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 نشريه سازمان بازرسي كل كشور
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فساد اداري، داليل، نتايج 
 و راه هاي مبارزه با آن  
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تخصصي سازي 
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 شويي در مؤسسات غير متشكل پولي و مالي و اعتباري  پول

دهد،اين موضوع را سراج رئيس سازمان بازرسي كل  شويي در مؤسسات غير متشكل پولي و مالي و اعتباري رخ مي      بيشترين پول 
بهمن رئيس سازمان بازرسي كل كشور در          11هاي مجلس شوراي اسالمي بيان كرد. شنبه           كشور در ديدار با  رئيس مركز پژوهش       

هاي مجلس شوراي اسالمي داشت با  بيان اين مطلب بر اصالح موانع قانوني در بـر     ديداري كه با كاظم جاللي رئيس مركز پژوهش       
خورد با پول شويي نيز پرداخت. موضوع جدي كه رييس سازمان بازرسي كل كشور خواستار اصالح قانون در اين زمينه در مجلـس                        

 شوراي اسالمي بود. مشروح اين ديدار را مي خوانيد.

است؛ اقتصاد مقاومتـي      اقتصاد مقاومتي براي كشور ضروري    
يعني ما بناي اقتصادي كشور را جوري تنظيم كنيم و ترتيـب            

اگر در كشـور    .  هاي جهاني در آن اثر نگذارد       تكانه  بدهيم كه 
المللـي    هاي بين   كدام از اين تكانه     اقتصاد مقاومتي باشد، هيچ   

 نمي تواند به زندگي مردم آسيب وارد كند. 

 )1393/11/29-بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار با مردم آذربايجان( 


فایل صوتی بیانات رهبری
روابط عمومی
AyenehBazresi_65_Rahbari_Tabriz_931129_First Mix.mp3
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شـويـي در        سراج با تأكيد بر اينكه بيشتـريـن پـول          
مؤسسات غير متشكل پولي و مالي و اعـتـبـاري رخ              

دهد، خاطرنشان ساخت: موانع قانوني را بـايـد بـا               مي
اصالح قانون در مجلس برطرف كرد تا زماني كـه در             
جريان رسيدگي به يك پرونده به مـؤسـسـات غـيـر              

الـحـسـنـه        هاي قـرض     متشكل مالي و حتي صندوق    
رسيم، بتوانيم رسيدگي به اين پـرونـده را ادامـه               مي

 دهيم.
كن شـود،     خواهيم فساد ريشه    وي با بيان اينكه اگر مي     

يابي كنيم و اگـر        اظهار داشت: بايد وقوع فساد را علت       
عنوان يك موضوع مشترك مورد بـررسـي          ها را به    بانك

قرار داده و اصالح كنيم، بسياري از مشـكـالت حـل              
 شود. مي

هزار ميلـيـارد      700سراج گفت: در حال حاضر حدود        
هـزار     500تومان در كشور نقدينگي داريم كه حدود        

هـاسـت و       صورت سپرده در اختيار بانك      ميليارد آن به  
هـا   پردازند و توليدي   داري مي   ها به بنگاه    متأسفانه بانك 

كه گردش    با كمبود نقدينگي مواجه هستند. درصورتي      
صورت صحيح در اختيار مردم و توليد قرار          نقدينگي به 

گردد و بيـكـاري       گيرد، بسياري از مشكالت مرتفع مي     
 يابد. كاهش مي

سراج با اشاره خألهاي قانونـي بـر سـر راه اجـراي                 
هـاي      هاي اين سازمان در رسيدگي به پرونده        مأموريت

طور مثال    فساد گفت: در قانون خألهايي وجود دارد، به        
وقتي در جريان رسيدگي به يك پرونده به يك بـانـك     

شود؛ مثـالً بـانـك       رسيم، كار متوقف مي خصوصي مي 
هـاي     مركزي ميلياردها دالر در اختيار يكي از بـانـك         

خصوصي قرار داده و با توجه به اينكه ايـن پـول از                
المال است، بايد بر آن نظارت كنيم. اما اين بانـك              بيت

 جوابگو نيست.
وي در ادامه با اشاره به فرار برخـي از مـفـسـدان و               

هاي قـانـونـي       متخلفان به خارج از كشور و محدوديت      
منظور مـحـاكـمـه         ها به كشور به     براي بازگرداندن آن  

ها، گفت: اگر بتوان از نظـر قـانـونـي مـقـدمـات                    آن
بازگرداندن مفسدين اقتصادي را كه به خارج از كشـور      
فرار كردند، فراهم كنيم تا در داخل كشور محـاكـمـه            

طـور     آيد. به    شوند، يك عامل بازدارندگي به وجود مي      
نفر از دولـتـمـردان      500مثال كشور چين موفق شده      

 لخت(مفسدين اقتصادي) را به كشور خود بازگرداند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشورتأكيد كرد: اگـر بـا             
چند مورد كالن و مفسدان بزرگ برخورد كنيم، ديگـر          

 كنند.  متخلفان و مفسدان حساب كار خود را مي
در ادامه اين ديدار كاظم جاللي سازمان بازرسي را از           
نهادهاي مهم و تأثيرگذار در كشور برشمرد و تـأكـيـد        

 كرد: همه بايد به تجهيز اين سازمان كمك كنيم.
ها بين مـركـز        وي هدف از اين ديدار را آغاز همكاري       

هاي مجلس و سازمان بازرسي عنوان كـرد و             پژوهش
عنوان طـرح     گفت: قصد داريم موارد و موضوعاتي را به        

هايي مورد بـررسـي       مشترك تعريف كنيم تا در كميته     
 قرار گيرد.
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مبارزه با فساد در درون هر سيستم و نظامـي بـه             
عنوان يك امر سلبي، بازدارنده و واكسينـه كـنـنـده             
سيستم از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد و بـه       

 واقع از ضروريات است . 
براي مبارزه با فساد بايد عوامل شكـل گـيـري و              
ايجاد آن را نشانه رفت، و در مراحل اوليه از تشكـيـل             
آن جلوگيري نمود. لذا شناسايي عوامل فساد و مؤلفـه           
هاي تعيين كننده در آن جزء اولين گام هاي مبارزه با         

 فساد به حساب مي آيد.
در گام هاي بعدي مبارزه با فساد مي بايست بر دو           
مطلب اصلي تأكيد نمود: اول سيستم سازي و نـظـام             
سازي؛ و دوم كادرسازي و تربيت منابع انسانـي. چـرا             
كه نقص ها و خلل هاي موجود در سيستم ها ست كه        
فسادزايي مي كند؛ لذا غير ممكن است دنبـال فسـاد            

 زدايي باشيم و سيستم سازي نكنيم. 
درهر برنامه ريزي ديگري بايد اولويت بندي و اهم         
و مهم نمود. حركت هاي ايجابي و سلبي مورد نظر در            
اين فرآيند بايد شاخص مدار و اولويت مدار باشد، تا ما           
را در بازه زماني كوتاه تر و با حداقل هزيـنـه هـا بـه            

 نتيجه برساند، و به عبارتي انتخاب بايد بهينه باشد.
تحقيقات متعددي توسط محققيـن در خصـوص          
تبيين عوامل موثر بر فساد و ارائه نظريات مـخـتـلـف             

 -صورت گرفته است كه بيانگر آنست كه فساد اداري           
مالي باعث زير سؤال رفتن عدالت، مسئوليت، و كاربرد         
ثروت و قدرت مي شود. بررسي ريشه هاي فساد اداري   
ما را به داليلي رهنمون ميسازد كه موجد مـحـيـطـي             
است كه در بستر آن عوامل انساني جرات مي يابند تـا         
به راحتي با سوءاستفاده از موقعيت شغلي ايجاد شده،         
دست به اقداماتي بزنند كـه در پـرتـو آن حـقـوق                  
اجتماعي، اقتصادي و سياسي شهروندان نقـض و يـا            
حق مسلم فرد يا گروهي به آساني پايمال يا به ناحـق            
به ديگري واگذار شود. به نظر مي رسد پي شگيري از       
تخلفات سازماني زيربنا و مقدمه سالم سازي مـحـيـط       

سازماني است و عوامل مختلفي در سالم سازي محيط         
سازماني تأثير دارد كه يكي از اساسي ترين آنها توجـه           
به عوامل انساني و مديريتي است و علت آن اين است           
كه محور و قالب سالم سازي سازمـان، انسـان هـاي              
سازماني هستند. بنابراين اگر انسانهاي سازمان سالم و         
پرورش يافته گردند، كار سالم سازي محيط سازمانـي         
سريعتر انجام ميشود و بصورت يك فرآيند مـداوم در           
 مي آيد. اختالس هاي بانكي اخير مويد اين ادعاست.  

گسترش و شيوع عارضه فساد مالي در هر جامعـه          
اي داراي آثار و پيامدهاي ناگوار بسياري است. فسـاد            
اقتصادي با تضعيف انگيزه هـا، سـبـب زيـان هـاي                
اجتماعي و فرهنگي، با تضعيف نهادهاي موجود، باعث        
              زيان هاي سياسي، و با توزيع ناعادالنه منابع و ضـد
توسعه بودن، سبب زيان هاي اقتصادي شـديـد مـي            
شود. اين عوارض مخّرب لزوم مبارزه اي فـراگـيـر در              

سطح ملّي، منطقه اي و بين المللي را صـد چـنـدان                
 كند. مي

اصلي ترين مسأله در امر پيشـگـيـري، احـيـاي              
معنويات، اخالقيات و ارزش هاي ديني و نيز اشـاعـه            
فرهنگ مبارزه با فساد مالي است سپس بايد به دنبال          
تقويت عوامل بيروني باشيم. وجود قوانين صـريـح و             
عاري از ابهام، تقويت نهادهاي نظارتي ، شفّاف سازي،         
مقرّرات زدايي و انجام خصوصي سازي سالم، تقـويـت          
بيش تر انضباط مالي و ... از جمله مواردي هستند كه              

 در كنار تقويت عوامل دروني بايد مد نظر باشند. 
عمليات مبارزه با فساد مالي و مصاديق آن، كـار            
گروهي است، و راهبردهاي ويژه مبارزه با آن فقط در           
صورتي با كاميابي همراه خواهد بود كـه بـه شـكـل               
جامع، قاعده مند و سازمان يافـتـه اجـرا شـونـد و                 
مشاركت همه نهادها را به همراه داشته باشـد. بـراي             
ريشه كني آن به برنامه اي همه جانبه نيازمنديم كـه            
همگان (از باالترين سطح تا عامه مردم) به رعـايـت و      

 انجام آن ملزم باشند.

 ضرورت مبارزه با فساد اقتصادي
                                                                                                                                                       

 سردبير                                                                                                                                                       
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 مقدمه:
سالمت فرد و جامعه ارتباط مستقيم با نحوه ارايـه           
خدمات سالمت دارد.تعرفه گذاري يكي از اهـرم هـاي            
مهم سياست گذاري در تخصيص عادالنه منابع نـظـام           
سالمت و ابزاري براي رفتارسازي و تـرويـج اقـدامـات             
اثربخش محسوب مي گردد. واقعي بودن قيمت تـمـام            
شده خدمات سالمت و در نتيجه تعرفه هاي مربوطه از           
ديرباز دغدغه مسئولين نظام سالمت بوده است. همـان          
گونه كه هدف اصلي نظام سالمت ارتقاي سالمت افـراد          
است تا زماني كه خدمات بهداشـتـي و درمـانـي در                
دسترس جمعيت نيازمند قر ار نگيرد، نظام سالمت  اثر          

 بخشي الزم را نخواهد داشت.

 روند تعرفه گذاري:
تعرفه گذاري مناسب در نظام سالمت ضمن ايـجـاد     
انگيزش هاي مالي براي ارايه كنندگان خدمات موجـب         
اطمينان از دسترسي تمام افراد جامعـه بـه خـدمـات              
بهداشت عمومي و مراقبت هاي سالمت خواهد شـد.بـه           

قانون برنـامـه پـنـجـم           38داليل فوق در بند(هـ)ماده       
توسعه قانونگذار بر محاسبه قيمت واقعي خـدمـات و            

هاي سالمت و نيز واقعي نمودن تـعـرفـه هـاي              مراقبت
 خدمات سالمت تاكيد نموده است.    

مراجع متعددي در مراحل مختلف نظير : تعيين و           
هاي بخش دولتي، غيردولتي و خصـوصـي            ابالغ تعرفه 

(دولت،سازمان هاي بيمه گر و سازمان نظام پزشكي) ،            
هاي ابالغي (وزارت بـهـداشـت،           نظارت بر رعايت تعرفه   

دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، سازمان هاي بيمه گر         
و سازمان نظام پزشكي)، ايجاد پوشش بيمه اي بـراي             
بيماران و عقد قرارداد با مراكز درماني (سـازمـان هـاو              

گر دولتي و خصوصي) ، رسيدگي بـه            شركت هاي بيمه  
شكايات و صدور راي مقتضي (مراجع قضايي ،سـازمـان           
نظام پزشكي و سازمان تعزيرات حكومتي) و در نهايـت           
وضع قوانين و مقررات موضوعه (مراجع قـانـونـگـذاري)      

ايفاي نقش نموده و حجم قابل تـوجـهـي از وقـت و                 
 اند. امكانات خود را به اين امر اختصاص داده

هاي خدمات تشخيصي و درماني منافـع سـه            تعرفه
ارايـه     -1طيف و گروه را تحت تأثير قرار مـي دهـد:               

دهندگان خدمت (مراكز درماني دولتي، غـيـردولـتـي            
 -2وخصوصي، پزشكان و ساير ارايه دهندگان خدمت)           

دريافت كنندگان خدمات درماني ( بيماران و مراجعيـن         
تأميـن    -3ها و غيره )        به مراكز دولتي، خصوصي، مطب    

گر دولتـي     كنندگان مالي(سازمان هاو شركت هاي بيمه      
و خصوصي).  حفظ و صيانت حقوق هريك از اين سـه               
گروه عالوه بر اين كه از وظايف عمده حاكميـت اسـت             

 موجب عدالت در سالمت مي شود.

طي ساليان اخير ، تالش هاي بسياري  از سـوي              
گزاري ، متوليان حوزه نظـام سـالمـت و              مراجع قانون 

مراجع قضايي در جهت تهيه و تدوين قوانين و مقررات          
مرتبط با موضوع تعرفه هاي خدمات بهداشتي و درماني         
، تعيين نرخ تعرفه ها ، نظارت بر اعمال تعـرفـه هـاي               
مصوب مراجع ذي ربط ، برخورد بـا مـراكـز و افـراد                 
متخلف و تعيين مجازات هاي متناسب  و . . . . صـورت                  
گرفته و ليكن كماكان با مشكالت نظارتي متعددي در          
مراكز درماني و به خصوص مراكز غيردولتي (وابسته بـه           
ارگان ها و نهادهاي غير دولتي) وبيـمـارسـتـان هـاي               

 خصوصي مواجه هستيم .

تصويب نرخ تعرفه هاي خدمات درماني در بـخـش       
دولتي  و با همكاري نمايندگان بخش غير دولـتـي و              
خصوصي صورت گرفته و كليه ارايه دهندگان خـدمـات      
تشخيصي و درماني موظف به اجراي آن هسـتـنـد، در        
صورتي كه از گذشته ، اختالفات بسياري بين بـخـش            
دولتي و بخش خصوصي در مورد كيفيت و كـمـيـت              

تعيين نرخ تعرفه هاي خدمات بهداشتي و درمـانـي و              
موضوعات مرتبط با آن وجود داشته است و همين امـر       
موجب شده تا به ندرت ، اين دو بخش به يك تفاهم و              
تعامل پايدار برسند و همين عامل در عمل موجب شده          
تا در مواردي با مقاومت پزشكان و بيمـارسـتـان هـاي         

 تعرفه گذاري خدمات تشخيصي و درماني
 

 بازرسي امور بهداشت و درمان
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غيردولتي وخصوصي براي اجرا و اعمال تـعـرفـه هـاي             
 مصوب مواجه باشيم .

طي يك دوره چند ساله (و در راستاي سياست هاي           
حمايتي حاكميت از بخش خصوصي و تعامل  بـخـش             
دولتي با بخش خصوصي) ، مسئوليت تعيين تعرفه هاي          
خدمات تشخيصي و درماني بخش خصوصي ، به سازمان         
نظام پزشكي(به عنوان يك نهاد صنفي و حامي حـقـوق            
پزشكان) محول گرديد و ليكن اين تفويض قانوني نـيـز             
مشكلي را حل نكرد و به جهت آنكه سـازمـان مـذكـور               
نتوانست عالوه بر حقوق صنفي گروه پزشكي ، همزمـان          
حقوق حقه مردم و صرفه و صالح حاكميت را نيز لحـاظ        
كند و به همين جهت ، در نهايت ، اين اختيار از ايـن                
نهاد سلب شد و اين تجربه ناموفق ، لطمات جدي به امر            
تعامل بخش دولتي با بخش خصوصي و اعتماد دولت و           

 مردم به بخش خصوصي وارد كرد. 

در گذشته ، اختالف نظر و سـلـيـقـه در بـخـش                  
حاكميتي و دولتي بين مراجع  تصميـم گـيـرنـده در               
خصوص نرخ تعرفه ها وجود دارد چرا كه در  اين بخـش             
نيز ، بين خريداران خدمت(سازمان هاي بيمـه گـر) و               
ارايه كنندگان خدمت(وزارت بهداشت و ساير سـازمـان           
هاي ارايه كننده خدمات بهـداشـتـي و درمـانـي) در                 
خصوص نرخ واقعي و قيمت تمام شده خدمات بهداشتي         
و درماني اختالف نظر وجود دارد و همين موضوع ، يكي           
از داليل عمده تاخير در اعالم نرخ تعرفه هاي مصوب و            
تبعات ناشي از آن بوده و در كل ، عدم اجماع در بخـش              
دولتي نيز تبعات سويي را براي مسئولين ذي ربـط ،              
مراكز درماني و مراجعين به آنها به همراه داشته است و        
باعث شده تا در برهه هايي از زمـان ، بـا خـدمـات                    
تشخيصي و درماني فاقد تعرفه مواجه باشيم و همين امر       
، زمينه هاي سوء استفاده مراكز درماني را فراهـم مـي              

 كند . 

 چالش هاي كنوني
در طي ساليان  اخير و همگام با پيشرفت علـم و               -

تكنولوژي ، خدمات تشخيصي و درماني جـديـدي  در             
دستور كار پزشكان و مراكز درماني قرارگرفته و لـيـكـن            
اين نوع خدمات فاقد تعرفه هستند به اين معني كه يـا             
تعرفه اي براي آنها تعيين نشده و يا تعرفه مورد نظر بـه             
داليلي(از جمله عدم پذيرش سازمان هاي بيمه گـر در            
خصوص پوشش بيمه اي آنها) به تصويب مراجع مربوطه          
نرسيده كه همين امر ، زمينه هاي بالتكليـفـي مـراكـز              
درماني دولتي، غير دولتي و خصوصي و همچنين مراجع         
نظارتي را فراهم كرده ا ست، چرا كه بيمارستـان هـاي             
غيردولتي و خصوصي يا بايستي بر اسـاس نـرخ هـاي              
مصوب قبلي هزينه هاي خدمات تشخيصي و درماني را          
محاسبه و متحمل ضرر و زيان شوند و يا ايـن كـه بـر                 
اساس محاسبه خود ، مبالغ اضافه اي را از بـيـمـاران                
دريافت كرده و مرتكب تخلف مي شوند ، از سوي ديگـر            
مراجع نظارتي نيز(به دليل نبود معيار ها و شاخص هاي           
الزم) در خصوص تطابق تعرفه هاي دريافتي با تـعـرفـه             
هاي مصوب، نامشخص بودن غيردولتي يـا خصـوصـي            
بودن مراكز خدمات تشخيصي و درماني وابسته به نهاد و  
ارگان هاي نظامي و غير نظامي احراز تخلف افراد و يـا              
مراكز درماني و معرفي متخلفين به مراجع ذي ربط نيـز           

 دچار سردرگمي مي شوند.

كمبود اعتبارات در حوزه نظام سالمت و پـايـيـن              -
بودن سرانه سالمت در كشور موجب شده تا تعيين نـرخ           
تعرفه ها نه بر اساس قيمت تمام شده بلكه بـر اسـاس               
توان پرداخت دولت و بيمه ها و . . تنظيم شود و ايـن                  
عامل باعث شده تا مردم اين هزينه ها را از جيب خود و             
در قالب زيرميزي و . . به پزشكان و مـراكـز درمـانـي                   

 خصوصي بپردازند.

البته در يكساله اخير با تـعـامـل مـنـاسـب وزارت             
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفـاه       
اجتماعي و سازمان هاي بيمه گر و نظام پزشكي سـعـي            
شده با بازبيني ارزش نسبي خدمات و واقعـي نـمـودن             
نسبي تعرفه ها وهمچنين نظارت بيشتر بر اعمال تعرفـه          
هاي مصوب اين معضالت كمتر شده و پرداختي از جيب          

 مردم كاهش يابد.
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واضح است كه صرف تقويت قوانين براي كنترل          
فساد كافي نيست. طبق نتايج و توصيه هاي اولين             
كنفرانس آمبودزمانهاي مبارزه با فساد كه در آوريل          

اي   فساد پديده «در استراسبورگ تشكيل شد:       1996
است كه پيشگيري، بررسي و پيگرد قانوني آن بايد با           
استفاده از دانش و مهارتهاي خاصي از زمينه هاي             
مختلف (حقوق، علم ماليه، اقتصاد، حسابداري،             
مهندسي فرهنگي و غيره) انجام شود. بنابراين، هر            
دولتي بايد متخصصين خاص خود را در زمينه مبارزه          
با فساد داشته باشد. تعداد آنها بايد كافي باشد و               

 »امكانات الزم را در اختيار داشته باشند.
تخصص براي مبارزه موثر عليه فساد بسيار              
ضروريست. فساد را بايد از سطوح مختلف مورد توجه          
قرار داد. اين امر مستلزم آگاهي، مهارت در زمينه             
هاي گوناگون از قبيل حقوق، علم ماليه، اقتصاد،              
مهندسي فرهنگي، علوم اجتماعي و ديگر حيطه ها           

باشد. موارد سازمان يافته مستلزم شيوه اي پيچيده  مي
باشد. اين مهارتها     تر و تركيبي از مهارتهاي مختلف مي   

معموال در ميان سازمانهاي گوناگون توزيع مي شوند          
اما به ندرت در يك نهاد خاص مورد توجه كافي قرار            
مي گيرند. وقتي كه همه اين مهارتها در يك سازمان           
ويژه جمع شوند، سطح قدرت و استقالل آن سازمان           
را باال مي برد. بدون استقالل كافي، جنگ عليه                

 هاي جدي به شكست مي انجامد. فساد
تخصصي سازي مبارزه با فساد مي تواند انواع             
مختلفي داشته باشد و به اين معني نيست كه يك             
مدل خاص براي يك سازمان ويژه مبارزه با فساد              

وجود دارد. بر اساس، مطالعات انجام شده                   
استانداردهاي جهاني هم به انتصاب نهادها يا اشخاص        
متخصص در زمينه پيشگيري و اجراي قانون تاكيد           
دارد اما به طور مستقيم خواهان ايجاد يك سازمان            
تخصصي با اختيارات عاليه نمي باشد. عالوه بر اين،            
هيچ تاكيدي بر وجود سازماني با اختيارات كشف،            
صدور حكم و اجراي آن نمي باشد. اگر بخواهيم               
دقيقتر بگوييم، انتصاب متخصصان مكفي در               
سازمانهاي موجود كه سازمان بازرسي كل كشور يكي        
از بهترين آنها است نيازهاي ضروري براي ايجاد يك           

 سازمان كارآمد مبارزه با فساد را برطرف مي كند. 
مطالعه تطبيقي نهادهاي مبارزه با فساد در جهان         
نشان مي دهد كه نهادهاي مبارزه با فساد انواع                
مختلفي از سازمانهاي تخصصي، شيوه ها و راه حلهاي         
متنوعي را در برمي گيرد. اين اطالعات را مي توان به            

 گونه اي كه در زير آمده خالصه كرد:
          سازمانهاي چند منظوره با قدرت اجراي قانون و

 كاركردهاي پيشگيرانه.
            دپارتمانها، بخشها و واحدهايي از نهاد اجراي

 قانون.
          سازمانهاي بازدارنده، سياستگذار و مشورتي در

 زمينه مبارزه با فساد.
در واقع اولين مدل احتماال تنها مدلي است كه            

را زنده مي كند. زيرا      »  سازمان مبارزه با فساد   «اسم  
اين مدل شيوه اي چند منظوره كه شامل پيشگيري،          

شود را در يك سازمان جمع              بازرسي وآموزش مي   
كند. به اين دليل، يك مدل تك سازماني                   مي

 تخصصي سازي مبارزه با فساد
 دكتر حسين قلجي
 دكتراي سياستگذاري عمومي و رئيس گروه مطالعات مبارزه با فساد
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چندمنظوره با بيشترين قدرت است. معموال مطالب         
علمي و گزارشهاي مربوط به سازمانهاي ضد فساد،           

 كند.  اين مدل را در اذهان زنده مي
مدل دوم، اشكال مختلفي از تخصصي سازي در          
زمينه بررسي و پيگيري فساد را شامل مي شود.               
گاهي اوقات مدل دوم كاركردهاي مربوط به                 
پيشگيري، مشورت و تحقيق را داراست اما آنچه كه           
اين مدل را از مدل اول متمايز مي كند، سطح                 
استقالل و قدرت آن است. مبارزه با فساد در اين               
مدل، معموال توسط پليس يا نهادي قضايي پيگيري          

 مي شود.

آخرين مدل پر تنوع ترين مدل است و گونه هاي           
زيادي از سازمانها را با اندازه هاي متفاوت از استقالل           
گرفته تا ساختار سازماني، پوشش مي دهد:                 
سازمانهاي اين مدل كاركردهايي مانند تحقيقات           
قضايي درباره فساد، بازبيني و تهيه قوانين مربوطه،           
ارزيابي خطر فساد، بسترسازي همكاري بين المللي و         
ايجاد رابطه با جامعه مدني، پيشگيري از تضاد منافع،          
به روز كردن اسناد استراتژيك ملي و انجام مشاوره به          

 شاكيان. 
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تخصصي كردن و قدرت سازماني به هر شكلي كه         
  باشد، سازمانهاي ويژه مبارزه با فساد بايد با سيستم          

تفكيك قوا كه براي نظام مردمساالر ضروريست تلفيق        
شود. به بيان ديگر، خودمختاري نهادهاي تخصصي          
براي مبارزه عليه فساد نبايد مطلق و نافي تفكيك قوا          
باشد. اين فعاليتها تا جائيكه ممكن است بايد با               
فعاليتهاي انجام شده توسط نهادهاي قضايي و              
دادگاهها تلفيق شود. سطح استقالل مورد نياز براي          
اين سازمانهاي تخصصي سطحي است كه براي اجراي        

 درست وظايفشان ضروريست.
برقراري و استقرار سازمانهاي ويژ ضد فساد بسيار         
پر هزينه است. به هرحال، در طوالني مدت نه تنها             
برقراري يك سازمان ويژه، بلكه شكست در فراهم            
كردن منابع كافي براي آن و در نتيجه اختالل در              
اجراي عملكرد آن پرهزينه تر نيز مي شود. متعاقبا            
اين امر منجر به شكست در جلب اعتماد عمومي مي           
شود. شرايط به وجود آوردن سازمانهاي ضد فساد و           
اعضاي آنها با آموزش و منابع مالي كافي يكي از                
الزاماتيست كه در همه معاهده هاي بين المللي ذكر           

 –شده است. تركيب اعضاي يك سازمان ضد فساد           
بايد بازتابي از     –تعداد اعضا و سوابق حرفه اي آنها          

اختيارات و وظايف آن سازمان باشد. مثال نهادهاي           
تخصصي مبارزه با فساد نبايد تنها بازرسان را به كار            

گيرند بلكه بايد از متخصصان حقوقي،            
شناس،   اقتصادي، جامعه    

روانشناس، 

 جرم شناسان و حسابدارن نيز استفاده كنند.
بايد توجه داشت كه به موازات افزايش و                  
پيچيدگي فساد، در همه جاي دنيا، نهادهاي مبارزه با         
فساد اغلب به صورت غير تخصصي و بدون استراتژي          
جامع، به سرعت زياد شده است و جاي تعجب نيست          
كه امروزه نهادهاي اندك اما كارآمد مبارزه با فساد در          
اروپاي غربي وجود دارد اما در كشورهاي در حال              
توسعه مانند پاكستان چندين سازمان به اصطالح           
تخصصي وجود دارند كه بيشتر آنها داراي سوابق             

 اجرايي اندك و غيرقابل اعتماد مي باشند.
عملكرد يك سازمان ضد فساد بايد از طريق              
مجموعه اي با دقت طراحي شده از شاخصهاي كمي          
(داده هاي آماري و ابزارهاي استنباطي عمومي) و            
شاخصهاي كيفي (ارزيابيها و تحقيقات كارشناسانه)        
براساس عملكردهاي انجام شده توسط آن سازمان           
ارزيابي شود. داده هاي آماري (مثال در مورد شكايات،         
تحقيقات و پيگيريهاي در حال انجام و كامل شده،            
محكوميتها، دستورات اجرايي، دستورالعمل ها و            

هاي منتشر شده، قوانين پيش نويس شده يا            توصيه
مرور شده) شاخص اصلي براي فراهم كردن اطالعات         
ارزشمند است. اين اطالعات كمي بايد با مطالعه              
نظرات مردم، تحقيقات كارشناسانه مستقل و ارزيابيها       
توسط سازمانهاي فني مورد قضاوت قرار بگيرند تا            

 كارآمدي آنها مشخص شود.
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شفافيت فعاليت هاي اقتصادي، اصلي اسـت كـه           
همواره در قوانين و مقـررات اقـتـصـادي مـد نـظـر                  
قانونگذاران و تصميم گيران كشور قرار داشته ولو اينكه         
در عمل، تحقق چنين شفافيتي با چالش هايي همـراه          

قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل      « بوده است.    
اليحه قانوني راجـع بـه       « و  »  1373/10/11مصوب    -

منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلـس و كـاركـنـان            
مصـوب     -دولتي در معـامـالت دولـتـي و كشـوري             

» قانون منع مـداخلـه    « كه مشهور به »  1337/10/22

نيز مي باشد از جمله قوانيني هستند كـه طـي آن،               
مشاركت كاركنان دولت و بخش عمومي در فعـالـيـت           
هاي اقتصادي خصوصاً معامالت دولتي محدود گرديده       
و براي خاطيان مجازات هاي سنگيني وضع شده است.         
سؤال اصلي آن است كه خاطيان اين دو قانون، چگونه          
شناسايي مي شوند؟ آيا روشي سيستماتيك و سـريـع          
براي شناسايي متخلفين وجود دارد يا اينكه كشف اين         
گونه تخلفات صرفاً به صورت موردي و تصادفي (با ارائه        
اطالعات مردمي و يا بررسي هاي اتفاقي دستگاه هـاي          
نظارتي) صورت مي گيرد؟ به نظر مـي رسـد فـعـالً،                
نظامي براي شناسايي سريع متـخـلـفـيـن و اتـخـاذ                
تصميمات پيشگيرانه ايجاد نشده است. پيش از ارائـه            
              راهكاري براي رفع اين نقيصه، منـاسـب اسـت اهـم
موضوعات مطرح در اين دو قانون به طـور خـالـصـه               

 فهرست گردد.

