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 درستکاری عراق

1394/اسفند75نشريه داخلي سازمان بازرسي كل كشور/ سال ششم/ شماره   

ايجاد اعالم اعتماد مردم به نظام، برعكس تالش دشمن براي 
 اعتباري انتخابات بود. و بي دوقطبي مردم و نظام

 )1394/12/20 -(رهبر معظم انقالب در ديدار اعضاي مجلس خبرگان  

يادداشت تفاهم همكاري بين سازمان بازرسي كل كشور ايـران و كـمـيـسـيـون               
 درستكاري عراق در مراسمي به امضاي ناصر سراج و حسن الياسري رسيد.

اي  والمســلمين غالمحسين محسني اژه االسالم  در اين مراسم كه با حضور حجــت      
ماده به امضاي ناصر سراج رئيـس    6اي در     نامه  معاون اول قوه قضائيه برگزار شد، تفاهم      

 سازمان بازرسي كل كشور و حسن الياسري رئيس كميسيون درستكاري عراق رسيد.
اين يادداشت تفاهم باهدف افزايش سطح همكاري متقابل بين سازمـان بـازرسـي       
كل كشور ايران و كميسيون درستكاري عراق در راستاي درستكـاري، شـفـافـيـت و                   

هاي نظارت، بازرسي،     پيشگيري از فساد طبق كنوانسيون سازمان ملل متحد و در حوزه          
 هاي آمبودزماني منعقد گرديده است. مبارزه با فساد و فعاليت
رتـبـه از كـمـيـسـيـون               شنبه چهارم اسفندماه، هيئتي عالي   بنابراين گزارش سه  

درستكاري عراق به رياست حسن الياسري جهت ديدار با مقامات عالي قضايي و امضاي        
 نامه مشترك وارد تهران شدند. تفاهم

كميسيون درستكاري كشور عراق همتاي سازمان بازرسي كل كشـور مـحـسـوب           
 شود كه حسن الياسري رياست آن را بر عهده دارد. مي

نامه همكاري مشترك بـيـن      عالوه بر ديدار با مقامات عالي قضايي و امضاي تفاهم   
دو كشور، برگزاري كارگاه آموزشي در تهران و مشهد و همچنين كنفـرانـس خـبـري                   

  هاي اين هيئت بود. مشترك با حضور الياسري و ناصر سراج از ديگر برنامه
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نشست مشترك رييس سازمان بازرسي كل كشور با وزير نـفـت             
شنبه بيست و هـفـتـم           منظور بررسي قراردادهاي جديد نفتي سه       به

 بهمن در سازمان بازرسي كل كشور برگزار شد.
در اين نشست قراردادهاي جديد نفتي با حضـور كـارشـنـاسـان         

 سازمان بازرسي كل كشور و وزارت نفت موردبررسي قرار گرفت.
ناصر سراج رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اشكـاالت    
سازمان بازرسي كل كشور به قراردادهاي جديدي نفتي گفت: تأكيـد          

كنم كه هدف سازمان بازرسي رفع اشكاالت اين قراردادها به نفـع           مي
نظام و مردم است. هدف ما اين نيست براي مـديـران وزارت نـفـت           
پرونده تشكيل دهيم. قطعاً دنبال آن هستيم كه مديران را به انـجـام            
ريسك عادت دهيم؛ چراكه معتقديم مديري كه نتواند ريسك كـنـد،            

 مدير نيست.  
هاي قانوني قراردادهاي جديـد   وي گفت: در جلسه حاضر مغايرت      

شـود. درنـهـايـت گـزارشـي از                 مطرح و نقطه نظرات شنيده مـي    
هاي قانوني اين قراردادها و همچنين توضيحات شما تنظيم و           مغايرت

 شود. براي مسئوالن عالي ارسال مي
در ادامه جلسه اشكاالت سازمان بازرسي كل كشور به قراردادهاي   
جديد نفتي مطرح و توضيحات وزير نفت دربـاره قـراردادهـا ارائـه              

 گرديد. 

 وزیر نفت در سازمان بازرسی کل کشور
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 یا مقلب القلوب و االبصار
 

 بخشد؛ آري بوي سرشار از اميد و حركت. رسد؛ بوي زندگي و نشاط، بويي كه به قلبها حياتي دوباره مي بهار به مشام مي
 ترين نشانه هاي قدرت خداوند بر روي زمين است.   تغيير فصل، يكي از ملموس

 نوبهار است در آن كوش كه خوشدل باشي 
 كه بسي گل بدمد باز و تو در گل باشي 

 در چمن، هر ورقي، دفتر حالي دگر است 
 حيف باشد كه ز كار همه غافل باشي 

 شود.   آورد و زنده و با طراوت مي بهار فصل دگرگوني است. طبيعت خزان شده به ناگاه به امر خداوند سر از خاك بر مي 
مشاهده دگرگوني شگرف طبيعت، درسي بزرگ و سودمند براي ما انسانهاست تا بهار و خزان عمر خويش را به ياد آوريم و به خـويشـتـن                    

 بينديشيم.  
زند. اين تحول از طريق تالش ، كوشش و معنويـت    اي را نويد مي دهد و لزوم تحول و جنبش را به انسان نهيب مي         آمدن بهار ، حيات تازه    

 شود.   حاصل مي
توان با تماشاي آن، نقبي به عالم معنا زد و راهي به سوي خدا يافت و  هاي خدا در جهان هستي است كه مي         ترين جلوه   بهار يكي از باشكوه   

 جمال پروردگار را به تماشا نشست.
توانيم همراه با نو شدن طبيعت، دگرگوني حقيقي را در خود ايجاد كنيم. بايد قلب خود را به شكوفـه           ما با تعمق در ماهيت اين تحول، مي       

 هاي ايمان ، محبت و انسانيت بياراييم و با احسان و كمك به ديگران ، عطر خوش نوعدوستي را بيافشانيم. نوميدي و سستي را از روح و جـان          
 خود بزدائيم و با روحيه اي پر از نشاط ، زندگي تازه اي را آغاز كنيم.  

 فصل بهار ، فصل نو شدن است و نوروز نيز ، حكايت نو شدن و نو خاستن است و مجالي براي بيدار شدن و كسب معرفت. 
خواهيم كه عالي ترين شكل تحول را در ما ايجاد كند. حـتـي       داريم و از خداوند مي از همين رو ، هنگام تحويل سال ، دست به دعا بر مي            

يا مقلب القلوب واالبصار ، يا مدبرالليل والنهار ، يا محول الحول واالحـول  ”  اگر وضعيت نيكويي داشته باشيم ، نيكوتر از آن را طلب مي كنيم :           
 ”.، حول حالنا الي احسن الحال 

 

مسئول  يادداشت مدير 
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توسط  1890مفهوم حريم خصوصي و حقوق ناشي از آن در دهه        
» لوئيس برانـديـس     « متحده به نام  هاي اياالت يكي از قضات دادگاه 

بـه كـار     »  حقوق مصونيت و حقوق خصوصي « اي با عنوان  در مقاله 
رفت، او در مقاله يادشده، حريم خصوصي را به معناي حق تنها بودن          

 براي افراد دانست.  
هاي  ديني و وحـيـانـي، ضـرورت تـكـريـم و                     با بررسي آموزه  

مثال،   عنوان  شود، به   مداخله و تجاوز به حريم خصوصي نمايان مي         عدم
شـود،     ها استفاده مي دستورات مختلفي در قرآن وجود دارد كه از آن        

در حد امكان بايد آبروي اشخاص حفظ شود، ازجمله: مـمـنـوعـيـت                
و ممنوعيت فاش كردن عيوب  2، ممنوعيت بدزباني  1سوءظن، تجسس 

   .3مؤمنان
شود كه   با توجه خاص به آيات قرآن در اين خصوص، استفاده مي          

مورد در آن و نقض نـكـردن    مداخله بي پذيرش حريم خصوصي و عدم   
ها و مؤمنان است، هرچند هر مؤمني ازجمله       آن، حداقل حقوق انسان   

بازرسان و ناظران مكلف هستند كه خود نيز در خلوت و آشكـار، بـه          
مراقبت و رعايت حدود الهي بپردازند. در مقاله فوق با تعريف تجسس    
و حدودوثغور آن و پيرامون موارد جواز تجسس مـطـالـبـي عـنـوان                 

 گردد: مي
 مفهوم تجسس:  

هـاي     در فرهنگ قرآن، تجسس عبارت است از : دنبال عيـب            
ها جهت آگاهي از امور ناپسـنـد و      پنهاني مردم رفتن و از رازهاي آن    

تجسس از ديدگاه اسالم خصلتـي نـاپسـنـد        4پنهاني تفتيش نمودن. 
 فرمايد:  است، قرآن مجيد در اين خصوص مي

 در كار ديگران تجسس نكنيد.» 5التَجسسؤا « 
تجسس در امور ديگران باعث برمال شدن نقاط ضعف ديگـران و             

هـاي خـود و          بسا موجب جسارت خطاكار و آشكار كردن زشتي      چه

باكي و يادگرفتن ديگران شود ، قرآن كـريـم در      پروايي و بي   حتي بي 
 فرمايد:  اين خصوص مي

ذاب         «   م عـ نُو الَهـذّين امفي ال شَهالفاح ون ان تسعحبن يانّ الذي
 6»اَليم 

ها در ميان مردم با ايمان شـيـوع            كساني كه دوست دارند زشتي    
 ها مقدور است.   يابد، عذاب دردناكي براي آن

نويسد : دورترين   اميرمؤمنان علي (ع ) در عهدنامه مالك اشتر مي      
 ها باشند كه در   ها در نزد تو، آن و مبغوض ترين رعيت

هاي مردم بيش از همه كـنـجـكـاوي و پـي گـيـري                     باره عيب 
نمايند، زيرا در مردم عيبت هايي وجود دارد كه ولي امر مسلميـن       مي

گاه چيزهـايـي را       هاست، پس هيچ    سزاوارترين مردم به پوشانيدن آن    
كه از تو غايب است فاش مساز، همانا تو  به آنچه كه، ظـاهـر اسـت               
مكلف هستي و آنچه از تو پنهان است، حكم آن بـاخـداسـت، و تـا                   

 »   7هاي مردم را بپوشان ها و زشتي تواني عيب مي
بـعـضـي    «  فرمايـد :        همچنين خداوند متعال در قرآن كريم مي 

سوءظن زمينه تجسس و تجـسـس زمـيـنـه        »     8ها گناه است  گمان
 ترين عامل براي گسستن اعتمادهاست.   غيبت و غيبت مهم

خـواهـد      جويي و تجسس مـي   البته انسان بر اساس حس حقيقت     
چيز را بفهمد، اما بايد توجه داشت كه دانستن هر چيزي به نفـع        همه

شود، بلكه درك بعضي از مطالب، مضر اسـت و سـبـب                 او تمام نمي  
 پشيماني او خواهد شد. 

خود حد نـدارد   البته ميل به دانستن مانند هر ميل ديگري، خودبه 
شود و انسان مايل است هـر چـيـزي را         و دايره وسيعي را شامل مي    

بفهمد، اما راه فطري هر ميل و از آن جمله ميل به دانسـتـن، ايـن                   
ها  ها و خواسته است كه با توجه به ساير ابعاد وجود انسان و ساير ميل   

و گرايشاتي كه خداوند در نهاد انسان قرار داده است جهت صـحـيـح          

 رعایت حریم خصوصی نظارت شوندگان  
 

 تهيه و تنظيم: علي احمدي ، معاون بازرسي كل استان مركزي

 مقاله
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هـاي     ها و خـواسـتـه    اصطالح بايد بگوييم: ميل    خود را پيدا كند، و به     
كنند، عامل اين تعـديـل        انسان در مسير فطرت يكديگر را تعديل مي       

ها و گرايشات انسان را در بزرگراه كـمـال انسـانـي و                كه همه ميل  
اصطالح قرآني در صراط مستقيم قرار خواهد داد، عبارت اسـت از:            به

جانبه  ميل به كمال انساني، ازآنجاكه انسان، ميل فطري به كمال همه        
هاي ديگر او نـيـز در            هاي علمي و همه تالش      خود دارد بايد تالش   

عنوان يك انسـان،     پس بازرس و ناظر هم به 9همين مسير قرار گيرد.    
اش، روح تجسس و پرس وجود دارد، و مايل است            برحسب طبع اوليه  

از محيط خصوصي و خلوت ديگران ازجمله مسئولين و كـاركـنـان               
هاي تحت نظارت و بازرسي، نيز از هر حيث آگاه شود، ولـي                دستگاه

هـايـي بـه         رساند، بلكه احياناً زيان تنها نفعي به او نمي     اين آگاهي نه  
دنبال خود دارد و اگر اين كار در بين مردم رايج شود، مشكالتـي در        
سيستم اداري وزندگي اجتماعي به وجود خواهد آورد، پس عـلـومـي           

دست كه از راه تجسس و از اسرار زنـدگـي ديـگـران حـاصـل               ازاين
طلبي خـويـش را        شود مفيد نيستند و حس كنجكاوي و حقيقت   مي

 نسبت به آن بايد محدود كرد. 
قرآن مجيد نيز انسان را از اين نوع كنجكاوي و تجسس از اسـرار     

دارد و آن را در زمره رذايل اخالقي به شـمـار آورده و          ديگران بازمي 
 فرمايد:  مي

  »                   ثـم ونِ ا عـض الـظـَّ نِّ بـنِّ الظّنِ اا مبوجتَننُوا ان امّاالذييا اَيه
 ايد از    اي كساني كه ايمان آورده»   9التَجسوا ويغتَب بعضُكم بعضا 

ها  گـنـاه        ها بر حذر  باشيد كه بعضي از  گمان  بسياري از گمان  
 است و در اسرار  و  محيط خصوصي زندگي  ديگران كنجكاوي    

 » نكنيد و پست سر يكديگر حرف نزنيد
تجسس «  اند : كلمه     عالمه طباطبائي در ذيل اين آيه بيان داشته       

با جيم به معناي پي گيري و تفحص از امور مردم است ، امـوري         »  
ها را پي گيري كـنـي تـا       كه مردم عنايت دارند، پنهان بماند و تو آن   

 خبردار شوي.  
دهد، بـا     نقطه، نيز همين معنا را مي با حاء بي»  تحسس «  كلمه  

شود و تحسس  بـا     اين تفاوت كه تجسس باجيم، در شر استعمال مي        
اند، معنـاي آيـه      رود، و به همين جهت گفته    حاء ، در خير به كار مي      

اين است كه : دنبال عيوب مسلمانان را نگيريد، و در ايـن مـقـام                  
ها  خواهند پوشيده بماند تو آن   برنياييد كه اموري را كه صاحبانش مي      

 .  11سازي را فاش

تجسس از ديدگاه اسالم، خصلتي ناپسند و يكي از معايب اخالقي     
گردد، و به شرحي كه گذشت، عامل مؤثري در ايـجـاد        محسوب مي 

هـاي     بدبيني و از هم گسستن اخوت است وكسي كه در پي لـغـزش      
 مؤمنان باشد، مسلمان واقعي نيست.  

 فرمايند:  السالم در روايتي مي رسول خدا عليه
يا معشر من أسلم بلسانه ( ولم يسلم بقلبه)، التتـبـعـوا عـثـرات            
المسلمين، فانه من تتبع عثرات المسلمين تتبع اهللا عثرته و من تتبع       

    12اهللا عثرته يفضحه :
اي كساني كه با زبان اسالم آورده، ولي در قلب مسلمان نيستيـد،    

هاي مسلمانان را پي گيري نكنيد، زيرا كسي كه       لـغـزش          لغزش
هاي مسلمانان را دنبال كند، خداوند لغزش او را دنبال  كند و خـدا                

 سازد.   لغزش هر كسي را كه پيگيري كند، رسوايش مي
 (( موارد جواز تجسس ))

يـراً             وا كَـثـبنُوا اجتَنا الَّذين آمهمفسران در ذيل آيه شريفه : (يا اي
 منَ الظَّنّ اثم و التَجسسوا و... ) فرموده اند : 

رأينا أنّ القرآن يمنع جميع أنواع التجسس بصراحه تامه ، و حيث          
إنّه لم يذكر قيدا أو شرطا في االّيه فيدل هذا علي أنِّ الجسـس فـي                  

 .)13أعمال اآلخرين و السعي إلي إذاعه أسرار هم أثم 
قرآن با صراحت تمام تجسس را در آيه فوق منع نموده، و از آنجا              

دهـد كـه        گونه قيد و شرطي براي آن قائل نشده نشان مـي        كه هيچ 
ها گناه است.   وجو در كار ديگران و تالش براي افشاي اسرار آن           جست

بنابراين در نگاه ابتدايي تمامي انواع تجسس حرام است، سؤالـي كـه       
گردد اين است كه آيا نوع و يا انواعي از تجسس از تـحـت           مطرح مي 

شده است ؟ پـاسـخ        اين قانون عام ( اصل عدم جواز تجسس ) خارج           
 شود:   سؤال فوق بابيان مطالب زير روشن مي

الف ، در بيشتر روايات تجسس ، روي دو قيد ايمان و اخوت تكيه          
 شده، و گويا به دخالت اين دو، در حرام بودن  

 تجسس اشاره دارد.   
بنابراين ، كساني كه بر ضد اسالم و ايمان، رويكـرد مـخـالـفـت                 

كنند، از اين اصل مستـثـنـا     انگيزي مي داشته و يا بين مسلمانان فتنه    
 14بوده و تجسس در امور آنĤنجايز است.

السالم )و نصوصـي    ب ـ سيره قطعي رسول اكرم و امام علي (عليه     
طور عام، جواز انجام اين عمـل را در مـوارد خــاص صـادر                كه به 
السالم )به مالك اشتر، كه     نامه امام علي (عليه      نمايند، مانند: پيمان     مي
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 فرمايد:  در آنجا مي
ها را از راستان و وفـاداران بـه مـردم         ها و مراقب جاسوس«   

ها در امـور و       ( برگزين و ) بفرست ، چه را كه پيمان نهاني تو با آن            
داري و مـدارا بـا تـوده مـردم سـوق                   وظايفشان، آنان را به امانت    

   15»دهد. مي
البته در حال حاضر وظايف فوق توسط ناظران  و بازرسان صورت            

 گيرد، و ايرادي هم ندارد.   مي
هاي  وجوي عيب ج ـ تجسس درجايي كه مربوط به اسرار و جست        
هاي شخص يـا     فردي شخص نباشد، بلكه در رابطه با احراز توانمندي 

احراز عدم داشتن سوابق منفي جهت تصدي اموري كه بـه مـنـافـع              
باشد جايز است، زيرا در اين فرض، غرض اصـلـي              اجتماع مربوط مي  

اي بـراي       احراز صالحيت است و بعد از احراز و يا عدم احراز داعـيـه       
 افشاي اسرار وجود ندارد كه باعث لطمه خوردن به آبروي افراد باشد.  

مقتضاي قاعده اهم و مهم، در معارضه دو مصلحت، هميشـه        دـ به 
رو درجايي كه امـر بـيـن            شود، ازاين   مصلحت اهم مقدم بر مهم مي     

ومرج داير شود، حفظ      تجسس حرام و حفظ نظام و يا ممانعت از هرج         
شود و با     نظام كه اهم واجبات است بر حفظ حرمت ديگران مقدم مي          

توجه به اصل، تجسس براي روشن شدن حقايق، كشـف خـيـانـت،            
  16باشد.  شناسايي كارشكنان و منافقان و... جايز مي

هـاي     رو در حكومت اسالمي مأموران اطالعاتي و دسـتـگـاه            ازاين
اي بـراي     اند، همچنين وجود سازمان گسترده      نظارتي مصداق موضوع  

گردآوري اطالعات مفيد است، و ازآنجاكه بيم توطئه بر ضد جامعه، و           
رود بـه تـجـسـس          يا به خطر انداختن امنيت و حكومت اسالمي مي        

وجـوگـري      برخيزند، و حتي در داخل زندگي خصوصي افراد جسـت      
 17كنند.

اگرچه در شرع و قانون دستورهاي موردي در مـورد حـفـظ و                 
صيانت از عرض، آبرو و حيثيت افراد صادر گرديده و اين امر به جـد              

جاي اين بيانات مواردي وجود      باشد، ولي در جاي     مورد تأكيد آنان مي   
دارد كه اين قاعده كلي را تـخصيص زده و دستـور بـه انجام اعمالـي           

 باشد.  را داده كه با دستورهاي كلي قبلي در تعارض و تزاحم مي
لزوم بازرسي، بازداشت، اجراي امور كيفري درمألعام و ديگر امـور       

گذار با علم به ريخـتـه شـدن            مشابه، مواردي است كه شارع و قانون      
قسمتي از وجه عمومي و اجتماعي اشخاص، دستورهايي را در ايـن              
زمينه صادر نموده و حتي بر لزوم اجراي آن نيز تأكيـد ورزيـده در                 

 باشد.  تعارض مي
التزام به لوازم تحقيق و تفحص از قبيل نظارت و بازرسي و حتـي           

المال ورود به حريم خصوصي افراد حقيقـي و     در موارد مرتبط با بيت  
حقوقي، بازرسي از اشخاص و مراسالت آنان، مراقبت از مكالـمـات و             
ترددها و... مواردي است كه با احترام به حيثيت افراد و لزوم صيانـت           

باشد. ليكن از موارد استثناء بر اصـل تـجـسـس          از آن در تعارض مي    
 است.  

 گردد:  اختصار اشاره مي كه بعضاً به بعضي از اين موارد به
 قانون اساسي آمده است :  76الف ـ در اصل 

مجلس شوراي اسالمي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشـور       
را دارد. نظارت از طريق تحقيق و تفحص در تمام امور اداري، قضايـي   

منظور تضميـن مـنـافـع        و سياسي جزء الينفك رسالت پارلماني ، به       
تكليف مجلـس   18رود.   هاي مردم به شمار مي      جامعه و حقوق و آزادي    

شوراي اسالمي در رسيدگي به شكايات، حق هرگونه تحقيق مناسـب       
 دهد.   را مي

 اند:   بيني نموده هاي يادشده مراتب تحقيق را چنين پيش قانون
تواند، جهـت كسـب اطـالع كـافـي از                 كميسيون اصل نود مي   

ها مكاتبه نـمـايـد و          گانه دعوت يا مستقيماً با آن       مسئولين قواي سه  
 19ها مكلف به اجابت هستند.  آن

قانون اسـاسـي    174گذار، مشابه همين حق را در اصل  ب : قانون  
 به قوه قضائيه داده ومقرر داشته : 

بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و          «  
سازمان «  هاي اداري سازماني به نام       اجراي صحيح قوانين در دستگاه    

گـردد.     زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مـي    »  بازرسي كل كشور    
 »  كند. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون معين مي

 قانون مجازات اسالمي   158از سوي ديگر مستند به بند ب ماده 
طور كه قبالً اشاره شد، يكي از اين مختصات اعـمـال               همان      

مجرمانه، بحث از عوامل موجه جرم است، از مصاديق عوامل مـوجـه             
جرم، ارتكاب عملي است كه براي قانون اهم الزم باشد. بند ب مـاده        

هـا مـجـازات         ق. م. ا در اين مورد ارتكاب عملي را كه براي آن  158
شود صراحتـاً اعـالم و مـقـرر            مقرر گرديده ولي جرم محسوب نمي  

كه ارتكاب عمل براي اجراي قـانـون اهـم الزم         درصورتي« دارد:   مي
بنابراين ، هرگاه انجام وظايف شخصي مستلزم به كاربـران و           »  باشد. 

ها به منافع غير، لطمـه   انجام عمليات و اقداماتي باشد كه درنتيجه آن  
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وارد شود، در شرايطي كه اعمال مزبور در وضع عادي جـرم تـلـقـي              
شود، ارتكاب همان اعمال در اجراي قانون اهم، نسبت به مـرتـكـب،          

منظور نجات ديـگـري يـكـي از          شود، سلب آزادي به    جرم تلقي نمي  
 مصاديقي است كه در اجراي قانون اهم موضوعيت دارد. 

قانوني است كه اجراي بعضي از مقدمات بحث        در ذيل همين ماده   
 گرفته و با   تحقيق و تفحص در مورد اشخاص شكل

استمداد از قوانين موضوعي و مستندات شرعي از قبيل: ضـرورت            
حفظ نظام، ادله واليت مطلقه فقيه و... مكلف مـجـاز بـه اقـدامـات                
تحقيقي در خصوص اشخاص شده، و درواقع اجازه ورود به حـيـطـه           

كند، كه ايـن خـود نـوعـي          خصوصي و پوشيده افراد را پيدا      مي      
 باشد.   هاي فردي و اجتماعي افراد مي تحديد براي آزادي

لزوم حفظ نظام اسالمي از نفوذ اجانب و اشخاص فاقد صالحيـت،      
تشخيص سالمت و صالحيت اشخاص براي  واگذاري مناصب مـهـم             
كشوري و لشكري ( كه درواقع خود نوعي تسلط افراد بـر مـنـافـع                   

هاي الزمه بـراي تسـلـط و           عمومي اشخاص است ) احراز صالحيت  
  واگذاري نهاد خانواده به اشخاص ( در بحث نكاح و... ) ازجمله اموري           

گذار محـتـرم در راسـتـاي            هستند كه باعث گرديده، شارع و قانون      

اجراي قانون اهم، اجازه تحقيق و تفحص در مورد اشخاص حقيقي و        
 حقوقي را صادر نمايد. 

از موارد ديگر استثناي اصل تجسس دفاع مشروع است، الـبـتـه               
آنجا كه جان و مال يا شرف فردي مورد تجاوز است و فرصت توسـل               
به قواي دولتي را ندارد و با فرار از محل تجاوز نتواند خالصي يـابـد،            
حق دارد به قهر از خود دفاع كند،  متجاوز ممكن است كسي عـادي               

ها در اين دفاع نيـسـت        باشد يا مأمور دولتي، چون عنصر قانوني جرم       
   20پس آن را جرم نشمرند.

