -2

سپارد  يگر را به ویا هر عمل دیقضاوت  را ببخشد تا زمام یسلطان مالبه حاکم و  ین که شخصیا :چهارم

  . رنده حرام استیدهنده و گ ين نوع رشوه برایا

ن نوع رشوه وارد شـده و آن  یبر حرمت ا يادیاخبار ز. حکم کند ي، تا به نفع ویرشوه دادن به قاض :پنجم

  .را شرك به خداوند دانسته اند

ا سـند  یـ ه رشوه عبارت است از دادن  و گـرفتن مـال، وجـ   : م کهیرس یجه مین نتینظرات به ا ياز جمع بند

. مورد نظر قرار گرفتـه اسـت   یراش يکه از سو يدن به مقصودیم مال، جهت رسیا سند تسلیپرداخت وجه 

رسد جامع و مـانع   یف به نظر مین تعریا. باطل باشد يا امریبه حق و  ين قصد و هدف امرینکه ایاعم از ا

  .ارتشاءرا همانطور که قبال گفته شد رشوع عبارت است از رشاء و یاست ز

   ين اقسام رشوه در نظام اداریع تریشا

  نیریاز نسبت به سایزه کسب امتیرشوه با انگ -1

ن یـ کـه سـبب ا   یاز جانب مقام یمبلغ "یکار قانون"کیع در انجام یا تسریل ینگونه رشوه در برابر تسهیدر ا

ـ مبلغ پس از پا نیانکه آن مقام انتظار دارد یا ایشود،  یع گشته مورد تقاضا واقع میا تسریل یتسه ان آن کـار  ی

خواهـد بـه انجـام     یرود صرفا م یکه از او انتظار پرداخت م ین شخصیبنابرا. پرداخت گردد يخاص به و

ا یـ د و یـ کسـب نما  يازیـ ان امتیر متقاضیل است نسبت به سایمبادرت  ورزد و فقط ما ینوناو ق يعاد يامر
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تواند به پرداخت رشوه به منظور کسـب   یان نمونه مبه عنو. ابدیش دست یع تر و ساده تر به هدف خویسر

ـ نامه ها، پروانه کـار و غ یالت در به دست آوردن مجوزها، گواهیتسه نگونـه رشـوه گـروه    یا. ره اشـاره کـرد  ی

  . گردد یاز پرداخت ها را شامل م یبزرگ

   یت سازمانیاز موقع یشخص ییزه سودجویرشوه به انگ -2

ن نـوع رشـوه   یدها، از ایقه سفیم یانواع جرا یدر بحث گونه شناس "مارك مور"از جرم شناسان به نام  یکی

 ییدها، عبارت است از سـودجو یقه سفیم یگر از انواع جراید یکی ":دیگو ین میح آن چنینام برد و در توض

 يکـاربر  یکـه در چگـونگ  ر افراد یاز سا ییت شان در سازمان به منظور بهره جویا موقعیاشخاص از قدرت 

ـ نما یدرخواست پرداخت م یبهداشت که از مالک رستوران يک بازرس اداریمثال . دارند یآن قدرت نفع د ی

در غالـب مـوارد   . کنـد  یخود سوء اسـتفاده مـ    یت سازمانیت به او عطا کند، از موقعیتا جواز و پروانه فعال

را انتظـار   یخـدمت ) یمرتشـ ( از کارمند دولـت ) یاضمتق( یوندد که راشیپ یبه وقوع م ینگونه جرم هنگامیا

ـ نما یخدمت مـ  ياز ادا يد به خودداریداشته باشد و کارمند دولت تهد کـه پرداخـت    ید مگـر در صـورت  ی

  ".ا رشوه آماده باشدی یاضاف

ر، رشوه دهنده مجبور بـه پرداخـت رشـوه    یدر نوع اخ. د با نوع اول رشوه اشتباه گرفتین نوع رشوه را نبایا

دن یع در رسیا تسریل  یجاد تسهیار و به منظور ایاخت يکه در نوع اول رشوه دهنده ازرو یدر حال. گردد یم

  . دینما یبه مقصود خود اقدام به پرداخت رشوه م

  "نفوذ"د و فروشیزه خریرشوه به انگ -3

خـود را در   ا اطالعـات یـ هسـتند، قـدرت، نفـوذ و     یت مهم سازمانیموقع يکه دارا يموارد، افراد یدر برخ

ـ ا ایـ هسـتند و   یمنافع يدهند که در رابطه با آن سازمان دارا یقرار م یار کسانیاخت ـ  ی از   یش آگـاه ین کـه پ

د ن جهت  واجـ یاز ا ین مقامات دولتیاعمل . باشد یت میشان حائز اهمینده آن سازمان  بر ایآ يت هایفعال
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امـور  شبرد ین مقامات قادر به پیعات اا اطالیت است که رشوه دهندگان بدون استفاده از قدرت، نفوذ و یاهم

  :دو صورت است ين گونه رشوه خود دارایا. خود نخواهند بود

 یک عمل قـانون یارتکاب  يبرا یا اطالعات مقام دولتیا گروه رشوه دهنده از قدرت، نفوذ و یشخص  -الف

  . کند یاستفاده م

ک یـ دن به یا زیدر جهت دست  یا اطالعات مقام دولتیا گروه رشوه دهنده از قدرت، نفوذ و یشخص  -ب

ـ یدر ا. کند یو مجرمانه استفاده م یرقانونیعمل غ در قبـال رشـوه، بـا اسـتفاده ز      ین نوع از رشوه، مقام دولت

ا در یـ دهـد   یرشوه دهنده از خود تسامح  نشان م یرقانونیا اطالعات خود، در برابر عمل غیقدرت، نفوذ و 

 يمربـوط بـه قاچـاق کـاال، شـرط بنـدها       يت هـا یـ شـتر فعال یب. آورد یبه وجود م یالتیآن تسه يراه اجرا

ق یـ ن طریاز ا) گردد یت نمیدر آنها رعا یکه مقررات قانون یبه هنگام(و صادرات و واردات کاال  یرقانونیغ

ـ      ن نوع ریدر ا. ردیپذ یصورت م نـان بـه   یو بـا اطم  یشوه، رشوه دهنـده در پنـاه قـدرت و نفـوذ مقـام دولت

  . آورد یکسب نموده عمل مجرمانه خود را به مرحله در م يکه ازو یاطالعات

  

   یاسیرشوه س -4

ـ ا. قلمداد کرد "یاسیرشوه س"د بتوانیازا قسام نوظهور  رشوه را شا یکی ک یـ  ياعضـا  ين رشـوه، از سـو  ی

  . شود یبه هوادارانشان داده م یاسیگروه، دسته و حزب س

خ رشـوه  یتوان از تـار  یه آن را میشب يهر چند که رگه ها. از رشوه است يدیبا نوع جدی، تقریاسیرشوه س

حـق  "اگر روح رشـوه را . د و تازه استیج شده، جدیکه امروز در جامعه  ما را یبه شکل یاستخراج کرد، ول

، کـه بـا آب و   یاسـ یس ينش هـا یاز گـز  ياریآن وقت بس. میبدان "را ناحق کردن و ناحق را حق جلوه دادن

که با آمـدن   یین معنا، عزل و نصب هایدر ا. دیآ یبه حساب م یاسیرد، رشوه سیپذ یانجام م یرنگ جناح
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نکـه هـم   یکه صرفا با پشتوانه ا يریمد. رد، رشوه استیگ یافراد صورت م يها یستگیر فارغ از شایک مدی

شـود،   یمنصوب مـ  یو پست یتخصص ياقت هایرده باالست، بدون در نظر گرفتن ل ریگروه و هم جناح مد

خاص  يت هاین است که موقعی، ایاسیرشوه س يگر از مصداق هاید یکی. است یاسیاز رشوه  س یمصداق

 یبـه مقـام عـال    یجنـاح  يها یرد که وابستگیگ یقرار م يار افرادیکالن، در اخت ي، آن هم در اندازه هایمال

دن یبه عنوان اجرت تالش در به قـدرت رسـ   یکی: شود یاغلب با دو هدف داده م یاسیرشوه س. رتبه دارند

. شـود،  حـرام و مـذموم اسـت      یت المال پرداخت میل آن که از بین اجرت به دلیمسئول رده باالست که ا

ـ ن  یاسیاز رشوه سگر یالبته نوع د. ندهیآ يتالش ها يجلب نظر افراد برا يدوم برا ج اسـت کـه بعـد    یـ ز رای

ان  یک جنـاح خـاص حـام   یـ است که  یین نوع رشوه، در واقع قرار دادن روند امور در مجرایا. ندارد يماد

ا یـ ور بـه فـرد   شـ ک يا اجـرا ی يریم گیدر بدنه تصم يدافرا يمعموال از سو یاسین نوع از رشوه سیا. است

  . ت در دست اوستیشود که قدرت اکثر یداده م یانیجر

  رشوهطه یح

از  ين در پـاره ا یسـخت و سـنگ   ینیب قـوان یجهان وجود دارد و با تصـو  يپرداخت رشوه در اکثر کشورها

 يهسـتند و در سـامانه ادار   یبـه قـوت  خـود بـاق     يزیرمیز يه هایکشورها، همچنان رشوه و رد و بدل هد

مختلف ظاهر شـود کـه    يطه هایتواند در ح یاز پرداخت رشوه م یینمونه ها. باشند یشه دار میکشورها ر

  :عبارتند از

دهنـد   یبه عالوه، معلمان رشوه م .خواهند یامتحان، رشوه م يثبت نام کودکان در مدارس و برگزار يبرا -

  .ا منتقل شوندیابند و یتا ارتقاء 

  .شوند یا جراحیافت کنند، تخت به دست آورند یدهند تا معالجات الزم را در یماران رشوه میب -

  . ر کندیگناهان را دستگ یت و بیتکاران حمایرد تا از جنایگ یه مس رشویپل -

  . رندیگ یرشوه م یو رانندگ  یین راهنمایمامور -
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دهند  یر دهند، حساب رسان رشوه مییرا تغ یاتیمال يها یابیرند تا ارزیگ یات رشوه میکارمندان اداره مال -

  .افت کنندیدر یبازنشستگ يحساب ها را پنهان کنند و بازنشستگان رشوه بدهند تا مستمر یتا اختالفات مال

ـ ان انـدازد  یرا مفتوح کند و به جر يکند تا پرونده ا یرشوه م يدادگاه تقاضا ی، منشییدر خدمت قضا - ا ی

ا یـ رد یـ پـس بگ ف دهد، اتهامـات را  یرد تا مجازات ها را تخفیپذ یرشوه م یقاض. را پنهان کند، آن برعکس

  .د ضمانت آزاد کندیافراد را به ق

  .رندیگ ین رشوه میص قطعات زمیا تخصی ي، مقامات در هنگام نقشه برداریعیدر ادارات و منابع طب-

  . رندیگ یم آب، رشوه مید و تقسیجاد انشعابات جدیا يکارمندان اداره آب، برا -

ده ها و مناقصـه هـا و پوشـاندن نقـاط ضـعف      یخاص در مزا ینفع بردن گروه ي، برایدولت يدستگاه ها -

  . رندیگ یمانکاران، رشوه میپ

  .کنند یافت میسرکار برگرداندن کارگران اخراج شده، رشوه در يکارکنان اداره کار برا -

 ین رشـوه مـ  یز و خوب جلوه دادن افراد و مسئولیکردن اطالعات اتهام برانگ یمخف يروزنامه نگاران، برا -

  .دهند ین رشوه میا مسئولیند، ریگ

چشـم   ییا از ورود و خروج کـاال یند یکاالها، اقدام به تخلف نما یابیابان گمرك، ممکن است در ارزیارز -

  . ندینما یپوش

  رشوه ينه هایزم

از مـوارد   یکه در ادامه به برخ) 57نه، شماره ی، زمییوفا(انجامد یوجود دارد که به تبادل رشوه م یینه هایزم

  :میکن یمتعارف آن اشاره م

بـا   یدولتـ  يدر مناقصـه هـا  ) مانکـاران یپ(اعالم شده از طـرف رقبـا   يمت هایکسب اطالع از ق :مناقصه -1

ده از طـرف  یرسـ  يشـنهادها یبـه پ  یلـ یکـه بـه دال   يا افـراد یمناقصه و  ين برگزاریپرداخت رشوه به مسئول

را  يدشـنها یخود، پ يطالع از نظرات رقبابه ا یمانکار خاصیپ لهین وسیبد. داشته باشند یمانکاران دسترسیپ
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 يط ظاهریاز شرا يه کار مقداریا از نظر اراین تر و ییپا يزیزان ناچیمت به میمطرح خواهد کرد که از نظر ق

  . برخوردار باشد يبهتر

کار، اما احساس رآشیغ يط و خواستهایمانکار به شرایرسد که پ یبه اوج م یپرداخت رشوه در مناقصه زمان