اهم مطالب مندرج در قانون ممنوعيت تصدي بيش 
 از يك شغل:

هر شخص مي تواند تنها يك شغل دولـتـي را             -1
 عهده دار شود.

توانند نمايندگي مـجـلـس        كاركنان دولت نمي    -2
شوراي اسالمي، وكالت دادگستري، مشاوره حـقـوقـي،         

رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئـت مـديـره        
انواع شركت هاي خصوصي جز شركت هاي تـعـاونـي            

 ادارات و مؤسسات را عهده دار گردند. 

متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از          -3
ماه تا يكسال محكوم مي گردد و وجوه دريافتـي از              6

مشاغلي كه در يك زمان تصدي آن را داشته است بـه            
 جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد  مي گردد.

 اهم مطالب مندرج در قانون منع مداخله: 

وزراء، نمايندگان مجلس، كارمـنـدان دولـت و           -1
 شهرداري ها نمي توانند با دولت وارد معامله گردند.

شركت هايي كه كارمند دولت، مالك حـداقـل          -2
پنج درصد از سهام آنها باشد و يا اينكه سهام مجـمـوع    
كاركنان دولت در آن شركت ها، حداقل بيست درصـد          
باشد ولو اينكه كارمندان مزبور فاقد هرگونه سمتي در          

 شركت باشند نمي توانند با دولت وارد معامله شوند. 

شركت هايي كه كارمندان دولت، عضو هـيـئـت          -3
مديره آن شركت ها بوده يا سمت مديرعاملي يا بازرس         
قانوني را عهده دار باشند، اعم از اينكه كارمندان مزبور،          
مالك كمتر از پنج درصد سهام باشند و يا اصالً سهمي           
در شركت نداشته باشند نمي تواننـد بـا دولـت وارد              

 معامله گردند.

پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، عروس و دامـاد          -4
افرادي كه سمت هاي وزارت، معاونت و يا مديريت در           
دستگاه هاي دولتي دارند نمي توانند با دستگاه هـاي           

 ذي ربط وارد معامله شوند.

در اين قانون، اشخاص و مـعـامـالت مشـمـول و               
مستثني از قانون مشخص گرديده و در يكي از بندهاي          
آن تصريح شده كه صرف شركت اشخاص منـدرج در           

 

 

 اعمال نظارت هاي هوشمند بر قوانين اقتصادي 
محمد كشوريان مقدم

 كارشناس دبيرخانه منطقه(2) بازرسي 
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بندهاي فوق الذكر در مناقصه ها و مزايده هاي دولتـي           
ولو اينكه به برنده شدن آنها نيز منتهي نگردد جرم مي      
باشد. در اين جرم انگاري، مبلغ معامله فاقد هـرگـونـه             
كف و سقفي دانسته شده لذا حتي يك معامله ده هزار           
ريالي نيز مي تواند به محكوميت و مجازات مرتكبـيـن           
منتهي شود كه اين امر بيانگـر حسـاسـيـت شـديـد                
قانونگذار به هر نوع دخالت كاركنان دولت در معامالت         
دولتي بوده است. شايان ذكر است اين دو قانون داراي            
استفساريه ها و اصالحاتي نيز مي باشند كه اشـخـاص           
مشمول و مستثني را به نحو مطلوب تري احصاء نموده          

 است.

 راهكار اجرايي:

در دنياي پيچيده و مملو از اطالعات امروز، اجـراي          
صحيح و دقيق دو قانون مورد بحث از طريـق اعـمـال       
نظارت هاي سنتي و دستي ممكن نيست و تنها با بهره 
گيري از بانك هاي اطالعاتي و نرم افزارهاي تخصصـي          
مي توان تا حد قابل قبولي به اين مهم دست يافت. در             
حال حاضر، هر يك از اشخاص حقيقي و حقوقي كشور          
داراي يك كد شناسايي منحصر به فرد مي باشند و بـر            
پايه همين مشخصه هاي انـحـصـاري، بـانـك هـاي               
اطالعاتي خاصي براي اين اشخاص ايجاد گرديده است.        
قوة مجريه داراي بانك اطالعات مشخصات مستخدمين     
خود و كاركنان بخش عمومي است و قـوه قضـائـيـه              

(سازمان ثبت اسناد و امالك) داراي بانـك اطـالعـات              
اشخاص حقوقي (از جمله شركت ها) مي باشد ضـمـن         
آنكه مشخصات اشخاص حقيقي همچون مديـرعـامـل،         
اعضاي هيئت مديره و بازرسان قانوني و اسامي وكـالء           
نيز نزد اين قوه وجود دارد. انجام يك تطبيق بين ايـن             
دو بانك مشخص خواهد نمود كه چه تعداد از كاركنان          
دولت با تصدي پست مديرعاملي يا عضويت در هيئـت          
مديره شركت ها، مشمول قانون ممنـوعـيـت تصـدي            
بيش از يك شغل شده اند. در صورتي هم كه دستگـاه             
هاي دولتي و بخش عـمـومـي، مشـخـصـات طـرف                
قراردادهاي خود (اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي) را           
با بانك اطالعاتي قوه مجريه يعني كاركـنـان بـخـش             
دولتي و عمومي تطبيق نمايند مشمولين قانون مـنـع           
مداخله شناسايي خواهند شد. اگر اين تطبيق قبـل از            

انجام معامله صورت گيرد پيش از آنكه جـرمـي واقـع             
مي تـوان از       -يا الاقل جرم بزرگي شكل بگيرد     -گردد  

وقوع آن پيشگيري نمود. اين تطبيق، مشـابـه روشـي             
است كه دستگاه هاي اجرايي قبل از انعقاد قراردادهاي         
پيمانكاري، وضعيت ظرفيت خالي پيمـانـكـاران را از            
سايت اينترنتي سازمان مديريت و برنامه ريزي استعالم    
مي نمايند و در صورت تكميل ظرفيت از انعقاد قرارداد          
با برنده خودداري مي نمايند. در صورتي كه سـازمـان             
ثبت اسناد و امالك نيز فهرست مديرعامل و اعضـاي            
هيئت مديره شركت ها را با كاركنان دولت تـطـبـيـق             
نمايد مي تواند موارد نقض قانون ممنوعـيـت تصـدي            
بيش از يك شغل را به فوريت شناسايي نموده و مراتب    

 را جهت اصالح به شركت ها متذكر گردد.
در واقع طراحي نرم افزاري كه عمليات جستجو در         
اين بانك ها را به صورت منظم انجـام دهـد بـخـش                
بزرگي از مشمولين اين دو قانون را شناسايي خـواهـد       
نمود و اثر پيشگيرانه خوبي بر كاهش اين تخلفـات در       
آينده خواهد داشت اگرچه تمامي متخلفين احتمالـي،        
با بانك هاي اطالعاتي موجود قابل شناسايي نخواهنـد         
بود. براي مثال پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، عـروس           
و داماد افرادي كه سمت هاي وزارت، معـاونـت و يـا               
مديريت در دستگاه هاي دولتي دارند و با دولـت وارد            
معامله مي شوند را نمي توان با اطالعات مـوجـود بـه              
صورت سيستمي شناسايي نمود. همچنين ميزان سهام        
سهامداران شركت ها فعالً در هيچ بانـك اطـالعـاتـي             
گردآوري نمي شود ضمن آنكه برخي شركت ها نـيـز            

 داراي سهام بي نام مي باشند. 

رفع اين گونه نواقص مستلزم ايجاد و توسعه بانـك          
هاي اطالعاتي مورد نـيـاز اسـت. در صـورتـي كـه                   

هاي نظارتي كشور، تقويت بانك هاي اطالعاتي         دستگاه
مورد بحث و طراحي نرم افزار جستجوگر بيـن بـانـك             
هاي مزبور و همچنين ايجاد سازوكارهاي مـورد لـزوم           
جهت اعمال نظارت هاي ديجيتال در سايـر قـوانـيـن             
اقتصادي را پيگيري نموده و چالش هاي بـودجـه اي،            
نيروي انساني و قانوني آنها را مرتفع نمايند مي تـوان            
ادعا نمود كه بخشي از نظارت هاي سنتي فـعـلـي در              
حوزه ي فعاليت هاي اقتصادي به سمت نظارت هـاي           

 هوشمند و ديجيتال سوق يافته است. 
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 انسان،  مانند  است  شخصيتي  داراي  سازماني  هر
 انسان  يك  شخصيت  اصلي  عنصر  كه  همان گونه 

نيز   سازمان  يك  شخصيت  اصلي  عنصر  اوست،  فرهنگ
رغم اينكه تعريف واحدي از       علي  فرهنگ سازمان است.  

توان گفت كه     فرهنگ سازماني وجود ندارد ولي مي       
اند همگي    همة افرادي كه در اين زمينه مطالعه نموده       

 توافق دارند كه فرهنگ؛

 كلي است كه از مجموع اجزاي آن بيشتر است،
 كند، تاريخچه سازمان را منعكس مي

شناسي مانند رسوم و نهادها          به مطالعة انسان   
 شود، مربوط مي

توسط گروهي از افراد كه يك سازمان را تشكيل           
 اند شكل گرفته است، داده

 حركت آن كند و سخت است،
 گيرد. تغيير آن به سختي صورت مي

شده به اين نتيجه          با توجه به تعريف عنوان        
رسيم كه تقريباً تمامي پژوهشگران از فرهنگ             مي

اي از ارزشها، باورها، عقايد،       عنوان مجموعه   سازماني به 
فرضيات و هنجارهاي مشترك حاكم بر سازمان ياد           

كنند. در واقع فرهنگ سازماني همان چيزي است           مي
عنوان يك پديدة درست به اعضاي تازه وارد             كه به 

شود و آن بيانگر بخش نانوشته و            آموزش داده مي   
محسوس سازمان است. درصورتي كه فرهنگ را             
سيستمي از استنباط مشترك اعضاء نسبت به يك           

اي از      سازمان بدانيم، يك سيستم از مجموعه            
ويژگيهاي اصلي تشكيل شده است كه سازمان به آنها         

نهد يا براي آنها ارزش قائل است. اين ويژگيها           ارج مي 
 عبارتند از:

ـ خالقيت فردي: ميزان مسئوليت، آزادي عمل و        1
 استقاللي كه افراد دارند.

شوند   پذيري: ميزاني كه افراد تشويق مي       ـ ريسك 2
تا ابتكار عمل به خرج دهند، دست به كارهاي                 

 آميز بزنند و بلندپرازي كنند. مخاطره
ـ رهبري: ميزاني كه سازمان هدفها و                  3

رود انجام شود، مشخص      عملكردهايي را كه انتظار مي    
 نمايد. مي

اي كه واحدهاي      ـ يكپارچگي: ميزان يا درجه      4
 كنند. درون سازمان به روش هماهنگ عمل مي

اي كه مديران     ـ حمايت مديريت: ميزان يا درجه     5
كنند، آنها را      با زيردستان خود ارتباط را برقرار مي         

 كنند. دهند و يا از آنها حمايت مي ياري مي
ـ كنترل: تعداد قوانين و مقررات و ميزان                6

سرپرستي مستقيم كه مديران بر رفتار افرادي اعمال         
 كنند. مي

اي كه افراد، كل سازمان       ـ هويت: ميزان يا درجه    7
اي كه فرد در آن تخصص         (و نه گروه خاص يا رشته      

 دانند. دارد) را معرف خود مي
اي كه شيوة      ـ سيستم پاداش: ميزان يا درجه       8

تخصيص پاداش (يعني افزايش حقوق و ارتقاي مقام)         
بر اساس شاخصهاي عملكرد كاركنان قرار دارد نه بر           

 بازي و از اين قبيل شاخصها. اساس سابقه، پارتي
اي كه    ـ سازش با پديدة تعارض: ميزان يا درجه        9

شوند با تعارض بسازند و پذيراي           افراد تشويق مي   
 انتقادهاي آشكار باشند.

اي كه      ـ الگوي ارتباطي: ميزان يا درجه           10
ارتباطات سازماني به سلسله مراتب احتياجات رسمي        

 

  فرهنگ سازماني؛ نقش ها و كاركردها

 پوريا ديني تركماني
 كارشناس اداره كل منابع انساني و تحول اداري
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 شود. محدود مي

اخير،   دهه  دو  در
 يك  متوجه  صنعتي  كشورهاي

 كننده  تعيين  راهبردى و   عامل
موفقيت   عدم  يا  موفقيت  در

 قبالً  كه  اند  شده  ها  سازمان
 نگرفته  قرار  توجه  مورد  چندان
 همان  موضوع  اين    .است

است. محققان    سازمان  فرهنگ
دانشگاهي رمز موفقيت ژاپني     
ها را در فرهنگ سازماني          

طوري كه         دانند. به     مي
معتقدند فرهنگ سازماني قوي قادر است به ميزان           
قابل توجهي بر تعهد كاركنان اثر بگذارد، استحكام           
رفتار آنان را افزايش دهد و جانشيني براي قوانين و            
مقررات رسمي باشد. و حتي مؤثرتر از سيستم كنترل         

كه فرهنگ قوي و      رسمي سازمان عمل كند. درصورتي    
شود كه افراد دربارة آنچه كه          مثبت باشد، باعث مي    

دهند احساس بهتري داشته و امور را به نحو           انجام مي 
احسن انجام دهند. در نتيجه موجب عملكرد بهتر و           

وري منجر به     شود. افزايش بهره    وري بيشتر مي    بهره
بهبود سطح زندگي، كيفيت بهتر زندگي و افزايش            
رفاه خواهد شد. و در عين حال زندگي بهتر باعث              

اي و كاري انسان       رشد فكري و افزايش توان انديشه      
توان در قوانين و مقررات        وري را نمي    شود. بهره   مي

مدون و مكتوب جستجو كرد. بلكه بايد فرهنگ،              
شرايط اجتماعي، نگرشها، طرز تلقي و نظام ارزشها را          

گيري آن مؤثر دانست. مكانيزم اساسي              در شكل 
وري در ارزشهاي مشترك و تعهد به             افزايش بهره 

توان با    ارزشهاي فرهنگي نهفته است. به طوري كه مي       
استفاده از نظام تعهد باال به عملكرد خوب دست              
يافت. در جهت ايجاد چنين سيستمي، ارزشهاي            

ترين عامل هستند و در اين ميان              فرهنگي مهم 
كنند. زيرا بهبود     ترين نقش را ايفا مي      مديران حساس 

وري در حيطة مسئوليت مديران است و از سطح            بهره

 شود.  مديريت شروع مي
 نوع  كه  است  آن  مبين  بسياري  تحقيقات  نتايج
سازماني،   عملكرد  شغلي،  انگيزش  بر  سازماني  فرهنگ
 در  كاركنان  مشاركت  ميزان  نوآوري،  و  خالقيت
 استرس  اضطراب،  رضايت،  سطح  گيري،  تصميم

 به  تأثير  كارايي  و  شغلي  فرسودگي  شغلي، افسردگي، 
دارد. در يك سازمان، فرهنگ نقشهاي متفاوتي     سزايي

كند و وظايف گوناگوني دارد. اين وظايف             ايفا مي 
 عبارتند از:

ـ فرهنگ سازماني به كاركنان سازماني هويتي         1
بخشد: آنچه كه سازمانهاي موفق را            سازماني مي 
كند.   سازد و آنها را از ديگران متمايز مي          برجسته مي 

توانايي آنها در جذب، پرورش و نگهداري كاركنان            
بااستعداد و خالق است و كاركنان نيز به نوبة خود              

 وابستگي عميقي نسبت به سازمان پيدا خواهند كرد.
ـ فرهنگ سازماني تعهد گروهي را آسان               2
سازد: سازمانهايي كه داراي فرهنگ قوي و توانمند          مي

هستند، كاركنان نسبت به ارزشها و اهداف سازماني          
كنند. منظور از تعهد       احساس تعهد و مسئوليت مي     

سازماني، پيوند و وابستگي رواني به سازمان است. كه          
در آن احساس درگير بودن شغلي، وفاداري و باور به            

 ارزشهاي سازماني جاي دارد.
ـ فرهنگ سازماني ثبات نظام اجتماعي را ترغيب  3
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كند: سازمانهاي توانمند، معروف به داشتن                مي
باشند.   كاري و كنترلهاي دقيق مي        معيارهاي سخت 

براي نمونه كاركنان بايد معيارهاي نظافت و آراستگي         
طور   را رعايت كنند و ضوابط انجام دادن وظيفه به            

مشخص تعيين شده است. بدين ترتيب فضاي آكنده         
كوشي در سازمان به وجود       از تعهد و هيجان و سخت     

 آيد. مي
ـ فرهنگ سازماني به شكل دادن رفتار كاركنان         4

كند: سازمان يا فرهنگ قوي با كمك نمودن          كمك مي 
به اعضاي خود براي پي بردن به محيط كار خود رفتار           

اي را    دهد. لذا سازمانهاي موفق زمينه      آنان را شكل مي   
آورند تا كاركنان براي آشنايي به تمام ابعاد           فراهم مي 

ترين   سازماني و مشكالت آن، شغل خود را از پايين           
 مرتبه آغاز كنند تا با اصول بنيادي كار آشنا شوند.

ـ فرهنگ سازماني بر وظايف و نحوة عملكرد            5
گذارد: فرهنگ سازماني با ايجاد         مديريت تأثير مي   

كند كه مدير چه      محدوديتهايي براي مديريت بيان مي    
تواند،   تواند انجام دهد و چه كاري را نمي          كاري را مي  

هر عمل مدير بايد مورد تأييد فرهنگ سازمان قرار            
صورت مطابق با ارزشها نخواهد بود و         گيرد. در غير اين   

از سوي اكثريت اعضاي سازمان مورد تأييد قرار              
گيري در    نخواهد گرفت. از آنجايي كه وظيفة تصميم       

ريزي، سازماندهي،    تمام وظايف مديريت ازجمله برنامه    

تأمين نيروي انساني و هدايت و كنترل جاري است،           
اي را در نحوة        عامل فرهنگ سازماني نقش عمده       

عملكرد مديريت و نوع انجام دادن وظايف آن ايفا              
سزايي   كند. بنابراين فرهنگ قوي و مقتدر، تأثير به         مي

 .ها دارد گيري مديريت در تمام زمينه در عمل تصميم
با توجه به مطالب فوق با القاي هر ارزشي نظير             

وري در سازمان الزم است تغييرات مناسب نيز در           بهره
فرهنگ سازمان ايجاد شود تا به صورت يك فرهنگ           

رو   سازگار با مقتضيات سازماني جديد درآيد. از اين          
مديران بايد فرهنگ موجود در سازمانهاي خود را             
تجزيه و تحليل كنند، سازمان مطلوب و مورد نظر             
خود را تعريف كرده و فرهنگ و ارزشهاي مناسبي كه           
اهداف آنها را حمايت كند مشخص و سپس ايجاد             
نمايند. و در مواقع مورد لزوم براي طرد و يا اصالح              
بعضي از فرهنگهاي رايج سازماني راه حلهاي مناسبي         

 را انتخاب نمايند. 
....................................................................... 

 منابع:
ادگار شاين، ترجمه محمد ابراهيم محجوب،            

 نشر افرا فرهنگ سازماني، چاپ اول،

استانلي ديويس، ترجمة ناصر ميرسپاسي و 
سازان، چاپ  پريچهر معتمد گرجي، مديريت فرهنگ

 دوم، انتشارات مرواريد
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 چكيده
امروزه با توجه به روند الكترونيك شدن خـدمـات          
بسياري از دولت ها در دنيا و ارتباطات جهاني، برخـي          
شاخص هاي سالمت اداري و مبارزه با فساد بر اساس          
كاركردهاي دولت الكترونيك ارزيابي مي شود. بنا بـر           
اين آشنايي با تجارب جامعه بين الملل و عوامل تأثير          
گذار بر كنترل شاخص فساد مي تواند در برنامه ريزي          
و اجراي برخي پروژه هاي الكترونيك در داخل كشـور          
مفيد به نظر مي رسد. در اين تحقيق به طور اجمالـي             
و تطبيقي برخي پروژه ها و فعاليت هاي الكترونـيـك           
دولتي در كشورهاي دنيا جهت جلوگيـري از فسـاد            
اداري مورد بررسي قرار گرفته و در بخـشـي از ايـن               
مطالعه به اثرات و كاركردهاي ضد فساد و افـزايـش             
سالمت اداري سامانه ملي رسيدگي به شـكـايـات و             
اعالمات سازمان بازرسي كل كشور در بستر اينتـرنـت          

 اشاره شده است.
كلمات كليدي: دولت الكترونيـك، فسـاد اداري،           

 .تجارب جهاني
 مقدمه

 
) فساد را     2004برنامه توسعه سازمان ملل متحد(     

سوء استفاده از خدمات عمومي، اداري يا اخـتـيـارات           
دولتي به نفع شخصي از طريق رشوه، تقلب، اختالس،         

. به طور كلـي      (UNDP)قاچاق و تبارگماري مي داند    
فساد اداري يك مسئله دولتي است كه ناشي از عـدم            
كاركرد مناسب موسسات و فقدان ظرفيت مـنـاسـب           
جهت مديريت بوسيله شبكه اي از تعادل بخشي ها و    
كنترل اقتصادي، سياسي، قضايي و اجتمـاعـي سـوء           
استفاده ها از جايگاههاي دولتي است. بـنـا بـر ايـن               
بسياري از دولت هاي جهان جهت افزايـش كـارائـي            
فعاليتها و كاهش فساد اداري، طراحي و اجراي برنامه         

 هاي الكترونيك خود را سرعت بخشيده اند.

دولت الكترونيك يعني استفاده دولت از فناوريهاي    
)، براي افزايـش كـارايـي،       SICTارتباطي و اطالعاتي( 

اشتراك گذاشتن اطالعات و سرويس دهـي بـهـتـر             
خدمات دولت به عموم است. دولت الكـتـرونـيـك از              
طريق جلوگيري از دسترسي غيرقانوني به اطـالعـات،         
اجراي بهتر قوانين و افزايش ظرفيت و كارايي ادارات          
دولتي با پديده فساد مبارزه مي كـنـد (پـاسـكـال،                

). به طور كلي سرويس هاي دولت الكترونـيـك     2003
بر پايه چهار مشتري عمده قرار دارد: شـهـرونـدان،              
جامعه تجار اقتصادي، كارمندان دولت و آژانس هـاي          

 ). 2005دولتي (ليانجي و همكاران.، 
دولت الكترونيك مي تواند نظـارت مـوثـري بـر             
جلوگيري از فساد داشته باشد و از اين رو اجراي بهتر           
قوانين و سياست هاي ناظر برحسابرسي و شفافيت از          
طريق استاندارد سازي روشهاي جمع آوري اطالعـات،        
رديابي فعاليت ها و تصميم ها و توسعه مكانيسم هاي          
مربوط به شكايات و بازخورد آنها در سيسـتـم هـاي             

). يكي    2003اداري را به دنبال داشته باشد(ويسكات،        
از شاخص هاي كليدي در عدم حسابرسي مـوفـق از            
بخش هاي دولتي سطح فساد داخل ادارات عـمـومـي           
مي باشد به طوري كه امروزه كشورهاي تـازه عضـو             
اتحاديه اروپايي نيز پروژه هاي دولت الكترونيك خـود         
را جهت مبارزه با فساد آغاز نمـوده انـد(اسـيـمـو و                 

 ).2007همكاران.، 
بسياري از كارشناسان اقتصادي معـتـقـدنـد كـه            
دستيابي به اهداف توسعه در دنيا مستـلـزم كـاهـش           
مداوم فساد اداري و اقتصادي مي باشد. در اين رابطـه            
نتايج برخي فعاليت ها نشان مي دهد كه كاربرد دولت 
الكترونيك با يك اجراي ساختاري باعث كاهش فسـاد   

سال (    5گشته است. در طي مطالعه اي كه به مدت           
) در كشورهاي دنيا انـجـام پـذيـرفـت         2002-1997

مشخص گرديد كه در كشورهاي با سطوح باالتر دولت  
الكترونيك، فساد اداري به طور معنـي دار و قـابـل               

 تجارب جهاني در ارتقاء سالمت اداري و مبارزه با فساد 
  با برنامه هاي دولت الكترونيك

 دكترمحمد برزعلي
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مالحظه اي داراي سطوح پايين تري هستند. همچنين         
نتايج نشان داد كه كاهش ميزان فساد اداري  در ايـن             
كشورها همبستگي مثبتي با افزايش رونق اقـتـصـادي          
داشته است. اين مطالعه نشان داد كه سياسـت هـاي             

در مقابله بـا فسـاد        ICTطراحي شده مناسب برپايه   
 ).2006موثر مي باشد(اندرسون و راند، 

در تحقيقي به منظور تعيين اثرات استقرار دولـت          
الكترونيك به فعاليت شهرونـدان و سـالمـت اداري،             

كشور مختـلـف جـمـع          163اطالعات بدست آمده از     
آوري و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. نتيجـه   
آناليز رگرسيون چند متغيره نشان داد كـه كـارايـي              
دولت الكترونيك وابسته به سالمت اقتصـاد، آمـوزش،          
زير ساخت هاي شهري، آزادي هاي مدني، اثربخـشـي          
دولتي و اثرات متقابل بين استفاده از ايـنـتـرنـت و                
سالمت اقتصادي مي باشد. نكته مهم در نتـايـج ايـن              
رف             تحقيق عدم تعيين كارايي دولت الكتـرونـيـك صـ
استفاده و پيشرفت فزاينده فناوري هاي مـربـوط بـه             
ارتباطات و اطالعات بر رفتار انساني و اداره جامعه بـود          

 ). 2007(كيم، 
هدف از تحقيق حاضر بررسي شاخص هاي كاهش        
فساد اداري با استفاده از دولت الكترونيـك، ارزيـابـي            
برخي تجارب هاي جهاني در اين زمينه و چـالشـهـاي            
پيش روي مبارزه با فساد درخدمات دهي الكترونـيـك          

 دولت ها است.
 

 روش تحقيق
 

در اين مطالعه يك روش محاسبه شاخص كنـتـرل          
فساد اداري بر اساس كاركرد دولت الكترونيك و با در           
نظر گرفتن پارامترهاي بين المللي و تجارب كـاهـش           
فساد و افزايش سالمت اداري در برخي كشورهاي دنيا         
با تكيه بر پروژه ها و برنامه هـاي الـكـتـرونـيـك در                  
ساختارهاي دولتي مورد بررسي قرار گرفته و همچنين        
دستاوردها و چالش هاي پيش روي اجراي برنامه هاي         
دولت الكترونيك در افزايش سالمت اداري و مبارزه بـا          

 فساد مورد كنكاش واقع شده است.
 