 در تعريف واژه مذكور آمده است : 
وتستعمل الكلمه في اصطالح الفقها في دفاع خـاص وقـع فـي              

 21الشريعه موضوعاً الحكام خاصه.
دفاع مشروع نيز شامل دفاع فردي و دفاع از كيان اسـالم اسـت.               

كـه هـدف هـجـوم            اسالم هر فردي را موظف كرده است درصورتي  
خواستند به جان و مال و  مهاجم، يا محارب، يا دزد قرار گرفت كه مي    

تواند با تمام قدرت و تا پـاي          ناموس او لطمه و آسيبي وارد سازند مي       
جان به پا خيزد و از خود و ناموس و مالش دفاع كند و حـتـي در                     
شرايطي كه تفصيل آن در كتب فقهي آمده است اگر در ايـن دفـاع،         
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مهاجم، مجروح يا كشته شود، ضمان و مسئوليت جنـائـي مـتـوجـه          
 شخص دفاع كننده نخواهد بود.  

نوع ديگري از دفاع، دفاع از كشور اسـالم، و امـت اسـالمـي و              
 هاي اسالمي است كه براي حفظ اسالم و نظامات    ارزش

مرزي و بـا حـملـه            مرزي و برون    اسالمي از دستبرد كفار درون    
شود كه بـا هـر        دشمن به كشور و سر حدات بر هر فردي واجب مي    

وسيله ممكن از بذل جان و مال دريغ نكند و به دفاع مقـدس خـود                
ادامه دهد تا دشمن را تار و مار سازد و از خود براند. فقها اغلب، ايـن             
نوع دفاع از حوزه اسالم را در ضمن كتاب جهاد به بحث و بـررسـي        

 22اند. گرفته
از ديگر موارد استثناء اصل تجسس ضرورت است، نظـام و اداره              

همه شئون جامعه انساني مخـتـل         جامعه، ضرورتي است كه بدون آن     
رو    بسـت روبـه       شده و فقدان آن زندگي اجتماعي بشر را بـا بـن              

باشد و وجـود   رو، از ديدگاه اسالم، حفظ نظام واجب مي   سازد.ازاين   مي
يك نظام، هرچند فاسد و ناشايست ، بهتر از فقدان آن دانسته شـده           

 است.  
اي است كه امام عـلـي          اندازه  ضرورت تشكيل نظام و حفظ آن به      

 فرمايد:  باره مي السالم)دراين (عليه
ر. و انِّه البد للنِّاسِ من  اجِ و فَ راَ ير باَم 

نظام امنيت در جامعه، مرهون وجود يك تشكيالت اطالعـاتـي و      
تحقيقاتي و بازرسي است كه مراقب تحركات عوامل افساد و تخريب ،   

موقع و سريع به اجـرا   ها به و مجرمان باشد و تدابير الزمه را درباره آن    
 گذارد. 

براي حراست و حفظ يك نظام اسالمـي الزم اسـت مـراكـز و                
 ها، بازرسي و تفحص در    اشخاصي جهت تعيين صالحيت

 مورد اعمال اشخاص حقيقي و حقوقي وجود داشته باشد. 
ها و ساير جرايم و تخـلـفـاتـي كـه در                 ها، اختالس   خواري  رشوه

شـود،     ها ياد مـي     عنوان مفاسد اداري از آن      هاي اداري بوده و به      حوزه
بايستي شناسايي و عاملين مربوطه را تحت پيگرد قانـونـي قـرارداد،             
براي اين منظور و نظارت و بازرسي و كنترل پنهاني به نيروهايـي بـا       

 هاي مخصوص نياز است.   ويژگي
لذا بازرسان و ناظران و افرادي كه براي حفـظ حـريـم نـظـارت            

هاي ايـجـابـي       شوندگان مأموريت دارند، بايستي داراي برخي ويژگي      
 اختصار از :   اي باشند كه به عنوان اوصاف ايجابي يا اخالق حرفه به

 گويي:  ـ وثاقت و راست 1
افرادي كه براي گزارش دادن كارها و چگونگي عـمـلـكـرد                

گو به معناي واقعي كـلـمـه     شوند بايد راست كارگزاران و... انتخاب مي  
شود، كمي بر نـمـك آن         هايي كه ارائه مي     باشند، زيرا اگر در گزارش    

تر انتقال دهـنـد، در هـر دو           بيفزايند و يا مطالب را مقداري خفيف     
طـور     صورت مشكالت بسيار بزرگي به بار خواهد آورد. آنان بايد بـه            

شود گزارش كنند و در تـرسـيـم     دقيق و در عين آنچه را كه واقع مي   
 23حاالت و نقل كلمات با دقت تمام عمل كنند. 

بنابراين، عنصر وثاقت و اعتماد، نخستين عاملـي اسـت كـه در            
انتخاب مأموران نظارت و بازرسي، تحقيق و تفحص،  دخـالـت دارد،             

السالم ) در عهدنامه   اهميت  اين امر تا جايي است كه امام علي (عليه         
كه بايد مراقب و  و دستورهاي تاريخي خود به مالك اشتر در مورد اين   

مواظب رفتار كارگزاران وياران خود باشد و كارهاي آنان را زير نـظـر              
 نويسيد :   داشته باشد، چنين مي

رفتار آنان را زير نظر بگيرد و جـويـاي احـوال آنـان بـاش و              « 
گو و وفادار به عهد خـود هسـتـنـد              جاسوساني را كه صادق و راست     

و همچنين در اين مورد روايتـي هـم از امـام رضـا             24» بفرست....  
 شده است :  السالم) نقل (عليه

السالم يقول كـان     حدثني الريان بن الصلت قال سنعت الرضا عليه       
رسول اهللا (ع) اذا وجه جيشان فأمهم أمير بعث معه من ثقـاتـه مـن          

 »يتجسس له خبره 
السالم) هنگامي كه لشكري را بـراي جـنـگ          پيامبر اسالم (عليه   

نمود اگر به اميري اطمينان نداشت، فردي مورد اعتمـاد بـه       اعزام مي 
 اند كه از او به آن حضرت خبر برساند.  فرست همراه او مي

 ـ وفاداري  2
وفاداري يكي از صفات كليدي است ،زيرا اگر فـردي وفـادار                  

نباشد، ممكن است شبكه تحقيقاتي و بازرسي را افشا كند. عالوه بـر         
آن امكان خيانت وزد و بند با دشمنان خارجي و متخلفـان داخـلـي                

صورت مأموران دوجانبه و      وجود دارد كه در اين حالت ممكن است به        
هاي غلط، مديران و مسئـوالن را          بر اساس خواست دشمن با گزارش     

 هاي نامناسب وادارند.   فريب دهند و به واكنش
 ـ شجاعت:  3

شجاعت و نترسي، عنصر مهمي در جهت انجام صـحـيـح و                
كاري نتيجه كار را متزلـزل   سريع مأموريت است، زيرا ترس و محافظه   
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السالم) به يكـي از كـارگـزاران خـود             كند و حضرت علي ( عليه  مي
 فرمايد:  مي

ــه     ولتكن عيونك الشجعان فأن الجبان      ــح الياتيك بص
 25االمر : 

مأموران اطالعاتي خود را از بين افراد شجاع انتخاب كن، زيرا            
 دهد  آدم ترسو گزارش صحيحي به تو ارائه نمي

 ـ حسن شهرت:  4
هاي خدمتي تنها عدم سـوءسـابـقـه          براي احراز برخي از جايگاه      

توان به ايـن مـقـدار از           كند، ولي در بعضي از موارد نمي      كفايت مي 
تر متقـن تـري        اي روشن   هاي عمومي بسنده كرد، بلكه زمينه       گواهي

بايد تا احراز صالحيت ميسور گردد. امـيـرالـمـؤمـنـيـن عـلـي                      مي
هاي خود ضمن تأكيـد بـر ضـرورت          السالم)دريكي از فرمايش     (عليه 

 فرمايد:  وجود سيستم اطالعاتي،مي
ثُم لَا تَدع اَن يكُونَ لَك علَيهم عيون من اَهلِ االمانَه و الـقـولِ       

 26بِالحقِ عند النِّاسِ. 
بلكه جامعه بايد به صداقت و امانت كارگزار اطالعـاتـي گـواهـي            

 دهد.

 ـ خوش برخوردي و مردمداري:  5
انجام امور نظارت و بازرسي و تحقيقاتي تنها در بستر روابـط      

يابد. از همين رو الزم است با ايـجـاد              تشكيالتي و قانوني تحقق نمي    
هـا، بـه        ارتباط دوستانه با مردم، منابع موثق و حسن برخورد به آن    

كـوشـد    اطالعات الزم دست پيدا كرد. براي اين كار بازرس محقق مي    
تا با ارتباط عاطفي، موقعيت اجتماعي خود را تحكيم بخـشـد و بـه           
اهداف خويش نايل آيد. در حديثي كـه امـام حسـن مـجـتـبـي                      

 فرمايند.  السالم) به وصف پيامبر اكرم (ص) پرداخته، مي (عليه
              شرَه ود بن اَحع يطون غَيرِ اَن يم منهم حتَرِسو ي النُّاس ذّرحي و

   27ال خُلقَه و يتَفَقَّد أََصحابه و يسالُ عما في النَّاس... 
كه در ارتباط با مردم همواره هشـيـاري و      پيامبر اكرم (ص) با آن 
شد كه  ها موجب نمي كرد، ولي اين مراقبت     محافظت الزم را حفظ مي    

خلقي را از كسي دريغ بدارد و بـا اصـحـاب بـا                 رويي و خوش    خنده
كرد و از مردم در مورد مسائل خودشـان سـؤال          مالطفت برخورد مي  

 نمود.   مي
 ـ اصالت خانوادگي و سابقه اسالمي:  6
هاي مهم و الزم      اصالت خانوادگي و سابقه اسالمي يكي از ويژگي        

براي هر كارگزاري است. خصوصاً افرادي كه متصدي امور تحقيقاتـي           
و بازرسي در رابطه با اشخاص هستند. اهميت اين امر به حدي اسـت         

السالم) درباره اين ويـژگـي مـهـم و اسـاسـي                    كه امام علي (عليه    
 فرمايند:  مي

 .         و هم أهلِ التَّجربنهم نََّوح و ...       ــات وتَ ــ ــي الب اء من أهلِ  ي الح
 28الصالحه و القَدمِ في االسالَم... 

و ايشان را از آزمايش شدگان و شرم داران از خـانـدانـهـاي                 
 نجيب و شايسته و پيش قدم در اسالم به كارگمار. 

 كاري:  ـ مخفي 7
پنهان داشتن رازها و اطالعات در ساختار ذاتي شـخـصـيـت               

كاري در كارهاي تحقيقاتي و      همه افراد وجود ندارد بنابر لزوم مخفي      
اطالعاتي، تنها افرادي بايد براي اين امر گزينش شوند كه توان ذاتـي           

كاري را داشته باشند، زيرا اشراف به اطالعات خانـوادگـي          براي مخفي 
اشخاص و از طرفي دقت شارع مقدس براي حفظ حيثيت و شانـيـت              

 سازد.  افراد جامعه دقت اين مهم را هر چه بيشتر مي
 گرايي:  ـ حق 8

هاي دنيويي كـه در مسـيـر         ها و جاذبه   تنوع و تعدد كشش     
 شود كه امكان    ها وجود دارد باعث مي حركت انسان

ها بـيـشـتـر سـازد.           تخلف از مسير حق و حقيقت را براي انسان        
ورزند، از ايـن امـر        اشخاصي كه به امر تحقيق و تفحص مبادرت مي      

مستثنا نبوده و حتي بيشتر در معرض اين انحراف قرار دارند، لذا اين             
جويي و حـق مـداري           اشخاص بايد بيشتر از ديگران به     حقيقت          

هاي دنيوي از قبيل مال مقام و شهـوت    مقيد بوده، تا جايي كه جاذبه     
 فرمايند :  ها را نفريبد.  امام علي (ع ) مي و... ، آن



 نشریه سازمان بازرسی کل کشور 

  10 

 »حق باشد كارگزار بايد پايبندترين افراد به«
يـافـت كـه :           توان بدين نتيـجـه دسـت      ازآنچه بيان گرديد مي  

وجو در خصوص اشخاص به دو قسم ممنوع و مجاز تـقـسـيـم                جست
توان ممنوعيت و يا جواز آن را مبتني بر         شود كه به يك اعتبار مي       مي

وجوگر و بااهميت امري كه به جهـت آن       قصد و غرض شخص جست    
كه: هرگاه غرض فـرد    گيرد دانست، بدين بي آن وجو صورت مي   جست
قصد ضربه زدن بـه       هاي ديگران به وجوگر،  دنبال كردن عيب      جست

آبرو و هتك حرمت مؤمنان باشد و هيچ غرض عقاليي در كار نباشـد،    
وجـو   وجوگر، اين جست   ممنوع حرام بوده و در مواردي كه فرد جست        

تري مثل حفظ نظـام بـا          را در جهت رعايت مصلحت برتر و بااهميت       
تنها جايز، بلكه واجب    انجام وظايف قانوني و شرعي به انجام رساند، نه        

 است.  
اي براي شكستن حرمت اين قانون اصـيـل            و اين امر نبايد، بهانه    

اخـالل بـه     «  و   »  توطئه   «  اسالمي شود، و افرادي به بهانه مسئله    
و يا بازرسي به خود اجازه دهند كه به زنـدگـي و حـريـم         »  امنيت  

خصوصي مردم و كاركنان دولت يورش ببرند، پس در بـازرسـي و                
ها، كه اطالعات الزم براي موضوعات مرتبط و حتي در امـور                نظارت

بـاشـد،      اطالعاتي كه براي حفظ امنيت جامعه، ضرورت جستجو مـي        
بسيار دقيق و ظريف است، و مسئوالن اداره امور، بايد دقيقاً مـراقـب               

ها حفظ شود، و هم امنـيـت و            اين مرز باشند، تا حرمت اسرار انسان      
 آرامش جامعه و حكومت اسالمي به خطر نيفتد. 

اصل اوليه »  التجسسوا«  مقتضاي اطالق نهي      كه : به     درنهايت اين 
در مورد احوال اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوعيت تحقيق و تفحص         

توانند بدون  بوده، زيرا حيطه زندگي اشخاص محترم بوده، و افراد نمي     
اي وارد زندگي و امور خصوصي ديگران شوند، مگر آنجايـي         هيچ بهانه 

تري از حفظ حريم خصوصي افراد وجود داشته بـاشـد          كه در امر مهم   
كه اين امور در شرع مقدس، و قوانين مرتبط احصاء شـده اسـت و           
حتي گاهي اوقات به جهت مسائل اهمي ، بايد از اين قـانـون كـلـي            

 نظر كرد. صرف
 
 
 
 
 

 
 
 ها: نويس پي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  12ـ قرآن كريم، سوره حجرات ، آيه 1 
  11ـ قرآن كريم ، سوره حجرات ، آيه 2
  148ـ قرآن كريم ، سوره نساء آيه 3
  323، صفحه  18ـ الميزان ـ جلد  4
  19ـ قرآن كريم ، سوره نور ، آيه  5
  19ـ قرآن كريم ، سوره شور آيه  6
  426، صفحه  53ـ نهج البالغه ، نامه  7
  12ـ قرآن كريم ، سوره حجرات ، آيه  8
و  104ـ مشكاه ( اخالق در قرآن ) حضرت آيت ا... مصباح جلد دوم صفحه    9
105  

  12ـ قرآن كريم ، سوره حجرات ، آيه  10
ـ تفسير الميزان ـ عالمه محمد حسين طباطبائي ـ تـرجـمـه مـوسـوي            11

  484، صفحه  18همداني ، جلد 
  57،  55ـ مركز تحقيقات اسالمي ، اخالق اطالعاتي ، ص  12
، ص    16ـ ناصر مكارم شيرازي ، االمثل في تفسير كتاب اهللا المنزل ، ج         13

553  
  58و 57ـ مركز تحقيقات اسالمي ، اخالق اطالعاتي ، ص  14
  374ـ نهج البالغه ، ص  15
  58ـ مركز تحقيقات اسالمي ، اخالق اطالعاتي ، ص  16
  188، ص  22ـ ناصر مكارم شيرازي ، تفسير نمونه ، ج  17
 . 237ـ  سيد محمد هاشمي ، حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ، ص 18
قانون نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي ( سيد محمد هاشمي ،  2ـ ماده 19

 )  166، ص  2حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران ، ج 
 . 1938، ص  3ـ محمد جعفر لنگرودي ، همان ، ج  20
 . 245ـ علي مشگيني ، مصصالحات فقه، ص  21
و    348، ص  9ـ شهيد ثاني ، الروضه البهيه في شرح المعه الدمشقيه، ج  22

 . 649، ص  10كشف اللثام و االبهام عن قواعد االحكام ، ج 
 . 485,  7، ص  1ـ روح اله خميني ، تحرير الوسيله ، ج  23
 . 48ـ نهج البالغه ، ص  24
 . 148، ص  3ـ عبداله بن جعفر حميري ، قرب االسناد ، ج  25
 . 127ـ علي احمدي ميانجي ، اطالعات و تحقيقات در اسالم ، ص  26
 . 251، ص  74ـ عالمه مجلسي ، باراالنوار، ج  27
 . 151، ص  16ـ همان ، ج  28
  374ـ نهج البالغه ، ص 29
  134ـ علي احمدي ميانجي ، اطالعات و تحقيقات در اسالم ، صفحه 30
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 مقدمه :
دهد كه به شيوه     ها اين امكان را مي      مديريت راهبردي به سازمان   

هـاي     اي خالق و نوآورانه عمل نموده و براي شكل دادن به فعاليـت             
 صورت انفعالي عمل نكند. آتي خود به

ها داراي ابتكار عمـل      شود كه سازمان      اين نوع مديريت باعث مي    
اي درآيد كه در تمام ابعاد سيـسـتـم     گونه هايشان به باشند و فعاليت   

نفوذ نمايند (نه اينكه فـقـط در بـرابـر              طور جامع اعمال    سازماني به 
ها، واكنش نشان دهند) و بدين گونه سرنوشت آتـي خـود را               كنش
زده و آينده را تحت كنترل درآورند. در اين راستا حتي مديـران         رقم  

هـاي     هاي كوچك، مديران اجرايي، رؤسا و مديران سازمان           سازمان  
هاي عديده ناشي از    انتفاعي و غيرانتفاعي هم متوجه منافع و مزيت       

هـا را       اند و اين واقـعـيـت    كارگيري شيوه مديريت راهبردي شده   به
 اند. پذيرفته

ازنظر تاريخي، منفعت عمده مديريت راهبردي اين بوده است كه      
تر،  هاي منظم  كارگيري روش   ها كمك كند تا از مجراي به        به سازمان   

هاي راهبردي را انتخاب نمايد  ها يا گزينه  تر راه  تر و منطقي    معقول  
 و بدين گونه راهبردهاي بهتري را تدوين نمايند.

ها از منافع اصـلـي مـديـريـت              ترديدي نيست كه اين رويكرد      
باشند، اما نتيجه تحقيقات اخير علمي حاكـي از ايـن                 راهبردي مي 

است كه اين فرآيند (و نه تصميمات اتخاذشده با مدارك و اسـنـاد)          

 تري ايفاء كند. تواند در مديريت راهبردي نقش مهم  مي
 

ارتباطات كليد اصلي موفقيت راهبردهاست، مديران و كاركـنـان        
از طريق درگير شدن در اين فرآيند خود را متعهد به حـمـايـت از             

عـنـوان      تواند بـه     سازمان نموده و به عبارتي مديريت مشاركتي مي       
 ركني از اركان اصلي مديريت راهبردي نقش ايفا كند.

در فرآيند مديريت راهبردي تشخيص و شناخت نقـاط قـوت و        
سازماني هر دستگاه اجرايي يا هر بنگاه انتفـاعـي يـك               ضعف درون   

شود، از سوئي شناخـت و شـنـاسـايـي كـامـل                   اصل محسوب مي  
عـنـوان      توانند بـه     هاي در اختيار مي     تهديدهاي پيراموني و فرصت     

كننده نسبت به كاهش تهديدها و يا موجب كـم            رويكردهاي تعيين   
ها) و تالش در به صـفـر       كردن اثرات تهديدات خاص (مانند تحريم    

برداران   هاي مؤثر براي بهره ها و برنامه  ها در كنار فعاليت     رساندن آن 
هـا عـمـل         ها و بقاي هدفمند و پايداري و ثبات سازمان           از فرصت   

نمايند و سازمان بازرسي هم طبق شـرح وظـايـف و قـوانـيـن و                     
صورت شايسته از طـريـق      تواند به هاي اجرايي خود مي دستورالعمل  

كارگيري سازوكارهاي مديريت راهبردي نظارت بر حسن جـريـان            به
ها اداري منطبق بـا اصـل          امور و اجراي صحيح قوانين را در دستگاه       

صورت كارآمد و مـؤثـر    يكصد و هفتاد چهارم قانون اساسي ج.ا.ا را به        
 محقق نمايد.

 
 کاربرد فنون و ساز وکارهای مدیریت راهربدی در فرآیند اجرایی 

 های نظارت و بازرسی راهربدی  برنامه
 حميدرضا خوشحالي                                                                                                                                                   

 ها سربازرس گروه هواپيمايي و فرودگاه
 

 آبادي تكابي محمد دولت  
 هاي راهبردي كارشناسي نظارت و بررسي

 بازرسي امور راه و شهرسازي                                                                     
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 رويكرد سازمان بازرسي كل كشور به مديريت راهبردي
 1404انداز جمهوري اسالمي ايران در افـق         با ابالغ سند چشم   

هاي اجرايي كشـور هـر يـك           ها و دستگاه    هجري شمسي، سازمان    
انداز و نـقـشـه راه خـود در افـق                   نسبت به تهيه و تدوين چشم       

 اند. شده پرداخته  تعيين

سازمان بازرسي كل كشور نيز در راستاي افق آينده سازمـان در             
انداز نظام با تشكيل شـوراي راهـبـردي در         جهت تحقق سند چشم  

ريزي به اين مهم پرداخته و با استـفـاده    هاي برنامه   سازمان و كميته    
سازماني نسبت  نظر برون از نيروهاي كارشناسي داخلي و افراد صاحب      

به تحقق اين امر مهم اقدام و در چارچوب بيانيه سازمان بازرسي كل              
انداز عـمـل    شده، در راستاي افق چشم    كشور كه به شرح ذيل تدوين     

 نمايد. مي
 

 انداز سازمان بازرسي كل كشور:   چشم
شده متناسب با  ريزي در پرتو ايمان و باور جمعي و با تالش برنامه     

هاي نظام مقـدس ج.ا.ا          وظايف قانوني در راستاي دستيابي به آرمان        
هاي اجرايـي كشـور،      جهت اعمال نظارتي كار و اثربخشي بر دستگاه       

كسب اعتماد عمومي مردم و مسئولين و نقش خود را در تـحـقـق                 
انداز براي نيل به اهداف كارآمـدي نـظـام اداري، تـقـويـت                    چشم  
اي پاك و دور از فساد در دسـتـور           مداري و دستيابي به جامعه        قانون

ارتبـاط بـا تشـكـيـل            هاي سازماني قرار داده است و دراين        فعاليت  
هاي كل نسبت -هاي راهبردي در بازرسي    هاي نظارت و بررسي       گروه

آوري اطالعات پايش شاخص      به شناسايي موضوعات راهبردي، جمع      
هاي علمي و تخصصي با توجه به رويكـردهـاي    ها و برگزاري نشست    

هاي بـازرسـي در         نظران با گروه    علمي فرهيختگان و تجارب صاحب    
هاي نظارتي از موضوعات راهبردي و تجزيه و      تهيه و تدوين گزارش     
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هاي قانونـي مـرتـبـط و ارائـه             ها، بررسي لوايح و طرح      تحويل آن 
 نمايد. پيشنهادهاي اصالحي و... مشاركت و همكاري مي

 
ها و  كارگيري راهبردها ( نقاط قوت، ضعف، فرصت  شرح به

 1ها  تهديدات) در جهت پويايي سازمان
 )2سازماني (  نقاط قوت يا نقاط قوت درون  -1
 )3سازماني ( نقاط ضعف يا نقاط ضعف درون -2
 )4هاي محيط پيراموني سازماني ( ها يا فرصت  فرصت  -3
تهديدها يا تهديدهاي محيط پيرامونـي سـازمـان ضـرورت           -4

سازماني هر دستگاه اجرائي يا      شناخت نقاط قوت و نقاط ضعف درون      
هاي كالن مديـران   هر بنگاه اقتصادي بسيار اهميت دارد و از اولويت    

است و از طرفي كشف، شناخت و شناسايي كـامـل تـهـديـدهـاي              
نيازهاي اقدامات الزم براي      هاي در اختيار از پيش      پيراموني و فرصت    

ها  كاهش تهديدها و يا كاهش اثرات آن تا حد ممكن در كنار فعاليت
ها، براي يـك سـازمـان         هاي مؤثر براي استفاده از فرصت         و برنامه   

 باشد. ديناميك پويا و به تعبيري پيشرو مي
 چرخه مديريت راهبردي

هـاي     دسـتـگـاه    » رسالت و  مأموريت اصلي « شناخت جامع     -1
اجرائي و سازماني و حركت و تالش آگاهانه در راستاي آن رسـالـت        

 نمايد. اصلي سازماني، دسترسي به اهداف سازماني را تسهيل مي
در سازمان نيازمند مطالعه و    » راهبرد اصلي سازماني« اتخاذ    -2

هاي كلي ابالغي مـقـام      شناسايي اسناد باالدستي با توجه به سياست      
ساله نـظـام،      20انداز  ، برنامه چشم  » العالي مدظله « معظم رهبري   

جانبـه و دقـيـق           اي كشور، و بررسي همه        ساله توسعه     قوانين پنج   
 باشد. مي »SWOT«مدل راهبردي نظير

راهـبـرد   « ها را در راسـتـاي          ريزي راهبردي سازمان      برنامه    -3
 نمايد. هاي عملياتي رهنمون مي و تعيين برنامه  »اصلي
 ها. اجراي برنامه  -4
 كنترل و بازخور جهت اصالح مسيرهاي طي شده. -5
 

 توجه در فرآيند مديريت راهبردي نكات كليدي و قابل
) مسئوالن اجرائي هر سازمان و بنگاه اقتـصـادي نـقـش           1نكته  

 كنند. اصلي را در مديريت راهبردي دستگاه خود ايفا مي
هاي بازرسي نظير سـازمـان بـازرسـي كشـور             ) دستگاه 2نكته  

تـوانـنـد      نداشته طبق قانون مجاز  نيستند و نمي   » اجرا« دخالتي در   
 نظرات خود را به مسئوالن اجرائي ديكته كنند.

