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 ماهنامه سازمان بازرسي كل كشور نشريه داخلي

 تبيين آمبودزمان 
 پارلماني سوئد 

ها، راهكارهاي  داشته
 هاي پونـزي دسيسـه اقتصاد مقاومتي

آذرماه با حضور و      24تا    22و اطالعات سازمان بازرسي كل كشور           هفتمين همايش سراسري مسئولين و كارشناسان حفاظت      
و اطالعات قوه قضـائـيـه          والمسلمين خطيب، رئيس مركز حفاظت        االسالم    سخنراني رئيس سازمان بازرسي كل كشور و حجت       

 برگزار شد.
هاي مختلـف     در مراسم افتتاحيه اين همايش، ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي كل كشور از زحمات همكاران سازماني در بخش                 

 دارند، تشكر و قدرداني نمود.    ها كه كار بزرگ تأمين امنيت در درون سازمان را بر عهده حفاظت در مركز و استان
  46ادامه در صفحه 
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ترين عواملي كه نظام اداري را مورد تهديـد قـرار              يكي از شاخص  
دهد، پديده شوم فساد است كه سالمت جامعه را با يك بـحـران                 مي

سازد، در اين ميان نقش و جايگاه ويژه نظارت كارآمد            جدي روبرو مي  
در تضمين و استمرار سالمت در تمام ابعـاد و سـطـوح بـيـش از                     

هـا،     گردد. ضرورت همسـويـي در سـيـاسـت              وقت احساس مي    همه
هاي فـنـي و         افزايي در اقدامات و فعاليت      ها و هم    همگرايي در برنامه  

فراگيري و جلوگيري از تداخل كاري و موازي كاري بيش از گذشتـه             
 ضرورت دارد . 

ويـژه بـا       طور حتم با توسعه نظارت كارآمد فراگير كردن آن به           به
تقويت بخش پيشگيرانه، موجبات ارتقاي سالمت نظام اداري فـراهـم           
گرديده و گسترش عدالت را در تمام زوايـا بـراي عـامـه مــــردم                    

تر خواهد كرد، آنچه مسلم اسـت اعـالم عـزم               محســوس و ملموس  
هـاي    كني فســاد، افــزايش همگرايي ميان دستگاه       جدي براي ريشه  

هـاي    افزايي، افزايش حساسيت بخش     متولي امر مقابله با فساد، دانش     
عمومي و خصوصي و توسعه نظارت همگاني و اهميت قائل شدن بـه             

 وظايف قانوني و داشتن تعامل و هماهنگي است . 

در خصوص نظارت موفق نيز بايستي ابعاد مختلف آن را لـحـاظ              
نمود  كه يك بعد آن ساختار است، بعد ديگر آن مجموعه قوانيـن و                

شود، بعد ديگر آن ، اداره حاكميت و نظام در             مقرراتي كه تدوين مي   
ها و درنهايت تقويت نظام نظـارتـي كـارآمـد              انجام نظارت و رفع آن    

است، كه در مقاله فوق مختصات نظام نظـارتـي كـارآمـد مـطـرح                  
 گردد: مي

 گر :  ـ نظارت اصالح 1

هدف و فلسفه وجودي نظارت و كنترل اصالح و بهبود اسـت و               
اگر اين ويژگي در نظام كنترلي موجود نباشد سيستم، دوام چندانـي            

صـورت يـك وظـيـفـه اجـبـاري در                   زودي بـه    نخواهد يافت و به   
هاي نظارتي بايد تـالش       گر خواهد شد. سازمان      سازماني جلوه   مجموعه

هـا    ها عوامل آن    كنند تا پس از شناسايي دقيق بسترهاي فساد، ريشه        
هـا را       هاي مختلف شناسايي و با مطالعات الزم، منشأ آن          را در حوزه  

هاي اصالحي و اجرايي را ارائه نمايند . اگـر              حل  يابي كرده و راه     ريشه
ها بپردازنـد     هاي نظارتي تنها به كشف مشكالت و سوء جريان          سازمان

حلي ارائه ندهند و يا توليدكننده گزارشات مفـصـل            گونه راه   ولي هيچ 
در مورد مشكل باشند اما خود را موظف به يافتن علـت مشـكـل و                  

 اند.  يابي آن ندانند درانجام رسالت خود توفيق چنداني نداشته ريشه

هاي نظارتي باهـدف      بايد پيوسته اين نكته تكرار شود كه سازمان       
عـنـوان      اند و نبايد طوري عمـل كننـد كـه بـه          اصالح به وجود آمده   

كننده ، يابنده خطاها يا برمال كننده اشتباهات شهـرت            مرجعي تنبيه 
اي را از خود در جامعه تصويـر          يابند، اگر سازمان نظارتي چنين چهره     

هـا    سرعت مقبوليت اجتماعي خود را در ميان افراد و سازمان           كند ، به  
صورت سازماني ناموفق و نا اثربخش مطرح خـواهـد             داده و به    ازدست

 شد. 

 ـ نظارت مثبت نگر :  2

در فرآيند نظارت و كنترل مقايسه و تطبيق دقيق ميان آنچه كـه             
آمده از اين مقايسه نتيجه نظـارت      دست  آمده و نتيجه به     عمل  هست به 

آيد. ازنظر منطقي سه حالت در فرايند كنترل مـتـصـور                به شمار مي  
آيد، اجراي كارهـا      است ، در حالت اول كه حالت ايده آل به شمار مي           

كامالً مطابق استانداردها و ضوابط بـوده و نتيجـه كنـتـرل مـثـبـت          
شود. در حالت دوم اجراي كارها فراتر از استـانـداردهـا و                 ارزيابي مي 

ضوابط بوده و اين امر نشانگر آن است كه مجريان بهتر و بـيـشـتـر                  
اند ، در حالت سوم كه حـالـتـي       ازآنچه مقرر بوده است فعاليت كرده  

 هاي نظام كارآمد نظارتي ويژگي
 

  تهيه و تنظيم: علي احمدي معاون بازرسي كل استان مركزي

 مقاله
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تر از استانداردهـا و        تر و پايين    رود اجراي كارها كم     منفي به شمار مي   
 دهد.  هايي را نشان مي ضوابط بوده و كنترل مشكالت و نارسايي

وغم خود را      هاي نظارتي هم    شود، اغلب سازمان    بعضاً مالحظه مي  
مصروف حالت سوم كرده و نوعي نظارت منـفـي نـگـر را اعـمـال                    

نمايند . در اين فرهنگ نظارتي اگر كارها بر وفق معيارها باشد و                 مي
ها فراتر از استانداردها پيشرفت كـرده بـاشـد، حـمـل              يا آن فعاليت  

هـا صـورت        گونه واكنشي در بـرابـر آن          برانجام وظيفه شده و هيچ    
گيرد. اما اگر نكته منفي پيدا شد توجيهات معطوف به آن شده و              نمي

 شده و تنبيه گردند.  شود تا خاطي مشخص تالش مي

در يك نظام نظارتي مطلوب بايد نقاط مثـبـت نـيـز مـدنـظـر                   
كننده باشد و با ديدي مثبت به مسائل نگريسته شود. نـقـاط                 نظارت

قوت و ضعف در كنار هم ديده شوند و همواره با نگاهي مثبـت كـار                 
بندي  كنترل صورت بپذيرد. تـرويـج فرهنگ اعتمـاد به ديگران و پاي 

يافتـه و      شود تا  كنترل مثبت نگر توسعه        به اصــل برائت موجب مي    
مندي و انگيزه بـه        هاي تحت نظارت باعالقه     ها يا سازمان    افـراد، گروه 

كنترل باانگيزه و با رغبت و شدت تن دهند. كنترل در چنين حالتـي     
داده و با رغبت و تمـايـل كـنـتـرل               تلخي و گزندگي خود را ازدست     

 رو خواهد شد .  شوندگان روبه

 نگر :  ـ نظارت پيش 3

يكــي از مشكـالت كنتـرل آن است كه استفاده از مكـانـيـسـم              
كـه     رو درصورتي پردازند، ازاين بازخور پس از انجام عمل به نتيجه مي   

هـاي بـه        توان از خسارات و زيـĤن  نتيجه عمل منفي باشد ديگر نمي  
وجود آمده جلوگيري نمود. بـه همين سبب برخي از انديشـمـنـدان              

نـام  »  نوشداروي پـس از مـرگ            «هاي بازخور را      مديريت، كنترل 
هاي نـظـارتـي ايـفـا            اند . اگرچه بازخور، نقش مهمي در نظام          نهاده
تواند پاسخگوي نيازهاي مـا بـاشـد،        كنند. اما در اغلب موارد نمي        مي

گونه كه مذكور افتاد بازخور بر اساس نتـايـج حـاصـل از                  زيرا همان 
كـه     كه گاهي الزم است قبل از آن         گيرد، درحالي   ها شكل مي    فعاليت
هاي الزم به عمـل آيـد، در        اي به وجود آمده باشد، پيشگيري   نتيجه

اين قبيل موارد كنترل پيش نگر انجام اصطالحات قبل از اجـرا را                
 سازد .  ميسر مي

بـيـنـي       بر اطالعات موجود و پيـش       كنتــرل پيش نگــر، با تكيه    
گيري از تجربه و بصيرت مديران، قبـل از            واحوال آينده و بهره     اوضاع

كه به مرحله اجراي عمليات رسيده باشد ، كنترل و نـظـارت را                   آن

گيـرد و     ها انجام نمي    سازد، اين كنترل با استفاده از ستا ده         عملي مي 
هاي اجرايي امر كنترل را تحقـق         بيني  ها و پيش    بلكـه بـا كمـك داده   

بخشد. ذكر ايــن نكــته ضروري است كه وجود مكانيسم كنترل             مي
هاي بازخور نـبـوده و ايـن             پيش نگر در نظام نظارتي ، نفي كنترل       

مكانيسم به همراه هم نتايج بهتري را در اختيار سازمان نظارتي قـرار             
 دهد.  مي

هاي بازخور يا پس نگر تصحيح خطا، فقط نسبـت بـه               در كنترل 
كه كنترل پيش نگـر، سـازوكـاري           عمليات آينده ميسراست درحالي   

ها بوده    است كه قبل از وقوع اشتباهات و خطاها قادر به تشخيص آن           
نمايد. كنترل پيش نگر ابـزار مـفـيـدي در                ها جلوگيري مي    و از آن  

دهد تا قبل از فوت وقت و منابـع،         هاي نظارتي قرار مي     اختيار سازمان 
ها ممانعت بـه عـمـل آيـد.             شده و از وقوع آن      نقاط ضعف شناسايي  

كه به گذشته متكي باشد آينده گر اسـت           كنترل پيش نگر قبل از آن     
و در دنياي متحول امروز كه هرلحظه بر فاصله گذشـتـه و آيـنـده                  

 آيد .  شود كنترل مؤثري به شمار مي افزوده مي

هاي كنـتـرلـي       كنترل زمان وقوع، نيز با سازوكار ديگري در نظام        
هاي با خور بـه هـمـراه            تواند اثرات بهتري در مقايسه با  كنترل         مي

اي كه اولـيـن        داشته باشد . در كنترل زمان وقوع ، درست در لحظه           
رو باز    آيد، ازاين   شود نظارت الزم نيز به عمل مي        قدم اجرا برداشته مي   

شود كه اگر نقصي در كـار بـاشـد             اي بسيار سريعي حاصل مي      خوره
حل و رفع است. كنترل زمان وقوع اگـرچـه مـانـنـد                   سرعت قابل   به

شود ولي به علت نزديـك      هاي پيش نگر قبل از اجرا انجام نمي         كنترل
هايي  مانند امـكـان اصـالح            بودن آن به زمان وقوع عمل ، از مزيت        

هـا از نـتـيـجـه            اشتباهات در اسرع وقت، آگاه شدن افراد و سازمان        
ها و درنهايت اثربخشي   هاي خود بالفاصله پس از انجام فعاليت      فعاليت
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 تر نظام كنترلي، برخوردار است . بيش

 گرا :  ـ نظارت عينيت4

گرايي و دور شـدن از         سوي ذهني   يكي از آفات نظارت، گرايش به     
دهد كه معيـارهـا و         گرايي است، اين وضعيت زمـانـي رخ مي        عينيت

سـنـجـش، در دسـتـرس             استانداردهاي عيني ملمـوس و قـابـل         
كنندگان نيست و آنان براي انجام كنترل به معيارهاي ذهنـي             نظارت

آمـيـز      شوند و كار نظارت را بسيار مخـاطـره          خودساخته، متوسل مي  
سازند، در چنين حالتي حركت و رفتارهاي دلخواهانه در سازمـان             مي

شود و امكان بروز تبعيض در امر نظارت بسـيـار              نظارتي مشاهده مي  
 گردد .  محتمل مي

هاي نظارتي بايد بكـوشـنـد تـا        براي غلبه بر اين مشكل، سازمان 
معيارهاي دقيق و عيني براي نظارت طراحي نموده و موارد مشابه را             
با ابزار سنجش واحدي مورد نظارت قرار دهند. عينيت استانداردها و            

وضوح نتيجه كـاري       معيارها موجب شفافيت امر نظارت شوندگان به      
گونه شـبـهـه و       كنند و جاي هيچ    خود را در آينه نظارت مشاهده مي      

 ماند .  ابهامي باقي نمي

ها و  البته عينت گرا بودن نظام نظارتي ، به معناي توجه به كميت   
ها نيست، بلكه بايد مسائل كيفي و ابعاد گوناگون آن            غفلت از كيفيت  
سنـجـي     شده ، مدنظر باشد و كميت سنجي و كيفيت          در مورد نظارت  

سنجي در اغلـب مـوارد         به همراه هم صورت پذيرد، دشواري كيفيت      
هايــي كـه بـه         شود تا در امر نظارت توجهات بـه كميت         موجب مي 

هاي كار، ناديـده   شوند، معطوف شده و يا كيفيت    سهولت سنجيده مي  
انگاشتـه شوند، ايـن ضــايعه، كنتـرل را نـاقص ساخته و نتايج آن را       

سازد . نمونه بارز اين مشكل تـوجـه            اعتماد مي   كننده و غيرقابل    گمراه
شده اسـت.      هاي انجام   ها و غفلت از فعاليت      به مسائل مالي در نظارت    

ها در امر كنترل بايد از افراد كارآزموده و آگـاه              براي سنجش كيفيت  
نسبت به كار مورد نظارت بهره گرفت و  كوشيد تا اين بعد مهـم در                 

 امر نظارت همواره موردتوجه باشد . 

 گرا :  ـ نظارت سازمان5

صورت   توجه به ماهيت سازمان و روابط موجود در آن نظارت را به           
هـا در      ها و مقايسه    سازد. در نظارت فردي، كنترل       متفاوتي مطرح مي  

طور فردي انـجـام       هاي وي به    مــورد يك فــرد و وظايف و مسئوليت      
هاي  سازماني بايد به گونه    كه همين فرد در مجموعه      گيرد . درحالي     مي

ديگر مورد ارزيابي و نظارت قرار گيرد. كسي كه اخـتـيـارات او در                 

مراتب منوط و مرتبـط بـه اخـتـيـارات ديـگـران بـوده و                        سلسله
هاي عملكرد او وابسته به عملكردهاي بسياري از افراد ديگر            مسئوليت

طور فـردي     توان به   عنوان زيردست و فرادست و همكار است را نمي          به
مسئول دانست و از او مسئوليت فردي را درخواسـت كـرد. گـاهـي             

ها،   شوند كه در كنترل سازمان      هاي نظارتي دچار اين خطا مي       سازمان
عنوان عامل اصلي عـمـلـكـرد هسـتـنـد،               به دنبال يافتن يك فرد به     

كه عملكرد در سازمان تعلق فردي نداشته و سرشتي سازماني        درحالي
 و جمعي دارد . 

اي از دسـتـورات،          عمل خطا يا اقدام درست، حاصل مجمـوعـه        
اقدامات و رفتارها و روابطي است كه ساختار و شكل سازمان آن را               

تنهايي بـه يـك فـرد            توان آن را به     گاه نمي   ايجاد كرده است و هيچ    
مراتب فرماندهي، ميزان تـمـركـز،         نسبت داد، ماهيت سازمان، سلسله    

دهند كـه     رسميت و پيچيدگي ساختاري، مجموعاً عملي را شكل مي        
گيرد . اما اين اقدام فـردي           وسيله فرد يا افرادي انجام مي       درنهايت به 

به معناي انجام عمل با  نيت و قصد فردي نيست . در سازمان اگرچه                
زند اما اين دست او نيست،  بلـكـه            يك فرد دست به اقدام و عمل مي       

دست سازمان است و اين نكته مهمي است كه بـايـد مـوردتـوجـه                  
ها باشد، در بررسي و نظارت سازماني بـايـد             كنندگان سازمان   نظارت

مجموعه سازمان را در نظر گرفت. تقسيم وظـايـف، اخـتـيـارات و                   
ها را مدنظر قرارداد و هر عملي را در اين مجموعه بررسي و               مسئوليت

 ارزيابي نمود . 

 گرا :  ـ نظارت واقع 6

هـاي     هاي دولتي به علت ماهيت خاصشان، داراي جنبـه          سازمان
ها صبغه سياسـي      سياسي مطلق نسبي بوده و غالب تصميمات در آن        

ها تنها مـعـيـارهـاي            دارد، به اين دليل نبايد در ارزيابي اين سازمان        
هاي اقتصادي و خصوصي را در نظر گرفـت، گـاهـي اوقـات             سازمان

كند كه در سازمان دولـتـي    مصالح اجتماعي و منافع عامه ايجاب  مي 
تصميمي گــرفته شـــود كه شايد با معيارهاي مـنـطـبـق ابـزاري،               
تطبيق نداشته باشد، اما در پي تحقق اهداف منطق ارزشي و جوهري            

كننده تنها به اهداف ابزاري تأكيـد   گونه موارد اگر نظارت باشد. در اين  
 كننده و غيرمنصفانه خواهد شد.  گمان نتايج ارزيابي او گمراه كند بي

هـا و بـا          هاي دولتي را بايد با توجه به سياسي بودن آن           سازمان
معيارهايي كه اثربخشي سياسي را به همراه اثـربـخـشـي فـنـي و                   

دهد، مورد ارزيابي و كنترل قرارداد و          اقتصادي موردسنجش قرار مي   
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توان اطـمـيـنـان داشـت ارزيـابـي               تنها در اين صورت است كه مي      
 صحيحي صورت پذيرفته است . 

 نگر :  ـ نظارت كارا و غايت7

هاي مديريتي بايد از كار       كنترل و نظارت مانند انواع ديگر فعاليت      
ها و نتايج حاصل  آيي الزم برخوردار بوده و رابطه متناسبي بين هزينه

ديگر سازمان نظارتي نـبـايـد در       عبارت ها وجود داشته باشد، به      از آن 
هايي بپردازد كه نتايج حاصل       صرف هزينه   هاي كنترلي خود به     فعاليت

هـا    كه اين هزينه    ها ارزش چنداني در برنداشته باشد و درصورتي         از آن 
صرفه تـر بـود.         به  آمد مقرون   گرفت و كنترلي به عمل نمي       انجام نمي 

هاي دولتي مصداق اين حالت هستـنـد          ها در سازمان    برخي از كنترل  
ها اگر كنترلي انجام نگيرد خسارات احتمالي ناشـي از             در اين كنترل  

آن بسيار كمتر از هزينه نيروي انساني، وسايل و تجهيزاتي است كـه             
هاي تصادفي و     شود، در اين قبيل موارد شايد كنترل        صرف كنترل مي  

 حل مناسبي باشد.  غيرمستمر، يا حذف كنترل راه

البته بايد در نظر داشت كه نتايج حاصل از كنـتـرل و نـظـارت                  
همواره مالي و مادي نيستند و در كار آيي نظام كنترلي، بايد نتـايـج               

مثال: اگر نتيجه اعمال نظـارت،        عنوان  غيرمالي را نيز مدنظر داشت، به     
توان بـهـايـي        ايجاد اعتبار، حسن شهرت، امنيت و اعتماد باشد، نمي        

ها را پرداخـت      هاي الزم براي  آن      ها تعيين نمود و بايد هزينه       براي آن 
 نمود. 

كنيم نتايج حـاصـل از         نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره        
كنترل است، هر سيستمي در ارتباط با محيط خارجي خود نتايجـي            

دهد. نتايج قريب همان بروندادهاي سيستم  قريب و بعيد به دست مي 

مشاهده عيني بوده و كامالً محـسـوس هسـتـنـد،               هستنـد كـه قابل  
التحصيالن در يك مـوسـسـه آمـوزشـي،             بــراي مثــال: تعداد فارغ    
التحصيـالن    شوند، امــا اثراتي كه اين فارغ       برونداد قريب محسوب مي   

گذارند اثرات بعيد مـوسـسـه         در فرهنگ و اقتصاد جامعه بر جاي مي       
ها براي نظام نظارتي حـائـز          آيد كه توجه به آن      آموزشي به شمار مي   

اهميت بسيار است . گاهي اوقات به علت سهولت سـنـجـش اثـرات                 
ها را مالك كنترل قرار داده و از            هاي نظارتي تنها آن     قريب، سازمان 

كند كه اين شيوه برخورد نتـايـج كـنـتـرل را             اثرات بعيد غفلت مي   
سازد، اثرات و پيامدهاي بعيد كنترلي را مـفـيـدتـر و                 دار مي   خدشه
ها به توليد و       مثال: برخي از سازمان      عنوان  سازد، به   تر مي   استفاده  قابل

عنوان نتيـجـه قـريـب          ارائه خدمات و بروندادهايي مي پردارند كه به       
توجه هستند، اما ازنظر اثرات منفي بر محيط اجتماعي و طبيعي             قابل

ها مخرب و مضر هستند، در چنين شرايطي بايد در             ، اثرات بعيد آن   
نظارت هم نتايج قريب و بعيد و همچنين نظارت بر نتايج بـعـيـد و                 

 كننده قرار گيرند .  مفيد و مخرب موردتوجه نظارت

 گرا :  ـ نظارت كل 8

ها در يك سازمان باشد و بـا          نظارت ناظر، بايد بر مجموعه فعاليت     
نـگـر بـه         تأكيد بر يك جزء از ساير اجزاء غافل نماند. نظـارت كـل              

ها را در كنار هم مورد        دهد تا مجموعه فعاليت     كننده امكان مي    نظارت
ارزيابي قرار دهد و ارزش هر جزء را در رابطه با اجزاء ديگر بـررسـي                 

سازي جـزئـي    نمايد. توجه به يك جزء در نظارت موجب ضايعه بهينه         
مـثـال: اگـر          عنـوان  سازد، به سازي كل را مختل مي    گردد و بهينه    مي

سازمان نظارتي به نظارت واحد مالي در يك سازمان تأكيد بـگـذارد،             
كه واحـد      شود تا امور مالي بهبود يابد، اما ازآنجايي         اين امر سبب مي   

مالي بايد  در ارتباط با ساير واحدها كار كند، بهبود آن واحد و عـدم                
گردد تا كل سيـسـتـم         توسعه ساير واحدها به همراه آن ، موجب مي        

سازي كلي تحقق پـيـدا نـكـنـد               سازمان دچار اختالل شود و بهينه     
خاصيت كل يا سينرژي موضوعي است كه بايد در نظارت كـل گـرا               

طور متعـادل     كل اجزاء يك سيستم به      مدنظر باشد و نظارت نسبت به     
 و موزون صورت پذيرد.   

از جهت توجه به محيط بيروني و عوامـل مـؤثـر بـر سـازمـان                    
هاي خارجي نيز بايد در نظارت كل گرا اقدامات الزم صـورت               محيط

پذيرد و نظارت با توجه به محيط خارجي و عوامل مـوجـود در آن                  
هـاي زمـانـي        انجام شود . همچنين در نظارت كل گرا، توجه به افق           
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آينده نيز ضروري است، زيرا اگر نتايج سيستم  تنها در زمـان حـال                
مدنظر باشد و نتايج آتي موردتوجه نباشد، نظارت كـامـلـي اعـمـال                
نشـده و نتــايج نظارت نـاقص و نـادرست خواهند بود. استـفـاده از               

گيري كه نتايج را در مـقـاطـع             هاي مبتني بر درخت تصميم      تحليل
گونه مـوارد بسـيـار         دهد، در اين    زماني مختلف مورد ارزيابي قرار مي     

شود  كننده متوجه مي    مفيد و كارساز است. با انجام اين تحليل نظارت         
كه براي مثال نتايج منفي سال اول در يك سيستم مـمـكـن اسـت                 

ها را در يـك          هاي آتي شود و نبايد آن       موجب نتايج مثبت در سال    
طور خالصه نظارت     مقطع كوتاه و جزئي زماني منفي ارزيابي نمود، به        

كل گرا با توجه به اجزاء دروني يك سيستم، محيط خارجي و عوامل             
هاي زماني مختلف ، نظارتي جـامـع را تـحـقـق                 مؤثر بيروني و افق   

 بخشد.  مي

 گرا :  ـ نظارت مشتري9

در اداره امور دولتي سنتي، مديران نسبت به فرا دسـتـان خـود               
كردند و خود را در مقابـل آنـان پـاسـخـگـو                  احساس مسئوليت مي  

گـيـري از        دانستند، اما با ظهور مديريت دولتي جديد، با بـهـره             مي
هاي مديريت بخش خصوصي، رضايت مشتري و پاسخگو بودن      ويژگي

رجوع شكل جديدي از روابط ميان مـردم و             مديران نسبت به ارباب   
هـا اعـم از          مديران پديد آمد. در شرايطي كنوني، مديريت سازمان        
رجوع قـابـل       خصوصي يا عمومي با شاخص رضايت مشتريان و ارباب        

رجـوع، از      ارزيابي است، سازمان موفق امروز، سازماني است كه ارباب        
ها بايد بـا    خدمات يا توليدات آن راضي باشد. در جامعه مدني سازمان        

شاخص رضايت مشتريان موردسنجش قرار گيرند و مـديـران نـيـز               
اي    كه در اين راه توافق داشته باشند، مديـران شـايسـتـه               درصورتي

هاي نظارتي با توجه بـه ايـن شــاخـص،           گردند. سازمان    محسوب مي 
رجوع، موجب ارتقاي سطح كـمـي و            يعني رضايت مشتري يا ارباب    

هايي كه با     گردند. سازمان    ها مي   رساني و توليد سازمان     كيفـي خدمت 
كنـنـد رضـايـت         رضايت مشتري مورد ارزيابي قرار گيرند، تالش مي       

شـود تـا       مشتريان خود را جلب كنند و اين امر درازمدت موجب مي          
ها بهبود يابد، زيرا تـقـاضـاي       كيفيت و كميت خدمات و توليدات آن      

اصلي مشتريان و انتظار مهم آنان، توليدات و خدمات مطلـوب ، بـا                
 هزينه و قيمت پايين و كيفيت باال است. 

 ـ نظارت نامتمركز :10

سوي بزرگ شدن ميل دارند و        كه به   هاي امروزي درحالي    سازمان 

خواهند اهداف بزرگ و عظيمي را محقـق سـازنـد،              از اين طريق مي   
هاي كوچك نيـز بـرخـوردار       هاي مثبت سازمان    اند كه از ويژگي     مايل

هاي مجــازي، اين امكان را بـه          شده در سازمان    باشند، تلفيق حاصل  
هاي   اي از سازمان    هاي بزرگ در قالب شبكه      آورد كه سازمان    وجود مي 

كوچك شكل گيرند و با نوعي تمركز و تفويض اختيار به واحـدهـاي              
 كوچك، تحقق اهداف بزرگ را فراهم سازند. 

تـر بـايـد از           هاي بزرگ نظارتي براي،اثربخشي بـيـش         سازمان
مراتبي ديوانساالرانه  دوري جسـتـه و           ساختارهاي متمركز و سلسله   

اي متمايل شوند، ساختـارهـاي    سوي ساختارهاي نامتمركز و شبكه   به
اي مجازي يك بخش      هاي شبكه   اصطالح امروز سازمان    نـامتمركز و به  

آورند و بقـيـه امـور از طـريـق                     كننده قوي به وجــود مي      هماهنگ
هـاي     پذيرد. وجــود نـظـام        هاي كوچك و مستقل انجام مي       سازمان

آورد كـه ضـمـن          اطالعاتي و ارتباطي نيز اين امكان را فراهم    مي           
اعمال عدم تمركز، اطالعات كامل و به هنگام در اختـيـار تـمـامـي                 
مديران قرار داشته باشد و برخالف گذشته كه تفويض اختيار موجـب       

گرديد، عدم تمركز از اين       اختياراتي در اطالع گيري مديران ارشد مي      
جاي نگذارد . نظارت نامتمركز به واحدها امكان           گونه اثر سوئي به     هيچ
هاي تحت نـظـارت و          دهد تا شناخت دقيق و نزديكي از  محيط          مي

كنترل خود حاصل نمايند و با اشراف كامل به موضوعات، كار نظارتي           
خود را انجام دهند و سرعت انجام امور نيز در نظارت نـامـتـمـركـز                  

مراتب و ساختارهاي بـزرگ       هاي ناشي از سلسله     يافته و كندي    افزايش
طور خالصه نظارت نامتمـركـز        يابند. به    سازماني كمتر امكان بروز مي    

صورت كارآمد و      هاي بزرگ امروز تنها راه تحقق اهداف به         در سازمان 
 اثربخش است . 