 

مثال هايي از برنامه هاي دولت الكترونيك در 
 كاهش فساد اداري در كشورهاي دنيا

در فيليپين سازمان مديريت و بودجه يك سيستـم         
اجرا نموده است كه به عموم مردم   ) on-lineآن الين(  

اجازه مي دهد در حراجي هاي عمومي دولتي جـهـت           
خريد تجهيزات به طور آزاد شركـت نـمـايـنـد. ايـن                 
سيستم، شفافيت در خريد و فروش را افـزايـش داده             
است. در كره جنوبي برنامه هاي آن الين در پـرسـش        
نامه هاي شهري باعث گشته كه مردم عـادي نـحـوه          
رسيدگي براي كسب جواز خود براي فـعـالـيـتـهـاي              
مختلف اقتصادي و اجتمـاعـي را نـظـارت كـرده و                 
همچنين اين سيستم به آنها امكان مي دهـد كـه در              
مورد كسب مجوز ها سوال نمايند. در ايـن بـرنـامـه                
الكترونيك هر گونه تخطي از قوانين سريعاً پديدار مـي          

 گردد.
 40در ايالت آندرا پراتش هندوستان كـه حـدود            

ميليون جمعيت آن سواد ندارند بيـش از           76درصد از   
راه    1998ايستگاه ثبت كامل رايانه اي از سال           214

سـنـد      700000اندازي شده كه تا به حال بيش از           
اراضي را به ثبت رسانده است. در گذشته كشاورزان و            
مالكين اراضي مجبور بودند با استخدام شخصـي دالل       
(كه گاهاً با فساد اداري همراه بوده است) اين خدمـات             

 را به دست آورند. 
در تجربه اي ديگر بسياري از كشورهاي آسيايي بـا          
معرفي كارتهاي هوشمند بيمه درماني به شـهـرونـدان          
خود، خدمات رساني بهداشتي را بدون پرداخت هزينـه       
هاي غير مجاز جهت دريافت اين خـدمـات تـوسـط              

 ).2006شهروندان ميسر ساخته است(اندرسون و راند، 
با شروع به كار سيستم الكترونيك ثبت اراضي در          

ميليون كشاورز   7ايالت كارناكاتا هندوستان نه تنها به         
 32/1در ثبت اسناد اراضي و مزارع كمك شد بلكه از            

 80ميليون روز كاري از نظر زمان انتظار در ثـبـت و               
ميليون دالر) در رشوه صرفـه    40ميليون روپيه (حدود    

). قبل از اجراي ايـن      2004جويي گرديد(بانك جهاني،   
سيستم مسئولين ثبت كننده اسناد به سادگي دو سوم         
مبلغ ثبت را به عنوان رشوه دريافت مي نمـودنـد كـه           

دالر) مـي شـد. در            2روپيه(حدوداً     100گاهاً بالغ بر    
روپيه تحت سـيـسـتـم         2حاليكه امروزه با هزينه كرد      
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الكترونيك، كشاورزان مي توانند وارد يك كـيـوسـك           
 30تـا       5الكترونيك ثبت اراضي شده و طي حداكثر        

دقيقه تمامي اطالعات اراضي خود را ثبت نماينـد. در            
اين پروژه موفق مسئول برنامه ثبت الكترونيك اراضـي         

ساعت كار مي كرده اسـت        15ماه روزي     12به مدت   
). برخي موفقيت او را در اجـراي ايـن              2003(باتگار،   

پروژه مرهون حمايت سياسي از جانب مراجع ذي ربط،    
حداقل مقاومت از جانب كارمندان خـود و افـزايـش             

 ).2004ساعت آموزش مداوم آنها دانسته اند(باتگار، 
در راستاي بررسي پروژه هاي خـدمـات رسـانـي             
عمومي دولت ها مطالعات اخير در مورد خدمت دهـي          

پـروژه در      8قبل و بعد از الكترونيك كردن فعاليت در         
 4) كـه در         1كشور هندوستان نشان مي دهد(شكل       

پروژه فساد اداري كاهش بسيار چشمگير و در چـهـار            
پروژه ديگر به طور نسبي تنزل پيدا نموده است(باتگـار           

). اين مطالعات بر اسـاس نـمـونـه             2007و همكاران.،    
مشتري بدسـت آمـده اسـت.           250گيري تصادفي از    

بررسي اين واقعيت كه تأثير گذاري برخي برنامـه هـا            
بيشتر از ساير بوده و گاهاً برنامه هايي با اشـكـال در               
كاهش فساد توأم بوده است نشان دهنده  آن است كه           

 در اين زمينه بايد مطالعات بيشتري انجام پذيرد. 

سامانه ملي رسيدگي به شكايات و اعالمـات        
 سازمان بازرسي كل كشور در بستر اينترنت

هـاي اجـرايـي       كردن برخي فـعـالـيـت       الكترونيك
هاي نظارتي در چند سال اخير در جـمـهـوري             دستگاه

اسالمي ايران همانند سازمان بازرسي كل كشور نقـش         
بسيار مهمي در ايجاد شفافيت درون و برون سازماني و        
افزايش بهره وري در نظارت و بازرسي و در نـهـايـت               

افزايش سالمت اداري را به دنبال داشته است. ايـجـاد        
سامانه ملي رسيدگي به شكايات و اعالمات سـازمـان           

) http://shekayat.bazresi.ir( بازرسي كل كشور    
در سال اخير يكي از بزرگترين پروژه هاي الكترونيـك           
شفاف سازي رسيدگي به شكايات در دسـتـگـاهـهـاي            
نظارتي كشور (حتي در سطح دستگاههاي نظارتـي و           

 3بازرسي دولتي خاورميانه) است كه در آن رعـايـت            
اصل مهم مديريتي پاسخ گوئـي، اطـالع رسـانـي و               
مسئوليت پذيري لحاظ شده است و از آن مي توان بـه            
عنوان يك راهكار كاربردي در جهت افزايش سـالمـت          
اداري و مبارزه با فساد بر طبق فرمان هشت مـاده اي             
رهبر فرزانه انقالب راجع به مبارزه با فساد نام برد. بـا              
عنايت به نامگذاري سال جاري از جانب مقام مـعـظـم            

 –رهبري تحت تعبير زيبا و حكيمانه همت مضـاعـف            
كار مضاعف مي توان خصوصيات ذيل را بـه عـنـوان              

 مزيت هاي اين سيستم برشمرد:
برقراري سيستم هاي كنترل و نظارت در امور و   -1

 زمينه هاي مختلف.
جلوگيري از هرگونه تبعيض و اعمات نفوذ و             -2

 انحراف از اصول.
هاي مختلف سازمان ها      افزايش نظارت بر واحد     -3

 در زمان كوتاه تر.
ارزيابي عملكرد واحد ها و ادارات كلي بازرسي           -4

 دستگاههاي دولتي.
 كاهش زمان رسيدگي به شكايات. -5
كاهش قدرت انحصاري كارمندان و كاهش            -6

 ارتباط و برخورد مستقيم با ارباب رجوع با كارمند.
ايجاد تغييرات اصولي و اساسي در                                 -7
هاي موجود در برخي واحدهاي نظارت و             مشي  خط

 ارزشيابي دستگاههاي اداري.

http://shekayat.bazresi.ir
http://shekayat.bazresi.ir
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 نام اختصاري عنوان پروژه الكترونيك

 AMC قراردادهاي منعقده يكساله با دولت جهت نگهداري تاسيسات و خدمات رساني

 Bhoomi-M ثبت اوليه اراضي جهت مالكيت رسمي

 Bhoomi-R ثبت تغييرات در مالكيت اراضي(اجاره، فروش، ارث و ...)

 E-Proc اعالم الكترونيك مزايده ها و مناقصه ها

 E-Seva راه اندازي سرويس هاي آن الين جهت انجام خدمات عمومي

 Kaveri اظهار نامه مالي از طريق ثبت رايانه اي (شبكه الكترونيك)

 Khaj.DDO صندوق مالي بخش ها و آژانس هاي دولتي

 Khaj.Payee صندوق بازنشستگي

كم كردن مراحل انجام كار و تسريع در                  -8
 پاسخگويي.

 آگاه كردن مردم از مسير جريان انجام كار. -9
كاهش مراحل انجام كار از طريق حذف              -10

مراحل زائد، ساده كردن مراحل پيچيده و ادغام مراحل      
 مشابه.
تسهيل دسترسي مردم به مسئوالن                 -11

 دستگاههاي اجرائي كشور.
حذف هزينه هاي مالي مربوط به نامه نگاري،          -12

 تبادالت پستي و مكاتبات دولتي.
چالش هاي پيش روي دولت الكترونيك در 

 مبارزه با فساد
علي رغم وجود آثار مثبت اجراي پروژه هاي دولت          
الكترونيك در مباره با فساد و افزايش سالمت اداري            
برخي چالشها در اجراء و افزايش كارائي اين پروژه ها            
وجود دارد كه از مهمترين آنها مي توان به نكات ذيل            

 اشاره نمود:
كاربرد دولت الكترونيك براي مبارزه با فساد اغلب         
به صورت جزيي و نه به عنوان يكي از محورهاي عمده           

برنامه مبارزه با فساد در اكثر نقاط دنيا محسوب مي            
شود. در واقع در برخي از كشورهاي كمتر توسعه يافته          

 با مشكالتي رو به رو است.
تعهد تصميم ساز و اختصاص منابع مالي جهت            
اجراي برنامه ضد فساد در دولت الكترونيك كليد اصلي     
براي موفقيت برنامه هاي ضد فساد بشمار مي رود. اگر          
راهكارهاي ضد فساد دولت الكترونيك در يك نقطه           

 مجتمع گردند تضميني در مهار فساد نيست.
دولت الكترونيك مي تواند شفافيت حاصل از             
حمايت هاي قانوني دسترسي آزاد به اطالعات را              

). برخي كشورها هنوز 2009هدايت كند(ژانگ و ژانگ،  
داراي قوانين دست و پاگيري جهت دستيابي به               

 اطالعات مي باشند.
بسياري از فرصت هاي به وجود        ICT  در حاليكه   

آورنده فساد را از بين برده است اما براي برخي افراد             
آشنايي مناسبي دارند فرصت هايي را براي         ICTكه با   

ايجاد فساد فراهم آورده است. بنابراين به نظر ميرسد           
وجود يك سيستم حفاظتي مورد نياز بوده كه                 

همراه با مديران بخش هاي مختلف         ICTمتخصصان  
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دولتي بتوانند سيستم هاي مربوط به دولت الكترونيك        
كه مناسب با ديگر فرآيندهاي مهندسي مجدد به ويژه         
در عرصه تجارت و اقتصاد باشد را از خطر دسترسي             

؛ فن و      2003غيرقانوني حفظ نمايند(ويسكات،         
 ).2009همكاران.، 

تغيير پذيري بخش هاي خصوصي در مورد               
تغييرات نرم افزاري دولت الكترونيك بسيار سريعتر از         
مردم عادي و حتي بخش هايي از خود دولت است             

 ).2010(برتو و همكاران.، 
تغيير در نگارش نرم افزارها باعث ايجاد برخي             
نابسامانيها در هماهنگي فعاليت هاي يكنواخت دولت        

 الكترونيك خواهد داشت.
هزينه ايجاد و معرفي فناوريهاي ارتباطات و              

 ,APDIP)اطالعات در سازمانهاي دولتي باالست        

. انتخاب سخت افزار مناسب و نرم افزار بهينه          (٢٠٠۶
كه نگارشهاي جديد آن مرتب به بازار افزوده مي گردد          
نيز مشكل ايجاد كرده است. از جانبي ظرفيت ها،              

 منابع و دستگاههاي رايانه اي نياز به نگهداري دارند.
همپوشاني برخي قوانين و مسئوليت ها بين بخش         
هاي مختلف دولت و فقدان همكاري الزم بين بخشي          
در سخت افزارهاي رايانه اي مشترك در حال توسعه،           
نرم افزارها، روش هاي جمع آوري اطالعات و آيين             
نامه ها و برنامه ها، يك چالش را در طراحي اوليه                

 سيستم دولت الكترونيك نشان مي دهد.
افزايش دسترسي به اطالعات از طريق اينترنت           
براي همگان ميسر نيست مشكالتي از قبيل عدم              
مشاركت بخشي از مردم، كم سواد و بيسواد نسبت به           
كاربرد نرم افزارهاي الكترونيك مي تواند مشكالتي را          

 در كار دولت الكترونيك ايجاد كند.
 نتيجه گيري

در جوامع رو به فزوني        ICTامروزه كاربرد علوم     
گرفته است به طوري كه در حال حاضر كمتر                  
شهروندي حتي در كشور ما وجود دارد  كه به نحوي             

ساله دولت الكترونيك     10از آن استفاده نكند. بررسي      
نشان داد    2010الي  2000در جهان در طي سالهاي       

كه روند توسعه كشورها بيش از پيش از طريق فن              
آوريهاي روز، اقتصاد و فعاليت هاي دولتي شكل مي            
گيرد. در برخي كشورهاي پيشرفته دنيا همانند اتريش        

% آن الين است(گرونلند،    100دولت الكترونيك به طور     

). بنابراين با افزايش پيشرفت اين روند در              2010
بسياري از حوزه هاي كاري دولت فرصت ها و چالش            
هايي را در خصوص افزايش فساد و سالمت اداري در            
بخش هاي دولتي ايجاد مي نمايد. لذا با توجه به                
حركت بخش هاي عمده اي از دولت در سمت ايجاد و           
ارائه خدمات الكترونيك به شهروندان آگاهي از تأثير          
گذاري ايجاد دولت الكترونيك بر فساد و سالمت اداري         
و فرصت ها و تهديد هاي آن بسيار ضروري به نظر مي            

بعنوان مثال مي توان به فعاليتهاي سازمان ثبت         رسد.  
اسناد و امالك كشور در تهيه يك كاداستر جامع براي           
ثبت اطالعات مربوط به مالكيت اراضي و امالك در             
كشور به ويژه اراضي ملي و منابع طبيعي بر اساس              
نقشه برداري از محدوده ها اشاره نمود. با استفاده از             
اطالعات حاصله از نقشه برداري زميني و ژئو دوزي            

، فتو گرامتري و كارتوگرافي و           )GPSماهواره اي(  
مي توان به      (GISسيستمهاي اطالعات جغرافيايي(   

اطالعات گرافيكي و توصيفي اراضي دست يافت كه           
مزايايي همانند قانونمندتر شدن اصالحات و يكپارچه         
سازي اراضي را به دنبال خواهد داشت. در اين راستا            
عموم مردم نيز با دسترسي به بانك اطالعاتي جامع            
اراضي و منابع ملي مي توانند در صورت مشاهده نقض          
حريم با استفاده از وسايل الكترونيك همانند پيامك يا         
ثبت خبر در پايگاه اطالع رساني مستقر در شبكه وب           
مسئولين امر را در اندك زماني از وقوع فساد در                 
تصاحب غير قانوني زمين (يا اصطالحاً زمين خواري)          

 ياري داده و در حفظ حقوق بيت المال سهيم باشند.
بنا بر اين تالش جهت جلوگيري از فساد مي تواند           
با راهكارهاي دولت الكترونيك سير تكاملي طي نموده         
و افزايش آموزش عمومي در استفاده از خدمات و              

 سرويس هاي الكترونيك در كارائي آن موثرتر باشد.
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 فساد اداري داليل و نتايج و راه هاي مبارزه با آن
 

 )1(نويسنده : ساهرعبد الكاظم مهدي 
 مترجم : محمدرضا پناهي 

مشكل وجود فساد اداري، مالي ، سياسي، قضـايـي          
و... يكي از موضوعات مهمي است كه دولتها به دنـبـال               
راهكاري براي حل آن مي باشد زيرا كه اثرات منفي و            
آسيبهاي شديد آن در تمام ابعاد جامعه باعـث عـقـب             
ماندن يك كشور از  رشد تحوالت سريع جـهـانـي و               
انزواي يك كشور در زمينه هاي مختلف و از جـملـه              
اقتصاد مي گردد. زيرا اقتصادي كه درگـيـر مسـائـل               
مربوط به فساد باشد با چالش هاي قابل تـوجـهـي در              
جامعه بين المللي روبرو مي گردد و نمـي تـوانـد در               
فرايند جهاني شدن با اقتصاد ساير كشورها رقابت كند.         
اگر چه رخنه فساد در هر مرتبه اي موجب آلوده شدن           
بسترهاي مي شود كه به نوعي با اقتصاد در ارتباط مي           
باشند و مانع جريانهاي اقتصادي سالم ماننده سرمـايـه          
گذاري بين المللي مي گردد. حتي مي تـوان گـفـت               
بسياري از بحرانهاي مالي كه موجب به مخاطره افتادن         
بازارهاي جهاني مي گردد به نوعي بـه دلـيـل فسـاد               
اقتصادي بوجود آمده كه مي توان داليل و پيامـدهـاي           
آن را در گستره مختلف منطقه اي يا بين المللي مـورد            

 ارزيابي قرار داد. 
فساد ادراي داراي تعاريف متعدد مي باشد و دليـل          
آن نيز تفاوت در ديدگاههاي است كه فسـاد اداري را             
بيان مي كنند . اين تفاوت بيشتر متاثر از جـوامـع ،                 
اديان،فرهنگ ها مي باشد . اما تمام تعريف هاي فسـاد            
اداري داراي يك نقطه مشترك مي باشند و آن نقـطـه            

اعمال نفوذ بي ضـابـطـه در تصـمـيـم              ” مشترك نيز   
است با اين تعريف مشترك مي توان       ”  گيريهاي عمومي 

گفت فساد اداري  در يك حكومت يعني هر عملي كـه            
باعث سوء استفاده از اموال و منافع عمومي به نفع فرد           
يا افراد خاص باشد؛ فساد ادراي است . ايـن تـعـريـف                
تقريباً داراي جنبه عموميت نسبت به ساير تعاريف در          

زمينه فساد اداري مي باشد . اين تعريف در بين دولـت             
هاي حاكم در اكثر كشورها و نهادهاي قانوني آنها كـه            
در امر مبارزه با فساد درگير هستند پذيرفته شده است          
و معموالً بخشي از هزينه هاي عمومـي در كشـورهـا              

 صرف مبارزه با فساد مي گردد. 
 ارزش موضوع پژوهش (فساد اداري)  

فساد اداري موجب دلسردي آحـاد جـامـعـه بـه               
خدمات و منافع عمومي گرديده و اين امر مـي تـوانـد         
موجب گردد كه منافع و خدمات عمومـي تـنـهـا در               
خدمت شخص يا اشخاص خاص قرار گرفته و بـيـرون            
دهي خدمات براي تشكيالت و سازمانهاي دولتي وجود        
نداشته باشد. اين امر موجب تضـعـيـف يـك نـظـام                 
حكومتي است. البته اين تضعيف زماني به وقـوع مـي             
پيوند كه نظام حكومتي در مقابل فساد اداري اقدامـات          
بازدارنده از قبيل قانون گذاري نداشته باشـد. الـبـتـه              
اقدامات بازدارنده و قانون گذاري همواره با مشكـالتـي          
مواجه بوده است كه از آن جمله مي توان به موارد زيـر           

 اشاره كرد: 
كلي گويي در قانون: گاهـي قـانـون گـذاري                  -1

آنچنان كلي بوده كه نمي توان مصداق فساد اداري را            
در ان به روشني مالحظه كرد  و يـا مـمـكـن اسـت                  
موضوعي در قوانين موضوعه كشوري به عنـوان فسـاد           
اداري شناخته شود اما در گستره جهاني اين مـوضـوع           
فساد شناخته نشود در اين صورت تعيـيـن مصـاديـق             
فساد در يك جامعه داراي مولفه هاي نسبي بوده و اين           
مولفه هاي نسبي باعث تفاوت در قـانـون گـذاري در              
مبارزه با فساد در يك كشور با جوامع بين المللي شـده     

 است . 
قانونگذاري براي مقابله با فساد داراي ثـبـات             -2

نبوده و در مواردي با توجه به خواسته هاي حاكميتـي           

مه
رج

ت
 

 )  رئيس دايره بازرسي عمومي بخش بازرسي اداري عراق١
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اين قوانين تغيير و به تصويب رسيده اند اين امر منجـر      
كه آشكار شدن فساد اداري در يك نظـام اداري مـي              

 گردد. 
 گزاري شده مبارزه با فساد اداري : دو روش ارزش

اصالح مبناي قانون گذاري در فساد اداري از كـلـي        
به جزئي و حركت به سمت قوانين پايدار و بـا ثـبـات               
موجب مهار شدن فساد اداري خواهد بود . اين موضوع           
به تائيد بسياري از نظريه پردازان نـظـام هـاي اداري              
رسيده است و بر همين اساس معتقـدنـد در صـورت              
تاكيد به موضوعات مورد اشاره ، فساد اداري عـبـارت         

رفتار فرد يا افراد برخـالف قـوانـيـن           «  خواهد بود از :      
موضوعه كه موجب بدست آوردن منافع تـجـاري يـا             

ايـن  »  امتياز خاص اجتماعي براي اين افراد مي گـردد.         
تعريف با تعريف هاي كه از فساد اداري در بخش هـاي            

 قبلي ذكر شده منافاتي ندارد. 
به هر حال مفهوم فساد ادراي يعني آنكه اقـدامـي            
براي بدست آوردن منافع مادي يا غير مادي با انـجـام             
اعمالي بر خالف مجراي قانوني در جهت بدست آوردن         
منافع شخصي از منافع عمومي وجود داشته بـاشـد و            
نتيجه آن نيز ضربه زدن به منافع و منابـع عـمـومـي               
خواهد بود اين عمل آنچنان كه گفته شد با قانونگذاري          
موضوعي و ثبات آن قابل كنترل است . اما ضـمـانـت               
اجرايي اين قوانين نيز مسئولين اجرايي خواهند بود و          
الزم است كه آنها بدون هرگونه اغماضي آن را اجـراء             
كنند تا بتوانند پديده فساد در نظام اداري را كنترل و            
حتي نابود نمايند. متاسفانه مبـارزه بـا فسـاد اداري               
همواره با ناماليماتي از جمله فشارهاي خارجي جريانها        
و گروههاي سياسي همراه بوده است و همواره مبارزه با         
فساد ادراي دچار مشكالتي از جمله شـرح زيـر بـوده          

 است:
گرايش مجريان قانون به دسته بنـدي هـاي            -الف

سياسي و احزاب، اين افراد نقش تسهيل كننده جناح و          
گروه خود را براي دسترسي هاي غيرقانوني به منابع و           

 منافع خاص را دارند.
ممكن است پديده فساد اداري به دليل ضعـف           -ب

قانونگذاري نباشد بلكه اجزاي نـهـادهـاي اداري  در              
تعامالت اداري ،شرايط فساد اداري را فراهم نمايند بـه          
هر حال شرايط قانونگذاري خالي از هرگونه عـيـب و             
نقصي مي باشد اما فرايندهاي كنترل داخلي به دلـيـل           

ضعف در نظارت اداري دچار مشكالتي هسـتـنـد كـه             
 موجب فساد ادراي مي گردد. 

 ضرورت مبارزه با فساد اداري 
روشهاي معمول در اصالح فساد اداري نـيـازمـنـد            
ضرورتهاي است كه غفلت از آن ممكن اسـت بـاعـث            
آسيب هاي جدي در سيستم اداري گردد. لـذا بـراي              
مبارزه با فساد اداري بايد اين ضرورتها نهادينـه شـود.            
بايد توجه داشت كه در بحث ضرورتها تنها نبايد تخلف          
يا جرم تنها يك نفر را مورد نظر داشت بلكه فـرد يـا                
افراد و حتي  نهاد اداري زمينه ساز فساد بـوده انـد و                
الزم است در برخورد با چنين پديده هاي بـه ريشـه              
يابي آن نيز پرداخت و با مهار عوامل ايجاد و شـكـل               
گيري آن موجب اصالح ساختار اداري  و پاسخ به افكار           
عمومي نيز گرديد؛ اين امر موجب مي گـردد نـظـام               
اداري سالم از غيرسالم براي كاركنان و شهروندان كـه           
خواستار حقوق اجتماعي عادالنه هستند كامالً شناخته       

 شود.  
متاسفانه در كشورهاي دنيا و عـلـي الـخـصـوص              
كشورهاي در حال توسعه به دليل عدم بـكـارگـيـري             
روشهاي مناسب در اصالح فساد ادراي مـوجـب شـده            
است كه فساد اداري به عنوان يك فرهنگ غـالـب در             
جامعه قابل مشاهده باشد.پديده هاي مـانـنـد رشـوه              
،روابط بجاي ضوابط، واسطه گري و پارتي بازي در اليه          
هاي مختلف اداري موجب انحراف در نـظـام اداري و             
حركت به سمت اميال و اغراض سياسي افراد خاص يـا           
قدرتهاي حاكميتي شده اين موضوع از بارزترين نشانـه         
هاي فساد اداري است. در مبارزه با فساد اداري بـايـد              

 ضرورتهاي زير را مورد بررسي و مد نظر داشت 
سوء استفاده از نفوذ و قدرت رسمـي شـئـون                -1

حكومتي براي نقض قوانين و مقررات و حـتـي اصـول             
 اخالقي حاكم در نظام حكومتي 

از بين رفتن منافع و منابع عمومي كه مـوجـب             -2
 تاثير منفي در نظام اداري يك حكومت است.

تشيع و تشريح فساد اداري موجب تـاثـيـر بـر               -3
رفتار كاركنان بخش هاي اداري  و ترغيب آنها به ايـن            

 موضوعات و اختالل در دستگاههاي اداري مي شود.
فساد اداري ممكن است سازمان يافته تـوسـط            -4

 فرد يا جريانها و گروههاي خاص باشد . 
هدف در فساد اداري تنـهـا انـجـام مـقـاصـد                  -5
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 غيرقانوني است. 
درفساد اداري چون خارج از مجـاري قـانـونـي              -6

صورت گرفته معموالً تكاليف قانوني و حقوق قـانـونـي           
 دولت مانند ماليات،عوارض و... معطل مانده است . 

 اشكال فساد اداري  
آنچنان كه در سمينارها و كنفرانس هاي عـلـمـي            
بيان شده است و مركز توسعه اجتماعي و امور انسانـي           
سازمان ملل متحد بيان نموده است ؛ فساد اداري در            

 سه شكل قابل تعريف است.
فساد اداري با توجه به افكار عمومي داراي سـه            -1

 تقسيم بندي سفيد، سياه و خاكستري است . 
فساد اداري با توجه به عمل داراي سه تقسـيـم             -2

بندي سوء استفاده روزمره،استفاده نابجـا از اعـتـبـار             
 حكومتي و اقدام به نقص قوانين و مقررات است .

فساد اداري با توجه به هدف داراي سه تقسيـم            -3
بندي استفاده از منافع و منابع عمومي براي رسيدن به          
منافع خاص، ارائه خدمات ويژه به بستگان و دوستان و          

 تاراج منافع و منابع عمومي است .
در طبقه بندي فساد بايد به افكار عمومـي تـوجـه             
شود زيرا مطالبات افكار عمومي از عوامل بازدارنـدگـي          
فساد اداري است و آنچنان كه گفته خواهد شد يكي از           
موضوعات مهمي كه مي تواند مصدايق فساد اداري را           

 در جامعه روشن نمايد افكار عمومي است. 
 فساد سفيد  -1

كاري كه ظاهرًا مخالف قانون است، اما اجراي آن از          
نظر دولت و مردم زياد با اهميت نيست؛ كه درخواسـت     
مقابله با عامل آن را بنمايند مانند كمك يك كارمند به 
يك ارباب رجوع كه توانايي جسمي كافي براي مـانـدن           

 در صف براي گرفتن كاال را ندارد. 
 فساد سياه   -2

عملي كه از منظر توده ها و نخبگان جامعه (دولـت            
و سياست مداران) منفور است و عامل آن بايد تنـبـيـه            

 شود. 
 فساد خاكستري  -3

عملي است كه از نظر نخبگان جامـعـه (دولـت و               
سياست مداران) منفور است، اما توده هاي مـردم در             
مورد آن بي تفاوت هستند. مانند كوتاهـي كـردن در              
اجراي قوانيني كه در بين مردم محبوبيـت چـنـدانـي             

 برخوردار نيست . 