اندازه اختيارات قانوني كه بـه او اعـطـاء         ) هر مسئولي به 3نكته  
توانند اختيار    هاي كنترلي نمي    باشد و سازمان      شده، داراي اختيار مي   

 او را سلب و يا در حيطه اقتدار و اختيار او دخالت كنند.
هاي كـنـتـرلـي كـه            * بنابراين: سؤال اين است، پس سازمان          

ها چيست و چگونه بايد به        توانند در اجرا دخالت كنند، نقش آن          نمي
 وظيفه خطير قانوني خود عمل نمايند؟

رسد،  كه نكـات    * پاسخ  به اين پرسش كمي پيچيده به نظر مي  
باشند و به حـل مسـئلـه        تأمل و مداقه مي     زير براي تبيين امور قابل    

 كند:  كمك مي
هاي كنترلي ازجمله سازمان بازرسي كل كشور نقش  سازمان   -1

 نظارت بر اجرا رادارند.
هاي كنترلي وفق قانون حق بازرسي از عـمـلـكـرد               سازمان    -2

 ها رادارند. مسئوالن و دستگاه
هاي كنترلي در اعمال وظايف نظارت و بازرسي براي       سازمان    -3

هاي تحت بـازرسـي در راسـتـاي             حصول اطمينان از اينكه دستگاه    
هاي حاكميت قانوني، و  سازماني شاخص » مأموريت و رسالت اصلي   « 

 كنند. كنند، ايفاي نقش مي خوبي رعايت مي حسن اجراي امور را به
از انـحـراف در        » پيشگيري« هايي كه موجب  اعمال نظارت  -4

 هاي كنترلي است. عملكردها شود نيز جزو وظايف دستگاه
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هاي اجـرايـي، امـكـان        بررسي و پايش بازخوردهاي سازمان  -5
هاي كـنـتـرلـي         اصالح مسيرهاي اشتباه يا انحرافي را براي دستگاه       

 كند. فراهم مي
 »هـدايـت  « هاي كنـتـرلـي       از وظايف بسيار حساس دستگاه -6

هاي اجرائي تحت نظارت و بازرسي به سمت حسـن اجـراي            دستگاه
، اسـت كـه       » هاي قانوني ها و مالك    شاخص  « امور و رعايت كامل     

البته و بدون ترديد نيازمند صبر، حوصله، حلم، پايش مسـتـمـر و                
 ربط است. نظر با فرهيختگان و دلسوزان ذي تبادل 
سازوكار مؤثر در نظارت و بازرسي با عنايت به مطالب فـوق               -7

است. مـوضـوعـاتـي كـه            » موضوع بازرسي« الذكر، انتخاب درست    
 هاي روز جامعه باشند. هاي عام جامعه را پوشش دهد اولويت دغدغه 

كارگروه ويژه صاحب صالحيـت  « ها از ناحيه    انتخاب موضوع     -8
هـاي اجـرايـي تـحـت            و باتجربه و آشنا به محيط سازماني دستگاه       

 پذير است. نيز قابل احصاء و امكان »بازرسي
 بندي پيشنهادها جمع

شناسايي موضوعات راهبردي با توجه به، فرامين مقـام مـعـظـم              
انـداز،     و اسناد باالدستي نظير سند چشـم       » العالي مدظله « رهبري  
هـاي     اي و برنامـه     هاي توسعه  هاي كلي نظام، قوانين برنامه   سياست

هاي نظارت و بازرسي و مشاركـت و هـمـكـاري بـا             راهبردي حوزه   
هاي نظارت و بـازرسـي از        هاي بازرسي در تهيه و تدوين برنامه    گروه

هـاي     شده در شرح وظايف گروه نـظـارت و بـررسـي              موارد تعريف 
برداري احصاء و تـدويـن    ها براي بهره  باشند كه اخص آن     راهبردي مي 

هـا     هاي راهبردي ماجرايي  آن   توانند چراغ راه برنامه     گرديده است مي  
 باشند.
در مديريت راهبردي تشخيص و شناخت نقاط قوت و ضـعـف        • 
سازماني هر دستگاه اجرايي يا هر بنگاه اقتـصـادي يـك اصـل                 درون

شود، از طرفي شناخت و شناسايي كامل تـهـديـدهـاي               محسوب مي 
هاي در اختيار نيز يك ضرورت است، تـا بـتـوان                پيراموني و فرصت    

نسبت به كاهش تهديدها و يا كاهش اثرات تهديدهاي خاص (مانـنـد               
ها در كنار فعاليـت   ها) و تالش در به صفر رساندن آن  دور زدن تحريم    

ها و در جهت بقاء و   برداري از فرصت      هاي مؤثر براي بهره       ها و برنامه      
 ها  مورداستفاده واقع گردند. وري سازمان  ثبات و بهره 

هاي كنترلي و با تأكيـد بـر         لذا با توجه به وظايف قانوني سازمان        
شرح وظايف قانوني سازمان بازرسي كل كشور، ضرورت دارد سازمـان           

هاي نظارت و بازرسي خود را بر مبناي مأموريـت و رسـالـت                  برنامه  
اصلي دستگاه اجرايي تحت نظارت و بازرسي تنـظـيـم و بـازرسـان                 

 ها را اجرايي نمايند. درستي آن به
اي كه سازوكارهاي مؤثر در انتخاب موضوعات بـازرسـي و              گونه  به

هـاي   هاي عام جامعه را موزون با اولويت       ها دغدغه     عملياتي كردن آن  
هاي تحـت     روز جامعه پوشش دهد و همچنين هدايت مدبرانه دستگاه        

ها براي اصـالح   نظارت و النهايت بررسي و پايش بازخوردهاي سازمان         
ها، اعالم هشـدارهـا و تـذكـرات             مكرر عملكردهاي قانونمند دستگاه   

قانوني در پيشگيري از انحرافات عملكردي خالف موازيـن قـانـونـي،              
هاي نـظـارت و بـازرسـي             بايستي در دستور كار و راهبردهاي گروه      

 ملحوظ نظر گردد.
 پيشنهادها :

هـاي آن     ) از آنجائي كه مديريت راهبردي، ساز كارها و تكنيك  1
در راستاي پويايي عملكرد سازمان بازرسي كل كشور مـورد تـأكـيـد            

هـاي     رياست محترم سازمان و در دستور كار مجريان طراحي برنامه      
باشد و نظر به تنوع گرايش تحـصـيـلـي             نظارت و بازرسي سازمان مي    

بازرسان و كارشناسان ضرورت دارد براي آشنايي كالسيك نيـروهـاي           
اي از دروس مـديـريـت         ها، گزيده     بازرسي و درگير با اين نوع برنامه        

راهبردي (استراتژيك) و مباني اصول مديريت در دستور كار بـخـش              
آموزش سازمان (براي كارشناساني كه گرايش تحصيلي آنان مديريـت          

 باشد) قرار گيرد.  نمي
) با عنايت به تدبير متخذه از سوي سازمان بازرسي كـل كشـور     2

هـاي راهـبـردي در           هاي نظارت و بـررسـي         در لحاظ نمودن گروه   
تشكيالت مصوب سازمان، همچون شناسايي موضـوعـات راهـبـردي            

هـاي     انداز، سيـاسـت     جمله سند چشم      مستند به اسناد باالدستي من    
اي و تدوين و اجـراي بـرنـامـه             هاي توسعه     كلي نظام، قوانين برنامه     

هاي راهبردي و كالن نگـري از طـريـق              نظارت و بازرسي با ديدگاه      
هـا     وتحلـيـل آن     هاي كالن سازمان و تجزيه تجميع اطالعات گزارش   

هاي احصاء شده در    بندي آسيب  ها، جمع  براي تحقق پايش شاخص     
هاي بـازرسـي در        هاي مرتبط، اعالم هشدار و همكاري با گروه      حوزه  

هاي نظارتي و بازرسي مبتني بر نـظـرات عـلـمـي و                  طراحي برنامه   
هاي علمي تخصـصـي، بـراي ارائـه          تخصصي ( با تشكيل كميسيون       

پيشنهادهاي اصالحي) امور و اعالم نظر نسبت به خألهاي قانونـي در     
هاي كل موردنظـر قـرار      چارچوب لوايح قانوني در دستور كار بازرسي     

 گيرد.
 منابع

 هاي راهبردي ) شرح وظايف گروه نظارت و بازرسي 1
 ) مديريت استراتژيك (ترجمه آقايان دكتر پارسائيان و اعرابي)2
 وري آقايان ابطحي و كاظمي ) بهره 3
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 چكيده 

راهكارهـاي  « شود،    سئوالي كه در ابتدا به ذهن متبادر مي       
است كـه   »  هاي اسالمي   مبارزه با فساد اداري بر اساس ارزش      

هاي اسالمي با تأكيد بر نـظـريـة            براي پاسخ، رويكرد ارزش   
هـاي فسـاد اداري،         ها مبتني بر مديريت گلوگاه      محدوديت

 چارچوب نظري تحقيق تشخيص داده شد.
در اين پژوهش، از روش استنباطي با رعايت اصل احتيـاط      

 هاي ديني استفاده شده است. در پژوهش
شده، انـحـصـارگـرايـي، عـدم            براساس مطالعات انجام  

هـا، نـبـود         ساالري در گزينش    گويي، فقدان شايسته    پاسخ
اجتماعي در شهروندان، و نبود شفافيت در          پذيري    مسئوليت

 اند. نظام اداري، عوامل گلوگاهي فساد اداري
با توجه به عوامل يادشده، راهكارهايي كه براي مبارزه بـا           

اند از: تقويت نظارت درونـي    فساد اداري به دست آمد، عبارت 
(تقوا) و نظارت اجتماعي (امر به معروف و نهي از مـنـكـر)؛                
افزايش سالمت كارگزاران نـظـام اداري؛ نـهـادسـازي؛              

گرايي؛ توجه به معيشت كارمندان؛ ترويج فرهـنـگ           شفافيت
 پذيري اجتماعي. شناسي؛ و احياي حس مسئوليت وظيفه

هاي اسالمي و ديـنـي،         ها: فساد اداري، ، ارزش       كليدواژه
 ها،. راهكار، تئوري محدوديت

 مقدمه
اي نوين نيست؛ پيـدايـش و گسـتـرش آن،             فساد اداري، پديده  

ها و نـهـادهـا       قدمتي به انداز تاريخ اجتماعات بشري و تاريخ سازمان  
دارد. فساد، از عوامل اصلي بازماندن نهادها و جوامع از دستيابـي بـه        

آيـد. بـه         ها به شمار مـي  اهداف، و از موانع اساسي رشد و تكامل آن        
اجتماعي بشر و       همين دليل، همواره كساني كه به فكر سالمت نظام        

گيري و مـبـارزه بـا ايـن            اند، در انديشه پيش     رشد و تكامل آن بوده    
اند. پيامبران الهي و اولياي حق، در ايـن         پديده شوم اجتماعي افتاده   
اند. آنان مبارزه با فساد و تباهي و          اي داشته   ميان نقش بسيار برجسته   

هاي تبليغـي خـود      را سرلوحه برنامه  برقراري قسط و عدل در جامعه   
 اند. هاي فراواني از خود نشان داده نثاري قرار داده و در اين راه، جان

جوي راهكارهاي ديني و ارزشي براي مـبـارزه بـا فسـاد             و  جست
اي اسالمي است و در     رو اهميت دارد كه جامعه ما جامعه        اداري، ازآن 

گو باشنـد كـه        توانند پاسخ   هايي مي   حل  اي، الگوها و راه     چنين جامعه 
هاي حاكم بر آن تناسب و سازگاري داشتـه، و بـه        بافرهنگ و ارزش  

 هاي ديني و اسالمي نشئت گرفته باشند. عبارت بهتر، از ارزش
كوشد راهكارهاي مبارزه با فسـاد اداري را بـر            اين پژوهش مي 

ديگر، بامـطـالـعـه در        بيان هاي اسالمي استخراج كند. به   اساس ارزش 
نظام ارزشي اسالم، راهكارهاي عملي و اجرايي را براي پيشگيـري از             

 فساد اداري و مبارزه با آن طرح نمايد.
 چيستي فساد اداري

اي پيچيده و چندوجهي است و اَشكـال، عـوامـل و                فساد پديده 
هاي مختلف دارد. پديده فساد، از يـك        كاركردهايي متنوع در زمينه 

عمل كوچك خالف قانون گرفته تا عملكرد نـادرسـت يـك نـظـام                 
شود. درنتيجه، تعريـف      سياسي و اقتصادي در سطح ملي را شامل مي        

و »  استفاده از قـدرت عـمـومـي          سوء« فساد، از اصطالحات گسترده     
عـنـوان      هاي قانوني خاص فساد بـه  گرفته تا تعريف  »  فساد اخالقي « 
يـا  »  شـود    خواري، كه يك كارمند دولتي مرتكـب مـي           عمل رشوه « 
 & Jens Chrگـيـرد (      ، همه را در برمي» مبادله منابع محسوس  « 

Odd-Helge Fjeldstad, 2000, p. 9.( 

 بایسته های مبارزه با فساد اداري در جمرای دین
 

 بخش نخست
 عنايت داودي
 اداره كل بازرسي مازندران
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، » فسـاد اداري   « ارائه تعريفي واحد، كامل و جامع از اصـطـالح            
گذشته ازآنچه دربند پيشيـن     -كاري بسيار سخت و دشوار است؛ زيرا      

فساد اداري، يك شيء، رفتار، يا نهاد نيست كـه بـتـوان               -مطرح شد 
سادگي آن را تعريف كرد؛ بلكه مفهومـي   مصاديق آن را نشان داد و به      

توان يافـت و از       هاي آن مي» نمود« است كه مصاديق آن را تنها در        
ها و عوارضش آن را شناخت. همچنين فساد اداري، ابعاد             طريق نشانه 

اندركاران امور سياسي واداري بـا        مختلفي دارد و انديشمندان و دست     
اند. بنـابـرايـن،     رويكردهاي مختلف و رقيبِ هم به مطالعه آن پرداخته 

هاي ديگـر   هر تعريفي را كه در نظر بگيريم، يا كامالً در مقابل تعريف           
قرار دارد يا ناظر به يك يا تعدادي محدود از ابعاد اين پديده اسـت؛                 

ها و مشخصات آن باشد و آن          تواند بيانگر تمامي ويژگي     رو، نمي   اين  از
ها و مفاهيم نزديك به آن متمـايـز سـازد. بـديـن                را كامالً از پديده   

ترتيب، بدون درگير شدن با تعاريف مختلف اين اصطالح، مستقيـمـاً            
پردازيم، اما پيش از آن، معناي لغوي واژ فسـاد    به تعريف موردنظر مي 

 گذرانيم. و معادل انگليسي آن را ازنظر مي
به معناي جلوگيري از انجام اعمـال  »  فسد« از ريشه »  فساد« واژ  

از ريشـه  »  Corruption«درست و سالم است. معادل انگليسي آن،  
، به معناي شكستن و نقـض كـردن اسـت.        » corruptus« التيني  

تواند قوانين و مـقـررات يـا            شود، مي   چيزي كه شكسته يا نقض مي     
اي  اي كه مجموعه قواعد اداري باشد. بدين معنا، فساد يعني هر پديده     

و    182، ص     1378را از اهداف و كاركردهاي خود بازدارد (تانزي،     
183.( 

المـلـل از       شفافيت بين     تعريف عام و كلي بانك جهاني و سازمان       
عبارت اسـت از:        -شده  تقريباً در سطح جهاني پذيرفته      -فساد اداري 

سوءاستفاده از اختيارات دولتي (قدرت عمومي) براي كسب مـنـافـع               
خصوصي، تحت تأثير منافع شخصي يا روابط و عاليق خانـوادگـي (             

World Bank, 1997, p. 102.( 
 اَشكال فساد اداري

هـا     هاي زيادي دارد كه برخي از آن      فساد اداري، مظاهر و شكل    
هاي اجتمـاعـي و      اند و برخي نيز برخاسته از ويژگي       عمومي و جهاني  
كـنـد.      اي به جامعه ديگر تفـاوت مـي         اند و از جامعه     فرهنگي جوامع 

شده، برخي از اشكال و مظاهر اصلـي      پژوهشي كه در اين زمينه انجام     
هـا مشـخـص كـرده اسـت (                گي فساد را بر اساس تعدادي از ويژ    

Amundsen, 1999,  Paper 99:7.( 

 )Bribery. رشوه (1
رشوه، وجهي (پول يا اشياي ديگر) است كه طي يك رابطه آلـوده      

شود. نفس گرفتن يا دادن رشوه، تـخـلـف              و فاسد گرفته يا داده مي     
است و بايد آن را جوهر فساد دانست. رشوه مبلغ ثـابـت، درصـدي               
خاص از يك قرارداد، يا هر نوع مساعدت پولي ديگر است كه معمـوالً      

 شود. به مأمور حكومتي پرداخت مي
وجـود دارد؛ مـانـنـد         »  ارتشا« هاي مترادف زيادي براي واژ      واژه

چـايـي و         پورسانت، كميسيون، پاداش، بخشش، شيريني، انعام، پول      
رايگاني كه همگي بيانگر نوعي فساد مرتبط با پول، و مزايايي هستند            

هاي خصوصـي، مـأمـوران حـكـومـتـي يـا                  كه به كاركنان شركت   
هايي هستند كه بـراي   ها پرداختي شود. اين سياستمداران پرداخت مي 

هـاي     ها در اليـه  تر كارها و خواسته تر يا مطلوب   تر، راحت   انجام سريع 
 & Jens Chrشوند (    حكومت و نظام بوروكراسي داده يا گرفته مي       

Odd-Helge Fjeldstad, 2000, p. 15.( 
 )Embezzlement. اختالس (2

اختالس، دزديدن منابع توسط افرادي است كه بر ايـن مـنـابـع               
افتد كه كارمندان خائن، به سرقت اين        دست دارند؛ و زماني اتفاق مي     

كنند. اين پديده زماني بسـيـار           منابع از كارفرمايان خويش اقدام مي     
كند كه كارمندان بخش عـمـومـي، از نـهـادهـاي                  اهميت پيدا مي  

اند و از منابعي كه بايد در راستـاي         شده  اي كه در آن استخدام      عمومي
 ها استفاده كنند، اقدام به دزدي نمايند. منافع عمومي از آن

آيد؛ بلـكـه      اختالس، ازنظر صريح قانون، فساد اداري به شمار نمي        
گنجد. ازنظر قانوني، فسـاد اداري           تر از فساد مي     در تعريفي گسترده  

عبارت است از مبادله بين دو فرد كه يكي عامل حكومتي و ديـگـري           
هـاي     شهروند است، درجايي كه عامل حكومتي، فراتر از محـدوديـت      

رود تا منفعت شخصي خودش را در شكل رشوه           قانوني و مقرراتي مي   
شود؛ زيرا در آن، طـرف          تأمين كند؛ اما اختالس، دزدي قلمداد مي      

گيرد، منافع عمومي به  شهروند وجود ندارد. وقتي اختالس صورت مي     
شود و شهـرونـدان،    افتد؛ اما هيچ دارايي شخصي سرقت نمي      خطر مي   

 ).Ibid, p. 15-16از حقوق قانوني براي محاكمه برخوردار نيستند (
 )Fraudبرداري ( . كاله3

برداري جرمي اقتصادي است كه دربردارنده برخي از انـواع              كاله
كاري يا تـحـريـف     برداري، دست گري، خدعه و فريب است. كاله       حيله

ها و تخصص توسط مأموران بخش عمومي است كه           اطالعات، واقعيت 
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اند و به دنبال كسب مـنـافـع            واسطه بين سياستمداران و شهروندان    
افتد كه يـك مـأمـور          باشند. اين پديده زماني اتفاق مي        شخصي مي 

بخش عمومي (عامل) كه مسئول انجام دستورها و وظايف محولـه از      
جانب مافوقش است، جريان اطالعات را به سمت منفعت شـخـصـي             

 كند. كاري مي خودش دست
هايي بيشتـر از      اي حقوقي و عام است كه پديده     برداري، واژه   كاله

دهد؛ مثالً وقتي عـامـالن و      رشوه و اختالس را تحت پوشش قرار مي  
شوند، جعل    هاي تجاري غيرقانوني مي     نمايندگان دولتي درگير شبكه   

هـاي     شوند و وارد ديـگـر جـرم            كنند، درگير قاچاق مي     اسناد مي 
بـرداري قـرار        گردند، همگي مصداق كاله     يافته مي   اقتصادي سازمان 

 ).Ibid, p. 16گيرند ( مي
 گيري . اخاذي يا باج4

گيري عبارت است از به دست آوردن پول و اشياي ديگـر بـا                 باج
استفاده از اجبار، خشونت يا تهديد به استفاده از قدرت. هر جـا كـه          

گيري و اخاذي صـورت       آميز به دست آيد، باج      صورت خشونت   پول به 
گرفته است و براي كسي كه قدرت انجام آن را دارد، معامله فاسـدي        

 آيد. به شمار مي
هاي گونـاگـون    هاي فاسدي، ممكن است به صورت      چنين فعاليت 

گيري از پايين باشـد. ايـن نـوع              صورت باج   واقع شود؛ يكي اينكه به    
گيري زماني است كه نيروهاي غيردولتي براي به دسـت آوردن               باج

هاي قضـايـي       امتيازات شغلي، نپرداختن ماليات، و آزادي از مجازات       
هاي حكومتي از طريق  نفوذ بين اعضاي دولت و سازمان    قادر به اعمال  

گيـري از بـاال        تهديد، ترساندن و ترور باشند. گاهي ممكن است باج   
ترين مافياست. اين مسئله       صورت بگيرد؛ جايي كه دولت، خود بزرگ      

طـور خـاص،        افتد كه براي مـثـال، دولـت و بـه             زماني اتفاق مي  
نـظـامـي     هاي شبه   هاي امنيتي و گروه     سرويس

وكار پول    ها و صاحبان كسب     آن، از افراد، گروه   
عـالوه، كـارمـنـدان ادارات           دريافت كنند. به   

عنوان   مختلف ممكن است از شهرونداني كه به      
آمـوز     رجوع، مشتري، مريض يـا دانـش         ارباب

هـا   كنند، زيرميزي مدرسه به دولت مراجعه مي  
ها مـمـكـن       و هدايايي را اخذ كنند. اين اقدام     

است به اشكال غيررسمي ماليات، تـعـبـيـر و        
 ).Ibid, p. 17تفسير شوند (

 بازي . پارتي5
استـفـاده از      عنوان آخرين شكل فساد، نوعي از سوء        بازي به   پارتي

دارانه منـابـع    سازي و توزيع جانب قدرت است كه در فرايند خصوصي     
دولتي، بدون توجه به اينكه اين منابـع در مـحـل اول چـگـونـه                      

بازي، تمايل طبيعي انسان بـه   رود. پارتي اند، به كار مي شده آوري  جمع
داري از دوستان، خويشاوندان و ديگر افراد نـزديـك و مـورد             جانب

اعتماد است. اين پديده، تا جايي كه توزيع فساد آميز منابـع را بـه                
ديگـر،   عبارت نزديك با فساد اداري دارد. به  اي  گذارد، رابطه نمايش مي 

بازي روي ديگر سكه فساد اداري است كه به انباشت مـنـابـع                 پارتي
 انجامد. مي

مأمورين حكومتي و سياستمداراني كه به منابع دولتي و قـدرت            
گيري در خصوص توزيع اين منابع دسترسي دارند، تـمـايـل            تصميم

بازي دارند تا امتيازاتي را به افرادي خاص ببخـشـنـد.        شديد به پارتي  
بـازي     در بسياري از كشورهاي استبدادي و نيمه دموكراتيك، پارتـي        

آيد. در بسيـاري از      هاي سياسي اساسي به شمار مي     يكي از مكانيسم  
جمهور از حقوق اساسي جهت نصب      هاي غير دموكراتيك، رئيس     نظام
باالي نظام برخوردار است. اين حق قانوني و عرفي، بـه          هاي رده   مقام

 سازد. بازي فراهم مي زمينه را براي پارتي  صورتي گسترده
 . خويشاوند ساالري6

بازي است كه طـي آن،       اي از پارتي    خويشاوند ساالري شكل ويژه   
مدير يك اداره اقوام و اعضاي فاميل خود (همسر، برادر و خـواهـر،                

دهد. بسـيـاري از رؤسـاي          فرزند، عمو و...) را بر ديگران ترجيح مي         
كوشند از طريق قرار دادن اعضاي خانـواده خـود در               خودمختار مي 

هاي كليدي سياسي، اقتصادي و امنيتي، اقتدار خود را تثبـيـت        پست
 ).Ibid, p. 14-18كنند (
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 انواع و سطوح فساد
مطالعه فساد در جوامع مختلف نشانگر آن است كه فساد بيشـتـر       

). سـطـح       31-30، ص   1383گيرد (ربيعي،     در دو سطح صورت مي    
كالن و سطح خرد. فساد در سطح كالن، بيشتر به نخبگان سيـاسـي،       

شود. تعبير ديگر    ها مربوط مي    رتبه و مقامات ارشد دولت      مديران عالي 
است. به همين ترتيب، سطح  »  سفيدان يقه« از اين سطح فساد، فساد   

معروف است، عبـارت اسـت از       »  ها يقه آبي«خرد فساد كه به فساد  
هاي فاسدي كه در سطح كارمـنـدان          مبادالت، معامالت و بده بستان    

 گيرد. رجوع صورت مي رده پايين و در ارتباط مستقيم با ارباب
نقش عوامل سياسي و كالن در ايجاد فساد اداري، بسيـار مـهـم               
است. بسياري بر اين باورند كه فساد، بيشتر در دستگاه دولت، هم در       

رتبه) و هم در سطـح خـرد (بـيـن             سطح كالن (بين مسئوالن عالي     
گردد. بديهي است بدون كنـتـرل    هاي پايين) مطرح مي كارمندان رده 

فساد كالن، امكان كنترل فساد خرد وجود نـدارد. فسـاد اداري در              
هاي مياني و پايين نظام اداري، تا حد زيادي به ميزان فسـاد در                 رده

رتـبـه    گذاران و كارمندان عالي هاي باالي نظام، يعني سياست   بين رده 
دارد. وقتي بخشي از هيئت حاكم فاسد باشد، براي دستيابـي          بستگي  

سو به كمك مديران مياني نيازمند است و    به درآمدهاي فاسد، از يك  
از سوي ديگر ناچار است نهادهاي حسابرسي و نـظـارتـي، مـانـنـد                  

هاي بازرسي را تضعيف كنـد    هاي قضايي و سازمان     مطبوعات، دستگاه 
). در يك محيط سياسي فاسد، كارمـنـدان     129، ص 1377(نصرتي،   

شوند، كمتر نگران كشـف        هاي مياني كه مرتكب فساد اداري مي        رده
باال و مديران مـيـانـي،      اند؛ چون غالباً ميان مسئوالن رده       جرم و تنبيه  

شود. همين امر، مبارزه   پوشي متقابل ايجاد مي     نوعي تباني براي چشم   
  كند. بر اساس رويكرد مـبـتـنـي بـر تـئـوري                با فساد را سخت مي    

رتبـه   گاه فساد، فساد اداري در سطح مسئوالن عالي         ها، گلو   محدوديت
 است كه بايد به كنترل آن اولويت داده شود.