 مدار :  ـ نظارت فرهنگ11

هـاي     بر فرهنگ و ارزش       هاي نظارتي بتوانند با تكيه      اگر سازمان 
هـا و       فرهنگي جامعه، سازوكار نظارتي ايجاد كنند كه افـراد، گـروه       

وسيله يك عامل خارجي مورد كـنـتـرل و            كه به   ها قبل از آن     سازمان
پردازنـد، و از بسـيـاري           نظارت قرار گيرند، خود به كنترل خود مي   

ها و اتالف نيروها جلـوگيــــري بـه عـمـل خـواهـد آمـد.                       هزينه
اي از روابط نظارتي را بـه وجـود              هاي خودكنترل، نوع تازه     سازمان

آورند و كار مديريت در سطوح مختلف سازماني را ساده و سـهـل                مي
 سازند .  مي

شود، ايجاد حالتي در دورن         هدفي كه در خودكنترلي دنبال مي     
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فرد است كه او را بدون اعمال نظارت خارجي به انجام درست وظايف             
سازد. نيل به اين هدف جـز از طـريـق            هايش متمايل مي    و مسئوليت 

كــار فرهنگي ميسر نخواهد شد و خوشبختانه در جامعه ما به علـت             
هاي مساعد و مطلوب  خودكنترلي ازنظر اعـتـقـادي ،                وجود زمينه 

بهترين بستر رشد براي تحقق اين مهـم وجـود دارد . در اسـالم                  
اي است كه فرد مسلمان و متقي خـود را             گونه  هاي اعتقادي به    زمينه

هـاي ايـن جـهـانـي             كه به كنترل    همواره كنترل نموده و بدون آن     
دانـد.    هاي عاقبت كار و آن جهان مي        بينديشد، خود را متوجه كنترل    

گمان دست به عمل نـاروا         فرد مسلمان معتقد به معاد و روز جزا، بي        
نخواهد زد و كسي كه خدا را همواره حاضر و ناظر امور و اعمال خود               

داند. از مسير راستي و درستي منحرف نخواهد شد. چنين انساني               مي
بدون وجود سازوكارهاي كنترلي از سوي ديگران،  خودكنترل بوده و           
مجهز به يك دستگاه كنترل دروني مبتني بر اعتقاد عقل، فـطـرت،              

سوي عمل درست رهـنـمـون         وجدان و ضمير روشن است كه او را به        
 شود.  مي

كوشند تا از طريق گوناگـون      در عصر حاضر كه جوامع مختلف مي      
هاي ما    هاي خود تحقق بخشند، در سازمان       خودكنترلي را در سازمان   

سوي   نيز بايد مديران تالش كنند تا به هدايت و ارشاد افراد آنان را به             
هاي بيروني را به      خودكنترلي سوق دهند و باكار فرهنگي لزوم نظارت       

 حداقل ممكن كاهش دهند. 

هاي عـمـلـي       گيري  هاي نظارتي نيز بايد با جهت       گمان سازمان   بي
مناسب به اين تالش كمك كرده و با الگوسازي ، خودكـنـتـرلـي را                 

 جايگزين ديگر كنترلي سازند . 

 اي كه درنهايت نتيجه

در خصوص نظارت كارآمد، تنها ساختار مؤثر نيستند، بلكـه اگــر  
سيستم قوانين، در عزل و نصب مديـران، در آمـوزش مـديـران و                 

كاركنان بل اخص قوانين و مقررات كاربردي، در فرهـنـگ نـظـارت               
تـوان بـر آن          مديريتي، دقت الزم را لحاظ كند، خيلي راحت  مـي          

 هاي ذيل را هم به خدمت گرفت.  كنترل داشت و بايد تكنولوژي

ـ افكار عمومي بايد نظارت را مطالبه كند. ( ترويج فرهنگ نظارت 
 همگاني)

پذير باشنـد،   ـ افكار عمومي بايد مسئوالن را مجبور كند تا نظارت     
يعني هر كه مسئولي در نظام جمهوري اسالمي ايـران در مـقـابـل                 

 عنوان ضد ارزش معرفي شود .  نظارت ايستادگي كرد ، به

ـ افكار عمومي، نظام نظارتي را چنان كنترل كنند كه در مسـيـر              
كه اگر در سال ميلياردهـا تـومـان از              درست گام بردارند، يعني اين    

دارند بدانند، اين منابع چـگـونـه     گردد، مردم حق   المال هزينه مي    بيت
شود و نتـيـجـه و خـروجـي آن             شود و چگونه هزينه مي   تأمين مي 
 چيست . 

كـه     نـحـوي     ـ تغيير فرهنگ نظارت به سياست پيشگيرانه ، بـه          
رسـان     مديران اجرايي احساس كنند ناظران، حامي ، مشاور و كمـك        

هـا جـلـب       ها هستند و در مسير اين نظارت اطمينان و اعتماد آن   آن
مند اين اعـتـمـاد جـلـب            شود، البته براي مديران قانونمند و ضابطه      

 شود.  مي

كه مركزي ايجاد گردد      نحوي  تشكيل بــانك اطالعات مديران، به    -
آوري كند و نسـبـت بـه             هاي مختلف جمع    كه اطالعات را از بخش    

ها اقدام و نظريه واحدي بـراي انـتـصـاب        وتحليل و ارزيابي آن   تجزيه
 مديران صورت دهد . 

ـ نظر به اينكــه قانون محور اقدامات اساسي حكومت در جامعـه            
وسيلـه   گيري كمي و كيفي رفتارهاست و به    است و قانون ميزان اندازه    

شود ، يعني قانون محور اصلي اجراي صـداقـت و               آن نظم ايجاد مي   
عدالت در جامعه است، بايد دولت و مجلس تالش كنند تا قانون اجرا             

نـاپـذيـر      شود، اگر دولت اجراي قانوني را به هر دليلي سخت يا امكان           
بيند، بايد به مجلس مراجعه كند و قانون را اصالح كند. و مجلس                مي

بينانه ، منطقي و منعطف قانون را بررسي كند و دلسوزانه آن           هم واقع 
كه عدم اجراي قانون يا دور زدن قـانـون يـا               نحوي  را اصالح نمايد. به    

 خالف قانون عمل كردن در جامعه به يك ضد ارزش تبديل شود . 

ـ جلسات مبارزه با فساد نامنظم و طـوالنـي اسـت و بـعـضـاً                     
شـود، هـرچـنـد در دولـت               تصميمات قاطع و صحيح گرفته نمي     

هاي خوبي براي مبارزه با فساد صورت گرفته، اما به نسـبـت                فعاليت
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اي و      توقعي كه مقام معظم رهبري متعاقب فـرمـان هشـت مـاده              
گيري كه دولت در مقولـه مـقـابلـه بـا                دارند و جهت    همچنين مردم 

هـاي كـوچـكـي در ايـن خصـوص                  مفسدان داشته، به نظر گـام     
هـا     ها و شـيـوه      شده است، البته اراده وجود دارد، شايد روش         برداشته

دچار اشكال باشد، بهترين جايگاه براي اجراي صحيح كـه تـوأم بـا                
نظارت نيز هست در قوه مجريه متمركز است، لذا بايستي عمـلـكـرد              

 ها باشد. مطابق بااراده و رعايت حدود استاندارها گسترش خالقيت

ـ ايجاد نظام خودكنترلي در ميان كاركنان يـك مـجـمـوعـه و                 
عنوان الگـويـي كارآمد از نـظـارت         ها به آن به     اهميت مديران دستگاه  

اي را      توانند روحيه و انـگـيـزه        سازماني مهم بوده و مديران مي       درون
هـا     ايجاد كنند تا كاركنان بدون آنكه از بيرون اجبار يا نظارتي بر آن            

موقع، درست و دقيق وظايف خود بـپـردازنـد،            اعمال شود به انجام به    
البته براي نيل به اين مهم تقويت باورهاي ديني، ارتـقـاي سـطـح                 
وجدان كاري  و تأمين مالي و معيشتي كارگزاران و كاركنان سيستم            

 اداري نقش مهمي دارد.( ترويج تذكر لساني بين كاركنان) 

ها   ـ رفع خألهاي قانوني ازجمله رابطه واحدهاي نظارت و بازرسي         
ها و مشـخـص كـردن           با مدير آن مجموعه از حيث عزل و نصب آن         

تواند در ايـجـاد يـك       جايگاه مسئولين مـديران در قانون بازرسي مي  
 سازماني مؤثر باشد.  سيستم نظارتي كارآمد نظارت درون

هاي تصويـبـي    ـ تــوجه الزم بــه نظارت و نيز روند اجراي برنامه    
ها تنظيم شود و دستگـاهـي از           ترين برنامه   مهم است، زيرا اگر دقيق    

ترين و كارآمدترين نيروي انساني برخوردار باشد، ليكن از نظارت           زبده
هـا،    و اجراي دقيق برنامه غافل شود، اميد به نتيجه رسيدن آن برنامه           

 انتظاري عبث است. 

تـوانـنـد در        گذاري و عدم تمركز در اجرا مي        ـ تمركز در سياست   
 ارتقاي كيفيت نظارت مؤثر باشد. 

هاي نظارت و بازرسي نـيـز بـر            ـ شناخت دقيق موضوع و محيط     
 نمايد.  ها كمك مي كارآمد شدن نظارت

كارگيري فناوري اطالعات در كسب تـحـلـيـل اطـالعـات :             ـ به 
هـاي     كند كه دسـتـگـاه        ترين روابط و ابزار اداري اقتضاء مي        پيچيده

هـايشـان از ابـزار،          تر شدن فعاليت    نظارتي در جهت هر چه اثربخش     
ها و تكنولوژي متناسب با شرايط روز استفاده كنند، به عقـيـده               روش

دانشمندان علوم اداري، نظام اداري با عبور از مـراحـل سـنـتـي و                   
 بوروكراتيك به مرحله جديد خود يعني ( اينفوكراسي ) رسيده است. 

افزار به كمك مـديـران        اي است كه در آن رايانه و نرم         ايـن مرحله 
عنـوان مشـاوره       دهد كه از ماشين به      آمده و به آنان اين امكان را مي       

ها و دستورات خود اسـتـفـاده كـنـد،         ريز و حتي مجري برنامه  برنامه
گونه شرايط بسياري از اطالعات و روابط مـيـان             طبيعي است در اين   

هـاي   الي كاغذها و پرونده ها و افراد حقيقي و حقوقي نه در البه     بخش
شـود كـه        هاي اطالعاتي ثبت و ضبط مي  كاغذي ، بلكه درون پايگاه    

هـا و       ها، روش   ها نيازمند تسلط بر اين سيستم       البته دسترسي به آن   
ابزار است، ضرورت توجه به فناوري اطالعات به همين مورد ختـم و              

هاي نظارتي به بـروز       شود تا دستگاه    شود، بلكه موجب مي     محدود نمي 
هاي سنتـي     هاي نظارت و بازرسي روي آورده و در روش          رساني روش 

 محدود و محصور نمانند.

اند و بـايـد      هاي نظارتي در جامعه ترين گروه   عنوان مهم   ـ مردم به  
در جامعه وظايف نظارتي خود را انجام دهند و هرگاه تـخـلـفـي را                  

ربط اطالع دهند، همچنين تـقـويـت           مشاهده كردند، به دستگاه ذي    
ها براي كاهش ميزان جرايم در جامعـه          ترين روش   نظارت ملي از مهم   
هاي نظارتـي     كه نظارت ملي تقويت نشود، دستگاه       است، در فرض اين   

 توانند جلو جرائم را بگيرند.   تنهايي نمي به

هاي نظارتي بايستي در مديريت اخـبـار و اطـالعـات                ـ دستگاه 
داري و حفظ شخصيت افراد كـوشـا بـوده و از                  شده و امانت    كسب

 هاي ناقص پرهيز نمايند.  هاي عجوالنه و بررسي قضاوت

هاي نظارت    شدن دستگاه   ـ شاخص مهمـي كـه موجب مفيد واقع      
ها مشغـول     باشند كه در اين دستگاه      و بازرسي خواهد شد، افرادي مي     

هاي فردي و اجتماعي از قـبـيـل            باشند و بايستي ويژگي     فعاليت مي 
اي بازرسي، آموزش كافي      تعهد، تخصص، اخالق اسالمي، اخالق حرفه     

 ها تبلور نمايد.  و ... در آن

هـاي     هاي بروز فساد و عـقـبـه           هاي نظارتي از گلوگاه     ـ دستگاه 
 پشتيباني آن نبايد غافل باشند. 
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 1394سال ششم/شماره هفتاد و سه/ دي   

طرح اقدام استانبول، طرحي در راستاي مبارزه با فساد در برخي           
يافته شوروي سابق است كه در پنـجـمـيـن             كشورهاي تازه استقالل  

) براي اقتصادهـاي در حـال          1جلسه ساالنه شبكه مبارزه با فساد (       
هـاي     در استانبول به تصويـب دولـت     2003گذار در سپتامبر سال  

ارمنستان، آذربايجان، گرجستان، قزاقستان، قرقيزستـان، روسـيـه،          
تاجيكستان و اوكراين رسيد. پشتيباني اجرايي اين طرح به عـهـده              
دبيرخانه شبكه مبارزه با فساد است كه در سـازمـان هـمـكـاري                  

منظور كمك به دبيرخانـه در         باشد. به    اقتصادي و توسعه مستقر مي    
هاي كاري طرح عملياتي استانبول يـك         ، اجرا و ارزيابي برنامه      توسعه

شده اسـت. در ايـن گـروه              گروه مشاوره در اين دبيرخانه تأسيس     
كننده از كشورهاي عضو طرح، اعضايي از سـازمـان            اعضاي هماهنگ 

الملـلـي،     كننده بين   هاي كمك   همكاري اقتصادي و توسعه و سازمان     
 المللي و جامعه مدني حضور دارند. هاي بين برخي سازمان

شود: در مرحلـه       طرح عملياني استانبول در چند مرحله اجرا مي       
نخست، چارچوب قانوني و نهادي مبارزه با فساد در كشورهاي عضـو      

شـود. در        هاي الزم به اين كشورها ارسال مـي         شده و توصيه    بررسي
شده را از طريق اقدامات       هاي ارائه   مرحله دوم، كشورهاي عضو توصيه    

كنند و در مرحله سوم روند        المللي اجرا مي    هاي بين   ملي و پشتيباني  
گيرد. مرحله نخست ايـن طـرح            پيشرفت اجرا موردبررسي قرار مي    

يعني بررسي چارچوب قانوني و نهادي مبارزه با فساد در كشورهـاي            
 شده است. انجام 2004عضو در سال 

متن مصوب طرح اقدام استانبول در يك مقدمه و سـه ركـن                
هـاي مـؤثـر و          شده است كه اركان آن شامل توسعه سيستم         تنظيم

خـواري و       شفاف براي خدمات عمومي، تقويت اقدامات ضد رشـوه         
وكار و حمايت از ورود فعال بخش دولتي بـه      ترويج سالمت در كسب   

 اصالحات است.

 الف) مقدمه طرح
هاي ارمـنـسـتـان،        هاي نمايندگي دولت    در مقدمه روساي هيئت   

آذربايجان، گرجستان، روسيه، تاجيكستان و اوكراين داليل و اهداف         
 اند: اصلي خود از اين طرح را به اين شرح ارائه كرده

                   ،فساد يك پديده گسترده و مغاير بـا دمـوكـراسـي اسـت
بـرد، مـانـع رشـد اقـتـصـادي،                 حاكميت قانون را از بـيـن مـي         

شود و اعتماد شهروندان بـه        هاي داخلي و خارجي مي      گذاري  سرمايه
 برد؛ هايشان را از بين مي دولت

   كنـد و     هاي جدي اخالقي و سياسي را ايجاد مي فساد نگراني
مبارزه با آن نيازمند اقدام قوي دولت و همچنين دخالت مؤثر همـه             

 ها و عموم مردم است؛ عناصر جامعه ازجمله شركت

        كننـده در      مبارزه با فساد نيازمند همكاري كشورهاي شركت
اين طرح با ديگر كشورهاي فعال در چارچوب شبكه مبارزه با فسـاد             

 اي است؛ المللي و منطقه هاي مبارزه با فساد بين و ديگر طرح

اي و      تواند از ابزارهاي منطـقـه       اقدامات ملي مبارزه با فساد مي     
 مند شود؛ المللي موجود و بهترين اقدامات بهره بين

شده كه طرح اقدام، مبارزه با فساد را          در مقدمه تصريح    همچنين  
هاي مـؤثـر و شـفـاف در               عنوان چارچوبي براي توسعه سيستم      به

 
 طرح اقدام استانبول در مبارزه با فساد و اركان آن

 
 شناس  محمدجواد حق

 ريزي و بودجه كارشناس دفتر برنامه
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ها و حمايت از      هاي شركت   خدمات عمومي، ترويج صداقت در فعاليت     
مشاركت عمومي فعال در اصالحات دانسته و متعهد به اتخاذ تـمـام              

 ابزارهاي الزم براي اطمينان از اجراي آن است.
 ب) اركان طرح

 طرح اقدام استانبول داراي سه ركن به شرح ذيل است:
 هاي مؤثر و شفاف براي خدمات عمومي : توسعه سيستم1ركن

اين ركن شامل دو موضوع اصلي يكپارچگي در ارائـه خـدمـات               
عمومي و پاسخگويي و شفافيت است كه ذيل هر موضوع اقـدامـاتـي              

 كه بايد انجام شود تشريح شده است. 
 يكپارچگي خدمات عمومي

   هاي اشتغال باز، شفاف، كارآمد و عادالنه بـراي            ايجاد سيستم
مناصب دولتي كه باالترين سطح شايستگي و سالمت را تضـمـيـن          

طرفي خدمات كشوري را ترويج نمايد، از برابري و جـبـران              نمايد، بي 
كافي محافظت نمايد و استخدام و ارتقاء اقداماتـي را كـه بـاعـث                   

شود تشويق    بازي و حمايت گرايي مي      اجتناب از ارباب ساالري، پارتي    
 نمايد.

              اتخاذ اقدامات مديريت دولتي و مقرراتي كه باالترين سـطـح
گرايي و يكپارچگي را از طريق ارتقاء قواعد رفتاري و ارائـه                اي  حرفه

ها براي درك و استفاده از        هاي مرتبط و نظارت مقامات بر آن        آموزش
 اين قوانين افزايش دهد؛

هايي كه نظارت مناسبي بر تصميمات خـودسـرانـه            ايجاد سيستم 
فراهم نمايد، حاكم بر تضاد منافع باشد و امكان نظارت بـر دارايـي                

و تضمين نمايد ارتباط بين مقامات دولتي و           شخصي را فراهم نمايد   
نفوذ ناروا و نادرست بري است و          وكار از اعمال    كاربران خدمات كسب  

مقامات را قادر به گزارش موارد سوء رفتار بدون به خطر انـداخـتـن            
 شان نمايد. امنيت شغلي

 پاسخگويي و شفافيت
       حسابرسي مناسب    حفظ پاسخگويي خدمات عمومي از طريق

موقع گزارش عمومي در مـورد        هايي براي ارائه به     و اقدامات و سيستم   
 ها و عملكردها؛ گيري تصميم

      هـاي شـفـاف در تـداركـات دولـتـي،                   اطمينان از رويـه
هاي دولـتـي،      ها و مجوزهاي دولتي، كميسيون      سازي، پروژه   خصوصي

شده، تخصيص بودجه و      هاي دولتي تضمين    هاي بانكي و ساير وام      وام
ها بايد رقابت عادالنه را ترويج كرده و    هاي مالياتي. اين روش      معافيت

هاي فاسد جلوگيري نمايد، و با لغو مقررات متداخل، مبهم            از فعاليت 
اي را      وكار بارشده محيط نظارتي سـاده        ازحد كه بر كسب     و يا بيش  

 ايجاد كند؛

ارائه سيستمي براي دسترسي به اطالعات كه شامـل مسـائـلـي              
هـاي     مانند تأمين مالي احزاب سياسي و مبارزات انتخاباتي و هزينـه          

 ها باشد. آن

خواري و تـرويـج سـالمـت در          : تقويت اقدامات ضد رشوه    2ركن
 وكار  هاي كسب عمليات

اين ركن نيز شامل دو موضوع اصلي است: پيشگيري، تحقيـق و              
تعقيب مؤثر و مسئوليت سازماني و پاسخگويي. ذيل هـر مـوضـوع                

 اقدامات الزم تشريح شده است. 
 پيشگيري، تحقيق و تعقيب مؤثر

       طور مؤثر و فـعـال بـا            تضمين وجود مجازات بازدارنده كه به
خواري مقامات دولتي مبارزه كند، ازجمله قوانين ضدپولشويـي           رشوه

شويي درآمد حاصل از فساد ارائـه          هاي كيفري براي پول     كه مجازات 
 كند؛

       اجرا كه اطمينان حـاصـل         تضمين وجود و اجراي قوانين قابل
طور كامل موردبررسي قرارگرفته و توسـط         خواري به   شود جرائم رشوه  

شود. اين مـوضـوع شـامـل تـقـويـت                 مقامات ذيصالح پيگيري مي   
هاي تحقيقاتي و دادستاني از طريق ترويج همـكـاري بـيـن                ظرفيت

سازماني، تضمين اينكه تحقيق و تعقيب از نفوذ نـامـنـاسـب بـري                 
هاي مؤثري براي گردآوري شواهد بـرخـوردارنـد و              هستند و از ابزار   

 شوند؛ حمايت از افرادي كه تخلفات را متذكر مي

تقويت همكاري دوجانبه و چندجانبه در تحقيقات و اقـدامـات             
استـرداد    قانوني ديگر با ارائه الف) تبادل مؤثر اطالعات و شواهد، ب)            

در صورت صالحديد و ج) همكاري در جسـتـجـو و شـنـاسـايـي                     
المللي و بـازگشـت ايـن           هاي قابل مجازات و نيز مصادره بين        دارايي
 ها. دارايي

 مسئوليت سازماني و پاسخگويي
   كـه     طـوري    پذيري سازماني و پاسخگويي بـه       ترويج مسئوليت

قوانين، مقررات و اقدامات موردنياز با توجه به الزامات حسـابـداري،             
هاي داخلي شركتي بـراي كـمـك بـه               حسابرسي بيروني و كنترل   

طـور     وكار بـه    جلوگيري و تشخيص رشوه به مقامات دولتي در كسب        
كامل اعمال شود. اين موضوع شامل وجود قانون و اجراي كامـل آن                
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هـاي     هاي شركتي شفاف و ارائه مـجـازات          است كه مستلزم حساب   
منظور پرداخت رشـوه      مؤثر، متناسب و بازدارنده براي حذف تقلب به       

خواري در اسـنـاد، سـوابـق،           به مقامات دولتي يا پنهان كردن رشوه      
 هاي مالي شركت است. ها و صورت حساب

                       اطمينان از وجود و اجـراي مـؤثـر قـانـون بـراي حـذف
هاي مالياتي رشوه گيرندگان و كمك به بازرسان مـالـيـاتـي               معافيت

 براي تشخيص پرداخت رشوه؛

لغو مجوز دولتي، قراردادهاي تداركات دولتي يا دستـرسـي بـه             
خواري يا    هايي كه درگير رشوه     قراردادهاي بخش دولتي براي شركت    

 رعايت روش مناقصه باز هستند.

 
 : حمايت از ورود فعال بخش دولتي به اصالحات3ركن

اين ركن دو موضوع مشاركت و دسترسي به اطـالعـات را در                
 اند از:  بردارد. اقدامات الزم جهت دستيابي به اين اهداف عبارت

 مشاركت
  هاي آگاهي عمومي و آموزشي در سـطـوح             اندازي پويش   راه

هـاي مشـتـرك بـراي            مختلف در مورد اثرات منفي فساد و تالش       
هاي جامـعـه مـدنـي هـمـچـون               جلوگيري از آن با همكاري گروه     

هـا و ديـگـر           هاي كارگري، رسانـه     هاي غيردولتي، اتحاديه    سازمان
هـاي بـازرگـانـي،          ها و بخش خصوصي كه تـوسـط اتـاق             سازمان
هاي خصوصي، مؤسسات مالي و غـيـره          اي، شركت   هاي حرفه   انجمن

 شود؛ نمايندگي مي

   هـا و      هاي غيردولتي به موضوع نظارت بر برنامه        ورود سازمان
هاي بخش دولتي و اتخاذ تدابيري جهت حصول اطمينان از             فعاليت

هاي ضروري براي كمك بـه        ها و مهارت    ها به روش    اينكه اين سازمان  
 اند؛ جلوگيري از فساد مجهز شده

               گسترش همكاري در مبارزه با فساد در ميان سـاخـتـارهـاي
هـاي     هاي غيردولتي، بخش خصـوصـي، سـازمـان            دولتي، سازمان 

 ويژه، مراكز مستقل؛ تحليلي و به -اي، مراكز علمي حرفه

هـاي     تصويب قوانين و مقرراتي كه تضمين نـمـايـد سـازمـان             
غيردولتي حق الزم براي اطمينان از مشاركت مؤثر خود در مبارزه با       

 فساد رادارند.

 دسترسي به اطالعات
        هاي مربوط به     تهيه الزامات ارائه اطالعات دولتي شامل بيانيه
هاي دولتي در اطمينان از قانوني بودن، صـداقـت، نـظـارت                 تالش

 ها؛ هاي آن عمومي و پيشگيري از فساد در فعاليت

          ها آزادي    انجام اقداماتي كه تضمين نمايد عموم مردم و رسانه
درخواست و دريافت اطالعات مربوط به پيشگيري و اجراي اقدامـات        

 رادارند؛

   هاي مربوط به فساد،      هاي اطالعاتي و پايگاه داده      ارائه سيستم
شـده در       عوامل و شرايطي كه باعث وقوع آن شده و اقدامات ارائـه           

هاي دولتي براي جلوگيري از فساد، به صورتي كه اين            دولت و برنامه  
هاي غيردولتي و ديـگـر          اطالعات در دسترس عموم مردم، سازمان     

 نهادهاي جامعه مدني قرار گيرد.

1-Anti-Corruption Network(ACN) 
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مفهوم نظارت از مفاهيم وابسته به وجود قدرت اجـرائـي اسـت.              
هـاي   مفهومي كه بر اساس آن مراجعي مافوق اقدام به كنترل فعاليت          

 نمايند. هاي خود مي زيرمجموعه
نهاد يا مؤسسه بيشتر بـاشـد         بنابراين هر چه تمركز قدرت در يك      

 يابد. لزوم نظارت فراگير و جامع نسبت به آن افزايش مي
هـاي     مفهوم نظارت و اثر آن براي جلوگيري از سـوءاسـتـفـاده              

محتمل در  نظام اداري و سياسي نيست بلكه با استفاده از آن نوعـي               
هاي كنترل    ها و سازمان    مديريت و هماهنگي در كل فعاليت مجموعه      

كـاري  و         ها و دوبـاره       آيد كه در كاهش هزينه      شونده به وجود مي   
ها مؤثر خواهد بود. بنابـرايـن صـرف             درنتيجه افزايش ثمربخشي آن   

كننده دروني توجه گير عـدم        هاي كنترل  وجود تقواي جمعي و ارزش    
ديگر در هـر سـاخـتـار اداري،               عبارت  استفاده از نظارت نيست. به     

كننده امري الزم و ضروري       اقتصادي و سياسي وجود نهادهاي نظارت     
 رسد. به نظر مي

هاي سياسي يا اداري در اسـتـان            نهادهاي نظارتي در تمام نظام    
انـد.     كنترل و ارزيابي چگونگي فعاليت نهادهاي اجرائي ايـجـادشـده          

رغم وجود اين هدف مشترك، به علت نوع ساختارهاي سيـاسـي              علي
اند كـه     هاي نظارتي متنوعي ايجادشده     در كشورهاي متفاوت، سازمان   

سـازمـانـي       سازماني و برون    توان به نهادهاي نظارتي درون      ازجمله مي 
 اشاره نمود.

هـاي    رسد كه تكثر سازمان     اگرچه در ابتداي امر چنين به نظر مي       
تواند هدف موردنظر را به شكل بهتري تأمين نمايد اما در             نظارتي مي 

چنين ساختاري عدم تفكيك دقيق حوزه صالحيتي هر نهاد موجـب           

گردد كه نتيجه آن هر باره كاري و يا صـرف             ايجاد نوعي آشفتگي مي   
 هزينه و زمان بسيار براي نظارت بر سازماني واحد است.