تواند مـوارد   یم یت نکات مورد عالقه کارفرما  حتین صورت با رعایداشته باشد که در ا یکارفرما، دسترس

  .دیز مراعات ننمایمت را نیمانند ق

 يبه طـور . باشد یم یدولت يده هایگر به عنوان بستر پرداخت رشوه بحث مزایاز موارد عمده د :دهمزای -2

ز یـ ن مـورد ن یـ در ا. را به دنبال خواهد داشـت  یب سود کالنیده بطور غایکه به دست آوردن اقالم مورد مزا

شـنهاد  یده کننده و پیمزا یق واقعیل عالیاز قب یبه اطالعات یمانند مورد مناقصه پرداخت ها به منظور دسترس

بکـار   ینامانوسـ  ياوقات روش هـا  یاهگ) دهیمناقصه و مزا( ن موردیدر ا.باشد  یه شده از طرف رقبا میارا

. ابدی یم رشوه به کارفرما، به اهداف خود دست میمانکار بدون پرداخت مستقیکه پ يشود به طور یگرفته م

جـاد چنـد   یده بـا ا یا مزایمناقصه  یآگه یغاتیمانکار با توجه به اطالع از محدود بودن برد تبلین روش پیدر ا

برخـودار   یت نامناسبیط خود از وضعیمت و شرایپردازد که در قبال ق یم ییمت هایبه اعالم ق یب فرضیرق

  . گردد یم یمانکار خاطیط خاص مورد نظر پیرش شرایله کارفرما ناچار به پذین وسیباشند و در واقع بد

... هـا و  يوابسته، شهردار يمانند وزارتخانه ها، شرکت ها و سازمان ها ییدستگاه ها :یدولت يدهاخری -3

ـ از و ویـ ه اقالم مورد نیباشند معموال جهت ته یکه وابسته به دولت م الزم بـه   يژه، پـس از اخـذ مجوزهـا   ی

ن یـ در ا. نـد ینما یاقـدام مـ   یا خـارج ی یداخل يهابخش مربوطه از بازار ید و هماهنگین خریله ماموریوس

ـ ، ارایجنسـ  يایهدا ل وجوه نقد،یقباز  یالتیار گذاردن تسهیموارد فروشندگان کاالها و خدمات با در اخت ه ی

 يبـرا  یوامـ  يند تا مشترینما یتالش م یرواقعیغ يمتهایبا ق یی، پورسانت، صدور فاکتورهاگانیخدمات را

ـ    يتوان در قالب پرداخت ها ین مورد را میا یمنف يامدهایپ. ندیخود فراهم نما ـ ، تهیبـاالتر سـامانه دولت ه ی
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ل کسب منفعت یبه دل يرضرورید اقالم غیره، خیر مشخصات اعالم شده اولین مغاییپا ياقالم با استانداردها

  .مورد اشاره قرار داد... و  یشخص

ا اداره مـورد بحـث   م بین که بطور مستقیب رجوع بدون ان مواقع اربایدر ا :یع در انجام امور قانونتسری -4

متعدد به پرداخت رشوه اقـدام   يترددهاا کم کردن یداشته باشد تنها به منظور از دست ندادن زمان  یکار مال

 دچار ر، ارباب  رجوع رایاما وقتگ یرمهم قانونیرادات غیتواند با طرح ا یواقع، کارمند ممن یدر ا.  دینما یم

  .  دیمشکل نما

ـ اسـت کـه با   یینه پرداخت هاین انواع رشوه، در زمیرتریاز جمله فراگ :پرداخت به دولت -5 د بـه حسـاب   ی

ـ ، انـواع مال ی، حقـوق گمرکـ  یو راننـدگ  ییمـه راهنمـا  یتوان به جر یل مین قبیاز ا. گرددز یدولت وار ات، ی

بـه حسـاب دولـت     یشود تا با تبادل رشوه از مبلغ پرداختـ  ین موارد تالش میدر ا. اشاره کرد... عوارض و

 یاثرات سوء اخالقتوان  ین ارتباط را با عامه مردم و میشتری، بین تنوع و  گستردگیل همیبه دل. کاسته شود

  . مشاهده کرد ین زمان در عرصه اجتماعیآن را در کوتاه تر يو رفتار

ت امـوال منقـول و   یـ د و فـروش و کسـب مالک  یـ جعل سند جهـت خر  يپرداخت رشوه برا: يسندساز -6

 یک پرداخت انجام میک مقطع و با یاز جمله جرائم رشوه است که در ... ر و یبا ين هایرمنقول مانند زمیغ

جـاد شـده در   یرات بلند مـدت ا ییل تغید و لذا به دلینما یجاد میکسب شخص ا يبرا یمیدا یرد، اما حقیگ

  . باشد یژه میت ویز اهمیت اموال و افراد، حایت و ماهیمالک

ل محـدود بـودن   یـ که به دل ییرصت هاف، استفاده از یازات خاص از سامانه دولتیگرفتن امت: ازکسب امتی -7

ازات عام ماننـد گـرفتن جـواز    یاعم از امت(ردیگ یاز افراد قرار م يار تعداد معدودیدر اخت یتوسط بخش دولت

 یولتـ  ياز بخشهایمورد ن يد کاالهایا تولیژه مانند استخراج معدن صادرات و واردات یازات  ویا امتیکسب 

 یار مناسـب یبسـ  یز آمادگار قابل توجه است و افراد ایبه عنوان منبع درآمد، بس...) و یا مناسب عرضه عمومی
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ـ ا بازاری یخارج يکارها ین گروه، داللیدر ا. باشند یپرداخت رشوه در خصوص آنها برخوردار م يبرا  یابی

  . دینما یب افراد میرا نص یکالن يت است و سودهایز اهمیحا یاجناس دولت

و  ینـابع مـال  مبـه   یشـبکه دسترسـ   یل گستردگیبه د ل یانجام شده در سامانه بانک يپرداخت ها: بانکها -8

تبادل رشـوه بـا    یدر امور بانک. باشد یء مستقل مورد توجه میک شیم با عامه مردم به عنوان یبرخورد مستق

رفتـه شـده و ظـاهرا    یه کـامال پذ یـ ک رویبه شکل  یرد که گاهیگ ین و اهداف خاص خود صورت میعناو

که از طرف ... انه و یانه، ماهیسال يو مانند پرداخت هادر آمده است  ین بانکیمسئول یدر عرف و حت یقانون

  . ردیگ یبه کارمندان شعب انجام م يان حساب جاریمشتر

در  یبـه اعتبـارات مـال    یع در دسترسیل و تسریتوان به تسه یم یگر موارد تبادل رشوه در سامانه بانکیاز د

ر یسـا  يانجـام شـده از سـو    ياسـتعالم هـا  ان در پاسخ بـه  یاعتبار به مشتر يا اعطایمختلف  يقالب وام ها

عالوه بر دو مورد اخذ  هدر قبال پرداخت رشو يانتظار مشتر. ان اشاره داشتیگر مشتریا دی یموسسات دولت

بـال محـل و در صـورت امکـان پرکـردن       ي، برگشت ندادن چکهـا ير حساب سازینظ يوام و اعتبار موارد

  .باشد یمتعدد م يوه بانک و دادن دسته  چکهاجحساب از و يکسر

ـ    یخصوصـ  يشـرکت هـا   :يا رانت اقتصادکسب انحصار ی -9 کننـد تـا    ینـه مـ  یهز یروزانـه مبـالغ هنگفت

ا حداقل رقابـت هـا را کـم و محـدود     یرا اعطا کنند و  ییقانونگذاران را قانع و متقاعد سازند که انحصار ها

در سرتاسر جهان بروکرات هـا و افـراد   . سازندحقق ما افراد بتوانند رانت و اجاره را یع یصنا یسازند تا برخ

کـج و معـوج هسـتند تـا خـود را در       ير در تالش گسترده و حرکـت هـا  یناپذ یصاحب نفوذ بطور خستگ

دهند تا اجازه  یرا به دست آورند و به خاطر آن رشوه م یقرار دهند که بتواند انحصار کوچک ییت هایموقع

را فراتـر از   ییا اجـازه انتقـال کـاال   یـ د کنند یرا تائ ينه ایا هزیرند، یدات را بگیکارها و تول یسانس برخیو ل

  . رندیمرزها بگ
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  و مبارزه با رشوه يریشگین نامه پییآ

  ییاجرا يف دستگاه هایو تکال

ده یـ در خصـوص مبـارزه بـا سـه پد     26/1/1379در نماز جمعه مـورخ   يمقام معظم رهبر يودهامرو رهنیپ

ات یـ معظـم لـه،  ه   1380سال  يفرمان هشت ماده ا يو در اجرا "ضیفقر و تبع ،فساد"یند اجتماعیناخوشا

و  ین معضـالت و انحـراف هـا بررسـ    یـ رامـون ا یب نمود پیتصو 9/5/1379مورخ ران در جلسه یمحترم وز

 يم سـاز و کارهـا  ین برنامـه و تنظـ  یتدو«ن رابطه طرحیدر ا. مبارزه با آن ارائه شود يمناسب برا يراهکارها

ف و در یـ کشـور تعر  يزیـ ت و برنامه ریریدر سازمان مد» يو مبارزه با فساد در نظام ادار يریشگیپ ییاجرا

ن یتـدو » ییاجرا يو مبارزه با رشوه در دستگاه ها يریگمقررات و ضوابط پیش«لذا. ار گرفتدست مطالعه قر

  . شنهاد شدیپ يادار یعال يو به شورا

سـازمان   29/1/1383مـورخ   11750/101شـنهاد شـماره   یپبنـا بـه    1/9/1383ران در جلسه مورخ یأت وزیه

ـ ا یاسالم يجمهور یو هشتم قانون اساس یکصد و سیکشور و به استناد اصل  يزیت و برنامه ریریمد ران ی

کـه دسـتگاه    یفیوظا ين اجرایو به منظور تام 1372مصوب  -يادار تبه تخلفا یدگیقانون رس) 27(و ماده

ـ     يو مبارزه با فساد در نظـام ادار  يریشگیپ يبران یبه موجب قوان ییاجرا يها ن یبـر عهـده دارنـد و همچن

ل یتسه يمناسب برا يساز و کار ادار ینیش بیو پ يبه تخلفات ادار یدگیقانون رس یین نامه اجراییل آیتکم

ب نامـه  یتصـو  ی، طـ یـی اجرا يو مبارزه با رشوه در دستگاه ها يریشگین نامه پییبه مردم، آ یخدمات رسان

  . دیابالغ گرد ییاجرا ياجرا به دستگاه ها يبرا 22/2/1383هـ مورخ  30374ت / 73377شماره 
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   ییاجرا يو مبارزه با رشوه در دستگاه ها يریشگین نامه پییآ

  ق رشوه یمصاد -فصل اول

مـال  ا یـ ل مبـادرت بـه اخـذ و جـه و     یذ يکه مطابق بند ها ییاجرا يکارکنان و مسئوالن دستگاه ها: 1ماده 

ـ ا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یافت کنند یرا در یم مالیا تسلیا سند پرداخت وجه یند ینما ا وصـول  ی

 یدگیقـانون رسـ  )8(ماده) 17(ند، با توجه به بند یا سند پرداخت وجه را فراهنم نمایمال ) دنیرسان(صالیو ا

ـ پرونده آنان به ه -1372مصوب  -يبه تخلفات ادار اعمـال   يبـرا  يتخلفـات ادار  بـه  یدگیرسـ  يأت هـا ی

  . مجازات مناسب ارجاع خواهد شد

  . ن شده استیین و مقررات تعیر از آنچه در قوانیبه غ یگرفتن وجوه -الف

و واقعـا بـه    یمت معمـول یا ظاهراً به قی یمت معمولیا به مقدار فاحش ارزانتر از قیبالعوض  یاخذ مال -ب

  .متیمقدار فاحش کمتر از ق

ت یـ م به ارباب رجوع بدون رعایرمستقیا غیم یمت به طور مستقیمقدار فاحش گرانتر از ق به یفروش مال-ج

  .مقرارت مربوطه

ـ ا مـال  یـ صـال وجـه   یا وصـول و ا یل مذاکره جلب موافقت یفراهم نمودن موجبات ارتشاء از قب -د ا سـند  ی

  .پرداخت وجه از ارباب رجوع

ـ ا سند پرداخت وجه یا مال یا قبول وجه یاخذ  -هـ ا یـ م یم مـال از اربـاب رجـوع بـه طـور مسـتق      یتسـل  ای

  . باشد یم ییکه مربوط به دستگاه اجرا يا ندادن امریانجام دادن  يم برایرمستقیغ

ا اعطـاء وام  یشود، از جمله هر گونه ابراء  یم یتلق يکه در عرف رشوه خوار يگریاخذ هر گونه مال د -و

ـ   یکه من غ یتیا مسئولیرفتن تعهد یا پذیت ضوابط یبدون رعا ن گـرفتن  یرحق صورت گرفتـه باشـد و همچن