 ها درباره پيامدهاي فساد اداري نظريه
ادبيات علمي در زمينه فساد اداري، شاهد دو مكتـب رقـيـب و                
متعارض در خصوص اثرات فساد بر كارايي و اثربخشي نظام اداري و             
توسعه اقتصادي است: مكتب كارآمدي (لف، بايلي، هانتينـگـتـون و               

 لوئي) و مكتب ناكارآمدي فساد.
 
 

 . مكتب كارآمدي1
مكتب كارآمدي فساد اداري، با تأكيد بر ناكارآمدي قـوانـيـن و               

توسعه، فساد اداري را روشي براي غلبه بر   نهادها در كشورهاي درحال   
داند و معتقد است كه فساد، نـقـش            ناكارآمدي قوانين و مقررات مي    

كند، و رشـد     هاي خشك نظام بوروكراسي ايفا مي  روغن را براي چرخ   
نمايد. بنابرايـن، طـرفـداران          گذاري را تسهيل مي     اقتصادي و سرمايه  

دانند كه منفـعـت آن      وكار مي   مكتب كارآمدي، فساد را هزينه كسب     
هرروي، فساد ازنظر اثرگذاري، خـنـثـي     باشد. به  بيش از هزينه آن مي    

اي    نيست. ادعاهاي زيادي هست مبني بر اينكه فساد اداري، پـديـده          
 كامالً بد و منفي نيست و آثار مثبت نيز دارد.

 . مكتب ناكارآمدي2
هـاي     گرچه مكتب كارآمدي فساد، بر مبناي بـرخـي اسـتـدالل          

هـاي بسـيـاري كـه در              شده است، اما نتايج پژوهـش  تئوريك ارائه 
هـاي     شده، استـدالل  هاي اخير در زمين اثرات فساد اداري انجام        سال

مكتب كارآمدي فساد را با چالش مواجه كرده و بيانگر اين حقيـقـت              
زاده ثاني،  كند (علي است كه فساد، حركت به سمت توسعه را كند مي 

 ).18و فاني، تأثير فساد اداري بر...، ص 
آمده اسـت   دست هاي اخير شواهد فراواني به    افزون بر اين، در دهه    

ها اثرات نامطلوبي را بـر     دهد فساد اداري، در تمام زمينه       كه نشان مي  
آور    ). فساد، تأثيري منفي، زيان  Theobald, 1990گذارد ( جاي مي 
گذاري و رشد اقتصادي، عمـلـكـرد نـظـام              كننده بر سرمايه    و محروم 

اداري، و كارايي و توسعه سياسي كشورها دارد. استمرار و دوام فسـاد          
در يك كشور، به بروز مشكالت اقتصادي و بر باد رفتن منابع عمومي             

دهد؛ بر اخالق عمومي      انجامد؛ كارايي عملكرد دولت را كاهش مي        مي
هـا بـراي        گـذارد؛ تـالش       در زمين خدمات عمومي تأثير منفي مي      

سازد؛  هاي حسابرسي را با مشكل مواجه مي        اصالحات اداري و مقياس   
 Unitedدهـد (       هاي اجتماعي و اقتصادي را افزايش مي        و نابرابري 

Nations, 1990  نيافتگي  ثباتي و توسعه ). همچنين فساد اداري، بي
Ouma, 1991, v. 11, n.5, p. 473دهد ( سياسي را افزايش مي 

شـود؛ شـور        طور خالصه، فساد مانع رشد اقتصادي مـي      ). به   489-
استفاده از منابع كميـاب مـلـي       نشاند؛ باعث سوء   كارآفريني را فرومي  

سازد؛ به فروپاشي سيـاسـي    هاي اداري را ضعيف مي     گردد؛ توانايي   مي
كند؛ و ثبات، دموكراسي و انسجام ملي را از بـن ويـران                 كمك مي 

 ).Mohabbat khan, 2010سازد ( مي
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 چارچوب يا مدل تحليلي تحقيق
در زمين فساد اداري و راهكارهاي مبارزه با آن، رويـكـردهـا و                 

هاي تحليلي مختلف وجود دارد. هريك از اين رويـكـردهـا،        چارچوب
مزايا و معايب خاص خود را دارد كه در اين گفتار، جاي بحث دربـاره       

تئـوري  « آن نيست. چارچوب نظري مورداستفاده ما در اين پژوهش،           
ها اسـتـوار       است كه ايده اصلي آن بر مديريت گلوگاه       »  ها  محدوديت

وري و      منظور رسيدن به بهينگي در افزايش بهره        است. اين نظريه به    
هاي زائد، حـداكـثـر       سوددهي، كاهش ضايعات و زمان پِرت و هزينه       

 كردن كارايي و كارآمدي، مطرح شد.
كم داراي يـك        ها، هر سيستم، دست     موجب تئوري محدوديت    به

محدوديت است كه سيستم را از رسيدن به سطوح باالي عـمـلـكـرد               
هاي نامطلوب سيستـم،   دارد. بر اساس اين تئوري، بيشتر معلول     بازمي

پذيرد و در درازمدت بايد به حذف  از تعداد اندكي علت اصلي تأثير مي
هاي اصلي مشكل بپردازيم. بر اساس اين تئوري، مبارزه با فسـاد        علت

هاي فساد اداري را در         گوست كه بكوشيم گلوگاه     اداري زماني جواب  
هـا     جامعه و نظام اداري مشخص كنيم و راهكارها را معطوف بـه آن        

 شناسايي و ارائه نماييم.
ها اين است كـه     مدل تحليلي تحقيق بر مبناي تئوري محدوديت  

هاي فساد اداري بازشناسي  شود ابتدا عوامل كليدي و گلوگاه تالش مي
شود؛ سپس بامطالعه در منابع ديني و ارزشي، راهكارهاي مبارزه بـا              

 اين عوامل كليدي ارائه و تحليل خواهد شد.
 عوامل كليدي فساد اداري و راهكارهاي مبارزه با آن

فساد اداري و هر نوع انحراف در رفتار اجتماعي واداري، در تعامل          
ها و عوامل اصلـي فسـاد در        افتد، گلوگاه سه عنصر اساسي اتفاق مي    

 جامعه را نيز بايد در بستر و زمين اين سه عنصر شناسايي كرد:
 . حاكمان و دارندگان قدرت و نفوذ ؛1
 . مردم و وضعيت فرهنگي، ارزشي و رفتاري حاكم بر جامعه؛2
كننده روابط ميان دو عـنـصـر          . سيستم حكومتي واداري تنظيم     3
 گفته. پيش

در بعد حاكمان و دارندگان قدرت، عامل اصلي فساد، به استـنـاد             
  طـلـبـي      شواهد پژوهشي و مشاهدات عينـي پـژوهشـگـر، قـدرت             

گـويـي      پـاسـخ    گويي كم يا عدم    حدوحصر زمامداران امور، و پاسخ      بي
هاست. در بعد مردمي، خاموشي وجدان عمومي و فقدان مسئوليت    آن

توان منشأ اصلي فساد تلقي كرد. در بعد سيستمي و              اجتماعي را مي  
هاي اداري و فرايندها، و        ساختاري نيز ابهام در قوانين، مقررات، رويه      

باشند. معادله ساده زير، رابطه   ترين عامل مي    فقدان شفافيت، برجسته  
 كند: كننده گلوگاهي آن را بيان مي فساد و عوامل تعيين

گـويـي،      كـاري) ــ (پـاسـخ             فساد = (انحصار قدرت+ پـنـهـان          
 اجتماعي و شفافيت)  ساالري، مسئوليت شايسته

كاري رابطـه   طبق اين رابطه، فساد اداري با انحصار قدرت و پنهان      
ساالري، مسئولـيـت اجـتـمـاعـي و              گويي، شايسته   مثبت، و با پاسخ   

گرايي رابطه منفي دارد. به اين معنا كه هرچه انحصار قـدرت       شفافيت
گيري بيشتر شود، فساد  ها در تصميم  كاري آن   مأموران دولتي و پنهان   

 شود. بيشتر مي
گويي و مسئوليت اجتماعي در شهـرونـدان        در مقابل، هرچه پاسخ   

تر باشد و هرچه سيستم اداري، قوانين و روابط كاري كاركنان و     افزون
 تر باشد، ميزان فساد كمتر خواهد شد. مراجعان شفاف

بنابراين، براي كاهش فساد در جامعه بايد تالش شـود مـيـزان               
انحصار قدرت در توليد و توزيع كاالها و خدمات كاهش يابد، از قدرت 

گيرندگان كاسته شود و سيستم حسابرسي نيز بهبود پيدا كند    تصميم
)Yousif Khalifa, 2003, p. 695مسئله روشن   ). تا اينجا صورت

هـا     تـوان بـه ايـن ايـده             است. قضية مهم اين است كه چگونه مي    
اند؟ در ادامه،  يافت؟ راهكارهاي دستيابي به چنين مقصدي كدام دست

هاي دينـي و بـر          كنيم نشان دهيم كه با استفاده از آموزه         تالش مي 
توان راهكارهايي براي حل مشـكـالت          هاي اسالمي، مي    اساس ارزش 

 يادشده و مبارزه با فساد اداري ارائه داد.
راهكارهاي موردنظر براي مبارزه با فساد اداري را در سه بخش بر            

كـنـيـم. نـكـتـه             بندي و تدوين مـي    محور سه عنصر يادشده، دسته    
توجه اينكه برخي از راهكارها، كاركردي دوگانه دارند: يكي اينكه           قابل

هم براي حاكمان و دارندگان قدرت و مـنـصـب سـيـاسـي واداري                  
رجوع؛ ديگر اينكه ممـكـن    استفاده است و هم براي مردم و ارباب         قابل

است راهكاري، هم در پيشگيري از فساد اداري نقش و تأثير داشـتـه              
عنوان راهي براي مبارزه با فساد اسـتـفـاده       باشد و هم بتوان از آن به 

 كرد.
شوند، معطوف به عـوامـل    نكته آخر اينكه راهكارهايي كه ارائه مي   

اند و در صورت وجود اين عوامل در جامعه، اين            گلوگاهي فساد اداري  
توانند بدون توجه به اينكه فساد در چه كشوري اتـفـاق        راهكارها مي 

 استفاده باشند. افتاده باشد، قابل
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 مقدمه

 
به عقيده برخي از پژوهشگران يكـي از ايـرادات دامنـه نوسـان                

باشد اين است كه دامنه نوسـان      قيمت كه زاييده احساسات بازار مي  
غيراز كند كردن روند تغيير قيمت و يا به تـأخير انداختـن            قيمت به 

آن هيچ تأثير ديگري در كاهش نوسانات غيرمنطقـي نـدارد، چـون             
كند و قيمت در همان مسير  دامنه نوسان در روزهاي آينده تغيير مي    

قبلي به حركت در مسير خود ادامه خواهد داد  بـا رشـد روزافـزون             
هاي اخير، اين بازارها نقش اساسـي     بازارهاي سرمايه و سهام در دهه  

كه تحرك و رونـق       طوري در اقتصاد كشورهاي مختلف ايفا نموده، به   
عنوان يكي از معيارهاي سـالمت و    بورس اوراق بهادار و بازار سهام به    

عنـوان    بازارهـاي سـهام بـه      .شود پويايي اقتصاد كشورها شناخته مي    
اندازها و منـابع مـالي محـدود        يكي از اركان اصلي بازار سرمايه، پس  

ي معـامالتي كـم      ترين زمان و با هزينه موجود در جامعه را در سريع   
بنابراين اين بازارهـا، نقـش       .كنند گذاري هدايت مي به مسير سرمايه  

ي منابع مالي داخلي و خـارجي ايفـا     بسيار مهمي در تخصيص بهينه   

در ايران، بااينكه بيش از سه دهه از آغاز فعاليـت بـورس          .نمايند  مي
گذرد اين بازار نتوانسته در بين بازارهاي مالـي    اوراق بهادار تهران مي   

تـرين عوامـل دسـتيابي بـه          از مهم .دنيا جايگاه معتبري داشته باشد    
خـصوص منـابع مالـي        ي منابع و بـه   قيمت موردنظر تخصيص بهينه  

طور منطقـي و      بازار سرمايه مكاني است كه در آن سهام به   .باشد  مي
هـاي    ها، تحليل   در ادبيات مالي تئوري  .شود گذاري مي عادالنه قيمت 

 .گوناگوني براي ارزشيابي اوراق بهادار وجود دارد
براي تعيين ارزش سهام همواره الگويي مناسب است كه عوامـل         

از ديـدگاه      .ي قيمت سهام را در نظر داشته باشد   كننده  اصلي تعيين 
گذاري، الگويي مناسب اسـت كـه بتـوان بـا آن وسـيله، بـه                  سرمايه

در خصوص تعييـن قيمـت       .بهترين شكل ارزش سهام را برآورد كرد 
 :سهام دو ديدگاه وجود دارد

گروهي تحت عنوان تحليلگران تكنيكي عقيده دارند كه از طريق    
پيش بيني قيمت سـهام در آينـده       توان به وتحليل تكنيكي مي  تجزيه

كوشـند بـا بررسـي الگوهـاي قيمـت سـهام               اين گروه مي  .پرداخت
 .پيش بيني بازده سهام بپردازند درگذشته به

گذاری نادرست سهام در  بررسی اثر احساسات بازار بر روی قیمت
 شده در بورس اوراق هبادار  های پذیرفته شرکت

 
 زاده  اهللا هادي فضل

 ها بازرس گروه بانك
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تحليلگران تكنيكي اعتقاددارند كـه قيمـت سـهام تقريبـاً رونـد              
 كند ؛ مگر در مواردي كه در گذشته را دنبال مي

عرضه و تقاضاي سهام تغييراتي ايجاد شود كـه در ايـن صـورت            
 پيش بيني توان از طريق الگوهاي تكنيكي به مي

طرفداران تحليـل تكنيكـي معتقدنـد كـه           .قيمت سهام پرداخت  
 .امكان محاسبه ارزش ذاتي سهام و اوراق قرضه وجود ندارد

 
 بيان مسئله

اي   يكي از عملكردهاي مهم بازار سرمايه ايـن اسـت كـه واسـطه            
وقتي شـرايط     .ها است   براي دستيابي به منابع وجوه موردنياز شركت   

هاي شركت باشد، قيمـت سـهام اجـزاي بنيـادي            بازار بيانگر واقعيت 
سازد. اما درواقع حركت قيمت سهام، بازتاب يا     شركت را منعكس مي  

، زيرا وجود فاكتورهاي غـير بنيـادي       انعكاس از ارزش اوليه آن نيست  
گـذاران (الكانوشـكا و       همانند احساسات بازار ، تورش رفتاري سرمايه   

) و خطاهـاي    1969) ، عدم تقارن اطالعاتي (توبين،   1994همكاران،  
شـود    ) موجـب مـي    1996سيستماتيك هنگام ارزيابي سهام (استين،  

گـذاري    قيمت سهام از ارزش اوليه يا واقعي آن منحرف شود (قيمـت     
نادرست). بنابراين پرداختن به اين مـسئله از حيـث مـالي رفتـاري                  

باشــد و تــصميمات مــالي اكيــداً متــأثر از مبانــي             موردبحــث مــي 
 شناختي است. روان

گـذارد.   گذاري شركت تأثير مي اين شرايط روي تصميمات سرمايه 
عنوان يك منبـع تأميـن        سازي شده به  تواند از سهام بيشينه مدير مي 

گذاري( به علت پايين بـودن هزينـه سـرمايه)       وجوه در جهت سرمايه 
انـد    گـذاري شـده     بهره ببرد و در مقابل، از فروش سهامي كه كميـن       

 امتناع ورزد، زيرا هزينه سرمايه باالتر است.

با بررسي رابطه تأثير احساسات بازار و ارزشيابي نادرسـت قيمـت      
سهام، مدلي طراحي و تحليل گردد كه موجب آشكار شـدن زوايـاي          

گذاران در ايـن    ها گرديده تا با افزايش دانش سرمايه پنهان و مبهم آن 
، شفافيت و مكانيسم تخصيص بهينه منابع و     خصوص بر كارايي بازار 

نهايت ارزيابي صحيح قيمت سهام در راستاي تأمين مـالي بلندمـدت       
 مؤثر واقع شود.

در اين تحقيق سعي بـران اسـت تـا بررسـي شـود كـه اوال آيـا                   
گـذاري    بيني يا بدبيني بـازار) بـر روي قيمـت            احساسات بازار(خوش  

 نادرست (بيش ارزيابي يا كم ارزيابي قيمت) سهام تأثير دارد؟ 

گـذاري    ثانيا بررسي شود اثر روابـط احساسـات بـازار بـر قيمـت              
 نادرست سهام در جهت مثبت و يا منفي است؟

 

 متدولوژي تحقيق
هـاي     نامـه   در اين راستا پس از بررسي و استفاده از ساير پرسـش      

معتبر مرتبط، پرسشنامه استاندارد كـه داراي  مشخـصاتي از قبيـل              
فهم بودن و مانع دخول اغيار بودن طراحي گرديده كه     سادگي و قابل 

 از نظرات متخصصين حوزه فن نيز استفاده گرديد.

مقياس پرسشنامه ليكرت بوده و جهت رواني و پايائي پرسـشنامه     
 نيز آلفاي كرون باخ تست گرديده است.

قلمرو مكاني اين پژوهش اظهارات متخصصين بـازار سـرمايه در            
ماني آن     بورس اوراق بهادار تهران بوده و      مرو ز هـاي    بـراي سـال     قل

 شده است. در نظر گرفته 1392الي  1387
 

  وتحليل اطالعات: روش تجزيه

پرسشنامه بين    120در اين تحقيق، با توجه به حجم نمونه تعداد  
هاي منتخب بورسي توزيع شد، كه از اين تعـداد     مديران عالي شركت 

پرسشنامه تكميل گرديده و بازگردانده شده و مـورد   108پرسشنامه،  
،  SPSSافـزار     بـدين منظـور از نـرم        وتحليـل قـرار گرفتنـد.       تجزيـه 
و آزمـون فريدمـن      T‐Studentهاي آلفاي كرونباخ، برنامـه         آزمون

ــده اســت. پاســخ      درصــد)، 58دهنــدگان ليــسانس (     اســتفاده گردي
 10انـد كـه داراي        درصد) بوده 5درصد) و دكتري (   37ليسانس(   فوق
 اند. سال سابقه فعاليت در بازار سرمايه ايران را داشته 25الي 

نامـه را امتحـان       با آزمون آلفاي كرونباخ قابليت اعتمـاد پرسـش        
نامـه تنظيمـي      درصد قابليت اعتماد پرسـش  80نموديم. كه با ميزان     

 تأييد گرديد. 
 

  نتايج
 رابطـه   سهام  قيمت  ارزيابي  بيش  با  بازار  بيني  خوش  -الف

 .دارد داري معني

) sign 5بيني بازار چـون سـطح معنـاداري(      در مورد عامل خوش  
باشـد. بـه عبـارتي بـر طبـق نظـر               %) مـي  5كمتر از مـيزان خطـا (       

بيني بازار با بيش ارزيابي قيمـت سـهام رابطـه         دهندگان، خوش   پاسخ
داري دارد و سـهامداران در شـرايطي كـه بـه بـازار انتظـارات                   معني



 ۱۳۹۴  سال ششم/مشاره هفتاد و پنج/ اسفند 

 

23 

هاي سهام در بازار متـصور   بينانه دارند لذا تخميني باال از قيمت    خوش
هاي خريد يا فروش هيجـاني در بـازار      هستند و نتيجه آن ايجاد صف    

 .باشد مي
 
 رابطـه   سـهام   قيمـت   ارزيـابي   بـاكم   بازار  بدبيني    -ب

 دارد. داري معني

) sign 5بيني بازار چون سـطح معنـاداري (      در مورد عامل خوش 
باشـد. بـه عبـارتي بـر طبـق نظـر               %) مـي  5كمتر از مـيزان خطـا (       

دهنـدگان، بـدبيني بـازار بـاكم ارزيـابي قيمـت سـهام رابطـه                   پاسخ
داري دارد و اين قضيه در چارچوب مباحث مالي رفتاري اثـرات        معني

سازد نتيجـه ايـن      خاطرنشان مي .كند هيجاني بر بازار سهام ايجاد مي  
با پـژوهش احمـد بـدري و           هاي قبلي  پژوهش در مقايسه با پژوهش    

 باشد. ) مطابقت داشته و مورد تأييد مي1390زاده ( محمد اصيل
 
 
 

 
 
 
 

 پيشنهادها
منظـور    آمـده و بـه      دسـت   شده و نتايج به   با توجه به بررسي انجام  

افزايش اطالعات، اطمينان خاطر و استفاده بهينه فعاالن بازار سرمايه     
 .گردد هاي خود در كشور پيشنهادهاي  زير مطرح مي از دارائي

گذاران با استفاده از اطالعات مـالي منتـشره از سـوي        سرمايه  -1
  گيري نمايند. هاي معتبر همچون كدال در بازار سرمايه تصميم پايگاه

زا (اكـسرناليتي ) در اقتـصاد          با عنايت به وجود عوامل بـرون       -2
ها و... اولويت تحليل   ايران اعم از  عوامل سياسي، تورم ساليانه، تحريم 

كـه رويكـرد      طوري  بازار سرمايه با متدولوژي بنيادي صورت پذيرد به     
  ارزش ذاتي سهام مدنظر قرار گيرد.

 

 



 نشریه سازمان بازرسی کل کشور 

  24 

درخواسـت يـا دادخـواسـت فـرجـام، نـوعـي اعـتـراض يـا                        
هـاي بـدوي        تجديدنظرخواهي به آراء صادره قطعيت يافته از دادگاه  

الـلـهـي      استثناي جرايمي كه فقط جنبه حق       است، در تمام جرايم، به    
دارند در صورت صدور راي غيابي، چنانچه رأي دادگاه مـبـنـي بـر                 
محكوميت متهم باشد، ظرف بيست روز داخل كشور و دو ماه خـارج     
كشور پس از تاريخ ابالغ واقعي، قابل واخواهي در همان دادگاه اسـت       
و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر مقررات حسـب مـورد قـابـل             

 فرجام است.  

خواهي با درخواست كتبي و پرداخت هزينه دادرسي مقـرر            فرجام
گيرد و نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم، مستلزم تقديم          صورت مي 

دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي مطابق قانون آيـيـن دادرسـي             
عليه نسبت به محكوميت كيفري و     خواهي محكوم   مدني است. فرجام   

صورت توأمان، مستلزم پرداخت هـزيـنـه     ضرر و زيان ناشي از جرم به 
دادرسي در امر حقوقي و رعايت تشريفات آيـيـن دادرسـي مـدنـي           

 نيست.  

ها سلب حـيـات،    آراء صادره درباره جرايمي كه مجازات قانوني آن  
قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و باالتر است و جنـايـات                

ها ثلث ديـه كـامـل       عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آن      
عليه يا بيش از آن است و آراء صادره درباره جرايم سياسـي و                 مجني

 خواهي در ديوان عالي كشور است.  مطبوعاتي، قابل فرجام

در مواردي كه اصل رأي دادگاه قابل فرجام است، تصحيح آن نيز            
فرجـام نـقـض      واسطه    و اگر به    باشد  در مدت قانوني، قابل فرجام مي     

كـه رأي    و همچنين است  شود.  اعتبار مي تصحيحي نيز بي    شود، رأي 
دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه، ارش يا ضرر و زيان اسـت،      

هاي ديگر رأي    هاي مزبور قابل فرجام باشد، جنبه       هرگاه يكي از جنبه   
 تبع آن، حسب مورد قابل فرجام است.  نيز به

حكم، مانع از آن نيست كه دادگاه         خواهي نسبت به    تقاضاي فرجام 
صادركننده حكم، به اين درخواست رسيدگي كنـد. در صـورت رد            

تصميم دادگاه در اين و   شود  درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت مي      
 موارد قطعي است.  