توان در تعدد مـراجـع نـظـارتـي             مبناي اصلي اين مشكل را مي     
اند اما در      شده  بيني  دانست كه اگرچه در راستاي افزايش نظارت پيش       

عمل كارآمدي الزم را ندارند بيشترين مشكل در اين ميان در مـورد              
حوزه صالحيتي نهادهاي نظارتي عام و خاص است كه نوعي تعـارض            

 شود. پوشاني را در اعمال نظارت است موجب مي ياد هم
 نهادهاي نظارتي در  ايران

ترين متـن قـانـون،         ترين نهادهاي نظارتي در ايران در مهم        اصلي
ها اشـاره      طور اختصار به آن     يعني قانون اساسي ذكرشده است كه به      

 شود. مي
 رهبري و واليت امر   -1
 مجلس خبرگان رهبري  -2
 شواري نگهبان -3
 ابعاد نظارتي قوه مقننه : -4

 نظارت         –نظارت اطالعي ج  -نظارت تا سيسي ب –الف 
 نظارت سياسي  -نظارت مالي هـ -د
 ابعاد نظارتي قوه مجريه : -5

 –نظارت وزارت اطـالعـات ج            -جمهور ب   نظارت رئيس   –الف  
 هاي مالي  نظارت
 ابعاد نظارتي قوه قضائيه : -6

شـوراي     –ديـوان عـدالـت ج             -سازمان بـازرسـي ب       –الف  

  هاي نظارتي ؛ فرصت يا تهديد تعدد دستگاه

 
 

 ابراهيم حمدوي 
 كارشناس روابط عمومي و رسيدگي به شكايات بازرسي كل گيالن 
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 هاي نظارتي با محوريت سازمان بازرسي  دستگاه
 مجمع تشخيص مصلحت نظام :  -7

شود كه تالش در هـر        * در بخش پاياني اين يادداشت افزوده مي        
 نظام سياسي اين است كه ساختار نظارتي كارآمد و پويا به وجود آيد. 
نظارت كارآمد عبارت است از فرآيند بررسي نقاط ضعف و قـوت             
در يك سازمان كه در حدود وظايف و اهداف قانونـي آن تـعـريـف                  

 يابد. شود، تحقق مي مي
هاي نظـارت كـارآمـد را           در بررسي هر نظام نظارتي بايد ويژگي      

هـاي   دانست تابتوان بر اساس آن معلوم كرد كه نظام موردنظر ويژگي        
 كارآمدي را دارا است يا خير؟

در ساختار اداري كشورمان ايران مراجع و نهـادهـاي نـظـارتـي               
كنند و در قانون اساسي جمهوري اسالمي نيز از           متعددي فعاليت مي  
رسد بنا بـه      برده شده است .  اما به نظر مي           ها نام   انواع و اقسام نظارت   

داليلي از قبيل: نبود تعريف جامع از نظام نظارتي، عدم تـوجـه بـه                  

نگرش سيستمي در نظام نظارتي، عدم درك مشترك مـديـريـت و               
دستگاه ناظر از مفهوم و جايگاه رفيع نظارت و اصالت دادن هر بخش             

بـر     هاي قبل و ضمن وقوع و صرفاً تكيه         ي به كنترل    توجه  به خود، كم  
هاي داخلي    هاي بعد از وقوع و از طرفي عدم استفاده از كنترل            كنترل

هاي برون سيستمي و ... نهادهاي نظارتي كـار               بر كنترل   و صرفاً تكيه  
اند به موفقيـت      آيي الزم را در امر نظارت و كنترل نداشته و نتوانسته          

 چنداني نائل شوند.
هـا و      اميدواريم به فضل الهي بتوانيم ضمن توجه جدي به آسيب         

 هاي مؤثر و سازنده ايي برداريم.  مشكالت حوزه نظارت و بازرسي گام
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هاي خبرگزاري و يـا       ها يا مجالت و يا سايت       كه روزنامه   درصورتي
  6ها بيايند حكم دادگاهي كه قطعيت نيافته و از جرائم درجه              وبالگ
نيـز نـبـاشـد         1392قانون مجازات اسالمي جديد مصوب        19ماده  

عنوان جرم افترا از مسئول       تواند به   منتشر نمايند، فرد مورد اتهام مي     
هـاي     آن منتشركننده طرح شكايت نمايد. جرم افترا در مـجـازات            

 شود. تعزيري جرم درجه شش محسوب مي
صدور كليه آراء قضايي براي محكومين صرفاً مالك عمل بـراي            
اعالن عمومي جرائم مرتكب شده نخواهد بود. آنچه مسـلـم اسـت                
احراز قطعيت صدور حكم طبق قانون آيين دادرسي كيفري و طـي             

 مراحل  آن  الزم است.
گذار به اعالن عمومي و انـتـشـار آراي               اجازه ديگري كه قانون   

مـوجـب     ها نموده اين است كه در صورتي  متهم به           قضايي در رسانه  
قانـون مـجـازات       512حكم قطعي از اتهامي تبرئه بشود طبق ماده        

حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابالغ رأي، از         تواند    اسالمي جديد مي  
دادگاه صادركننده حكم نخستين درخواست نمايد كه حكم برائت از          

هـاي     محل اعتبارات مربوط به قوه قضاييه دريـكـي از روزنـامـه               
 . كثيراالنتشار منتشر شود

وضعيت انتشار    1393آيين دادرسي كيفري مصوب       96در ماده   
صراحت تبيين    هاي كثير انتشار يا موارد مشابه به        متهمان در روزنامه  

انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به         صورت كه   بدينشده است   
هـا و       هويت متهم در كليه مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه        

مراجع انتظامي و قضايي ممنوع است مگر در مورد اشخاص زير كـه             
تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انـتـشـار             

 تصوير و يا ساير مشخصات مربوط به هويت آنان مجاز است: 

بندهاي  302متهمان به ارتكاب جرائم عمدي موضوع ماده  -الف

جـرائـم مـوجـب          -جرائم موجب مجازات سلب حيات)، (ب         -(الف 
جرائم موجب مجازات قطع عضـو و جـنـايـات               -حبس ابد )، (پ       

عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه كامل يا بـيـش از                
جرائم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بـاالتـر)              -آن ) و (ت       

متهمان دستگيرشده كه به ارتكاب چند فقـره جـرم نسـبـت بـه                  
اند و تصوير آنـان        اشخاص متعدد و نامعلومي نزد بازپرس اقرار كرده       

براي آگاهي بزه ديدگان و طرح شكايت و يا اقامه دعواي خصـوصـي        
 شود.  توسط آنان، منتشر مي

متهمان دستگيرشده كه به ارتكاب چند فقره جرم نسبت به            -ب
اند و تصوير آنـان        اشخاص متعدد و نامعلومي نزد بازپرس اقرار كرده       

براي آگاهي بزه ديدگان و طرح شكايت و يا اقامه دعواي خصـوصـي        
 شود.  توسط آنان، منتشر مي

قانون مجازات اسالمي جديد انـتـشـار          174البته بر اساس ماده     
به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم و ابالغ نـيـز            مشخصات فرد   

توان متهم را از طريق انتشـار يـك            به طريق ديگر ميسر نگردد، مي     
هاي كثيراالنتشار ملي يا محلي و بـا            نوبت آگهي دريكي از روزنامه    

ذكر عنوان اتهام و مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهي، احضار نـمـود.               
البته طبق تبصره آن در حرايمي كه به تشخيص بازپرس، حيثـيـت             
اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند، عنوان اتهام در            

 شود.  آگهي موضوع اين ماده ذكر نمي

انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونـده كـه          353نظر به ماده    
متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقـعـيـت              

ها مجاز اسـت. بـنـابـرايـن            اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه   
ها و روند و جريانات رسيدگي كه نامي از هويت فرد           گزارشات پرونده 

يا موقعيت اداري و اجتماعي وي را در بـرنـداشـتـه بـاشـد اجـازه                    

 
  هاي مكتوب و الكترونيكي انتشار عناوين مجرمانه به فرد در رسانه

 
 

 فرشيد بهربر
 مسئول واحد پيگيري نظارت و بازرسي راه و شهرسازي
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شده است و در غير اين صورت باشد فرد منتشركننده به جـرم                داده
افترا از سوي متهم كه حاال نقش شاكي را دارد تحت پيگرد قانـونـي               

برداري يا  هرگونه عكسماده اخيرالذكر  1گيرد و طبق تبصره    قرار مي 
تصويربرداري يا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است وليـكـن بـا               

توان تمام يا بخشي از محاكمات تحت نظارت          اجازه رييس دادگاه مي   
ماده  2صورت صوتي يا تصويري ضبط نمود و بر اساس تبصره        او را به  

انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده      قانون مجازات اسالمي      353
در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم اسـت،            

دارشدن وجدان جمـعـي و يـا            كه به عللي از قبيل خدشه       درصورتي
حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، به درخواست دادستان كـل            

 پذير خواهد بود. كشور و موافقت رييس قوه قضاييه امكان
شود نام فرد يا افراد را         در صورت عدم احراز ثبوت يك جرم نمي       

كه اتهامي كه ثابت نگرديده اسـت     عنوان مجرم بكار برد. درصورتي    به
تواند با اعالم شكايت تـقـاضـاي           را به كسي نسبت دهيم آن فرد مي       

 اعاده حيثيت نمايد.

هاي   توسط فردي با استفاده از رسانه         كه عنوان مجرمانه    درصورتي
مكتوب و يا الكترونيكي و يا حتي با استفاده از رسانه ملي بـه فـرد                  

شـده     ديگري نسبت داده شود، آن فرد كه نسبت دروغ بـه او داده              
 تواند اعاده حيثيت كند.  مي

بيان و اعالم نام متهم بدون طي كردن مسير و مـراحـل خـاص                
شود و خود اين    قانوني و بدون دستور قاضي پرونده جرم محسوب مي        
تـوانـنـد       ها مي   عمل يك مجازات را در بر خواهد داشت. كليه رسانه          

جرم را اعالم كنند ولي حق اعالم مشخصات مرتكب جرم را نخواهند            
داشت زيرا مشخص و محرز  نيست جرمش اثبات شود، الـبـتـه در                 

هايي صورت داده كه در صورت        بيني  برخي موارد قانون، خودش پيش    
 ها منتشر نمايد اثبات مجرميت يك فرد بتواند آن را از طريق رسانه

بر اساس قانون تا زماني كه اتهام كسي ثابت نشده است، انتـشـار      
ها ممنوع است. طبق قانون آيـيـن            اسامي و مشخصات فرد در رسانه     

تواند با صدور حكم بر اساس مباني      دادرسي كيفري، قاضي دادگاه مي    
كند، اقدام به انتشار مشخصـات مـتـهـم             خاصي كه قانون تعيين مي    

فراري كند. اگرچه قانون در اين زمينه صراحت ندارد ولـيـكـن بـر                  
 شود. اساس ضرورت ممكن مي

صورت علني به مردم شناسانـد.        توان متهم را به     طبق قوانين نمي  
بر اساس قانون اساسي حراست از حيثيت و آبروي افراد جزو وظايـف       

توان در مورد اتهام اشخاص با ذكـر نـام و        اصلي حكومت است. نمي  
توان نام متهمانـي كـه         مشخصات، مطالبي را اعالم كرد و حتي نمي       

اند را با چاپ عكس از طريق روزنـامـه و               مرتكب جرائم متعدد شده   
 صورت عمومي و براي عموم جامعه رونمايي كرد.  ها به رسانه
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 مقدمه

دفتر آمبودزمان پارلماني سوئد مرجعي اسـت كـه زيـر نـظـر                 
فعاليت و در چارچوب اختيارات نظارتي        2رايشستاگ (پارلمان سوئد)    

كـنـد. مـبـنـاي وجـودي ايـن                 و كنترلي پارلمان مذكور اقدام مي     
آمبودزمان تضمين رعايت قوانين سوئد از سوي نهادهاي دولتـي در            
تعامل با مردم است. رفتار منصفانه و مطابق با قوانين نهادهاي دولتي        

هاي بنيادين مـنـصـوص در قـانـون           با مردم ازجمله حقوق و آزادي     
ميالدي و در       1809آمبودزمان سوئد در سال       3اساسي سوئد است.   

تأسيس شد. توسعه نقـش نـهـاد            4دوره سلطنت شاه گوستاف سوم    
هـاي آن از         مشي فعاليت   آمبودزماني در سوئد حاصل تغيير در خط      

 5وضعيت تنبيهي و مجازاتي به كاركرد مشورتي و راهنمايي است.
 ساختمان دفتر آمبودزمان پارلماني سوئد مستقر در استكهلم

 

مـنـظـور       همچنين در چارچوب رسيدگي به شكايات مردمي، به       
طرح شكايت نزد آمبودزمان پارلماني سوئد اشخاص نـبـايـد لـزومـاً               

گـونـه    عالوه هيچ شهروند سوئد و يا حتي ساكن در آن كشور باشد. به 
محدوديت سني براي طرح شكايت وجود ندارد و حـتـي اشـخـاص               

توانند به نيابت از ديگران در آمبودزمان مذكور طـرح شـكـايـت                 مي
 6كنند.

 مبناي حقوقي آمبودزمان پارلماني سوئد
آمبودزمان پارلماني سوئد مبتني بر قوانين و اسناد حقوقي ذيـل           

 است:

 7قانون اساسي

قانون اساسي سوئد، رايشستاگ يك يا        13فصل    6مطابق با اصل    
بيش از يك آمبودزمان جهت نظارت بر حسن اجراي قوانين و ديگـر             

كند كه مطابـق بـا         مصوبات در چارچوب خدمات عمومي انتخاب مي      
 كنند. دستورالعمل اين پارلمان فعاليت مي

 

 1تبيين آمبودزمان پارلماني سوئد 
 

 حسن روحاني
 الملل كارشناس اداره روابط بين

 بين الملل
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 8قانون رايشستاگ

هـاي     (نهادها و هيئت     13ها) و فصل       (معرفي فعاليت    9در فصل   
هـاي     سازمان و مسـئـولـيـت        2رايشستاگ) قانون رايشستاگ (ماده       

عزل   4انتخاب آمبودزمان پارلماني، ماده       3آمبودزمان پارلماني، ماده    
تعقيـب) بـه مـعـرفـي             24آمبودزمان پارلماني از آن سمت و ماده        
 شده است. آمبودزمان و تعيين وظايف وي پرداخته

 9دستورالعمل
هاي آمـبـودزمـان        پيرو تصميم رايشستاگ، دستورالعمل فعاليت    

 29) در      2014سپتامبر     1(بازنگري     1986نوامبر    13پارلماني در   
سـاخـتـار،     16تا    12تكاليف، مواد     11تا    1ماده تصويب شد. از مواد       

ترتيبات كلي در خصوص رسيدگي       24تا    18شكايات، مواد     17ماده  
ترتيبات متفرقه آمبودزمان پارلمانـي       29تا    25ها و از ماده       به پرونده 

 سوئد مقررشده است.

 10تصميمات اداري
قانون و دستورالعمـل بـراي     «   26و  15، 12هاي   موجب بخش   به

) آمبودزمان پارلماني واصلي سوئد      1986:765(   » آمبودزمان پارلماني 
 آمبودزمان پارلماني سـوئـد     11ساختارموجب اين سند      تبيين شد. به   

 شـده اسـت       در چارچوب نظارتي به چهار سمت (مسئوليت) تقسيم         
شـده اسـت.        هاي آن در اوراق ضميمه اين تصميمات بـيـان           و حوزه 

ترتيب چهار مقام ذيل آمبودزمان پارلماني سوئد را تشـكـيـل             اين  به
شوند و امكان تجديد انتخاب     دهند كه براي چهار سال انتخاب مي        مي
 12ها وجود دارد. آن

 13دسترسي مردم به اطالعات و قانون رازداري

شده است مقرر گرديـده       ماده تصويب   4موجب اين سند كه در        به
آمبودزمان پارلماني سوئد و صدراعظم دادگسـتـري آن كشـور در               
اقدامات نظارتي و عمومي خود و همچنين اقدامات دفتر صدراعـظـم            

عـالوه در       دادگستري سوئد رعايت حقوق دولت تضمين شـود، بـه          
هـاي     هاي مشورتي يا بـررسـي       اين سند كمك    4تا    2چارچوب مواد   

 1فني را در مسائل حقوقي در اختيار دولت قرار دهند. مطابق ماده                
هاي داوري دفتر صدراعظم دادگستـري   وجه در پرونده   هيچ  رازداري به 

موارد اعمال قانـون رازداري     4و  3، 2شود. در مواد   سوئد اعمال نمي  
الذكر تـبـيـيـن        هاي آمبودزمان پارلماني سوئد و دفتر فوق        در فعاليت 

 شده است.

 
 :آمبودزمان هاي سوئد

 

 )2012رئيس آمبودزمان پارلماني (از سال  14اليزابت فورا:

 هاي خانم اليزابت فورا حوزه مسئوليت

                       نيروهاي مسلح و ديـگـر مـوارد مـرتـبـط بـا وزارت دفـاع 
 و نهادهاي وابسته به آن؛

آژانس استحكامات ملي؛ 

ها و خدمات آزادي مشروط؛ زندان 

بيمه ملي و بازرسي بيمه اجتماعي و آژانس ملي بازنشستگي؛ 

           اجراي قانون شرط حمايت و خدمات اشخاص معين با ناتواني در
 كاركردهاي جسماني و رواني معين؛

    ها و    كنندگان، بازاريابي، قيمت    توليدات عمومي، حمايت از مصرف
هاي مربـوط     ها، پرونده   رقابت در صنعت و بازرگاني، تنظيم قيمت      
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هـاي تـجـاري،        هاي با مسئوليت محدود و شراكت، نام        به شركت 
هاي   هاي تجاري، حقوق معنوي ثبت اختراعات، نشان        ثبت شركت 

هاي  شده و ديگر موارد مرتبط با آژانس    هاي ثبت   واره  تجاري، نشان 
هـاي    فرعي وزارت صنايع، استخدام و ارتباطات كه در ديگر حوزه         

 گيرند؛ مسئوليت قرار نمي

                آژانس مديريت عمومي، مرجع ملي مـديـريـت مـالـي، آژانـس
خدمات حقوقي، مالي واداري، هيئت ملي استيناف، هيئت مـلـي           
تنظيم دعاوي، آژانس ملي كارفرمايان دولتي در موارد امـنـيـت             
اجتماعي، هيئت ملي اموال، هيئت ملي بازنشستگي كـارمـنـدان           
دولت، بازنشستگي كشوري و هيئت بيمه زندگي جمعي، مرجـع           
نظارت ملي، هيئت استانداردهاي حسابداري، مـؤسـسـه مـلـي              
پژوهش اقتصادي، آمار سوئدي، هيئت ملـي جـرائـم مـرتـبـط                

 باانضباط؛

آمبودزمان برابري و هيئت مبارزه با تبعيض؛ 
 
               گـيـرد يـا         مواردي كه در چارچوب مـوارد فـوق قـرار نـمـي

 15بندي نيست. طبقه قابل

 )2011آمبودزمان پارلماني (از سال  16ليليان ويكلوند: 

 ليليان ويكلوند هاي خانم حوزه مسئوليت

              اجراي قانون خدمات اجتماعي، قانون ويژه ترتيـبـات مـراقـبـت
كـنـنـدگـان       پزشكي از جوانان و قانون مراقبت پزشكي از مصرف        

 مواد شيميايي؛

آمبودزمان كودكان؛ 

  هاي قانوني روانشـنـاسـي،        هاي پزشكي، آژانس    سالمتي و مراقبت
 مراقبت در مقابل عفونت؛

                ديگر موارد مرتبط با وزارت بهداشت و امور اجتماعـي و ديـگـر
هاي فرعي كه در چـارچـوب مـوارد بـاال قـرار                   آژانس
 گيرد؛ نمي

             سامانه مدارس، آموزش عالي (كه شامل دانشگاه سوئدي عـلـوم
شود)، دانشجويان مالي، هيئت ملي امور جـوانـان،             كشاورزي مي 

ــوزش                    ــا وزارت آم ــط ب ــب ــرت ــي م ــرع ــوارد ف ــر م ــگ  دي
 17گيرد. ها قرار نمي هايي فرعي كه در حوزه فعاليت و آژانس

 )2011آمبودزمان پارلماني (از سال  :18الرش ليندساروم

 
 الرش ليندساروم هاي آقاي حوزه مسئوليت

هاي مدني، دادگاه كار، محاكم اجاره زمين و اجاره، محاكم            دادگاه
 ملي اداري؛

محاكم اداري؛ 

           مرجع ملي مشاوره حقوقي و هيئت ملي مشاوره حقوقي، جبـران
 خسارت قربانيان جرائم و...؛

هاي قيموميت؛ پرونده 

مرجع اجرايي؛ 

كشي؛ هاي پيمايش زمين و نقشه سازي، آژانس ساختمان 

ماليات بر درآمد و اموال؛ 

      ها، هـزيـنـه        ماليات بر كاالهاي داخلي و تنظيم قيمت
 خدمات و...؛
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  زيست و سالمت عمومي، آژانس ملي حفاظت از   حفاظت از محيط
 زيست، آژانس شيميايي و...؛ محيط

...19جنگلباني و كشاورزي، تملك زمين و 

 )2013آمبودزمان پارلماني (از سال  :20سيسيليا رينفورش

 سيسيليا رينفورش هاي خانم حوزه مسئوليت

هاي عمومي، مراجع ملي جرائم اقتصـادي، واحـدهـاي             دادستان
 بازرسي جرائم مراجع مالياتي؛

نيروي پليس، كميسيون سوئدي امنيت و حفاظت درستكاري؛ 

مراجع گمركي؛ 

              هـا    خدمات استخدام دولتي، مرجع محيط كـار، كـتـابـخـانـه 
ها، مرجع پخش (تلويزيون و راديـو) سـوئـد، مـدارس                    و موزه 

هـاي     موسيقي و ديگر موارد مرتبط با وزارت فرهنگ و آژانـس            
 فرعي آن؛

گيرند؛ مديريت شهري كه ذيل قوانين معيني قرار نمي 

هاي مربوط به اتباع بيگانه؛ پرونده 

           خدمات نجات، اجراي قوانين نظم عمومي، التاري و قمار، مجـوز
 ها؛ طبخ غذا و سرو نوشيدني و تصادفات اتومبيل

ها؛ هاي اداري شهرستان موارد مربوط به هيئت 

                    ،مسكن و تأمين وسايل آن، هيئـت مـلـي مسـكـن گـزيـنـي
ريزي و هيئت ملي تضمين اعتبار مسكن         سازي و برنامه    ساختمان
 گزيني؛

هاي دولتي به موضوعات مذهبي؛ سپاري، وام ها و خاك گورستان 

هاي حكومت خارج از مرزهاي سوئد، آژانـس هـمـكـاري          فعاليت
 براي توسعه، هيئت ملي بازرگاني و...؛

   ،هيئت مـمـيـزي مـلـي،            هيئت اداري رايشستاگ، رايشسبانك
 انتخابات عمومي؛

وزيري و نهادهاي فرعي آن؛ موارد مرتبط با دفتر نخست 

                          ديگر مواردي كه در حوزه مـورد اول (أ) و سـوم (ج) قـرار
 21گيرند. نمي

 

 22مقام آمبودزمان پارلماني قائم
مقام برخوردار اسـت. آقـاي          آمبودزمان پارلماني سوئد از دو قائم     

در سـاخـتـار اداري         24و خانم سيسيليا نوردنفلد     23هانس روگناملن 
 25دارند. مقامي را بر عهده دفتر آمبودزمان پارلماني مذكور سمت قائم

 شكايت از نهادهاي دولتي
 توان عليه نهادهاي ذيل مطرح كرد شكايات را مي

شود)؛ ها مي نهادهاي دولت مركزي (كه شامل محاكم و دادگاه 

نهادهاي محلي؛ 

مقاماتي كه در خدمت نهادهاي دولت مركزي و محلي هستند؛ 

                    هر نهاد ديگر كه انجام خدمات عمـومـي و دولـتـي در حـوزه
 26هاي آن باشد. صالحيت

 
 انتقادات و پيشنهادهاي آمبودزمان پارلماني سوئد

هاي واصله به آمبودزمان پارلماني سـوئـد در        تائيد يا رد گزارش  
هاي آمبودزمان مذكور است. هرگاه آمبودزمان سوئـد           حوزه صالحيت 

اي قوانين را نـقـض كـرده اسـت،              كشف كند نهاد دولتي يا محكمه     
منظور جـبـران    اي مشتمل بر انتقادات صريح و پيشنهادهايي به     بيانيه

نمايد. در اغلب موارد نهادهاي مربوطه پيشـنـهـادهـاي              آن ارسال مي  
كنند. ازآنجاكه دفتر آمبودزمـان        آمبودزمان پارلماني سوئد را اجرا مي     
شود تصـمـيـمـات آن صـرفـاً              مذكور محكمه قضايي محسوب نمي    

پيشنهاد و غيرقابل پژوهش است. در بسياري از موارد آمـبـودزمـان               
 بيند. پارلماني سوئد لزومي به انتقاد از فرايند رسيدگي نمي

هرگاه آمبودزمان پارلماني سوئد به اين نتيجه برسد كه شخصـي           
تـوانـد     در انجام امور محوله مرتكب نقض شديد قوانين شده است مي          

عليه وي رسيدگي كيفري يا قضايي را آغاز كند؛ اما اگر نقض قانـون              
شود. همچنين، آمـبـودزمـان         شديد نباشد صرفاً به اخطاريه اكتفا مي      

ــونــي الزم           پــارلــمــانــي ســوئــد مــي       تــوانــد اصــالحــات قــان
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 28يا دولت ارائه نمايد. 27را به رايشستاگ

 آمبودزمان پارلماني سوئد رتبه اول جهان
 كند؛ شكايت دريافت مي 7000آمبودزمان پارلماني سوئد ساالنه 

طرف است؛ آمبودزمان پارلماني سوئد ازنظر سياسي بي 

آمبودزمان پارلماني سوئد منتخب رايشستاگ سوئد است؛ 

كنند؛ در حال حاضر چهار آمبودزمان در سوئد فعاليت مي 

 ميالدي تأسيس شد؛ 1809آمبودزمان پارلماني سوئد در سال 

             سوئد نخستين كشور جهان بود كه نهاد آمبودزمان را تـأسـيـس
 كرد. 

امروزه نهادهاي مشابهي با الهام از آمبودزمان پارلمـانـي سـوئـد              
شده است. حتي مردم جـهـان از واژه              درصدها كشور جهان تأسيس   

 29كنند. در ادبيات روزمره خود استفاده مي» آمبودزمان«
 

1. The Riksdag 
2. The Swedish Parliament: h p://bit.ly/1Xrg5vm – 10:50 A.M. October 25, 2015 
3. King Gustaf III 
4. h p://bit.ly/1Nvf4h4  

5. The Swedish Parliament: h p://bit.ly/1Xrg5vm – 10:50 A.M. October 25, 2015 
6. Regeringsformen: The Instrument of Government: h p://bit.ly/1jI4auW 
 
7. The Riksdag Act: h p://bit.ly/1i5CjmJ 
8. The Act with Instruc ons for the Parliamentary Ombudsmen (Lag [1986:765] med instruk on för Riksdagens ombudsmän 
– ”JO‐instruk onen”): h p://bit.ly/205KiCC 
9. Administra ve direc ves: h p://bit.ly/1Nu6n6U 
10. Organiza on  

2AF23O1hتصاوير و اطالعات مقامات آمبودزمان پارلماني سوئد برگرفته از  p://bit.ly/. 11 
12. Public Access to Informa on and Secrecy Act: h p://bit.ly/1P0uXOl 
13. Elisabet Fura 
14.h p://bit.ly/1N1XPWp ١٢:٣٠ - P.M. October 26, 2015 

15.Lilian Wiklund  

16.h p://bit.ly/206SYIT ١٢:٣٠ - P.M. October 26, 2015 

17.Lars Lindström  

١٨h p://bit.ly/1XsVcjj ١٢:٣٠ - P.M. October 26, 2015 
19. Cecilia Renfors  
٢٠h p://bit.ly/1k4dEQD ١٢:٣٠ - P.M. October 26, 2015 
21. Deputy Parliamentary Ombudsmen 
22. Hans Ragnemalm 
23. Cecilia Nordenfelt 
٢۴h p://bit.ly/1Wdodxb ١٢:٣٠ - P.M. October 26, 2015 
25.The Swedish Parliament: h p://bit.ly/1Xrg5vm – 10:50 A.M. October 25, 2015  
26.The Swedish Parliament: h p://bit.ly/1Xrg5vm – 10:50 A.M. October 25, 2015 
27.The Swedish Parliament: h p://bit.ly/1Xrg5vm – 10:50 A.M. October 25, 2015  
28.The Swedish Parliament: h p://bit.ly/1Xrg5vm – 10:50 A.M. October 25, 2015 
29.The Swedish Parliament: h p://bit.ly/1Xrg5vm – 10:50 A.M. October 25, 2015  



21 

 1394سال ششم/شماره هفتاد و سه/ دي   

هـاي   توسعه متعادل و متوازن پايدار ، مستلزم  تلفيق بهينه  سازه    
اي كـه      گونه  توليد در حداقل زمان جهت دسترسي به اهداف است به         

رضايت عامه مردم جامعه را در برداشته باشد .اين امر ، خود مستلزم               
هاي اقتصادي با عنايت به وضـعـيـت            توزيع جغرافيائي بهينه فعاليت   

شـك   باشد.  بي  منابع انساني ، طبيعي ، فيزيكي و مالي هر منطقه مي       
هاي حكومتي در سطوح مخـتـلـف          هاي مكاني و شاخص     تحليل داده 

هـا بـا مـدنـظـر قـرار دادن                  مشـي   ها و خط    گذاري  شامل سياست 
هاي ضروري و امكانات موجود ، بـه شـنـاخـت آمـايـش                   زيرساخت

 انجامد. سرزمين مي
الزمه استفاده مؤثر از امكانات و استعدادهاي بالقوه و بالفعل هـر             

هاي مناطق محـروم      ويژه بخش   ها به   استان ، شهرستان ، شهر و بخش      
هاي اجتماعي انساني ، طـبـيـعـي ،               مند سازه   كشور ، ارزيابي نظام   

اقتصادي ، فرهنگي و فولكلور مردمي باهدف جستـجـو و يـافـتـن                 
راهكارهايي براي افزايش و پايداري توان ملـي در جـهـت بـرآورد                 

 نيازهاي جامعه است.
 گام توسعه متعادل و متوازن پايدار: سه - 1

ها افزون بر اينكه در سطح خـود بـه ابـعـاد                 دانش ارزيابي پروژه  
سنجي ، ارزيابي فني ، اقتصادي ، مالي          گوناگون بررسي ازجمله امكان   

پذيري و سودآوري ، حقوقي ،پيوست فرهنگي و پـيـوسـت                ، توجيه 
اي نيز چتر و سپهر       محيطي توجه دارد در سطوح ملي و منطقه         زيست

گستراند ، بررسي و ارزيابي يادشـده در         تر مي   بررسي خود را گسترده   
 گام زيرنمايان تر است: سه

گام نخست: شناخت و تعيين وضع موجود و جايگاه هر اسـتـان               
هاي مكاني و موقعيت مكاني ، دانش مطالعه  است ،كه با تأكيد بر داده

 نمايد. ها ، رخ مي منابع و سازه
گام دوم : مشخص كردن جايـگـاه هـر اسـتـان، نسـبـت بـه                       

 دسترسي است. استانداردهاي مطلوب قابل
گام سوم و نهائي : ارائه راهكارهاي مناسب بـراي رسـيـدن بـه                  

دسترسي توسعه هراستان، از وضـعـيـت            استانداردهاي مطلوب قابل  
 موجود است.
مـنـدي      هاي توليد ثروت و دارائي در جوامع بشري ، بهره  شاخص

هر چه بيشتر و بهينه از منابع و ذخاير گوناگون ملي است . اعـم از                   

منابع سرشار انساني شامل: دانش فني ، مديريت و نيروي كار ؛ منابع             
هـاي     ها ، جنگل و مرتع ، آفتاب ، سوخت          طبيعي شامل: اراضي ، آب     

دستي و هنري  فسيلي و ذخاير و مواد معدني ؛ منابع صنعتي و صنايع          
 هاي نوين و توليد علم. آوري و منابع توليد فن

 هاي ثروت ملي: داشته-2
هـاي كـالن        هاي عظيم و ثروت ملي ايران در بـخـش             سرمايه

كشاورزي ، صنعت و معدن ، بازرگاني و تجارت خدمات مـهـنـدسـي               
 نمودي شايان توجه دارد.