ا یـ ه خدمات به اشخاص و اعمال هـر گونـه موافقـت    یارا يت خاص برایف و مزیپاداش و قائل شدن تخف

  . ف گرددیا تخفی یخارج از ضوابط که موجب بخشودگ یتیحما
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   ییاجرا يف دستگاه هایف و وظایتکال -فصل دوم

ن نامه نسبت به انجام یین آیتحقق اهداف ا ين نامه برایین آیا) 16(موضوع ماده  يه دستگاه هایکل -2ماده 

  :ندید اقدام نمایبا یل میذ موارد

 يمناسب به مردم، اصـالح و کوتـاه نمـودن روشـها     یمراحل انجام خدمات اطالع رسان يشفاف ساز -الف

از مـردم و مراجعـان بـر     یانجـام نظرسـنج  ، يادار يگردد، توسعه فناور یکه به مردم ارائه م یانجام خدمات

م یطـرح تکـر  ( گـردد  یکشور صادر م يزیت و برنامه ریریکه از طرف سازمان مد ییاساس دستورالعمل ها

 يسـتم هـا و روش هـا   یو مصوبات مربوط به اصـالح س  يت ارباب رجوع در نظام اداریمردم و جلب رضا

  )يادار

  .ن نامه به طور کامل مطلع شده بانشدیین آیط از مفاد ارب يکه کارکنان ذ يآموزش کارکنان به نحو -ب

  يران عامل، شرکتها، روسایسازمانها، استانداران، مد يا بازرسان از طرف وزراء و روسایانتخاب بازرس  -ج

ه گـزارش  یه و ارایو ته یق مقتضیالزم به طر يانجام نظارت ها يبرا یاستان يران کل واحدهایسازمانها، مد

  . محوله يتهایف و مأموریوظاطه یدر ح

ن نامه را گزارش نموده و گزارش آنـان منجـر بـه    یین آیا) 01که تخلفات موضوع ماده یق اشخاصیتشو -د

ت و برنامه ییشنهاد سازمان مدیکه به پ ين نامه ایین نامه شده باشد، مطابق آییبر اساس آ یصدور حکم قطع

  . رسد یران میأت وزیب هیکشور به تصو يزیر

به منظور اعمال حـق   یو حقوق یقیدر قرارداد با اشخاص حق ییدستگاه اجرا يحق فسخ برا ینیش بیپ -هـ

) 1(مـاده  ياز اعمـال بنـدها   یکـ یطرف قرار داد مرتکـب   ییص دستگاه اجرایکه به تشخ يمذکور در موارد

  . ن نامه شودییآ
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  ف کارکنانیف و وظایتکال -فصل سوم

ن نامه مکلفند در صورت اطالع از وقوع اقـدامات منـدرج در   ییموضوع آ يهاه کارکنان دستگاه یکل -3ماده 

 يأتهـا یشـنهاد کننـده بـه ه   یا افراد پیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا دینسبت به خود ) 1(ماده

  . شود يریگ یتا مطابق قانون پ. و مقامات مافوق اطالع دهند يبه تخلفات ادار یدگیرس

ا رشـوه اخـذ   یرشوه شده و  يتقاضا ياز و ییاجرا يف دستگاه هایکه در ارتباط باوظا یهر شخص -4ماده

ا بازرسـان موضـوع   یـ ن فرصت به مسـئوالن  یشده باشد در اول يگرفتن رشوه از و يا تالش برایشده باشد 

ن رشوه را تقاضا یرا که ا یا اشخاصین نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص ییآ) 2(ماده ) ج(بند

  .ه دهدیبه دست آوردن آن تالش کرده اند به مسئوالن مربوطه ارا يا برایا به دست آورده ینموده 

  يادار يرندگان و مجازات هایبه تخلفات رشوه گ یدگینحوه رس -فصل چهارم

بـه تخلفـات موضـوع     یدگیو رسـ  يریـ گیپ ير بـرا یب زین نامه به ترتیین آیمشمول ا يدستگاه ها -5ماده

  :و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود) 1(ماده

بـه   یق بازرسان انتصـاب یچنانچه از طر يبه تخلفات ادار یدگیقانون رس) 12(مقامات مندرج در ماده  -الف

ران و مسئوالن مربـوط اطـالع   یا مدیک از کارکنان ین نامه توسط هر یین آیا) 1(وقوع تخلفات موضوع ماده

و ) ب(و ) الـف ( يبنـدها  ياز مجازاتهـا  یکیت موضوع نسبت به اعمال یند مکلفند حسب اهمیحاصل نما

   .ندیاقدام نما يبه تخلفات ادار یدگیقانون رس) 9(ماده) ج(

بـه   یدگیرسـ  يئـت هـا  یربـط، ه  يران ذیا مـد یـ د  بازرسان ییدر صورت تکرار تخلف با گزارش و تا -ب

 ياز مجازات ها یکیت آن کارمندان متخلف را به یتخلف و حساسزان یمکلفند با توجه به م يتخلفات ادار

  .ندیمحکوم نما) موارد مذکور در بند فوق يبه استثنا(اد شده یقانون  ) 9(مقرر در ماده 
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 ياعمـال شـد مجـازات هـا     ين نامه مختلف با تقاضایین آیا) 1(در صورت تکرار تخلف موضوع ماده  -ج

ـ بازخر ياز مجازات ها یکیبه  يبه تخلفات ادار یدگیقانون رس) 9(مندرج در ماده  ا یـ د خـدمت، اخـراج   ی

  . محکوم خواهد شد يبه تخلفات ادار یدگیئت رسیتوسط ه یانفصال دائم از خدمات دولت

در ماده  يبه تخلفات ادار یدگیرس يئت هایارات هین ماده مانع از اعمال اختیمراحل مذکور در ا -1تبصره 

ـ تواننـد حسـب درجـه اهم    یئت ها میباشد و ه یلذکر نممراحل فوق ا یبدون ط) 9( ت تخلـف موضـوع    ی

  .ندیا دوم اعمال نمایبار اول  يرا برا) ج(بند يمجازاتها

را کـه   یتوانند کارکنان یم يبه تخلفات ادار یدگیقانون رس) 13(ربط با توجه به ماده يمقامات ذ -2تبصره 

ماه آماده به خدمت  3به مدت شود حداکثر  یارجاع م يبه تخلفات ادار یدگیرس يأت هایپرونده آنان به ه

  .ندینما

باشند مکلفنـد بـر اسـاس     ینم يبه تخلفات ادار یدگیکه مشمول قانون رس ییاجرا يدستگاه ها -3تبصره 

  .ندین مقررات برخورد نماین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در ایقوان

 )1(مـاده   ين نامه مرتکب تخلفات بنـدها یین آیا) 2(ماده ) ج(که بازرسان موضوع بند یدرصورت -4تبصره 

مزبـور   يئـت هـا  یبه ه ياداربه تخلفات   یدگیمذکور در قانون رس ياعمال اشد مجازاتها يشوند با تقاضا

ـ نرا  یـی ن جزایم منـدرج در قـوان  یاز جرا یکیبازرس عنوان  یچنانچه تخلف ارتکاب. خواهند شد یمعرف ز ی

 ییبـه مراجـع قضـا    يبه تخلفـات ادار  یدگیقانون رس) 19( ب مقرر در ماده یداشته باشد، پرونده آن به ترت

  . صالح ارجاع خواهد شد

اسـت، خصوصـا    یـی ن نامه که واجد جنبـه جزا یین آیا) 1(ماده  يدر مورد تخلفات موضوع بندها -6ماده 

) 19(ت مـاده  یمکلف است با رعا يبه تخلفات ادار یدگیئت رسین ماده، هیا) هـ(، و )د(،)ج(،)ب( يبندها

  .دیز منعکس نمایصالح ن ییبه مراجع قضا یدگیمراتب را جهت رس يبه تخلفات ادار یدگیقانون رس
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از  یکـ یمرتکـب   ییاجرا يطرف قرارداد با دستگاه ها یا حقوقیو  یقیکه اشخاص حق یدر صورت -7ماده 

اد شـده بـه   یـ د با اشـخاص  یربط مجاز به عقد قرارداد جدید دستگاه ذن نامه شونییآ) 1(ماده  ياعمال بندها

  .درج گردد یو حقوق یقیط معامالت با اشخاص حقید در شراین موضوع بایباشد و ا یمدت پنج سال نم

ن مـاده را  یـ موضوع ا یا حقوقی یقیمربوط موظف است مشخصات اشخاص حق ییدستگاه اجرا  -1تبصره 

  .ز اعالم داردیکشور ن يزیبرنامه رت و یریبه سازمان مد

ن ماده گردند سـازمان  یاد شده حداقل دوبار مرتکب تخلف مندرج در ایکه اشخاص  یدر صورت  -2تبصره 

از  يخـوددار  یـی اجرا يه دستگاه هـا یکشور موظف است ضمن اعالم نام آنها به کل يزیت و برنامه ریریمد

  .دیمان لحاظ نمایپ یمومط عیانجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرا

  :باشد یر مین نامه به شرح زیین آیا) 2(ماده ) ج(ط انتخاب بازرسان موضوع بندیشرا -8ماده 

  .ن، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوندین افراد امید از بیبازرسان با -الف

ا یات هر دستگاه یبه شکا ییعملکرد  و پاسخگو یابیارز يد واحدهایید به تأیبا یت بازرسان میصالح -ب

  .مشابه برسد يواحدها

ات یبـه شـکا   ییعملکـرد و پاسـخگو   یابی، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیهماهنگ -ج

  . دستگاه است

 يزیـ ت و برنامـه ر یرین منظور توسط سازمان مدیهم يبازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را که برا -د

  .ندیگردد، امضاء نما یه میکشور ته

کـه   يمحوله و خدمات برجسـته ا  یو حجم مسئولت ییها و کارآ يتوانند حسب توانمند یدستگاه ها م -هـ

ـ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا م) 6(گردد به استناد ماده یتوسط بازرسان انجام م  یزان سـ ی

بـه بازرسـان    یژه بازرسـ یـ مربوط بـه عنـوان فـوق العـاده و     يمجموع حقوق و فوق العاده ها%) 30(درصد 

  .ندیپرداخت نما
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نوان عکه مستخدم به  یباشد و تا زمان ینم یر مستمر است و مشمول کسر بازنشستگیاد شده غیفوق العاده 

ربط قابـل  یـ گـردد بـا نظـر دسـتگاه ذ     یآن واصـل مـ   یبازرس يد و گزارش هاینما یفه میبازرس انجام وظ

  .پرداخت است

و  يریـ گیپ يبـرا  يکه خدمات برجسـته ا  یاز بازرس%) 40(کثر به چهل درصدتوانند حدا یدستگاه ها م -و

ـ ا عـالوه بـر پـاداش پا   یـ ک ماه حقوق و مزایدهند تا  یکشف موارد تخلف انجام م ان سـال در چـارچوب   ی

  .ندیو احکام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نما يقانون استخدام کشور) 41(ماده

ات، موضـوع بخشـنامه شـماره    یبـه شـکا   ییعملکـرد و پاسـخگو   یابیـ زار يشنهاد واحدهایبازرسان با پ -ز

تواند با حفظ  یدفتر مذکور م. شوند ید مقامات مسئول منصوب میی، و با تأ4/3/1382مورخ  36665/1801

ف یانجـام وظـا   يبه پست بازرس برا یسازمان ير عنوان پست هاییا با تغیمربوط و  يت هایپشت و مسئول

  . بهره مند خواهند شد یژه بازرسیو يدر هر حالت بازرسان از فوق العاده ها. دیاستفاده نما یبازرس

 يد واحـدها ییران کل استان و تأیا مدی یاستان يسازمانها يشنهاد رؤسایبارسان با پ یاستان يدر واحدها -ح

  .شوند یات در مرکز منصوب میبه شکا ییعملکرد و پاسخگو یابیارز

هـا، عهـده دار    ين نامـه در اسـتاندار  یین آیمفاد ا يانداران عالوه بر اجرابازرسان منصوب از طرف است -ط

  .باشند یز مین یاستان ير واحدهایف در ساین وظایو انجام ا یبازرس

د ییموارد خاص با تأ يد برایکل کارکنان تجاوز نما%) 5/0(م درصدید از نیتعداد بازرسان هر دستگاه نبا -ي

  . ش استین درصد قابل افزایکشور ا يزیت و برنامه ریریسازمان مد

 يران رؤسا و مسئوالن سازمان هـا یمد یتحت سرپرست يک از کارکنان واحدهایکه هر  یدرصورت -9ماده 

ران و مسئوالن ین نامه شوند به مدیین آیا) 1(از تخلفات مندرج در ماده  یکین نامه مرتکب یین آیموضوع ا

اد شـده  یـ  يبار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سـمت هـا   يبرا مربوط به بار اول تذکر داده خواهد شد و