خواهي فاقد يكي از شرايط    فرجامت  هرگاه درخواست يا دادخواس   
را    قانوني باشد، مدير دفتر دادگاه نخستين، ظرف دو روز، نقايص آن           

كـنـد تـا       دهنده اعالم و اخطار مي     كننده يا دادخواست    به درخواست 
ظرف ده روز از تاريخ ابالغ، نقايص مذكور را رفع كند. چنـانـچـه در        

كه درخـواسـت يـا         مهلت مقرر، رفع نقص صورت نگيرد و درصورتي 
دادخواست فرجام خارج از مهلت قانوني تقديم شود، مـديـر دفـتـر،             

رساند تا قرار مقتضي را صادر كند.         پرونده را به نظر رييس دادگاه مي      
 اعتراض در ديوان عالي كشور است.  اين قرار حسب مورد قابل

خواه درخواست يا دادخواست فرجام را مسترد كنـد،         هرگاه فرجام 
دادگاه صادركننده رأي نخستين، قرار رد درخـواسـت يـا ابـطـال                 

كند. چنانچه پرونده به مرجع فـرجـام       دادخواست فرجام را صادر مي  
شده باشد، قرار رد درخواست يا ابطال دادخـواسـت فـرجـام                 ارسال

شود. درهرحال، درخـواسـت يـا            توسط ديوان عالي كشور صادر مي     
 دادخواست فرجام مجدد، پذيرفته نيست. 

خواهي خود    كه طرفين دعوي با توافق كتبي حق فرجام         درصورتي
خواهي آنان جز در خصوص صالحيت دادگاه يا          را ساقط كنند، فرجام   

خواهي در  كه فرجام   قاضي صادركننده رأي، مسموع نيست. درصورتي      
مهلت مقرر صورت گيرد، دفتر دادگاه صادركننده رأي نـخـسـتـيـن،         
بالفاصله يا پس از رفع نقص، پرونده را حسـب مـورد، بـه دادگـاه                   

كـنـد. مـرجـع           تجديدنظر استان يا ديوان عالي كشور ارسـال مـي          
خواهي از آراء و تصميمات دادگاه كيفري يك ويژه رسيدگي به        فرجام

جرايم اطفال و نوجوانان، ديوان عالي كشور است. ديوان عالي كشـور              

 خواهی های فرجام جهات و قابلیت
 در آیین دادرسی کیفری جدید 

 

 فرشيد بهربر
 كارشناس حقوق قضايي                                                                           

 حقوقي
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خواهي واقع و نسبـت بـه آن رأي              فقط نسبت به آنچه مورد فرجام     
كند. ديوان عالـي كشـور در تـهـران              صادرشده است، رسيدگي مي   

 شود. مستقر است و شعب آن از رييس و دو مستشار تشكيل مي

هرگاه تقاضاي فرجام، خارج از مهلت مـقـرر تـقـديـم شـود و                   
كننده عذر موجهي عنوان كند، دادگاه صادركـنـنـده رأي           درخواست

نمايد و در صورت موجه شنـاخـتـن آن،       ابتدا به عذر او رسيدگي مي   
قرار قبولي درخواست و در غير اين صورت قـرار رد آن را صـادر                    

 كند. جهات عذر موجه عبارتنداز: مي

اي كه مانع از حضور   گونه  نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به       -الف
 شود.  

بيماري متهم و بيماري سخت والدين، همسر يا اوالد وي كـه      -ب
 مانع از حضور شود.  

 همسر يا يكي از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.  -پ

هاي واگـيـردار و بـروز           ابتال به حوادث مهم از قبيل بيماري        -ت
 حوادث قهري مانند سيل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد گردد. 

 متهم در توقيف يا حبس باشد.   -ث

ساير مواردي كه عرفا به تشخيـص بـازپـرس عـذرمـوجـه             –ج  
 شود.   محسوب مي

بار پيش از موعـد   تواند براي يك  در ساير موارد، متهم مي   -تبصره  
شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت             تعيين

تواند در صـورت عـدم      وي را اخذ نمايد كه در اين مورد، بازپرس مي     
 تأخير در تحقيقات، تا سه روز مهلت را تمديد كند. 

عليه، شاكي يا مدعي خصوصي و يا وكيل يـا نـمـايـنـده                  محكوم
توانند درخـواسـت فـرجـام           جهت مي سه  دادستان از     وقانوني آنان   

 نمايند:
 

 برائت متهم -1 
 عدم انطباق رأي با قانون -2 
 .  عدم تناسب مجازات - 3 

خواه، مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي دعواي ضرر و         فرجام
زيان ناشي از جرم شود، دادگاه صادركننده رأي نخستين، بـه ايـن               

خواه زنداني باشد، حسـب   كند. فرجام  ادعا خارج از نوبت رسيدگي مي    
مـوجـب آن        مورد از پرداخت هزينه دادرسي  فرجام در امري كه به          

خواه بايد حسب مورد، درخواست     گردد. فرجام    زنداني است، معاف مي   
يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادركننده رأي نخسـتـيـن يـا        
تجديدنظر و يا دفتر زندان تسليم كند. دفتر دادگاه يا زنـدان بـايـد                  

خواه و طرف     بالفاصله آن را ثبت كند و رسيدي مشتمل بر نام فرجام          
دعواي او، تاريخ تسليم و شماره ثبت به تقديم كننده بدهد و همـان               
شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست  فرجام درج كند. تاريخ           

شود. دفتر دادگاه تجديدنـظـر      خواهي محسوب مي    مزبور تاريخ فرجام  
استان يا زندان مكلف است پس از ثبت تقاضاي فرجام، بالفاصله آن             

 را به دادگاه صادركننده رأي نخستين ارسال كند. 

دادگاه بايد در رأي، حضوري يا غيابي بودن و قابليت فـرجـام و             
مهلت و مرجع آن را قيد كند. اگر رأي قابل فرجام باشد و دادگاه آن                

 خواهي نيست. فرجاماز را غيرقابل فرجام اعالم كند اين امر، مانع 
 قرار زير است:  خواهي به جهات فرجام

ادعاي عدم رعايت قوانين مربوط به تقصير مـتـهـم و مـجـازات            
اي از اهميت منجـر بـه          اصول دادرسي با درجه   و همچنين   قانوني او   

و مورد بعدي عدم انطباق مستـنـدات بـا      شوداعتباري رأي دادگاه   بي
 مدارك موجود در پرونده باشد. 

نوع رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور بدون احضار طرفيـن           
كنـنـده    شود، مگر آنكه شعبه رسيدگي   دعوي يا وكالي آنان انجام مي     
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حضور آنان را الزم بداند. درهرحال عدم حضور احضـار شـونـدگـان                
 موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست.

هاي ارجاعي را، خود بررسي و گزارش جامـع       رييس شعبه، پرونده  
عـنـوان    نوبت به يكي از اعضاي شعبه به  كند و يا به     ها را تنظيم مي     آن

دهد. در اين صورت عضو مميز، گزارش پـرونـده      عضو مميز ارجاع مي   
خـواهـي و        را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل درباره فـرجـام           

صورت مستدل تهيه و به ريـيـس شـعـبـه          جهات قانوني آن است به    
 كند.  تسليم مي

در موقع رسيدگي، عضو مميز، گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه        
كند و طرفين يا وكالي آنان، در صورت حضـور،     الزم است قرائت مي  

توانند با اجازه رييس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنيـن        مي
طـور مسـتـدل،         دادستان كل يا نماينده وي با حضور در شعبه بـه           

عـنـه يـا         مستند و مكتوب نسبت به نقض يا ابرام رأي مـعـتـرض              
كند. سپس اعضاي شـعـبـه بـا            خواسته، نظر خود را اعالم مي  فرجام

توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهارشده، با درج          
نظر دادستان كل كشور يا نماينده وي در متن دادنامه، به شرح زيـر        

 كنند:   اتخاذ تصميم مي

اگر رأي مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابـرام               -الف
 نمايند.   آن، پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده مي

هرگاه رأي مخالف قانون، يا بدون توجه به ادله و مدافـعـات             -ب  
طرفين صادرشده باشد يا رعايت تشريفات قـانـونـي نشـده و آن                  

اعـتـبـاري رأي         اي از اهميت باشد كه موجب بي        تشريفات به درجه  
شود، شعبه ديوان عالي كشور، رأي را نقض و به شـرح زيـر اقـدام              

 كند:  مي

شده بـه     عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم اگر عملي كه محكوم   -1
فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يـا سـايـر             

تعقيب نباشد، رأي صادره نقض بـال ارجـاع            جهات قانوني متهم قابل   
 شود.   مي

اگر رأي صادره از نوع قرار و يا حكمي باشد كه به علت ناقص            -2
بودن تحقيقات نقض شده است، براي رسيدگي مجـدد بـه دادگـاه               

 شود.   صادركننده رأي ارجاع مي

اگر رأي به علت عدم صالحيت ذاتي دادگـاه نـقـض شـود،            -3
دهـد،     پرونده به مرجعي كه ديوان عالي كشور، صالح تشخيص مـي           

 شود و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي است.   ارسال مي
 

عـرض     در ساير موارد، پس از نقض رأي، پرونده به دادگاه هم        -4
 شود.   ارجاع مي

 
در مواردي كه ديوان عالي كشور رأي را به علت نقص تحقيـقـات        

تـفـصـيـل      كند، مكلف است تمام موارد نقص تحقيقات را به       نقض مي 
 ذكر كند.

مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان عالي كشور به شـرح             
 كند:   زير اقدام مي

در صورت نقض رأي به علت ناقص بودن تحقيقـات، بـايـد              -الف
تحقيقات موردنظر ديوان عالي كشور را انجام دهد و سپس مـبـادرت        

 به صدور رأي كند. 

در صورت نقض قرار و ضرورت رسيدگي ماهوي، بايد ازنظـر          -ب  
ديوان عالي كشور متابعت نمايد و در ماهيت، رسيدگي و انشاي حكم      

اي براي صدور قـرار حـادث         كند، مگر آنكه پس از نقض، جهت تازه       
 شود.  

تـوانـد    در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور، دادگاه مي -پ  
بر مفاد رأي دادگاه قبلي اصرار كند. چنانـچـه ايـن حـكـم مـورد                     

خواهي واقع شود و شعبه ديوان عالي كشور پس از بـررسـي،             فرجام
كند و در غير اين صورت،        استدالل دادگاه را بپذيرد، حكم را ابرام مي       

شود. هرگـاه نـظـر        پرونده در هيئت عمومي شعب كيفري مطرح مي    
شـود و       دادگاه صادركننده رأي مورد تأييد قرار گيرد، رأي ابرام مي         

كه نظر شعبه ديوان عالي كشور را تأييد كند، حكم صـادره              درصورتي
شود. دادگاه مزبور بـر      نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع مي       

كند.   اساس استدالل هيئت عمومي ديوان عالي كشور، حكم صادر مي       
 اين حكم قطعي و غيرقابل فرجام است.  

رايي كه در مهلت قانوني نسبت به آن فرجام نشده باشد يـا             آ  -ت
به تأييد مرجع فرجام رسيده باشد پـس       يا    فرجام آن رد شده باشد و     

 شود.   موقع اجرا گذاشته مي از ابالغ به

هرگاه رأي، در خصوص اشخاص متعدد صادرشده بـاشـد و در               
موعد مقرر بعضي از آنان اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام             

االجـرا     كرده باشند، پس از گذشت مهلت فرجام در مورد بقيـه الزم         
 است.  

درخواست  فرجام درباره يك قسمت از رأي، مانع از اجراي سايـر           
                                       االجراي آن نيست.  هاي الزم قسمت
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 ای از کالم والیت جرعه
 

كار شما گاهي مثل درآوردن يك گلوله پنهان از بدن مريضي است كه حيات و موت او به درآوردن اين                     
 گلوله بستگي دارد.

 شما بايستي باكمال ظرافت و دقت و تالش آن را بيرون بياوريد. 
 فهمد. كس نمي اين كارها را هيچ

 
76/ 10/9 -از بيانات مقام معظم رهبري در ديدار با وزير و معاونان وزارت اطالعات   

 حفاظتی  یادآوری های
 

هرگز نسبت به حمل وسايل و اسناد و مدارك شخصي خود               -1
از محيط زندگي و كار بي تفاوت نباشيد.برخي افراد در جيب، كيف و           

كاغذهاي يادداشت       ديگر وسايل شخصي خود اسناد و مدارك يا            
كنند. اين كار موجب        قرار داده و به همراه خود حمل مي             و...  
 طور تصادفي به اين اسناد دسترسي پيدا كنند. گردد افراد ديگر به مي

هاي متفرقه كيف اسناد و مدارك را از خود            هرگز در محيط    -2 
 جدا نكنيد

گردد، برخي افراد كيف و اسناد و مدارك خود            بعضاً مشاهده مي  
را در محيط كار ديگران گذاشته و براي كارهاي متفرقه، مانند رفتن             

كنند. در بعضي مواقع       براي رفع حاجت و غيره محيط را ترك مي           
كنند كه وسايل خود را از اطاق ديگران بردارند. لذا هرگز           فراموش مي 

اسناد و مدارك خود را در هيچ شرايطي از خود جدا نكنيد تا دچار                 
 عواقب بعدي آن نگرديد.

هرگز در مواقع غيرضروري اسناد و مدارك را به همراه خود              -3 
 حمل نكنيد.

بعضي افراد عادت به حمل اسناد و مدارك غيرضروري داشته و             
كارهاي      را در داخل اتومبيل گذاشته و به خريد يا            ها    گاهي اوقات آن  

روند. به همراه داشتن اسناد و مدارك هميشه مسئوليت             متفرقه مي 
تر نموده و خطرات سرقت براي        سنگين  ها    افراد را نسبت به حامل آن     

گردد، هر روز كيف اسناد و           متصور است. لذا پيشنهاد مي        ها    آن
 مدارك خود را بازديد كرده و مدارك اضافي را از آن خارج نمائيد.

 پيام  حفاظت
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روز بـا دانـش و            هاي مختلف روز به     در عصر حاضر كه سازمان    
هاي پيشرفته در حال رشد و پيشرفت هستـنـد، نـيـروهـاي             فناوري

انساني نقش بسيار مهم و كليدي در طي اين مسير رقابتي و در حال            
 كنند. گير و مداوم ايفاء مي تغيير چشم

ها نيز در جهت هدايت و سازماندهي ايـن    سازمان  شك مديران     بي
توانند نقش كليـدي در        نيروها بااطالع دقيق از وضعيت كاركنان مي      

ها داشته باشد. غفلت از    ريزي و كاركرد منابع انساني در سازمان  طرح
ها و    ناپذير به بدنه سازمان     اين مقوله موجب وارد شدن لطمات جبران      

 گردد. ادارات مي
تـر بـاشـد، تـالش          در اين ميان هرچه مشاغل كاركناني حساس  

هاي نفس اماره و ضعـف اخـالقـي            عوامل خارجي و همراه با وسوسه     
 شوند. وايماني در به انحراف كشاندن نيروها بيشتر مي

تبعيت از نوع حساسيت شغلي خود از ايـن             كاركنان سازماني به  
هـا و       مقوله مستثنا نبوده و بيشتر از ساير افراد در معرض آسـيـب             

تهديدات قرار دارند. مديران در مواجهه با اين تهديدها، چند نـقـش          
 كنند: مهم را ايفا مي

 كننده اول : نقش هشداردهنده يا پيشگيري
 كننده كننده يا درمان دوم : نقش اصالح

 سوم : نقش جداكننده از سيستم
ها و جرائمي كه ممكن اسـت در       بيني نوع تخلف   مديران با پيش  

انحاءمختلـف، چشـم و        كنند به سازماني به وقوع به پيوندد سعي مي     

ها را  هاي سر راه گشوده و آن ها و كمين   گوش كاركنان را به روي دام     
هاي احتمالـي   هوشيار و آگاه سازد. كه با اين كار ابتدا جلوي خسارت     

هاي سنگيني براي سيستم در بر خـواهـد داشـت،           كه مسلماً هزينه  
هـا در بـيـن           ها و انحراف    شود و درنهايت از اشاعه تخلف       گرفته مي 

 شود. كاركنان پيشگيري مي
خود در مـعـرض         كاركنان سازماني با توجه به نوع كار و فعاليت        

 هاي مختلفي قرار دارند. ها و آسيب تهديدات، آسيب
تر باشـد،   در اين ميان هر چه محل كار و فعاليت كاركنان حساس 

 تبع آن احتمال بروز تهديد بسيار زياد است. به 
تنـهـا    هايي كه در صورت گرفتار شدن به آن نه        تهديدات و آسيب  

دار شدن وجـهـه      كند، بلكه موجب خدشه دامن خود فرد را آلوده مي   
 گردد. قشر عظيمي از كاركنان سازماني درگير مي

بر همه كاركنان الزم است در همه حال مواظب رفتار، گـفـتـار،               
اعمال، مكاتبات، روابط اجتماعي و فرهنگي خود در سازمان و جامعه            

 باشند.
 

 نگاهي به مفهوم آسيب و تهديد
كاررفته است. تهديد، بيان آشكار        در لغت به معني ضرر و زيان به       

آسيب رساندن به كسي يا ناراحت كردن و به دردسر انـداخـتـن او                 
باشد. تهديد، نقطه مقابل امنيت قرار دارد، زماني امنـيـت وجـود            مي

دارد كه تهديد نباشد و بالعكس، هرگاه تهديدي احساس شود امنيت           

 

 ها و هتدیدات پیش روی کارکنان سازمانی مروری بر اهمّ آسیب
 

 ايمان بازبرين
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 بندد. رخت برمي
 

هاي اداري در     انواع تهديدهاي پيش روي كاركنان دستگاه     
 يك نگاه

 
ها، ابزار و منابـعـي كـه       توان با توجه به روش  اين تهديدات را مي   

بـنـدي      گيرند در سه گونه به شرح زير تقسيـم          مورداستفاده قرار مي  
 :نمود

 الف) تهديدات عمومي 
وضعيتي كه در آن مناسبات اجتماعي بين افـراد سـازمـانـي و            
نهادينه شدن فسادهاي مختلف احتمالي صيانت نشده، درنـتـيـجـه             
شاهد كاهش ضريب امنيت افراد از ناحيه عملكرد سايـر كـاركـنـان              

 سازماني هستيم.
 ب) تهديدات امنيتي  

دهد و نكته مهـم و     موجوديت يك سيستم را مورد هدف قرار مي 
 نهفته آن با بقاي يك نظام سياسي مرتبط است.

 ج) تهديدات سخت 
شده و تخـريـب در پـي         اغلب با ابزارها و تجهيزات مرگبار انجام     

 دارد.
 د) تهديدات نرم  

شود كه    اقداماتي كه باعث دگرگوني هويت و الگوهاي رفتاري مي        
گانه حكومت، اقتصاد و فـرهـنـگ            توان نوعي سلطه در ابعاد سه       مي

 است.

توان بـه     ها و تهديدات كاركنان سازماني را مي        اهم آسيب 
 شرح زير برشمرد:

 نداشتن روحيه كاري 
خودنمايي و پرحرفي 
 سوءاستفاده از مقام و عنوان سازماني 
مورد  تجسس بي 
  افشاء اسرار 

هاي اخالقي  ابتال به لغزش 

مورد  هاي بي سوءظن و گمان 
 نداشتن اطالعات كافي 
هـا و تشـكـيـالت            هاي سياسي و عضويت در گـروه   فعاليت

 ممنوعه  
هاي خالف حقيقت  گزارش 

  رفتار مطابق ساليق و ميل ديگران 

  ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه 

هاي مجازي هاي فضاي سايبر و شبكه عدم شناخت آسيب 

 
 ها راهكارها پيشنهادها براي غلبه بر آسيب

 تقويت و افزايش نظارت بر عملكرد كاركنان 
رعايت حفاظت گفتار از سوي كاركنان 
داري رازداري و امانت 

تقويت بنيه ايماني و اعتقادي 

هاي آموزش خدمتي سازماني   شركت در كالس 
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هـاي     در راستاي تحقق اصل پيشگيري و اجراي برنـامـه     
واطالعات سازمـان در سـال       هاي حفاظتي، حفاظت    سازي  آگاه

هاي مختلف را به اجرا گذاشت. در ادامـه به اهم             جاري برنامه 
 شود: ها اشاره مي اين برنامه

 
سازي حفاظتي در سـطـح         جلسه آگاه   31الف) برگزاري    

 ها استان
هـا،   واطالعات استان  اي از دفاتر حفاظت     در جريان بازديدهاي نوبه   

واطالعات سازمان اعزامي از مـركـز اقـدام بـه                كارشناسان حفاظت 
نـفـر    4000ها به ميزان سازي در سطح استان جلسه آگاه 31برگزاري  

 اند. ساعت نموده
اهـمـيـت و جـايـگـاه           “  در اين جلـسـات، مـبـاحـثـي چـون             

آوري و     واطالعات،جايگاه و اهميت اطالعات در رابطه با جمع         حفاظت
واطالعات در بازرسي كـل        جاسوسي،يادآوري وظايف و نقش حفاظت    

هاي اجتماعي اعم از مجازي و حقـيـقـي،          شناسي شبكه   كشور، آسيب 
حفاظت گفتار (حقيقي و مجازي)، حفاظت اسناد و مدارك در فضاي         

واطالعاتي عمومي بـراي       ها و تدابير حفاظت     حقيقي و مجازي،توصيه  
واطالعاتي در حين انجام بازرسي،       ها و تدابير حفاظت     بازرسان، توصيه 

كارهاي مقابلـه بـا        حفاظت شخصي در سفرهاي خارج از كشور و راه        
 ارائه گرديد. “ هاي حفاظتي آسيب

هـا و       ب) برگزاري دوره آموزشي پيشگيري از آسـيـب        
 تهديدات ناشي از فضاهاي مجازي

تبع  با عنايت به گسترش فزاينده تكنولوژي در فضاي مجازي و به          
 26ها و تهديدات ناشي از آن، اين دوره در دو جـلـسـه (                   آن آسيب 
آبان ماه) و با حضور معاونين، بازرسان و مـديـران كـل،          25مرداد و   

بازرسان،كارشناسان و كاركنان سازمان در سالن همايش غدير برگزار         
 شد. در اين دوره مباحثي با موضوعات زير ارائه گرديد: 

هايي كه اسـتـفـاده از فضـاهـاي           آشنايي همكاران با آسيب - 1
 كند. هايشان را تهديد مي مجازي كه حريم اخالقي خود و خانواده

تقويت اصل تقدم پيشگيري بر برخورد در حوزه مقـابلـه بـا          -  2
 هاي رفتاري و اخالقي سازماني. آسيب
 هاي اجتماعي. گيري شبكه آشنايي باسابقه و تاريخچه شكل - 3
هاي اجتماعي و اهداف و مقاصد      آشنايي با گردانندگان شبكه     -  4

 ها آن
هاي مترتـب بـر اسـتـفـاده از               هاي جلوگيري از آسيب     راه  -  5
هاي نهفته در    هاي مجازي و استفاده بهينه از امكانات و فرصت       شبكه

 ها.  آن
هاي خارجي  ج) برگزاري دوره آموزشي امنيت در مسافرت    

 و توجيهات ضد جاسوسي
هايـي كـه دراثـنـاي           منظور آشنايي همكاران مرتبط با آسيب       به

 

 واطالعات  سازی حفاظت  های آموزشی و آگاه برنامه
 ۹۴سازمان بازرسی کل کشور در سال 
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تواند تهديد زا باشد و  تقويت اصل تـقـدم              هاي خارجي مي    مسافرت
منظور جلوگيري از بروز تهديدات به هـنـگـام انـجـام                 پيشگيري به 

واطالعات سازمان بازرسي كـل     هاي خارج از كشور، حفاظت      مسافرت
واطالعات قوه قضاييه، بـراي تـعـدادي از             كشور با همكاري حفاظت   

كاركنان سازمان داراي مشاغل حساس، اقدام بـه بـرگـزاري دوره                
هاي خارجي و توجيهات ضـد        امنيت در مسافرت  “  آموزشي با موضوع  

 نمود.“ جاسوسي
مروري بر اهم مصاديق    “  در اين دوره اساتيد مدعو، مباحثي چون      

هاي خارجي، مرور موردي اتـفـاقـات      تهديدهاي پيش رو در مسافرت    
هاي جاسوسي  هاي خارج از كشور، تبيين شيوه آمده در مسافرت    پيش

شناسي چرايي و چگونگي وقوع تهـديـدات در         دشمن از افراد، آسيب   
هاي مقابله با تهديـدات و انـجـام           هاي خارج از كشور و راه       مسافرت
 مطرح گرديد.“ دور از هرگونه حاشيه و تهديد  هايي به مسافرت

 
 د) برگزاري دوره آموزشي ضابطين قضايي 

تبع موافقت مقام معظم رهبري با درخواست رئيس محترم قوه            به
قضاييه مبني بر شمول احكام و مقررات مـربـوط بـه ضـابـطـيـن                    

واطـالعـات قـوه         دادگستري به عوامـل و كـاركـنـان حـفـاظـت               

واطالعات سازمان بازرسي كل كشور در آذرماه سـال       قضاييه،حفاظت
 نمود.“ ضابطين قضايي“ جاري اقدام به برگزاري دوره آموزشي

واطالعـات   تن از مسئولين و كارشناسان حفاظت       47در اين دوره    
 ها و مركز حضور داشتند. استان
 