پروري ، كشور پهناور ايـران        در عرصه بخش كالن كشاورزي و دام      
به لحاظ داشتن تنوع آب و هوايي در هـر چـهـار نـوع اقـلـيـم و                        

كـه     كليماتولوژي ، داراي مزيت نسبي ممتازي است. به گـونـه اي              
هاي كشور هر چـهـار نـوع اقـلـيـم ،                   بسياري از هر يك از استان     

جـاي   سردسيري ، گرمسيري ، معتدل و كوهستاني را در پهنه و جاي 
هاي ممـتـاز در        باشند و افزون بر آن داراي خرد اقليم         استان دارا مي  

دل اقليم آب و هوائي خاص است. اين مزيت نسبي ، سـرزمـيـن را                
براي توليد همه نوع محصول در تمامي طول سال فراهم كرده اسـت.             

برداري از ايـن نـعـمـات            هرچند محدوديت منابع آبي ، امكان بهره     
گـذاري در       خدادادي را محدود ساخته اسـت، لـيـكـن سـرمـايـه               

هاي اين بخش و مديريت مصرف بهينه منابع آبي ، امكـان              زيرساخت
 وري مضاعفي را پيش رو دارد. بهره

 با توجه به موقعيت ايران در عرصه صنعت ،معدن تجارت: -3
ذكر است اكثر كشورهاي جهان در عرصه صنعت حداكـثـر             شايان

رشته داراي مزيت نسبي فعال هستند. ليكن در ايران            20الي    15در  
هاي دشمنان بيگانه ،       ويژه تهديد و تحريم     به لحاظ عوامل مختلف به    

هايي كه داراي مزيت نسبي است يا         رشته اعم از رشته     65در بيش از    
مزيت نسبي محدودي دارد ، ورود داشته است. صنايعي نظير فوالد ،             

خانگي و آشپزخانه ،      سيمان ، كاشي و سراميك ، خودروسازي ، لوازم        
كوپتر ، صنايع     صنايع رنگ ، صنعت چوبي و سلولزي ، هواپيما و هلي          

سازي ، صنايع شيميـائـي،        نظامي و موشكي و هوافضا ، قايق و كشتي        
بـارمصـرف،      نانو ، تجهيزات پزشكي ، صنعت پالستيك و ظروف يـك    

صنعت برق و الكترونيك ، ساخت نيروگاه ، صنعت سدسازي و سيلـو             
سازي و ساخت اسكله بندري ،صنايع عظيم نفت و گاز ، صـنـعـت                 

 ها، راهكارهاي اقتصاد مقاومتي داشته
 تهيه و تنظيم: طالب بيدختي كارشناس تنقيح معاونت توليدي  

 يادداشت وارده
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پتروشيمي ، صنايع مس و كابل و سيم مسي ، صنايع ترانسفورماتـور             
و تجهيزات برقي وابسته ، صنعت سرب و روي ، صنايع آلو مـيـنـا و                  

سازي ، ساخت كامپيوتر و صـنـايـع           آلومينيوم ، درب و پنجره و مبل      
سازي ، صنايع آرد و نـان، خـوراك            افزاري ، راه و ساختمان و پل        نرم

هـاي     دام ،صنايع نساجي ، صنايع روغن نباتي، صنايع شير و فرآورده          
لبني ، صنايع كمپوت كنسرو، صنايع داروسازي ، صنايع گـوشـت ،               

پـروري ،صـنـعـت          بندي ، صنايع آبـزي       كالباس و سوسيس و بسته    
 روند.  ها بشمار مي ترين آن هاي صنعتي از مهم مرغداري و  گاوداري

وري مجموع عوامل ، ارتقا و كيفيت محصـول           با تالش در امر بهره    
افزوده چشـمـگـيـرتـري         ، مديريت مراكز هزينه ، دسترسي به ارزش      

 شود . فراهم مي
هاي   گيري از همه امكانات موجودكشوروفعال شدن وابسته        با بهره 

بازرگاني كشوردرسفارتخانه هاي ما،دركشورهاي مختلف دنياوتكميل       
هـاي     هاي مبادله و صادرات كاال ازجمله توسعه  فـرودگـاه            زيرساخت

صادراتي دربنادرو درمبادي توليد كاال،و توسعه خطوط ريلي و اتصال          
ها به خطوط ريلي كشورهاي هدف همسايه  ،ارتـقـاء كـيـفـيـت                   آن

رقابت باكاالهاي جهان ،تالش بـراي عضـويـت در              كاالوخدمات قابل 
هاي تشـويـقـي ازجـملـه           )،ارائه كمك wotسازمان تجارت جهاني ( 

خطوط اعتباري به كشورهاي هدف براي تسهيل خريدكاالوخدمات از   
سازي بازار مشترك بين كشورهـاي        ايران ،تالش موثربراي ايجادوفعال   

اسالمي ،تالش براي عرضه محصوالت غذائي حـالل بـه بـازارهـاي               
سازي مبادالت تجاري با كشورهاي منطقه و تـالش            المللي ،فعال   بين

افـزوده     تر براي افزايش حجم ترانزيت كاال وسـايـرمـوارد،ارزش           بهينه
 آورد. بخش بازرگاني تجارت را به ارمغان مي

 در عرصه معدن  و مواد معدني : -4
كشور ايران به دليل داشتن منابع و ذخايـر مـهـم مـعـدنـي و                    

يـكـي از        همچنين منابع هيدروكربني ، و صنايع وابسـتـه بـه آن             
 شود. كشورهاي داراي مزيت نسبي ، محسوب مي

كشور پهناور ايران با قرار گرفتن روي يكي از كـمـربـنـدهـاي                 
شناسي كه موجب تنوع و        هاي زمين   زايي جهان و حدوث فعاليت      كوه

غني شدن انواع مواد معدني ازجمله مواد معدني فلزي و غيرفلزي و              
 55بـر      مصالح ساختماني ارزشمند در آن شده و با ذخاير قطعي بالغ          

نوع ماده معدني يكي از كشـورهـاي            64ميليارد تن و تنوع بيش از       
 نام و مطرح در اين عرصه ، در ميان ساير كشورهاست. صاحب

شناسي و اكتشاف مـوادمـعـدنـي        بر اساس گزارش سازمان زمين   
درصـد     10/5درصد منابع سرب و روي ،          3/5درصد مس ،    6كشور،
آهن جهـان در       درصد منابع سنگ    2سنگ كك شو و حرارتي و         زغال

 ايران است.

نـوع مـاده        50نوع از      36نوع ماده معدني فلزي و        24نيمي از   
شده است. از جنبه       غيرفلزي جهان در ايران شناسايي و تعيين ذخيره       

درصـد آهـن ،        8/0درصد سرب و روي ،  1درصد مس ،  1/1توليد  
 %درصد طالي جهان به ايران تعلق دارد.4سنگ و  درصد زغال1

هـا و       هاي فراوان بخش معدن ، مسير زيرساخـت         رغم مزيت   علي
شود كه اين بخش جـزء الـويـت            اي ديده مي    گونه  ها به   گذاري  سرمايه

 اي از اين مزيت هابه قرار زيرند: هاي دولت قرار نگرفته است.گوشه
مـعـدن آهـن             5نفت ، رتبه چهارم ذخيره دنيا ، گاز رتبه دوم ،  

 2،   »  آهن سنگان ، چادرملو ، چغارت، گل گهـر و هـرمـز                سنگ«  
مـعـدن      2،   “   ذخاير عظيم مس سرچشمه و سونگـون      “ معدن مس.  

 2و   “   نشـان    آباد وانـگـوران مـاه      سرب و روي مهدي“ سرب و روي، 
 .“طالي زر شوران و ساري گوني ” كانسار طال،   

 هاي حكومتي : شاخص -5
قانـون    44هاي كلي اصل      رهنمود مقام معظم رهبري در سياست     

در زمينه توجـه      1384اساسي جمهوري اسالمي ايران ابالغي خرداد       
 هاي مناطق كشور،شايان توجه است: به بخش

منظور تأمين عـدالـت      گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به    -
 اجتماعي از طريق :

درصد تـا      25افزايش بخش سهم تعاوني در اقتصاد كشور به           -1
 بند ب) 1ساله پنجم (جزء  آخر برنامه پنج

ها براي بيكاران در جـهـت          اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاوني       -2
 بند ب)2اشتغال مولد (جزء 

ها ازجمله تخـفـيـف        حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني        -3
 مالياتي، ارائه تسهيالت اعتباري حمايتي .

هـاي     ها در تمـامـي عـرصـه       رفع محدوديت از حضور تعاوني     -4
 اقتصادي ازجمله بانكداري و بيمه.

هاي فراگير ملي براي تحت پوشش قـرار          تأسيس تعاوني   -« -1-4
 »منظور فقرزدايي  دادن سه دهك اول جامعه به
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يافته (جزء     ايجاد زيربناهاي اقتصادي با الويت مناطق كمتر توسعه       

هاي كلـي   مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري  نهاد) سياست        -2-3
 واگذاري.

اعطاي تسهيالت از محل ( وجوه اداره شده )براي تقـويـت                -2-4
هاي اقتصادي غيردولتي با الويـت      ها و نوسازي و بهسازي بنگاه       تعاوني
هاي غيردولـتـي      گذاري بخش   هاي واگذارشده و نيز براي سرمايه       بنگاه

بـنـد (د)         -4-2يـافـتـه. ( جـزء                در توسعه مناطق كمتر توسعه    
 هاي كلي واگذاري). سياست

هـاي     ) قلمرو فـعـالـيـت     3) ماده (  3گفتني است ،مطابق تبصره (     
قانون اساسي، در  44هاي كلي اصل  اقتصادي دولت در قانون سياست 

هاي نوين و صـنـايـع         يافته و يا در زمينه فناوري       مناطق كمتر توسعه  
) از طريق  2هاي گروه يك ماده (       تواند براي فعاليت    پرخطر ، دولت مي   

اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايـران           هاي توسعه   سازمان
هاي غـيـردولـتـي مشـتـركـاً             ) با بخش   49ونه درصد (     تا سقف چهل  

گذاري كند ، در اين مورد دولت مكلف است ، سهام دولتي را            سرمايه
برداري به بـخـش       در بنگاه جديد حداكثر ظرف سه سال پس از بهره         

 غيردولتي واگذار كند.
توان در     برداري از معادن كشور و اكتشاف منابع جديد مي          با بهره 

جهت افزايش توان معدني كشور در راستاي افزايش ثروت در كشـور            
با كمك صادرات مواد معدني فرآوري شده نهائي و ايجـاد بسـتـر و                 

 شرايط الزم براي فرآوري مواد معدني ، تالش كرد. 
كرمان ، يزد ، خراسان جنوبي  و آذربايجان شرقي جايگاه اول تـا              

انـد و مـجـمـوع          چهارم ذخاير فلزي كشور را به خود اختصاص داده    
باشد.  درصد از ذخاير كل كشور مي 92ذخاير اين چهار استان برابر با       

ذخاير غيرفلزي در چهار استان آذربايجان شرقي ، خراسان جنوبي ،            
 يزد و قم پتانسيل دارند.

هاي آذربايجان شرقي     در زمينه توليد مواد معدني غيرفلزي استان      
 ، يزد، اصفهان و سمنان پيشگام هستند.

تـوده ،       استفاده از منابع تجديد پذير ، هماننـد انـرژي زيسـت             
گرمايي ، انرژي خورشيدي و انـرژي بـاد در كـنـار مـنـابـع                   زمين

هيدروكربوري همانند نفت و گاز با تجهيز مراكز علمـي و فـنـاوري                
بنيان فعـال در ايـن عـرصـه،              هاي دانش   كشور و حمايت از شركت    

 بايست موردتوجه قرار گيرد. مي
نظران عقيده دارند با توجه به خصـوصـيـات            اي كه صاحب    گونه  به

توده ، اين منبع انرژي در مقايسه با ديگر منابع انـرژي               انرژي زيست 
هاي فسيـلـي    هاي مربوط به سوخت تواند تمام ويژگي تجديد پذير مي 
 را پوشش دهد.

 راهكارهاي توسعه پايداراقتصادمقاومتي: -6

الزم است با عنايت به شناسايي وضع موجود هـر بـخـش و                 -1
هـاي      هاي نسبي موجود در هـمـه عـرصـه             مدنظر قرار دادن مزيت   

كشاورزي كالن و دامداري ، صنعت و معدن ، خدمات بـازرگـانـي و                
بيني  وضعيت مطلوب      ونقل كال او گردشگري و پيش       ترانزيت و حمل  

دسترسي ، رهيافت توسـعـه    هاي بالقوه قابل    آينده با توجه به پتانسيل    
گذاري اعم از منابع خوديـاري        جامع تدوين و منابع الزم براي سرمايه      

هاي بودجـه عـمـومـي          مردمي ، اعتبارات و تسهيالت بانكي و كمك       
ي    سنجي اجرا در بـازه  بيني شود. و برنامه جدول زماني و امكان          پيش

ارتباط اهداف زيرشايان عـنـايـت          زماني مشخصي تعيين گردد.دراين    
 باشند: مي

 درصد.75افزايش راندمان آبياري از وضع موجود به باالي -1-1
قوه اسـب    2افزايش ضريب مكانيزاسيون از وضع موجود به        -1-2

 در هكتار.
اي،  اي ،كوزه فشار(باراني ،قطره  هاي آبياري تحت توسعه روش-1-3

 سنتي ژاپني).
 رساني از منابع آبي تا مزرعه . هاي آب ايزوالسيون كانال-1-4
هـاي    ها و آب    آوري و هدايت سيل آب      هاي جمع   اجراي طرح -1-5

 سطحي .
هاي مرزي و هدايت اين منابع آبي به مزارع داخـل             مهار آب -1-6
 كشور.
هاي زراعـي از طـريـق           هاي حاصلخيزي خاك    اجراي طرح -1-7

 ها. كشت كود سبز،پخش كودهاي دامي پوسيده ،اصالح بافت خاك
 سايرمواردموردلزوم و نياز.-1-8
هاي متجانس مردمي در قالـب شـركـت            اصلح است ، تشكل     -2

تعاوني يا شركت سهامي خاص يا شركت سهامي عام يـا تشـكـيـل                 
مشاركت مدني، حسب وضعيت اجتماعي ، فرهنگي اهالي، و با احترام 

هاي حاكم و نقطه نظرات پيشگامان رهـبـران هـر               به عقايد و ارزش   
هـا و       گذاري اوليه در زيـرسـاخـت    منطقه ،تشكيل شوند و با سرمايه     

هدايت و نظارت بخش عـمـومـي و نـهـادهـاي حـامـي نـظـيـر:                     
.هــاونــهــادهــاي  N.G.Oاي   هــاي تــوســعــه     هــا،ســازمــان   (بــانــك 

بشردوستانه،شركت خدمات حمايت كشاورزي و صنـدوق تـوسـعـه            
ها و     ها به خود اعضاي آن      كشاورزي وبانك زمين   )، مديريت تشكل        

 ها واگذار شود. انتخاب آزادانه آن
اي نظير سازمان گسترش و       هاي توسعه   جلب همكاري سازمان    -3

درصد   49گذاري مشترك تا سقف       نوسازي صنايع ايران ،براي سرمايه    
هاي محروم اسـت      يافته و بخش    با حاميان توسعه مناطق كمتر توسعه     

 5تدريج ظرف تـا         هاي مردمي منطقه به     ها و سهيم كردن تشكل      آن
ها . در       هاي ايجادشده به آن تشكل      سال و واگذاري به اقساط، دارائي     

هاي   رهنمود مقام معظم رهبري در سياست       3ماده    3راستاي تبصره   
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جلب مساعدت سازمان توسعه مـعـاون (ايـمـيـدرو) بـراي                    -4

درصد با حاميان توسعه منـاطـق         49گذاري مشترك تا سقف       سرمايه
هاي بالفعل و بالقوه مـواد مـعـدنـي             محروم كشور كه داراي پتانسيل    

هـاي    برداري دارند و سهيم كردن تدريجي تشكل        استخراج و بهره    قابل
سـال و واگـذاري          5هاي محروم در بازه زماني سه تا          مردمي بخش 

بـرداري بـه        مالكيت ، مديريت و اداره پروژه ايجادشده در حال بهره         
 ها. آن

هاي تعـاونـي صـادرات در تـمـام               كمك به تشكيل شركت     -5
هاي محروم مناطق مرزي با عضويت خـود اهـالـي مـنـاطـق                   بخش

،همچنين حمايت كافي از اشخـاص حـقـيـقـي حـقـوقـي دسـت                 
اندركارصادرات كاالوخدمات فني مهندسي كشور، از طـريـق اتصـال         

هاي بـازرگـانـي و اقـتـصـادي كشـور در                   ها با وابسته    ارتباطي آن 
جوار و سـايـر كشـورهـاي           هاي كشورهاي همسايه و هم      خانه  سفارت

شده در رهـنـمـود         بيني  هاي قانوني پيش    هدف با استفاده از ظرفيت    
قـانـون      44هاي كلي اصـل         مقام معظم رهبري (رض) در سياست       

 . 1384اساسي جمهوري اسالمي ايران ابالغي خرداد 
هاي مردمي ازجمله شركت تـعـاونـي          كمك به تشكيل تشكل     -6

هاي مناطق مـحـروم داراي          فراگير يا سهامي خاص يا عام در بخش       
مزيت نسبي ذخاير نفت و گاز و ايجاد بسترو شرايط الزم براي ايجـاد              

هاي فروش و صادرات مواد نفتي بـا مسـاعـدت و                 پااليشگاه، پايانه 
اي كشور و حتـي       هاي توسعه   اي و بانك    هاي توسعه   هاي سازمان   كمك

 هاي خارجي. گذاري با جلب سرمايه
اعطاي مجوزهاي واردات كـاالهـاي مـوردنـيـاز كشـور بـه                   -7
ويژه مـنـاطـق        هاي محروم مناطق مرزي به      هاي مردمي بخش    تشكل

مرز باكشورهاي همسايه ازجمله: پاكستان،تركيه،عراق،تركمنستان        هم
و آذربايجان  براي واردات برخي از كاالهاي محدود موردنياز از طريق            
تبادل و تهاتر كاالهاي صادراتي كشور به آن كشورها ، نظير مبادـلـه              

 كاالهاي توليد داخل كشور ، با كاالهاي موردنياز كشور ..
هاي مردمي مناطق مـحـروم         اعطاي مجوزهاي الزم به تشكل      -8

جوار كشور تركمنستان براي ترانزيت كاالهـاي آن كشـور          مرزي هم 
ازجمله واردات گاز و پنبه از آن كشور و صادرات بـرق و كـاالهـاي                  

 شده توليد داخل ،موردنياز تركمنستان. ساخته
ها و سرزميـن مسـتـعـد           توسعه فعاليت بانك زمين در دشت       -9

هاي مناطق محروم كشور كه داراي مزيت         كشاورزي و باغداري بخش   
نسبي در عرصه كشاورزي و دامداري هستند باهـدف بـهـسـازي و                

بندي و تـأمـيـن          سازي اراضي مستعد با شيب مناسب و قطعه         آماده
رساني ايزوله و واگذاري قطـعـات در           هاي آب   منابع آب و ايجاد كانال    

هكتاري آماده براي كشت و كـار بـه             10الي    2هاي بهينه     مساحت

 هاي جوانان به سن اشتغال رسيده منطقه. تشكل
اي تـولـيـد مـحـصـوالت             توسعه و احداث فضاهاي گلخانه      -10

هاي محروم و واگذاري به اقسـاط          كشاورزي در مناطق مستعد بخش    
هاي جوانان جوياي كار آن مناطق براي توليد مـحـصـوالت              به تشكل 
فرنگي ، سبزيجات ، موز و گل و          اي نظير خيار ، طالبي ، گوجه        گلخانه

 گذاري اوليه حامي. گياه زينتي با سرمايه
هاي مناطـق     ايجاد نواحي و شهرك صنعتي معدني در بخش         -11

محروم داراي مزيت نسبي صنعت و معدن و كمـك بـه اسـتـقـرار                  
المدت هر    هاي صنعتي متكي به هم و واگذاري به اقساط طويل           خوشه

هاي توليدي  صنعتي معدني به تشكل جوانان مسـتـعـد               يك از حبه  
اي كه آخرين حبه صنعتي بتواند با مونتـاژ           گونه  جوياي كار مناطق به   

اي ، كاالي موردنظر را ساخته و بـه بـازار                هاي زنجيره   قطعات حبه 
 داخل خارج از كشور عرضه نمايد.

بيني تشكل بازاريابي و عرضه و تـوزيـع مـحـصـوالت                پيش  -12
هاي مناطق محروم از جوانان جوياي كار داراي       توليدي در همه بخش   

هـاي    هاي سامانه   استعداد تجاري با در اختيار گذاشتن بخشي از غرفه        
ها براي    ها و كمك به آن      عرضه و فروش محصوالت در مراكز است آن       
جوار و همسايه و سـايـر         صادرات محصوالت توليدي به كشورهاي هم     

 كشورهاي هدف.
هاي سنتي بومي در روستـاهـاي         مساعدت به ايجاد اقامتگاه     -13

هاي شمالي ، جنـوبـي و          هاي محروم استان    مستعد گردشگري بخش  
غرب كشور،باهدف جذب گردشگران داخلي و خارجي در جهت ايجاد       

 هاي شغلي براي اهالي آن مناطق . فرصت
تالش براي ارتقاي پول ملي ،و تسهيل خدمـات بـانـكـي و                -14

 المللي. گسترش خدمات سوئيفت بانكداري بين
تـر الـزامـات و مـقـررات              تالش براي اجراي هرچه صحيح    -15

بانكداري بدون رباواجراي مطابق با قانون عقود اسالمي در اعـطـاي              
تسهيالت اعتباري و پرداخت سهم سـود قـطـعـي بـه صـاحـبـان                    

 گذاري . هاي سرمايه سپرده
تالش براي ارتقـاء سـهـم بـازار مـحـصـوالت صـادراتـي                    -16

رقـابـت در        شده قابل   كشورازطريق بهبودمستمركيفيت ،قيمت تمام   
 المللي. سطح منطقه و بين

تالش براي مقررات زدايي از پيش پاي توليـدوعـرضـه كـاال          -17
 هاي نوين. آوري ،خدمات و علم فن

 
بـر     نكته : اين نوشتارصرفا ديدگاه نويسنده است كه با تكـيـه            

 شده است.   پيشينه تجربيات شغلي تنظيم
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ها در دوران زندگي شغلي خود با افرادي برخورد               برخي وقت 
 ها گريزي وجود ندارد. كنيم كه گاهي اوقات براي فرار از آن مي

شناخت شخصيت كمك خواهد كرد تا ضمن كاهش تنش فضاي          
 كاري نسبت به ايجاد ارتباط مناسب و دوطرفه اقدام نمود.

 مقدمه:
مديريت مقوله ايست كه صرفاً وابسته به پست و جايگاه سازماني            
نبوده و همه ما بايد در شرايط مختلف باألخص سخت و دشوار از                 

ام اين عمل      جهت پيشبرد اهداف استفاده نمائي      “  مديريت”پديده  
شايد روزانه به صور مختلف انجام پذيرد.شما كارمندان سازمان در             
دوران عمر خدمتي،  بالدرنگ با كارمندان و همكاراني كسل                   

طور خالصه افرادي كه انرژي و         انگار،ناسازگار و به    گر،سهل  آور،اخالل
كنند مواجه    برند و احساسات ما رو تحريك مي        زمان ما را تحليل مي    

شده يا خواهيد شد لذا مديريت صحيح بر بحران ناشي از سوء                   
ناپذيري است كه لزوم بررسي انواع              رفتارهايشان، امر اجتناب    

دهد. افراد ناسازگار در هر شكل ،           ها را ضروري جلوه مي       شخصيت
اي كه باشند در ايجاد مشكل براي مافوق،          لباس ، نژاد ، زبان و لهجه      

قطار يا زيردست داراي وجه اشتراك هستند. هنگام برخورد با                هم
دهند بشناسيم و ماهيت آن       ها بايد عالئمي را كه از خود نشان مي          آن

توانيم   يك واقعيت مسلم است كه هنگامي مي         را تشخيص دهيم.اين  
طور كه هستند ببينيم نه        ها را همان    در ديگران نفوذ كنيم كه آن      

خواهند يا خودمان ميل داريم. بايد از خود             ها مي   گونه كه آن    آن
اند و تالش كنيم نگرش    ساز شده بپرسيم چرا اين افراد براي ما مشكل 

ها را در خود از بين ببريم زيرا گاهي اوقات علت              منفي نسبت به آن   
اي خود ماست. اصوالً          رفتار زشت ديگران رفتارهاي غيرحرفه        

هايي كه باعث بروز سوء رفتار        شده است كه در چنين موقعيت       توصيه
احدي از كارمندان شده  خود را جاي او گذاشته تا ضمن كنترل                 

 ام.  شخصي، بتوانيم به او در جهت حل مسئله كمك نمائي

 ها: هاي برخورد با آن انواع ناسازگاري و راه
اي كه ازنظر گذشت در اين مجال انواع               با توجه به مقدمه     

هاي رسمي و غيررسمي افراد وجود دارد         هايي كه در روابط     شخصيت
هايي براي برخورد با آن       حل  را موردبررسي قرار داده و متعاقب آن راه       

 ايم.  پيشنهاد نموده
 زورگو و متخاصم

اين شخصيت عصباني و متخاصم است و عصبانيت خود را با                
توزي،استفاده از كلمات        دهد.خصومت،كينه   اعمال زور نشان مي      

نيشدار ،امتناع از كارهاي گروهي و خودپسندي و تكبر ازجمله                
خواهد هميشه غالب و       ها دلشان مي    هاي اين افراد است.آن      ويژگي

كنند با توسل به هر شيوه و روشي به               مسلط باشند و سعي مي      
ها   ها ايستاد ولي نبايد با آن       هاي خود برسند.بايد در مقابل آن       خواسته

ها   ها را تحمل نكنيد بلكه در مقابل آن             جنگيد، هرگز رفتار آن     
 نفس باشيد. قاطع،محكم،جسور و با اعتمادبه

 هميشه شاكي
ها عطا كرده      ازنظر اين افراد تنها چيزي كه زندگي به آن              

حل براي مسائل و        جاي پيدا كردن راه       ها به   ،بدشانسي است.آن 
هاي اين    اند كه گله كنند و بهانه بگيرند. نگرش          مشكالت،عادت كرده 

ها واگيردار است.اين افراد بندرت       افراد مسموم و متأسفانه بيماري آن     
كنند شرايط ناخواسته را تغيير دهند، در عوض دائم دقيقاً             سعي مي 
كنند. اجازه    شود رفتار مي    اي كه به او اجازه كاري داده نمي         مثل بچه 

كه ”ها اين هست      شود. جمله معروف آن     بافي او مي    ندادن باعث منفي  
 “كس مرا دوست ندارد. هيچ

بينيد و    ها رو مي     ها بگوييد كه مسائل آن        به اين شخصيت   
ها به محيط حمايتي و تشويق احتياج دارند.              شنويد زيرا آن     مي
چين بايد سطح فشار و استرس را براي اين افراد پايين آورد.عالوه              هم

 سوي آرامش در سازمان ها راهي به شناخت شخصيت
 

 اهللا اسديان كوهستاني آوري: روح جمع
 بازرس گروه توليدي و كشاورزي اداره كل بازرسي استان تهران
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حلي   ها اجازه شكايت كردن ندهيد،مگر زماني كه راه           بر اين به آن    
 آمده داشته باشند. براي مشكل پيش

 گرا وسواسي و كمال
خواهد كارها به بهترين نحو ممكن انجام           اين افراد دلشان مي    

كننده و    حال كه ممكن است خسته         گيرد.چنين افرادي درعين   
اند كه    وتحليلي  هاي تجزيه   آور به نظر رسند،اما داراي مهارت         مالل

مستلزم توجه زياد به جزئيات است.استانداردهاي عملكرد اين افراد           
در سطح بااليي قرار دارد.در برخي مواقع كار خوبي كه توسط ديگران    

قبول نيست.جمله    شود ازنظر اين افراد قابل        موردتمجيد واقع مي   
توانست بهتر انجام        اين كار مي    ”  ها اين است:          معروف آن  

ها و منطق را ارائه       كه در برخورد با اين افراد،واقعيت        درصورتي“شود.
اي اين    حال حرفه   توانيد بهترين بهره را از آنان ببريد.درعين        دهيد،مي

ها معموالً    افراد را درباره بهتر انجام شدن كارها زياد جدي نگيريد.آن          
كنند نه نقاط ضعف شمارا . سعي          نقاط ضعف خودشان را بيان مي      

اي رفتار كنيد تا بتوانند انتظارات واقعي براي          گونه  كنيد با اين افراد به    
 خود و ديگران داشته باشند و مطابق انتظارات واقعي عمل كنند.