  . مزبور ممنوع خواهند شد يبار سوم تا دو سال از انتصاب به پست ها يمحروم و برا
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از مـردم و   ینظر سـنج   يکشور مکلف است  بر اساس روش ها يزیت و برنامه ریریسازمان مد -10ماده 

ن نامه را از نظر درجـه  یین آیمشمول ا يمنابع، هر ساله دستگاه هار یارباب رجوع، گزارشات بازرسان و سا

ـ نما يل و سطح بنـد یه و تحلیتجز، يوع رشوه، طبقه بندیزان شیو م يسالمت ادار ج را همـراه بـا   ید و نتـا ی

ن یـی ن آیـ مشـمول ا  يه دستگاه هـا یکل. دیگر مسئوالن منعکس نمایس جمهور و دیبه رئ ییاجرا يراهکارها

  . باشند یکشور م يزیت و برنامه ریریبا سازمان مد ين ماده مکلف به همکاریجام مطلوب اان ينامه برا

 ياجرا يریگیه و پیتوج يکشور موظف است اقدامات الزم را برا يزیت و برنامه ریریسازمان مد -11ماده 

  . ن نامه به عمل آوردیین آیا

از کارکنـان   یین نامه واحـدها و گـروه هـا   ییآن یق ایدق ياجرا يموظفند برا ییاجرا يدستگاه ها -12ماده 

ر را یب پـذ یند و نقاط آسینما يت بندیباشند اولو یافت و پرداخت رشوه میشتر در معرض دریخود را که ب

  .ندیت اصالح نمایت و اولویبا جد

از معاونان دسـتگاه را کـه    یکی یحکم ین نامه موظفند طیین آیمشمول ا يهر کدام از دستگاه ها -13ماده 

ت /21619ب نامـه شـماره   یت ارباب رجوع، موضوع تصـو یم مردم و جلب رضایطرح تکر يمسئوالن اجرا

مربـوط   يند و گزارش هاین نامه نمایین آیا ي، نظارت و اجرايریگیباشد مسئول پ یم 1/6/1381هـ 26394

اد دشـده پـس از جمـع    یـ سازمان . ه دهندیاراکشور  يزیت و برنامه ریریکبار به سازمان مدیرا هر شش ماه 

  .کند یم میتقد يادار یعال يس جمهور و شورایه و به رئیرا ته ییاجرا ي، گزارش دستگاه هايبند

، رفـع موانـع و مشـکالت    يربط در هر دستگاه اجرا يذ ين واحدهایب یجاد هماهنگیبه منظور ا -1تبصره 

ت معـاون دسـتگاه   یبا مسئول ین نامه، کار گروهیین آیا ییمستمر اجرا يریگیافت گزارشات و پی، درییاجرا

( اتیبه شـکا  ییعملکرد و پاسخگو یابین نامه و با عضو مسئول واحد ارزیین آیا 139(موضوع ماده ییاجرا

 ی، مسئول واحد حراست، مسئول هماهنگيادار يستم ها و روش های، مسئول واحد بهبود س)ر کار گروهیدب
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از بازرسـان   یکـ یو )ئتیل هیدر صورت تشک( يئت بدویس هیا رئی يبه تخلفات ادار یدگیرس يئت هایه

  . گردد یل میتشک

، وزارت آمـوزش و  یو ارشـاد اسـالم  کشـور، وزارت فرهنـگ    يزیـ ت و برنامـه ر یریسازمان مد -14ماده 

آموزش و پـرورش  ، ی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيقات و فناوریپرورش، وزارت علوم و تحق

ن و یمـردم از قـوان   یعموم یش آگاهیران مکلفند در جهت افزایا یاسالم يجمهور يمایو سازمان صدا و س

رفـع   يمورد عمل و جلب مشارکت مردم بـرا  يانجام شده در جهت اصالح روشها يت هایمقررات و فعال

دانـش   يبـرا ) يفرهنـگ سـاز   (یمعارف اسالم یآموزش يو اصالح برنامه ها يزیمعظفات موجود، برنامه ر

ش و یر گـرا یـ و تغ يش مهارتهـا یه افراد جامعه بـه منظـور افـزا   یان، کارگزاران، دولت و کلیآموزان، دانشجو

اد یـ  يدستگاه هـا . ، اقدامات الزم را انجام دهنديزیمناسب فرهنگ فساد ست يجاد بسترهایو ا ینگرش ذهن

  .باشند یکشور م يزیت و برنامه ریریبا سازمان مد يشده مکلف به همکار

و مقابله با فسـاد   يرخانه ستاد ارتقاء سالمت نظام ادارین نامه بر عهده دبیین آیا يریگیت پیمسئول -15ماده 

  .ه خواهد نمودیس جمهور و ستاد ارایشرفت کار به رئیاز پ یاد شده گزارشیر ستاد یدب. خواهد بود

 یو فرهنگـ  ی، اجتماعيون برنامه چهارم توسعه اقتصادقان) 160(مذکور در ماده يه دستگاه هایکل -16ماده 

 يمـه هـا  یه، بانـک هـا و ب  ییو کارکنان قوه قضـا  یانتظام يرویو ن -1383مصوب  -رانیا یاسالم يجمهور

  .باشند ین نامه میین آیها مشمول ا يو شهردار یردولتیغ ي، نهادهایدولت

                                                                                                                                                      

  رف امحمدرضا ع                                                                                                                                                  

  س جمهوریمعاون اول رئ
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  فصل پنجم

 يو راهکارها يسالمت ادار

  آن يارتقا
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  مفهوم سالمت

ـ بـروز  . اسـت ) موجود زنـده ( سمیک ارگانیدر  ییو نارسا يماریعدم وجود ب یسالمت به معن  يمـار یک بی

گـر،  ید ياز سو .دشو یبه مرگ آن منته یا حتیسم، یارگان ریجبران ناپذ یدگیب دیممکن است  به آس يجد

سـم ممکـن اسـت    یرا کـه ارگان یز. کند ینه عمل میسم بهیست که ارگانیز بدان معنا نین يماریفارغ بودن از ب

و  یو بهداشـت  یپزشـک  ين رو، در قلمروهـا یاز ا. ش عمل نکندیخو يفه و کارکردهایبه وظ یسالم باشد ول

در حالـت سـالمت مثبـت،    . ا سالمت مثبت مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت     ی، مفهوم سالمت کامل یدرمان

است که  یابین مفهوم، خودیب به ایقر. دهد یخود ادامه م ییفه به رشد و شکوفایسم ضمن انجام وظیارگان

  . شود یبدان اشاره م یو آموزش روابط انسان یدر روان درمان

وجـودات زنـده اسـت، در مـورد     توان مفهوم سـالمت را کـه مربـوط بـه م     یا مین است که آیحال سئوال ا

 یو نوع آرمان) سازمان يسم پنداریارگان(که یلز معتقد است که صرف نظر از مشکالتیها بکار برد؟ ماسازمان

سازمان هـا   يها ییایاز لحاظ مفهوم پو یداد سالمت سازمانیآورند، رو یبودن مفهوم سالمت کامل به بار م

  ).1386، یادب.(دارد يقابل مالحظه ا یعلم يایآنها، مزا يوهش و کوشش در جهت بهسازو پژ

  یکپارچگیو متسالمفهوم 

ن عنصـر،  یا. یمفنعت عموم يبرا یاستفاده از قدرت عموم: عبارتست از) Integrity(یسالمت و پکپارچگ

آن در  يمثبت و فعال است و بر مبنـا  يوه هایشنهاد کننده شیسالمت، پ. حور برجسته مبارزه با فساد استم

 ير سـالمت نظـام ادار  یم، بهتـر اسـت در مسـ   یمبارزه با فساد باش يبرا ينکه به دنبال طرح هایواقع قبل از ا

فسـاد را گـرد    يریـ و مبـارزه بـا شـکل گ    يریشگیپ يمختلف برا يم و گروهها و بخشهایجامعه حرکت کن

  .میآور
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  ییپاسخگو

رامـون عملکردشـان   یدستگاه هـا پ  یو گزارش ده يریت پذیمسئول (Accountibility) ییمراد از پاسخگو

ان خـود متعهـد   یا مشـتر یـ ندگان آنها و یا نمایه خدمات به آحاد مردم و ید در رابطه با ارایمسئوالن با. است

گزارش عملکرد در  ییبه طور خالصه، پاسخگو. عملکرد است یرنده گزارش دهیدر برگ ییپاسخگو. باشند

  . باشد یمنظم در مقابل اهداف وضع شده م يفاصله ا

  تیشفاف

دولـت   یداخلـ  يمات و سـاز و کارهـا  یمردم از تصم یش آگاهیافزا (Transparency)ت یمنظور از شفاف

ا داشـتن  یـ و در هنگـام بـروز مشـکالت     یاست ها و اقدامات دولت آگـاه یکه افراد از س ین معنیبد. است

ن دولت و مردم یجاد رابطه مطلوب بیا يبرا. داشته باشند ینکه به کجا مراجعه کنند، اطالع کافیاات از یشکا

  .است يضرور "اطالعات يآزاد"و  "حق اگاه شدن "ت اصولیو تحقق هدف فوق رعا

  یسالمت سازمان

ها، سنجش سالمت سازمان يبرا ید طرحشنهایف کرد و ضمن پیتعر 1969لز در سال یرا ما یسالمت سازمان

سـازمان در   يبه دوام و بقا یبه نظر او سالمت سازمان. شه سالم نخواهد بودیخاطر نشان کرد که سازمان هم

مفهـوم  . کنـد  یشـتر اشـاره مـ   یسنجش ب يخود برا ییبا آن و ارتقا و گسترش توانا يو سازگار دط خویمح

از سـالمت سـازمان داشـته     یر بزرگـ یدهد تصو یاست که به ما اجازه م يرینظ یمفهوم ب یسالمت سازمان

 ییه و عملکرد باالیفه شناس و سودمند هستند و از روحیسالم، کارمندان، متعهد، وظ يدر سازمان ها. میباش

ن محـل  یند و به کارکردن در ایآ ید با عالقه به محل کارشان مفرااست که ا ییسازمان سالم جا. برخوردارند

و ارزش  يسته ساالریت، تعلق، شای، امنی، روانیکیزیسازمان از لحاظ ف یقت سالمتیدر حق. کنند یافتخار م

ف محـول  یآنها و انجـام وظـا   يت هاینفعان و رشد دادن به قابل يت ذی، تخصص و شخصییبه دانا يگذار

  .دارد ییر بسزایتاث یستمیرفتار هر س یخود در اثر بخش يستم هایفرا س يشده از سو
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  سازمان سالم يها یژگیو

 يگـران بـرا  یس، پارسـونز و د ی، آرجـر یووانیس، سرجیلز، بنیکه ما ییها یژگی، ابعاد و ویبه نقل از ساعتچ

  :باشد یر میسالم قائلند، به شرح ز يسازمان ها

  .ردیپذ یت ها در جهت اهداف انجام میه فعالیت کارکنان آن روشن است و کلیاکثر يرااهداف سازمان ب -

کنند و عالقمند به اعالم نظرات خود در مورد مشکل هستند،  یبت به سازمان احساس تعلق مکارکنان نس -

  .شود یاقدام م ینیرا نسبت به حل آنها با خوش بیز

کارکنان در جهت حـل  . شود ینانه برطرف میمسائل در چارچوب امکانات موجود بصورت فعال و واقع ب -

ـ کننـد و درگ  یمـ  يگر همکـار یکدیبا یو فارغ از عنوان و مقام رسم یررسمیمشکالت به صورت غ ـ ر ای ن ی

ـ  یکنند و حت یران سطح باال چگونه فکر مینند مدیستند که ببین س سـازمان را مـورد   یخواسته ها ونظرات رئ

  .دهند یسئوال قرار م

ت، وجـود  یمسـئول  ، احساسییل توانایاز قب یبر اساس عوامل سازما ن ییش کارآیافزا يبرا يریم گیتصم -

  . ردیگ یصورت م یل منطقیه و تحلیحجم کار، زمان مناسب و تجز ،اطالعات

رد و در یگ ینظم صورت م ي، عملکرد و برقرارينده نگریت ها، آیساس واقعا در سازمان بر يزیبرنامه ر -

اعضـا بـه    هیـ ت توسط مشارکت فعال کلیگر، قبول مسئولیوجود دارد به عبارت د يه همکارین مورد روحیا

  .شود یمشاهده م یخوب

  . ن سازمان مورد توجه و احترام استییکارکنان سطوح پا یمنطق يقضاوت و خواسته ها -

 يکمـک و همکـار   يکارکنـان آمـاده بـرا   . ردیـ گ یبه صورت آزاد و داوطلبانه صورت مـ  یک مساعیتشر -

  .کنند یم يادین راستا تالش زین شده هستند و در اییل به اهداف تعیسازنده در جهت ن

 یو روابط انسان یشخص يازهایرند، شامل نیگ یو حل و فصل قرار م یکه در سازمان مورد بررس یمسائل -