واطالعات در نشريه داخلـي       اندازي بخش ويژه حفاظت     راه
 سازمان

هـا و انـجـام          اي از بازرسي كل استان      در جريان بازديدهاي نوبه   
سازي حفاظتي، عموم همكاران تقاضاي خود براي مستمـر    برنامه آگاه 
 كردند. سازي و بصيرت افزايي را مطرح مي هاي آگاه بودن برنامه

در اين راستا و در جهت تكميل پازل آمـوزش عـمـومـي، ايـده              
اي در نشريه داخلي سازمان مطرح و موردتوجـه       اندازي بخش ويژه    راه

مـاه     از شماره دي  “  پيام حفاظت “ قرار گرفت. لذا اين بخش با عنوان       
 در نشريه داخلي آيينه بازرسي جاي خود را باز كرد. 94

ها و اخـبـار مـرتـبـط بـا            ها، پيام در اين بخش مقاالت،يادداشت 
 شود. واطالعات ارائه مي هاي حفاظت مأموريت و فعاليت
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 نام: واتس آپ
 2009سال توليد: 

 كشور محل توليد: آمريكا 
 دهنده: شركت واتس اپ  توسعه
بـري،     هاي عامل: اندرويد، ويندوزفـون، بـلـك           سيستم

 سيمبين، آي او اس 
 

يك يهودي اشكنازي اهل اكراين بود كه در سنيـن   “  يانكن”  آقاي
نوجواني همراه با مادر و مادربزرگ خود به كاليفرنـيـايـي آمـريـكـا                 
مهاجرت كرد و پس از تحصيل ناتمام در رشته كامـپـيـوتـر جـذب                  
شركت ياهو شد و پس از به بازار آمدن تكنولوژي آيين متوجه بـازار             

 هاي موبايل شد. پرمنفعت اپيكيشن
آپ    او همراه با يكي از دوستانش دست به طراحي اپيكيشن واتس     

هـاي بـا      سرعت به يكي از پركاربردترين اپيكيشن زد اپيكيشني كه به 
كـه     طـوري  هاي هوشمند بدل شد به    كارايي فرستادن پيغام درگوشي   

 54ميليون كاربر از آن استفاده كرده و روزانه بيـش از            430ماهانه  
چيز فقط به منفعـت   شود. اما همه  ميليارد پيام كوتاه در آن جابجا مي      

شد. واتس آپ  براي كاربرانش جذاب بـود چـون              اقتصادي ختم نمي  
توانستند با سرعت زيادي متن و تصوير ارسال كنند. اما چـنـدان            مي

يك چاله امنيتي در سـيـسـتـم        2011سال    Mayامن نبود در ماه 
داد اطالعات مبادـلـه شـده       آپ كشف شد كه نشان مي  كاربري واتس 

 خواندن است. سادگي توسط برخي قابل كاربران به
سايتي را طراحـي   نيز يك هكر ناشناس وب 2012در ششم ژانويه  

توانست با داشتن شماره تلفن هر يـك     كرد كه در آن هر كاربري مي    
از كاربر  واتس آپ  دلخواه خود استيتوس يا وضعيت كاربري كاربران       

 ديگر را تغيير دهد.
 13رسان به حدي بود كه در           اشكاالت امنيتي اين سرويس پيام    

موسوم بـه اپسـتـور           IOSاز فروشگاه اپيكيشن هاي 2012ژانويه  
حذف شد تا اينكه چند روز بعد دوباره بـه اپسـتـور بـرگشـت امـا                 

 2012هاي بعدي سـال       هاي امنيتي بعدي دوباره در طول ماه        حفره
شد كه اطالعـات خصـوصـي          شد و مشخص مي     يكي، يكي كشف مي   

 كاربران چندان هم در جاي امني قرار ندارند.
ليكس و سپس ادوارد اسنودن افشاگـر آژانـس      بعدها سايت ويكي 

اي از همه اطالعات مبادـلـه        امنيتي ملي آمريكا افشا كردند كه نسخه      
شده كه در كمپاني هاي متعلق به مارك زاگـربـرگ در اخـتـيـار                   

گيرد اما ماركزاكر بركـيـت        نهادهاي امنيتي آمريكا و اسرائيل قرار مي      
گذار يهودي آمريكاي فيس بوك كـه       مالك جديد واتس آپ  و بنيان      

ميليارد دالر براي خريد  واتس اپ  پرداخته در دنيـاي تـجـارت       19
 19ازايـن       معناي اين رقم بزرگ آن است كه واتس آپ  قطعاً پيـش     

بوك سود خواهد رساند براي درك ايـن   ميليارد دالر به صاحبان فيس 
ها قرار بود  ميزان از پول كافي است تصور كنيد كه كل پولي كه غربي    

 ميليارد دالر بود. 4/5در قرارداد ژنو به ايران پرداخت كنند 
مارك زاكر برگ مالك جديد واتس آپ  يك صهيونـيـسـت هـم          

آويو از او در شصتمين سالگرد تـأسـيـس       هاي تل  است و صهيونيست  
اند و اسم پسر خوب يـهـود را روي او            آورده  اسرائيل تقدير به عمل   

آپ  ليكس مأموريت واتس هاي اسنودن ويكي  گذاشتند. بنا به افشاگري    
تواند  درواقع گردآوري اطالعات مختلف كاربران در جهان است كه مي     

 گران اطالعاتي قرار گيرد. مورداستفاده تحليل
ها عليه ايران بااينكه ايرانـيـان      براي همين است كه در اوج تحريم      

ميل به بهانه تحـريـم    هاي مفيدي همچون ياهو ميل و جي   از سرويس 
وقت درباره واتس آپ، ايـران را         ها هيچ   محروم شدند اما صهيونيست   

 تحريم نكردند.
كند تـا دخـتـران و         همچنين واتس آپ  اين امكان را فراهم مي        

 پسران دور از چشم خانواده، با يكديگر ارتباط برقرار كنند.
تنهايي براي ارتباط كافي است. ارتـبـاط بـا               كه تلفن به      درحالي 

تر را بـراي       تر و طوالني    تر، خصوصي   واتس آپ  درواقع حالتي نزديك     
كاربران ايجاد كرده است و عالوه بر مسائل اخالقي بـه دامـن زدن              

 تواند كمك برساند. ها و جنگ نرم تبليغاتي دشمن نيز مي شايعه
اي دارد كـه         گذشته از اين واتس آپ عوايد مـالـي گسـتـرده            

شوند و به همين دليل است كه اين      مي    مند  ها از آن  بهره      صهيونيست
اش در اسرائيل از مـحـبـوبـيـت بـااليـي                اپليكيشن و مخترع يهودي   

 برخوردار است.
از     Feb 2014  20اي در        آرست در مقاله    ها  روزنامه اسرائيلي   

عنوان يك يهودي موفق تقديـر و اعـالم        يانكن مخترع واتس آپ  به     
ترين اپيكيشن هاي ارتـبـاطـي در           اپ يكي از محبوب     كرد كه واتس  

هاي هوشمند اسرائيـلـي از      % به گوشي 92كه    نحوي  اسرائيل است. به   
 كنند. واتس آپ  استفاده مي

 
 دانیم؟ درباره واتس آپ چه می

 

 محمد چگيني 
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 كتاب

 )Hamferخاطرات مهفر(
 

 علي كنگاوري

 
 
 
 
 

جاسوس كشور انگليس در     “  همفر“  كتاب مذكور؛ بيانگر خاطرات    
بالد اسالمي است كه توسط آقاي دكتر مويدي ترجمه و موسسه               

بار تجديد    27منتشر و تاكنون نيز     1362انتشاراتي اميركبير در سال  
 شده است.  چاپ

ميالدي از نابساماني     18كشور استعمارگر انگلستان در اوايل قرن        
اي در    اوضاع هندوستان و بروز خطر عليه خود به دليل اختالفات فرقه 

خيال بود.    داخلي اين كشور و حاكميت فرهنگ جهل و ناداني آسوده          
حال باوجود ارزيابي و تصور اينكه عمر امپراتوري عثماني در              درعين

سال نخواهد انجاميد؛ از قدرت نرم جهان         100غرب آسيا به بيش از      
العاده در هراس بود. چراكه       ويژه فرهنگ شيعي در ايران فوق       اسالم به 

ازنظر سردمداران انگليس، اسالم از قدرت معنوي خاصي برخوردار            
العاده براي    است كه در صورت قليان و جوشش عقيدتي آن، فوق             

گرديد, ضمن اينكه كشور        منافع اين كشور خطرآفرين تلقي مي        
خواه ارزيابي كرده و     بخش و آزادي اي آزادي بريتانيا دين اسالم را نحله 

خوشي از مسيحيت      حال براين باور بود كه مسلمانان دل            درعين
 نداشته و از رهبران عقيدتي قوي و پرنفوذ نيز برخوردار است. 

بنابراين گردانندگان كشور انگليس معتقد بودند كه بايستي در              
 خصوص نفوذ انگليس براي تضعيف قدرت جهان اسالم فكري كرد.

ويژه انعقاد جلساتي با كشورهايي  رو پس از اتخاذ تدابير الزم به  ازاين
انديشي براي استثمار كشورهاي   مثل روسيه و فرانسه در راستاي چاره 

ميالدي ضمن    1710اسالمي؛ وزارت مستعمرات انگليس در سال          
هاي اين كشور، مأموريتي را       عنوان يكي از نخبه     احضار آقاي همفر به   

صراحت ايجاد اختالف و تشنج       به وي محول كرد كه هدف از آن، به         

 در جامعه مسلمانان قلمداد گرديده است.
گويد وزارت مستعمرات، مرا جاسوس كشورهاي  همفردرخاطرات مي

مصر، عراق، ايران، حجاز و قسطنطنيه كرد تا اطالعاتي را در خصوص          
هاي درهم شكستن مسلمانان و نفوذ استعماري در              جستجوي راه 

 آوري كنم. ممالك اسالمي جمع
نفر ديگر از خبرگان جاسوسي در اين ممالك     9البته همزمان با من  

دادند كه هركدام سرنوشت خود را در          مأموريت مشابهي را انجام مي    
ها مسلمان شده و در        خصوص وظايف محوله داشتند كه يكي از آن        

 مصر ماندگار شد. 
همفر در روزهاي اوليه حضور در قسطنطنيه مبني بر اجراي                 
مأموريت آموزش زبان و مناسك بومي و... با يك روحاني اهل تسنن              
بنام احمد افندي آشنا شد و خود را به وي محمد معرفي كرده و                   

توجه و    تحت پوشش اينكه فاقد پدر و مادر و..، است در نزد وي جلب            
مانده و روزها در نزد        ها در مسجدي مي      جذبه ايجاد كرده و شب     

كرده است. وي در طول دو سال اقامت خويش در               نجاري كار مي  
هاي الزم را در ابعاد مختلف كسب         كشور عثماني ضمن اينكه آموزش    

طور مرتب به كشورش      حال اخبار دولت عثماني را به        كرده و درعين  
كرد و  در مقاطعي نيز به انگليس براي ارائه گزارش جامع  منعكس مي

 فراخوانده شده است.  
تمامي   وي پس از مراجعت از انگلستان؛ حسب مأموريت محوله به           

مناسك و آداب ديني و فرهنگ اجتماعي در امپراطوري اسالمي كامالً  
ها را شناسايي     آشنا شده و موظف بوده است؛ اوال نقاط ضعف مسلمان     

ها زمينه تفرقه و        و تحليل نمايد در ثاني با سوءاستفاده از آن              
قدري با خودنمايي خويش      چنددستگي را فراهم بنمايد. وي حتي به       

نمايد كه    در مناسك ديني توجه مفتي اهل تسنن را به خود جلب مي     
دهد. همفر با     ايشان پيشنهاد ازدواج با دختر خويش را به وي مي            

كسب تكليف از وزارت مستعمرات بنا به صالحديد در اين رابطه؛ براي 
 شود.  ادامه مأموريت، اين بار عازم بصره مي
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هايي از جانب مسلمين عليه من         گويد در بصره سوءظن     همفر مي 
بود كه به دليل آشنايي من با زبان تركي و مناسك ديني اين مشكل               
را حل كرد. ولي ضمن ادامه آموزش زبان عربي و رويكردهاي موجود             

كرده است كه يكي از       در ميان شيعه و سني، روزها در نجاري كار مي         
روزها حسب اتفاق در حين كار با جواني به نام محمدابن عبدالوهاب            
 (بنيانگذارفرقه ضاله وهابيت) كه به آنجا تردد داشته؛ آشنا شده است.

العاده بوده و به سه زبان عربي؛ تركي و            ازنظر او محمد جواني فوق    
فارسي مسلط بوده و ازلحاظ نخبگي در حد عالي قرار داشته است. بنا    
به اظهار همفر عبدالوهاب جواني بسيار آزادانديش بوده و خيلي روي            

حال به مباني     داد و درعين    مباحث شيعه و سني حساسيت نشان نمي      
روي همفر پس از      عقيدتي و فكري اسالم كامالً آشنا بوده است. ازاين        

هاي بسيار نقاط قوت و ضعف وي را ارزيابي كرده و از وزارت                ارزيابي
مستعمرات كسب تكليف كرده كه وزارت مذكور گزينه يادشده را              

 دهد.  مناسب ارزيابي كرده و به همفر رهنمودهاي الزم را مي
همفر با ورود به نقاط ضعف محمد ازجمله مسائل جنسي و طرح               

شده مباحث عقد موقت در اسالم و تحريك محمد به زير پا                 حساب
گذاشتن اين ممنوعيت (ازنظر اهل تسنن) وي را متقاعد به مسئله              
صيغه كرده و در اين رابطه او را با يك جاسوسه انگليس در بصره بنام    

كه ضمن هماهنگي با جاسوسه مذكور         طوري  كند. به   صفيه آشنا مي  
ضعف  شدت كاركرده و از جانبي ديگر ضمن كشف نقطه روي محمد به

شده در رابطه با       گير و حساب    غرور در محمد و طرح مباحث دامن        
ها؛ سرانجام در درازمدت وي       شيعه و سني و احصاء نقاط ضعف بر آن        

نمايد.   را ترغيب به اعالم پيشوايي و مرجعيت براي آييني جديد مي            
هاي ساختگي و دروغ خود       حتي براي پيش برد اهداف خويش خواب      

كرده است؛ تا وي را متقاعد به اهداف خويش            را به محمد تعريف مي    
هاي بسياري با علما شيعه نيز         بنمايد. ضمن اينكه همفر در فرصت      

 كرده است.  هاي خود را تكميل مي تماس داشته و اخبار و برنامه
همفر در ادامه اقدامات خود در دوره مشخصي به همراه ابن                   

سال درس    4عبدالوهاب به ايران مسافرت كرد (محمد در اصفهان           
 حوزوي خوانده است)

همفر جهت رسيدن به مقاصد خود و براي اينكه در ايران به محمد              
سخت نگذرد، وي را در اصفهان با جاسوسه ديگري بنام آسيه (مقيم             

روي   قدري خوب   كند.در حقيقت به    شيراز و يهودي مسلك) آشنا مي      
شده كاركرده است كه كامالً       محمد در راستاي اهداف از پيش تعيين      

 رضايت وزارت مستعمرات انگليس جلب شده است. 

زحمت مدت كوتاهي براي مرخصي و  گويد در اين دوره، به همفر مي
ارائه گزارش به انگلستان رفتم، در روزهاي آخر مرخصي يه سري به             

كه   وزارتخانه زدم، وزير شخصاً با من مالقات كرده و گفت ازآنجايي             
خواهد رازي را با من در ميان           ام مي   مأموريتم را خوب انجام داده     

 گذارد. مي
ديدم؟! در آن جلسه      او مرا به سالني هدايت كرد. خداي من چه مي         

هاي جهان اسالم مثل شاه ايران و           دقيقاً شبيه ده نفر از شخصيت       
هاي مذهبي را ديدم و باكمال تعجب            امپراتور عثماني و شخصيت    

 70ها حداقل تا      ها براي چيست؟! گفته شد آن       وقتي سؤال كردم اين   
هاي اصلي را برخوردارند و حتي تعدادي      هاي شخصيت درصد از منش 

ها در    خواهيم از آن    هاي مادري كامالً مسلط هستند و ما مي          به زبان 
ويژه در رابطه با طرح مباحث سوژه  برداري كنيم به اهداف خويش بهره

هاي اسالمي    يعني عبدالوهاب (وي براي جدل و بحث باشخصيت           
 كنيم. آماده شود) استفاده مي

گويد در ادامه اين ديدار، دو جلد كتاب قطور كامالً                  همفر مي 
صفحه بود به من داده شد كه           1000محرمانه كه هركدام در حد       

هاي بدلي و جلد      ها و مطالبي پيرامون شخصيت      ها برنامه   يكي از آن  
ديگر در رابطه با ريزترين نقاط قوت و ضعف مسلمين در جهت                  

ها بوده است     هاي نفوذ و ايجاد ناپايداري و اختالف در ميان آن            برنامه
 ها احصا شده است.   كه در آخر خاطرات همفر، بخش عمده آن

بنابراين بايستي اذعان داشت عبدالوهاب باتربيت و تحريك و كمك          
جايي رسيد كه فرقه ضاله وهابيت را در سرزمين             كشور انگليس به  

 نجد عربستان بناكرده و گسترش داد.
گويد: پس از چند سال دعوت محمد؛ انتشار مذهب او               همفر مي 

قرين موفقيت گرديد و وزارت مستعمرات تصميم گرفت ازنظر                
 كار شود. به سياسي هم در جزيره العرب دست

را به  »  محمدابن سعود «اين بود كه بريتانيا يكي از عمال خود بنام          
اي مخفي    همكاري با محمد بن عبدالوهاب مأموريت داد و نماينده           

پيش محمد فرستاد تا هدف بريتانياي كبير را براي او روشن ساخته و 
رو بود كه     بر لزوم اشتراك مساعي در اين زمينه تأكيد كند. ازاين            

وهابيت با كمك انگليس در عربستان شيوع پيدا كرد و در مقاطعي              
قدري گسترش يافت كه دولت عثماني و مصر را نيز مورد                      به

 اندازي قرارداد.       دست



 ۱۳۹۴  سال ششم/مشاره هفتاد و پنج/ اسفند 

 

35 

 اهداف غافلگيري
شخص، سازمان و يا كشوري كه اقدام بـه اسـتـفـاده از اصـل                

كند، از ايـن اقـدام خـود             غافلگيري عليه رقيب يا دشمن خود مي      
توان به قـرار   نمايد. اهم اين اهداف را مي اهداف متعددي را دنبال مي 

 زير برشمرد:
 برهم زدن تعادل روحي دشمن -
 ايجاد ناهماهنگي و آشفتگي سازماني -
 بازداشتن دشمن از انجام واكنش مناسب -
 جبران كمبود نيرو و امكانات خود -
 در دست گرفتن ابتكار عمل -
نشان دادن قدرت و برتري خود بخصوص در حـوزه هـاي            -

 ناشناخته

اهميت اين اصل موجب شده است تا توجه به رعـايـت آن كـه          
هاي ناشناخته دشمن، به صورت غيرمنتظره و    پذيري حمله به آسيب 

دهد به عنوان يـكـي از      هاي ناپيوسته را مورد توجه قرار مي      به شيوه 
قرار گرفته و در كنار استفاده          1الزامات مهم در جنگ هاي ناهمگون     

 از ديگر ويژگي هاي جنگ نامتقارن مانند:
 تكرارپذيري  -
 كوتاه مدت بودن  -
 بيني بودن غيرقابل پيش  -
 نداشتن صحنه نبرد مشخص -
 نامشخصي و نامعيني جنگجويان -
 نداشتن ابزار و فناوري مشخص -
 داشتن فضاي مانور زياد -
 ضربه زدن دقيق عملياتي -
 داشتن واحدهاي اجرايي و رزمي كوچك -

 2زمينه هاي موفقيت اين نوع از نبرد به نحو محسوسي باال برود.
 عالئم غافلگيري و مشخصات تصميم گيري در مواقع بروز آن

وقتي فرد و يا سازمان و در سطحي باالتر كشوري در مـعـرض              
شـود. از جـملـه          گيرد، شرايطي بر او تحميل مي      غافلگيري قرار مي  

 آنكه:
 شود. زمان براي اتخاذ تصميم دچار محدوديت مي -
 نيروي پشتيباني كننده به اندازه نياز در دسترس نيست. -

 

 تأملی بر عوامل و آثار غافلگیری در برابر دمشن
 قسمت سوم

 خليل اسفندياري 
 كارشناس طرح و برنامه حفاظت و اطالعات سازمان بازرسي كل كشور 

 اشاره:
 آيينه بازرسي مطالعه كرديد. 74و  73دو قسمت از اين مقاله را در شماره هاي 

در شماره هاي گذشته، به واژه شناسي غفلت، غافل و غافلگير پرداخته و اهم موضوعات در معرض خطر غفلت را بيـان                 
نموديم. غفلت در ادبيات فارسي و شعر شاعران برجسته و تبيين ويژگي انسان هاي غافل و آثار و پيامدهاي غفـلـت در                         
حوزه هاي فردي، جمعي و بين المللي و نيز توجه به اصل غافلگيري و هشدار نسبت به آن در آثار ادبـي و تـاريـخـي                    
كشورمان، ديگر بخش هايي بود كه در دو قسمت نخست درباره آن مطالبي ارائه شد. در اين شماره، قسمت سوم اين مقاله             

 خوانيم.  را با هم مي
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 فضاي رواني براي اتخاذ تصميم مناسب، مساعد نيست. -
 شود. فضا براي مانور و تحرك دچار محدوديت مي -
تواند به ضد خود تبديل شده و به مشكلي بـر           هر اقدامي مي   -

 مشكالت موجود بيافزايد.
با عنايت به مطالب فوق و اهدافي كه رقيب يا دشمن از غافلگـيـر    

توان عاليم موفقيت اعمال اين اصل را در نوع و نـحـوه    كردن دارد مي 
 رفتار سيستمي كه دچار غافلگيري شده مشاهده نمود. 

 گيري تشتت در تصميم -
 هاي حساب نشده تصميم گيري -
 موضوع گيري هاي متناقض -
عدم جبران تلفات وارده در        -

 موعد معقول و منطقي
 بر هم خوردن محاسبات -
از دسـت دادن مـواضـع و            -

 امتيازات
 از جمله اين عالئم است.

بديهي است بروز همه اين عـالئـم        
هاي عمومي و در يك سطح و يك شكل نـخـواهـد       در همه غافلگيري  

بود بلكه بسته به ميزان تجربه و تسلط مـديـران ارشـد و مـربـوط              
 تواند متفاوت باشد. مي

چه بسا مديري با استفاده از روحيات و تجربه هـايـي كـه دارد                 
بتواند بگونه اي با موضوع غافلگيري برخورد نمايد كه بدون ورود بـه         
تنش مضاعف در سيستم تحت هدايت و مديريت خود، از آن عـبـور            

 كند.
 ضمن آنكه بسته به اينكه اين غافلگيري در كدام يك از اشكال:

 ابزار -
 زمان -
 مكان -
 تاكتيك و روش -

 سطح : 3و يا در كدام يك از 
 استراتژيك -
 عمليات -
 تاكتيك -

رخ داده باشد، آثار و تبعات آن و نيز نحوه مواجهه با آن متفـاوت               
 خواهد بود.

بديهي است چنانچه اين غافلگيري در سطح عالي و استراتـژيـك            
هاي كالن، است رخ      گذاري  يك سازمان و يا كشور كه عهده دار هدف        
تر از غافلگيري هايي اسـت   دهد. لطمات ناشي از آن به مراتب سنگين 

سطح ديگر اتفاق بيـافـتـد.       2كه در   
چرا كه غافـلـگـيـري در سـطـوح             
استراتژيـك زمـيـنـه هـاي بـروز             
گسستگي در سيستم را فراهم كرده      
و مــوجــب واگــرايــي در مــيــان         

شود. به نـحـوي        هاي آن  مي     توانايي
كه بعضا ممكن است عناصر و افـراد        
مختلف حاضر در يك سيسـتـم كـه          

رود در كنار هم عمل كنند، نه تنها در جهت پوشش نقـاط               انتظار مي 
ضعف همديگر كاري انجام ندهند، بلكه موجبات خنثي يـا كـم اثـر         

 نمودن فعاليت هاي همديگر هم را نيز فراهم نمايند.
اگر تصميم گيري را براساس ميزان آگاهي يا ابهـام مـوجـود در         

 موضوع مورد تصميم، در سه دسته:
   3وضعيت اطمينان -
 4وضعيت مخاطره -
 وضعيت عدم اطمينان -

توانيم اين ادعا را مطرح سازيم كه تصميم       تقسيم بندي كنيم، مي   
گيري در شرايط غافلگيري به وضعيت سوم (وضعيت عدم اطمينان و           

 قطعيت) نزديك تر است.
بديهي است در چنين فضايي، اركان اساسي و متغيرهاي كليـدي         

برهم زدن تعادل روحي دشمن يا رقـيـب،ايـجـاد            
ناهماهنگي و آشفتگي سازماني، بازداشتن دشـمـن از          
انجام واكنش مناسب،جبران كمبود نيرو و امكانات خود،        

دادن قدرت و برتري  در دست گرفتن ابتكار عمل و نشان
خود بخصوص در حوزه هاي ناشناخته، اهم اهداف يـك          

 آيد. حركت غافلگير كننده بشمار مي
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تعريف كننده يك فضاي تصميم (مجموعه سياست ها، راهـكـارهـا،        
ها كه تصميم گير و برنامه ريز بايد از بـيـن آنـهـا                ها يا گزينه    اقدام

انتخاب كند، مجموعه اي از وضعيت هاي آينده كه وقوع آنها قـابـل              
تصور باشد و...) وجود نداشته و تصميم گيرنده، دچار محدوديت در          
اطالعات پيرامون فضاي تصميم و همچنين در تنـگـنـاي زمـان و                

تواند منجر بـه عـواقـب          امكانات بوده و كوچكترين سهل انگاري مي      
 جبران ناپذير شود.