  افراد يخي
ها را    تواند آن   اين افراد براي تغيير آمادگي ندارند و هر تغييري مي     

ها   نگران و پريشان كند و آغازي براي رفتارهاي منفي در آن                  
در مقابل  “راه قديمي بهتر است.   ”ها اين است:      باشد.جمله معروف آن  

اين افراد صبور باشيد زيرا ممكن است در مسير انجام تغييرات                 
تراشي كنند.اين افراد را در تغيير درگير كنيد يا از تغييرات                  مانع

 ها استفاده كنيد. تدريجي براي ايجاد فرصت مناسب براي آن
 افراد بسته

هاي برقراري با اين افراد مسدود است.اين افراد بسيار تودار و              راه
ديرجوش هستند و تنهايي و خلوت را به بودن در ميان جمع ترجيح             

دهند.آنان هرگز درباره تفكرات و احساسات خود صحبتي                  مي
“ حوصله ندارم “كنند و به همين دليل ارتباطات محدودي دارند.          نمي
ها براي فرار از جمع از        از جمالتي است كه آن    “  فعالً وقت ندارم  ”و يا   

كنند.براي برقراري ارتباط با اين افراد بايد حوصله             آن استفاده مي  
گونه افراد احساس راحتي      كنيد.ممكن است مدتي طول بكشد تا اين      

تر و بهتر برخورد كنند.هنگام صحبت با آيا افراد  بكنند و با شما راحت
ها تشويق    ها را به شركت در بحث        از سؤاالت باز استفاده كنيد و آن       

 كنيد.
 حرف و منفعل كم

گويند حتي زماني كه  بايد از حقوق            اين افراد زياد سخن نمي     
خود دفاع نمايند ساكت هستند درنتيجه مورد ظلم قرار                      

نفس   كند و اعتمادبه    گيرند.فرد منفعل هميشه احساس ناامني مي       مي
ها در انجام اموري را كه           طور مستقيم از آن      پاييني دارد.بايد به   

ها   توانند انجام دهند خواسته شود.تشويق باعث افزايش انگيزه آن           مي
 خواهد شد.

 “كار من نيست” گويند  افرادي كه مي
هاي بيشتر شانه خالي       چنين افرادي دائم از زير بار مسئوليت        

كرده و منفي بودن خود را بارد كردن انجام كارهايي بايد بر عهده                
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ها   كنند.معموالً دوستان و همكاران ايشان وظايف آن        بگيرند ظاهر مي  

دهند اين در حالي  است كه هميشه ادعاي آن را دارند                را انجام مي  
بايست به چنين     ها بوده است.مي    وظيفه محوله جزء وظايف شغلي آن     

پرسنلي شرح شغل را واضح و روشن تبيين كرد تا جايي براي                   
ها باقي نماند.بازرسي و كنترل نامحسوس نيز در برخي            توجيهات آن 

 تواند كارساز باشد. مواقع مي
 ها پراكن شايعه

عنوان سالح قوي جهت كنترل روي ديگران         اين افراد از شايعه به    
ها با پخش شايعه و درگير كردن             كنند.آن  و محيط استفاده مي     

برند و احساس مهم بودن        ديگران در مسائل مربوط به آن لذت مي         
اجازه بده من بگويم چه      ”  ها اين است:       كنند.جمله معروف آن    مي

سازي در    لذا بهترين راه جلوگيري از شايعه       “  افتد.  اتفاقي دارد مي  
سازمان مهار چنين فضايي ، دادن اطالعات الزم و كافي به افراد است   

پراكن توجهي ننمايند درنتيجه انگيزه اين افراد           تا به شخص شايعه    
 رسد. پراكني به حداقل خودمي يافته و سطح شايعه مرورزمان كاهش به

 افراد منفي گرا
خالي ليوان را     اين افراد هميشه نگرش منفي به دنيادارند و نيمه         

باشند زيرا مدام اين جمله را          بيند فلذا مناسب كارگروهي نمي       مي
 “دانم اين كار شدني نيست. مي”كنند:   زمزمه مي

اي نيست اما بايد      متأسفانه تغيير نگرش افراد منفي گرا كار ساده       
ها را مجبور به تطبيق با عادات مثبت و دوري از عادات منفي                   آن

كرد.ايجاد تفكرات مثبت و نشان دادن نتايج خوب كارهايي كه او               
 تواند به اشخاص كمك كند. ها نداشته است مي اميدي به انجام آن

 افراد غير متعهد
اين افراد انجام امور شخصي و پرداختن به مسائل غير كاري براي            

ها اين است     تر از انجام كارسازماني است.جمله معروف آن         ها مهم   آن
هاي واهي    گونه افراد در انجام كار بهانه       اين“.  تواند منتظر شود    او مي ”

ها   توان از آن    دهند.مي  طورجدي كار را سرانجام نمي       آورند و به    مي
علت تعلل در انجام وظايف را پرسيد و معموالً احتياج به اهداف و                 

طور   استانداردهاي واضح و انتظارات رسمي دارند و حتماً نيز بايد  به            
 ها ابالغ شود. رسمي اين مهم بدان

 افراد هميشه منتقد
كنند   مورد خود ديگران را اذيت مي       اين افراد مدام با انتقادات بي     

اي انتقادات خاص خود رادارند و جمله معروف           ها درباره هر ايده     آن

تأييد   بنابراين ضمن عدم   “  اي بدي است.     ايده:“ها اين است:        آن
ها بر لزوم اخذ و            رفتارهاي نامناسب چنين افرادي بايد بدان          

آوري اطالعات بيشتر براي نفي يا اثبات مخالفتشان  تأكيد                 جمع
 نمود.

 افراد خودخواه
شوند افرادي كه      چنين افرادي پيرامون ما زياد مشاهده مي          

چيز را    كنند همه   خواهند راه خودشان را ادامه دهند و فكر مي            مي
ها رفتار كنيد و      دانند با اين افراد تنها بر اساس حقايق و واقعيت            مي

ها اشتباه    آميز و تسليم در برابر آن       به ياد داشته باشيد برخورد تهاجم     
ها   ها و احياناً ارائه پاسخ به آن         محض شماست.قبل از مالقات با آن      

 خود را مملو از اطالعات كرده و خود را كامل آماده نماييد.
 افراد خود سرزنش كن

اين افراد همواره كمبودهايي را در عملكرد كاري و رفتاري خود             
يك از    ها از هيچ    يابند و دائم در حال مالمت خودمي باشند آن            مي

هاي زندگي شخصي و كاري خود راضي نيستند. بايد به اين                جنبه
وپا و كار خراب      دست  نفس تزريق نمود تا تفكر اينكه بي        افراد اعتمادبه 

 ها حذف گردد. كن هستند از آن
 افراد پرحرف

قدري پرحرف هستند كه به ديگران اجازه صحبت            اين افراد به  
ارتباط   هاي آنان بي    دهند جالب اينجاست كه اكثريت ميزان حرف  نمي

گردند.   به موضوع هستند و صرفاً باعث از بين رفتن وقت و انرژي مي             
ها چند دقيقه وقت      هايي بايد به آن     براي برخورد با چنين شخصيت    

كه به صحبت خود ادامه داد با صراحت              صحبت داد و درصورتي    
ها را    بگوئيد بايد بروم و فرصتي براي گوش دادن به صحبت آن               

 ها را تحمل نكنيد. وجه رفتار آن هيچ نداريد.به
 افراد نامنظم

ها دائم به     شود آن   ها ديده مي    نوعي آشفتگي در رفتار و كردار آن      
دنبال مسائل خودمي گردند و هميشه در جلسات تأخير دارند.براي            
برخورد با اين افراد نظم و انضباط را عامل مهمي در ارزيابي                     

 ها را به مرتب بودن تشويق كنيد. عملكردشان اعالم كنيد و آن
 

 مرغي تخم افراد پوست
ها را    ترين مسائل آن    اهميت  ين افراد بسيار حساس هستند و بي       

شود ديگران در برخورد      ها باعث مي    كند.روحيه حساس آن   ناراحت مي 
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حل پيشنهادي اين است كه بازخورد        ها بسيار محتاط باشند. راه      با آن 
ها نبايد سريع و مستقيم باشد بلكه با آرامي و با توجه به                    به آن 

 ها ادبيات خود را تنظيم نماييد. شخصيت حساس آن
 افراد ريزنگر

من احتياج به كنترل كردن       ”گويند كه      اين افراد همواره مي    
ها به    شايد چيزي از زيردستم رد شده باشد.آن       “  مجدد كارها رادارم.  

كنند و گاهي به       ترين و ريزترين موارد يك مسئله توجه مي           جزئي
ها   كنند.بايد به آن    خاطر يك مسئله كوچك اوقات ديگران را تلخ مي         

عادت داد در كنار توجه به جزئيات به مسائل كلي واصلي توجه                  
ها بايد ياد بگيرند كليات جزئيات را نيز دربرمي گيرد و به                نمايد.آن

 دليل يك مسئله جزئي كل كار و وظيفه را به تأخير نيندازد.
 گيري: نتيجه

توان ابعاد رفتاري يك      در مبحث رفتار سازماني اينكه چگونه مي       
طور كامل شناسايي و بررسي نمود امري           كارمند را در سازمان به     

توان شخصيت افراد را با توجه به          گاه مطلقاً نمي    است نسبي و هيچ   

شرايطي كه در آن قرارگرفته را شناخت. فلذا رعايت نكات ذيل براي             
 باشد. ايجاد جو صميمي و شاد در محيط كاري الزامي مي

هاي بين خود را يك موهبت الهي و نه يك مسئله حاد               تفاوت  -
توانيد با    بدانيد تا بتوانيد برخوردهاي خود را تعديل نماييد.شما مي          

ها رفتار    توانيد با آن    افراد ناسازگار دوست و صميمي نباشيد اما مي         
 آميز داشته باشيد. مسالمت

هاي   گوش كنيد گوش كنيد.وقتي ديگران بدانند شما حرف            -
شنويد حداقل اين نتيجه را دارد كه احتمال بروز                ها را مي     آن

 ايد. پرخاشگري را كاهش داده
 ها را صدا بزنيد. براي ايجاد رابطه بهتر با چنين افرادي نام آن -
فشان    افراد را سرزنش نكنيد زيرا ممكن است آتش                   -

 ها فوران كند. هاي آن ناماليمتي
از به كاربردن برخي كلمات جداً پرهيز نماييد مانند                      -

 تواني و.... خواهم،نمي بايد،ولي،من مي
هاي مختلف شخصيتي چيره      فنون مذاكره را بياموزيد تا بر جنبه  -

 شويد.
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ها بازهم مبتـنـي بـر       هاي موسوم به پونزي كه فعاليت آن  شركت
اي بـزرگ از         نوعي شـاخـه     برداري هرمي شكل است و به       نظام كاله 
قـرن    20دهد، نخستين بار در دهه        هاي هرمي را تشكيل مي      دسيسه

» كارلو پـونـزي    « گذشته ميالدي توسط يك مهاجر ايتاليايي به نام         

گذاري شد. وي توانست با شگرد فريبكارانـه خـود، سـرمـايـه                   بنيان
 40ماه، در سن       6كه پس از گذشت       طوري  هنگفتي به جيب بزند، به    

در انجام اين كار،    »  پونزي« ميليونر مبدل شود. راهبرد        سالگي به يك  
لوحي مشتريان بود. او بـه        گويي و سوءاستفاده از ساده دو اصل دروغ 

 40انداز كرده بودند وعده پرداخت بهـره         مردمي كه پول خود را پس     
هـاي     كه در آن روزبـه حسـاب          داد، درحالي   روز مي   90درصدي در   

شد. كاري كه اين مهاجر        درصد بهره پرداخت نمي     5انداز بيش از      پس
اي بـه       كرد، بسيار ساده بود. فردي كه از خارج، نـامـه              ايتاليايي مي 

كرد، در داخل آن، تمبري را كه بـرحسـب بـهـاي                آمريكا ارسال مي  
انگيز پـونـزي      داد. وعده وسوسه     كشورش خريداري كرده بود جاي مي     

به مشتريان اين بود كه با فروش تمبر يادشده و اختالف بهاي دالر و              
ديگر واحدهاي پول خارجي، سود فراواني به جيب خواهند زد. وي با             

هاي خـود     لوح كه پول شده، از افراد ساده    اين ترفند ساده ولي حساب    
ميليون دالر دريافت كـرد.        انداز كرده بودند در سه ساعت يك        را پس 

كه شـركـتـش       برداري همچنان ادامه داشت تا هنگامي       اين شيوه كاله  
هايي را كه به اعضـاي        كرد و از اين راه پول       اعضاي جديدي جذب مي   

 كرد. اوليه وعده داده بود، پرداخت مي
بـاشـد.     ترين طرح پونزي مربوط به برنارد مدوف مي         يكي از بزرگ  

گـذاري    هاي سرمايه   گذار و بنگاه    اين شخص از هر دو اشخاص سرمايه      
اي كه توسط مدوف در ايـن          در طرحش استفاده كرد. ميزان سرمايه      

شود. اگر مـيـزان         ميليارد دالر تخمين زده مي      21طرح از بين رفت     

گذاري شده اضـافـه        شده را هم به ميزان مبلغ سرمايه        سود قول داده  
 رسد.  ميليارد دالر مي 64٫8كنيم اين مقدار به 

Ponzi scheme   گذاران جـديـد را بـا ارائـه               معموالً سرمايه
توانند تضمين كننـد اغـوا      ها نمي گذاري هايي كه ديگر سرمايه   عايدي

 كند. مي
سرنوشت اين سيستم فروپاشي است زيرا سودهاي واقـعـي آن             

 گذاران است.  كمتر از مقدار پرداخت به سرمايه
كند آن اسـت كـه         يك علت اينكه سيستم در ابتدا خوب كار مي        

هاي بزرگ را دريـافـت         هايي كه عمالً عايدي     گذاران اوليه، آن    سرمايه
گـذاري     كنند، معموالً پول خود را دوباره در سيستـم سـرمـايـه               مي
كنند عمالً مجـبـور       هايي كه سيستم را اجرا مي       كنند. بنابراين، آن     مي

سـادگـي بـايـد          هـا بـه      به پرداخت مبلغ خالص زيادي نيستند؛ آن      
ها بـا     دهند آن  گذاران بفرستند كه نشان مي      هايي را به سرمايه     عبارت

اند و با اين كار اين فريب را كـه            داشتن پول چقدر به دست آورده       نگه
 گذاري با سود باالست حفظ كنند. سيستم يك سرمايه

هـا را بـا ارائـه             گيـري   كنند بازپس   مبلغان همچنين تالش مي   
هايي كـه      گذاران، به حداقل برسانند. پالن       هاي جديد به سرمايه     پالن

ها پول به ازاي سودهاي باالتري براي مدت بيـشـتـري              معموالً در آن  
كند كه پول همچنان كـه بـه            شود. مروج مشاهده مي      داشته مي   نگه

توانند پول را از پـالن اول          ها نمي   شود كه آن    گذاران گفته مي    سرمايه
يابـد. اگـر تـعـداد كـمـي از                  به پالن دوم انتقال دهند جريان مي      

شده باز    گذاران بخواهند پول خود را بر اساس موارد اجازه داده           سرمايه
شود اين  شود كه باعث مي     ها فوراً انجام مي     پس بگيرند، درخواست آن   

گذاران ديگر ايجاد شود كه سرمايه و سـود             توهم براي تمام سرمايه   
 ها قابل پرداخت است. آن

 هاي پونـزي دسيسـه
 

 گزارش
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كه سيستم به يك جريان مـداوم از           از آنجايي 
ها نياز دارد تا سودهاي بـاالتـر را             گذاري  سرمايه

گـذاري كـنـد شـود،           بار كه سرمايه    بپردازد، يك 
سيستم شروع به فروپاشي خواهد كرد. (هـرچـه            
سودها باالتر باشند ريسك فروپاشي سـيـسـتـم           

هايي در امكـان نـقـد          بيشتر است). چنان بحران     
شوند چراكه    شدن اغلب باعث وحشت عمومي مي     

افراد بيشتري شروع به درخـواسـت پـول خـود             
 كنند. مي

نيروهاي خارجي بازار، همچـون يـك افـول           
و بحران اقتصادي جهـانـي سـال           Madoffشديد در اقتصاد (مثل      

گذاران بخشي يا تمـام       شوند كه بسياري از سرمايه      )، باعث مي   2008
پول خود را باز پس بگيرند؛ نه لزوماً به خاطر از دست دادن اعتـمـاد                

سادگي به خاطر قوانين بنيادين بازار        گذاري، بلكه به    نسبت به سرمايه  
گـذاران     ازاينـكـه سـرمـايـه         ، درآمد پس  Madoffاي. در مورد       پايه
ها را    گذاري عنوان بخشي از ركود اقتصادي جهاني كه تمام سرمايه     به

ميليارد دالر را باز پس بگيـرنـد         7تحت تأثير قرارداد تالش كردند تا       
 ديگر نتوانست عادي به نظر برسد.

فقط با يك ثبت ساده خود را قانونـي           ponziهاي    بيشتر شركت 
كه براي دريافت پول از مـردم و پـرداخـت                دهند درحالي   جلوه مي 

سودمي بايست غير از ثبت مجوز مديريت سرمايه و پرداخت را نـيـز              
 داشته باشد.
 هاي مشابه سيستم

برداري است كه از بـعـضـي           شكل از كاله    يك سيستم هرمي يك   
شباهت دارد كه همانند آن بـر روي           Ponziجهات به يك سيستم     

يك باور اشتباه به يك واقعيت ناموجود اقتصادي استوار اسـت كـه               
شامل اميد براي يك نرخ بينهايت باالي سود است. امـا چـنـديـن                  

 كند: متمايز مي Ponziها را از سيستم  مشخصه آن
عنوان يك مركز بـراي   ، مجري سيستم بهPonziدر يك سيستم  

صورت مستقيم تـعـامـل         ها به   آن  ◌ٔ كند كه با همه     قربانيان عمل مي  
كـنـنـدگـان        هايي كه مشـاركـت      كند. در يك سيستم هرمي، آن        مي

برند (درواقع شكسـت در         كنند مستقيماً سود مي     جديدي را وارد مي   

 واردكردن ديگران معموالً به معناي عدم سود است).
 ◌ٔ كند كه بر يك روش مـحـرمـانـه           ادعا مي   Ponziيك سيستم   

هاي داخلي و غيره) متكـي اسـت و اغـلـب                  گذاري (ارتباط    سرمايه
هاي   كه سيستم   كند؛ درحالي   گذاران غني را به خود جذب مي        سرمايه

كنند كه پـول جـديـد مـنـشـأ پـرداخـت                   هرمي صريحاً اعالم مي   
 هاي اوليه خواهد بود. گذاري سرمايه

پاشد چون براي سـرپـا      تر فرومي   يك سيستم هرمي خيلي سريع    
كنندگان نياز دارد. در         داشتن خود به افزايش تصاعدي مشاركت       نگه

سادگي با ترغيب كردن اكثر       توانند به   مي  Ponziهاي    مقابل، سيستم 
گذاري مجدد پولشان، با تعداد نسـبـتـاً       كنندگان به سرمايه    مشاركت

 كنندگان جديد بقا يابند. كمي از مشاركت
كـنـنـده      جهت كه يك مشاركت     حباب اقتصادي: يك حباب ازاين     

كننده بعدي پـول دريـافـت          هايي از يك مشاركت     وسيله مشاركت   به
است،   Ponziناپذير) شبيه يك سيستم        كند (تا فروپاشي اجتناب      مي

هاي   يكسان نيست. يك حباب باقيمت       Ponziاما آن با يك سيستم      
همواره در حال افزايش در يك بازار باز (براي مثال سهام، امالك) كه        

كه افزايش هستند چون خريداران قيمت بيشـتـري           ها درحالي   قيمت
ها در حال افزايش هستـنـد، درگـيـر             كنند چون قيمت    پيشنهاد مي 

انـد.     بناشده»  تر  تئوري احمق « ها بر     شود حباب   است. اغلب گفته مي    
كـنـد،     ، قيمت از ارزش ذاتي كاال تجاوز مي       Ponziهمچون سيستم   

، هيچ شخصي كه ارزش ذاتي را نادرست Ponziاما برخالف سيستم    
 جلوه دهد وجود ندارد. 
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 موضوع: 

احوال و اسناد و امالك استان خـراسـان رضـوي              ادارات كل ثبت  

منظور پاسخگويي به استعالمات اداره كل امور مالـيـاتـي اسـتـان                 به

(استعالم كد ملي افراد و پالك ثبتي متعلق به مـؤديـان بـدهـكـار                   

نمايند و در پاسخ بـه        مالياتي)، از اداره كل مذكور درخواست وجه مي        

هاي مصوب پيوست قانون بودجه سال        اين بازرسي كل، جدول تعرفه    

كل كشور و بخشنامه ابالغي از سوي سازمان مركزي خود را              1393

 اند.  عنوان مستند قانوني اين اقدام ارائه نموده به

 90/10/15مورخ    127152نامه شماره     4ازآنجاكه به استناد بند     

معاون اقتصاد و فناوري شوراي عالي امنيت ملي به رياست مـحـتـرم        

وقت سازمان بازرسي كل كشور (ابالغ مصوبات پيوست امنيتي نظـام            

اسنـاد و امـالك،         احوال و ثبت    هاي ثبت   ، مالياتي)، سازمان     اقتصادي

، نسبت به پاسخگويي به اسـتـعـالمـات            موظف شدند بدون اخذ وجه    

هاي حاكميتي و نظارتي (از قبيل سازمان بازرسي كل كشور،             دستگاه

سازمان امور مالياتي، وزارت اطالعات و ...) اقدام نمايند، لذا مديركـل            

امور مالياتي استان، درخواست بررسي موضوع از سوي اين سازمان را           

 نموده است.

شده از سـوي ادارات        مراتب يادشده و مستندات ارائه      با عنايت به  

 176احوال استان و همچنيـن اصـل            اسناد و امالك و ثبت      كل ثبت 

قانون اساسي و ضرورت تسريع در پاسخگويي به درخـواسـت امـور               

مالياتي استان، طرح موضوع در كميسيون حقوقي سازمـان و ارائـه              

 نظريه موردتقاضاست.

 نظريه كميسيون حقوقي سازمان: 

با توجه به اطالق مستثني منه و معين بـودن دايـره شـمـول                  

پاسخ به استعالمات و اعالم وضعيت امالك (بـه     “ مستثني در عبارت  

جدول شـمـاره      18مندرج در رديف    ”  استثنا استعالم مراجع قضايي)    

شود كه سازمـان   كل كشور مالحظه مي 1393قانون بودجه سال  16

هاي مذكور در اين جداول بـوده          امور مالياتي مشمول پرداخت تعرفه    

) قانـون بـودجـه سـال           59بند (  »  پ« است؛ كما اينكه اطالق جزء      

اسـنـاد و        اي را به سازمان ثـبـت        ، نيز چنين اجازه     كل كشور   1390

) 21امالك كشور داده بود و در حال حاضر نـيـز وفـق تـبـصـره (                     

هـاي     كل كشور، دريافت تعـرفـه  1394واحده قانون بودجه سال     ماده

 گذار قرارگرفته است.  مصوب اعالمي مورد تصريح و اطالق قانون

) قانون برنامه پنجم توسعه نيز نافـي         120ضمن آنكه مفاد ماده (     

هاي مصوب از سوي سازمان امور مالياتي به سـازمـان             پرداخت تعرفه 

اسناد و امالك كشور نيست و اجراي حكم اين ماده همزمان بـا                ثبت

در حـال حـاضـر           94واحده قانون بودجه سـال         ) ماده  21تبصره (  

 رسد. الجمع به نظر نمي مانعه

 نظريه كميسيون حقوقي سازمان
 
 

 استعالم حقوقي
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قانون بودجه سـال      16جدول شماره     29، در رديف      از سوي ديگر  

اعـالم  « هاي مستثني از پرداخت تعرفـه بـابـت              نيز دستگاه   1393

احـوال     توسط سازمـان ثـبـت      »  صورت مكانيزه   مشخصات هويتي به  

شده و سازمان امور مالياتي در زمره اشخاص مستثني           كشور، مشخص 

كل كشور پـرداخـت       1394نبوده است. گرچه در قانون بودجه سال         

هاي اجرايي مورد حكم قـرار         تعرفه در اين خصوص از سوي دستگاه      

احوال كشور واجـد      نگرفته است و لذا دريافت آن توسط سازمان ثبت        

 رسد.  اشكال به نظر مي

مـورخ   137153) نامه شماره 4شود كه استناد به بند ( يادآور مي 

سرپرست معاونت اقتصادي شوراي عالي امنيت مـلـي    1390/10/15

اتكا نيست؛ زيـرا       عنوان رياست وقت سازمان بازرسي كل كشور قابل       

نامه مزبور متضمن وضع مصوبه شوراي عالي امنيت مـلـي در                -اوالً

االجرا بـاشـد.      قانون اساسي الزم  176مانحن فيه نيست تا وفق اصل       

 -بـاشـد. ثـالـثـاً          مي  93نامه مزبور مقدم بر قانون بودجه سال          -ثانياً

برفرض آنكه نامه موصوف مشعر به مصوبه شوراي عالي امنيت مـلـي             

 توانست ناسخ قانون مجلس شوراي اسالمي باشد.  بود، نمي مي

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رئـيـس      1393/1/17مورخ  9000/1953/100. ابالغي طي بخشنامه شماره  
 محترم قوه

بـراي    -شود.ب   اسناد و امالك كشور اجازه داده مي        به سازمان ثبت  -59«.  
شده به ازاي هر سند و امالك جاري بـه            پاسخ به استعالم براي امالك ثبت     

ازاي هر پالك ثبتي و نيز براي اشخاص حقوقي از طريق بانك شـنـاسـه                
 ») ريال.80,000اشخاص حقوقي مبلغ هشتاد هزار (

شود بـه     اسناد و امالك كشور اجازه داده مي        به سازمان ثبت    -21تبصره  «.  
ازاي هر مورد ارايه پاسخ الكترونيك به استعالمات و اعالم وضعيت از بانك     
جامع اطالعات امالك، عالوه بر تعرفه مصوب دريافتي، در مناطق شهـري            

) ريال و در مناطق غيرشهري مبلغ يكصد هزار          300,000مبلغ سيصد هزار (    
داري كل كشـور       حساب درآمد عمومي نزد خزانه      ) ريال اخذ و به     100,000( 

واريز كند. مبلغ هشتصد و سي مـيـلـيـارد و دويسـت مـيـلـيـون                     
متناسب با وصـولـي    530000  -141) ريال از محل رديف  830,200,000,000( 
اسناد   منظور اجراي طرح حد نگار (كاداستر) جامع كشور به سازمان ثبت              به

 »يابد. و امالك كشور اختصاص مي
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 هاي مرتبط باهوش سازماني ديدگاه
توان از دو ديدگاه موردتـوجـه و بـررسـي               هوش سازماني را مي   

 قرارداد . 
 عنوان يك فرايند . هوش سازماني به – 1
 عنوان نتايج فرايند يا حالت مربوطه . هوش سازماني به – 2

عنوان فرايند موردتوجه قرار گيرد بيانگـر         وقتي هوش سازماني به   
هاي ناشي از تقابل ، تجميع و هماهنگي هوش انسـانـي و                پيچيدگي

فني درون يك سازمان است . پيچيدگي تقابلي هـوش سـازمـانـي                 
هاي فني سـازمـان اسـت .             دهندة رابطه ميان انسان و مؤلفه       نشان

يـابـد     صورت سلسله مراتبي نمود مي      تجمعي بودن هوش سازماني به    
كه شامل دانش سطح فردي ، گروهي و سازماني است . هماهنگي در 

عنوان يك فرآيند ، داراي نقشـي مـهـم و               نگاه به هوش سازماني به    
 محوري نسبت به ابعاد فرايندي تقابل و تجميع است .