  .شود یز مین
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گر متحد شده و خود را موظف به رفع بحـران  یکدیرفع آن با  يد کند، برایسازمان را تهد یهر گاه بحران -

  .دانند یم

ه یو توصـ  ییرنـده و راهنمـا  یادگیق و کوشش خود یبر اساس طر يادیزن انجام کار به مقدار یح يریادگی -

 یو توسـعه مـ   يریادگی يک فرد مستعد و توانا برایگر را به عنوان یکدیکارکنان . ردیگ یاددهنده صورت می

رد، صـداقت در رفتـار کـامال    یـ گ یانجـام مـ   يبه طور عـاد شرفت کار به یدر ارتباط با پ ینند، انتقاد گروهیب

  .کنند یگر احساس احترام و تعلق دارند و خود را تنها حس نمیکدیمشهود است و کارکنان نسبت به 

کننـد و حضـور در    یتهـا مشـارکت مـ   یبر اساس انتخـاب و عالقـه در فعال  . کارکنان کامال متحرك هستند -

  . شان مهم و لذت بخش استیاسازمان بر

ت و یریواقـع لـزوم مـد   مشـود و در   یدر سازمان اعمـال مـ   يریصورت انعطاف پذ به يت و رهبریریمد -

  .دهد یق میط تطبیرات محییت ها و تغیسازمان خود را با موقع

 ییزهـا یافراد واقف هستند کـه چـه چ  . اد استین همکاران زیب ت متقابل دریو مسئول يحس اعتماد، آزاد -

  تیکم اهم ییزهایسازمان مهم است و چه چ يارب

  .ت کارکنان سازمان استیریر، مورد قبول مدییط توسعه و تغیاز شرا یکیسک به عنوان یقبول ر -

در کـار داشـته    یاثرات ین اشتباهاتیرند که چنیاد بگید از اشتباهات گذشته یسازمان معتقد است که افراد با -

  . است

رفع آن  يبرا یو دسته جمع شود و بطور مناسب یص داده میت تشخیف در سازمان به فوریعملکرد ضع -

  . گردد یاقدام م

م شده است که بتواند کارکنان را در انجـام  یتنظ يها و دستورالعمل ها طور یو خط مش یساخت سازمان -

، یدر ضـمن سـاخت سـازمان   . ن کنـد یف کمک کرده و بقا و سـالمت سـازمان را در بلندمـدت تضـم    یوظا
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ط یکند تا سازمان بتوند خـود را بـا شـرا    یر مییسازمان در موارد لزوم تغ يها یمش یدستورالعمل ها و خط

  . ق دهدیتطب یطیمح

. مشهود اسـت  يادیعات و ابتکارات به مقدار زادر سازمان عالوه بر نظم، تحرك سازنده وجود دارد و ابد -

  .شود یکنار گذاشته م ییمورد سوال قرار گرفته و در صورت عدم کارآ یسنت يهاروش

ا خـدمات سـازمان اسـت،    یدار محصوالت و یرات بازار که خرییسازمان، سرعت خود را با امکانات و تغ -

ـ . نده دارندیآ ینیش بیدر پ یدهد و کارکنان سع یق میتطب  یار تعـادل و تـوازن منطقـ   یـ ت و اختین مسـئول یب

  . ردیگ یمار، به سرعت انجام میب یل نداشتن بوروکراسیوجود دارد و امور سازمان به دل

  

  یسالمت سازمان يمولفه ها

دانشـکده آمـوزش    یسالمت سازمان یابیکه در مورد ارز يق آماریتحق يافته هایگل با توجه به یدن و کنیال

  :ه کرده اندیر ارایازده مولفه به شرح زی یسالمت سازمان يانجام داده اند، برا یعال

ردسـتان و  یان زیـ م یکارکنـان و بـه همـان خـوب    ان یـ در سازمان سالم ارتبـاط مسـتمر م  : ارتباط )مولفه اول

در سـازمان  . مان برقرار باشـد د دو طرفه باشد و در سطوح مختلف سازیارتباط با. ل شودید تسهیفرادستان با

  . ت اسناد و مدارك نوشته شده مهم استیچهره به چهره به همان اندازه اهم يبحث ها سالم،

 یک سازمان سالم کارکنان همه سـطوح بطـور مناسـب   یدر : نر بودن در سازمایمشارکت و درگ) مولفه دوم

  .شوند یسازمان م يها يریم گیر تصمیدرگ

ـ  ییک جو اعتماد بـاال یدر سازمان سالم : و تعهد يوفادار) مولفه سوم کارکنـان  . ن اشـخاص وجـود دارد  یب

  . کارکردن است يبرا یکنند شرکت آنها مکان خوب یند و احساس میاین هستند که سرکار بیمنتظرا 
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از اعتبار و شـهرت مثبـت را    یک سازمان سالم ادراکاتی: ا شرکتیا شهرت سازمان یاعتبار ) مولفه چهارم

  .ا حوزه خود ارزش قائلندیشهرت و اعتبار بخش  يبرا یکند و کارکنان بطور کل یبه کارکنان منعکس م

کـه کارکنـان عمـدتا     ییوسـتانه در جـا  ک جـو د یله یه مناسب در سازمان به وسیروح: هیروح) مولفه پنجم

 یخته میو هم به خاطر سازمان برانگ یهم رفته هم بطور شخص يگر و شغلشان را دوست دارند و رویهمد

  .شود یش داده میشوند، نما

ل دارنـد  یـ وجود نـدارد، کارکنـان تما   یراخالقیک سازمان سالم عموما رفتار غیدر : اتیاخالق) مولفه ششم

  .نندیاست در سازمان نبیس يرا برا ییارزش قائل شوند و جا یباطنشتر به اخالق یب

ـ بـه فعل  يک سـازمان سـالم کارکنـان بـرا    یـ در : عملکـرد  یا بازشناسی ییشناسا) مولفه هفتم ت دراوردن ی

کننـد ارزشـمند    یعموما آنهـا احسـاس مـ   . رندیگ یت قرار میشوند و مورد حما یق میشان تشویاستعدادها

  .شوند یم ییو مراقبت شناسا یاز حق شناس يشرفت درون جویپ ياسب براهستند، آنها بطور من

ص یشـان را تشـخ  یبخش ها يتوانند تمرکز باال یک جو سالم کارکنان میدرون :  ر هدفیمس) مولفه هشتم

  . م اهداف مشارکت دارندیص دهند چون در تنظیدهند و اهداف را درون سازمان تشخ

 یسازمان به شـمار مـ   یو اثر بخش یبر سودده ين کنده اییعنوان عامل تعرهبران به : يرهبر) نهم يمولفه 

  .توانند با آنها ارتباط برقرار کنند یم یدوستانه دارند و کارکنان به راحت يروند و عموما رفتار

ـ ، اغلـب ه یط سالم سـازمان یک محیدر : کارکنان ییا توسعه کارایبهبود ) مولفه دهم  يبـرا  يژه ایـ ات وی

  . موجود در سازمان وجود دارد يروهایآموزش و بهبود مستمر نت از یحما

ق یـ سـته و بـه طر  یکـه منـابع و امکانـات بطـور شا     نندد مشاهده کیکارکنان با: کاربرد منابع) ازدهمیمولفه 

  . م شده استین آنها تقسیشرفت شان، بیسازگار با انتظارات آنها از پ
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   یابعاد سالمت سازمان

ـ ن -سازمان، ب يفه ایوظ يازهاین -، الفیاز اصلین سه نیسازمان سالم رادر تام يها یژگیلز ویما  ياز هـا ی

: را شامل یاز، ابعاد سالمت سازمانین سه نیداند و با توجه به ا یرشد و توسعه سازمان، م يازهاین -بقاء، ج

 يریدرت، به کـارگ ق يارتباطات، حداکثر برابر یستگیحل مسئله، تمرکز بر اهداف، شا یستگی، شايسازگار

 يفـه ا یوظ يازهـا یسـه مـورد اول، جـز ن   . دانـد  ی، مـ يه، استقالل و نـوآور ی، روحیگانگیمنابع، انسنجام و 

و  ي، اسـتقالل، سـازگار  يشـوند و ابعـاد نـوآور    یمـ  يبقا شامل سه مـورد بعـد   يازهایهستند و ن یسازمان

  . رندیگ یرشد و توسعه سازمان قرار م يازهاین نیحل مسئله در چارچوب تأم یستگیشا

  يل کننده سالمت نظام اداریعوامل تسه

 یمـ  يو جمـع بنـد   ید کننده قابل بررسینه عمدتاً درارتباط با عوامل تهدین زمیمطرح شده در ا يدگاه هاید

توان   یم ن اقدامت رایا. دیها و علل فوق را برطرف نما ییشنهاد شده که نارسایپ یاقدامات یباشد و بطور کل

  :کرد يل طبقه بندیبه شرح ذ

  :ن و مقرارت شاملیقوان -1

  .یستگیشا ين و اجرایتدو-

  .رانهیشگیپ يریبا جهت گ ین و مقررات انضباطیاصالح قوان -

  .تیرینظام ارتقا و انتصاب بخصوص در سطوح مد ين و اجرایتدو -

  .يروزمزد يبجا يد بر کارمزدینظام متناسب پرداخت با تاک ين و اجرایتدو -

  یز از اقدامات شخصینه کردن قانون و پرهینهاد -

  .مناسب یابیو ارزش یابینظام ارز ين و اجرایتدو -
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  :شامل یانسان يروین -2

  .مستمر يق آموزش هایکارکنان از طر يحرفه ا يتوسعه مهارتها -

  .و اجرا يریم گیتصم يند هدف گذاریکارکنان در فرآ ينه کردن مشارکت هایگسترش و نهاد-

  .کارکنان یو گروه يت فردیو خالق يق نوآوریتشو -

  .ق نظام آموزش کشوریاز طر ید بر خود نظارتیتاک -

  ... هر اقدام و  يامدهای، پيکار ينه هایکارکنان در زم يها یش آگاهیافزا -

  .متخصص و متعهد يران حرفه ایمد يریبکارگ -

ت بخش کـردن  یط کار ور ضاین انسان و محیب یدر هماهنگ تیریعلم سازمان و مد يافته هایاستفاده از  -

  . آن

   یسازمان يت هایرسالت ها و مامور -3

  .سازمان از حاکم بودن به خدمت گذار بودن يت هاین رسالت ها و ماموریران در تدویر نگرش مدییتغ -

  .هیبه عنوان اصل اول يت مشتریتوجه به رضا -

  .یکپارچگیت و ی، شفافیید بر پاسخگویتاک -

  .ت هاین رسالت ها و ماموریدر تدو یطیمح يرهایتوجه به متغ -

  .ت هایرسالت ها و مامور یابیمناسب اجرا و ارز ين تالش ها و شاخص هایتدو -

  . ت ها، اهداف و آشنا ساختن کارکنان با آنهاین نظام نامه در سالت ها و ماموریتدو -

  ).1386،  یادب(در سازمان ها یمشترك فرهنگ يبر ارزش هاد یق تاکیاز طر یسازمان یجاد پکپارچیا -

   يدر سالمت نظام ادار یران عالینقش مد

و سـطح   یکیک، سـطح تـاکت  یسـطح اسـتراتژ  . اسـت  یر در سازمان ها در سه سطح قابل بررسییهر گونه تغ

رت هـا و چشـم   یم آرمـان هـا، بصـ   یو ترس یطیق سازمان با تحوالت محیسطح اول مربوط به تطب. یاتیعمل
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بـه آنهـا    یابیدسـت  يوه هـا یو شـ  یبـ یغ يهدف ها یکیدر سطح تاکت. باشد یمطلوب سازمان م يها يانداز

ف یت هـا و وظـا  یـ دن به هـدف، فعال یرس يبه ابزار یاتیت و سطح عملتر اس یرد و درونیگ یمدنظر قرار م

رد که خـود  یگ یصورت م یمشخص يک استراتژی ير بر مبناییگر هر تغید ياز سو. شود یمربوط م ییاجرا

 یم مـ یت ترسـ یریمد یها توسط سطوح عال ين استراتژیا. باشد یم یرونیوب یدرون يروهایل نیحاصل تحل

  . ت استین اهمیشتریحائز ب يران در سالمت نظام اداریجه نقش مدیدر نت. شوند

ت یریاز آن به نام تعهد مدت یریشود در علم مد یر میتعب یاسین نقش به خواست سیا یاسیس يدر نظام ها

ش یر و بخصوص افـزا ییدر هر برنامه تغ یه و اساسیت شرط اولیریا تعهد مدی یاسیخواست س. کنند یاد می

دستگاه ها عـالوه   یت عالیریمد. باشد یم يت سالمت نظام اداریو در نها یکپارچیت و ی، شفافییپاسخگو