 ها و موضوعات غافلگيري كدامند؟ زمينه
براي برنامه ريزي بـه مـنـظـور           

جلوگيري از وقوع غـافـلـگـيـري،         
ها و    اينكه غافلگيري در چه حوزه    

دهـد حـائـز         موضوعاتي رخ مـي   
اهميت است. اهم اين موضوعـات       

توان به شرح ذيـل بـيـان            را مي 
 كرد :
غافلگير شـدن در مـورد            -

بازيگر يا عناصر تهديـدگـر(كـدام        
 بازيگر يا چه عامل)

غافلگير شدن در مورد متحدان يا عناصر همراه عنصراصلي (با          -
 چه متحداني يا در هم افزايي با چه عناصري)

غافلگير شدن در مورد قدرت و توان تهديدگر (با چه تـوانـي،               -
 اعم از توان شروع و توان پايداري)

 غافلگير شدن در مورد زمان بروز تهديد(كي، در چه زماني) -
غافلگير شدن در مورد ميزان تداوم و طول كشيدن تهديد (تا                -

 چه مدتي)
غافلگير شدن درمورد ارزش هاي مورد تهديد (كدامين ارزش،            -

 با چه اهميتي)
 غافلگير شدن در مورد شدت و ابعاد تهديد (چه ميزان) -
 غافلگير شدن در مورد مكان بروز تهديد (كجا)  -
 غافلگير شدن در مورد شيوه و ابزار اعمال تهديد. -

موضوع را مي توان در قالب يك پرسش، به شـرح ذيـل                 9اين  
 دركنار هم گرد آورد :

كدام بازيگر(يا چه عنصري)، همراه با كدام متحد (يا عناصرهم        ”  
افزايي)، كي، كجا، تا چه مدتي، كدامين ارزش ما را با چه شـيـوه و           

   5“ابزاري، و با چه شدت و ابعادي تهديد مي كند؟
 تواند زمينه ساز غافلگيري شود هايي كه مي ويژگي

غافلگيري، محصول يك سري از نواقص و شرايط است. نـواقصـي      
 كه ممكن است در:

 روحيات و خصوصيات افراد -

 اطالعات و اخبار -
 ابزار و امكانات -
 شرايط و موقعيت ها -

 وجود داشته باشد.
اين نواقص اگر به موقع مورد شناسايي واقع نشده براي رفع آنهـا      

تواند منجر به غافلگيري يك مجموعه يـا در     چاره انديشي نشود، مي 
 سطحي وسيع تر يك كشور شود.
تواند سبب ساز غافلـگـيـري شـود،            از جمله زمينه هايي كه مي     

خصوصياتي است كه ممكن است در      
مـديـر يـا مـديـران ارشـد و               

گير يك سازمان يا يـك         تصميم
كشور وجود داشته موجب شـود      
تا هشدارها به مـوقـع ديـده و           

 شنيده نشود.
برخي از اين خصـوصـيـات كـه        

تواند زمينه هاي غافل شـدن        مي
 مدير را فراهم كند عبارتند از :

 نداشتن سعه صدر -
 پست شمردن ديگران بخصوص زير دستان -
 نداشتن حسن تدبير -
 عبرت نگرفتن از حوادث و شكست ها -
 غرور و خودشيفتگي -
 بي توجهي به نظم و انضباط   -
 ترس و ترديد افراطي -
 كسالت و تنبلي -
 نداشتن حافظه بلند مدت و تيز -
عدم برخورداري از فكر همه جانبه نگر و قدرت تشخيـص و         -

 گري تحليل
 ميدان دادن به افراد چاپلوس -
 خوشبيني افراطي نسبت به اطرافيان -
 بدبيني افراطي به اطرافيان -
 مشورت ناپذيري -
 بي توجهي به حفاظت از اسرار و اطالعات -
 ها و اقدامات به تاخير انداختن تصميم -
بي توجهي نسبت به بروز نشدن دانش و اطالعـات خـود و             -

 مجموعه تحت مديريتش
 عجول بودن در تصميم گيري و اقدام -
 كم تحملي و انتقاد ناپذيري -
 ناتواني در مهار بدخواهان -

وقتي فرد و يا سازمان و در سطحي باالتر كشوري در مـعـرض               
شود. از جمله      گيرد، شرايطي بر او تحميل مي       غافلگيري قرار مي  

شود. نـيـروي      آنكه زمان براي اتخاذ تصميم دچار محدوديت مي       
پشتيباني كننده به اندازه نياز در دسترس نيست. فضاي روانـي        
براي اتخاذ تصميم مناسب، مساعد نيست. فضا براي مـانـور و               

تواند بـه ضـد        شود و هر اقدامي مي      تحرك دچار محدوديت مي   
 خود تبديل شده و به مشكلي بر مشكالت موجود بيافزايد.
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متمركز كردن اختيارات و تصميم گيري در دسـت خـود و         -
 عدم تفويض متناسب آن

 چينش ناصحيح نيروها و توانايي ها -
غفلت از ارزيابي مستمر و دقيق كاركرد و توانـايـي اجـزاي               -

 مجموعه تحت مديريت خود و رفع بموقع نواقص موجود در آنها
 بلند پروازي هاي افراطي -
رفتار محافظه كارانه و تالش براي حفظ وضـع مـوجـود و                 -

هـاي     نيانديشيدن به دستيابي بـه افـق        
 جديدتر

زدگي و فاصله گيـري       عمل -
 از انجام امور زيربنايي

سابقه استفاده از اصل 
 غافلگيري در تاريخ

خلدون، چهـار نـوع      در نگاه ابن  
 جنگ (سخت) وجود دارد :

هايي اسـت     الف) نوع اول جنگ 
كه ميان قبايل مجاور و همسايه يـا       

 دهد. عشاير رقيب رخ مي
هايي است كه     ب) نوع دوم، جنگ    

 دهد. خود را در شكل تجاوزطلبي و استثمارگري نشان مي
 ج) نوع سوم، جهاد است كه داراي ماهيتي ايدئولوژيك است.

ها با معارضان خـود   د) نوع چهارم، جنگ هايي است كه حكومت        
 دهند. كنند، صورت مي و كساني كه عليه آنها قيام مي

ها در سطـوح    يكي از اصول مورد توجه و استفاده در عموم جنگ         
 و انواع مختلف آن، اصل غافلگيري بوده است.

غافلگيري در جنگ به معناي وارد كردن ضربه بـه دشـمـن در         
زمان، مكان و روشي است كه دشمن آمادگي پذيرش آن را نـدارد.            

هاي غير رقابتي و    هاي ديگر نيز به ورود به حوزه        غافلگيري در حوزه  
  6پيگيري ابتكار خود به صورت جدي و بي وقفه تعريف شده است.

نمايد تـا بـا اقـدامـات          برداري از اصل غافلگيري ايجاب مي       بهره
مناسب، فرصت عكس العمل از دشمن سلب شده و او زمـانـي از              
عمليات ما مطلع گردد كه زمان كافي براي عكس العمل نـداشـتـه               

 باشد.
بنا به اين تعريف، بايد گفت غافلگير كردن رقيب يا دشمن، يكي           

 ها و تاكتيك هاي رزمي از دوران كهن بوده است. از شيوه
واقعيت آن است كه در طول تاريخ، هيچگاه، جنگ از فـريـب و              

تواند عدم توازن قوا را        غافلگيري خالي نبوده و بعنوان روشي كه مي       
 به توازن وحشت مبدل سازد مورد توجه و استفاده قرار گرفته است.

هاي ماندني نبرد در چين باستان است.   طرّاح شيوه   7» سون تزو « 

هاي نظامي او همچنان محل رجوع و استفاده         چهره اي مشهور آموزه   
است. وي در توصيه هاي نظامي خود به استفاده از اصل غافلگـيـري        

 كند: اشاره كرده و چنين توصيه مي
هاي ناگهاني، دشمن را در جاهايي كه آماده نـيـسـت،          با حمله ”  

هاي ضربت به وي هجوم بريد... سرعت و چاالكـي،        غافلگير و با گروه   
جوهره جنگ است. از فقدان آمادگي دشمن اسـتـفـاده كـنـيـد و                  

بيني نشده را برگزينيد و در جايي كـه بـراي خـود          مسيرهاي پيش 
 “  مصونيت ايجاد نكرده است او را بكوبيد.

پــرداز    نــظــريـه “  لـيــدل هـارت    ”  
بريتانيايي نيز دربـاره فـريـب و           

فـريـب و        غافـلـگـيـري و ضـد         
غافلگيري به عنوان نيازي براي       ضد

 ها چنين مي گويد:  كليه جنگ
نقطه ضعف دشمن را شناسـايـي   ”  

كنيد و با كليه نيروهاي ممكن بـه        
آن نقاط حمله نماييد و در عـيـن       
حال در مقابل خطر حمله متقابـل       
دشمن از نقطـه ضـعـف خـودي           

   8“محافظت نماييد.
هـا و       همچنانكه پيشتر نيز اشاره شده، غافلگيري را در حـوزه           

 موضوعات مختلف مانند :
 زمان -
 مكان -
 تاكتيك و روش -
 برنامه ريزي -
   9طراحي -

 مي توان عملي كرد. 
بر اين اساس استفاده از اصل غافلگيري در نزد ايرانيان بـاسـتـان     

هايي از كـتـاب         توان در بخش نيز مغفول نمانده و رد پاي آن را مي    
 دينوري آمده مشاهده كرد: 10»عيون االخبار«كه در » نامه آيين«

و هنگامي كه دشمن در فكـر دفـاع از خـود نـيـسـت و                 ”...  
هـاي مـقـدم دشـمـن            فرستد و وقتي در قسـمـت        جاسوساني نمي 

شود و دشمنان، چارپايان خود را بـه          مباالتي و غفلت مشاهده مي      بي
اند، بايد از كمينگاه بيرون آمده و به چند دسـتـه        ها رها كرده    چراگاه

تقسيم شد و در زمستان در سردترين و در تابستان در گرم تـريـن               
   11“موقع (بيرون آمد)... و براي حمله به دشمن شتافت.

 
 

 ...ادامه در شماره بعد

گيري، تصميم گيري هاي حساب       تشتت در تصميم  
هاي متناقض، عدم جبران تلـفـات         گيري  نشده، موضع 

خوردن محاسبات  وارده در موعد معقول و منطقي،برهم  
و از دست دادن مواضع و امتيـازات از جمـله عـالئـم           
سيستمي است كه دچار غافلگيري شده است. بديهي         

هاي عمومي و     است، بروز اين عالئم در همه غافلگيري      
در يك سطح و يك شكل نخواهد بود بلكه بسته بـه             

توانـد    ميزان تجربه و تسلط مديران ارشد و مربوط مي        
 متفاوت باشد.
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پينوشت: 
 1.  جنگ ناهمگون براي توصيف نوعي از جنگ استفاده ميشود كه طرف هاي درگير در آن از حيث فناوري و تواناييهاي نظامي در جنگ در يك سطح قرار ندارنـد،

 به همين سبب روشهاي مورد استفاده آنان در جنگ عليه يكديگر، متفاوت از هم است. ز نظر ستاد مشترك ارتش آمريكا،جنگ ناهمگون عبارت است از تضعيـف

 قواي دشمن و در عين حال بهره برداري از نقاط آسيب پذير او، از طريق فناوري غيرقابل انتظار يا روشهاي مبتكرانه.(پدافند غيرعامل- جنگ ناهمگون و تـحـول

 http://defaee.khschool.ir ،(ساختاري در صحنه نبرد 

 http://seratehamid.blogfa.com ،2. ويژگيهاي جنگ ناهمگون 

3.  در اين وضعيت، تصميمگيرنده ميتواند پيشبيني كند كه درآينده چه رخ مي دهد. در اين وضعيت، حداكثر آگاهي و حداقل ابهام وجود دارد و اعـتـمـاد بـه
 تصميمات متخذه، بيشترين حد ممكن است. 

4. در اين وضعيت، ميزان احتمال وقوع هر يك از نتايج ممكن، معين است وامكان تصميم گيري براساس نتايج محتمل وجود دارد، يعني اطالعات موجود نيست و
قابليت پيش بيني كمتر است. اين وضعيت، آميزه اي كم و بيش يكسان از آگاهي و ابهام است و اعتماد به تصميمات متخذه درحد وسط قرار دارد. 
 5. مقاله“بحران چيست و چگونه تعريف مي شود؟ -“دكتر سيد حسين حسيني- فصلنامه امنيت، سال پنجم، شماره 2 و1، پاييز و زمستان 1385. 

 6. مديريت استراتژيك ـ ساموئل سرتو و پائول پيتر ـ ترجمه علي شمخاني ـ از انتشارات دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه ـ 1380 

 7. وي در سده 6 پيش از ميالد در ايالت وو در كشور چين يك ارتشتار و همدوره با كنفوسيوس بود.  كتاب“  آيين و قواعد رزم“  او بزرگترين اثر نظامي باستاني چيـن

محسوب ميشود كه در جهان نيز تاثيرات گستردهاي داشته است. وي در اين كتاب، تاكتيكهاي جنگي و افكار فلسفي خود را تشريح كرده است. اين كتاب 13
 فصل دارد. 

محاسبه و طرح نقشه، برپا كردن جنگ، طرح و تدبير حمله، آرايش و آماده سازي، نيرو و انرژي، نقاط ضعف و قوت، اقدامات نظامي، متغيرهاي 9 گانه، پيـشـروي
 لشكريان، عوارض و اشكال زمين، انواع نه گانه زمين، حمله با آتش و استفاده از جاسوسان عنوان فصول مختلف اين كتاب است. 

 http://defaee.khschool.ir ،(جنگ ناهمگون و تحول ساختاري در صحنه نبرد)8. پدافند غيرعامل 

 9. اصول جنگ، مهدي عزيزان، انتشارات زمزم هدايت 

 10. نوشته ابن قتيبه دينوري، كتابي كهن در موضوع تاريخ و اخبار و ادب و موضوعات گوناگون ديگر است. اين كتاب از10 بخش تشكيل ميشود كه عبارتند از: كتاب

السلطان، كتاب الحرب،كتاب السؤدد،كتاب الطبائع و االخالق المذمومة،كتاب العلم و البيان،كتاب الزهد،كتاب االخوان،كتاب الحوائج،كتاب الطعام و كتاب النساء 
11. همان. 
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 استعالم حقوقي

 
و   1387قانون شوراهاي حل اختالف مصوب         9با عنايت به مادتين     

، تقاضاي ايجاد رويه    1392قانون آئين دادرسي كيفري مصوب          340
هاي كيفري با مجازات كمتر از ده ميليون ريال،              در ارجاع پرونده  

 گرديده شده است.
 
 

 نظريه كميسيون حقوقي
 

در خصوص    94/8/19كميسيون حقوقي سازمان در جلسه مورخ          
 موضوع فوق بررسي و به شرح ذيل اظهارنظر نمود:

هاي   تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، ارجاع گزارش        وفق قانون   «
هاي كيفري سازمان كه متضمن اعالم          طور پرونده   بازرسي و همين  

بايست از طريق مرجع قضايي انجام         وقوع و پيگيري جرمي است مي      
پذيرد و اصوالً مخاطب نهادن شوراي حل اختالف در اين زمينه                 

قانون آئين    340نظر از ماده        وجهي ندارد. موضوع مذكور صرف      
است كه جرايم موضوع استعالم را          1392دادرسي كيفري مصوب     

 »داخل در صالحيت دادگاه كيفري نموده است.
 

 استعالم حقوقي
 

نامه انضباطي بانك تجارت كه مقرر نموده          در خصوص تعارض آئين   
تصميمات صادره توسط كميته انضباط كار قطعي بوده و واحد               «

روز   10ربط موظف است تصميمات مزبور را حداكثر ظرف مدت             ذي
با حق  »  از تاريخ صدور، به متهم ابالغ و از تاريخ ابالغ اجرا نمايد.               

قانون تشكيل سازمان      6تجديدنظرخواهي سازمان، موضوع ماده        
نامه مذكور و     بازرسي كل كشور و امكان لحاظ حق موصوف در آئين          

 موارد مشابه از كميسيون حقوقي استعالم گرديد.
 
 

 
 
 

 نظريه كميسيون حقوقي
 

در خصوص    94/8/19كميسيون حقوقي سازمان در جلسه مورخ          
 موضوع فوق بررسي و به شرح ذيل اظهارنظر نمود:

اي از مراحل دادرسي كار        رسيدگي در كميته انضباطي كار مرحله      «
گردد، بلكه نقش مشورتي براي كارفرما داشته و                محسوب نمي  

تصميمات متخذه در اين كميته منتسب به كارفرما خواهد بود. لذا              
طرح در مراجع حل      همانند ساير اختالفات كارگري و كارفرمايي قابل      

اختالف خواهد بود و ذكر عنوان قطعي بودن تصميمات كميته                 
باشد   انضباطي، مانع از تجديدنظرخواهي از آن در مراجع ذيصالح نمي     

تواند مغاير با قانون كار باشد و          نامه مذكور نمي    و پرواضح است آئين   
كه قيد    مراجع تجديدنظرخواهي در آن را ناديده انگارد. مضاف بر اين          

ها و    در خصوص بسياري از آرا و تصميمات هيئت          »  قطعي بودن «
هاي رسيدگي به      هاي اداري و شبه قضايي نظير هيئت           كميسيون

تخلفات اداري در قوانين و مقررات مربوطه استعمال گرديده كه               
 »باشد. معارض حق تجديدنظرخواهي از آن در مراجع باالتر نمي

 

 نظریه کمیسیون حقوقی سازمان
 
 

 استعالم حقوقي
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 مقدمه 
اشتباه بـا بـحـث زن         ازآنجاكه مقوله حجاب و عفاف متأسفانه به      

شده است، نقش و جايگاه مردان در بحث حجاب و عـفـاف               درآميخته
تر از همه عمليـاتـي اسـت مـورد          طور كه بايسته، شايسته و مهم      آن

هـاي     كه تكاليف و مسـئـولـيـت         پردازش قرار نگرفته است درصورتي    
الرجال قوامـون عـلـي       « مردان در اداره خانواده بر اساس آيه شريفه         

 .است شده  بيش از زنان تعريف »النسا
كه به بـحـث و          هاي مردانه نيز مردان بيش از اين        حتي در جمع  

نظر در خصوص نقش و تكاليف خود در احياي يـك خـانـواده                 تبادل
اسالمي بپردازند به بحث و نظر در خصوص نقـش زنـان در رونـق                  

پـردازنـد،      عفتي و... مـي     حجابي و بي خصوص بي  معضالت فرهنگي به  
كه مردان تكاليف و ابزارهايي دارند كه با استفاده صحيح از        درصورتي

توانند بخش زيادي از شرايط تشكيل يك خانواده اسالمي را            ها مي   آن
 :شود ها اشاره مي ترين آن تأمين كنند كه در ادامه به برخي از مهم

 محبت 
عنوان چشمه محبت و عطوفت در خانواده وظيفه گـرم   اگر زن به   

كردن كانون خانواده را دارد، اين مرد است كه بايد اين چشـمـه را                 
تغذيه و حفظ و حراست كند، چشمه محبت زن از عمق وجود مـرد               

يابد و اگر زني قادر به سيـراب   جوشد و راه به خانواده مي     است كه مي  
كردن عاطفه خانواده نباشد، اين مرد است كه ابتدا بايد بـه خـودش             

 !بنگرد كه آيا چيزي براي جوشش به اين چشمه داده است؟
تواند اهل ناز و       راستي تاكسي نازكش نداشته باشد چگونه مي        به 

محبت شود؟! مرد اگرچه بايد به فرزندانش نيز محبت ورزد اما بـايـد               
درستي بين همسر و فرزندانش توزيع كنـد و نـيـاز          اين محبت را به   

درستي درك و تأمين كند و البته همين محبـت         محبتي هر يك را به    
تواند بدون تنـبـيـه و          نيز بايد در خانواده مديريت شود، يك مرد مي        

تشر و تنها با شدت و ضعف در محبت موجب تنبه و توجه و تربـيـت        
 .اش شود خانواده

 روزي حالل
يك مرد وظيفه دارد درراه تأمين درآمد حـالل بـراي خـانـواده                

اش است ايشان را  تالش كند و تا به آنجا كه در شأن همسر و خانواده       
به لحاظ خوراك و مسكن و درمان و آموزش و ساير نيازها تـأمـيـن                 

كند، تأمين درآمد حالل و آبرومندانه براي همسر و فرزندان از عوامل          
 افتخار و تكيه كردن يك زن به شوهرش است.

مردي كه وظيفه تأمين درآمد را به همسرش بسپارد يـا بـدون               
ياري او به اين مهم قادر نباشد، عمالً موجب كاهش اتكا و افـتـخـار                 

تر از كسب درآمد، حالل بـودن آن           شود و اما مهم     همسرش به او مي   
 است.

اش نداند، اثرات وضـعـي خـود را             مال حرام، هرچند كه خورنده    
گذارد و موجب از بين رفتن حس و حال عبادت و كم سو شـدن                مي

راستي جز به سيب حالل بهشتـي         شود، به   نور معنويت در خانواده مي    
 توان منتظر رويش كوثري عالمتاب بود؟! مي

درآمد حالل در رشد و تربيت تمام اعضاي خانـواده نـقـش بـه                 
اهللا (خمس و زكات) به آن    الناس و حق  سزايي دارد و درآمدي كه حق     

تواند بستري براي تربيت و تكامل در خـانـواده          شده باشد نمي    آميخته
 بگستراند.

 مديريت و تدبير
خانواده محتاج تدبير است و در كنار كسب درآمـد چـگـونـگـي                
مصرف آن در مديريت متعادل يك خانواده اهميت به سـزايـي دارد،            
مرد باتدبير بين تغذيه مادي و معنوي، آموزش و تربيت، تفريح و كار،    

چـنـيـن     كند و اين شوخي و جدي، تشويق و تنبيه و تعادل برقرار مي    
است كه باوجود يك مرد مدبر، زن با آرامش خاطر در سايه اتـكـا و          
اطميناني كه به شوهرش دارد به جوشـش مـحـبـت در خـانـواده                   

 پردازد. مي
مرد باتدبير حتي اگر چندان هم تمكن مالـي نـداشـتـه بـاشـد                  

تواند آرامش را به زنش تقديم كند و اولين نياز يـك زن بـراي                    مي
هـا و     جوشـــش محبت در خانواده همين آرامـــش و دوري از تنش  

هاست؛ خانواده به مديريت نياز دارد و در يك خانواده سـالـم،         استرس
شوند، نبايد طوري بشود كه درنهايت خانواده         نيازها اهم في االهم مي    

منظور تأمين نيازهاي غيرضروري فرزندان دچـار سـوءتـغـذيـه و               به
 تنگدستي شود.

از موارد بسيار مهم ديگري كه به مديريت نياز دارند مـديـريـت                
وآمد و مديريت فرهنگي در كانون خانواده است كه شامل حـوزه          رفت

شود، در بـرابـر هـر           وسيعي از رفتارهاي سلبي و ايجابي توأمان مي    

ترین وظایف مردان در احیای سبک زندگی اسالمی مهم  
 

منكر معروف و نهي از   پيام امر به 
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هاي مـنـاسـب     اي به خانواده منعي به راهكاري نياز است و هر خانواده 
جاي تفريحات نـاسـالـم     جهت تعامل و دوستي و به تفريحات سالم به   

 نياز دارد و اين مقوالت نيز به مديريت نياز دارد.
 

 آموزي مهارت
هايي نياز دارد كه مرد و زن مكلف به آموخـتـن            زندگي به مهارت  

ها هستند و متأسفانه اين مسئله بسيـار مـغـفـول واقـع               اين مهارت 
هاي زندگي از مسائل زناشويي تا مسائل تـربـيـتـي،            شود؛ مهارت   مي

گيـرد و نـقـش         گفتاري، ارتباطي، مديريت خانه و هزينه را در برمي   
كنـد، لـيـكـن        بسيار مهمي را در ايجاد سبك زندگي اسالمي ايفا مي 

ها بعضاً بدون مطالعه و توجه به آثـار        آموختن در خصوص اين مهارت    
انديشمندان و دانشمندان معاصر اسالمي و حـتـي غـربـي مـيـسـر              

آموزي توقع داشـت      توان بدون مهارت    شود و به همين لحاظ نمي       نمي
 كه انسان صاحب مهارت شود.

با نگاهي به آثار معاصري مانند آثار دكتر جان گري (مثل كـتـاب    
هـاي     رسيم كه مهارت مردان مريخي وزنان ونوسي) به اين نتيجه مي       

زندگي تنها آن چيزهايي نيستند كه دانشمندان اسالمـي از مـتـون         
شوند تا  هايي كه موجب مي اند، بلكه آن مهارت   اسالمي استخراج كرده  

كانون خانواده به محيطي امن و آرام (كه براي تربيـت مـنـاسـب و                  
 شود. اسالمي الزم است)، بدل شود را نيز شامل مي

 
 صبر و گذشت

شود تا   زن ماهيتي عاطفي و احساسي دارد و اين مسئله باعث مي          
تر از مردان برانگيخته، عصباني يا ناراحت شـونـد و          زنان خيلي سريع  

شايد به همين دليل است كه شرع مقدس حق طالق را به زن نـداده            
واسـطـه      و يا شرط ولي را براي ازدواج الزم كرده است و اما مردان به       
تـوانـنـد     منطقي كه غالباً بر عواطفشان چيرگي دارد، بيش از زنان مي   

احساسات و عواطفشان را مديريت و كنترل كننـد و ايـن مسـئلـه              
 موجب افزايش صبر و تحمل ايشان شده است.