عنوان يك فرايند داراي پنج مؤلـفـه اسـاسـي              هوش سازماني به  
 است .
 حافظه سازماني  -

 دانش سازماني -

 يادگيري سازماني  -

 گيري سازماني نتيجه -

هـا ،       حافظة سازماني بيانگر توانايي نگهداشت وقايع ، موقعـيـت    
ها در صـورت نـيـاز           آوري آن   رفتارهاي موفق و ناموفق و توان جمع      

هاي سازماني براي     است . از سوي ديگر دانش سازماني شامل توانايي         
سازد بـر اصـول و         درك و فهم و تفسير است كه سازمان را قادر مي          

 سـازمـاني هـوش
 

 معاونت آموزشي اداره كل منابع انساني و تحول اداري
 
 (بخش دوم)

 اشاره:
در عصر حاضر هر چه زمان به جلوتر مي رود با توجه به پيشرفت علوم و فنون و پيدايش نيازها و چالشهاي جـديـد،                         

ها نيز مشكل تر مي شود. اين معنا زماني پر اهميت خواهد شد كه بپذيريـم در هـر            سازمانها نيز پيچيده تر و اداره آن      
سازمان امروزي عالوه بر منبع عظيم و خالق انساني هوشمند، تكنولوژي هاي هوشمندي نيز در فرايند عملكرد سازمانها                  

هاي امروزي قرار گرفته است و مطمـئـنـا در       نقش مؤثري ايفا مي كنند. يكي از مهم ترين مواردي كه در مسير سازمان  
 آينده بحراني تر از هميشه نيز خواهد بود، نياز به جذب و حفظ افراد هوشمند در سازمان است. 

مندي مطلوب همكاران سازمان، كلياتي از هوش سازماني، تاريخچه و تعاريف هـوش               در بخش اول اين نوشتار جهت بهره      
هاي مرتبط باهوش سازماني، مفهوم سازمان يادگيـرنـده،           سازماني، مطرح گرديد. در اين شماره و بخش پاياني به ديدگاه           

ذكر است از مطالب آموزشي       گردد. شايان    گيري مطرح مي    هوش سازماني و يادگيري، ابعاد هوش سازماني و در آخر نتيجه          
 گردد. هاي غيرحضوري، آزموني اخذ مي در قالب آموزش LMSشده در نشريه آيينه بازرسي از طريق سيستم  درج

 آموزش



 نشريه سازمان بازرسي كل كشور 

34 

عنـوان تـوانـايـي        مباني خود متمركز شود . يادگيري سازماني نيز به         
شده در حافظه سـازمـانـي و           استفاده و كاربرد مناسب دانش ذخيره     

شـود .       شده درگذشته تعريف مـي       يادگيري بر مبناي تجربه كسب    
دهند   هاي غيراستاندارد رخ مي     يادگيري در رفتارهايي كه در موقعيت     

يـابـد .       هاي جديد براي اقدام نيز نمود مي        و در هنگام جستجوي راه    
ها ، اطالعات و دانش ميان افراد         ارتباطات سازماني حاصل تبادل داده    

گـيـري      درون و بيرون سازمان و عوامل فني است . نهايتاً نـتـيـجـه               
توان مشتمل بر پرهيز و اجتناب ، غلبه و فائق آمده بر              سازماني را مي  

 مشكالت و حل مسائل دانست .
عنوان نتيجة يك فرايند يا حالت، بيانگر كليـت           هوش سازماني به  

دار اطـالعـات      هاي ساختاريافته و جهت     ها و بخش    و جامعيت قسمت  
است.هوش سازماني كه در چنين وضعيتي توليد شود بـايـد بـراي                

هاي اطالعاتي حل مسائل سازمانـي        هاي سامانه   توانمند شدن توانايي  
 به شكل مناسب مورداستفاده قرار گيرد .

 مفهوم سازمان يادگيرنده 
هـا     ها ساختارهاي اجتماعي هستند كه از افراد و گـروه             سازمان

اند . يادگيري سازماني واقعيتي است كـه بـر مـبـنـاي                   شده  ساخته
يكپارچگي يادگيري در سطوح فردي يا گروهي و با قصد خلق يـك              

اي كه توانايي سازمان براي يادگيري ،          گونه  گيرد . به     كليت شكل مي  
ها و اجزاي آن خواهد بود .          تر از توانايي يادگيري مؤلفه      بيشتر و قوي  

 گردد : يادگيري سازماني در سطح مشاهده مي
 سطح فردي يا سطح يك شخص منفرد  – 1
 سطح گروه يا خرد سازماني  – 2
 سطح سازماني يا سطح كالن سازماني  – 3

صـورت     هاي هر يك از اين سه سطح يادگيري به          در ادامه ويژگي  
 شود . خالصه تشريح مي

ترين شكل يادگيري سـازمـانـي         يادگيري فردي بيانگر ساده     –  1
است . با اين شكل از يادگيري ، سازمان حـقـيـقـتـاً از اتـحـاد و                        

برد . مشروط بر آنـكـه           همبستگي دانش جديد اعضاي خود سود مي      
دانش جديد مرتبط با وظايف سازماني باشد . دليل اين مسئله ايـن               

ها افـرادي     هايي هستند كه در آن      هاي موفق سازمان    است كه سازمان  
كنند كه توانشان را در جهت وظايف سازماني خود به كار             فعاليت مي 

عنوان يادگيري تطبيـقـي و         توان به   گيرند . از يادگيري فردي مي        مي
كنندة يادگيري بر مبناي      نوآورانه نيز يادكرد . يادگيري تطبيقي بيان       

دهندة  تقليد از مشاهدات است . از سوي ديگر يادگيري نوآورانه نشان          
سازي است و در صـورتـي قـابـل          ها و شبيه يادگيري بر اساس مدل  
هاي مدل را بتوان بـا نـمـادهـا             ها و مشخصه    كاربرد است كه ويژگي   

 توان رفتارهاي آينده را طراحي كرد . نشان داد . با كمك نمادها مي
تواند با يادگيري فردي اعضاي سازمان تقويـت     دانش سازماني مي  

صورت خودكار به يادگيري سازمانـي        شود ولي اين يادگيري فردي به     
 كند بلكه براي اين كار سه نياز بايد ارضا گردد : كمك نمي

عنوان نتيجة يادگيري بايد قبل از هر چيز ارتباطي  الف ) دانش به    
اي بيان شود كه توسط ديگر افراد سـازمـان            گونه  باشد ، يعني بايد به    

 درك باشد ؛ قابل
ب ) بايد تأييد عمومي را به دست آورد ، يعني اعضاي سـازمـان                 

 عنوان دانشي سودمند بپذيرند . بايد آن را به
 –اگـر    « پ ) دانش بايد به شكلي باشد كه بتوان آن را با رابطة         

بيان نمود . رابطه ميان يك اقدام و اثرات آن براي خلق برخي     »  آنگاه
 اعمال هماهنگي ، الزامي است .

ترين سطح يـادگـيـري       شده در رابطه با بنيادي      هاي انجام   پژوهش
هاي متفاوتي از يادگيري فردي را نشـان       سازماني ، مفاهيم و نظريه  

 اند از : ترين اين مفاهيم عبارت دهد كه كليدي مي
اند   گيرند . افراد مايل      هاي همانند و مشابه ، ياد مي        افراد از مدل    -

هايي كه تجربيات مشابه با خـودشـان دارنـد و               بپذيرند يعني از آن   
كنند ، تـقـلـيـد        صورت مثبت ارزيابي مي     هايي كه رفتارشان را به      آن

ها اين است كـه تـحـلـيـل              كنند . مصداق اين مطلب براي سازمان       
 هـاي مشـابـه صـورت            رفتارهاي موفق و نـامـوفـق در سـازمـان            

عنوان مدل خود به شكلي مـثـبـت بـرآورد               گيرد و رفتارها را به      مي
 كنند . مي

دانش قبلي براي فرايند يادگيري بعدي سودمند است اگـرچـه             -
اين مطلب هميشه صادق نيست . ساختار موجود يك حالت ، جنبـة              
كليدي فرايند يادگيري است . دانش موجود ، نقش مهمي در تفسير             

كند . در ساختارهاي باكيـفـيـت           هاي نوين اطالعات ، بازي مي       بخش
شود كه توانايي بيشتري براي كسـب         باالتر از دانش موجود فرض مي     
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هـاي واقـعـي ، كـاربـرد               دانش جديد وجود دارد و در وضـعـيـت         
تري دارند . همين مطلب در سطح سازماني نيز صادق است :  اثربخش

كنندة كليدي ظرفـيـت جـذب          دانش موجود و در دسترس ، تعيين      
سازمان است يعني توانايي انتقال دانش جديد درون محصوالت آماده         

مدت به دانـش مـوجـود          حال اعتماد زياد طوالني     براي بازار . درعين    
تواند پذيرش اطالعات جديد ، يادگيري و عملكرد بهـتـر را بـه                  مي

 تأخير اندازد .

هاي مناسب است . در بسياري از           گيري  يادگيري حاصل نتيجه    -
گيري خود را داشتـه       توانند نتيجه   ها ، افراد درون سازمان مي       موقعيت

گـيـرد .        باشند و قوانين رفتاري بر مبناي اطالعات مبهم شكل مـي       
قوانين شكل يافته بر مبناي نتايج حاصل از اطالعات مبهم بعداً براي            

شود . به بياني ديگر ، قوانـيـن بسـيـار                كاربرده مي   موقعيت جديد به  
متفاوت شده و حتي ممكن است كامالً غلط باشند . عوامل متعـددي    

شود يك تصميم يا اقدام نامنـاسـب شـكـل              وجود دارد كه باعث مي    
هـاي    كنند . تصميم     گيرد . افرادي كه بر اساس قوانين غلط اقدام مي          

دهند . در چنين وضعيـتـي          گيرند و اقدام نامناسب انجام مي       غلط مي 

صورت غلط در حال اسـتـمـرار           دهد كه چيزي به     يادگيري نشان مي  
ها براي حل مسئله ، به شـكـل درسـت صـورت                  است يعني تالش  

هـايـي      گيرد . استفاده از قواعد غلط و نادرست يكي از وضعيـت              نمي
است كه در آن وضعيت ، يادگيري نتايج مـثـبـتـي را بـه دسـت                     

مند و استفاده از اطالعات واكـنـشـي           هاي نظام   دهد . تنها آزمون      نمي
تواند به آزمون مجدد قوانين استقراريافته كمك كند . در حـوزة                مي

گيـري درراهـي بسـيـار           يادگيري سازماني ، مديران بايد به تصميم      
برانگيز و تجربي متوسل شوند . رويكرد تجربي كـه تـوصـيـه                  چالش

دهد اشتباهات راهبردي و منطـقـي را           شود به مديران امكان مي      مي
كند قـوانـيـن غـلـط را             ها كمك مي    فراگيرند و اين فراگيري به آن     

 شناسايي و تصحيح كنند .

شده است . براي شروع و ادامـه             يادگيري يك رفتار برانگيخته     -
موفق فعاليت يادگيري ، افراد بايد برانگيخته شوند . مبناي يادگيري            

 هاي واال و خاص يادگيري است . بر اساس انگيزش ، هدف

گروهي ( سطح خرد سازماني ) سطح دوم از              يادگيري درون   –  2
يادگيري سازماني است . يك گروه بيانگر واحد اجتماعي يـادگـيـري              
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سازماني است و تجربيات موجود و توانايي يادگيري هر عضو در گروه            
كنند . اينكه گروه همانند اعضـايـش           را باهم يكپارچه و هماهنگ مي     

هـاي     افزايي گروه بيش از مجموع توانمندي       مؤثر باشد و يا اثرات هم     
اعضا باشد بستگي به روابط دروني گروه يا روابط بين گروهي دارد .              

تـوانـد      هاي دانش فردي در سطح گروهي مي        طوركلي ، توانمندي    به
كاربرده شود . اثربخشي       براي حل مسائل و مشكالت بسيار پيچيده به       

يا درواقع عدم اثربخشي كار تيمي بستگي بـه مـجـمـوعـه كـلـي                    
گويي ، همنوايي ، خصومـت و          استانداردهاي گروه نظير اعتماد ، رك     

 نظاير آن دارد .
تواند مثبت بـودن را        انتخاب و گزينش صحيح مفهوم رهبري مي      

تقويت كند كه اين موضوع نيز باعث حذف اثرات منفي گـرفـوه در                
شنـاخـتـي     روان –هاي اجتماعي  انجام وظايف است . اگرچه مشخصه 

آميز گروه مهم هستند ولي بايد در نـظـر              وظيفة موفقيت   براي انجام 
داشت كه هماهنگي ميان اعضاي گروه داراي اهميتي بسيار بيشـتـر            

 براي كل سازمان است .
روز بيشتـر   هاي امروزي دارند روزبه ها در سازمان اهميتي كه گروه  

شـده اسـت در         شود چراكه كاري كه قبالً توسط افراد انجام مي          مي
گـيـرد .        ها صورت مـي     حال حاضر بيشتر و بيشتر با اعتماد به گروه        

هـا     هاي بزرگ توسـط تـيـم         هاي راهبردي در سازمان     حتي تصميم 
شود . درواقع مـديـران افـرادي            هاي مديريت ارشد ) اتخاذ مي        ( تيم  

هـاي     گـيـري    هستند كه معموالً تمام اطالعات موردنياز براي تصميم       
وسـيـلـة تـيـم           درست را در اختيار ندارند و درنتيجه تصميمات بـه         

 شود . مديريت گرفته مي
هاي مهمي در رابطه با يادگيري سازماني بر مبناي گـروه              ويژگي

 اند از : وجود دارد كه عبارت
ها ) داراي مقدار بيشتري دانش در مقايسه با افـراد              ها (گروه    جمع

ها داراي ظـرفـيـت         دهد كه گروه    هستند . مطالعات متعدد نشان مي      
باشند . برتـري يـك گـروه          تر اطالعاتي در مقايسه با افراد مي       وسيع

)    2) تخصص اعضاي گروه در حوزه خاصـي از دانـش                1ناشي از :   
آشنايي تمام اعضاي گروه با آن تخصص است . تخصص در سـطـح            

تواند با سهولت بيشتري مديريت شود . عـلـت              يك گروه كوچك مي   
هاي مستقـيـم      اين امر اين است كه تمامي اعضاي گروه داراي تماس         

باهم هستند . اين وضعيت با سطح سازمان كه در آن متخصصان در             
 هاي سازمان هستند نيز متفاوت است . تمام قسمت

صورت مساوي استفاده كـنـنـد .           توانند از اطالعات به     ها مي   گروه
صورت بالقوه بيشتر از ظـرفـيـت          سازي گروه به    اگرچه ظرفيت ذخيره  

گيري غالـبـاً    ها در وضعيت تصميم  سازي فردي است ولي گروه      ذخيره
قادر به استفاده از دانش فردي موجود كه به آن نياز دارند نيستند .               
اگر اطالعات فقط در اختيار يـك عضـو گـروه بـاشـد كـه وارد                       

 گيري نشود . مخاطراتي وجود دارد . تصميم

ها تفاوت وجود دارد . مطالعـات          هاي كوچك و سازمان     ميان گروه 
سوي تجربيات مـربـوط بـه          شناختي به   -بر مبناي رويكرد اجتماعي   

همه عوامل خاصي كـه بـر          هاي كوچك سوق يافته است . بااين         گروه
گذارند از مـحـيـط          ها اثر مي    ها در سازمان    وظيفه صحيح گروه    انجام
 شوند . وتحليل نمي هاي تجربي ،تجزيه شده و در پژوهش حذف

صورت كلي يا سطح كالن سازمان بيـانـگـر         سطح سازمان به    –  3
هسته يادگيري سازماني است . ساختارهاي خرد رابطه ميان گروهي           

ها   كه ساختارهاي كالن بر روابط ميان گروه        دهند درحالي   را نشان مي  
شوند . اين روابط مسئول موفقيت فرايند          در يك سازمان متمركز مي    

تـرتـيـب       اين  انتقال از يادگيري فردي به يادگيري سازماني است . به          
تواند توانايي يادگيري يك سازمان را كاهش         هاي سازمان مي    مشخصه

 يا افزايش دهد .
ماهيت ساختار كالن با توجه به وظايف متضاد توزيع و هماهنگي           

سو وظايف بايد استـانـدارد شـونـد            گردد . از يك      در كار مشخص مي   
كه توالي فرايندها برقرار گردد و از سوي ديگر بايد تـوسـعـه                نحوي  به

هاي استانداردشده رفتاري وجـود داشـتـه بـاشـد .                  ثابتي از مدل  
طـور     ترتيب وظايفي كه متفاوت با وضع موجود هستند بايد به           اين  به

 جداگانه موردبررسي قرار گيرند .
توان با تغيير ساختارهـاي كـالن          فرايند يادگيري سازماني را مي    

افزايش داد ولي هر دو عامل زمان و منابع بايد موجود باشند . چراكه               
فرايند يادگيري نيازمند وجود اين عوامل براي حركت ايمن از يـك             

 حالت به حالت ديگر است.
 هوش سازماني و يادگيري 

هاي بحراني در هوش سـازمـانـي          يادگيري سازماني يكي از مؤلفه    
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بـاشـد .        است كه توانايي حل مسائل و مشكالت آن سـازمـان مـي          

گردد كه    ترتيب يادگيري سازماني منبعي راهبردي محسوب مي        اين  به
شود . يادگيري در سـطـح كـلـي              در تمام سطوح سازماني ظاهر مي     

سازمان يا سطح كالن سازماني بيانگر هستة يادگـيـري سـازمـانـي               
است . با توجه به اينكه اين يادگيري بر سطح يادگـيـري فـردي و                   
گروهي بناشده است . آنچه براي اين يادگيري عامل اساسـي اسـت               

ها به يادگيري است كه همـراه بـا آن              ترغيب و تشويق افراد و گروه     
 ساختارهاي سازماني الزم نيز بايد فراهم گردند .

 ابعاد هوش سازماني
عنـوان   هوش سازماني داراي ابعادي است كه به اعتقاد آلبرخت به  

واضع مفهوم هوش سازماني شامل هفت بعد است . هريـك از ايـن                 
اي از رفـتـارهـا،           گانه هوش سازماني داراي مـجـمـوعـه          ابعاد هفت 
هاي ساختاري، فرآيند يا راهي خاص براي عملكرد هستنـد.            مشخصه

ها نيز داراي سابقه يا علت خاص خود هستـنـد.             هريك از اين ويژگي   
تواند شامل ساختارهاي محسوس سازماني، رهبري رقابتي،         سوابق مي 

وكـار،     محصوالت و فرايندهاي متناسب با نيازهاي مـحـيـط كسـب            
هـاي مـحـوري و           هاي مرتبط باهم، اهداف روشـن، ارزش          رسالت
هايي باشد كه حقوق و كاركردهاي كاركنان را تـعـريـف و                 سياست

توانيم سوابق متـعـددي را         كنند . در هر يك از ابعاد مي          مشخص مي 
كننـد. ايـن        شناسايي كنيم كه عناصر هوش سازماني را حداكثر مي        

 اند از :  گانه عبارت ابعاد هفت
ــك         انداز راهبردي   . چشم  1 ــود ي سازماني نيازمند وج : هر 

نظريه، يك مفهوم، يك اصل سازمان دهنده يا تعريفي ازآنـچـه در               
 باشد.  جستجو و ارضاي آن است، مي

ــان           . سرنوشت مشترك:    2 ــازم س تمام افرادي كه در يك 
كنندگان و شركا و گـاهـي         نفع نظير تأمين    هستند ازجمله عوامل ذي   

 ها چيست.  خانواده اعضاي سازمان بايد بدانند كه رسالت آن

گر چالش    . ميل و رغبت به تغيير :        3 ها، موقعيتي    تغيير بيان
براي تجربيات جديد و مهيج و شانسي براي رسيدن به چـيـزي نـو                

قدر بـزرگ     گردد. اشتياق به تغيير نيازمند اين است كه آن           قلمداد مي 
انداز راهبردي را بتوانيم تـطـبـيـق        باشيم كه انواع تغييرات در چشم   

 دهيم. 

عنصر دل دادن            . دل دادن :     4 شترك،  سرنوشت م جدا از 
شـده     شامل رضايت براي انجام چيزي بيش از استانداردهاي تعييـن         

 كاري است. 

ــك          . هم ترازي و همخواني :       5 ــش از ي ــي هر گروهي كه ب
اي از قـوانـيـن           دوجين از افراد در آن باشند بدون وجود مجموعـه         

 عملكردي، با يكديگر برخورد و تزاحم خواهند داشت.

شركت   . گسترش دانش:    6 ــه    امروزه  ــوي    هاي متعددي ب س
موفقيت يا شكست به دليل استفاده اثربخش از دانش ، اطـالعـات و       

 يابند.  ها سوق مي داده

ــي        . فشار عملكردي :     7 راي ــ اينكه مديران و متخصصان اج
سازمان از عملكرد سازمان و رسـيـدن بـه اهـداف راهـبـردي و                     

كند. دريـك    تنهايي كفايت نمي هاي تاكتيكي مطلع باشند. به  خروجي
اي براي عمـلـكـرد        سازمان هوشمند هركس بايد خودش داراي گزاره      

باشد، يعني احساسي از اين داشته باشد كه به چه بايد برسد و بـه                 
 هاي خودآگاه باشد. ماندگاري و روايي هدف

 گيري نتيجه
تواند جدا از فرآيند يادگيري سازماني        دانش و مديريت دانش نمي    

به هدايت هوش سازماني منجر شود. اين شبكه از روابط مـتـقـابـل،                
سازد ولي اين مزيت را دارد كه بياني جامع          ها را مشكل مي     تعريف آن 

گيرد، ارائـه     اي كه در سطح سازماني صورت مي        از فرآيندهاي پيچيده  
 سـخـتـي       كند. تعـامـل مـيـان ذخـايـر و جـريـان دانـش بـه                        

اي همزمـان بـا نـاظـرش            تواند چنين بيان شود. زيرا هر سامانه         مي
گـذارد،     كند ولي با توجه به اثراتي كـه بـر جـاي مـي                  حركت مي 

 رديابي است.  قابل
سال پيش در رابـطـه          20مزيت رقابتي پايداري كه پيتر دراكر       

بادانش و مديريت دانش مؤثر بيان كرده است امروزه با استـفـاده از               
شود كه اثري از يادگيري سـازمـانـي            مفهوم هوش سازماني بيان مي    

است. پويايي دانش سازماني سازوكاري است كه يادگيري سازماني و           
دهد و بيش از آن بيانگر چگونگي ظـهـور و              تكامل آن را توضيح مي    

 بقاي يك سازمان در محيط رقابتي است. 
محور نيز براي توسـعـه و گسـتـرش هـوش               هاي دانش   سازمان
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 اند از :  سازماني خود بايد اقداماتي را انجام دهند كه عبارت
 اندازي راهبردي براي سازمان ترسيم گردد؛ چشم -1

وجود يك سرنوشت مشترك براي همه اعضاي سازمان تبيين       -2
 شود؛ 

 دلي و دل دادن به كار ترويج گردد؛ در سازمان هم -3

قوانين و مقررات واضح و شـفـافـي بـراي ايـجـاد                   -4
 هماهنگي و همخواني موردتوافق قرار گيرد؛ 

ميل به تغيير و آمـادگـي           -5
براي تـغـيـيـر در سـازمـان            

عـنـوان يـك ضـرورت           به
 موردتوجه قرار گيرد؛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

دانش سازماني از طريق فرآيند يادگيري سازمانـي و خـلـق               -6
 سازماني يادگيرنده، گسترش يابد؛

در سازمان همه افراد بايد بدانند كه چه بايد بكنند و به چـه                 -7
 بايد برسند. 
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پرويز پرستويي از اساتيد بازيگري سينما و تلويزيـون ايـران در              
اينستاگرم، درباره خاطرات دوران تحصيل و كلمه اي كه زندگي اش            

، 1340بودم سال  ، شـيـراز       كالس اول دبستان را تغيير داد، نوشت:   
مدرسه اسمم را نوشتند. شهرستاني اصفهان. يك  سال اومديم  اواسط  

دارا مـان     باز شهري غريب. ما كتا تركي قشقايي،   لهجه غليظ  ،  بودم 
هيچي ،   بود براي من مـعـضـلـي       آب بابا.  اصـفـهـان      ر بود. ولي  انا

 فهميدم. نمي
بودنم شاگـرد اول      همچين خبري از  ، البته تو شهر خودمان هم 

شدم اصفـهـان     تو  خواندم.   مىنبود ولي با سختي و بدبختي درسكي  
حوصله اي داشتيم كه شد بي   معلم پير و  خانم شاگرد تنبل كالس.  

ــيدشمن قسم خورده من! هر كس درس نمي خواند   ــت:   مـ ــفـ گـ
 خواي بشي فالني و منظورش من بينوا بودم. مي

اين ،    با هزار زحمت رفتم كالس دوم. آنجا هم از بخت بد من 
هميشه ته كالس مي نشستم و گاهي هم چوبي مان.     معلمخانم شد  

ميخوردم كه يادم نرود كي هستم! ديگر خودم هم باورم شده بود كه 
 شاگرد تنبلي هستم تا ابد!

هــاى   لــبــاسمان.   كالس سوم يك معلم جوان و زيبا آمد مدرسه 
پوشيد و خالصه خيلي كار درست بود او را براي كالس ما  قشنگ مي

ي جا دونستم     مىگذاشتند. من خودم از اول رفتم ته كالس نشستم.  
 اونجاست.من 

نقدر به دلم نشسته آمشق گفت كه براي فردا بيارين.  ،  درس داد 
بود كه تميز مشقم را نوشتم ولي مي دانستم نتيجه تنبل كالس 

 چيست!
يك خودنويس خوشگل گرفت دستش و شروع ،   فرداش كه اومد 

ها. همگي شاخ در آورده بوديم. آخه  كرد به امضا كردن مشق 
وقتي به من رسيد با ،    كردن  مشقامون را يا خط ميزدن يا پاره مي 

دستام مي لرزيد و قلبم به شدت ،     نااميدي مشقامو نشون دادم 

خدايا برا من چي نـــوشـــت.      مـــيزد.زير هر مشقي يه چيزي   مي 
 با خطي زيبا نوشت: ”عالي!“؟ نويسه مي

بعد از سه سال اين اولين كلمه اي بود كه در ،    باورم نمي شد 
تشويق من بيان شده بود. لبخندي زد و رد شد سَرم را روي دفترم 
گذاشتم و گريه كردم به خودم گفتم هرگز نمي گذارم بفهمد من 

به خودم قول دادم بهترين باشم.آن سال با معدل ،     تنبل كالسم 
 شدم و همينطور سال هاي بعد.شاگرداول بيست 

بودم وقتي كنكور دادم نفرششم كنكور در شاگـرد اول      هميشه  
كشور شدم و به دانشگاه تهران رفتم. يك كلمه به آن كوچكي 

 سرنوشت مرا تغيير داد.
 