فساد اداري با توجه به افكار عمومي موجب شـكـل           
 گيري موارد شرح زير است : 

سوء استفاده از روشهاي غير مـعـمـول در              -الف  
 دستگاههاي اداري 

بوركراسي موجود در مراحل اداري باعث شده است        
تا برخي از مردم براي رسيدن به خواست هاي خود در           
دستگاههاي اداري از روشهاي غير معمـول اسـتـفـاده            

 كنند. 
 سوء استفاده از قدرت  -ب 

استفاده از جايگاه اداري، امتياز يا امكان خاصـي را        
به فرد يا افراد داده تا با استفاده از جايگاه خود بـدون              
در نظر گرفتن اصول و ضوابط حاكم يا قوانين موضوعه          
و حتي گاهي با فشار سياست مداران و افراد حاضر در            

 مسندهاي اجرايي خواسته هاي خود را پيش ببرند. 
 سوء استفاده از قوانين و مقررات توسط افراد -ج

يعني قوانين و مقررات دستگاه اجرايي به نفع فـرد          
يا افراد جهت تامين منافع فردي و ارجحـيـت آن بـر             

 منافع عمومي تعريف شود. 
اين تعريف بنا بر نظر نشست گـروهـهـاي فـنـي               
شناخت فساد سازمان ملل متحد به شرح زير ارائه شده      

 است :
فساد ناشي از استفاده از منابع عمـومـي بـراي              -1

رسيدن به اهداف شخصي به عنوان نمونه تـقـلـب در             
ارزيابي مالياتي و غير واقعي اعالم كردن ارزش گـذاري          
هاي كارشناسي مانده ارزيابي جعلي پروژه هـا و يـا              
اعمال نفوذ نفوذ براي تغيير ارزيابي هاي صورت گرفتـه   

 در سازمان هاي مالياتي . 
فساد نـاشـي از ارائـه خـدمـات خـاص در                    -2

دستگاههاي اداري به بستگان و اقارب مـانـنـد عـدم              
اجراي قوانين و مقررات خاص جهت كسـب مـنـافـع          
شخصي اقارب در در دستگاههاي اداري و يا اغماض در          
فعاليت هاي غيرقانوني به نفع اقـارب و ارائـه و يـا                  

 استفاده از امكانات بطور غيرقانوني توسط آنها. 
فساد ناشي از مواردي كه عنوان سرقت عمومي          -3

را پيدامي كند مانند دستكاري در قيمتهاي تـثـبـيـت            
شده توسط مراجع قانونگذار آن، تصرف در حـقـوق و        
مزاياي پرداختي در دستگاههاي دولتي بـا اقـدامـات            
غيرقانوي مانند چند شغلـه بـودن و يـا تصـرف و                  
دستكاري در قوانين و مقررات مربوط بـه تشـويـق و              
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 پاداش در دستگاههاي اداري . 
فساد اداري داراي شكلهاي مختلفي است و دراغلب        
اين اشكال اعمال غيرقانوني خارج از قوانين و مقررات و 
يا ضوابط مالحظه مي گردد. از نظر محقق، فساد اداري           
با توجه به مشتركات موجود داراي داليـل مـخـتـلـف              
ارزشي ، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي بوده و         

 اهم شكل هاي ان نيز به شرح زير است : 
رشوه (پورسانت) : بدست آوردن هرگونه مـال             -الف

يا منافع با انجام عملي كه خالف مجراي اصولي قانـون           
 باشد. 
قوم وخويش گرايي: هر رفتاري كه فرد جـهـت      -ب

ايجاد منافع براي خانواده ، فاميل ، قوم و قبيلـه خـود              
انجام مي دهد ؛ بدون آنكـه شـرايـط الزم را بـراي                  

 برخورداري از اين منافع داشته باشند. 
قوم و خويش پرستي : انجام هر گونه عـمـلـي                -ج

براي قوم و قبيله خاص فرد به رغم آنكه دليل خاص يا            
ويژه اي براي برتري آنها وجود ندارد تا از منافع خـاص            

 برخوردار گردند. 
واسطه گري (داللي): دخالت در رونـد اداري                -د

براي افرادي كه صالحيت الزم را ندارند با واسطه گري          
از طريق ارتباط گيري با افرادي كه داراي مـوقـعـيـت          
خاص مي باشند. اين واسطه گري معموالً از طـريـق              
خويشاوندي يا وابستگي حزبي و گروهي فرد يـا افـراد            

 بدست مي آيد. 
اختالس : دسترسي به منابع مالي عمومـي و             -هـ  

 به  تارج بردن آنها تحت هر عنواني 
باج خواهي (سياه و سفيد، باال و پـايـيـن) بـاج           -و

گيري عوامل حكومتي  از بخش خصوصي در قـالـب             
ماليات زياد و غير معمول ، محدوديت امتيازات، كنترل         
و بازرسي بيرحمانه پليس،انتظار تامين مادي تبليغـات        
رياست جمهوري وباج گيري پليس و ارتش در جـاده            
تحقق يافته است. و از پايين وقتي نيروي غير دولـتـي             
اعمال فشار به حكومت براي فرار از مالـيـات و آزادي        

 شغلي مي نمايد.
 بخش دوم 

 علت فساد و اثرات آن 
 علت فساد 

محققان علوم مديريتي و رفتار شناسي ، در عـلـت           
 ظهور و گسترش فساد سه دسته مي باشند: 

دسته اول داليل ظهور و گسترش فساد را بـه               -1
 شكاف بين ارزش هاي اجتماعي و سياسي مي دانند.

دسته دوم داليل ظهور و گسـتـرش فسـاد را               -2
مشكالت ساختاري دولت و اقتصادي نامتوازن دانسـتـه         

 اند.
دسته سوم داليل ظهور و گسترش فسـاد را            -    -3

در عوامل زيستي و فيزيولوژيكي و اجتماعي بـررسـي           
 مي كنند.

 فساد از در نگاه گروه اول :
داليل اجتماعي : پديده فساد به دليل شـكـاف      -1

بين ارزشهاي اجتماعي جامعه با ارزشهاي مـوجـود در       
دسگاههاي اداري است از موارد نقض اين ارزش هـاي           
پاسخگو نبودن به ارزش هـاي اجـتـمـاعـي تـوسـط                
دستگاههاي اداري است (مانند اهمال در حفـظ جـان            

 بيماران )
نفوذ سياسي در دستگاههاي اداري و تصـمـيـم            -2

گيري در بر مبناي ارزش هاي سياسي بدون در نـظـر             
گرفتن مطالبات مردم ، اين امر باعث سرخوردگي آحاد         
مردم از مطالبات اجتماعي گشته و باعث افزايش نفـوذ          
پذيري سياسي در دستگاههاي اجرايي مي شود. هر دو          

 موضوع منجر به ظهور و گسترش فساد مي گردد. 
 فسادر در نگاه دوم :

در اين نگاه عمده دليل فساد روش و منش دولـت            
 حاكم است 

ساختارهاي دولتي : ساختار دولتـي آنـچـنـان              -1
دچار بوركراسي اداري است كه به رغم توسعه و تغييـر           
در ارزشها و آرمانهاي موجود در جامعه و عدم كاربردي          
بودن اين ساختار، همچنان رفتارهاي اداري گـرفـتـار           
بوروكراسي هاي اداري بوده و پيچيدگي هـر روزه ان            
باعث تورم اندام هاي ناكارآمدي گرديده كه در جريـان          

 امورات اداري قرار دارند
ساختار اقتصادي نامتوازن : عـدم تـوازن در                -2

توزيع ثروت هاي عمومي در جامعه باعث شكل گيـري          
گروههاي ثروتمند در مقابل گروههاي محروم از منافـع         

 عمومي مي گردد. 
 فساد در نگاه سوم : 

عوامل زيستي و فيزيولوژيكي : بعضي معتقدند            -1
وراثت عامل تاثير گذار بر رفتار و اعمال فساد انـگـيـز              

عوامل اجتمـاعـي : عـوامـل زيسـت                -2افراد است .     
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 محيطي و تربيتي از ديگر عوامل فساد انگيز افراد است. 
به طور كلي مي توان مجموعه اي از داليل را بـراي            

 فساد اداري ذكر كرد:
فقر ، جهل و عدم آگاهي در مورد حقوق فردي            -1

 ، حاكميت ارزش هاس سنتي و روابط خويشاوندي 
عدم پايبندي به اصل تـفـكـيـك قـوا ، عـدم                 -2

قانونگذاري قابل اجرا توسط قوه مقننه ، عدم پايبنـدي          
قوه مجريه در اجرايي قوانين و ضعف قوه قضائـيـه در             
برخورد با مجرمين فساداداري ، گاهي استبداد حـاكـم          
در قوه مجريه با سوء استفاده از قدرت آنچنان فـزونـي            
پيدا مي كند كه در مقابل اصل قانوني كنترل قوا نـيـز             

 نيز زير سئوال مي رود. 
 ضعف نظارتي دستگاههاي حكومتي  -3
افزايش فرصت هاي براي ايجاد فساد در مراحل          -4

تغيير حاكميتي  سياسي ،اقـتـصـادي، اجـتـمـاعـي               
دستگاههاي اجرايي و جايگزيني حاكميتي جديد كـه         
يك محيط مناسب براي فساد به دليل ضعف عملـكـرد           

 نظارتي در اين مراحل است . 
ضعف و يا انحطاط از امـكـانـات و خـدمـات                  -5

نهادهاي عمومي كه مي بايست در اختيار شـهـرونـدان           
 باشد. 
عدم وجود روش معين و ضابطه مند در قوانيـن            -6

كسب و كار كه اين خالء ها زمينه الزم براي فساد در             
 بخش هاي دولتي و خصوصي را فراهم مي نمايد. 

عدم وجود آزادي براي رسانه هاي بي طـرف و             -7
دسترسي آزاد آنها به اطالعاتي پرونده هاي كه جنـبـه           
عمومي دارد. اين عمل موجب مي شود كه اين رسـانـه             
ها نتواند نقش نظارتي خود را در كار وزارتـخـانـه  و                

 نهادهاي عمومي به سرانجام برسانند. 
نقش كمرنگ نهادهاي نـظـارتـي مـردمـي و               -8

خصوصي در نظارت بر عملكرد دولت و يا عدم رعـايـت            
 بي طرفي اين نهادها در كار نظارتي خود. 

عدم وجود ضابطه در دسترسي بيگانـگـان بـه             -9
منافع داخلي كه باعث ايجاد منافع در برقراري روابـط           
تجاري با توليد كنندگان كشورهاي ديگر و تـحـديـد             
منافع توليد كنندگان داخلي مي گردد. و يا استفاده از           
ابزار غيرقانوني توسط شركت هاي خارجي براي بدست        
 آوردن امتيازات و انحصارات خاص در درون دولت ها . 

 

 اثرات فساد  
فساد داراي اثرات وسيع جبران ناپذيري مي بـاشـد          
كه مي توان به عنوان نمونه به مواردي به شـرح زيـر               

 اشاره كرد: 
افزايش فقر به دليل كاهش عدالت اجتماعي         –الف  

، عدم وجود عدالت اجتماعي ،اقتصادي و كاهش تـوان          
معيشتي بسياري از افراد جامعه ، اين موضوع بعـنـوان           
نتيجه تمركز ثروت و قدرت يك جامعه در دست يـك            

 اقليت و نتيجه اكثريت نيازمند در جامعه است. 
موجب از دست رفتن بودجه و اعتباراتي اسـت           -ب

كه مي توانست از طريق پروژه هاي خدماتي در خدمت          
 رفاه شهروندان باشد.

موجب سلب اعتماد عمومي بـه يـك نـظـام                -ج
سياسي و حكومتي است . كمترين نتـيـجـه چـنـيـن                
موضوعي مي تواند باعث از بين رفتن مشاركـت هـاي            
فردي و عمومي در نظام هاي حاكم و فرار نخـبـگـانـي            
گردد كه به دليل نااميدي از نظام حاكم در جستجـوي           

 موفقيت به خارج از كشور مهاجرت مي كنند.
در موضوع فساد اداري در كتاب هاي اسـتـراتـژي            
مديريت به تفصيل مواردي ذكر شده است كه در ايـن            

خصوص مي توان به اثرات منفي فساد اداري از نـگـاه              
Carino            و يا جنبه هاي منفي و ايجابي فساد اداري از

اشاره كرد. به دليل مباحث مفصـلـي     Osterfeldنگاه  
كه در زمينه فساد اداري در جنبه هاي مختلف سياسي          

بوده (محقـق)      Carino، اقتصادي و اجتماعي در نگاه       
 مهم ترين نتايج اين نگاه را به شرح زير ذكر مي شود: 

تاثير فساد اداري در جنبه هـاي اجـتـمـاعـي           -1
جامعه : فساد اداري موجب كم رنگ شدن ارزش هـاي            
اخالقي جامعه و سرخوردگي و افزايش بي تفاوتـي در           
آحاد افراد جامعه شده و موجب افزايـش رفـتـارهـاي             
انفعالي ، افراطي گري و تعصب گراي و در نـتـيـجـه                
موجب افزايش رفتارهاي مجرمانه و جنايتكارانه شـده         
كه اين رفتار نتيجه عدم وجود فرصت هاي برابر بـراي       

 افراد يك جامعه است.
همچنين فساد اداري موجب عدم توجه به تخصص        
گرايي حرفه اي و بي ارزش شدن فرهنگ كار به دليـل            
عدم ارزشيابي عملكردي تخصص گرايانه خواهـد بـود.          
زماني كه اين تفكر در نيروهاي كار يك سازمان كـاري           
رسوخ پيدا كند نتيجه ان احساس بي عدالتي در ميـان           



شور
ل ك

ي ك
رس

باز
ان 

ازم
 س

يه 
شر

ن
 

24 

اكثريت نيروهاي سازماني كار و ايجاد تنش اجتماعي و         
گسترش نفرت بين اقشار جامعه،گسترش فقر و افزايش      

 نيروهاي به حاشيه رفته خواهد شد. 
تاثير فساد بر توسعه اقتصادي : فساد منجر بـه            -2

پيامدهاي منفي بر توسعه اقتصادي است از آن جـملـه           
 مي توان به موارد شرح زير اشاره كرد: 

فرار سرمايه هاي داخلي و عدم جذب سرمايه          -الف
 گذاريهاي خارجي  

طوالني شدن و يا عدم سرانجام پـروژه هـاي              -ب
عمراني به دليل اتالف منابع دولتي در راستاي منـافـع           

 شخصي افراد 
عدم جذب كمك هاي خارجي نـتـيـجـه يـك             -ج

اقتصاد بيمار و شناسه يك سيستم سياسي نامـطـلـوب       
 است . 
از دست دادن نخبه گان و دكترين اقتصادي بـه            -د

دليل بكارگيري افراد نااليق در مـنـاصـب مـديـريـت              
 اقتصادي 

تاثير فساد در نظام سياسي : تاثييرات فساد در             -3
كارآمدي يك نظام سياسي بسيار آشكار و مـلـمـوس           
است به گونه اي كه مشروعيت يا ثبات و يـا شـهـرت               
سياسي يك نظام حكومتي بستگي به عملكرد اقتصادي 
آن نظام دارد . البته اين تاثيرات در مواردي ديگري بـه             

 شرح زير نيز است : 
دموكراسي و احترام بـه حـقـوق اسـاسـي               –الف  

شهروندان بويژه حق برابري استفاده از فـرصـت هـاي            
 اقتصادي و شفافيت اقتصادي 

بسياري از تصميمات سرنوشت ساز يك نـظـام           -ب
سياسي بدون در نظر گرفتن منافع عمومي بـر اسـاس        

 منافع شخصي تصميم سازي مي شود. 
موجب تشديد اختالف جناح هاي سيـاسـي و            -ج

درگيريهاي سياسي به دليل سهم خواهي جنـاحـي و           
 گروهي مي گردد. 

 موجب افزايش رياكاري سياسي مي گردد.  -د
موجب تضعيف شدن نهادهاي عمومي جامعـه         -هـ

مدني و توقيت نقش نهادهاي سنتي و ناكـارامـد مـي             
 گردد. 
موجب خدشه و آسيب به روابط ديپلـمـاتـيـك             -و

كشور شده و علي الخصوص كشورهاي كه مي توانـنـد           
 كمك هاي موثري اعم از مالي ارائه دهند. 

موجب تضعيف مشاركت سياسي به دليل عـدم           -ز
اعتماد به نقش نهادهاي دولتي و ارگان هاي كـنـتـرل            

 كننده و پاسخگو مي شود. 
همانطور كه با بر نظر مطالعات تطبيقي ذكر شـده           
است تاثير فساد بر كاهش رشد اقتـصـادي آنـچـنـان              
ملموس است كه يكي از عوامل مهم بازدارندگي رشـد           
اقتصادي فساد ذكر شده است . و در تجزيه و تحلـيـل              
هاي صورت گرفته در متغيرهاي ساختار هزينه اي يك         
دولت حاكم ، فساد به عنوان اصلي ترين عامل كاهـش           

سرمايه گذاري و رشد اقتصادي بوده در اين خصـوص            
تغيير ساختار مخارج دولت در كاهش ارائـه خـدمـات            

 عمومي كامالً مشهود خواهد بود. 
 بخش سوم 

 كنترل فساد  
پيچيدگي پديده فساد و امكان نفوذ آن در تـمـام            
جنبه هاي زندگي و در نتيجه اثرات منفي آن در تمـام            
شئونات زندگي ، آنچنان باعث توسعه آن شده است كه      
براي مبارزه با اين پديده شوم نياز به مكانيسـم هـاي             
كنترل شونده دائمي مي باشد و شايد مهم ترين ايـن            

 مكانيسيم ها موارد شرح زير باشد : 
حسابداري و حسابرسي : اين روش باعـث مـي           -1

گردد تا هرگونه دخل و خرجي براساس ضوابط پـيـش           
بيني شده قانوني صورت گرفته و افراد در مقام هزيـنـه    
كرد هرگونه اعتباري پاسخگو به مقامات باالتر از خـود       
كه مسئوليت تسجيل و تثبت اسناد مـدارك را وفـق             

 قوانين و مقررات دارند باشند. 
پاسخگويي : تشكيل دفاتـر عـمـومـي روابـط                -2

عمومي در سازمان هاي كاري اعم از انكه انتخابـي يـا             
انتصابي باشند و ارائه گزارش هاي دوره اي از عملكـرد           
سازمان كاري و ميزان موفقيت هاي سازمان كاري در          
اجراي قوانين و مقررات ، موجب احياء و احترام به حق           
دانستن شهروندان از عملكرد دستگـاهـهـاي دولـتـي            
خواهد بود در اين راستا بـراي احـيـاي ارزش هـاي                
دموكراتيك ارائه گزارش از عملكرد خـود و وظـايـف             
محوله توسط مسئولين دستگاههاي دولـتـي مـوجـب           

 كسب مشروعيت و مقبوليت مردمي خواهد بود. 
شفافيت : شفاف كردن فعاليت هاي سـازمـان             -3

كاري و نحوه ارتباط كاركنان با سازمان هاي دولتـي و        
ارائه خدمات به كاربران آن سازمان و آشـكـار كـردن              
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عمليات اجرايي از ابتدا تا پايان و علي الخصوص اهداف          
و مقاصد آن  كه معموالً  دولت براي تـاثـيـر پـذيـري                 

هـا     NGOبيشتر در اين مسير از طريق عـمـلـكـرد             
 استفاده مي كند. 

صداقت : صداقت نتيجه ترويج اخالق حرفه اي       -4
در مفاهيمي ارزشي مانند امانت ،اعتماد، وفـاداري بـه           
سازمان كاري خواهد بود.البته الزم به ذكـر اسـت در              
صورت همگرايي بين شفافيت و صداقت در سـازمـان           
كاري فرايند مربوط به شفافيت تنها در صورتي قـابـل            
ارزش گذاري در تمام مراحل خواهد بود كه شـاخـص            
صداقت در آن  لحاظ شده باشد.در اين صورت سـاز و              
كار اصلي و استراتژيك مورد نظر براي دستـيـابـي بـه           
عملكردي مطلوب در يك سازمان كاري موفق در ابتـدا          
با راهبرد مبارزه با فساد قابل تبين و تطبيـق خـواهـد              
بود.به همين خاطر در طراحي يك استراتژي موفق در           
يا سازمان كاري موفق در نظر گرفـتـن راهـبـردهـاي              
نظارتي و ارزيابي جهت مبارزه بـا فسـاد اداري الزم               
است . همچنين شايان ذكر است كه از بين بردن فساد            
نياز به  زمينه سازي و آگاه سازي فرهنگي در خصوص           
دامنگير شدن سياسي ، اقتصادي و اجـتـمـاعـي ايـن              
پديده خواهد بود. همچنين الزم اسـت يـك نـظـام                
سياسي حاكم مبارزه جدي با فساد در سـطـح تـمـام              
نهادهاي حاكم در جامعه  داشته باشـد و بـا اتـخـاذ                 
تصميماتي قاطع و پذيرفته شد در راهبرد يك حكومت         
موفق ، اقدام به طراحي و پشتيباني استراتژهي هاي به          

 شرح زير بنمايد. 
اتخاذ يك سيستم دموكراتيـك بـر اسـاس             –الف  

اصل تفكيك قوا، حكومت قانون، نهادينه كردن تبعيـت        
و احترام و برابري در مقابل آن و اجراي مفاد آن توسط            
همه احزاب و گروههاي سـيـاسـي و شـفـافـيـت و                  

 پاسخگويي 
حمايت و هدايت از قوه قضائيـه مسـتـقـل و                -ب

توانمند  براي اجراي عدالت ، و از آنچه كـه شـائـبـه                 
 تضعيف آن را دارد پرهيز و اجتناب شود. 

تصويب قوانين مبارزه با فساد در تمام سطوح از           -ج
جمله افشاي معامالت مالي افرادي كه در مـنـاصـب             
حكومتي هستند و قانونگذاري در خصـوص كسـب و            
كارهاي نامشروع ، دسترسي به اطالعات آزاد ، تشديـد          
مجازات رشوه خواري ، خويش و قـوم پـرسـتـي و                 

 اختالس .
توسعه نقش نظارت و پاسخگويي در سـازمـان            -د

هاي دولتي توسط مجلس در اين زمينه با مورد پرسش     
قرار دادن وزراء در جلسات عمومي مجلس و تـبـيـن              
روش هاي تحقيق ، درخواست اطالعات بـدون آنـكـه            

 خللي در حركت سازمانهاي دولتي داشته باشد. 
تقويت و توسعه نقش نهادهاي نظارت عمومـي          -هـ

، تبين مجموعه اي از قوانين مربوط به كنترل مالـي و      
اداري ، احصاء موضوعاتي كه موجب نارضايـتـي هـاي            
عمومي در دستگاههاي دولتي است ،احصاء موضوعاتي       
كه موجب سوء استفاده در نهادهاي دولتي و يـا سـوء             
استفاده از قدرت است ، احصاء موضوعاتي كه مـوجـب           
عدم تعهد مالي و اداري است، احصاء موضوعاتـي كـه            

 موجب بروز عدم شفافيت در نهادهاي دولتي است . 
تمركز بر اخالق حرفه اي  در مبارزه با فساد در        -و

بخش هاي دولتي و خصوصي از طريق رشد و تـبـيـن             
آموزهاي ديني در مبارزه با فساد در تمام شكل هـاي             
ان و همچنين از طريق قوانين و مقررات بين المللي و            

 كنوانسيونهاي برگزاري در اين خصوص .
آزادي مطبوعات بي طرف و دسترسي آنهـا بـه             -ز

اطالعات و اعطاي مصونيت به روزنامه نگاران در انتشار         
 اطالعات مربوط به فساد  و عوامل آن 

توسعه نقش مردم در مبارزه با فساد از طـريـق             -ح
آگاهي بخش به مردم از خطرات و صدمات فسـاد بـر              
كشور و حقوق شهروندي  و افزايش نقش نـهـادهـاي             
جامعه مدني در قالب تشكل هاي مردم نهاد، استـفـاده           
از نقش علمي دانشگاهها و موسسات اموزش عـالـي و            
روشنفكران در جهت اگاهي بخشي عمومي در مبارزه با         

 فساد. 
اما دو روش شناخته شده در مبارزه بـا فسـاد بـه               
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عنوان روشهاي پذيرفته شده در ايـن راه اسـت كـه               
 عبارتند از :

اجراي اصالحات اداري و اقدامات پيشگيرانه در         -1
 مبارزه با فساد 

 محاكمه سريع و قاطع مجرمين به فساد اداري  -2
البته هرگز نمي توانند اين دو روش جـايـگـزيـن              
يكديگر گردند بلكه بايد بصورت مكمل در مـبـارزه بـا             

 پديده فساد مورد استفاده قرار گيرد. 
 نتيجه گيري و توصيه :  

 نتيجه گيري : 
با توجه به نظريه مديريتي در توضيح مفـهـوم              -1

فساد اداري ، فساد اداري واقعيتي است كه ارتبـاط بـا             
رفتار كاركنان و فرهنگ سازماني دارد و دليـل آن را             

 تنها به عملكرد فردي نمي توان تعبير كرد؛ 
آثار و نتايج فساد آنچنان برجسته است كه مـي    -2

 تواند تمام جنبه ها را نيز تحت شعاع خود قرار دهد. 
براي فرايند جهاني شدن الزم اسـت راهـهـاي             -3

دسترسي به پديده فساد كامالً تحت كنترل قرار گرفته         
و با توجه به تمركز بر برنامه هاي آموزشي و زمـيـنـه               
سازي تنفر در دست يافتن به چنين عـمـلـي ضـمـن               
كاهش هزينه هاي مقابله با فساد اداري ، حمايت الزم           

 را از نهادهاي موثر در كاهش فساد انجام داد. 
پديده فساد معموالً با تمركز قدرت بوجود مـي          -4

آيد لذا با جلوگيري از تمركز قدرت مي توان از اثـرات             
 نامطلوب اين موضوع جلوگيري كرد. 

راهبردها و استراتژيهاي مبارزه با فياد تنها بـر            -5
پايه هاي قوي و موثر قوه قضائيه قابل تبين است لـذا             
در يك نظام دموكراتيك مي بايست قوه قضائيه بـدون        
تاثير پذيري و با قاطعيت براي موفقيت در مبـارزه بـا             

 فساد اقدام نمايد. 
نظارت دائمي نهادهاي مبارزه با فساد از طريـق           -6

مجاري مورد قبول مانند مذاكره با مقامات عالـيـرتـبـه            
سازمانهاي دولتي براي جلوگيري از بوركـراسـي هـاي           
اداري كه موجب طوالني شدن و يا حذف و كم رنـگ             

 شدن نقش نظارتي مي گردد. 
تبيين يك استراتژي براي مبارزه با فساد با در            -7

حسابرسي، مسـئـولـيـت      «  نظر گرفتن عناصري مانند     
كه مي تواند تمام مراحل     »  پذيري،شفافيت،صداقت و...    

 پيشرفت عملكرد را مورد ارزيابي قراردهد. 

جلوگيري از مسئوليت هاي طوالنـي در يـك             -8
پست توسط افراد كه ممكن است موجب تغيير رفـتـار           

 گردد
تاكيد بر نظريه هاي علوم رفتاري مـبـنـي بـر               -9

اينكه فساد ناشي از عدم تمايل به رفتارهاي خوب بـه            
داليل وراثتي و تربيتي است و يا اينكه بـي قـانـونـي                
موجب تحريك بي وجداني و تشديد عدم پاسخگـويـي          

 خواهد بود. 
 توصيه ها : 

افزايش آگاهي ها از طريق گسترش مبـارزه بـا          -1
فساد در برنامه هاي درسي در آمـوزش و پـرورش ،               
فرهنگ سازي رفتارهاي اخالقي مانند وفاداري، تعـهـد         
به كاربران براي حفظ منافع عمومي و استفاده مطلـوب     

 از ان .
ايجاد تعادل اقتصادي در درآمد و هزينـه كـرد             -2

شهروندان و افزايش استانداردهاي زندگي شهرنشيني ،       
ديـگـر   «  در اين صورت بر اساس اصلي پذيرفته شده          

نياز به نگهباني از طعام از خوف ضايع شدن آن توسـط            
 نخواهيم بود. » گرسنه 

تقويت ارتباط ميان رسانه ها براي مـبـارزه بـا              -3
فساد  در سازمان هاي اداري و آشكار سازي هويت وو            

 چهره متهمان 
اتخاذ استراتژي جامع و دقيق در مـواردي كـه             -4

موجب بازدارندگي ، پيشگيري از فساد  مـي گـردد و            
اتخاذ تدابيري دقيق براي از بين بردن باندهاي فساد و          
حاميان آنها در هر سطوحي در دستگاههاي دولتـي و           
بدون هرگونه استثنايي ، بكارگيري افراد متخـصـص و          
مناسب در دستگاههاي دولتي با شرح وظايف مشخص        

 و مدون 
اتخاذ روش هاي خاص در جهت كمك بـه از              -5

 بين بردن يا كاهش فساد در مواردي از جمله : 
ساده سازي فرايند مراودات اداري و افـزايـش           -الف

سرعت در معامالت به اندازه اي كه كسي فرصت دخل          
 و تصرف در آن را نداشته باشد. 

نظارت و ارزيابي مستمر عملكرد كـاركـنـان و             -ب
موسسات دولتي براي شناسايي و جلوگيري از انحرافات   

 احتمالي 
اقدامات پيشگيرانه و اصالحي در قوانين كـار و            -6

 استفاده از بازدارندگي با توسعه روش هاي نظارتي. 
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در راستاي ديپلماسي فعال نظارتي و انجام فعاليـت         
هاي آمبودزماني وبراي  حضور موثر سازمان بـازرسـي           
كل كشور در اجالس هاي بين المللي و ارتـبـاط بـا                
سازمان ها و مجامع مبارزه كننده با فساد در سـطـوح             
مختلف منطقه اي و بين المللي و ارتقاي همكاري هاي          
بين المللي و كسب آخرين يافته هـا و تـجـربـيـات                 
كشورهاي جهان و سازمان ها و مجامع بين المللي در           
امر مبارزه با فساد و هم چنين ارايه تصوير صحـيـح و              
 مناسب از فعاليت ها وتالش هاي دستگاه هاي بازرسي         
و نظارتي جمهوري اسالمي ايران  به سـازمـان هـاي              
جهاني ، موضوعات فوق االشاره در دستور كار سازمـان          
قرار گرفت.در اين راستا اهم تعامالت بيـن الـمـلـلـي               

و جزئيات به     1393سازمان بازرسي كل كشور در سال       
 شرح زير مي باشد:

) حضور رئيس سازمان و هيأت همراه در دوميـن           1
مجمع بين المللي بغداد بـراي مـبـارزه بـا فسـاد و                  

 بازگرداندن اموال مسروقه ناشي از فساد در عراق. 
) حضور قائم مقام فقيد سازمـان و هـمـراه در                2

نخستين اجالس آمبودزمان هاي كشورهاي اسالمي در       

 اسالم آباد پاكستان.
) حضور رئيس سازمان و هيأت همراه در جلـسـه            3

هيأت مديره انجمن آمبودزمان آسيايي در شهر سئـول         
كره جنوبي و جلسه اعضاء آسيايي موسسه آمبودزمـان         
بين المللي و اجالس جهاني آمبودزمان در كشور كـره           

 جنوبي.
) حضور رياست محترم سازمان و هيأت همراه در          4

ديدار دوجانبه با همتاي دانماركي رئيس آمـبـوزدمـان          
 پارلماني در كشور دانمارك.