سازمان قـرار   يرفتار ين رفتار الگویکنند و ا یم یود متجلرتها، آنها را در رفتار خیم آرمان ها و بصیبر ترس

ـ ا تغیـ دهند، اصـالح   یجهت مدهند،  یدر سازمان را شکل م يرفتار يوه ها و الگوهایآنها ش. رندیگ یم ر یی

و  يار و قدرت به منبع توانمند سـاز یت منشاء اختیا موفقین فرهنگ سازمان است که شکست یدهند و ا یم

  . ل شده استیتبد ینیتحول آفر

ـ . دارند يجداگانه ا يرون سازمان نقش هایرهبران در درون و ب  یدر داخل سازمان در زمان حال بعنوان مرب

سـازمان   يز در زمان حال سـخنگو یدر خارج از سازمان ن. روند یر به شمار میینده به عنوان عامل تغیو در آ

  .کنند ینده به عنوان جهت دهنده عمل میو در آ

کننـد و خـط    یدهند و جهت حرکت سازمان را مشخص مـ  یسازمان را شکل م يشد آرمان هاران اریمد-

  .شوند یمحسوب م يمقدم مبارزه با تخلفات ادار

 یاست و بدون آن اقدامات سـازمان  يضرور ير، در هر موردییجاد تغیران و تعهدت آنها به ایخواست مد -

باشـد و   یت مـ یریک معلول و حاصل تعهـد مـد  یز بعنوان ین يمبارزه با تخلفات ادار. رسد یبه سرانجام نم

  . رود یراهه میبدون آن به ب
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 يمت نظـام ادار تواننـد بـر ارتقـاء سـال     یمشخص در برخورد با تخلفات م يک جهت و استراتژیداشتن  -

  . م شده باشدیربط و به هنگام ترسیبر اساس اطالعات درست، ذ ين استراتژیکه ا یکمک کنند به شرط

م آرمـان  یهـا و ترسـ   ين استراتژی، تدویر فرهنگ سازمانییا تغی، اصالح یشد با شکل دهارران ین مدیابنابر

و اتخاذ  ي، داشتن تفکر راهبردیانسان يروین ي، توانمند سازیانسان يرویمناسب ن یسازمان، جهت ده يها

را در برخورد بـا تخلفـات    یمناسب بر اساس اطالعات درست، به هنگام و مربوط نقش اصل يها ياستراتژ

  .بر عهده دارند يو سالمت نظام ادار يادار

  کشور از نظر فساد يدر نظام ادار يت راهبردیوضع

نقاط (از نظر فساد  ينظام ادار يت راهبردی، وضعينظام ادار يها یژگیکالن و با توجه به و یک بررسیدر 

  :میینما ین مییر تبیرا به شرح ز) دهایضعف، قوت، فرصت ها و و تهد

  نقاط قوت -الف

از فسـاد در   يریشـگ یمبارزه ها و پ ينظام برا یمسئوالن عال يو عزم جد یاسیوجود خواست و ارائه س -1

  .ينظام ادار

  .کشور يسالمت در نظام ادار يو ارتقا مبارزه با فساد يکارکنان برا یخواست عموم -2

  .از ارتکاب فساد يخوددار يبرا یانسان يرویدر ن ينسبتا قو يو اقتصاد ینید ياورهایوجود  -3

  .ين تخلف و فساد در نظام ادارینه برخورد با مرتکبین متعدد در زمیوجود قوان -4

  .ت کشوریریوشروع انجام اصالحات در نظام مد يتحول نظام ادار يبرا يزیبرنامه ر -5

  .در قانون برنامه سوم توسعه ياصالحات ساختار يالزم برا یاحکام قانون ینیش بیپ -6

  

  فینقاط ضع -ب

  يف سازمان اداریشفاف نبودن اهداف و وظا -1
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  یمدن ينهادها يضعف در نحوه نظارت بر عملکرد دولت از سو -2

  .ینظارت يف نهادهایکشور و تداخل وظا یعف نظام نظارت و بازرسض -3

ـ  ی، در نتیاسیس يت هایران و مسئوالن به حمایمد یپشتگرم -4 و نظـارت   ییبـه پاسـخگو   ییاعتنـا  یجـه ب

  .ییریپذ

  .شده است ینظات و بازرس یابیت یع اولواندولت که م يطه تصدیح یو گستردگ يتمرکز ادار -5

  . خود شتیت حقوق و معیبودن کارکنان دولت از وضع یو ناراض ينبود رفاه اقتصاد -6

هـات در  ینه بودن اقـدامات و تنب یرنهادیو برخورد با فساد و غ يریشگینه پین موجود در زمیقوان یینارسا -7

  .ن موردیا

  .يادار يحاکم بر جامعه و دستگاه ها يزیفرهنگ قانون گر-8

  .ن و مقرارت موجودیقوان ییعدم ضمانت اجرا-9

  .، کنترل و نظارتیابیاز جمله ضعف نظام جذب و استخدام، ضعف نظام ارز يادار يها یینارسا -10

  زه بودن آنها یانگ یو ب يه کارکنان در نظام اداریق و تنبیمناسب تشو ينبود نظام ها -11

  .ا تخلفاتیدر برخورد  یاسیانات سیکشور از جر ییو قضا ینظارت ينهادها يریرپذیتاث -12

  فرصت ها  -ج

  .مبارزه با فساد يبرا يدستور مقام معظم رهبر -1

در سـاختار   یاصـالحات اساسـ   يق اجـرا یمبارزه با فساد از طرر کشورها درمورد ید بخش سایتجربه ام -2

  .یدولت يت و سازمان هایریمد

  .مبارزه با فساد در کشورها ين الملل برایت بیو سازمان شفاف یجهان يت هایاقدامات و حما -3

  .ن کشورهایب ياقتصاد يها يسابقه همکار یشدن داد و ستد و رشد ب یروند روبه رشد جهان -4

  .ریاخ يدر جامعه در سال ها ییه قانون گرایمثبت رشد روح روند -5
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  .ک انتخابیک ضرورت و نه یبه عنوان  يو ادار یم اجتماعیک تحول عظیبه لزوم  يش باورمندیافزا -6

  .ن دولت و مردمیش گفتمان بیمطبوعات وا فزا یفیو ک یرشد کم -7

  . خود یبا حقوق قانون ییو آشنا یاسیس يت هایاق مردم به فعالیو اشت یاسیفهم س يارتقا -8

  .ه سطوح جامعهیگوناگون فساد در کل يمبارزه با جنبه ها يبرا یخواست عموم -9

  .ییاجرا يدستگاه ها يت هایبر نهاد قدرت و فعال) یمدن يمردم و نهادها( یتوسعه نظارت عموم -10

  داتیتهد -د

دگاه کـارکرد  یـ غلبه د( شود یشتر میب ییکارا ل کننده بوده و باعثین نگرش که فساد عامل تسهیوجود ا -1

  ).ت کشوریریاز مد یبر بخش ییگرا

از  یکـ یران کـه  یـ در ا یفرهنگـ  ين الگویبه عنوان بازرزتر ییشاوندگرایده خویپد يریو فراگ یگستردگ -2

  . ع حقوق عامه مردم به نفع خاص استییو تض يعوامل مهم فساد در نظام ادار

شـود مسـئوالن در دوره    یکـه باعـث مـ    یاسیو س یط اجتماعیل شرایبه دل ياعتماد یب يت فضایحاکم -3

  . دارند یآنها همخوان يواگذارند که با هدف ها یمهم را به کسان يخود کارها يتصد

 یز در اطـالع رسـان  یـ مطبوعـات ن  یحت(یت در اطالع رسانیو شفاف یمدن يت نهادهاینه نشدن فعالینهاد -4

  ).کنند یشفاف برخوردنم

و گسـترش انـواع فسـاد در ادارات     يبند و بـار  یدر اخالق جامعه که به ب ير وضع نامناسب اقتصادیتاث -5

  .زند یدامن م

ت، طـرح  یریسازمان مـد (ت کشوریریبودن مد یاسیت جامعه و سیریکشور در مد یاسیت سیر وضعیتاث -6

  ).1384، یمطالعات

  يارتقاء سالمت ادار يبرا يزیبرنامه ر

  يکالن مبارزه با فساد ادار يراهبردها) الف
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   یو آموزش عمووم ينظام ادار ياصالح و بهساز ياز فساد در محور ها يریشگیپ -1

  :باشد که اهم آنها عبارتند از ییها یژگیو يدارا  یستیسالم با ينکه سازمان دارنده نظام اداریبا توجه به ا

  ران و کارکنان ین مدیب انتخاب مناسب هدف و شناخت الزم نسبت به هدف در -

  یحقوق يایدر انتصابها و پرداخت حقوق و مزا يسته ساالریاستقرار نظام شا -

  نده سازمان یحال و آ یواقع يازهایبر ن یمبتن یانسان يرویمستمر ن ياستقرار نظام آموزش و بهساز -

  ت یریمد یعملکرد، بازخور و حسابرس یقیحق یابیاستقرار نظام ارز -

   یت مشارکتیریعال نظام مدف ياجرا -

  سازمان يد و عملکرد رفتاریا در تولیت پویفیاستقرار نظام ک -

مرکز آمـوزش  ( گر اقشار جامعهیان و دیگر و با مشتریکدین همکاران با یب يریت پذیحس رابطه و مسئول -

  )1379، یرران دولتیمد

در سـازمان هـا و دسـتگاه     ياز بروز فسـاد ادار  يادیتوان تا حدود ز یاست با اعمال اقدامات فوق م یهیبد

  . کاست ییاجرا يها

  ق یمقابله و برخورد بامصاد -2

ب آنهـا اتفـاق   یـ مختلف با توجه به ساختار و ترک يممکن است در سازمان ها ينکه فساد اداریبا توجه به ا

ان برخورد مناسـب  یو خاط ق فسادید با مصادیبردن به وقوع فساد در سازمان ها با یافتد، لذا در صورت پیب

ن امـر در کـاهش   یـ ز گردد، قطعـا ا ین رابطه پرهیض در اید و از هر گونه، انعطاف و تبعیبه عمل آ یو قاطع

ر افـراد سـازمان   یسا  يبرا ین اقدام عبرتیکه اچرا . و در سازمان ها موثر واقع خواهد شد يروند فساد ادار

  . ز نداشته باشندیآوردن به فساد را ن يتصور رو یخواهد بود تا حت
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  ت موثر و برنامه مبارزه با فسادیریمد -3 

ز عملکرد کارکنانش در سالمت کامل نسـبت بـه   یآن و ن يت  هایل دارد که مجموعه فعالیتما یهر سازمان 

 یاهها سـع ن راستا دسـتگ یسازمان خود گام بردارند، در ا يت هایانجام امور محوله و تحقق اهداف و مامور

ن برنامه مبارزه بـا فسـاد اقـدام    یه و تدویدارند که به منظور نظام مند ساختن امر مبارزه با فساد، نسبت به ته

ن برنامـه  یـ ت کارآمد و موثر بـر ا یریباشد، نحوه مد یت مین مهم و حائز اهمین بیآنچه که در ا یند، ولینما

ق نسـبت بـه   یباشد که به صورت مستمر با نظارت دق یت اثربخش میرین امر وجود مدیباشد که الزمه ا یم

اد شده و مرتفع ساختن نقـاط ضـعف آن اقـدام نمـوده و همـواره مجموعـه       یابعاد و جوانب برنامه  یبررس

  .دهد ياریق برنامه مبارزه با فساد یکامل و دق يسازمان را در اجرا

  ن کارآمد و راهگشا در مبارزه با فسادیب قوانیتصو-4

 ییدر کشـورها . باشـد  ین ارتباط مـ ین و مقررات مناسب در ایبا فساد، وجود قوان یمبارزه قانونن شرط یاول

 یبروز انواع مختلف فسـاد بـاز مـ    ينه برایباشند، زم یبرخوردار م ين مبارزه با فساد از ضعف جدیکه قوان

لذا . فساد وجود ندارد قینه جهت برخورد و مبارزه با آثار و مصادین زمیدر ا یچگونه موانع اساسیباشد و ه

اسـت کـه قـوه مقننـه سـاز و       يمبارزبه با فساد در سازمان ها و دسـتگاهها، ضـرور   يبرنامه ا يجهت اجرا

  . دین و مقرارت مناسب کارآمد، فراهم نمایب قوانین امر را با تصویمناسب ا يکارها

  خرد يراهبردها) ب

 -ی، فرهنگـ یتیریمـد  -يادار: يشـامل راهبردهـا  ) 1384، یت، طرح مطالعاتیریسازمان مد(خرد يراهبردها

  . باشد یم ي، اقتصادیمدن -یاسی، سیاجتماع

  یتیریمد -يادار يراهبردها -1

  یدولت يها ياز اداره امور و کاهش تصد ییتمرکز زدا-1-1
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بـا سـرعت    يریـ م گیکننـد، فراگـرد تصـم    یرمتمرکز استفاده میغ يستم هایکه سازمان ها از س یطیدر شرا