ها  نكته 

 يك داستان از پرويز پرستويى 

توانند مطالب خود را  باشد. همكاران محترم مي ها شامل مطالب ادبي، داستان كوتاه، شعر، خاطره، دكلمه و ... مي بخش نكته
 در اين زمينه جهت درج در ماهنامه به دفتر نشريه ارسال نمايند.
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شركت خودروسازى جنرال موتورز شكايتى را از يك مشترى بـا            
اين دومين بارى اسـت كـه بـرايـتـان              « اين مضمون دريافت كرد:      

نويسم. موضوع اين است كه طبق يك رسم قديمى، خانـواده مـا                 مي
عنوان دسـر بسـتـنـى بـخـورد.               عادت دارد هر شب پس از شام به       

كنيم و بر اساس اكثريـت      گيري مي   هاست كه ما پس از شام رأي        سال
شود. اين را هم بايد بگويم كه          آرا نوع بستنى، انتخاب و خريدارى مي      

ام و با خريد      تازگي يك خودروي شورلت پونتياك جديد خريده        من به 
وآمدم به فروشگاه براى تهيه بستنى دچار مشـكـل             اين خودرو، رفت  

 شده است.
لطفاً دقت بفرماييد! هر دفعه كه براى خريد بستنى وانيـلـى بـه                

شود؛ اما هر     گردم ، ماشين روشن نمى      روم و به خودرو بازمي      مغازه مي 
بستنى ديگري كه بخرم ، چنين مشكلى نخواهم داشـت. خـواهـش               

كنم درك كنيد كه اين مسئلـه بـراى مـن بسـيـار جـدى و                        مي
خواهم   دردسرآفرين است و من هرگز قصد شوخى با شمارا ندارم. مى           

خـرم،     شود پونتياك من وقتى بستنى وانيلـى مـى           بپرسم چطور مي  
 خورد؟ شود؛ اما با هر بستنى ديگرى راحت استارت مي روشن نمى

مدير شركت به نامه دريافتى از اين مشترى عجيب، بـا شـك و                
 ترديد برخورد كرد؛ اما  يك مهندس را مأمور بررسى مسئله كرد.

هنگام پس از شام با مشتـرى قـرار            مهندس خبره شركت ، شب     
فروشي رفتند. آن شب نوبت بستنى        اتفاق به بستني    گذاشت. آن دو به    

طور كه در نامه شرح داده شد،  وانيلى بود. پس از خريد بستنى، همان
 ماشين روشن نشد!

شب پياپى ديگر نيز با صاحب        3حل،    مهندس جوان و جوياي راه    
شب نوبت بستنى شكالتى بود، ماشين روشـن     خودرو وعده كرد. يك   

راحتي استـارت خـورد.        فرنگي و خودرو به     شد. شب بعد بستنى توت     
 شب سوم دوباره نوبت بستنى وانيلى شد و باز ماشين روشن نشد!

كه به فكر يافتن دلـيـل حسـاسـيـت              جاي اين   نماينده شركت به  
داشتن خودرو به بستني وانيلى باشد، تالش كرد با موضوع منطقى و            
متفكرانه برخورد كند. او مشاهداتى را از لحظه ترك منزل مشترى تا             

خريدن بستنى و بازگشت به ماشين و استارت زدن براى انواع بستنى 
ها، نكته جالبى     زمان آن   ها و مدت    ثبت كرد. اين مشاهده و ثبت اتفاق       

را به او نشان داد: بستنى وانيلى پرطرفدار و پرفروش است و نزديـك               
ها داخل مغازه و       شود؛ اما ديگر بستنى     ها چيده مى    در مغازه در قفسه   

زمان خروج از خودرو تا خـريـد      گيرند. پس مدت   دورتر از در قرار مى    
بستنى و برگشتن و استارت زدن براي بستنى وانيلى كمتر از ديـگـر              

 هاست. بستنى
زمان مهندس را به تحليل علمى موضوع راهنمايى كـرد            اين مدت 

) باعـث بـروز      Vapor Lockاي به نام قفل بخار( و او دريافت پديده 
شود. روشن شدن خيلى زود خودرو پس از خـامـوش              اين مشكل مي  

هـا مسـئلـه اصـلـى           شدن ، به دليل تراكم بخار در موتور و پيستون    
 شركت ، پونتياك و مشتري بود!

 اين داستان يادآور اين موضوع است كه بدانيم:
گويـد و از ادبـيـات            هاى مختلفى سخن مى     رجوع به زبان    ارباب

 گيرد. متفاوتى براي كالم گفتن بهره مى
توانيم با توجه به لحن گفـتـار          اگر حرف را خوب گوش كنيم، مى      

 خواهند به گوش ما برسانند، داشته باشيم. درك فراترى ازآنچه مى
رجوع بايد منطقي، اصولى و مرتـبـط بـا         هاي ارباب   آيا همه حرف  

 موضوع باشد؟
ربط اسـت ، يـا          گويد كه به نظر مسخره و بى        اگر وي چيزى مى   

 كند، چگونه برخوردى شايسته اوست؟ شكايتى عجيب را طرح مى
ظاهر احمـقـانـه او         رجوع و پيام به     يك اتفاق نادر براى يك ارباب     

 تواند روشنگر مسير بهترين باشد. مى
خـوب  « طورجدي سـازوكـار        اگر در پى نوآورى هستيم ، بايد به       

 صداى مشترى را طراحى كنيم.» شنيدن«و » گوش دادن

 خوب گوش كردن و خوب شنيدن
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 قناعت مورچه
چقدر يـك سـال       پرسيد: در مدت  اي  از مورچهحضرت سليمان 

 گندم.دانه دو مورچه گفت: خوري؟  مي
هـمـراهـش    دانه به  اي انداخت و دو        جعبهپس او را گرفته و در  

  يك سال،گذشت بعد از   نهاد.
ــكحضرت سليمان جعبه را باز كرد و ديد كه فقط   ــه       ي را دان

 ؟خورده! پس با تعجب از مورچه پرسيد: چرا
اونـد  خد داشـتـم     من آزاد بودم اطمينان  كه    وقتيمورچه گفت:  

  كند شم نميا خواهد داد و فراموي مرروز
ام افتاد دست بنده خدا،       جعبه انداختي روزي  تو مرا در  قتي  و ولي  

  ترسيدم فراموشم كني، پس قناعت كردم.

 

 
 مسير هاي متفاوت

 
ساختن زنـدگـي و امـرار         ” مارك البيون در كتاب خود با عنوان        

نـويسـد كـه         درباره يك مطالعه آشكاركننده از تاجراني مي      “  معاش
مسير كامالً متفاوت پس از فراغت از تحصيـل دانشـگـاهـي طـي                2

 اند.  كرده
 گويد:  وي مي

 1500التحصيالن دانشكده بازرگاني، سابـقـه      يك بررسي از فارغ  
 2مورد مطالعه قرار داده است. آنان به           1980تا    1960تن را از سال     

 گروه تقسيم شدند:
خواستند اول پول در بياورند       گروه اول: كساني كه گفته بودند مي       

 تا بعدا هر كاري خواستند بكنند. 
گروه دوم: كساني كه ابتدا به دنبال عالقه واقعي خود بـودنـد و                 

 آيد. اطمينان داشتند كه پول عاقبت خود به دنبال آنان مي
 چه درصدي در هر گروه وجود داشت؟

فارغ التحصيل در مطالعه مورد نظر، كساني كه در گروه        1500از  
 تن.  255دادند و گروه دوم  تن را تشكيل مي 1245اول بودند 
گروه بـه وجـود        2نفر ميليونر در كل اين        101سال    20پس از   

 نفر از گروه دوم بودند. 100آمده بود كه يك نفر از گروه اول و 

 

 مشكل كوچك و بزرگ نداريم، 
 بزرگ و كوچك داريم آدم

 
كند.     هاي ماست كه بزرگي يا كوچكي مسئله را تعريف مي           توانايي

 دار است.  چيزي كه براي كسي مشكل است، براي يكي ديگر خنده
دار است، براي ديگري ممكن اسـت          چيزي كه براي كسي خنده    

ها با يكديگر     مهلك و كُشنده باشد. چرا؟ چون توانايي و استنباط آدم          
 كند. فرق مي

اجازه بدهيد مثالي برايتان بزنم. دختر كوچولوي من وارد اتـاق              
» چي شده بـابـا جـون؟       «زد. پرسيدم:  شد و با گريه من را صدا مي 
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خالصه، هي شكـوه كـرد.     »  اين عروسكم دستش در اومده...       « گفت:   
نشست روي زانوي من، دست عروسك » بيا بابا جون بنشين!«گفتم: 

نگاه كرد و تشكر كـرد و        »  بفرماييد! « را برايش جا انداختم و گفتم:        
خندان رفت. چيزي كه براي آن بچه معضل و مشكل بود، براي مـن               

 وتا بيندازم. اي نبود كه به خاطرش خودم را به تك مسئله
هـا ارتـبـاطـي نـدارد. بـحـث                 اين مسئله به بدي يا خوبي آدم      

است. باران در كشورهاي فقير سيل اسـت، مصـيـبـت              »  ها  توانايي« 
است، بيماري است، و با و طاعون و خرابي است. اما همين باران در                

هاي صنعتي پيشرفته نعمت است، آب است، سبزه و درخت و              كشور
 سرزندگي است.

كه ما در چه  گردد به اين پس مواجهه با بسياري از مشكالت برمي      
 حدي از توانايي هستيم.

 

 قدرت باور
 

تواند  باور تمام دنيا بر اين بود كه يك انسان نمي 1954تا سال 
 دقيقه بدود. 4يك مايل را كمتر از 

هاي فيزيكي دارد كه  ها باور داشتند كه انسان محدوديت آن
 گاه نخواهد توانست يك مايل را كمتر چهار دقيقه بدود!  هيچ

در يك مسابقه    )“  Roger Bannisterراجر بنستر( ”تا اينكه    
دقيقه دويد. از آن به بعد در يك سال حدود             4يك مايل را كمتر از      

كم اين كار به سطح          نفر، اين ركورد را زدند و كم             20/000
 ها كشيده شد! دبيرستان

 

 هواي دل
 

 چيز بستگي به هواي دلت دارد همه
 حال دلت كه خوب باشد

 همه دنيا به نظرت زيباست 
 اند داشتني شان دوست ها همه آدم

 تواني ببخشي همه را مي 
 شود كه... داشتني مي قرمز برايت مكثي دوست حتي چراغ

 اي پا را از روي پدال برداري و بتواني فكر كني لحظه
 به چيزهايي كه دوست داري! 

 حال دلت كه خوب باشد
 ها شوي همبازي بچه حتي مي

ات    گذاري و يك دنيا مهرباني در چـهـره           براي عزيزانت وقت مي   
 نهفته است!!

 و چقدر لذت دارد كه آدم حال دلش خوب باشد!

 
 دوبـاره

 

هايي  ترين كارخانه ميلياردر و صاحب يكي از بزرگ» فورد«از 

اگر شما فردا صبح از خواب بيدار «سازنده انواع اتومبيل  پرسيدند: 

ايد و ديگر چيزي در  داده شويد و ببينيد تمام ثروت خود را ازدست

 »كنيد؟ بساط نداريد، چه مي

دوباره يكي از نيازهاي اصلي مردم را شناسايي         «فورد پاسخ داد:    

كنم و باكار و كوشش، آن خدمت را باكيفيت به مردم ارائه                    مي

دهم و مطمئن باشيد بعد از پنج سال دوباره فورد امروز خواهم                 مي

 »بود.
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 كاريكاتور
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حفاظت و اطالعات از مجله خبش های مهم سازمان است که عهده دار ماموریت های مـهـم و                    

 باشد.  متنوعی می

بدیهی است حتقق تام و متام این مامـوریـت هـا در گـرو مهـراهـی و مهـکـاری آحـاد                          

 کارکنان سازمان است.

با این نگاه می توان عموم کارکنان سازمان را بسان بـازوان یـاریـگـر حـفـاظـت و                         

اطالعات دانست که با کمک و مساعدت خود، این جمموعه را برای تامین اهداف و برنـامـه          

 های خود یاری می کنند.

در این رابطه ضرورت تقویت و توسعه تعامل میان مهکاران حمرتم با حفاظت و اطـالعـات                 

سازمان اقتضا منود تا نشریه آیینه بازرسی نیز در این زمینه گام برداشته و به سهم خود در                   

 شدن بیش از پیش زمینه های توسعه و تقویت این تعامل اقدام مناید. جهت فراهم

سازی های حفاظتی     خواستند آگاه   از سوی دیگر حسب تقاضای مهکاران حمرتم که می        

منوط و حمدود به جلسات حضوری که در طول سال برگزار می شود نشده، بـلـکـه ایـن                     

 جریان اطالع رسانی و بصیرت افزایی حفاظتی در قالب های خمتلف صورت گیرد.

بنابر این ضرورت، مقرر شد تا در هر مشاره،صفحاتی به صورت خاص جـهـت انـعـکـاس و                   

 انتشار مطالب مرتبط با حفاظت و اطالعات سازمان در نظر گرفته شود.

 خليل اسفندياري
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 ادامه از صفحه اول
عنوان مسئول تأميـن امـنـيـت           وي گفت: بخش حفاظت سازمان به      

وسيلـه    سازماني، يعني ايجاد بستر مناسب براي انجام فعاليت ايمن به         
ها از قاعده يادشده مستثني نيست. حفاظت هـم بـايـد                 ديگر بخش 

هاي معنوي و رواني در حد پاييـن          ويژه هزينه   كارها را ازنظر هزينه به    
گيري نيست بلكه يك كار       و مطلوب به انجام برساند. كار حفاظت، مچ        

ارشادي است. حمايتي      -حمايتي
بدين معني كه اعضاي سازمان،     
همواره اطمينان داشته باشـنـد      

ها در     يك مجموعه مقتدر از آن    
هاي فيزيـكـي،      برابر انواع آسيب  

روحي و ذهني حمايـت مـؤثـر         
خواهد كرد و ارشادي به معناي      

كه حفاظت در برابر سهوهـا،        آن
خطاها و اشتـبـاهـات، شـيـوه          

 گيرد. آخر، تنبيهي را در پيش مي آگاهي بخشي، ارشاد و دست
رييس سازمان بازرسي ادامه داد: در اطمينان بخشي حـفـاظـت بـه                

ها بـايـد    كند.حفاظت  اعضاي سازمان، زمان هم نقش مهمي را ايفا مي       
مسائل را با حساسيت و در زمان كوتاه به انجام برسانند تـا ضـريـب                 

 تكيه كردن اعضاي سازمان به بخش حفاظت، افزايش پيدا كند. 
ازاندازه كارهاي مرتبط با حفاظت،       وي تأكيد كرد: طوالني شدن بيش      

برد. ضمن آنكه حفاظت نـبـايـد           كارآمدي اين بخش را زير سؤال مي      
كـه     اهميت و جزئي نمايد. سـرانـجـام ايـن        خود را درگير مسائل كم 

حفاظت بايد همواره درراه ارتقاء استانداردهـاي كـاري خـود قـدم                

رونـد     بردارد. اين كار مستلزم آن است كه كاركنان حفاظت در يـك          
روز شدن قرار داشته و با اطالع از استانداردهاي كاري جديد           دائمي به 
هاي حفاظتي موفق در جهان، خود را در مسيـر            ها و سازمان    در بخش 

 ارتقاء دائمي علمي و تجربي قرار دهند.
و اطـالعـات         و المسلمين خطيب رئيس مركز حفاظت         االسالم  حجت

قوه قضائيه نيز در مراسم افتتاحيه هفتميـن هـمـايـش سـراسـري                 
  مسئولين و كارشناسان حفاظت   

و اطالعات سازمان بازرسي كل     
كشور، طي سخناني به تبيـيـن       

و    هاي اخير حفـاظـت      مأموريت
اطالعات پرداخت و مـوافـقـت        
مقام معظم رهبري با شـمـول        
قوانين و مـقـررات نـاظـر بـر            
ضابطين دادگستري به كاركنان    

و اطالعات را مدالي بـر         حفاظت
 سينه آنان توصيف كرد.

واطالعات سازمان نـيـز بـه          در اين مراسم سارنجي، مديركل حفاظت     
ماه گذشتـه     9هاي اين حفاظت در       ارائه گزارشي از اقدامات و فعاليت     

 پرداخت. 
الزم به ذكر است برگزاري دوره آموزشي ضابطين قضـايـي و ارائـه                

هاي اجراشده    واطالعات از ديگر برنامه     گزارش توسط معاونين حفاظت   
آذرماه بـا      24شنبه    روزه بود.اين همايش عصر سه       3در اين همايش    

ريزي و امـور مـجـلـس            حضور و سخنراني شاهرخيان، معاون برنامه     
 سازمان خاتمه يافت. 

 گزارشي از هفتمين همايش سراسري مسئولين و كارشناسان    

 و اطالعات سازمان بازرسي كل كشور حفاظت  

گيري نـيـسـت       رئيس سازمان بازرسي كل كشور: كار حفاظت، مچ        
ارشادي است. حمايتي بدين معـنـي كـه             -بلكه يك كار حمايتي   

اعضاي سازمان، همواره اطمينان داشته باشند يك مجموعه مقتدر         
هاي فيزيكي، روحي و ذهني حمايـت         ها در برابر انواع آسيب      از آن 

كه حفاظت در برابر سهوها،       مؤثر خواهد كرد و ارشادي به معناي آن       
آخـر،     خطاها و اشتباهات، شيوه آگاهي بخشي، ارشاد و دسـت           

 گيرد. تنبيهي را در پيش مي
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هاي مقابله بـا     ، شناخت دشمن و روش» شناسي دشمن« كتاب  
 شد. اي، منتشر  اهللا العظمي خامنه آن از منظر حضرت آيت

اين كتاب حاوي بيانات مـقـام مـعـظّـم رهـبـري پـيـرامـون                     
شناسي است كه به كوشش سيد امير پور فاضلي تدوين و از                دشمن

 .شده است سوي انتشارات انقالب اسالمي عرضه 
شناسي از مفاهيمي است كه در آيات و روايات اسـالمـي               دشمن

مورد توجه قرار گرفته است و بر هوشياري همـيـشـگـي مـؤمـن و                   
شناسي او تأكيد شده و تبـرّي از دشـمـن كـه الزمـه آن                       دشمن
 ي فروع دين قرار دارد. شناسي است در زمره دشمن

علماي شيعه نيز به پيروي از معارف و احكام ديـنـي تـوجـه و                  
اهتمام زيادي را صرف معرفي دشمن و موضع گيري در قبال آن در              

 .اند طول تاريخ داشته
پس از پيروزي انقالب اسالمي بخش زيادي از بيـانـات حضـرت              
امام خميني(ره) و مقام معظّم رهبري به اين موضوع اختصاص داشته    

 .است

زايـي و       رهبر معظم انقالب بارها بر كسب بصـيـرت، بصـيـرت            
شناسي به خصوص در طـوفـان       افزايي كه از ضروريات دشمن      بصيرت

 اند. حوادث تأكيد كرده
هاي دشمن و معرفي آنـهـا و            ايشان شناخت انواع و اقسام حيله     

 .اند آگاه كردن ملت را بارها و بارها به مسئوالن و مردم گوشزد كرده

هـاي     كتاب پيش رو به منظور شناخت و روشهاي دشمن و راه            
فصل تعاريف،ضرورت شناخت دشمـن، عـلـل و           14مقابله با آن در     

هـا،   هاي دشمن، اهداف دشمن، شيوه داليل دشمني، ماهيت و ويژگي    
ها و ابـزار        هاي دشمن، شيوه    ريزي  هاي دشمن، برنامه    ابزارها و زمينه  

مقابله با دشمن، اقشار مورد هدف دشمن، عوامل كمك به دشـمـن،       

نقش امام راحل در مقابله با دشمن، ايستادگي در بـرابـر دشـمـن،                 
ها و دشمن، استعمار فرانو و صهيونيسم، بزرگترين دشمن ملّت            رسانه

ايران و كالم آخر تحت عنوان پايان رويارويي ما با دشمنان چه وقـت              
 گرقته است. خواهد بود؟ تنظيم شده و در اختيار مخاطبان قرار 

 در بخشي از اينن كتاب آمده است: 
گاهي گوشه و كنار گفته مي شود چه چيزهايي كه آنها شعـارش             
را گوشه و كنار مي دهند چه تصوراتي كه بعـضـي در داخـل مـي            
كنند؟! مسئله اين است كه جمهوري اسالمي  يك نفي و يك اثبـات               

 با خود دارد.

نفي استثمار، نفي سلطه پذيري، نفي تحقير ملـت بـه وسـيلـه                
هاي سياسي دنيا، نفي وابستگي سياسي، نفي نفوذ و دخـالـت               قدرت
هاي مسلط دنيا در كشور، نفي سكوالريسم اخالقي؛ اباحيگري؛           قدرت

 اينها را جمهوري اسالمي به طور قاطع نفي مي كند. 
يك چيزهاي را هم اثبات مي كند ؛ اثبات هويت ملي ، هـويـت                
ايراني، اثبات ارزش هاي اسالمي، دفاع از مظلومان جهان تالش براي           
دست پيدا كردن بر قله هاي دانش ؛ نه فقط دنباله روي در مسـئلـه                
دانش و فتح قله هاي دانش اينها جزو چيزهايي است كه جمـهـوري              

 اسالمي بر آنها پافشاري مي كند. 

ه      مندان براي كسب اطالعات بيشتر و اطالع از نحوه          عالقه ي تهـيـ
 تـوانـنـد بـه پـايـگـاه اطـالع رسـانـي                     آثار اين انتشـارات مـي      

WWW.BOOK-KHAMENEI.IR  مراجعه كنند. 
 يادآوري هاي حفاظتي

به ياد داشته باشيم كه دفترچه يادداشت هايمان كه حاوي اطالعـات            
محرمانه است نيز مشمول مقررات حفاظتي است. پس در حفاظت از            

 آن كوشا باشيم.
 

دشمن با در كنار هم قراردادن اخبار پراكنده و بظاهر كم اهـمـيـت                
است كه اطالعات خود را كامل مي كند. از اين رو هيچ اطالعاتـي را                

 بي ارزش نپنداريم.

.................................................................................................................. 

از عموم همكاران ارجمند تقاضا مي شود نظرات خود درباره اين           
بخش از نشريه آيينه بازرسي و نيز انتظاراتشان از آن را از طـريـق                

 سامانه بريد به دفتر حفاظت و اطالعات سازمان منعكس نمايند.

 

 

 

 

 

 

 
 اي از كالم واليت جرعه

 
 يكي از ابزارهاي مهم دشمن، جاسوس پروري است.

 بايد خيلي مراقبت كنيد. خيلي.

اي    جاسوس فقط آن نيست كه وارد تاسيسـات هسـتـه           

 شود.  مي

جاسوس خطرناك تر آن است كه به مراكز حساس نـفـوذ            

هاي ثابت را تضعيـف       كند تا اراده ها را سست كند. قدم          مي

 كند.

 كند. همه گونه امكانات را دشمن آماده مي

 بايد آماده بود و آماده باشيم و پا به ركاب باشيم.

 

 ) 85/4/6 –( از بيانات مقام معظم رهبري 

 دانيم؟ درباره نرم افزار ارتباطي تانگو چه مي

 كيا محمد فاطمي

گونام  : تان
 ميالدي 2009سال توليد: 

كا كشور محل توليد:   آمري
گو ام .ايتوسعه دهنده:   شركت تان

 اندرويد،آي او اس، ويندوزسيستم هاي عامل: 
رايـگـان در      از ميان نرم افزارهايي كه براي بـرقـراري ارتـبـاط             

اي خـوش سـاخـت و           شود،تانگو برنامه   مي هاي هوشمند ديده    گوشي
 طراحي است. 

تانگو ساده ترين برنامه چت با محدوده مناسبي از پشـتـيـبـانـي                
هاي كاربردي ديگر در       شناخته شده است.  در شرايطي كه اپليكيشن        

برقراري ارتباط صوتي و تصويري دچار اختالل مـي شـونـد.تـانـگـو                  
كمترين مشكل را در اين زمينه دارد. شايد همين موضوع باعث شـده              

هاي اندرويد    است اين برنامه دوازدهمين رتبه را ميان دانلود كل برنامه         
 به دست آورد.

تانگو براي سيستم عامل هاي آيفون، اندرويد و ويندورفون طراحي        
شده است. عالوه بر امكان تماس تصويري ، متني، اشتراك عـكـس و           

 مي كند. بازي را نيز پشتيباني
 چرا تانگو توجه اين عده را به خود جلب كرده است؟

تانگو يك نرم افزار ارتباطي با قابـلـيـت چـت ويـدئـويـي روي                    
ميليون كاربر در سراسر دنيا      200هاي هوشمند است كه حدود        گوشي

از نظر تعداد دانلود دوازدهيمن نرم افـزار بـوده      2014دارد و در سال  
 است.

مقر اصلي شركت پشتيباني تانگو در ايالت كاليفرنيا امريكـا قـرار             
توسط  دو جوان به نام هاي يوري راز و اريـك               2009دارد و در سال     

استون ساخته شده است. يوري راز يك مخترع يهودي و اسـرايـيـلـي                
هـاي     است كه نرم افزار تانگو ساخته شده توسط او از سـوي رسـانـه             

هاي  اسراييل به عنوان نمونه يك نرم افزار موفق  و پول ساز در فعاليت      
 اقتصادي اسراييلي ها معرفي شده است.
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نكته عجيب درباره تانگو، الگوي مشابه آن با ديگر نرم افـزارهـاي             
 ارتباطي پركاربر است.

گذاران صهيونيست اسراييلي و يـا         اين نرم افزارها توسط سرمايه    
مخالفان دولت چين و  كساني كه قصد دارند نفوذ آمريكا در آسيا را           

 گسترش دهند اداره مي شوند.
هاي آمريكايي مانند شركت دي اف جي و لـئـونـارد              صهيونيست

بالوادنيك يهودي و نيز يك آمريكايي چيني االصل كه به نوعي يـك             
فعال سياسي عليه دولت چين بدل شده است و از موسسا ن يـاهـو                

هاي اين نرم افزار اسراييلي       است. يعني جري يانگ هم گي به قابليت        
 اند.  مند شده و روي آن سرمايه گذاري كرده عالقه
جري يانگ از بنيانگذاران و فعاالن حقوق بشري و سياسي كه بـا                  

همكاري كاندوليزا رايس وزير خارجه دولت بوش از دگـرانـديشـان              
چيني حمايت كرده و بنياد حقوق بشري ياهو را تاسيس كرده اسـت             
در كنار لئونارد بالورادنيك كه يك يهودي اوكرايني است كه بعـدهـا             
به تابعيت آمريكا درآمد و از يهوديان صهيونيست ثروتمند آمـريـكـا              

شود و مجله فوربس او را سي و نهمين ثروتمند جـهـان               محسوب مي 
 هاي فرواني نيز به رژيم اسراييل كرده است. معرفي كرده و كمك

كه همكارهاي نـزديـكـي بـا            dfgسه ميلياردر يهودي صاحب          
هاي اسراييلي داشته و شركتي جديدي را در  تل اويو ايـجـاد                شركت

گـذاري     كرده اند همگي يك نقطه مشترك دارند و آن هم سرمـايـه            
 روي تانگو است.

ها، از هر دو الگو استـفـاده          در واقع تانگو برخالف ديگر اپليكيشن          
هاي مخالف دولت چيـن كـه رابـطـه              كرده است. چنانكه هم چيني     

هاي طرفدار اسراييل بـا هـم           خوبي با غرب دارند و هم صهيونيست      
 روي آن سرمايه گذاري كرده اند. 

شركت دي اف جي كه يك شركت امريكايي است و روي تانـگـو                   
سرمايه گذاري كرده يكي از مراكز اصلي خود را در تل آويو باز كـرده            
و قصد دارد استعداها و نخبگان مختلف جهان را كه قابليت فعالـيـت              

 در ساخت و توليد نرم افزارهاي پركابر را دارند به تل آويو بياورد.
قابليت مهم تانگو براي سازمانهاي اطالعاتي اسراييل و آمـريـكـايـي              

 جنبه تصويري اين نرم افزار است.
روزانه صدها ميليون ارتباط تصويري در تانگو ايجاد مي شود كـه                 

مي تواند بصورت انبوهي از فايل هاي تصويري در سـرور مـركـزي                
 ذخيره شود. 

عالوه بر اين در هدف گذاري نهادهاي امنيتي امريكا و اسراييـل                  

چت تصويري مي تواند قابليت بهتري براي ارتـبـاط مـخـالـفـان و                  
براندازان حكومت هاي مخالف آمريكا در سراسر جهان ايجاد كنـد و             
به اين ترتيب در مواقعي كه قصد ايـجـاد شـورش و نـاآرامـي در                     
كشورهاي مخالف آمريكا وجود داشته باشد امكان چت تصويري مـي           
تواند در تهييج افكار عمومي عليه دولت هاي ضد آمريكايي و نيز در              

 جاسوسي به كار گرفته شود.
 ) كيست؟Uri Razيوري راز (

يك يـهـودي        تانگو VoIP مالك و مديرعامل سيستم    يوري راز     
التحصيل تخـنـيـون، يـا         است. وي فارغ     بنام اسرائيلي صهيونيست

    دانشگاه صنعتي اسرائيل در بندر حيفا است. همان
كارآفريني با ديدگاه اينترنتي است و چندين شركت فناوري را           راز   

 تاسيس نموده است.
 نام گرفته است. تانگو آخرين شركتي كه وي راه اندازي نموده   
را راه اندازي و مديريت نمـوده        Dyyno قبل از آن، يوري شركت       

 كه شركت نمايش و پخش داده هاي تصويري است.
بوده كه در     Appstream وي همچنين موسس و مدير شركت        

واگــذار شــده اســت.      Symantec بــه شــركــت     2006ســال   
هـاي تـعـامـلـي صـفـحـات                همچنين مدير شركت فنـاوري     يوري
بوده كـه بـه     Shore  هاي و موسس شركت فناوري GSIT طالئي

) اسرائيل واگـذار    EDS(   2002در سال  Ness هاي شركت فناوري 
 شد..