) حضور رياست محترم سازمان و هيأت هـمـراه            5
درديدار دوجانبه با همتاي چينـي( وزيـر نـظـارت و              

 بازرسي جمهوري خلق چين) در كشور چين.
اي كشـورهـاي      ) برگزاري سمينار آموزشي منطقه     6

عضو سازمان همكاري اقتصادي(اكو) با همكاري دفـتـر           
مقابله بـا مـواد مـخـدر و جـرم سـازمـان مـلـل                       

و دفتر بـرنـامـه مـنـطـقـه اي              ”   ”UNODCمتحد
تكنـيـك   ” افغانستان و كشورهاي همسايه؛ تحت عنوان       
، با حضور   “ هاي تحقيق در خصوص جرايم فراملي فساد      

ميهمانان خارجي از كشورهاي افغانستان، تركمنستان،      

 اهم تعامالت بين المللي 
 1393سازمان بازرسي كل كشور در سال 
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پاكستان، قرقيزستان، قزاقستان و تاجيكستـان و بـه            
همراه بازرسان كل صف و استان هاي سازمان بازرسـي          

 .1393اسفند  13و  12كل كشور در تاريخ 
 

 المللي بغداد دومين اجالس بين
 

المللي بغداد توسط كميسـيـون        دومين اجالس بين  
درستكاري و مبارزه با فساد عراق و با همكاري دفـتـر             

با موضوع     (UNDP)برنامه توسعه سازمان مل متحد      
مــحــوري مــبــارزه بــا فســاد، و تــحــت عــنــوان              

اموال مسروقه ناشي از فساد، صـيـانـت از             بازگرداندن” 
فـرورديـن      21و  20، “انساني و بازسازي كشور   كرامت
شد.رئيس سازمان بازرسي كـل        در بغداد برگزار      1393

كشور عالوه بر ارائه سخنراني و بيان تجربيات در امـر            
مبارزه با فساد، اقدامات كشور در بازگـردانـدن امـوال            
مسروقه ناشي از فساد و ارتقاء سالمت نظام اداري، در           

هاي دو جانبـه در امـر           خصوص ارتقاء سطح همكاري   
مبارزه با فساد و موضوعات مرتبط با نظارت و بازرسـي           

مابين، با همتاي عراقي خود بحث        و تبادل تجربيات في   
و تبادل نظر پرداخت. در دومين مجمع بين الـمـلـلـي              
مبارزه با فساد بغداد، پيشنهادهاي چهارگانـه رئـيـس           
سازمان بازرسي كل كشور براي بازگشت اموال ناشي از         
فساد به كشورهاي مبدأ مطرح شد. اين پيشنهـاد هـا             

عبارتند از: مراكز تحقيقاتي مـربـوط در كشـورهـاي             
اسالمي ضمن همكاري با يكديگر، طرح هايي عملياتـي        
در زمينه معاضدت هاي قضايي اثربخش در حوزه فساد         
مالي و استرداد اموال را تهيه نموده و محصول كـار را             
پس از هم انديشي به عـنـوان خـطـوط راهـنـمـاي                  
پيشنهادي براي يك سياستگذاري اسالمي ارائه نمايند.       

سريع از نمايندگـان كشـورهـاي          ) يك گروه واكنش      2
اسالمي تشكيل شود تا در صورت بروز فساد مـالـي و              
فرار متهم و انتقال اموال به سرزميني ديگر، اين گـروه           
اقدامات ضروري اوليه را در تعامل با كشور يا كشورهاي   
مقصد فرد متهم در كوتاه ترين زمان ممكن به انـجـام            

) با ايجاد ساز و كار انسـداد حسـاب هـاي           3رسانند.  
بانكي، ضبط و توقيف اموال، بر مبناي عدم محكوميـت          

شود و    كيفري، مانع جدي براي بازگشت اموال برداشته        
براي از بين بردن شرايط سهل خروج اموال نامشروع از          
مرزها و انتقال به كشورهاي ديگر از سوي مجرمين بـه           
واسطه جهاني شدن، برنامه ريزي راهـبـردي صـورت            

) كشورها پيش از ارائـه درخـواسـت رسـمـي               4گيرد. 
معاضدت قضايي متقابل، بر لزوم همكاري غير رسـمـي          
براي بازگرداندن اموال مبادرت ورزند والزامات طـاقـت         
فرساي حقوقي را در درخواست مـعـاضـدت قضـايـي             
متقابل در بازگرداندن اموال ناشي از فساد، از مـيـان             

 بردارند. 



فند
اس

م/ 
نج

و پ
ت 

ص
 ش
اره

شم
م/
نج

ل پ
سا

 

29 

 

 
اولين اجالس آمبودزمان هاي كشورهاي عضو 

 OICسازمان همكاري هاي اسالمي 

 
اولين اجالس آمبودزمان هاي كشـورهـاي عضـو           

 9و      8سازمان همكاري هاي اسالمـي، در دو روز             
 ارديبهشت، در اسالم آباد پاكستان برگزار شد.

به رياست خبره قائم مقام        جلسه دوم اين اجالس،    
وقت سازمان بازرسي كل كشور، با موضوع نـوگـرايـي،           
همكاري و هم افزايي ميان آمبودزمان هاي كشورهـاي         
اسالمي، تشكيل شد. سخنرانان دربـاره تـجـربـيـات              
آمبودزمان هاي كشور خود و بهره مندي از فـن آوري            
هاي نوين و شناسايي رويه هاي مطلوب در كشورهـاي          

 عضو و ساير كشورها تأكيد كردند.
 

 

 
شانزدهمين جلسه هيأت مديره انجمن 

 آمبودزمان آسيايي
 

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در شانزدهـمـيـن       
 جلسه هيأت مديره انجمن آمبودزمان آسيايي

جلسه منطقه اي اعضاء آسيايي موسسه آمبودزمان       
بين المللي و اجالس جهاني آمبودزمان كه به مناسبت         
بيستمين سالگرد تأسيس كميسيون مبارزه با فسـاد و          
صيانت از حقوق مدني  كره جنوبي در سئول بـرگـزار             

 شد، شركت كرد. 
ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي كل كشور در            

تغييرات در بـخـش دولـتـي و            »سخناني با موضوع    
در  «ضرورت همكاري ميان نهادهـاي آمـبـودزمـانـي          

اجالس جهاني آمبودزمان كه در سئول كره جـنـوبـي            
هـاي     گفت: تغييرات ساختاري در بـخـش          برگزار شد، 

دولتي شامل ايجاد سـاخـتـارهـاي جـديـد، حـذف                
هاي ساختاري، شرايطي را       ساختارهاي قديمي يا ادغام   

آورند كه نهادهاي آمبودزماني در مقابل آن،          بوجود مي 
هايي مناسب هستند     نيازمند به نمايش گذاردن واكنش    

دهد كه آن را        كه پايه اصلي آنها را چيزي تشكيل مي       
 ناميد. «سازوكارهاي تطابقي فعال»توان  مي
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 ديدار با رئيس آمبودزمان پارلماني دانمارك
 

ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي كل كشور كه بنا         
به دعوت همتاي خود يورگن استيـن سـورنسـن بـه              
كپنهاگ سفر كرده است با دستگاه نظارت و بـازرسـي           
كشور پادشاهي دانمارك (آمـبـودزمـان پـارلـمـانـي)              

نامه در     يادداشت تفاهم همكاري امضاء كرد. اين تفاهم       
هـاي مشـتـرك        ماده با هدف ايجاد و تقويت فعاليت        6

آمبودزماني (رسيدگـي بـه شـكـايـات مـردمـي از                  
هاي اداري) و ارتقاء ظرفيت طرفين در زميـنـه             دستگاه

مبارزه با فساد، شفافيت و پاسخگويـي بـه            پيشگيري و 
هـاي     نامه مـذكـور زمـيـنـه          امضاء رسيد. طبق تفاهم    

هاي طرفين در      همكاري طبق قوانين و مقررات و رويه      
ها شامل تبـادل      چارچوب و محدوده حوزه صالحيت آن     

هاي آمبودزماني و رسيدگـي       اطالعات در حوزه    تجارب و 
 به شكايات مردمي است. 

 
 ديدار با وزير نظارت چين

 
درديدار با  هوانگ شو جيان وزير نظارت جمهـوري          
خلق چين عزم مشترك ايران و چين براي مبـارزه بـا             

هاي نظارت، بازرسي     فساد و همكاري مشترك در زمينه     
 و رسيدگي به شكايات مردمي مورد تأكيد قرار گرفت.

همچنين رئيس سازمان بازرسي كـل كشـور در            
مقام وزير نظارت اين كشور با اشـاره بـه              ديدار با قائم  

ويژه رؤساي جمهور دو      راهبرد دو كشور ايران و چين به      
كشور در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي، گستـرش         

ها و مناسبات در خصوص نظارت، بازرسـي و            همكاري
 مقابله با فساد مالي را خواستار شد.

شويي را از ديگـر مـحـورهـاي            سراج مبارزه با پول   
همكاري ميان دو كشور برشمرد و افزود: چين در ايـن            

تـوان در ايـن          اي دارد و مي     هاي جدي   زمينه فعاليت 
 خصوص نيز همكاري داشت.

وي همچنين بر همكاري و تـعـامـل در زمـيـنـه                
 Asian)اندازي آكادمي آمبـودزمـان آسـيـايـي              راه

Ombudsman Academy).آسيايي تأكيد كرد 
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سازمان بازرسي كل كشور در شمار سازمانهاي فوق       
تخصصي در هرم اداري كشور محسوب شده كـه بـر             
اساس نص قانون اساسي و قوانين موضوعه، مسئوليـت         
نظارت بر اجراي قوانين و حسن جريان امور را عـهـده            
دار مي باشد. محصول و نتيجه كار سازمان در كليـتـي         
فراگير، كمك به ايجاد و استحكام توسعه در كشور مي          
باشد كه تضمين كننده حركت سالم و رويكرد متـوازن          
تمامي نهادها، دستگاه هاي اجرايي و حاكميتـي مـي           

 باشد. 
يكي از شاخصه هاي توسعه يافتگي يك جـامـعـه،           
حركت بي وقفه تكاملي و موزون نهادهاي مختـلـف و            
عدم بروز تاخر فرهنگي و نهادي بوده به عبارت ديگـر،           
توسعه نامتوازن در يك جامعه نـقـش شـگـرفـي در               
بازداشتن توسعه يافتگي آن ايفاء مي نمايـد و مـهـم              
ترين نتيجه حاصله، نابساماني اجتمـاعـي و تـداخـل             
كاركردها و بالطبع ناكارآمدي و فساد در اركـان اداري           
خواهد بود. شرط اساسي حركت بر مدار توسعه يافتگي        
پايدار و متوازن، اصل حاكميت نگرش سيستـمـي در           
كنار جامعيت برنامه و راهبرد و نقشه راهي اسـت كـه             
دستمايه برنامه ريزان كشور قرار گرفته است. امروزه در 
دنيا موضوع ضرورت و يا عدم ضرورت آمـوزش هـاي             
موازي و حين خدمت جاي خود را به گسترش اجتناب          
ناپذير آموزش و كاربردي نمودن آن در قالب آمـوزش           
هاي نوآموزي و بازآموزي داده و بـودجـه اي كـه                 
سخاوتمندانه براي آن صرف مي گردد در فاصـلـه اي            
كوتاه، اثرات خود را در ارتقاي كمي و كيفي كـارايـي             
اجزاي مرتبط و طبعاً پايدار نمودن توسعه جامعه مبداء         

 نشان مي دهد.
سازمان بازرسي كل كشور به لحاظ برخـورداري از          

هـاي    ها و رشته    نيروهاي متخصص و مجرب در گرايش     
مختلف علمي، فني، مهارتي و تخصصي، نگاه ويژه اي          
به آموزش داشته و به منظور آماده سازي كارشناسان و          
بازرسان در دستيابي به اطالعات دخيل در زمـيـنـه             

شغلي و افزايش تخصص آنها در حـوزه نـظـارت و                
ريزي آموزشي مداوم، فراگير و اجـراي           بازرسي، برنامه 

هاي مختلف را در      ها و روش    هاي آموزشي در قالب     دوره
 زمره اولويت هاي كاري خود قرار داده است. 

در اين زمينه تدوين نظام جامع آمـوزش مـنـابـع             
انساني سازمان بازرسي كل كشور كه با بومي سازي و           
تغيير فرايندهاي برنامه ريزي آموزشي، نيـازسـنـجـي،          
اجرا و ارزيابي آموزشي صورت گرفته، مولـفـه هـايـي             
همچون مستندسازي تجربيات، تهـيـه مـحـتـواهـاي            
تخصصي مهارتهاي بازرسي، مديريت دانش و انـتـقـال          
تجارب  بي بديل در سازمان از جمله اقدامات مهم اين           

 حوزه مي باشد. 
در اين بخش از نشريه تالش بر اين اسـت تـا بـه                
صورت پيوسته، اهم برنامه ها و فعاليت هاي آمـوزشـي          
كه در جهت ارتقاي سطح دانش و مهارت كـاركـنـان،       
صورت گرفته درج گردد. هم چنين در هـر شـمـاره،               
مقاله اي آموزشي جهت مطالعه همكاران ارائه شـده و           

از  LMSمقرر گرديده است از طـريـق سـيـسـتـم                
محتواهاي آموزشي نشريه در قالب دوره غيرحضـوري،        
آزمون اخذ گردد.راهبردهاي آموزشي كه در جند مـاه           
اخير در دستور كار قرار گرفته مي تواند بـه مـثـابـه                
الگوئي قابل دفاع و تاثير گذار به مـعـرض آگـاهـي و                
قضاوت مخاطبين گذاشته شود كه انشـااهللا بصـورت            
مستمر اين اطالع رساني پيگيري خواهد شد. نـقـد و             
ارزيابي و ارائه راهكارهاي همكاران مـا را در جـهـت            

 ارتقاي راندمان كاري ياريگر خواهد بود.
 1393تهيه و تدوين كتاب برنامه آموزشي سـال           

سازمان بازرسي كل كشور: بـه لـحـاظ بـرخـورداري               
سازمان بازرسي كل كشور از نيروهاي مـتـخـصـص و             

هاي مختلف علمي، فـنـي،        ها و رشته    مجرب در گرايش  
ريزي آموزشي مـداوم      مهارتي و تخصصي، نياز به برنامه     

هـا و       هاي آموزشي در قـالـب        و فراگير و اجراي دوره    
بـاشـد. مـعـاونـت            هاي مختلف از ضروريات مي      روش
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آموزشي اداره كل منابع انساني و تحول اداري در سـال     
جاري در اولين گام، با رويكردي نـويـن در فـرايـنـد                
نيازسنجي آموزشي به منظور كاربردي ساختن آموزش       
و ارتقاي سطح دانش تخصصي بازرسان و كارشنـاسـان    
سازمان، نسبت به برگزاري جلسات آموزشي با حضـور         
نمايندگان بازرسي هاي كل امور و ادارات كل سـتـاد            
اقدام نمود كه يكي از مهمترين نتايج تشـكـيـل ايـن              
كارگروه ها، بررسي و تصويب برنامه هـاي آمـوزشـي             
حوزه هاي صف و ستاد مي باشد. در گام بعدي تـالش             
گرديد با اقداماتي نظير استانداردسازي فـرايـنـدهـاي           
اجرايي آموزش از طريق تدوين شيوه نامه ها و ضوابـط           
آموزشي، افزايش همكاري هاي علمـي آمـوزشـي بـا             
وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي و ... بـه ارتـقـاي                  

 سطح كيفي و تخصصي آموزشها توجه خاص شود. 
آموزشي سازمان بـازرسـي       -.همكاري هاي علمي   1

كل كشور با دستگاه هاي اجـرايـي: در اواخـر سـال                 
گسترش همكاري هاي آموزشي بـا       « ، سياست   1391

در راستاي تحقق اهدافي نظيـر      »  دستگاه هاي اجرايي  
افزايش كارآيي، اثربخشي، كاربردي و تخصصي كـردن        
آموزش با كمترين هزينه مورد توجه قرار گـرفـت. بـه            
منظور پايش اين شيوه، دستيابي به فرصتها و ظرفيـت          
هاي جديد، دومين همايش همكاري هـاي عـلـمـي             
آموزشي سازمان بازرسي كل كشور با دستـگـاه هـاي            

به ميـزبـانـي نـيـروي           1393اجرايي در تير ماه سال      
انتظامي و با حضور مديران ارشد منابع انساني، آموزش         

دستگاه اجرايي و وزارتـخـانـه           50و پژوهش بيش از     
برگزار گرديد. هم چنين به منظور هماهنگي، تـدويـن           
برنامه هاي مشترك و پيگيري مصوبات، دبيرخانـه اي          
در اداره كل منابع انساني و تـحـول اداري سـازمـان               

 بازرسي كل كشور، راه اندازي گرديده است. 
.برگزاري جلسات مشترك با مسـئـوالن حـوزه            2

ارزيابي عملكرد وزارت راه و شهرسازي بـه مـنـظـور              
گسترش تعامالت آموزشي و برگزاري سومين همايـش        

 سراسري همكاري هاي آموزشي
.نهادينه نمودن همكاري هاي آموزشي و انتـقـال          3

تجربيات با ديگر سازمانها، نهادها و دسـتـگـاه هـاي              
 اجرايي به عنوان 

تجربه اي نوين در امر آموزش و نيز اسـتـفـاده از           
ظرفيت ها و فرصت هاي موجود در تعامالت منطقه اي 

 و بين المللي
. پيگيري عملياتي نمودن طرح كارراهه ارتـقـاي           4

شغلي كاركنان سازمان به منظور دخيل نمودن مولفـه         
آموزش در ارتقاي اداري كاركنان با استمرار بـرنـامـه            
هاي سنجش دانش حرفه اي سربازرسان و بازرسان بـا          

 استفاده از يافته ها و نتايج مكتسبه
.ايجاد رويكرد نوين در زمينه توسعه آموزش هاي          5

  UNODCو       Ecoبين المللي با سازمانهايي نظير      
با همكاري اداره كل حوزه رياست، روابط عـمـومـي و             

 همكاريهاي بين المللي 
. ايجاد وحدت رويه در فرايند نظارت و بازرسي از           6

طريق استانداردسازي مهارت هاي بـازرسـي و رفـع             
 كاستي ها و مشكالت كنوني در موضوعات زير:

 تفسير قانون سازمان بازرسي كل كشور و آيين نامه
 اجرايي آن

           ارائه موضوعات پيشنهادي و تخصصي نـظـارت و
 بازرسي

نحوه تهيه طرح و چك ليست نظارت و بازرسي 
انگيزه در مأموريتهاي نظارت و بازرسي 
تشخيص تخلف يا جرم بر اساس قوانين و مقررات 
               اخذ دفاع و اخذ توضيح از مسئـولـيـن دسـتـگـاه

 بازرسي شونده
        تهيه گزارشهاي اختصاصي براي ارائه به مراجع ذي

 صالح
           تجزيه و تحليل اطالعات، تهيه گزارش نـظـارت و

بازرسي متقن و مستدل و ارائه پـيـشـنـهـادهـاي              
 اصالحي اثربخش

يك بازرسي، يك   « .برگزاري كارگاه هاي آموزشي      7
به منظور مستندسازي تجـارب كـاربـردي و           »  تجربه

پايدارنمودن دانش نهفته در گزارش هـاي بـازرسـي:            
در سازمان بـازرسـي     »  يك بازرسي، يك تجربه   « برنامه

كل كشور، با هدف انتقال تجارب بـازرسـان از سـال              
آغاز و در سال جاري با استفاده از يافته هـا و                1389
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تجارب مكتسبه، با رويكردي هدفمند، علمي، روشمنـد        
و آموزش محور، جهت ورود به مرحله نويني در زمينـه           
انتقال و انتشار مناسب و سازمان يافته تجـارب گـروه            
هاي بازرسي سازمان و تالش در جهت تحقق تدريجـي   
انديشه مديريت دانش در سازمان ادامه يافت. در ايـن            
رويكرد از يك روش استاندارد جهت ارائه گزارش هـاي          
بازرسي استفاده شده و با يك الگوي روش شـنـاسـي             
مشخص، فرايند انتقال تجربيات انجـام مـي پـذيـرد.             
مطابق شيوه نامه ابالغي، پس از طي مراحل پـذيـرش           
پرونده هاي انتخابي (كه الزاماً بايـد واجـد يـكـي از                 
شاخص هاي خالقيت و نـوآوري در روش اجـراي               
ماموريت، جمع آوري اطالعات مفيد و موثر، كيـفـيـت           
اخذ توضيح و اخذ دفاع، روش كشـف جـرم، ارائـه                
پيشنهادهاي موثر و ... باشند) ارائه دهنده به تكنـيـك               
ها، شگردها و روشهاي ويژه كه در فرايند بـازرسـي از             
آنها استفاده شده و قابليت انتقال تجربه به سايريـن و            
دانش اندوزي سازماني دارند، اشاره مي نـمـايـد. هـم              
چنين در پايان بايد جمع بندي و نتيجه گيري شده و            
با توجه به يافته ها و تجارب كسب شده، پيشنهادها و            
راه كارهايي براي انجام نظارت و بازرسي هاي اثربخش         

 در سازمان ارائه گردد. 
 مدل برتر در مديريت دانش در سازمان

يكي از پرونده هاي بازرسي كه در كـارگـاه هـاي            
آموزشي يك بازرسي، يك تجربه با امعـان نـظـر بـه               
رويكرد مذكور در مهر ماه سال جاري ارائه شد، گزارش          

بررسي عملكرد معاونـت آمـوزشـي        « بازرسي با عنوان    
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در انـتـخـاب           

بوده كه اهم »  92تا  90بورسيه شدگان طي سال هاي  
 نكات برجسته آن به صورت زير ارائه مي شود:

ضرورت برقراري سيستم ارتباطـي بـا بـدنـه             .1
وزارتخانه (مديران، كارشناسان) دستگاه بازرسي شونده        
و جدي گرفتن اطالعات اخذ شده و ثبت و ضبط آنهـا            
كه الزمه آن، ايجاد حسن اعتماد و ارتباط براي ايـجـاد      

 چنين فضايي است.
اعمال شيوه هاي اعتمادسـازي در دسـتـگـاه             .2

 بازرسي شونده از راه هايي مانند:
 امانتداري در روابط متقابل -
 رعايت امنيت طرف مقابل -
 تضمين كافي براي كاهش عواقب خبردهي -

تعيين رابط از دستگاه بازرسي شـونـده (كـه              .3
اشراف الزم به تمام ادارات را داشته باشند) كه در ايـن             

 بازرسي رئيس دفتر معاونت آموزشي بود.
درگير كردن دفتر حقوقي دستـگـاه بـازرسـي            .4

شونده در فرآيند بازرسي كه به جمع آوري اطـالعـات            
 مورد نياز و رفع نواقص كمك مي نمايد.

توجه به اثربخشي فرايند حين بـازرسـي كـه             .5
باعث مي شود پيشنهادهاي ختام بازرسي كاهش يابـد         
(لزوم پيگيري براي رفع مشكالت درحين بـازرسـي و            

 موكول نكردن همه امور به پايان كار).
تشكيل جلسه نهايي جمع بندي و اسـتـمـاع             .6

آخرين نظرات و ديدگاه هاي مسئولين دستگاه بازرسي        
شونده كه گزارش نهايي را با اتقان و استحكام توام مي           

 كند.
با توجه به اهميت موضوع حسن جريـان امـور        .7

(كه وجه تمايز بازرسي سازمان با ساير دستگـاه هـاي             
نظارتي است) گروه بازرسي درحين كار با تالش بـراي           
تغيير محتواي دستورالعمل بورس و تركيب و وظـايـف          

 شوراي اجرايي بورس به اين مطلب توجه كرد.
يكي از زمينه هاي مهم تخـلـف در جـريـان               .8

بورسيه ها، استناد به دستورالعمل بود كه طـبـعـاً بـار         
حقوقي آن به مراتب كمتر و ضعيف تر از قـانـون بـه                
عنوان مبناي اقدام بوده و در عمل حتي با دستورالعمل      

 نيز برخورد سليقه اي شد.
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 مقدمه
از جمله موضوعاتي كه امروزه به طور وسيـعـي، در            
پاسخ به محيط هاي متالطم و پيچيده در سازمان هـا            
به آن توجه مي شود، معنويت و اخالق اسـت. هـوش               
معنوي خاص انسان بوده، هوشي تحول پذير كه بـه او            
قدرت مي بخشد تا خالق باشد و قوانين و نقـشـهـا را               
دستخوش تغييرات خود نمايد، قادر به انجام اصالحات        
بي شمار گردد و بتواند شرايط را به بهتـريـن شـكـل               
متحول كند. سازمان ها با كاركنان رشد يافته و بالنـده            
اي روبرو هستند كه به دنبال كاري با معنا، هدفمند و            
پرورش محيط هاي كاري با چنيـن ويـژگـي هـايـي               
هستند .يكي از عملي ترين شيوه ها، ترغيب كاركـنـان     
به اين است كه با تمام وجود، خود را وقف كار كنند و              

تمام عيار خويش را در كار بيابند       »  خود« از اين طريق    
كه پيامد آن كاركناني خالق و نوآور خواهـد بـود. در               
واقع معنويت در كار، توصيف كننده تجربه كاركـنـانـي      
است كه كارشان ارضاء كننده، بامعنا و هدفدار اسـت.           
در سالهاي اخير داده ها و شواهد علمي فراواني مبنـي           

Spiritual Intelligence« بر وجود هوشي با نـام        

(SQ( «      يا هوش معنوي به دست آمده است. بـنـا بـه
يافته هاي اخير، اين هوش، نهايي ترين هـوش انسـان          
معرفي شده و نقطه عطفي در اين زمينه به شمار مـي            
آيد. هوش معنوي زمينه تمام آن چيزهايي است كه ما           
به آنها اعتقاد داريم و نقش باورها، عقايد و ارزشها را در           
فعاليتهايي كه برعهده مي گيريم، دارا مي باشد. هوشي          
كه به واسطه آن به سؤال سازي در رابطه بـا مسـائـل               

بنيادي در كار و زندگي مي پردازيم. به عبارت ديـگـر               
هوش معنوي، چارچوبي براي شناسايي و سازمان دهي        
مهارت ها و توانمندي هاي مورد نياز است؛ به گونه اي           
كه با استفاده از معنويت، ميزان انطباق پذيري فرد بـا            

 محيط افزايش مي يابد .
 تاريخچه

) استاد دانشگاه آكسفورد، در سـال          Zoharزوهار( 
براي اولين بار مفهوم هوش معنوي را مـطـرح             1997

 12با تكميل مدل خود، آن را با  2004نمود و در سال     
را در      SQمولفه ارائه كرد. اين مدل در واقع مفهـوم            

مباحث مديريتي و فضاهاي سازماني ملموس و قـابـل           
 12هاي     نموده است. اين ابعاد در واقع مقياس           استفاده

 گانه هوش معنوي در افراد هستند كه عبارتند از:
ــي      خود آگاهي:    .  1 ــژگ ــا وي ساني ب ــا،    هر ان ه

هاي خاص خود پاي بـه       ها و خواسته    استعدادها، انگيزه 
هايي كه در واقع نه بد هستنـد          گذارد. ويژگي    جهان مي 

هاي   نه خوب. اگر بتوانيم از قضاوت كردن درباره ويژگي         
انساني و برچسبِ خوب يا بد زدن بر روي آنهـا دسـت      

راستا با آنـهـا پـيـش            پذيريم و هم    برداريم، آنها را مي   
مان بـه     رويم. خودآگاهي يعني شناختن خود واقعي  مي

ها، الگوها، بايدها و نبايدهاي متـداول         دور از همه نقاب   
 در جامعه.

ــي     به ما ياد داده   خودانگيختگي:   .  2 اند در زندگ
هاي دقيقي داشته باشـيـم. هـمـه             ريزي  هميشه برنامه 

هاي خـود را در نـظـر              ريزي  عوامل اثرگذار بر برنامه   
بگيريم، كه البته معموال كاري غيرممكن است و مشكل 

اي،    بـيـنـي نشـده        شود كه عوامل پيش     زماني آغاز مي  
ريزند. ذهن بسـيـاري         هاي ما را در هم مي       ريزي  برنامه

شود، برخـي     هنگام روبرويي با چنين موقعيتي قفل مي      
شوند و بعضـي مسـتـاصـل و             عصباني و پرخاشگر مي   

شـود كـه فـرد          درمانده. اما خودانگيختگي موجب مي     
هـاي     بدون خشم يا تاسف، تغييرات را بپذيرد، فرصـت        

آمده را ببيند و از شـرايـط             موجود در تغييرات پيش   
 موجود بيشترين استفاده را بكند. 