ـ ابنـد و ن ی یپـرورش مـ   يط بهتـر یدر شـرا  یانیـ ران میشود و مد یم یط يشتریب ران بـه احتـرام و   یاز مـد ی

بر اساس اهداف  یدولت يها يز کاهش تصدیو ن ییتمرکز زدا. شود یارضاء م يبه نحو بهتر ییخودشکوفا

 يریـ گهمواره مورد توجـه بـوده و جهـت     یقانون اساس 44اصل  ياجرا يز در راستایسند  چشم انداز و ن

د یـ ل بایـ ل به راهبرد مزبور اقـدامات ذ یلذا در جهت ن. باشد یز مد نظر مین برنامه پنجم توسعه نیتدو يها

  :ردیمورد توجه قرار گ

ـ اخت یع قانونیو توز ییاجرا يف دستگاه هایاصالح وظا- ت و پاسـخگو  یریارات در سـطوح مختلـف مـد   ی

  .ارات واگذار شدهیران متناسب با اختینمودن مد

 يدارند برا يت اقتصادیکه فعال ییشرکت ها يو آماده ساز یدولت ياز شرکت ها یتیف حاکمیانتزاع وظا -

  .يواگذار

ار بـه سـطوح   یـ ض اختیتفـو ( یو تمرکز سـازمان ) از مرکز به مناطق ییتمرکز زدا( يکاستن از تمرکز ادار -

  ).موردر اداره ا یش سهم و نقش بخش خصوصیافزا( يو تمرکز اقتصاد) ن ترییپا

  .آنها ين و مقررات و ساده و شفاف سازیکاهش حجم قوان -

  .ییاجرا يمشارکت دادن کارکنان در اداره امور سازمان ها و دستگاه ها -

  .ازیمورد ن ين و توسعه مهارت هایکارکنان با نظم نو يآشناساز يبرا یجامع آموزش ين برنامه هایتدو -

  .رییدر اثر تغ یزشیانگ يستمهایس يریبکارگ -

  .و محور قرار دادن آن یتیریمد -يدر اصالح ادار یستمید بر نگرش سیتاک -

  .در انتخاب ها و انتصاب ها يسته ساالرینظام شاس يبرقرار -

  .کارکنان یو شغل یدر رفتار سازمان یو اخالق ینید يت ارزشهایو تقو یبهبود فرهنگ سازمان -

  انجا کار و ارائه خدمات به مردم  يه هایستم ها، روش ها و رویجاد اصالحات در سیا 1-2
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  .انجام کار و کاهش مراحل آن يه هایروش ها و رو يساده ساز -

  .ينو در نظام ادار يها يو توسعه فن آور يات اداریعمل يخودکار ساز -

  .م ارباب رجوع و کارمندانیکاهش ارتباط مستق -

  .اصالح آنهاانجام کار و حذف و  يز روش هایمراحل فساد خ ییشناسا -

  .انجام کار به مردم يه هایروش ها و رو یاطالع رسان -

  .مراجعان یین کتاب راهنمایانجام کار و تدو يه هایاستاندارد نمودن روش ها و رو -

  .اصالح شده يروش ها يریبه کارگ يآموزش کارکنان برا -

ـ برگز يت بـه دسـتگاه هـا   یفیز کیجوا يت و اعطایفین کیتضم ياستقرار نظام ها - سـازمان  (ده و کارکنـان ی

  ).1384، یت، طرح مطالعاتیریمد

ـ    ینظـارت  ياستفاده از برخوردها يانجام کار برا يروش ها یستمیس یطراح - و  یدر اصـالح روابـط درون

  .آن یرونیب

  .تیفیت کیریستم مدیاستقرار س -

  .یطیدر واکنش به تحوالت مح یسازمان يستم هایس ییاید بر پویتاک -

در سطوح سه  یسازمان يها يریم گیدر تصم (MIS)ت یریمد یاطالعات يستم هایو استفاده از س یطراح -

  ).یاتیو عمل یکیک، تاکتیاستراتژ( گانه سازمان

  .نیل ارتباط مردم و مسئولیتسه -

  ند نظارت و کنترل یفرآ ينه سازیو به یجاد اصالحات در نظام نظارت و بازرسیا -1-3

ـ به منظـور تقو  ینظارت يدستگاه ها يت هایمسئولف و یدر وظا يبازنگر - آنهـا و رفـع    یت نقـش نظـارت  ی

  .فیتداخل وظا
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ع اطالعـات و  یبـه منظـور تبـادل سـر     ینظارت ين دستگاه هایارتباط وتعامل ب یعمل ين ساز و کارهاییتب -

  .اتیتجرب

  .و مهارت آنان ییتوانا يو ارتقا ینظارت يآموزش کارکنان و بازرسان دستگاه ها -

  )1384، یت طرح مطالعاتیریسازمان مد( بر عملکرد دستگاه ها یش نظارت مردمیافزا يند هاین فرآیتدو -

  .در سازمان ها یت نظام نظارتیتقو -

کـم رنـگ بـودن نظـام      یدولتـ  يوع فساد در سازمان هـا یاز عوامل مهم بروز ش یکیتجربه نشان داده است 

از فسـادها و تخلفـات را    ياریشه بسـ یتوان ر یم ینظام  نظارتت یبا تقو. نگونه سازمان هاستیدر ا ینظارت

  :دیتواند به کاهش تخلفات کمک نما یدر دو مقوله م ینظارت يت  نظام هایتقو یبطور کل. خشکاند

  یت نظام نظارت در منابع انسانیمقوله اول، تقو

ت یـ خالق یکه برخـ ین حالیدر ع یعنیت داشت، یریانسانها مد يت هایفعال يندهاید بر فرآین بخش بایدر ا

ـ . او داشـت  يکـار  يندهایت، فکر و فرآیبرکار، فعال یتسیشود با یداده م یانسان يرویعمل به ن يآزاد   یوقت

شـود و تخلـف بـه     ین مـ یجه کار تضمیقرار گرفت، نت يو جد یافراد مورد نظارت منطق يکار يندهایفرآ

  . رسد یحداقل ممکن خود م

  واگذار شده است یکه به بخش خصوص يت ها یبر فعال ینظارتت نظام یمقوله دوم،  تقو 

ن مقوله به وجود آمده کـه  یدر ا ییهای، نارسائيساز یدر امر خصوص یو طوالن یبه لحاظ نبودن تجربه عمل

شـه  یتـوان ر  یمـ  یت نظـام نظـارت  یبا تقو. نگونه سازمان ها استیدر ا ینبودن نظام نظارت ياز آنها قو یکی

توانـد بـه    یدر دو مقولـه مـ   ینظـارت  يت نظام هایتقو یبطور کل. از فسادها و تخلفات را خشکاند ياریبس

  :دیکاهش تخلفات کمک نما

   یت نظام نظارت در منابع انسانیمقوله اول، تقو
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ت یـ خالق يکه بـرا  ین حالیدر ع یعنیت داشت، یریانسانها مد يت هایفعال يندهاید بر فرآین بخش بایدر ا

ـ .  او داشت يکار يندهایت، فکر و فرایبر کار، فعال یستیشود با یداده م یانسان يرویبه ن عمل يآزاد  یوقت

شـود و تخلـف بـه     ین مـ یجه کـار تضـم  یقرار گرفت، نت يو جد یافراد مورد نظارت منف يکار يندهایفرآ

  . رسد یحداقل ممکن خود م

  واگذار شده است یکه به بخش خصوص ییتایبر فعال یت نظام نظارتیتقو: مومقوله د

ن مقوله به وجود آمده کـه  یدر ا ییهای، نارسائيساز یدر امر خصوص یو طوالن یبه لحاظ نبودن تجربه عمل

 یبه بخـش خصوصـ   یاست که از بخش دولت ییت هایبر مجموعه فعال ینبودن نظام نظارت ياز آنها قو یکی

 یاز فلسـفه کـار خصوصـ    یعدم آگـاه  ف خود،یه وظاب یناظران بخش دولت ییعدم آشنا. واگذار شده است

از  ياریو بسـ  یبـا بخـش خصوصـ    ی، تبانیو فن یتخصص یی، نارسايدلسوز ينه های،سست بودن زميساز

بروز فساد و تخلفات  يبرا یین عوامل منشاهاینقش دارند که ا یگر در کم رنگ نمودن نظام نظارتیعوامل د

مرکـز  (ن بردیبروز تخلف را از ب ينه هایتوان زم یم يادیز يتا حدود یت نظام نظارتین با تقویبنابرا. است

ق آمـوزش مسـتمر مـردم و کارکنـان دولـت و      یاز طر یاستفاده از نظارت همگان). 1379ت، یریآموزش، مد

  .مبارزه با فساد يبرا یت ملیاستفاده از حداکثر ظرف

دستگاه ها در جهـت کشـف    یو برون سازمان ینظارت و کنترل درون سازمان يت نظام ساز و کارهایتقو -

  .و مقابله با فساد يریشگیموارد، پ

  ن خسارت ارباب رجوعیاستقرار نظام احقاق حقوق و تام -1-4

  .ییاجرا يات دستگاه هایبه شکا یدگیو رس یالت دفاتر بازرسیف و تشکیوظا يبازساز -

و اعـالم   یـی اجرا يهـا  ت مـردم از دسـتگاه  یبه شکا یدگیع در رسیو تسر يو استقرار نظام ادوار یطراح -

  .انیجه به شاکینت
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ارائـه خـدمات از    يستم هایس يا ناکارآمدیر کارکنان یا تقصین خسارات وارده به مردم به تبع قصور یتأم -

  ).1384ت یریسازمان مد(ییاجرا يدستگاه ها يسو

  .رندگان و احقاق و احترام به ارباب رجوعیخدمت گ يت مندیش رضایافزا -

  .ییدستگاه قضا ين فساد با همکاریدر قبال مرتکب یو اقدام قانون ییشناسا -

   یانسان يروین یفیت و توسعه کیریتوسعه مد -1-5

  . یستگیشا يران بر مبنایر مدییو استقرار نظان انتصاب، ارتقا و تغ یطراح -

  ).يو نظام ادار یدرون يکنترل ها(تیریعملکرد مد یابیو استقرار نظام ارز یطراح -

ق و ینظام تشو يهمانند نظام جذب و استخدام، نظام انتصاب و ارتقا یت منابع انسانیریمد يبهبود نظام ها-

  .عملکرد يبهره ور يه بر مبنایتنب

  .ش دانش آنانیو افزا یمهارت شغل يران به منظور ارتقایتوجه خاص به آموزش کارکنان و مد -

  .ط کاریدر محمقابله با فساد  يخاص برا يارائه  آموزش ها -

  ).1384ت، یریسازمان مد(رانیا یاسالم يکارکنان دولت در جمهور ین منشور اخالقیتدو -

  .مستمر يق آموزش هایکارکنان از طر يحرفه ا يتوسعه مهارتها -

  .کارکنان یو گروه يت فردیو خالق يق نوآوریتشو -

  .کارکنانزش و عملکرد یدر انتخاب، آموزش، انگ يفرد يتوجه به تفاوت ها -

   ییاجرا يدر دستگاه ها يریو مشارکت پذ ییت فرهنگ مشارکت جویتقو 1-6

  .رندگانیر نگرش کارکنان به ارباب رجوع و خدمت گییتغ -

  .و اجرا يریم گی، تصميند هدف گذاریکارکنان در فرآ ينه کردن مشارکت هایگسترش و نهاد -

  .در سازمان ها یه کارگروهیت روحیتقو -

  قانون ینظارت يو نهادا یمدن يدستگاه ها در مقابل مردم، نهادها ییپاسخگو يارتقا -1-7
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  .يدر مناسبات ادار يو قانون مدار ییه قانون گرایروحش یافزا -

  .ییاجرا يدر دستگاه ها يریو گزارش گ یت فرهنگ گزارش دهیتقو -

  .یقانون ینظارت يو نهادها یمدن ياز مردم، نهادهایالزام دستگاه ها به ارائه اطالعات مورد ن -

ـ    یاساسـ  يت هـا یمستمر به مردم در خصوص  اقدامات و فعال یاطالع رسان - و  یدسـتگاه، معـادالت دولت

  .کارکنان یتخلفات و مفاسد ارتکاب

نسـبت بـه    یعمـوم  یش آگـاه یمات و اقدامات مربوطه و افـزا یدر قبال تصم ییش پاسخگویبهبود و افزا -

 يرسـانه هـا   يمـردم از آنهـا بـا همکـار     يهـا  یابیاد فرصت طرح انتقادات و ارزجیعملکرد دستگاه ها و ا

  .یجمع

  ينظام ادار يت مبارزه با فساد  و سالم سازیریدر مد يجاد اصالحات نهادیا -1-8

  .ک نهادیت برنامه مبارزه با فساد در یو هدا یمربوط به هماهنگ يت هایتمرکز فعال -

 يدر دادگسـتر ) یـی ت اجرایریمـد  يهـا  یژگیمتناسب با و ین نامه دادرسییبا آ( خاص يدادگاه هاجاد یا -