نيز هسـت كـه اولـيـن مـوتـور                 Teletel وي موسس شركت     
جستجوي اسرائيل بوده و امروزه نيز پرتال جستجوي پـيـشـرو در                
اسرائيل مي باشد. يوري راز داراي مدرك كارشناسـي از دانشـكـده                

 در حيفا است.  دولتي اسراييل فني
واحد فناوري گروه هاي تروريستي سازمان صهيونيزم بين الملل تا             

قبل از تشكيل رژيم صهيونيستي، همان سازمان هاگانا بود و با شكل            
گيري علني اين رژيم در سرزمين هاي اشغالي، به دانشـگـاه فـنـي                

  تخنيون در بندر حيفا تبديل مي شود.
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 1394سال ششم/شماره هفتاد و سه/ دي   

 اينترنت و تهديدات ناشي از آن
 علي كنگاوري

جهان امروز بر قله يكي از نادرترين مقاطع تاريخي ايستاده و بـر              
ي    هـا هـمـه       هاي اطالعاتي سامان يافته و اين فناوري        محور فناوري 

هاي زندگي بشررا به شدت تحت تأثير قرار داده و با خاصـيـت                عرصه
ي و فرامكانيِ خود توانسـتـه اسـت، مـرزهـاي              فراگيريِ سريع، جبر  

زده و اقصي نـقـاط جـهـان را مـواج و                   هم      اي و ملي را به      منطقه
 متأثرسازد.

استكبار جهاني در اين راستا و به عنوان رأس كشورهاي پيشرفته           
گيري از روش هـاي نـويـن در              و استعمارگر در صدد است، با بهره      

 هاي اطالعاتي در كشورهاي ديگر نفوذ نمايد. فناوري
اي بـا عـنـوان           در بيانيه 2000كاخ سفيد در پنجم ژانويه سال  

پـيـشـرفـت     ” استراتژي امنيت ملي امريكا در قرن جديد تأكيد كرد:      
رساني همچون اينترنت، توانايـي       هاي آزاد و ابزار اطالع      جهاني فناوري 

ها تا حـد      شهروندان و مؤسسات را براي تأثيرگذاري بر سياست دولت        
تصور نشدني باال برده و تالش براي انتقال اطالعات به مردم جـهـان،              
يكي از ابعاد مهم راهبرد ملي آمريكاست، در اين رابـطـه بـايسـتـي                 

اي باشد كه تأثيرگذاري بر ملل كشورهاي ديـگـر    ما بگونه  ريزي  برنامه
براي تأمين منافع امريكا تقويت گردد و ... توسعه اينترنت و استفـاده                

هـاي     از آن براي تأثيرگذاري بر ديگران، بخش مهمي از سـيـاسـت             
 “استراتژيك امريكاست

اياالت متحده در حال حاضر به تبع اين بيانيه و گفتارهاي مشابه            
هاي اطالعاتي، به ويژه اينترنت، اقـدامـات          گيري ازفناوري   آن در بهره  
اي را از طـريـق        اي كه عمليات رواني گسترده      نمايد، بگونه   وسيعي مي 

اينترنت، عليه كشورهاي مخالف خود همچون ايران در دستـور كـار             
هـاي     قرار داده و براي نيل به اهداف خويش در اين خصوص از روش            

 كند. مختلفي استفاده مي
گـروهـي و        اكنون استفاده از اينترنت به جهت ارتباطـات درون         

اي در ايران نيز گسترش يافته اسـت،          سازماني به صورت فزاينده     درون

هاي موجود در اينترنت و اطالعاتـي   در حالي كه تمام اطالعات و داده    
هـاي    ابررايانه  هاي  شود، توسط آي.اس.پي      كه هر لحظه به آن وارد مي      

 شوند.  كوانتومي بررسي و پردازش مي
هاي عظيم ديجيتالي كه تعداد محدودي از آنـهـا در               اين تراشه 

براي هر كاربـر را      “ ورد پس“ و“  اكانت”  جهان وجود دارد، وظيفه ارائه    
هاي كشورهاي مخـتـلـف بـه ايـن           بر عهده دارند و تمام آي.اس.پي    

 اند.  ها متصل تراشه
كه تنها در كشورهايي چـون        ها  اتصال هر كاربر به اين آي.اس.پي       

شود، تمام اطالعات موجود در رايانه و         امريكا، وجود دارند، موجب مي    
ها قرار گيرد و آنان نيـز اقـدام بـه               اي در دسترس آن     مطالب مخابره 

نمايند و ايـن بـدان         برداري از اطالعات      بندي و پردازش و كپي      دسته
ها، تمامي اطالعات كاربرهـاي خـود را در              معنا است كه اين تراشه    

اي متوجـه نـهـادهـاي          اختيار دارند و در اين صورت  خطرات بالقوه        
 سياسي، امنيتي و به طور كلي اطالعات محرمانه است.

ها است كـه      هاي الكترونيكي مدت    از سوي ديگر موضوع جاسوس    
و ايـن          هاي فراواني براي كاربران اينترنـت فـراهـم كـرده              دغدغه

افزارها روي رايانه و اتصال كاربـر بـه            ها همزمان با نصب نرم      جاسوس
آمده، اقدام به انتقال كپي         دست    هاي به   اينترنت، با استفاده از فرصت    

هـاي    هاي متعلق به شركت     اطالعات موجود روي سخت ديسك رايانه     
هـا بـا پـردازش         نمايند و در نتيجه اين شركت   افزار مي   ي نرم   سازنده

  ي مشتريان خود دست     توانند به مطالب موجود در رايانه       اطالعات، مي 
 يابند.

ي فوق، بايستي اذعان داشـت،        با توجه به مطالب ومسايل ياد شده      
امروزه استفاده از اينترنت به رغم داشتن  محاسني بسيار توسط افراد            

ها دركشوري چون جمهوري اسالمي ايران كه در موقعـيـت    و سازمان 
تاريخي حساسي قرار دارد و با دشمني مانند اياالت متحده رويـا رو              
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هـا     ها و تهديداتي است كه نبايست از آن           پذيري  است، داراي آسيب  
 غافل شد.

هـا و مـخـاطـرات            پذيري  علي ايحال از ديدگاه حفاظتي، آسيب     
هاي مختلف امنيـتـي،       بسياري ناشي از رويكردهاي اينترنتي درحوزه     

فرهنگي و... متصور است كه برخي از آنها به اجمال در زيـر بـيـان                     
 گردد.  مي

هاي ديني، فرهنگي و ملي كـاربـران، زيـرا         پذيري ارزش   ) آسيب  1
كنندگان اطالعات و كاالهاي فرهنگي در اينترنت، جوامع        بيشتر توليد 

درصد از كاربران اينترنت بـه        80غربي به ويژه آمريكا است و بيش از         
 كشورهاي صنعتي متعلق است. 

) صدمات جدي ناشي از تخليه اطالعاتي رايانه بويژه در صورتـي             2
 كه اطالعات موجود، حائز اهميت باشد. 

هاي اعصاب و روان و عوارض ناشي از عـمـلـيـات               پذيري  ) آسيب  3
 رواني و انتشار مطالب القايي و ضد اخالقي

هاي مغاير با اهداف نظـام        هاي اينترنتي، حذف سايت     ) خرابكاري  4
گرهـا، وادادگـي اطـالعـات و ايـجـاد                 وجو    سلطه و غرب از جست    

هاي چـت و ....            هاي مختلف در زمينه     هاي رواني و سردرگمي     بحران
 براي كاربران.

هايي با اهداف خصمانه عليه ملت ايـران، بـه              اندازي سايت   ) راه  5
 فارسي. زبان 

يابي و ... بـا          هاي ويژه مانند دوست ) برقراري و حمايت از سايت 6
اهداف ضد فرهنگي و ضد امنيتي و عضوگيري در راستاي تـأمـيـن               
منافع منحط غرب و انجام اقدامات اطالعاتي وضدامنـيـتـي عـلـيـه                

 جمهوري اسالمي ايران.  
) ترويج ادبيات، فرهنگ و مسايل سياسي ضد جمهوري اسالمـي            7

 هاي اينترنتي. ها، مجالت و سايت ايران از طريق روزنامه
هـا درابـعـاد         ) ويروسي و مغشوش نمودن اطـالعـات رايـانـه             8

 هاي متصل به اينترنت.  هاي انفرادي وشبكه دستگاه
با توجه به مراتب فوق نبايستي فراموش كرد كـه اسـتـفـاده از                  

حال كه فرصتي مناسب وسازنده (محاسن مـوجـود)            اينترنت در عين  
تلقي مي گردد، پيوسته تهديدي جدي (خطرات و مضرات) در ابعـاد              

ها، شايستـه   فرصت مختلف بوده و در نتيجه، براي تبديل تهديدات به     
 است: 

الف) از ورود به اينترنت، به جز در موارد ضروري به ويژه در محيط               
اداري خودداري و صرفاً در راستاي تأمين نيازهاي منطقي از آن بهره            

 برداري شود. 
اي داراي اطـالعـات و           هاي رايانه   ها و يا شبكه     ب) از اتصال رايانه    

 مدارك طبقه بندي شده و حساس به اينترنت، اكيداً خودداري گردد.
ج) پيوسته مراقب كاربران، همكاران و همين طور اعضاي خـانـواده             

 هاي الزم به آنها گوشزد گردد.  پيرامون ورود به اينترنت بوده و هشدار
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 مقدمه 
هوشياري در برابر اقدامات اشخاص حقيقي يا حقوقي، (اعـم از              
دروني يا بيروني) كه در صدد تضعيف،تخريب و تحريف تـمـركـز و                
توان يك مجموعه است از الزامات يك سيستم حفاظـتـي پـويـا و                 

 اثربخش بشمار مي آيد. 
سيستمي كه به خوبي و به موقع، نقاط توجه دشمن را تشخيص            
داده و از غافلگير شدن در برابر اقدامات و برنامه هاي آن جلوگيـري              

 نمايد. 
بديهي است الزمه مهم كسب اين هوشياري، وقوف و اشراف بـه            
منافذ نفوذ (نقاط ضعف خود و نقاط قوت دشمن يا رقبا) و دانستـن                
اصول و فنون پيشگيري از غافلگيري در برابر اقدامـات مـخـرب و                

 تضعيف كننده است. 
نظر به اهميت موضوع و با توجه به هشدارهاي سنوات اخير مقام 
معظم رهبري نسبت به پديده جنگ نرم، از يك سال پيش، تالـيـف              
مجموعه حاضر را آغاز كردم، بدان اميد كه بتوانم قدمي در جـهـت               
ارتقاء آگاهي و بصيرت حفاظتي مجموعه دستگاه هاي مسـئـول در       
حوزه امنيتي و راهبردي و عالقمندان به مطالعه در ايـن حـوزه را                

 بردارم.
  »غفلت و غافـلـگـيـري         «در اين مجموعه، ضمن مفهوم شناسي     

مصاديقي از آن براي غلبه بر رقيب مورد توجه و تحليل قرار گرفتـه              
 است.

توان در طول تاريخ به انبوه ديد و آثار و نتايج             اين مصاديق را مي   
 آن را مشاهده كرد.

در اين مجموعه همچنين ضمن تبيين و تشريح مـهـمـتـريـن               
مصاديق غافلگيري هاي رخ داده در طول تاريخ،تجربه هاي نهفته در           

 ها استخراج شده است.  دل اين حوادث به منظور عبرت گيري از آن
اين مجموعه براي جامعه مخاطبيـن بـه شـرح زيـر درخـور                  

 برداري است: بهره
 مسئوالن و مديران در حوزه هاي امنيتي   -
 مسئوالن و مديران در حوزه هاي راهبردي و تصميم گيري  -

مسئولين حراست ها و حفاظت از اطالعات دسـتـگـاه هـاي                  -
 اداري و اجرايي

دانشجويان و عالقمندان به مطالعه در حوزه هاي راهبردي و               -
 امنيتي

************************************ 
 واژه شناسي غفلت، غافل و غافلگير

  »پوشيده و مخـفـي بـودن          «در اصل لغت به معناي       »غفلت   «
 است.

زماني كه مسئله اي به دليل غفلت بر انسان پوشيده شده و از               
 شود. ذهن انسان مي رود به آن غفلت اطالق مي

به سهو و لغزشي اطالق شده است كه انسان را          »  غفلت« از اينرو   
 )  1.(گيرد به خاطر كمي مراقبت و هشياري فرا مي

  »غـفـلـت       «درباره واژه »  التحقيق في كلمات القرآن   « در كتب   
 چنين آمده است:

غفلت، غايب شدن چيزي از خاطر انسان و عدم توجه بـه آن               « 
توجهي و روگرداني از چيزي نيز استعمـال          است و گاهي در مورد بي     

  )  2( »شده است. پس غفلت عبارت است از نبود تذكّر و يادآوري.
» غـفـلـت   « شود در اين نگاه و معنا،واژه          همچنانكه مالحظه مي  

 

 تأملي بر عوامل و آثار غافلگيري در برابر دشمن

 قسمت اول
 خليل اسفندياري 
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توجهي و     خبري، بي   اي يافته و به هرگونه بي       مفهوم وسيع و گسترده   
هاي فعلي و آينده و گذشته اطالق         توجه نداشتن به چيزي از واقعيت     

 )  3(قرار دارد.   »ذكر  «شده كه در مقابل آن
   )  4(»اما عالمة الغافل فأربعة؛ العمي و السهو و اللهو و النسيان«

در كالم امام علي(ع)، پرده اي ميان انسان و اندرز اسـت. بـدان                   
شود تا فرد اندرزها را نشنيده و نصيحـت           معنا كه احاطه آن باعث مي     

 پذيري خود را از دست بدهد:
  )  5( »ميان شما و اندرز پرده اي از غفلت.  «

 باشد. غافلگير، در لغت به معناي ناگهاني و بي خبر مي
طور ناگهاني و غيرمنتظره در مـوقـعـيـت             غافلگير شدن يعني به   

نشده قرار گرفتن و غافلگير كردن كسي يعني بطور ناگهاني  بيني پيش
بيني نشـده      خبر سر وقت او رفتن يا او را در يك موقعيت پيش             و بي 

   )6(قرار دادن.
 اهم موضوعات در معرض خطر غفلت

غفلت، عارضه اي است كه در نتيجه تحقق آفات و آسيب هـايـي              
 تواند حاصل شود.  چند مي

تواند ادعا كنـد از ايـن آفـت              كسي جز معصومين (ع) هم نمي       
 مصونيت داشته يا خواهد داشت.

تواند از موضوعات مختلف رخ دهد. از جمله موضوعاتـي   غفلت مي 
تواند در معرض غفلت قرار گيرد و بايد نسبت به آن هوشيار و               كه مي 

 حساس باشيم مي توان به موارد زير اشاره نمود :
 غفلت از مرگ -
 غفلت از نيازهاي روحي و رواني خود -
 غفلت از نفس اماره و وسوسه گري هايش -
 غفلت از نعمات الهي -
 غفلت از بجاي آوردن شكر خدا آنگونه كه شايسته است. -
 غفلت از بهار جواني -
غفلت از بهره مندي از فرصت هاي پيش آمده در عرصه هاي             -

 مختلف
 غفلت از آثار و تبعات افكار و اقدامات خود -
 غفلت از كيد دشمن و بدخواه -
 و..... -

 غفلت در ادبيات فارسي و شعر شاعران برجسته
اين واژه و مشتقات آن در ادبيات فارسي هم مورد توجه شاعـران             

ها   و نويسندگان بوده و رد پاي آن را مي توان در اشعار معروفي از آن              
 نيز سراغ يافت.

 ابيات زير نمونه هايي از اين اشعار است:
 ابر و مه و خورشيد و فلك در كارند

  )7(تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري                            

 روزها فكر من اين است و همه شب سخنم   
  )8(كه چرا غافل از احوال دل خويشتنم                             

 از مكافات عمل غافل مشو  
 گندم از گندم برويد جو ز جو                                    
 ويژگي انسان هاي غافل

غفلت وقتي رخ مي دهد كه ابزاري كه براي بيـدار و هـوشـيـار                  
كردن آدمي و يك سيستم طراحي شده، نتواند بموقع و بـه شـكـل                

 مناسب كارآيي الزم و مورد انتظار را از خود بروز دهد. 
قران كريم، مشخصات و ويژگي هاي افراد غافل را چنيـن بـيـان         

 كرده است: 
در حقيقت بسياري از جنـيـان و آدمـيـان را بـراي دوزخ                       «
ايم . چراكه دل هايي دارند كه با آن حقايق دريافت نمي كنند                آفريده

ها   ها  نمي بينند و گوشهايي دارند كه با آن           و چشماني دارند كه با آن     
   )9( »نمي شنوند. آنان چهارپايانند بلكه گمراه تر

اين بيان، گوياي معناي فوق است. يعني ابزار، در اختيـار آدمـي               
 ها ساخته نيست. است اما كارآيي الزم از آن

از مسيحيـان   »  شمعون بن الوي  « پيامبر اكرم (ص)  در پاسخ به          
 معروف كه از عالئم غافالن سؤال كرد، چنين فرمودند: 

 هاي غافل چهار چيز است: نشانه
 نابينايي (چشم بستن به روي حقايق و واقعيت ها) -
 سهو -
 لهو -
 نسيان  -

لقمان حكيم نيز در توصيه به فرزند خود، همين عالئم را يـادآور             
شمارد. عنوان عالئم انسان غافل بر مي شده و سهو و لهو و نسيان را به

)10(  
آثار و پيامدهاي غفلت در حوزه هاي فردي، جـمـعـي و              

 المللي بين
در بيان امام علي(ع) غفلت و ناآگاهي زيان بارترين دشمن            

 انسان است:
 )11(» الغفلة أصر األعداء«

و افزايش هوشياري و كم شدن ميزان غفلـت، از نشـانـه هـاي            
 )12(سعادت و دولت ياد شده است :

 »من دالئل الدولة قلة الغفلة«
  )13(هاي دولت، كمي غفلت است. از نشانه

در سطحي باالتر(جامعه و حكومت) نيز آن حضرت، هوشياري و             
بيداري دولتمردان براي حراست و پاسداري كارها را عالمت تداوم و            

 اند: ها توصيف كرده بقاء دولت آن
 »من أمارت الدولة اليقظه لحراسة االمور«
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  )14(هاي تداوم دولت، بيداري براي حراست از كارها است. از نشانه
تواند براي دشمن فرصت ضربـه زدن          يكي از زمينه هايي كه مي     

به ما را فراهم نمايد، غفلت خودي ها است. اين غفلت در نـتـيـجـه                  
 تواند بوقوع بپيوندد. شرايط مختلفي مي

گاهي در نتيجه كوچك شمردن دشمن و قوي تر از واقـعـيـت                
شـود كـه ايـن           پنداشتن خود، در جبهه خودي رخوتي ايجاد مـي        

 شود. رخوت، منجر به بروز يا تشديد پديده غفلت مي
 گاهي اين غفلت، نتيجه عادت كردن به شرايط است.

وقتي براي مدتي،آرامش بر مجموعه اي حـاكـم بـاشـد، ايـن                 
تواند زمينه غفلت از كـيـد           كند كه مي    آرامش،شرايطي را ايجاد مي   

شود اركان جامعه، آمادگي در       دشمن را فراهم آورد. چراكه باعث مي       
برابر دشمن را ناديده گرفته يا از ميزان   

 توجهشان به آن كاسته شود.
بديهي اسـت در ايـن شـرايـط            
احتمال غافلگير شدن در برابر اقـدام        

 دشمن مضاعف خواهد بود.
غافلگيري، گرچه خود معلول يـك      

تواند عـلـت      سري شرايط است، اما مي    
ها و شرايط  دشوار ديـگـري           بروز بحران 

حتي در سطح بحران، براي يك سازمان يا در سطحي باالتـر بـراي               
يك جامعه شود. تا جايي كه از آن (عنصر غافلگيري) در كـنـار دو              

عنوان اضالع    عنصر ديگر(محدود بودن زمان و وجود عامل تهديد) به          
شود.گرچه برخي از محققان در ايـنـكـه            گانه مثلث بحران ياد مي      3

اند. چراكه ازنـظـر        غافلگيري را شرط الزم بحران بدانيم، ترديد كرده       
بينـي نـيـسـت، امـا            اين درست است كه بحران قابل پيش      « ها    آن

 )15(» دهد ناگهاني [و غافلگيرانه] رخ نمي
هاي مختلفي امكان بـروز دارد. در            بديهي است غفلت، در حوزه    

 زندگي فردي يك جور و در زندگي جمعي جور ديگر.
همين غفلت ممكن است در گستره اي وسيع تر در سطح يـك              
ملت و كشور و حتي نظام بين المللي رخ دهد. بدان معنا كه كساني               
كه عهده دار ديده باني كشور يا نظامي هستند دچار ايـن عـارضـه                
شده و در نتيجه، جمع كثيري از مردم، از لطمـات نـاشـي از آن                   

 متضرر شوند.
مثال وقتي اين غفلت در حوزه فردي صورت مي گيرد يعني فـرد            
از توانايي ها و فرصت هاي پيش روي خود غافل بماند اين غـفـلـت                

تواند منجر به از دست رفتن فرصت هايي كه مي تـوانسـت در                  مي
جهت ارتقاء در ابعاد معنوي و مادي و نيز اداري وي موثر واقع شـود               

 گردد.
تواند عوارضي چون عقب ماندگي در         در حوزه جمعي، غفلت مي    

عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و... را به دنبـال داشـتـه                  
 باشد.

در گستره كشوري، وقتي مديران و نخبگان جامعه دچار غفـلـت            
تواند منجر به از دست رفتن جـايـگـاه كشـور در                 شوند اين امر مي   

المللي شده و خطراتي چون فروپاشي دفعي يا تدريجي و             عرصه بين 
 يا تهي شدن از محتوي به دنبال داشته باشد

 جوامع همواره از سوي عوامل مختلفي در معرض تهديد هستند.
الف) بخشي از اين عوامل بيروني هستند. عواملي كه بـيـرون از                
جغرافياي خاكي، با ابزار سخت يا نرم، سيستمي را مورد تهاجم خود            
قرار مي دهند. مانند هجوم نظامي يك كشور عليه كشوري ديگـر و           

 تالش براي اشغال نظامي آن.
) بخشي از ايـن عـوامـل، درونـي               ب

اي    هستند. يعني از درون، جـامـعـه         
مجال بروز يافته و يك حاكمـيـت را          
در معرض تهديد فروپاشي قرار مـي        
دهند. پديده هايي مانند شـورش يـا          

 انقالب. 
ج) بخشي از عوامل، از جنس طبيعي        

تواند حيات يك جـامـعـه را       بوده و مي  
مورد تهديد قرار دهد. پديده هايي مانند زلزله، خشكسالي، بيمـاري            

 واگير و...
ها در پايان دادن به      البته دخالت اين پديده ها و نقش آفريني آن        

حيات يك حاكميت، در گذشته بيشتر نمود داشته و چـه بسـا در                
 حال حاضر نتواند چنين تاثيرگذاري داشته باشد. 

د) بخشي ديگر از عوامل، تركيبي از دو عامل (الف و ب) هستند.        
بدان معنا كه مقدمات انجام آن از بيرون تدارك ديده شده و عده اي 

 از عوامل داخلي مجري آن مي شوند. مانند كودتا.
تواند حيات و بقاء يك حاكميت يـا يـك             ه) عامل چهارم كه مي     

 سيستمي را مورد تهديد قرار دهد، وجود نقاط ضعف در آن است.
نقاطي كه مي تواند منفذي براي ورود بحران ها و وارد شـدن                

 ضربه ها به آن شود.
 بروز و تشديد تفرقه در جامعه. -
 غفلت از كيد دشمن. -
اعتنايي و بي تفاوتي در افراد جامعه نسبـت           بروز يا تشديد بي       -

 به حاكميت.
 از جمله مصاديق اين قسم از عوامل بشمار مي روند.

اين عوامل، هم مي تواند به عنوان عامل مستقل، يك حاكمـيـت    
را در معرض تهديد قرار دهد و هم مي تواند سبب ساز دخـالـت و                  

 منابع در صفحه بعدگانه قبلي شود.                 3موفقيت عوامل 
 

هاي غافل عبارتند از نابينايي (چشم بستن بـه            نشانه
روي حقايق و واقعيت ها)، سهو، لهو ونسيان. لقمـان            
حكيم نيز در توصيه به فرزند خود، همين عالئـم را            
يادآور شده و سهو و لهو و نسيان را به عنوان عالئـم             

 انسان غافل بر مي شمارد. 
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، شناخت دشمن و   » شناسي دشمن« كتاب  
اهللا    هاي مقابله با آن از منظر حضرت آيت         روش

 شد. اي(مدظله العالي) منتشر  العظمي خامنه

اين كتاب حاوي بيانات مقام معظّم رهبري       
شناسي است كه بـه كـوشـش           پيرامون دشمن 

سيد امير پور فاضلي تدوين و از سوي انتشارات 
 .شده است انقالب اسالمي عرضه 

شناسي از مفاهيمي اسـت كـه در            دشمن
آيات و روايات اسالمي مورد توجه قرار گرفـتـه          
است و بر هوشياري همـيـشـگـي مـؤمـن و               

شناسي او تأكيد شده و تبرّي از دشمـن           دشمن
ي    شناسي است در زمـره       كه الزمه آن دشمن   
 فروع دين قرار دارد.

علماي شيعه نيز به پيروي از مـعـارف و             
احكام ديني توجه و اهتمام زيـادي را صـرف            
معرفي دشمن و موضع گيري در قبال آن در           

 .اند طول تاريخ داشته
پس از پيروزي انقالب اسالمي بخش زيادي   
از بيانات حضرت امام خميني(ره) و مقام معظّم   

 .رهبري به اين موضوع اختصاص داشته است

رهبر معظم انقالب بارها بر كسب بصيـرت،        
افزايي كه از ضـروريـات         زايي و بصيرت    بصيرت
شناسي به خصوص در طوفـان حـوادث          دشمن

 اند. تأكيد كرده
هـاي     ايشان شناخت انواع و اقسام حـيلـه        

دشمن و معرفي آنها و آگاه كردن ملت را بارها          
 .اند و بارها به مسئوالن و مردم گوشزد كرده

كتاب پيش رو به مـنـظـور شـنـاخـت و               
 14هاي مقابله با آن در          روشهاي دشمن و راه   

فصل تعاريف،ضرورت شناخت دشمن، علـل و        
هاي دشـمـن،      داليل دشمني، ماهيت و ويژگي    

هـاي     ها، ابزارها و زميـنـه       اهداف دشمن، شيوه  
ها و ابزار     هاي دشمن، شيوه    ريزي  دشمن، برنامه 

مقابله با دشمن، اقشار مورد هـدف دشـمـن،            
عوامل كمك به دشمن، نقش امـام راحـل در           
مقابله با دشمن، ايستادگي در برابـر دشـمـن،           

ها و دشمن، استعمار فرانو و صهيونيسـم،          رسانه
بزرگترين دشمن ملّت ايران و كالم آخر تحـت         
عنوان پايان رويارويي ما با دشمنان چه وقـت          
خواهد بود؟ تنظيم شده و در اختيار مخاطبـان         

 گرقته است. قرار 

 در بخشي از اين كتاب آمده است: 
...جمهوري اسالمي  يك نـفـي و يـك                 «

اثبات با خود دارد.نفي استثمار، نفي سـلـطـه            
پذيري، نفي تحقير ملت به وسيله قدرت هـاي         
سياسي دنيا، نفي وابستگي سياسي، نفي نفـوذ        
و دخالت قدرت هاي مسلط دنيا در كشور، نفي         
سكوالريسم اخالقي؛ اباحـيـگـري؛ ايـنـهـا را             

 كند.  جمهوري اسالمي به طور قاطع نفي مي
كند ؛ اثـبـات       يك چيزهاي را هم اثبات مي     

هويت ملي ، هويت ايراني، اثبات ارزش هـاي           
اسالمي، دفاع از مظلومان جهان تـالش بـراي          
دست پيدا كردن بر قله هاي دانش ؛ نه فـقـط            
دنباله روي در مسئله دانش و فتح قلـه هـاي             
دانش، اينها جزو چيزهايي است كه جمـهـوري     

  »كند. اسالمي بر آنها پافشاري مي

 اسالمي از ديدگاه رهبر معظم انقالب» دشمن شناسي«

 هاي حفاظتي يادآوري معرفي كتاب
 

به ياد داشته باشيم كه دفترچه          
هايمان كـه حاوي اطالعات      يادداشت

محرمانه است نيز مشمول مقررات       
حفاظتي است. پس در حفاظت از آن       

 كوشا باشيم.
 

************************ 
 

دشمن با در كنار هم قراردادن اخبار       
پراكنده و به ظاهر كماهميت است كه       

كند. از اين     اطالعات خود را كامل مي    
ارزش   رو هيــچ اطــالعـاتي را بي     

 .نپنداريم
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