چشم انداز محـوري و ارزش مـحـوري:          .  3
جـوشـد،     اي است كه از درونمان مي       انداز، خواسته   چشم

هاي   دهد و به پتانسيل     به ما در مسير زندگي انگيزه مي      
انداز مـحـوري و ارزش           دهد. چشم    دروني ما نيرو مي   

محوري يعني طبق اصول و باورهاي عميق شـخـصـي            
گيري، رفتار و زندگي كردن. اما آنچه مهم است            تصميم

شود فرد در      اين است كه هوش معنوي باال موجب مي       
هايش نيفتد، حتي اگر با تحليـل         انداز و ارزش    دام چشم 

 مديريت ذهن و هوش

 »هـوش معـنوي در سـازمان« 
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و درك عميقي به آنها رسيده باشد و گـاهـي اوقـات               
هاي فردي خود را بازبيني مي كند         اندازها و ارزش    چشم

و در صورت نياز تغييرات الزم را در آنـهـا ايـجـاد                   
 نمايد. مي

ــي        كلكل نگري:    .  4 ــن ساده يع عبارت  نگري به 
تر، همراه با روابط و       توانايي ديدن كل با الگوهاي بزرگ     

نگر به جـاي      ارتباطات موجود بين اجزاي كل. افراد كل       
ديدن يك موقعيت يا مشكل به عنـوان يـك پـديـده               

هـا را از زوايـاي           توانند مشكالت و پديده     مستقل، مي 
اش را      مختلفي ببينند و ارتباط آن و عوامل پيرامونـي        

 بررسي و درك كنند.
ــي از        دگرخواهي:   .  5 ــاه آگ دگرخواهي تنها 

احساسات ديگران نيست، بلكه حس كردن فعاالنه ايـن         
احساسات است كه حساسيت و واكنـش نسـبـت بـه              

رحـمـي،      آورد و بـي      مشكالت ديگران را به همراه مي  
 برد.  تفاوتي را در فرد از بين مي خودخواهي و بي

ستقبال از تفاوت  استقبال از تفاوت ها:      .  6 ــا   ا ه
هـا،     ها، خواسته   يعني احترام و استقبال از همه فرهنگ      

ها و عقايد مختلف و حتي مخالف با خود، يعني            ديدگاه
ارزش نهادن و دوست داشتن افراد متفاوت و تـوانـايـي            
يادگيري از عقايدي كه با فرد متفاوت و يا حتي متضاد           

هاي  نظرات و ديدگاه باشد، يعني براي انجام كارها، نقطه
 مختلف را درك كردن و از آنها استفاده كردن.

ستقالل راي يعني فرد به دور      استقالل راي:    .  7 ا
خواهد و     از خودمحوري، با ذهني مستقل بداند چه مي       

در آن مسير با پايداري به پيش رفتـن. كسـانـي كـه                 
شنوند و  استقالل راي دارند، نظر مشورتي ديگران را مي 

كنند، اما در نهايت با استفاده از ذهن     درباره آن فكر مي   
دهـنـد     گيرند. آنان اجازه نمي      گرشان تصميم مي    تحليل

  ديگران برايشان تصميم بگيرند، مصمم و قاطع تصميم        
پذيرنـد.    هايشان را نيز مي     گيرند و مسئوليت تصميم     مي

هاي ديـگـران نـيـسـتـنـد و               آنها هرگز نگران قضاوت   
فشارهاي خارجي (اجتماعي، گـروهـي، ...) بـر روي                  

 هاي آنها اثري ندارد. تصميم
ــي     تواضع و فروتني:     .  8 ــع تواضع و فروتني واق

بين و خود انتقادي خود را و جـاي           يعني با نگاهي واقع   
ها را ديدن. از جـملـه            واقعي خود در گروه و موفقيت     

ادعايي، خونسـردي و آرامـش،          هاي فروتني، كم    نشانه
ناپذيري مي باشد. افراد فروتن مغرور         سرسختي و تزلزل  

نيستند ولي عزت نفس، اراده و اعتماد به نفس دارند و           
دانند به تنهايي  شناسند و مي هاي خود را مي محدوديت

قادر به انجام كاري نيستند، به همه افراد تيم امـكـان             
 دهند. رشد مي

ــي  تمايل به طرح چراهاي بنيادي:       .  9 اين ويژگ
هاي حال فـراتـر       شود فرد بتواند از محدوديت      باعث مي 

هـاي     رود و شهامت ديدن و ساختن آينده در موقعيت        
جديد را داشته باشد. ذهن جستجوگر چنيـن فـردي،            
هميشه به دنبال علل اصلي وجودي خود، عـوامـل و             

هاي خـود و       ها و شكست    داليل اصلي و پنهان موفقيت    
ديگران، چراهاي اساسي مشكالت و وقايعي است كـه           

آيد. او عقايد و سنـن مـتـداول             در اطرافشان پيش مي   
هاي كالن سازمان را زيـر سـوال             جامعه يا استراتژي  

ها و رفتارهاي خـود را          برد، حتي تمام افكار، ارزش      مي
 برد تا ريشه اصلي آنها را بيابند.  نيز زير سوال مي

وانايي توانايي تغيير چارچوب هاي ذهني:  .  10 ت
شود افراد بتوانند     هاي ذهني موجب مي     تغيير چارچوب 

زواياي مختلف مسائل را ببينند، هنگام بروز مشـكـل،           
توانند مسئله را از زاويه ديد ديگران نيز ببـيـنـنـد،               مي

بنابراين توانايي ايجاد تعريف مشتركي از مشكل و ارائه         
 گيرد. هايي دارند كه منافع همگان را در بر مي حل راه

استفاده مثبت از مشكالت و چالـش هـا:     .  11
افرادي كه توانايي استفاده مـثـبـت از مشـكـالت و                

ها را دارند، به مشكالت و اشتباهات خود، نه بـه             چالش
عنوان يك مانع، بلكه به عنوان فرصتي براي يادگيـري          

 كنند.  نگاه مي
احساس رسالت يعني فرد احساس رسالت:  .  12

دهد و در       شنود، به آن گوش مي      صداي درونش را مي   
هـا و       رود، صدايي كـه از آرمـان           آن مسير پيش مي   

گيرد. او بـا گـوش           اش سرچشمه مي    هاي دروني   ارزش
رود    كردن به نداي درونش در مسير رسالتش پيش مي        

 تواند او را بازدارد.  و در اين راه، هيچ مانعي نمي
 كاربردهاي هوش معنوي در سازمان 

ها همواره به دنبال استفاده از تمام امكانـات           سازمان
اند. در گذشتـه،       يابي به موفقيت بوده     ممكن براي دست  

يابي به سرمايه بيشتر، به عنوان عاملي كه مزيـت            دست
آورد، در نظر گرفـتـه        رقابتي براي سازمان به همراه مي     

شد، اما چند سالي است كه بحث استفاده از افرادي            مي
تـر     هاي خاص ذهني و مهارت بيشتر، پررنـگ        با ويژگي 
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شده است. هوش معنوي دربردارنده نوعي سازگـاري و      
رفتار حل مسئله است كه باالترين سطوح رشد را در            

هاي مختلف شناختي، اخالقي، هيجانـي، بـيـن            حيطه
شود و فرد را در جهت هماهنگي با          فردي و... شامل مي      

هاي اطرافش و دستيابي به يكپارچگي درونـي و            پديده
 نمايد. بيروني ياري مي

مدير معنوي در برخورد با موقعيت هـا بـه جـاي               
مداخله در امور، به ايجاد بصيرت مي پردازد، به جـاي            
كنترل اعتماد مي كند و به جاي مطرح كـردن خـود،             
فروتني نشان مي دهد. مدير معنوي بـر ارزش هـاي             

اخالقي مثل صداقت، درستي، آزادي و عـدالـت           
تاكيد دارد. او هـويـت اخـالقـي            

كاركنان خود را بـهـبـود        
داده و تعهد عميقي    

در آنان ايـجـاد      
مي كند و بيـن     
ــط      ــا رواب ــه آن

سازنده را حاكـم    
مي سـازد. مـديـر         

معنوي بر توسـعـه فـردي،        
تصميم گيري مشترك و كـمـك بـه           

خودشكوفايي تاكيد دارد. اگر ارزش هاي اصـلـي          
اش مورد تهديد قرار گيرد، به جاي تطبيق با عقايـد و             
افكار ديگران آنها را به چالش كشانده تا به نتيجـه واال         

برسد. مدير معنوي اجازه نمي دهـد مـقـام و              
موقعيت، ذهن او را درگير سـازد زيـرا ذهـن             

همواره با اين تهديد روبرو است كه توسط موقعيت هـا           
و حاشيه هاي به ظاهر مهم به گروگان گرفـتـه شـود.              
مدير معنوي به جاي هدايت شدن توسط مـوقـعـيـت،            
خودش موقعيت را خلق و هدايت مي كند. تاثير فـوق             
العاده هوش معنوي بر متغيرهاي مهم مديريت همچون    
رهبري، انگيزش، خودكنترلي، قابليت تغيير، ارتباطات،      
عملكرد و ... و نيز ارتباطش با ديگر انواع هوش سـبـب                
مي شود معنويت و هوش معنوي به يك موضوع مـهـم            
در حوزه مديريت و سازمان تبديل شود. مديرانـي كـه             
ديدگاه معنوي دارند، نسبت به ديگر مديران تـغـيـيـر        
پذيراتر و به دنبال هدف و معنا براي سـازمـان خـود               
هستند. اين افراد از ذهنيت وفور برخوردارند يعني باور          
دارند كه منابع كافي براي همه وجود دارد و نـيـاز بـه               

رقابت نيست. در نتيجه افراد راحت تر بـه يـكـديـگـر                
اعتماد مي كنند، اطالعات و كارشان را به مشاركت مي          
گذارند و  با همكاران و اعضاي گروهشان هماهنگ مي          
شوند تا به اهداف نهايي خود برسند. افراد در سلسـلـه             
مراتب سازمانهايي كه گرايش معـنـوي دارنـد، بـراي             
توانمندسازي يكديگر تالش مي كنند. در موقعيت هاي         

برد استفـاده مـي        -تعارض از راهبردهاي همكاري برد    
كنند. هوش معنوي رسالتي متفاوت دارد و همگـرايـي           

دهـد(مشـاركـت        افراد را به نحو مطلوبي افزايش مـي        
هاي كـاري و زنـدگـي،           گروهي). در بسياري از زمينه      

هوش معنوي كاربرد دارد كه موارد امنيت شخصي و          
اثرات مهم در زنـدگـي، تـغـيـيـر              

هاي مديريت و تعـيـيـن         روش
اهداف متعالي اهـمـيـت       

 بيشتري دارد. 
ــوش      ــس هـ پـ
ــوي در      ــن ــع م
محيـط كـار و       
زندگي نيز وجود   
دارد اما مـوانـعـي     
ممكن اسـت كـه       
مانع رشـد آن شـود.         
يكي از موانع اين اسـت كـه         
متأسفانه تاكنون چنين آموخته شده كه مـا      
تمايل داريم هوش معـنـوي را        
تصادفا بياموزيم و حـتـي در          
سطحي كم عمق. اغلب آموخته ايم كه بـاور كـنـيـم                
موجودات فيزيكي و مادي هستيم و در نتيجه طبيعتـاً           

شويم كه امنيت زندگي ما بر اساس اجـزاي            معتقد مي 
مادي و فيزيكي مثل پول و ثروت و دارايي و ... اسـت                 
كه به شغل ما بستگي دارد. در واقع ايـن مـجـمـوعـه                 

كـنـد و ايـن          ذهني و مادي احساس ناامني ايجاد مي      
دهد و مـوجـب اسـتـرس             ناامني ترس را تعميم مي    

شود كه بر روابط در محل كار تاثيرگذار است. يكـي              مي
ديگر از موانع، ساختار روابط و درك بين فردي اسـت.            

هاي روابط سالم، دلسوزي است، سـاخـتـار           يكي از پايه  
يك رابطه دلسوزانه براي بسياري از مـديـران سـخـت            
است چون بايد از وظايف و عملكردها فراتر روند. تنـهـا            
در ساليان اخير است كه ساختار رابطه دلسـوزانـه بـه             
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عنوان بخش مهمي از مديريت باعث شـده كـه افـراد          
قدردان باشند و سازمان و شغلشان را ترك نكنند. مـا             
تمايل داريم بياموزيم كه علت احساسات مـا حـوادث            
بيروني و عملكردهاي ديگر افراد است، در صورتي كـه           
خودمان باعث تمام احساساتمان هستيم و درك معنـي     
بررسي عامل احساسات در محدوده هوشياري معـنـوي         
است. وقتي من مي آموزم كه هوش مـعـنـوي ام را                 

ام كه چگونه ديـگـران را درك          توسعه دهم و دريافته   
توانم در سطح عميق تر به ديگران در كنتـرل            كنم، مي 

احساساتشان كمك كنم و اين كه چطور تواناييشان را          
در تصديق كردن به كار بگيرم و اين كه چه چيز واقعـاً             

آزارد، كمك كنيم. يكي ديگر از موانعي كه بر       آنها را مي  
سر راه توسعه معنوي وجود دارد، تغييرات است، اغلـب          
افراد در مقابل تغييرات، رفتارهايي مثل شكايت، انتقاد،        

دهند يعني سعي در كنتـرل        ترس و حسادت نشان مي    
آن دارند به اينگونه رفتارها، رفـتـارهـاي مـقـاومـتـي               

گويند و حتي اگر تغييرات منطقي و درست باشنـد            مي
شونـد. در       باز هم برخي افراد دچار ترس و مقاومت مي        

تواند انجام دهد ايـن        اينجا كاري كه هوش معنوي مي     
است كه داليل درستي كه چرا افراد وقتي با تغيـيـرات            

توانند اقدام درستي انجام دهند را        مواجه مي شوند نمي   
كـنـدكـه       مشخص كنند. هوش معنوي به ما كمك مي   

 افراد با تغيير، در ذهن خود مبارزه كنند. 
 نتيجه گيري

امروزه موفقيت نهايي يك سازمان به هوش معنـوي         
مديران و كاركنان آن بستگي دارد. تشويق معنويت در          
محيط كار مي تواند منجر به افزايش خالقيت، صداقت،         
اعتماد، حس تكامل شخصي، تعهد سازماني، رضـايـت          
شغلي، مشاركت شغلـي، اخـالق و وجـدان كـاري،               
انگيزش، عملكرد و بهره وري باال شـود. يـك مـديـر                
معنوي قادر مي شود طوري سازمان خود را به موفقيت          
برساند كه همه كاركنان و افراد جامعه از آن مـنـتـفـع              

بـااليـي      SQشوند. سازماني كه نـيـروهـاي آن از             
اي دارد، از خالقيـت       برخوردارند، فضاي مثبت و سازنده    

كند، جهـت رويـارويـي بـا            هاي نو استقبال مي     و ايده 
تغييرات هميشه آماده است و در نتيجه سازماني زنـده          
و پرتحرك است. باور چنين سازماني بر اين است كـه             

هاي كاري بـاعـث       هاي موجود در تيم     تضادها و اختالف  
هاي نو در      افزايي، خالقيت و انديشه     به وجود آمدن هم   

شود. كاركنان چنين سازماني ارتـبـاطـات            سازمان مي 
موثر و محكمي دارند. در گروه همه آماده هستند كـه             
نقطه نظرات ديگران را بشنوند و دربـاره آنـهـا بـدون             

گـيـري      گيري، بينديشند تا به بهترين تصـمـيـم          جبهه
هايـي    برسند. در فضاي چنين سازماني، علي رغم بحث        

گيرد، حـس     ها صورت مي    كه در تبادل افكار و خواسته     
احترام بااليي بين افراد وجود دارد. به عالوه كاركـنـان            
آماده هستند كه در شرايط ضروري، به كمك همكاران         

دهي به دنـيـاي        خود بروند. چنين سازماني براي پاسخ      
پرتغيير هـمـيـشـه         سريع و   

آماده است. كـاركـنـان        
چنين سازماني متناسب 

ها و    با استعدادها، ويژگي  

هـايشـان      خواسـتـه  
مشغول بـه كـار      
هستند، در نتيجه   
از كار خود لـذت      

بـرنـد و بـدون          مي
تالش بيش از حد، عملكرد و بازدهي بااليـي خـواهـد             
داشت. مديران آن آمادگي و شهامت زير سوال رفـتـن            

هاي خود و سازمان را        ها، استراتژي   همه روندها، ارزش  
ها   دارند، نقطه نظرات ديگران را مي شنوند و به پرسش         

هاي كاركـنـان را        پاسخ مي دهند. اين مديران پرسش      
كنند يا    دانند كساني كه سوال نمي      نهند زيرا مي    ارج مي 

ترسند و عدم     كنجكاوي ضعيفي دارند يا از پرسيدن مي      
پرسش در سازمان نيز به كم شدن مشاركت عميق يـا         

انجامد. آنها به راحتي بـه         عملكرد منفعالنه كاركنان مي   
هاي جديد و نامتعارف ديگـران تـوجـه و فـكـر                  ايده
كنند، بنابراين با ايجاد فضايي باز براي خـالقـيـت              مي

هـاي جـديـد         كاركنان، بيشترين استفاده را از ايـده        
 برند. مي
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 افراد با هوش معنوي ضعيف يا بدون آن افراد داراي هوش معنوي قوي

 آنان فاقد حس شناسايي هستند. شناسي نيستند. آنها هرگز فاقد حس خود

كنند و هميشه  هرگز ديگران را براي چيزي سرزنش نمي

پذيرند. چيزي را براي از دست دادن  مسئوليت اعمالشان را مي

توانند مالك هر چيزي باشند و  اند كه نمي ندارند. درك كرده

براي اينكه حس خوبي دربارة خودشان داشته باشند نيازي به 

 تأييد ديگران ندارند.

زند، به خاطر ترس از  وقتي كه از ديگران خطايي سر مي

شان، آنها را  مسئول شناخته شدن و از دست دادن موقعيت

گيرند.  كنند و بنابراين، از ديگران تأييديه مي سرزنش مي

براي آنكه از مدير خود تأييديه بگيرند، حاضرند دست به هر 

 كاري بزنند.

ها آزادند و در درون خود، احساس اطمينان  از همة وابستگي

كنند. احساس آنها از اطمينان مبتني بر  ايجاد مي

هاي ذاتي  هايشان، نقاط قوت، استعدادها، و شايستگي توانايي

 است.

شوند و براي به دست آوردن  افراد به شغلشان وابسته مي

كنند. در صورت از دست دادن  اطمينان، پول پرداخت مي

 شوند. هاي رواني مي شغلشان، دچار افسردگي، بيماري

اند كه تنها راه  دوست دارند به ديگران خدمت كنند و دريافته

شان، استفاده از آنها در  هاي شخصي براي توسعة توانايي

 خدمت به ديگران است. ارتباط خوبي با ارباب رجوع دارند.

كنند. هنوز تحت اين تصور غلط هستند  براي بقا، زندگي مي

ترين چيزي است كه شما در وهلة اول آن را  كه بقا شايسته

 كنيد. وجو مي جست

شوند؛  هرگز به سبب تغييرات جهان پيرامون خود مضطرب نمي

دانند و در برابر تغييرات سازماني  زيرا آن را چيزي طبيعي مي

 كنند. مقاومت نمي

كنند كه به طور  شوند و احساس مي به آساني مضطرب مي

شخصي به واسطة تغييرات جهاني و بومي در معرض 

 تهديدند. در برابر تغييرات سازماني، به شدت مقاومند.

كنند (آرامش،  وجو مي اند آنچه در جهان بيرون جست دريافته

توانند هيچ  عشق، خشنودي، رضايت) در درون آنهاست و مي

 وقت آن را از دست ندهند.

وجوي عشق و شادي در جهان و  اين افراد هنوز در جست

 ديگران هستند و بنابراين با تجربة مكرّر نااميدي مواجهند.

كار را وسيلة خالقيت، ابراز خود و يادگيري و پول را يك 

 آورند. پاداش دوم به شمار مي

به   دانند. به همين دليل، كننده مي كار را يك عمل خسته

روند و مقداري پول براي پرداخت  محل كار مي

 گيرند. ها مي حساب صورت

،  ، ضعف بينند كه داراي قوت هايي مي ديگران را به عنوان انسان

هايي هستند. ارتباطات غالباً قبل از  نياز، مالحظات و خواسته

 آيد. وظيفه مي

به افراد به عنوان ابزاري براي انجام دادن شغل، رسيدن به 

كنند. وظيفه غالباً قبل  يابي به هدف نگاه مي اهداف، و دست

آيد. از ارتباطات مي  

 جدول مقايسه رفتار افراد داراي هوش معنوي قوي و افراد داراي هوش معنوي ضعيف
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اين كنوانسيون براي ارائه يك سري از اقدامات الزم         
) EUدر جهت تقويت مبارزه با فساد در اتحاديه اروپا (         

و ايجاد اراده سياسي در كشورهاي عضو اين اتحاديه            
 براي مبارزه موثر  با اين پديده است.

متن اين كنوانسيون براي پيشنهاد به پارلمان             
اتحاديه اروپا، در كميسيون هاي امنيتي و اقتصادي و           

مبارزه با فساد در    ”اجتماعي اتحاديه اروپا تحت عنوان      
 طرح و تصويب شد. 2011ژوئن  6“ اتحاديه اروپا

 خالصه  

فساد در تمام ابعاد جامعه مي تواند تاثير گذار              
بوده و جامعه را به سمت انحطاط  بكشاند. ابعاد فساد            
تنها در بر گيرنده جنبه هاي مالي نيست بلكه فساد در           
تمام سطوح اجتماع  موجب پنهان ماندن جرايم جدي         
از جمله قاچاق مواد مخدر يا انسان و... مي شود. اين             
موضوع مي تواند باعث تهديد و تضعيف اعتماد عمومي         
به نهادهاي دموكراتيك حكومت و حتي رهبران              
سياسي شود.البته  قوانين و مقررات  متعدد و متنوعي           
در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و حتي در سطح بين            
الملل براي مبارزه با فساد وجود دارد اما اجراي آنها             
توسط كشورهاي عضو اتحاديه اروپا  هميشه داراي            

 هاي بوده است.  ناهماهنگي
اين كنوانسيون براي از بين بردن اين ناهماهنگي          
ها  در تمام كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و به منظور             
تقويت اراده سياسي در كشورهاي عضو براي مقابله با           
اين مشكل، قائل به تهيه گزارشي كارشناسي شده در           
موضوع فساد در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا براي            
اجراي بهتر قوانين ومقررات  مبارزه با فساد  مي باشد.           
اين گزارش مي تواند موجب تقويت سياست هاي              

 داخلي و خارجي اتحاديه اروپا در اين زمينه شود. 

 گزارش ضد فساد 
،  هر دو سال يكبار        2013اين گزارش از سال        

منتشر خواهد شد. و با شناسايي نقاط قوت و ضعف در           

كشورهاي عضو ، ساز و كاري براي نظارت و ارزيابي             
اتحاديه اروپا و شيوه ترويج بهترين روش براي مبارزه با          

 فساد را فراهم خواهد كرد. 
آوري اطالعات از منابع      اين گزارش بر اساس جمع     

مختلف، از جمله مكانيسم هاي نظارتي اتحاديه اروپا،          
) و  OECDسازمان همكاري و توسعه اقتصاد جهاني(      

سازمان ملل متحد خواهد بود. همچنين دفتر اروپاي          
) و سازمان هاي مبارزه با فساد و         OLAFضد تقلب (  

گسترش حكومت مدني كشورهاي عضو و كارشناسان        
گيري اين گزارش      مستقل اتحاديه اروپا براي نتيجه       

 اقدام خواهند كرد.   

روش اجرايي قوانين و مقررات مبارزه با فساد در 
  كشورهاي عضو اتحاديه اروپا

اين كميسيون بررسي مي كند تا قوانين و مقررات          
اتحاديه اروپا و بطور خاص قوانين مربوط به مبارزه با            
فساد در كشورهاي عضو اين اتحاديه و علي الخصوص          
بخش هاي خصوصي به درستي اعمال و بطور كامل            
اجرا شده باشد. موضوع بررسي اين قانون ارتباط              
ماهيتي با بررسي هاي بين المللي عليه فساد كه مورد           
تاكيد كنوانسيونهاي سازمان ملل يا سازمان همكاري و        

 باشد ندارد.  ) ميOECDتوسعه اقتصاد جهاني(

 مبارزه با فساد اولويت سياست هاي
 اتحاديه اروپا  

مبارزه با فساد بايد بخشي از سياست هاي  
 داخلي و خارجي اتحاديه اروپا باشد. 

اين كنوانسيون در سياست هاي داخلي،در نظر           
دارد با تقويت همكاري نيروهاي پليسي بر ضد فساد و           
علي الخصوص پليس اتحاديه اروپا و نيروهاي قضايي،          
زمينه هاي آموزش پرسنل انتظامي و قضايي را در              
اجراي اين قانون  فراهم نموده و در صورت نياز                  

 همكاري پليس بين الملل را نيز بكار مي گيرد.  

 )EUكنوانسيون مبارزه با فساد در اتحاديه اروپا (
محمدرضا پناهی
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اين كنوانسيون همچنين با به روز كردن قوانين            
اتحاديه اروپا ،هرگونه برخورد با جرائم در كشورهاي           
عضو اتحاديه را با توجه به تغييرات زماني و مكاني به             
واقعيت هاي جامعه نزديكتر نمايد تا دادگاه هاي              
كشورهاي عضو، در پرونده هاي فساد، به طور موثري           
بتواند نسبت به بازدارندگي قوانين و مقررات از اين             
قبيل جرائم اقدام نمايند.البته الزم به ذكر است كه             
فساد در كشورهاي عضو اغلب مربوط به جرائم مربوط          

 2012به پول شويي است، لذا اين كميسيون در سال           
با ارائه يك استراتژي كيفي در مبارزه با پولشويي               

 هاي مبارزه با اين جرم را بهبود ببخشد.  شاخص
اين كنواسيون همچنين به مدرنيزه كردن قوانين         

عمومي اتحاديه اروپا، استانداردهاي حسابداري و            
حسابرسي براي شركت هاي اتحاديه اروپايي و                
همچنين يك راهبرد موثر براي مبارزه با تقلب در              
منافع مالي شركت هاي اتحاديه از جمله در فرار                

 مالياتي  به تصويب رساند. 
اين كنوانسيون در سياست خارجي، توجه دقيق به        
نحوه نظارت بر سياست هاي ضد فساد در كشورهاي           
كه درخواست عضويت در اتحاديه اروپا را دارند را               
مدنظر دارد.همچنين اين اتحاديه هرگونه همكاري و          
كمك به  توسعه در كشورهاي غير اروپايي را مشروط           
به شرط رعايت استانداردهاي بين المللي در مبارزه با          

 فساد مي دانند.
 شبكه اي مجازي اتحاديه اروپا براي مبارزه با فساد 

اين كنوانسيون با     2008اكتبر    24بر اساس مصوبه    
ايجاد يك شبكه مجازي دسترسي افراد را به                  
سازمانهاي ذي صالح در امر مبارزه با فساد در اتحاديه           

)   و  سازمان شفافيت      Europolاروپا از جمله پليس(   
)Eurojust            تسهيل نموده و افزايش دارد.البته  (

در   AGISزمينه هاي ايجاد اين شبكه در كنفرانس         
در موضوع  تقويت همكاري هاي         2004نوامبر سال   

عملياتي در مبارزه با فساد در درون اتحاديه اروپا، و             
EPAC         حمايت از تأسيس يك شبكه اروپايي مبارزه

با فساد در نشست ساالنه شركاي اروپايي عليه فساد           
 تاييد شد. 2006در نوامبر سال 

 

 خالصه 
اين مصوبه با هدف تقويت همكاري بين كشورهاي        

عضو در مبارزه با فساد و تشديد مبارزه با آن در                  
) ايجاد شبكه اي مجازي در            EUاتحاديه اروپا (    

كشورهاي عضو را  الزم دانسته است. اين شبكه                
متشكل از مقامات و سازمان هاي مرتبط با مبارزه با             
فساد در  كشورهاي عضو است. هر كشور عضو بايد سه           
سازمان را به عنوان اعضاي شبكه منصوب كند. اين             
كنواسيون همچنين در اين شبكه مجازي شركت و            
نمايندگاني را براي دسترسي عموم انتصاب خواهد            
كرد.  شرح فعاليت هاي اين شبكه مجازي به شرح زير           

 است: 
ايجاد يك فضاي مجازي براي تبادل شيوه               -1

هاي مناسب و تجربه هاي اعضا در پيشگيري و مبارزه           
 با فساد 

تسهيل و حفظ ارتباط بين اعضاي فضاي                -2
 مجازي . 

هر كدام از اعضاي اين شبكه بايد وب سايتي              -3
اختصاصي داشته باشند. و عالوه بر اين، اعضاي شبكه          
در راستاي ماموريت خود بايد  حداقل يك بار در سال            

 مالقات حضوري داشته باشند. 
اين شبكه در راستاي  همكاريهاي بخش                 -4

پليسي و قضايي اتحاديه اروپا بوده و هرگز نقش پليس          
 اروپايي تحت شعاع قرار نمي دهد. 