  . ق فسادیبه مصاد یدگیش سرعت، دقت و عدالت در رسیافزاران به منظور یا یاسالم يجمهور

   یاجتماع -یفرهنگ يراهکارها -2

  مبارزه با فساد ين و برنامه ها و دستاوردهایو آموزش مستمر در خصوص قوان یش آگاهیافزا -2-1

 يق نهادهـا یمبارزه با فساد از طر يمرتب و به موقع به مردم در مورد برنامه ها و دستاوردها یاطالع رسان -

  مسئول

  انها  يریگیو نحوه پ يق فساد در نظام اداریو برخورد با مصاد ییآشنا يبرا یآموزش عموم -

  .يدر مورد روابط مردم با نظام ادار یو انضباط اجتماع یاخالق يا و آموزش ارزش هایاح -2-2

  .یه  کردن فرهنگ مطلوب سازمانیبه منظور نهاد يکارکنان در نظام ادار یج منشور اخالقیترو -
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  . ران به نظم و انضباطیمتعهد بودن مد -

ـ نیب ید مـ یرسـ  یشه نظم میبه ر یوقت. ستین ینظم یبدتر و خطرناك تر از ب يزیچ یدر زندگ د کـه تنهـا   ی

ت یـ ست به منظور کسـب موفق یبا یران سازمان ها میلذا مد. آن خوب و درست انجام دادن کار است يمعنا

ق یـ نظم و انضباط را در تمام جهات بصورت دقسازمان خود،   يت هایو تحقق اهداف و مامور يکار يها

ـ به مالحظات  ذن کارکنان  خود با توجه یرا در ب یزه خود انضباطید انگیران بایمد. دیت نمایو کامل رعا ل ی

  :ندیجاد نمایا

  . دیوضع کن یمقررات را منطق -

  .دیان مقررات بگذاریکارکنان را در جر -

  .هید نه تنبیح کنیکارکنان را تصح -

  .دیض قائل نشویهات تبعیدر تنب -

  . دیه نکنیزان الزم تنبیش از میب -

  ).1378، یت دولتیریمرکز آموزش مد( دید را به نفع کارکنان حساب کنیترد -

  در مردم  ییاجرا يو انتقاد از دستگاه ها یت خواهیت فرهنگ مسئولیتقو – 2-3

  .ران و کارکنانیدر مردم، مد يریه نقد و نقدپذیج روحیترو -

  .یمدن يبه مردم و نهادها ییبه پاسخگو ییاجرا يالزام دستگاه ها -

در خصوص  انعکـاس عملکردشـان    ییاجرا يدستگاه ها یو گزارش ده يریت پذیه مسئولیت روحیتقو -

  .به مردم

   ین اجتماعیبهبود نظام تام -2-4

  . یبازنشستگام یآنها در ا یشتیت معیکارکنان دولت  و بهبود وضع ین اجتماعیتام ياصالح نظام ها -

  . آنها یشتیوضع مع يو ارتقا ير کارمندیب پذیت از اقشار آسیحما -
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  یمدن -یاسیس يراهکارها-3

   ییاجرا يدر نظارت بر نهاد قدرت و دستگاه ها یمدن ينهادهات یتقو -3-1

آنهـا بـر    ینقش نظـارت  يفایبه منظور ا یاسیو س ی، صنفی، تخصصی، علمیردولتیغ يگسترش تشکل ها -

  .ينظام ادار

  .در اداره امور یمدن يگاه نهادهایت جایتوسعه و تقو -

  .یولتد يت از مطبوعات در اعالم تخلفات در دستگاه هایحما -

  . یمدن يبه نهاد ییدر پاسخگو ییاجرا يالزام دستگاه ها -

   ییاجرا يدر مبارزه با فساد و نظارت بر دستگاه ها یتوسعه مشارکت مردم – 3-2 

  .ق فسادیدر خصوص مصاد یمردم یت قانون اطالع رسانیحما -

ـ از طر ییاجرا يبر دستگاه ها یتوسعه، نظارت مردم یقانون يد ساز و کارهایتمه - ـ ی ق یتشـو  ینـ یش بیق پ

  .مناسب يها

   یستگیران بر اساس شایو انتخاب مد ياز نظام ادار ییاست زدایس -3-3

  .يسته ساالریشا يران بر مبنایمد يب نظام انتصاب  و ارتقایتصو -

  .آن ير و ارتقاییتغ يران به عنوان مبنایعملکرد مد یابیران و استقرار نظام ارزیمد یت شغلیش امنیافزا -

  موثر با عوامل فساد برخورد  يبرا ییو جزا يفرین  و مقرارت کیاصالح قوان 3-4

  .یو حقوق یقیق فساد کارکنان دولت و اشخاص  حقیمقابله با مصاد ين مناسب برایب قوانیتصو -

  .ق فسادین موجود مبارزه با مصادیرفع ابهام و نقص قوان -
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ـ از طر یـی اجرا يارتکاب تخلف و فساد در دستگاه ها ينه هایش هزیافزا - ـ ی  يمجـازات هـا   ینـ یش بیق پ

  . مناسب

  

  ياقتصاد يراهکارها -4

  يکاهش مداخالت دولت در امور اقتصاد -4-1

  .یدولت يدستگاه ها ياقتصاد يها يکاهش تصد -

  .جامعه ياقتصاد يت هایاز فعال ییع در مقررات زدایتسر -

  .جامعه ياقتصاد يت هایفعال يع در آزادسازیتسر -

  مختلف يازات و رانت هایو حذف امت یو معامالت دولت ياقتصاد يت هاینمودن فعال یرقابت -4-2

ه یـ کل ينه رقابت و فرصـت برابـر بـرا   یبه منظور فراهم شدن زم یاصالح مقرارت مربوط به معامالت دولت -

  .ن معامالتیان در انجام ایمتقاض

مخصوصـا  (یاطـالع عمـوم   يبـرا  یه معامالت دولتیج کلیدر خصوص اعالم مشخصات و نتا یالزام قانون -

  ).کارکنان

  .ياز اقتصادیممانعت از اختصاص هر گونه رانت و امت يالزم برا ید ساز و کارقانونیتمه -

  هر نوع انحصار يریو مقابله با شکل گ يکاهش و حذف انحصارات دولت در امور اقتصاد -4-3

  .یو لغو انحصارات  دولت ییشناسا ع دریتسر -

  .ب قانون ضد انحصاریتصو -

  کارکنان دولت یشتیت معیبهبود وضع -4-4

  .آنان یشتیوضع مع يبهبود نظام پرداخت کارکنان دولت و ارتقا -
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  .یو بخش خصوص ین حقوق کارکنان بخش دولتیجاد تعادل بیا -

 که تـداوم  ییشرکت ها يف و واگذاریتکل نییع در تعیو تسر یدولت ياصالح ساختار شرکت ها -4-5

  . ندارد يضرور یت آنها به صورت دولیفعال

  .يقابل واگذار يف شرکت هاین تکلییع در تعیتسر -

  .ف شده اندین تکلییکه تع ییشرکت ها يع در واگذاریتسر -

  . شود یص داده میتشخ يضرور یت آنها در بخش دولتیکه تداوم فعال ییاصالح ساختار شرکت ها -

  ياقتصاد يت هاین و مقررات حاکم بر فعالیقوان يشفاف ساز -4-6

  .یاتیو مال ین مالیانجام اصالحات الزم در قوان -

  .یو بانک ین و مقررات پولیانجام اصالحات الزم در قوان -

  .کشور ياقتصاد يت هایبر فعال یت نظارت دولتیتقو -4-7

  .یمال  ينان از صحت عملکرد هایبه منظور حصول اطم یت نظام حسابرسیتقو -

  .کشور یاتیت نظام مالیتقو -

  ير گذار در مبارزه با فساد اداریمراکز تاث

، الزم اسـت  يسالمت در نظام ادار يمبارزه با فساد و ارتقا  ين هدف ها، راهبردها و راهکارهاییدر کنار تع

ـ تقو يشـوند و بـرا   ییشناسا يموفق برنامه مبارزه با فساد ادار يمراکز موثر در اجرا ن مراکـز، اقـدام   یـ ت ای

ف آنها اشاره یرگذار باشند و وظایتاث يتوانند در مبارزه ادار یکه م يدر ادامه به مراکز. ردیمناسب صورت گ

  :شود یم

   يمسئول مبارزه با فساد در نظام ادار ينهادها -1
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ن در کشور را بر عهـده دارد،  یقوان يت نظارت بر حسن اجرایکل کشور که مسئول یعالوه بر سازمان بازرس

 یـی از فساد در نظام اجرا يریشگیمربوط به پ يت هایفعال يو اجرا يزیبرنامه ر يک نهاد مستقل برایجاد یا

س جمهـور  یر نظر رئیما زیتواند مستق ین نهاد مستقل که میا. س جمهور ضرورت داردیر نظر رئیکشور و ز

د، یـ ت نمایـ س جمهور فعالیرئ یه انسانیت و سرمایریتوسعه مدک سازمان وابسته به معاونت یا به صورت ی

ـ     یو هماهنگ ينظام ادار يت اصالح و بهسازیریت مدیمسئول  ين دسـتگاه هـا  یبرنامه مبـارزه بـا فسـاد را ب

  .  بر عهده خواهد داشت ییاجرا

  ینظارت يسازمان ها و نهادها -2

وان محاسبات کشور، وزارت یکل کشور، د یآنها سازمان بازرس یاصل ين سازمانها که دستگاه هایمجموعه ا

ـ  یه انسـان یت و سـرما یری، معاونت توسـعه مـد  ییو دارا يامور اقتصاد س جمهـور، وزارت اطالعـات و   یرئ

 یبررسـ . مبـارزه بـا فسـاد دارنـد     يق برنامه هـا یدر توف یانیباشند، نقش شا یس جمهور میژه رئیو یبازرس

ـ   ین مورد و ایدر ا یاحتمال يو تداخل هاارات آنها یف و اختیوظا تبـادل   ين آنهـا  بـرا  یجاد ارتبـاط مـوثر ب

  .دیافزا یق مین توفیبر ا یاطالعات در خصوص تخلفات و مفاسد کارگزاران دولت

   ییاجرا يدستگاه ها -3

و بـه عهـده مقامـات  مسـئول و      یـی اجرا يق فسـاد بـا دسـتگاه هـا    یه برخورد  با مصادیو اول یفه اصلیوظ

توانـد امـر    ین واحـدها مـ  یـ ف ایدر نقش و وظا يبازنگر.  ات استیبه شکا یدگیو رس یبازرس يواحدها

مبـارزه بـا فسـاد را در     یکپـارچگ ین واحدها، ین ایب یت کند و هاهنگیمبارزه با فساد را در دستگاه ها  تقو

  . دینما ین میتضم  يسطح  نظام دار

  )يمحاکم دادگستر(هیقضائه یقو -4 
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و در  یت شـغل یـ ران دلسـوز احسـاس امن  ی، در مـد يده  محـاکم دادگسـتر  یع، مناسب و سـنج یبرخورد سر 

 يه امـن بـرا  یز ضـمن فـراهم نمـودن حاشـ    یـ ن موضوع نیو عکس ا. دینما یجاد میا يجد یمتخلفان نگران

  .سازد یر کشور را مخدوش میمختلفان، آرامش مد

  )یاسالم يشورامجلس ( قوه مقننه -5

مسـئول در   يت نهادهاین مناسب و اعمال نظارت بر فعالیب قوانیدر تصو یاسالم يدقت نظر مجلس شورا

مسئول، صحت  يبرنامه مبارزه با فساد و مساعدت دستگاه ها يل اجرایمبارزه با فساد در کشور، ضمن تسه

  . دینما ین میعملکرد آنها را تضم

  

  یمدن ينهادها -6

ـ یغ ي، تشـکل هـا  یاسـ یس ينهادها، اعم از احزاب و تشکل هـا ن یحضور ا  -یصـنف  ي، تشـکل هـا  یردولت

ت مسـتقل آنهـا،   یـ ل ماهیـ در عرصه مبارزه بـا فسـاد، بـه دل    یبخش خصوص یو حت ی، مراکز عملیتخصص

ـ ارتکاب تخلفات را به م ينه هاید و زمینما ین میرا تام ییاجرا يبر دستگاه ها ینظارت عموم  يادیـ زان زی

  .دهد یم کاهش

  )ونیزیو و تلویمطبوعات، راد(رسانه ها  -7

 يفـا یدارنـد و ا  یانیبه مردم نقش شـا  یو اطالع رسان یه افکار عمومینه آموزش مردم، توجیرسانه ها در زم

  ).1384ت، یریسازمان مد(ز موثر استیاز بروز فساد ن يریشگین نقش، در پیح ایصح
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