همكاري رسمي بين كشورهاي اروپايي بر عليه           -5
فساد وحتي هرگونه هزينه مالي در اين خصوص بر             
اساس همكاريهاي صورت گرفته در اين شبكه مجازي         

 برنامه ريزي مي شود. 
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 سياست جامع اتحاديه اروپا عليه فساد 
با توجه به گزارشات موجود در كشورهاي عضو            

) و گزارشات سازمانهاي بين المللي      EUاتحاديه اروپا (  
در خصوص مبارزه با فساد، اين گزارشات نشان مي             
دهد كه پيشرفت هاي چشمگيري در امر مبارزه با              
فساد در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا وجود دارد؛لذا در         
راستاي كاهش هر نوع فسادي در هر سطحي در همه           
كشورهاي عضو و نهادهاي اتحاديه اروپا سياست هاي          
جامع در مبارزه با فساد در اين اتحاديه تدوين شده              
است اين سياست ها همچنين به دنبال شناسايي              

 مناطق  احتمالي فساد در  اتحاديه اروپا مي باشد. 

 خالصه 
با توجه به برنامه هاي جهاني مبارزه با فساد كه             
توسط سازمان ملل متحد اجرا مي شود و درآن فساد            

“ سوء استفاده از قدرت به نفع منافع شخصي       ”به عنوان   
تعريف شده است؛اتحاديه اروپا نيز با تائيد اين تعريف،          
سياست آتي خود در مبارزه با فساد را به شرح زير                

 اعالم مي نمايد: 
در موضوع سياستمداران كشورهاي عضو            -الف  

بايد تعهد قوي سياسي در اجراي  كنوانسيون مبارزه با          
فساد در باالترين سطح سياسي با اجراي سياستهاي           

 زير باشد:  
پياده سازي قانون مبارزه با فساد و نظارت و               -1

تقويت آن توسط كشورهاي عضو كميسيون جامع اروپا        
)EC           اين كنوانسيون  شركت كشورهاي عضو را در ،(

گروه مبارزه با فساد اياالت متحده آمريكا توصيه مي            
 كند. 

توسعه و بهبود ابزارهاي تحقيقاتي و تخصيص          -2 
 مبارزه با فساد و تربيت پرسنل متخصص  

افزايش دو برابري منابع مالي كشورهاي عضو           -3
 )، براي  مبارزه با فساد ECكميسيون جامع اروپا (

توسعه و گسترش استانداردهاي مشتركي كه           -4
موجب اتحاد در سياستهاي حاكم در دولت هاي               

 كشورهاي عضو مي شود. 
تقويت حمايت از بخش خصوصي و ايجاد                -5

شفافيت با دخالت بيشتر اين بخش در قدرت اجرايي           
 دولت. 
تقويت مبارزه عليه فساد سياسي و مالي غير             -6

قانوني توسط احزاب و گروههاي سياسي و يا گروه              
 هاي ذينفع آنها. 

برگزاري كنفرانس ها و سمينارهاي كه موجب           -7
تبادل اطالعات و اقدامات در كشورهاي عضو و حتي            

 غير عضو مي شود 
سياست مبارزه با فساد بايه به  عنوان بخشي از            -8

سياست خارجي و تبادالت تجارت در اتحاديه اروپا            
 قلمداد شود. 

مبارزه با فساد يكي از اركان اصلي و بدون ابهام در            
سياستهاي كشورهاي عضو اتحاديه بايد قلمداد شود و         
اين سياست بايد به روشني خط مشي سياسي و               
تجاري اين اتحاديه را به كشورهاي ديگر بطور روشن           

 نمايان نمايد.
البته اين موضوع نيازمند توسعه فرهنگ مبارزه با          

 فساد در تمام نهادهاي اتحاديه اروپا است.  
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ضمانت اجرايي در قوانين بازدارنده  در امر              -ب
 مبارزه با فساد 

اين كنوانسيون تاكيد دارد كه كشورهاي عضو          -1
اتحاديه اروپا بايد در خصوص تعاريفي مانند جرايمي           
كه موجب فساد مي شود و مجازاتهاي آن و سياست             
هاي انضباطي حكومتها در امر مبارزه با فساد بايد به            
توافقي قابل قبول توسط تمام كشورهاي عضو دست           
پيدا كنند؛البته اين توافق نيازمند برخي از اقدامات            
مهم و اساسي در بخشهاي خصوصي از جمله تصويب           
قوانين و مقررات مبارزه با فساد در اين بخش توسط             
اتحاديه اروپا و نظارت بر نحوه اجراي آن در كشورهاي           
عضو اتحاديه مي باشد.البته الزم به ذكر است ارزيابي           
اقدامات اتحاديه و كشورهاي عضو در امر مبارزه با              

 فساد امري بديهي و اجتناب ناپذير است 
همكاري بخش هاي پليسي و قضايي در                -2

اتحاديه اروپا نقش بسزايي در پيشرفت مبارزه با فساد          
دارد اين همكاري ها مي تواند در موارد زير صورت              

 بپذيرد: 
همكاري قضايي براي شفاف سازيي، از آنجا          -1-2

كه شفاف سازي در رسيدگي بعضي از جرائم، نيازمند          
صالحيت قضايي محاكم است لذا با توجه به استقالل           
دستگاههاي قضايي الزم است شفاف سازي در               
رسيدگي بعضي از جرائم مانند تقلب، فساد، پول شويي         
و مشاركت در يك سازمان جنايتكار، در دستگاه               

 قضايي كشورهاي عضو صورت پذيرد. 
) Europolالزم است دفتر پليس اروپا (          -2-2

ماموريت خود را در مبارزه با فساد مطابق اين                  
 كنوانسيون گسترش مي دهد.

اين كنوانسيون از دادستان عمومي اروپا           -3-2 
 2004ژانويه    1درخواست كرد با توجه به پيشنهاد          

،دادستان عمومي اروپا به منظور مقابله با فساد كه              
موجب تضعيف منافع مالي جامعه است به يك تصميم         
گيري متحد در در چارچوب احكام بازداشت مرتكبين         
به فساد در كشورهاي اروپايي دست پيدا نمايد، چرا كه          
اين موضوع مي توانست در امر رسيدگي به فساد باعث          
تسهيل تحويل مظنون به مقامات قضايي كشور               

 درخواست كننده شود. 

 2001با توجه به دستور دوم مصوبه سال            -4-2 
شوراي اتحاديه اروپا در موضوع پول شويي،الزم بود            
كشورهاي عضو براي مبارزه با اين فساد مالي تعهدات          

 خود را افزايش دهند. 
پيشنهاد اين كنوانسيون در مورد مسدود           -5-2

كردن درآمدهاي حاصل از فساد و مصادره اموال              
بدست آمده از فساد،همان پيشنهاد قبلي شورا اتحاديه        

پيشنهاد شده    2002اروپا است كه در دو بند در سال          
 بود. 
اين كنوانسيون،همچنان معتقد است تدوين        -6-2

قوانين و مقرراتي كه موجب پيشگيري از فساد مي             
شود بسيار آسان تر از اجراي قانون مبارزه با فساد كه            
در برگيرنده مراحلي از جمله تحقيق،محاكمه و صدور         
حكم  است؛ مي باشد.به همين دليل اين كنوانسيون از          
كشورهاي عضو درخواست تجديد نظر و اتخاذ                
استانداردهاي مشترك در روش هاي جمع آوري             
داليل،شواهد، مصادره اموال و دارئيها، تحقيقات  خاص        
و حفاظت از مطلعين و شاهدان را داشت. همچنين             
الزم بود كشورهاي عضو براي ايجاد رويه يكسان در امر          
مبارزه با فساد، دستورالعملي واضح و روشن براي              

 كاركنان ادارات دولتي ابالغ نمايند. 
براي مبارزه با فساد بايد از افرادي را بكار              -7-2

گمارد كه وابستگي جناحي يا گروهي نداشته و كامالً           
مستقل باشند،همچنين براي كساني كه به نوعي در           

آوري شواهد و قراين فساد براي تشكيالت         راستاي جمع 
مبارزه با فساد در سطح اتحاديه اروپا كمك مي نمايند           

 بايد مكانيسم تشويق و حمايت از آنها را طراحي كرد. 
 پيشگيري از فساد  -ج 

 سياست هاي داخلي  -1
اين كنوانسيون با تمركز تالشها بر اقدامات           -1-1

پيشگيرانه به منظور اجتناب از تضاد منافع، ارائه                
بازبينه هاي نظارتي و كنترلي  سيستماتيك را يكي از           
راههاي موثر در پيشگيري از فساد و يكپارچگي در             
بخش دولتي مي داند. همچنين الزم است كشورهاي          
عضو اتحاديه با بررسي همه جانبه قوانين عامه مانند            

هاي مالياتي را     ماليات، هرگونه برخورداري از معافيت     
 شفاف سازند. 
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براي تقويت يكپارچگي در قوانين و مقررات         -2-1 
مالي در بخش خصوصي، كنوانسيون انجمن حرفه اي          

notaries            را كه از وكال، حسابداران، حسابرسان و
مشاوران مالياتي تشكيل شده را براي تقويت  نظارت           
در بخش خصوصي پيشنهاد مي كند. عالوه بر اين،             
الزم است با تقويت جايگاه مسئوليت سازماني در بخش 
هاي خصوصي و پياده سازي استانداردهاي حسابداري        
مدرن و اتخاذ سيستم هاي مميزي داخلي ومنسوخ            
كردن قوانين چند سويه ومبهم،سطح آگاهي در سراسر        
بخش خصوصي در امر فساد افزايش داده شود، اين             
كنواسيون بخش هاي دولتي را دعوت به گفتگو بابخش 
هاي خصوصي از طريق طرح هايي همچون                  
انجمن،سنديكا و... در پيشگيري از جرايم سازمان يافته        

 كرد. 
اتحاديه    2002با توجه به مصوبه سال              -3-1

اروپا،كشورهاي عضو را موظف به ارائه گزارش تفريق           
بودجه با صورتهاي مالي تلفيقي مطابق با استانداردهاي   
بين المللي حسابداري با توصيه استقالل كامل               

 حسابرسان نموده است. 
تمام ارگان ها و سازمان ها و حتي آنهايي              -4-1

كه به لحاظ ساختار داراي شخصيت حقوقي خاص مي         
باشنداز جمله احزاب سياسي، اتحاديه هاي                  
كارگري،و...بايد جايگاه خود را در مبارزه با فساد پيدا           
كنند. اين كنواسيون توسعه مطالعات به منظور تجزيه         
و تحليل ماهيت فساد و شفافيت در تمام عملكردها را           
در ساختارهاي فوق به عنوان تنها راه حل براي                 
جلوگيري از درگيري ها وتنش هاي سياسي معمول           
بالقوه در ارتباط با نحوه تامين منابع مالي و يا  هزينه             

 هاي انتخاباتي مي داند.

 سياست خارجي  -ب

اين كنوانسيون ده كشور عضو جديد اتحاديه           -1
اروپا كه در بسياري از سياستها با اتحاديه هماهنگ             
نشده اند را در اجراي سياستهاي مبارزه با فساد                

كرد، همچنين     اتحاديه اروپا تشويق و ترغيب مي           
اتحاديه كشورهاي كه درخواست عضويت در اتحاديه          
اروپا  را داشته اند و يا كشورهاي كه قصد ارتباطات               
بيشتري با اين اتحاديه در تمام زمينه هاي اقتصادي            
دارند را مي بايست با سياست هاي مبارزه با فساد               
اتحاديه اروپا آشنا نمايد.همچنين اين كنوانسيون            
پيشنهاد تشديد تالش ها براي گسترش استراتژي            
جهاني مبارزه با فساد در تمام كشورها را براي نهادهاي          
بين المللي مبارزه با فساد از جمله سازمان ملل متحد           
داشته و معتقد بود افزايش آگاهي هاي عمومي ،               
سياست هاي يكسان و هماهنگ مبارزه با فساد در             
تمام كشورهاي عضو سازمان ملل متحد باعث تقويت          

 نهادهاي ملي در كشورهاي عضو مي شود. 
در مبارزه عليه فساد و در چارچوب سياست             -2

هاي جديد،اتحاديه اروپا در حال بررسي امكان افزايش         
همكاري هاي قضايي و پليسي و توسعه همكاري هاي          
قضايي با كشورهاي غير عضو اتحاديه اروپا علي                

 الخصوص كشورهاي همسايه اين اتحاديه است. 
با توجه به موافقت نامه همكاري و برنامه هاي             -3

) كه در     ACP-EUكمك هاي خارجي اتحاديه اروپا (   
به تائيد اعضاي اتحاديه          2000كوتونو در سال       

رسيد،كشورهاي عضو بايد در كليه اسناد تامين مالي          
خاص خود و اسناد مناقصه ها و مزايده ها و توافق نامه            
ها خارجي مقررات مربوط به فساد را مورد نظر قرار             

 دهند. 
درسياست هاي تجارت خارجي كشورهاي          -4 

عضو اتحاديه، مطالعات نشان مي دهد كه فساد را مي           
توان با ايجاد شرايط رقابتي در تجارت آزاد و شفافيت            
تا حدود زيادي مي توان كنترل          

كرد در اين راستا است.      
عالوه بر اين، توصيه        
گسترش تجارت بر اساس          
توافقنامه سازمان تجارت جهاني     
مي تواند در شفافيت در  بازارهاي            

 تجاري دنيا نقش داشته باشد. 
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صادرات و صدور ضمانت نامه هاي ارزي در              -5
اتحاديه اروپا بر اساس اصل نظارت و اجراي مفاد اين            

بيانيه اي  ”كنوانسيون در مبارزه با فساد مطابق با             
OECD    ”      اصالح شده    2003اتحاديه اروپا در سال

 است. 

 پيشينه تاريخي قانوني مبارزه با فساد 
كنوانسيون در راستاي كاهش فساد در اتحاديه           
اروپا در تمام سطوح،توجه خوانندگان را به موضوعات          

 قانوني زير جلب مي كند: 
معاهده اتحاديه اروپا كه اشاره به           29ماده    -1 

پيشگيري از فساد و مبارزه با اين پديده به عنوان يك            
هدف كلي براي ايجاد و حفظ يك منطقه اروپايي آزاد           

 با ثبات امنيتي و عدالت دارد. 
قانون مجازات براي جرائم و جنايت سازمان           -2 

كه تالش براي ايجاد جامعه        1997يافته مصوب سال    
اي عاري از فساد سياسي مبتني بر اقدامات پيشگيرانه          

 دارد.  
قوانين ابتدايي مصوب اتحاديه اروپا مربوط به          -3 

سياست هاي اتحاديه اروپا نشان مي دهد كه رويكرد           
اين اتحاديه در ممنوعيت معافيت هاي مالياتي با              
پرداخت رشوه، رشوه، قانون مند كردن هرگونه خدمات        
عمومي،  استاندارد سازي حسابداري و كنترل هاي            
مالي، و همچنين قانون مداري در هرگونه اقدامي در            

 رابطه به كمك هاي خارجي مي باشد. 
اقدامات متمركز شوراي شهر وين در سال             -4 

در امر    1999و شوراي مركزي اروپا در سال           1998
 مبارزه با فساد از اهميت ويژه اي برخوردار است. 

استراتژي پيشگيري و كنترل جرم و جنايت در          -5
تصريح دارد كه نياز  2000قرن بيستم ميالدي در سال 

به تصويب قوانين ملي در امر مبارزه با فساد و سياست           
هاي توسعه اي در كشورهاي عضو اتحاديه موثرتر از            
تصويب قوانين مبارزه با فساد در اتحاديه اروپا و شوراي          

 اروپا است.  
قوانين مربوط به فساد اداري و حفاظت از              -6 

منافع مالي كشورهاي عضو اتحاديه كه منجر به               

 1999) در سال    OLAFتشكيل دفتر مبارزه با تقلب (     
 گرديد. 

اين كنوانسيون به منظور پيشگيري از دوباره           -7
كاري و به منظور ارتقاء و اعتبار كشورهاي عضو در              
سازمانهاي بين المللي، توجه آنها را به قوانين و                 
مقررات سازمانهاي بين المللي از جمله مصوبه مبارزه با         
رشوه مقامات دولتهاي خارجي در معامالت تجاري بين        
المللي كه توسط سازمان همكاري هاي اقتصادي و            

) شوراي اروپا و سازمان ملل متحد         OECDتوسعه ( 
در مبارزه با فساد ، كنوانسيون مسئوليت هاي  جزايي            
فساد توسط مرتكبين مصوبه شوراي اتحاديه اروپا،            

كنوانسيون مسئوليت هاي مدني مرتكبين فساد مصوبه        
شوراي اتحاديه اروپا وكنوانسيون سازمان ملل متحد          

 براي مقابله با فساد جلب مي كند.

 هاي غير دولتي  مبارزه با فساد در بخش
بر اساس چارچوب تصميم گيري شوراي اتحاديه          

يكي از اهداف اصلي      2003جوالي    22اروپا در تاريخ      
) مبارزه با فساد در     EUمبارزه با فساد دراتحاديه اروپا (     

هاي خصوصي است. فساد در بخش                    بخش
خصوصي،موجب اختالالت اساسي در اقتصاد از جمله         
از بين رفتن رقابت در عرصه اقتصادي مي گردد؛ البته           
اتحاديه اروپا بيشتر اصرار به تدوين مقرراتي دارد كه            
 موجب پيشگيري از وقوع جرم است تا مجازات مجرم . 

خالصه دستور مبارزه با فساد در بخشهاي      
 غير دولتي  

در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا هر عملي كه              
موجب ايجاد فساد توسط بخش هاي غير دولتي شود           
در هر مرحله اي بعد از شروع به جرم بعنوان يك جرم             
جنايي محسوب شده و اشخاص حقوقي بايد پاسخگوي        

 عمل مجرمانه خود باشند. 

مفهوم فساد در بخش هاي غير دولتي مطابق      
 با قوانين جزايي اتحاديه اروپا

كشورهاي عضو موظف شده اند براي مبارزه با             
فساد هر گونه عملي را كه موجب وعده دادن، ارائه يا             
دادن، به طور مستقيم و يا از طريق شخص ثالث به               
كسي در انجام عملكرد اجرايي و يا در حال كار براي             
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يك نهاد بخش خصوصي مزيتي را براي فرد مشخص و          
يا شخص ثالث بوجود آورد را جرم جنايي قلمداد               
نمايند؛ اين مزيت ممكن است به طور مستقيم و يا از            
طريق واسطه، براي فرد و يا شخص ثالث، يا قبول يك            
وعده انجام كار و يا خودداري از انجام قوانين و مقررات           

 با نقض ضوابط مربوطه باشد. 
 

مسئوليت جزايي افراد حقيقي و حقوقي در 
 بخشهاي غير دولتي در مقابل با فساد

با توجه به مسئوليت اشخاص حقيقي در جرائم   -1
مربوط به فساد،الزم است كشورهاي عضو مجازاتهاي         
متناسب با جرائم را در نظر بگيرند.اعمال مجازات              
مرتكبين فساد در كشورهاي عضو اتحاديه براي               
بازدارندگي بايد حداقل يك سال و حداكثر سه سال            
حبس باشد.همچنين در شدت مجازات بايد مرتكبين         
به جرائم فساد به طور موقت و براي مدتهاي مشخص            

 از هرگونه فعاليت اقتصادي به حالت تعليق درآيند.
تحريك،شراكت ومعاونت در جرائمي كه مربوط        -2

به فساد اقتصادي است نيز جرم جنايي محسوب شده          
 و به مجازات مرتكبين باال محكوم مي شوند. 

اشخاص حقوقي را نيز مي توان در قبال اعمالي           -3
كه منجر به فساد گرديده است مورد مجازات قرار              
داد؛اين مجازاتها مي تواند تحريم اشخاص حقوقي با           
جرائم كيفري يا اداري باشد. عالوه بر اين، كشورهاي           

عضو بايد اشخاص حقوقي كه منجر به فساد مي شوند           
را از برخورداري از حقوق اقتصادي و يا كمك هاي              
عمومي محروم نموده و يا در تشديد مجازات اين               
اشخاص مواردي مانند رد صالحيت موقت يا دائمي در          

 انجام فعاليت هاي تجاري و... را در نظر گرفت. 
 

صالحيت رسيدگي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا  
 در رسيدگي به جرائم مربوط به فساد 

هاي عضو اتحاديه اروپا صالحيت       دادگاههاي دولت  
رسيدگي به جرائم مربوط به فساد را با توجه به شرايط           

 زير دارند: 
 جرم در قلمرو  آنها انجام شده باشد.  -1 
 مجرم يكي از اتباع كشورهاي عضو باشد.  -2 
جرم مربوط به شخصي حقوقي است كه محل          -3 

استقرار اين شخص حقوقي يا ارتكاب آن در قلمرو              
 دولتهاي عضو باشد.

در صورت اختالف بين كشورهاي عضو در مورد          -4
تفسير يا كاربرد اين كنوانسيون، و در صورت فقدان            
يك راه حل دو جانبه، مورد براي حل اختالف به                
شوراي اتحاديه اروپا اعالم شده و اگر موضوع مورد              
اختالف ظرف مدت شش ماه در شوراي اتحاديه حل و           
فصل نشود؛ ديوان عدالت اتحاديه اروپا در اين خصوص         

 اظهار نظر خواهد كرد. 
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قـانـون      37و   36و   35و  34و  26و    14و  12مواد  
ديوان عدالت اداري به معرفي واحـد اجـراي احـكـام              
ديوان عدالت اداري پرداخته است كه بـا رجـوع بـه               
نصوصات قانوني فوق اگر شخصي به ديـوان عـدالـت             
اداري مراجعه و عليه واحد دولتي شكايتي مطرح كردو         
موفق به اخذ راي قطعي از ديوان عدالت اداري شـد و             
طرف شكايت يعني واحد دولتي يا ارگان انـقـالبـي از             

تواند بـراي      اجراي راي خودداري كرد، اين شخص مي      
احقاق حق خود به عنوان محكوم له اقدامات ذيـل را            

 انجام دهد:
قانون ديوان عدالت اداري از        35بر اساس ماده      -1

كننده راي در خواست كنداستنكاف محكوم  شعبه صادر
عليه ر ا به رئيس ديوان منعكس تا رئيس ديـوان يـا               
معاون او مراتب را جهت اجرا به يكي از دادرسان واحد           

  اجراي احكام ارجاع كند.
قانون مجازات اسالمي كـه     576به تجويز ماده  -2  

مقرر داشته (چنانچه هر يك از صاحب مـنـصـبـان و               
ها در هر رتبه و مقامي كـه     ماموران دولتي و شهرداري 

باشند از مقام خود سوء استفاده كرده و از اجراي اوامـر    
كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يـا اجـراي              
احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هر گونه امري كـه از              
طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري كننـد         

سال محكوم خـواهـد       5به انفصال از خدمات دولتي تا       
تواند با ضميمه كردن راي قطعي ديوان         شد) شاكي مي   

عدالت اداري به دادستان محل مراجعه و عليه شخصي         
كنـد شـكـايـت         كه از اجراي راي ديوان خودداري مي      

كيفري مطرح و مسئول مربوطه را تحـت پـيـگـيـري              
قانوني قرار دهد و اعمال اين حق مانع از تـعـقـيـب                 

 شود. عمليات اجرايي نسب به حكم از سوي ديوان نمي
اجراي احكام در حال حاضر اجراي احكام ديـوا ن           
عدالت اداري به منظور اجراي احكام صادره از شـعـب            
ديوا ن تحت اداره كل ابالغ و اجرا زير نـظـر مـعـاون                

اي دادرس      قضايي ديوان تشكيل شده و با حضور عده       

كند و در همين ارتباط       اقدام به اجراي احكام صادر مي     
شعبه اجراي حكم كه بـواقـع بـر اسـاس چـارت               5

تشكيالتي مصوب رئيس قوه قضائيه كه قبـال تـوسـط            
رئيس ديوان پيشنهاد شده در تشكيالت اداره كل ابالغ         
و اجراي ديوان با تفكيك وظايف مشخص و معين بـه            

  كند: شرح زير مبادرت به اجراي حكم مي
شعبه اول اجراي احكام آرايي كه مـربـوط بـه              -1  

امور فرهنگي و پژوهشي بوده و احكامي كـه تـوسـط            
  كـنـد.      شـود و اجـراء مـي           شعب تشخيص صادر مي   

شعبه دوم اجراي احكام آرايي كه مربوط بـه امـور              -2  
نظامي و امنيتي اراضي و محيط زيسـت و فـنـي و                 

  كند. مهندسي است را اجرا مي
شعبه سوم اجراي احكام آرايي را كه ارتباط بـا     -3  

وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي داشته بـاشـد را             
 كند. اجرا مي

شعبه چهارم اجراي احكام آرايـي را كـه در                -4
ارتباط با مسائل اقتصادي، مالي، اداري استخـدامـي و           

  كند. نهادها را اجرا مي
هـا را       شعبه پنجم احكام مربوطه به شهرداري       -5  

  كند. اجرا مي
هر يك از شعب فوق داراي يك مسئول دفتر و يك 

كارمند است كه تحت نظارت قاضي شعبه اجراي 
كنند و عالوه بر آن رئيس اداره  احكام انجام وظيفه مي

اجراي احكام و معاون مدير كل ابالغ و اجراء نيز عهده 
دار وظايف اقدامات اجرايي بوده و بر عملكرد كادر 

  كند. اداري از حيث حسن جريان امور نظارت مي
در هر حال براي تعقيب عمليات اجرايي حكم پس 

ارجاع پرونده اجرايي قاضي مجري حكم ممكن است 
 هاي ذيل در مقام اجراي حكم برآيد: به روش

تصوير حكم را براي مقام مسئول و پاسخگوي  -1
دستگاه اجرايي طرف شكايت ارسال و از وي بخواهد تا 

با صدور دستور مقتضي تمهيداتي به عمل آورد تا 
حكم صادره در فرجه زماني كه توسط قاضي مجري 

 نحوه اجراي آراي شعب ديوان عدالت اداري
 

 محمدرضا دالوري، قاضي اجراي احكام ديوان عدالت اداري     

قي
حقو
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 كند اجراء شود. حكم تعيين مي
چنانچه مقام مسئول و پاسخگو و مخاطب حكم  -2

ديوان از اجابت خواسته ديوان راجع به اجراي حـكـم            
 1تواند به تجويز بند        امتناع كردقاضي مجري حكم مي    

مسئول مربوطه را احضار و تعهد بـر اجـراي              36ماده  
حكم يا جلب رضايت محكوم له در مدت معيـن اخـذ            

  كند.
در صورتيكه برغم اخذ تعهد كـمـاكـان مـقـام         -3  

مسئول و پاسخگوي حكم ديوان از اجراي حكم ديـوان          
اي   تواند طي مكاتبه    امتناع كند، قاضي مجري حكم مي     

به مستنكف اعالم كند بر مبناي دالئل موجوده مرتكب         
استنكاف شده است و لذا قبل از درخـواسـت اعـمـال              

قانون ديوان عدالت اداري از        37مجازات مقرر در ماده     
كننده راي چنانچه در دفاع از خـود            شعبه درخواست 

كند حكم ديوان را       مدارك و دالئلي دارد كه اثبات مي      
 اجرا كرده، ارائه دهد.

اگر مقام مسئول و مخاطب اجراي حكم ديـوان           -4
اقدامي در دفاع از خود راجع به ارائه مستندات اجـراي           
حكم ديوان ارائه نكرد مراتب استنكاف محكوم عليه از          

كننده حكم اعالم تا مجـازات        اجراي راي به شعبه صادر    
قانوني ديوان عـدالـت اداري         37كيفري مقرر در ماده     

 توسط شعبه اعمال شود.
چنانچه محكوم عليه از اجراي حكم استنـكـاف           -5

كند و حكم جنبه مالي داشته و از تاريخ ابالغ حـكـم              
تـوانـد در       يكسال گذشته باشد قاضي مجري حكم مي      

صورت حصول شرايط استنكاف عالوه بـر درخـواسـت           
مجازات براي مستنكف دستور توقيف حساب بـانـكـي          
محكوم عليه و برداشت از آن را به ميزان مبلغ محكـوم           

قـانـون ديـوان         36ماده     2به با اجازه حاصله از بند       
عدالت اداري صادر و همچنين دستور توقيف و ضـبـط           
اموال شخصي مستنكف را به در خواست ذي نفع نـيـز            

قانون ديوان عـدالـت اداري          36ماده    3به تجويز بند    
  صادر كند.

اگر حكم راجع به ابطال سند مالكيت در مـورد            -6  
ملك محكوم له صادر شده باشد چون ابـطـال سـنـد             
مالكيت و اعاده سند به وضع سابق و صـدور سـنـد                
مالكيت از حيطه اختيارات قانوني محكوم عليه خـارج          

تواند فرصت جلب رضايـت       است قاضي مجري حكم مي    
محكوم له را به محكوم عليه اعـطـاء درصـورت عـدم              

موفقيت در جلب رضايت در فرجه تعيين شده با اجازه          
قانون ديوان عدالت اداري و         36ماده    4حاصله از بند    

قانون دفـاتـر اسـنـاد           71بنا به تكليف مقرر در ماده       
برابر مفاد حـكـم دسـتـور بـي              1354رسمي مصوب   

اعتباري سند مالكيت ر ابه سازمان ثبت اسناد و امالك          
  كشور صادر كند.

چنانچه در فرآيند اجراي حكم ديوان از ناحيـه           -7  
محكوم عليه اسنادي تنظيم شود يا تصميماتي اتـخـاذ          
شود كه مغاير با راي ديوان باشد قاضي مجري حـكـم           

تواند دستور ابطال سند تنظيمي يا تصميم اتـخـاد             مي
  شده را صادر كند.

در صورتي كه در روند اجراي حـكـم دسـتـور               -8  
قضايي از سوي قاضي مجري حكم صادر شود و نسبت          
به اجراي دستور محكوم عليه تمرد كـنـدچـون ايـن              
دستور عنوان حكم و قرار بر آن صادق نيست از دائـره             

قانون ديوان عدالت اداري خارج بوده و         37شمول ماده   
تواند متمرد از اجراي دستور را         قاضي مجري حكم مي   

قانون آيين دادرسي كـيـفـري و           29با استناد به ماده     
قانون مجازات اسالمي به دادستان معرفي تا         576ماده  

تحت تعقيب كيفري قرار دهـد نـظـر بـه شـمـاره                   
اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در تائيد         87/16267/797

 و تسجيل اين مهم است.
اگر دادرس مجري حكم هنگام اجـراي حـكـم             -9

راي ديوان را واجد اشتباه بين شـرعـي يـا قـانـونـي                 
تواند از اجراي حـكـم خـودداري و             تشخيص دهد مي  

مراتب را به رياست ديوان يا مقام مأذون از قـبـل وي              
اعالم تا در صورتيكه رئيس ديوان نظر قاضي مـجـري            
حكم را صحيح تشخيص داد موضوع را جهت بـررسـي           
به شعبه تشخيص ارجاع دهد و در غير ايـن صـورت              
پرونده اجرايي را به قاضي حكم عودت تا عـمـلـيـات              
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اجرايي در خصوص حكم را تعقيب نمايد عالوه بـر آن            
كننده راي اعالم تا  تواند مراتب را به قضات صادر نيز مي

در صورتيكه حداقل يكي از دو قاضي يا دوقاضي از سه           
كننده راي متوجه اشتباه شكلي يا ماهـوي          قاضي صادر 

در رسيدگي خود شوند ضمن اعالم نظر مسـتـنـد و              
قـانـون ديـوان         16مستدل مكتوب با استناد به ماده       

عدالت اداري پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيـص          
  كند. به دفتر رئيس ديوان ارسال مي

چون راي اعم از حكم و قرار است چنانچه محكوم              
عليه از اجراي دستور موقت نيز امـتـنـاع كـنـد بـه                  

 35درخواست محكوم له توسط شعبه با استناد به ماده 
قانون ديوان عدالت اداري از رئيس يا معاون مشارالـيـه           

تواند درخواست كند تا جهت اجراي دستور مـوقـت      مي
مراتب را به يكي از دادرسان واحد اجراي احكام ارجـاع           
دهد و در اين خصوص قاضي مجري حكم از طـريـق              

قانون ديوان عـدالـت اداري         4و    1موارد مقيد در بند     
كند ولـكـن       موجبات اجراي دستورموقت را فراهم مي     

كـنـنـده      اين امر مانع از آن نخواهد بود كه شعبه صادر         
قـانـون ديـوان        26دستورموقت مجازات مقرر در ماده      

عدالت اداري را رأسا نسبت به مستنـكـف از اجـراي              
دستور موقت اعمال و متعاقب آن درخواسـت اجـراي           

 دستورموقت را از رياست يا معاون ديوان بخواهد.
در مواردي كه قاضي مجري حكم هنگام اجـرا         -10

متوجه سهوالقلم يا اشتباه در محاسبه راجع به حـكـم           
شود يا در برداشت نسبت به موضوع خواستـه حـكـم             

تواند از  دچار ترديد شده و آنرا مبهم تشخيص دهد، مي        
كننده راي با اجازه حاصله از تبصـره مـاده             شعبه صادر 

قانون ديوان عدالت اداري درخواست صدور حـكـم           16
قانـون ديـوان       7نمايد و شعبه با رعايت ماده         اصالحي  

  كند. عدالت اداري راي اصالحي صادر مي
رجوع به كارشناس براي تعيين محكوم بـه از          -11  

وظايف قاضي مجري حكم نبوده و شعبه موظف اسـت          
قانون ديـوان عـدالـت اداري از              9با استناد به ماده     

كارشناسان ديوان در فرايند رسيدگي بـهـره گـيـري            
نموده و چنانچه شعبه با مالحظه نظر كـارشـنـاس و              
مشاور ديوان به حصول قناعت وجـدانـي در كشـف              

قـانـون      24تواند با استناد به ماده         حقيقت نرسيد مي  
ديوان عدالت اداري كه اجازه هرگونه تحقيق يا اقدامي         
را به شعبه اعطاء كرد ه قرار ارجاع امر به كارشنـاسـي             

صادر و از كارشناسان دادگستري جهت كشف حقيقت        
و تعيين محكوم به كمك گرفته و متعاقب آن مبـادرت     

  به انشاي راي كند.
در صورتي كه فيمابين محكوم له يا محـكـوم           -12  

عليه در ارتباط با اجراي حكم و مستندات ارائه شده از           
سوي محكوم عليه اختالف شود و به لحاظ تخصـصـي           
بودن موضوع چنانچه در امر تشخيص قاضي مـجـري           
حكم ناتوان گردد اين مانع از آن نخواهد بود كه نـظـر             

 اهل فن توسط قاضي اجراي حكم اخذ شود.
قانون ديوان عدالـت    18و    16درخواست مواد     -13

اداري از سوي محكوم عليه مانع اجراي حكم نبـوده و            
قاضي مجري حكم موظف است عمليات اجرايي راجـع         
به حكم را تعقيب نمايد در صورتيكه شعب تشخـيـص           
حكم شعبه را نقض نمود قاضي مجري موظـف اسـت            
برابر حكم شعبه تشخيص عمل نموده و در صـورت             
اجراي حكم نسبت به اعاده وضع به حالت سابق اقـدام           

  كند.
اعالم درخواست اعاده دادرسي نـيـز تـوسـط           -14  

محكوم عليه مانع اجراي حكم نبوده مگر اينكه شعـبـه           
تقاضاي اعاده دادرسي را موجه تشخيص داده و دستور         
توقف اجراي راي را صادر كه در ايـنـصـورت قـاضـي               
مجري حكم موظف است به محض ابالغ دستور شعبـه          

  عمليات اجرايي را متوقف كند.
 1وقتي قاضي اجراي احكام با استناد به بنـد           -15  

قانون ديوان عدالت اداري مسئول مربوطـه را           36ماده  
نـمـايـد شـخـص          در ارتباط با اجراي حكم احضار مي      

احضار شده بايدخود شخصا مراجعه كند و چـنـانـچـه            
بخواهد بنابه هر دليلي از حضور در ديوان امـتـنـاع و              
نماينده معرفي نمايد بايد نمايـنـده مـعـرفـي شـده               

االختيار باشد؛ و در صورتيكه قاضي مجري حـكـم             تام
فرد خاص را با ذكر مشخصات و تعيين سمت وي بـه             
عنوان مستنكف از اجراي حكم جـهـت اسـتـمـتـاع               
دفاعيات وي و اخذ داليل و مدارك اجراي حكم احضار          

تواند طبق  نمايد اين فرد بايد شخصا رجوع نمايد و نمي 
ها و واجد وصف كـيـفـري       اصل شخصي بودن مجازات 

بودن قضيه استنكاف نماينده يا حتي وكيل دادگستري       
 معرفي نمايد و بايد شخصا در مقام دفاع برآيد.

شخصي كه توسط قاضي مجري حكم احضـار          -16
كند چون دستور احضـار       شود و از حضور امتناع مي       مي
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يك دستور قضايي بوده و عنوان حكم و قـرار صـادق              
 576نبوده و فرد احضار شونده از مقاماتي كه در ماده            

قانون مجازت اسالمي احصا شده قاضي مجري حـكـم      
تواند در صورت حصول عناصر تشكيل دهنده بـزه            مي

موضوع ماده مذكور فرديكه از حضور امتناع نـمـوده و            
مرتكب نقض دستور قضايي شده بوسيله مدعي العموم        
تحت پيگرد قانوني قرار دهد هر چند اين عدم حضـور        

تواند به عنوان يكي از دالئل احراز اسـتـنـكـاف              نيز مي 
 توسط شعبه نيز تلقي شود.

قانون ديوان عـدالـت       12نظارت موضوع ماده      -17
اداري نظارت اداري بوده و از جهت اتخاذ تصميمات و           

دارد داراي     اقداماتي كه قاضي مجري حكم معمول مي      
استقالل قضايي بوده و پاسخگوي اظهارنظر و اقدامـات         
خود بوده و چنانچه در فرايند اجرا طبق نظر ريـاسـت       
ديوان يا معاونان وي عمل نمايد و عملكرد وي مخالـف           
موازين و مقررات باشد خود شـخـصـا مسـئـولـيـت                
انتظامي،مدني داشته و رياست ديوان و معـاونـان وي           
هيچ مسئوليتي در مقابل اقدامات قاضي مجري حـكـم          
نداشته و ندارند؛زيرا نظر رئيس ديوان يا مـعـاون وي             
جنبه مشورتي داشته و جنبه دستوري ندارد تا قاضـي          
مجري حكم در صورت خالف بودن دستور ناگزيز باشد         

قانون مديريـت خـدمـات         96به تكليف مقرر در ماده      
  كشوري عمل كند.

وقتي قاضي مجري حكم محكوم عليه را بـه       -18  
عنـوان  

تـوانـد از        كندشعبه نمي   مستنكف به شعبه معرفي مي    
قانون ديوان خودداري     37اعمال مجازات مقرر در ماده      

قـانـون ديـوان         35نمايد زيرا قبال شعبه مطابق ماده       
عدالت اداري استنكاف را احراز كرده و بر همين مبنا از        
رئيس ديوان يا معاون وي خواسته تا مراتب را جـهـت            
اجرا به واحد دادرسان حكم ارجاع دهد؛و چون اقدامات         
قانوني قاضي مجري حكم كه دقيقا و عميقا منطبق بـا           
موازين حقوقي است منتهي به نتيجه نشده و محكـوم          

نمايد قاضي مـجـري       عليه از اجراي حكم خودداري مي     
حكم تكليفي جز اعالم استنكاف به شعـبـه نـدارد و              
شعبه موظف است محكوم عليه را كه از فـرصـت داده         
شده از سوي قاضي مجري حكم كه مقنن براي او در            
نظر گرفته استفاده ننموده و با غرض ورزي از اجـراي            

را    37حكم امتناع نموده است مجازات مقرر در ماده          
اعمال نمايد.استدالل شعبه مبـنـي بـر عـدم احـراز                
استنكاف در تضاد آشكار با اعالم استنكافي اسـت كـه            

قانـون ديـوان اعـالم          35قبال با اجازه حاصله از ماده       
داشته است و با اعالم شعبه مبنـي بـر عـدم احـراز                 
استنكاف قاضي مجري حكم ديگر مواجه با تكـلـيـفـي       
نيست زيرا از تمام اختيارات قانوني خود در مـقـررات            

اي    ديوان جهت اجراي حكم بهره گيري كرده و نتيجه        
از اعمال قوانين مربوط به اجراء توسط قاضي مـجـري            

 حكم حاصل نشده است.
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 تخصصي در بازرسي كل استان گيالن –تشكيل كميته علمي  

 -به منظور تقويت نظارت ها از طريق بهره گيري نظرات نخبگان علمي و پژوهشي استان ،كميتـه عـلـمـي                        
  تخصصي متشكّل از تعدادي از صاحبنظران در عرصه هاي مختلف در محل بازرسي كل گيالن تشكيل شد.

 ديدار بازرس كل چهارمحال وبختياري با حجت السالم و المسلمين نكونام
 نماينده ولي فقيه دراستان 

هاي   بازرس كل استان چهارمحال وبختياري با اشاره به برخي از مشكالت و معضالت پيش روي دستگاه                     
اجرايي گفت: بازرسي دراصل با نظارت صحيح ضمن شفاف سازي و ارتقاء سطح رضايت مندي مردم موجبات                     

 كاهش حيف و ميل و در نهايت تضييع بيت المال مي گردد.



فند
اس

م/ 
نج

و پ
ت 

ص
 ش
اره

شم
م/
نج

ل پ
سا

 

51 

 هاي استان خراسان رضوي برگزاري جلسه شوراي هماهنگي بانك
 با بازرس كل اين استان 

هاي استان خراسان رضوي در حضور بازرس كل استان خراسان رضوي                   جلسه شوراي هماهنگي بانك     
هايي را جهت بهبود و        هاي موجود در سيستم بانكي، توصيه        برگزارگرديد. بازرس كل استان با اشاره به آسيب         

تسريع در امور ارائه نمود. همچنين مقرر گرديد جلسه مشتركي ميان مراجع قضايي و مديران بانكي استان برگزار                  
  گردد.

 ديدار رئيس كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسالمي در منطقه 

 با  بازرس كل استان همدان 
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 ديدار بازرس كل سيستان و بلوچستان با ائمه جمعه اهل تشيع و تسنن
  

ميرزاده بازرس كل استاندر سفر به شهرستان سراوان ائمه جمعه اهل تشيع و تسنن و فرماندار ديدار                          
 وگفتگوكرد. وي همچنين عازم مرز مشترك با پاكستان شد و از نزديك موضوع پديده قاچاق را بررسي كرد.

 بازرس كل استان خوزستان از دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز بازديد
 

ريـيـسـه حضـور         كرمي بازرس كل استان خوزستان در بازديد از دانشگاه اسالمي واحد اهواز در جمع هيات    
   يافت. 

وي هدف از ارتباط با دانشگاه ها را شناسايي نقاط قوت و ضعف سازمان هاي اجرايي برشمرد و افـزود : بـا                            
بررسي و تجزيه و تحليل شكايات و انتقادات واصل شده به اداره كل بازرسي استان به اين نتيجه رسيده ايم كه بـا    
بهره مندي از توانايي اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها مي توان روندها را آسيب شناسي كرده و براي برون      

 .رفت و اصالح مستمر امور اقدامات علمي و عملي را تدوين و اجرايي نمود
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 استان كردستان با اعضاي شوراي اسالمي شهر سنندج بازرس كل ديدار

  اعضا شوراي اسالمي شهر سنندج با بازرس كل استان كردستان ديدار و گفتگو كردند. 

 بازرس كل استان فارس نشست خبري
 

بازرس كل استان فارس در نشستي خبري با اشاره به وظيفه سازمان بازرسي ابراز داشت: يكي از                      
ملزومات حسن اجراي امور در كشور، همدلي و همگرايي مسئوالن است. اگر مسئوالن در سطح استان از                 
رده هاي باال تا پايين در خدمت به مردم همدلي داشته باشند مي توان گفت امور به خوبي جريان دارد و                     

 .در استان فارس نيز شرايط مطلوب از اين حيث ارزيابي مي شود
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 مدير كل بازرسي استان گلستان از اداره زندان گرگان بازديد

حـرفـه     االسالم و المسلمين فتوحي ضمن بازديد از قسمت هاي مختلف زندان به ويژه كـارگـاه هـاي                    حجت
گردد از تالش و اقـدامـات         آموزي كه موجب كسب مهارت هاي الزم و اشتغال به كار زندانيان پس از آزادي مي             

 .الزم را بيان كرد موثر رييس و پرسنل زندان گرگان تقدير و توصيه هاي

 فعاليت دوره جديد پايگاه بسيج امام حسن عسگري(ع) بازرسي كل استان كرمانشاه
 

به مناسبت گرامي داشت ايام اهللا دهه مبارك فجر انقالب اسالمي ، نشستي با حضور فرمانده سپـاه حضـرت                     
نبي اكرم (ص) استان كرمانشاه ، سردار پاسدار حاج بهمن ريحاني ، جناب سرهنگ رنجبر جانشين بسيج ادارات                    

  استان و تني چند از همراهان ، بازرس كل و پرسنل بازرسي استان در محل سالن جلسات بر گزار شد
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 بازديد بازرس كل استان يزد از انتقال خون استان
از بـخـش       المسلمين طالبي بازرس كل استان يزد با حضور در اداره كل انتقال خون استان                  حجت االسالم  

  . هاي اهدا كنندگان ، فرآورده ، پخش خون ، آزمايشگاه و كنترل كيفي بازديد كرد

 جلسه شوراي قضايي استان در بازرسي كل استان هرمزگان برگزاري

دادگستري و ساير اعضاء در اداره كل بـازرسـي ايـن               دومين جلسه شوراي قضايي استان با حضور رئيس كل         
 استان  برگزار شد.

در اين جلسه ابوالهادي بازرس كل استان هرمزگان از همكاري مراجع قضايي در تسريع رسيدگي به پـرونـده                    
 هاي مربوط به بازرسي قدرداني كرد.



حداكثر در   Wordيادداشت و ...) به صورت تايپ شده در قالب فايل  همكاران محترم سازمان و عالقمندان مي توانند آثار خود را (شامل مقاله،
 صفحه  به دفتر نشريه آيينه بازرسي واقع در روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور ارسال نمايند. 4

 نشريه سازمان بازرسي كل كشور
1393/ اسفند 65سال پنجم/ شماره   

سازمان بازرسي كل كشورصاحب امتياز:   
ابوالفضل روستاييمدير مسئول:   

محمدحسين صيرفيسردبير:   
محمدجواد صلواتي تهرانيدبير تحريريه:   
پور ياسر فاتحي،علي فخيمي، حسين علي: گروه تحريريه  

مجيد مقصوديآرا:  صفحه  
غيبي حسين پرندهسايت:  امور وب  

61362831تلفن:   
 نشريه سازمان بازرسي كل كشور

 1393/ اسفند 65سال پنجم/ شماره 

 راهكارهاي حل مشكالت اقتصادي كشور از ديدگاه رهبر معظم انقالب
هاي   تحريم  اي در ديدار مردم آذربايجان با اشاره به مسائل اقتصادي كشور و لزوم مقابله با                خامنه  اهللا  حضرت آيت 

درون خود تالشي بكند و كاري بكند         عالج چيست؟ عالج اين است كه يك ملّت در        «دشمن در اين زمينه، فرمودند:      
نكات اصلي رهبر انقالب اسالمي       »بگذارد؛ عالج اين است.     ي دشمن كه حتمي است، اثر نگذارد يا كم اثر            كه ضربه 

 .اقتصادي در اين ديدار، در قالب جدول زير مرور شده است درباره راهكارهاي حل مشكالت

 اي) اهللا العظمي خامنه (دفتر حفظ ونشر آثار حضرت آيت 

 راهكارهاي حل مشكالت اقتصادي كشور
 )1393/11/29بيانات رهبر معظم انقالب در زمينه اقتصاد مقاومتي در ديدار مردم آذربايجان  (

وانها، با كشور به نفت قطع بشود؛ بايد به اينجا برسيم...اين كار سخت را با همت، با اعتماد به اين مردم، با اعتماد به اين ج  بايد اتّكاء بودجه كشور  به نفت  قطع اتّكاء بودجه 
 نصرت داده است، ميشود انجام داد.  هاي داخلي كشور، با اعتماد به خداي متعال كه وعده اعتماد به سرمايه

بودجه به توليد داخلى  و   تكيه 
 ماليات

درآمدهاي از درون مردم باشد، يعني از همين ماليات، كه ماليات هم مربوط ميشود به توليد و         وسيله دولت، به  كشور، اداره  بودجه
 كسب و كار.

 ي.ور توليد را كم كند، كيفيت را باال ببرد؛ اين ميشود بهبود بهره  وپاش، هزينه دار ما سعي كند با كم كردنِ ريخت ما، بنگاه  توليدكننده وري ارتقاء بهره 

ى حداكثرى از ظرفيتهاى  استفاده 
 داخلي و جغرافيايى

كشور ما روي نقشه كه نگاه كنيد، يك چهارراه بسيار حساس و مهم زميني و هوايي است؛ دسترسي به آبهاي آزاد هم دارد؛ اينها 
 ريزي بشود، فكر كنند، از اين فرصتها به نحو احسن استفاده كنند. فرصتهاي بسيار مهمي است؛ عالوه بر منابع، عالوه بر امكانات، برنامه

مصرف محصوالت داخلى توسط  
 مردم و مسئولين

آن چيزهايي كه مشابه داخلي دارد، متعصبانه و با تعصبِ تمام، ملّت ايران، خارجيِ آن را مصرف نكنند... من اين حرف را براي هركسي  
هاي خودش است كه بنا است فردا در اين كشور        مند است، به فكر بچه كشور عالقه مند است، به آينده ميگويم كه به ايران عالقه

 زندگي كنند.
اجتناب از اسراف، تضييع مال و  

 هدر دادن منابع عمومى
 اجتناب از اسراف، تضييع مال، هدر دادن منابع عمومي، هدر دادن آب، هدر دادن نان، از بين بردن خاك.

  

 بنيان هاي دانش ي شركت توسعه 
بنيان هم فقط مخصوص صنعت نيست؛ در صنعت، در كشاورزي، در خدمات، در  وجود بيايد. شركتهاي دانش بنيان به شركتهاي دانش

 نيازسنجي.
 ي كارهاي الزم در اقتصاد كشور است. جدي با قاچاق از جمله  مبارزه مبارزه جدي با قاچاق 

 هاى بانكى جدى با بدحساب  مبارزه 
اي هستند از تسهيالت بانكي، بناحق و نادرست استفاده ميكنند؛ براي يك كار تسهيالت ميگيرند، در كار ديگري آن را مصرف                         يك عده 

 ها تسويه نميكنند؛ اينها واقعاً مجرمند. ميكنند كه مصلحت كشور نيست؛ بعد هم بدهي خودشان را با بانك

ــان   ــدگ ــن ــوان ــي              خ ــرام گ
و     PDFتواننـد فـايـل          مي

  اي نشريه آيـيـنـه        چندرسانه
سايت سازمان   بازرسي را در وب   

 به آدرس:
http://local.bazresi.ir   

 .مطالعه نمايند
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روابط عمومی
AyenehBazresi_65_Rahbari_Tabriz_931129_Last Mix.mp3




 
 


 مرور سریع 
 29/11/1393 آذربایجانمردم  دیدار در بیانات


 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد براي 
 مطالعه بیشتر


مردم  خصوصیّات
 آذربایجان


 ىهراس مشکالت از و شجاعند و دلیر هم میکنند، عمل بهنگام و شناسندموقع هم هستند، پیشـرو هم که دادند نشـان تبریز مردم و آذربایجان مردم •
 .ایمانند با کلمه واقعى معناى به هم نمیدهند، راه دل به


 .بشود فراموش عاشورا ىحادثه نگذاشتند که بود کبرى زینب جناب و) السّالمعلیه( سجّاد امام کار شبیه ،56 سال بهمن ونهمبیست در مردم حضور •


 دیدار در بیانات


آذربایجان  مردم


28/11/1392 


پیشرفت کارها با 
 آنهاسپردن 


 به مردم


 .بود بزرگوار امام هنر این بود؛ امام هنر این مردم؛ دست عمل ابتکار مردم، دست صحنه مردم، دست کار •
 ؛کشور صاحب نه بود، کشور در زیادي و سربار و انگل یک او کهدرحالی شاه؛ کیست؟ کشور صـاحب دارد؛ صـاحب کشـور میگفتند طاغوت دوران در •


 .مردم کیست؟ کشور صاحب دارد؛ صاحب کشور بله، مردمند؛ کشور صاحب
 دقایق و ظرایف ىهمه ىمالحظه با ریزى،برنامه با تدبیر، با کارها باشد؛ این باید اسـالمى، جمهورى دوران در زمان از اىبرهه هر در مسـئوالن دبیرت •


 .رفت خواهد پیش کارها وقتآن بشود؛ گذاشته مردم اختیار در
 مانند و رؤسا و مسئوالن اختیار در انحصارى را کارى هر اسـت؛ رفته پیش کار آن کردیم، مردم به محوّل را کارى هر وقتى هر امروز تا انقالب اوّل از •


 .است رفته پیش کُند است، نمانده متوقّف اگر. است مانده متوقّف کار دادیم، قرار اینها
 ردمم به صحنه هرجا. کنند وارد داعش به موسوم نیروهاى این به را ضربه این توانستند کشور آن ارتش از پشتیبانى در عراق مردمى مجاهد نیروهاى •


 .برد خواهد پیش را کارها مردمى، متکثّر و متنوّع نیروهاى مردمى، هاىانگیزه شد، سپرده
 .نبهم ودوّمبیست ماجراى در را امسال حضور این کنم توصیف و کنم تشکّر ایران بزرگ ملّت از عزیزمان، مردم از اینکه از است قاصر زبانم واقعاً من •
 شوخى اینها کردند؛ پیمایىراه آمدند خاك طوفانِ در مردم اهواز، مثل جاهایى در کردند؛ پیمایىراه آمدند باران و برف و سرما در مردم شهرهایى، در •


 میشود؟ برگزار شکوه این با و عظمت این با همآن مردم ىوسیلهبه انقالب سالگرد دنیا کجاى میگذرد، انقالب از سال 36 است؟


 در بیانات


 بزرگ اجتماع


 کرمانشاه مردم


20/07/1390 
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 مشکالت اقتصادي
کشور و راهکارهاي 


 نغلبه بر آ


 لتبدی اسالمى ایران نگذارند اینکه براى داشت وجود استکبارى قدرتهاى عمومىِ ریزىِبرنامه یک شد، تمام مقدّس دفاع سال هشـت که 67 سـال از •
 .کردند کار این روى کردند، سعى منطقه؛ در اقتصادى اثرگذار قدرت یک به بشود


 که دشمن ىضربه که بکند کارى و بکند تالشـى خود درون در ملّت یک که اسـت این عالج چیسـت؟ عالج اسـت؛ کردن دشـمنى دشـمن طبیعت •
 .بگذارد اثر کم یا نگذارد اثر است، حتمى


 بود. دولتى ما اقتصاد اینکه یکى بود؛ نفتى ما اقتصاد اینکه یکى: است داشته وجود ما اقتصاد در بزرگ اشکال دو •
 .است الزم هم نباشد تحریم است، الزم هم باشد تحریم است؛ ضرورى کشور براى مقاومتى اقتصاد •
 یعنى این؛ ىیعن مقاومتى اقتصاد. کند وارد آسیب مردم زندگى به نمیتواند المللىبین هاىتکانه این از کدامهیچ باشد، مقاومتى اقتصاد کشـور در اگر •


 .بشود استفاده مردم نیروهاى از که باشد جورى اقتصادى بناى و اقتصادى ساختِ کشور، داخل در
 .میدهند مالیات و میکنند تولید مردم که درآمدى به یعنى باشد، داخلى تولید به بودجه ىتکیه باید •
 مالیاتى فرار نمیگیریم؛ مالیات وکتابحساببى درآمددارِ فالن دار،سرمایهکالنْ فالن از امّا میگیریم مالیات ضعفا از امروز ما. است فریضـه یک مالیات •


 .است جرم اینها دارند؛
 .ورىبهره بهبود میشود این ببرد؛ باال را کیفیّت کند، کم را تولید ىهزینه وپاش،ریخت کردنِ کم با کند سعى ما داربنگاه ما، ىتولیدکننده •
 !چیست بِرَند فالن؛ بِرَند است، »بِرَند« بگویند است شده مُد حاال. هانشانه این دنبال نروند کنند؛ مصرف مردم را داخلى محصوالت •
 .کنیم ایستادگى میتوانیم آورند،درمى حرفها این و تحریم سر ما دشمنان اىکهشنگهالم مقابل در ما میتوانیم؛ ما •
ــئله در حتّى اگر • ــته ىمس  و آنها مخرّب حرکت هم باز را، آنها ىدیکته کنیم قبول و برویم پیش ما میکنند دیکته آنها که جورهمان هم اىهس


 .مخالفند انقالب اصل با چون میکنند؛ درست هم باز را مشکالت اقسام و انواع شد؛ نخواهد برداشته آنها تحریمهاى
 آن به دنیا و است اثرگذاري و مهم بسـیار انرژي یک که گازي .کرد خواهد تحریم را آنها که اسـت ایران ملّت این آینده در باشـد، تحریم بر بناى اگر •


 .باشد مناسب که وقتی در را آنها میکنیم تحریم ما. است ما اختیار در گاز این دارد، گاز این به احتیاج بیچاره اروپاي همین و دارد احتیاج


 در بیانات


 تبیین جلسه


 هايسیاست


مقاومتی  اقتصاد


20/12/1392 
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واژگان کلیدي
بیانات در دیدار مردم 


آذربایجان


1393/11/29


مردم 
راهپیماییآذربایجان


بیست و 
دوم بهمن


برنامه ریزي
دشمن 
براي 


اقتصاد


اقتصاد 
نفتی


اقتصاد 
دولتی


اقتصاد 
مقاومتی


قطع اتکاء 
بودجه به 


نفت
مالیات


ارتقاء 
بهره وري


ز استفاده ا
ظرفیت هاي 


داخلی


مصرف 
محصوالت 


داخلی


شرکت هاي 
ندانش بنیا


حربه 
تحریم
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