و به همين دليل تكليف ايشان به صبر، تحمل، انعطاف و گذشـت         
ها و اشتباهات همسر و فـرزنـدان            در برابر مسائل، مشكالت، سختي    

تنها بايد بتوانند، با صبر و گذشت از كـنـار مسـائـل        بيشتر است و نه   
غـفـلـت       بگذرند، بلكه بايد بتوانند در جاي خود، با تغافل (خود را به            

هاي حيا در خانواده دريـده نشـود و در              زدن) موجب شوند تا پرده     
صورت غيرمستقيم نسبت به خطاها و اشـتـبـاهـات         مواقع مناسب به  

 آموزش و يا هشدار دهد.
مرد را در كشاكش درد،     الرحمه،  چنين است كه سعدي عليه      اين

داند، چراكه اين سنگ است كه با سختـي و             سنگ زيرين آسياب مي   
 شود تا پويايي آسياب حفظ شود. تحمل خود باعث مي

 هدايت و تربيت
معروف و نهي از منكر از         هاي هدايت، تربيت، امربه     آموختن روش 

تـريـن راه،        هزيـنـه   تكاليف يك مرد است تا بتواند با مؤثرترين و كم      
اش را به نيكي هدايت و از بدي بـازدارد و الـبـتـه              همسر و خانواده  

هاي اسالمـي، آن روشـي        باالترين وبرترين روش هدايت طبق آموزه    
 است كه به غير زبان و با استفاده از رفتار رخ دهد.

اگر مرد در خانواده به صداقت، عدالت، محبت، عبادت، گـذشـت،            
صبر، مطالعه و... شناخته شود همسر و فرزندانش هم يقيـنـاً تـحـت        

 تأثير قرار خواهند گرفت.
 

 غيرت
كمتر مردي وجود دارد كه هيچ غيرتي نداشته بـاشـد كـه اگـر               
چنين باشد، كسي او را مرد نخواهد دانست و اگرچه غـيـرت مـردان        

اي وجـود   شود، اما هيچ زن عفيفه  معموالً با محدوديت زنان همراه مي     
شـود    غيرت متنفر نباشد و همين مسئله باعث مي         ندارد كه از مرد بي    

ها تلـقـي      غيرتي بدترين فحش    تا در منظر روشنفكرترين افراد هم بي      
شود تا زنان، غيرت مـردان را          شود و بازهم، همين مسئله موجب مي      

 تاب آورند و حتي از وجود آن احساس رضايت كنند.
طور كه در اسالم به زنان توصيه به تـحـمـل غـيـرت             البته همان 

افراط نكردن در غـيـرت سـفـارش              مردان شده است، مردان نيز به     
نامه حضرت اميرالمؤمنين به     كه اين مسئله در وصيت      نحوي  اند به   شده

شود. بايد مردان بدانند كه غيرت متعادل و    فرزندشان نيز مشاهده مي   
وتفريط در     شود و البته افراط     صحيح موجب افزايش عفت خانواده مي     

عفتي لـجـبـازانـه         انگارانه و يا بي     حجابي سهل   تواند موجب بي    آن مي 
 شود.
 

  عفاف
بـرنـد     اشتباه براي زنان به كارمي      اگرچه غالباً عفاف و حجاب را به      

اما همان نقش براي مردان نيز وجود دارد و مردان نيز بايد عفيـف و               
نظر باشند و در پوشش خود رعايت حدود شرعـي و          دامن و پاك    پاك

حتي اخالقي را كنند و اين عفت و حجاب مطمئناً در افزايش عـفـاف     
خانواده تأثير بسزايي خواهد داشت، همسر و فـرزنـدان در بـرابـر                  

هاي غيرتمندانه مردي كه خودش اولين عامل به حـجـاب و                توصيه
 عفاف است، كمترين مقاومت را نيز جايز نخواهند دانست.

كه خـودشـان      حال اينكه متأسفانه بسياري از مردان ما بدون اين      
نسبت به پوشش و نگاه خود حراستي داشته باشند به حجاب خانواده          

تـنـهـا اثـربـخـشـي           دهند و اين مسئله نه حساسيت شديد نشان مي   
مناسبي ندارد بلكه درنهايت موجب لجاجت و تأثـيـر عـكـس نـيـز                

 شود. مي
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 كردند... اي دو تا خياط بودند و هميشه باهم بحث مي توي يك كوچه
 »بهترين خياط شهر«شده بود  اش نصب كرد كه روي آن نوشته يك روز، اولين خياط يك تابلو با المپ مغازه
 »بهترين خياط كشور«اش نوشت  دومين خياط روي تابلوي باالي سردر مغازه

 »بهترين خياط دنيا«سومين خياط نوشت 
 »بهترين خياط اين كوچه«چهارمين خياط وقتي با اين واقعه مواجه شد روي يه كاغذ با يك خط معمولي نوشت 

 بزرگي باشيم! شود آدم قرار نيست دنيايمان را بزرگ كنيم كه در آن گم شويم در همان دنيايي كه هستيم هم مي

جا شروع كرد به شكايت از خـدا، خـدايـا       راننده ماشيني در دل شب راه رو گم كرد و بعد از مدتي، ناگهان ماشينش خاموش شد... همان             
اش خيلي شرمـنـده شـد،       كني؟ چون خسته بود، خوابش برد و وقتي صبح از خواب بلند شد از شكايت ديشب        پس توداري اون باال چيكار مي     

 چون ماشينش دقيقاً نزديك يك پرتگاه خطرناك خاموش شده بود!
رود، شكايت نكنيد! شايد اگر جلوتر برويد، بـه صـالح       همه ما امكان به خطا رفتن روداريم. پس اگر جايي، ديديد كه كارهايتان پيش نمي   

 بندد! جوري راه خطر را مي شما نباشد و خدا دارد اين

 داستانك
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هـاي مـجـازي و           وگوهاي طنزآلود مردم، رسانه     روزانه در گفت  
غيرمجازي، به اشكال مختلف، حجم زيادي از انـتـقـادات از اوضـاع           

خورد. بسياري از فعاالن فكري، دانشـگـاهـي و               جامعه به چشم مي   
نقد كشيده و با اسـتـفـاده از امـكـانـات                 ها را به    اجتماعي نابساماني 

اند؛ اما بين فضـاي       ها پرداخته   حل  اي به بيان ضرورت و ارائه راه        رسانه
باز انتقاد اجتماعي و فضاي كار دولت يك ديوار حائل وجود دارد و                

هاي دولت از حيث تأثير گويا در وضعيت اغما به سـر        انتقاد از برنامه  
 برد. مي

متأسفانه در عرصه رسمي سياسي بعضي از افراد وفاداري به يـك        
ها و نـاديـده        باور يا هواداري از يك سياستمدار را با پوشاندن ضعف     

ها و حتي تالش براي سفيد نمايي يكسان تلقي كردند       گرفتن كاستي 
اي به باورها و سياستمـداران        ترتيب ستم ناخواسته و نادانسته      اين  و به 

موردعالقه خود روا داشتند. از دوستي سخن گفتند ولـي دوسـتـان               
انـدازهـاي      درستي و راستي فرانخواندند و امكانات و چشـم        خود را به  

ها را فراروي آنان نگشودند. بعـضـي از       ها و برنامه گيري بهبود تصميم 
هـاي     آنان در خلوت خود با همتايان نزديك بـه بـيـان نـاكـارآمـد           

هـا و       اي از پيشـرفـت      هاي دولت پرداختند و در خلوت رسانه        برنامه
 ها سخن گفتند. موفقيت

متأسفانه به دليل عدم ظرفيت افراد در پذيرش نقـد و انـتـقـاد             
شـده     منصفانه، فضاي نقد و انتقاد در جامعه به مقوله امنيتي تبديـل   

كاركرد است. 

هـا نـاديـده       هاي علمي در ارزيابي برنامه      ها و انجمن    انتقادي دانشگاه 
اعتنايي و اهالي عـلـم    شود و گفتار مشفقانه نقادان مورد بي گرفته مي 

 شوند. صرف سخني نقادانه كنار نهاده مي گاه به
شـده و فضـاي          كمترين چالش فكري به امري پرهزينه تبديل    

هاي تفكر و انـديشـه بـه       كارشناسي، روشنفكري، دانشگاهي و كانون 
انفعال دچار شدند و ميان نخبگان دانش، فرار عاطفي بـه درون يـا                

عـنـوان      مهاجرت به بيرون، رونق گرفته و تراز سرمايه فكري ملت به         
 ارزشمندترين دارايي براي بقا و توسعه رو به افول نهاد.

براي باز شدن فضاي نقد و انتقاد منصفانه در جامـعـه اسـالمـي            
 مالحظه است: توجه به نكات زير قابل

                     در نقد اجتماعي، بايد به ادب و آداب انتقاد مـلـتـزم بـود و از
 رود تا در انتقادات كامل كنند.  دولتمردان و مسئوالن انتظار مي

            سياست آميخته به خطاست ولي هرگاه سيـاسـتـمـداران اجـازه
هاي آنان از زواياي متفاوت نگريسته شود، احتمـال   دهند تا برنامه 

كنند تا قبـل      يافته و همچنين اين ظرفيت را پيدا مي         خطا كاهش 
هاي بهتري براي پيشبرد امور تدبيـر   از تبديل اشتباه به بحران راه   

 كنند.
  هاي اجتماعي نيسـت؛ زيـرا هـر         انتقاد اجتماعي، تنها نقد برنامه

رو انتقاد اجـتـمـاعـي بـه          اي ساحتي اجتماعي دارد. از اين        برنامه
 اي علوم انساني در كنار هم نياز دارد.   رشته همكاري ميان

      صدر، كامل كند و خود را زيـر            نقد شونده بايد صابرانه و با سعه
بين وارسي قرار داده و متواضعانه با نقد برخورد نمايد و از آن               ذره

 درس عبرت بگيرد.
       زده    قصد تخريب نيز قلم     اگر منتقد قصد اصالح نداشته باشد و به

تواند استفاده خود را ببرد و موجبات  و سخن براند، نقد شونده مي     
 هوشياري و هوشمندي خود را فراهم آورد.

هايي كه به دنبال پيشرفت و ترقي و تعالي هستند ناگزير از   انسان
پذيرد و  نقدپذيري هستند. در اين ميان شخصي كه مسئوليت مي     

كند اجباراً بايد نقدپذير باشد چراكه در         ي خدمت به تن مي      جامه
تواند در خدمت خود بهبود مستمـر ايـجـاد             غير اين صورت نمي   

كه بهبود مستمر در دنياي پيشـرفـتـه امـروز يـك            كند درحالي 
انكار براي كساني است كه مسئولـيـت          خصيصه و ويژگي غيرقابل   

 اند. پذيرفته

 فضای اجتماعی نقد 
 حامد موحدنسب

 هاي اداره كل منابع انساني و تحول اداري  كارشناس بهبود روش
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 )Victor Lustigويكتور لوستيگ (

برداران تاريخ، مردي كه برج ايفل را فروخت! مسلـط            سلطان كاله 
 50اسم مستعار باسابقه بيـش از       45دنيا، صاحب    به پنج زبان زنده   
تـوانسـت      هم فقط در كشور آمريكا، مردي كـه مـي            بار بازداشت آن  

در بـوهـمـيـا        1890ترين قربانيانش را نيز گول بزند، در سال     زيرك
(كشور كنوني چك) در يك خانواده متوسط به دنيا آمد و در سـال               

كرد و بـه   شدت رشد مي به آمريكا رفت. سالي كه بازار سهام به 1920
شوند و لوستيگ آنجا بود    تر مي   روز پولدار   به  رسيد كه همه روز     نظر مي 

 ها سود برد. كه از اين موضوع و سادگي آمريكايي

عـيـب      برداري بي ازآنجام چندين فقره كاله    و پس   1925در سال   
نقص و پرسود، ويكتور به فرانسه و شهر پاريس رفـت و در آنـجـا                  

 شاهكار خود را اجرا كرد. فروختن برج ايفل!
برداري بعد از خواندن يك مقاله كوچك در روزنامـه      ايده اين كاله  

به ذهن ويكتور رسيد. در اين مقاله آمده بود كه برج ايفل نـيـاز بـه                 
 تعمير اساسي دارد و هزينه اين كار براي دولت كمرشكن خواهد بود.

كار شـد.     به  دينگ! زنگي در سر ويكتور صدا كرد و بالفاصله دست          
عنوان مـعـاون      ها خود را به ابتدا اسناد و مداركي تهيه كرد كه در آن        

هـايـي بـا         رياست وزارت پست و تلگراف وقت جا زد و در نـامـه               
اي دولتـي و       هاي جعلي، شش تاجر آهن معروف را به جلسه          سربرگ

شـده بـراي        ) كه محلي شناخـتـه    creonمحرمانه در هتل كرئون ( 

 هاي ديپلماتيك و مهم بود، دعوت كرد. قرار
شش تاجر سروقت در سوئيت مجلل ويكتور حاضر بودند. ويكتـور       

ها توضيح داد كه دولت در شرايط بد مالي قرارگرفته است و       براي آن 
داري برج ايفل عمالً از توان دولت خارج اسـت.      هاي نگه   تأمين هزينه 

بنابراين او از طرف دولت مأموريت دارد كه در عين تألم و تـأسـف،                 
برج ايفل را به فروش برساند و بهترين مشتريان به نظر دولت تـجـار      
امين و درستكار فرانسوي هستند و از ميان اين تـجـار شـش نـفـر                 

ترين افرادند. ويكتور تأكيد كرد به دليـل    شده به جلسه مطمئن     دعوت
احتمال مخالفت عمومي، اين مسئله تا زمان قطعي شـدن مـعـاملـه            

 داشته خواهد شد. مخفي نگه
ها زياد هم دور از ذهن نبود. اين برج          فروش برج ايفل در آن سال     

الملـلـي پـاريـس طـراحـي و              و براي نمايشگاه بين  1889در سال   
صورت دائمي باشد. در سـال      شده بود و قرار بر اين نبود كه به   ساخته
هاي ديگر شـهـر هـمـچـون         كه با ساختمان برج به خاطر اين     1909

كليساهاي دوره گوتيك و طاق نصرت هماهنگي نداشت، بـه مـحـل            
شده بود و آن زمان وضعيت مناسبي نداشت. چهار روز             ديگري منتقل 

بعد خريداران پيشنهاد خود را به مأمور دولت ارائه كردند. ويكتور بـه             
او از قبل قرباني خود را انتخاب كرده بـود؛             دنبال باالترين رقم نبود،     

مردي كه نامش در كنار ويكتور در تاريخ جاودانه شد! آندره پويسـون    
 )Andre poisson   تـريـن      سابقـه  ). در بين آن شش نفر، آندره كم

شـبـه ره        بود و اميدوار بود كه با برنده شدن در اين مناقصـه، يـك           
خوبي متوجه اين مـوضـوع    بردار باهوش به   صدساله را طي كند و كاله     

شده است و    شده بود. ويكتور به آندره اطالع داد كه در مناقصه برنده       
طور   اسناد جهت امضا و تحويل برج در هتل آماده امضاست. اما همان            

داند، زندگي مخارج بااليي دارد و او يك كـارمـنـد           كه تاجر عزيز مي   
نفوذ خود توانسـتـه    ساده بيش نيست و در اين معامله پرسود با اعمال 

خوبي منظور ويكتور را فهمـيـد!    است ايشان را برنده كند و... آندره به        
پس از پرداخت رشوه، اسناد معامله امضا شد و آندره پويسون پس از      
پرداخت وجه معامله، صاحب برج ايفل شد! فرداي آن روز وقـتـي                 

برداران کاله  
 

 گزارش
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آندره و كارگرانش به جرم تخريب برج ايفل توسط پليس بـازداشـت             
كـه   شدند، ويكتور لوتينگ كيلومترها از پاريس دور شده بود. درحالي       

 در يك جيبش پول فروش برج بود و در جيب ديگرش رشوه!
 

 )Han Van Meegerenرن ( هان ون ميگه
تـريـن      ترين و زبـردسـت    نقاش و كپي كننده آثار هنري، باهوش      
هاي آلماني كاله گذاشت،      جاعل تابلوهاي نقاشي، مردي كه سر نازي      

ترين نـقـاشـان       شك يكي از مهم     شد، بي   بردار نمي   مردي كه اگر كاله   
در هلند به دنيا آمـد. از كـودكـي            1889قرن بيستم بود، در سال  

هـاي دوره طـاليـي         ها بود و در جواني با تأثير از نقاشي         عاشق رنگ 
روح و      هلند، تابلوهاي زيادي خلق كرد. اما منتقدان، آثار او را بـي         

رن سرخورده از اين برخورد و براي         تقليدي و تكراري ناميدند و ميگه     
هايش به منتقدان تصميم گرفت كه آثار بزرگـان دوره             اثبات توانايي 

) و ورميه را كپي كنـد.   Frans Halsطاليي همچون فرانس هالس ( 
هاي قديمي و نـحـوه سـاخـت              رن باپشتكار زياد فرمول رنگ      ميگه
قدر مـاهـرانـه     هاي آن زمان را پيدا كرد. او كار را شروع كرد و آن        بوم

ترين كارشناسان نيز از تشخيص بدلي   اين كار را انجام داد كه تيزبين      
رن با اطمينان كامل، در نـقـش يـك         بودن آثار ناتوان بودند و ميگه   

شـده دوره طـاليـي بـه              عنوان آثار كشـف      دالل، تابلوهايش را به   
فروخت. در همين دوران بـود كـه اروپـا              ها    داران و گالري    مجموعه

 درگير جنگ جهاني دوم شد.
يكي از مشتريان پر و پا قرص او، مارشال گورينگ از سران درجه           
اول حزب نازي آلمان بود كه عالقه فراواني به آثار نقاشان هـلـنـدي               

رن را به مجموعه خود اضـافـه          داشت و تعداد زيادي از كارهاي ميگه      
هـا در جـنـگ           كرد. اما زمانه بازي ديگري را در سر داشت. آلمـان         

رن به جرم فروش ميراث فرهنگي هلنـد بـه      شكست خوردند و ميگه   
ها بازداشت و در دادگاه متهم به خيانت بـه وطـن شـد كـه                      نازي

رن در دادگاه واقعيت را ابـراز كـرد، امـا                مجازاتش اعدام بود. ميگه    
هايش را باور نكرد. تابلوهاي جعلي در دادگاه تـوسـط      كس حرف   هيچ

هـا     كارشناسان مورد بازبيني قرار گرفت و همگي بر اصل بـودن آن            
كرد كسي بتواند با چنين دقـت و     كس باور نمي صحه گذاشتند. هيچ   

رن از دادگاه درخواست كرد كـه     ظرافتي اين آثار را جعل كند. ميگه       
وسايل موردنيازش را در اختيارش بگذارند تا در حضور همه يكـي از     

 آثار دوره طاليي جعل كند!

رن از اتهام خيانت تبرئه شد، اما به جرم جعل آثار هنري به              ميگه
عنوان يـك     رن به زندان محكوم شد و چند سال بعد درگذشت. ميگه        

بردار در كار خود موفق بود، اما مشتري اصلي او گورينگ از او                 كاله
رن    هايي كه گورينگ درازاي تابلوها به ميـگـه         تر بود. اسكناس     زيرك

 داد همگي تقلبي بودند! مي
 

  )Frank William Abagnaleنيل ( فرانك ويليام آباگ
ها، قاضي، خلبان، جراح و        برداري  صاحب كلكسيوني از انواع كاله    
الـه  « اش دستمايه ساخت فـيـلـم       استاد دانشگاه! و كسي كه زندگي  

در آمريكا به دنيا آمد. وقتـي    1948شد، در سال »  توني منو بگير    مي
ساله بود، پدر و مادرش از يكديگر جدا شدند و ايـن ضـربـه                  14او  

روحي بزرگي براي فرانك بود. دو سال بعد از خانه فرار كـرد و بـه          
اي    نيويورك رفت و در آنجا بود كه فهميد براي امرارمـعـاش چـاره              

برداري ندارد. پس از مدت كـوتـاهـي او بـه يـكـي از                      جز كاله   به
ترين جاعالن چك بدل شد و چنان در كار خود مهارت پيـدا    اي  حرفه

هاي او نـبـود.       كرد كه هيچ بانكي قادر به تشخيص جعلي بودن چك         
كه بتواند بدون پرداخت پول بليت با هواپيمـا سـفـر               فرانك براي آن  

عـنـوان    خود را به هاي شناسايي و مدرك خلباني،   با جعل كارت    كند،  
هـا بـراي        امريكن جا زد و از امتياز خـلـبـان      خلبان خط هوايي پان   

كـه     مسافرت مجاني استفاده كرد. اين موضوع لو رفت، اما قبل از آن          
دست پليس به او برسد، به شهر جورجيا فرار كرد و با هويت جعـلـي     

عنوان يك دكتر در يك آپارتمان ساكن شد. از قضـا در                  اي، به   تازه
كـرد و بـه فـرانـك              همسايگي فرانك يك دكتر واقعي زندگي مي      
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پيشنهاد داد تا در بيمارستان شهر مشغول به كار شود و فرانك ايـن       
عنوان متخصص جراحي اطفال در آن        ماه به 11پيشنهاد را پذيرفت و     

ازآن به شهر لوئيزيانا رفت       بيمارستان به درمان بيماران پرداخت! پس      
عنـوان دادسـتـان در          و با جعل مدرك حقوق از دانشگاه هاروارد به        

دادگاه محلي لوئيزيانا استخدام شد. او پس از چند ماه توسط يكي از              
كه دستگيـر   التحصيالن واقعي هاروارد شناخته شد، اما قبل از آن  فارغ

شود، ازآنجا به ايالت يوتا گريخت و با جعل مدرك دانشگاه كلمبـيـا،           
 شناسي شروع به تدريس كرد! در دانشگاه بريگام در رشته جامعه

در فرانسه دستگير شد و زمـانـي كـه       1969او سرانجام در سال  
كشور خواستار محاكـمـه    26پليس فرانسه اين موضوع را اعالم كرد،    

 12او در كشورشان شدند! فرانك به آمريكا منتقل شد و در آنجا به                 
 سال زندان محكوم شد، ولي پس از گذراندن پنج سال آزاد شد.

عنوان كارشناس خبره جعل اسناد و     اكنون به   نيل هم   فرانك آباگ 
نيل و  كند و با تأسيس شركت آباگ  چك با پليس آمريكا همكاري مي     

 دهد! ها نيز مشاوره مي شركا به بانك
 
 حسين. ك-

 70بردار وطني، مردي كه كاخ دادگستري را فروخت، حدود          كاله
سواد ولي بـاهـوش       سال پيش در شهريار متولد شد. ح.ك مردي بي          

ترديد اگر تحصيالت مناسبي داشت، به يكي از بزرگان ادب        بود و بي  
شد. اما او از جواني به راهي غيـرازآن كشـيـده         و علم كشور بدل مي    

گذراند، اما ايـن   هاي كوچك روزگار مي برداري شد. حسين. ك با كاله 
كارها براي مردي باهوش او كارهـايـي كـوچـك        

كه يـك روز طـعـمـه            شدند. تا اين     محسوب مي 
برداري خود را در جـلـوي در              ترين كاله   بزرگ

سفارت انگليس شكار كرد؛ دو توريست آمريكايي       
(و طبعاً احمق!) كه به دنبال خريد يك هتـل در       

ها را به دفـتـرش كـه در           ايران بودند. ح.ك آن    
هـا     خيابان گيشا بود دعوت كرد و در آنجا به آن   

پيشنهاد خريد يك ساختمان بزرگ و مجلل را به         
قيمت بسيار مناسب داد. اين ساخـتـمـان، كـاخ           
دادگستري بود كه در خيابان خيام قرار داشت و          

عنوان ساختمان دادگسـتـري از آن           هنوز هم به  
شود. قرار بازديد از كاخ براي فـرداي         استفاده مي 

آن روز گذاشته شد و ح.ك همان روز عصر به آنجا رفت و با تطميـع             
دار وزير وقت دادگستري، دفتر كار وزير را براي مدت يك ساعت        اتاق

جـفـت      200هـا،       اجاره كرد. فرداي آن روز قبل از آمدن مشتـري          
هـاي كـاخ كـه يـك            دمپايي پالستيكي تهيه كرد و جلوي در اتاق       

شد و در آن ساعت خالي بود، گذاشـت.         ساختمان اداري محسوب مي   
هـا سـروقـت         به اتاق وزير رفت و منتظر شكارهايش شد. آمريكايـي  

هـا   عنوان صاحب آن عمارت، تمام ساختمان را به آن آمدند و ح.ك به   
هـا را       ها درخواست ديـدن داخـل اتـاق           نشان داد و وقتي مشتري    

هـا را       ها، آن به بهانه بودن مسافران و با نشان دادن دمپايي          داشتند،
كرد. مشتريان ساختمان را پسنديدند و به پول رايـج آن      منصرف مي 

هزار تومان به ح.ك پرداخت كردند و خوشحـال از ايـن         500زمان  
روز ديگر مراجعه كـردنـد.       10معامله پرسود، براي تحويل ساختمان      

جا بود كه فهميدند چه كاله بزرگي بر سرشان رفته اسـت.               اما همان 
ح.ك همان روز معامله، به مصر فرار كرد و بعد از چند ماه زندگي در     
آنجا، به ايران بازگشت. اما در ايران بازداشت و به زندان محكوم شـد     

 و چند سال بعد از وقوع انقالب اسالمي فوت كرد.
حتي در زندان! او تلويزيون زنـدان         بردار ذاتي بود،    ح.ك يك كاله   

تومان فـروخـت و وقـتـي آن            100را به يكي از زندانيان به قيمت  
خواست آن را بـا         زنداني بعد از آزادي تلويزيون را زير بغل زد و مي 

خود ببرد، فهميده بود كه چه كالهي بر سرش رفته و مضحكه بقيـه              
 شده است!
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كميسيون درستكاري عراق و مبارزه با فسـاد در ايـن             
 كشور:

كميسيون درستكاري جمهوري عراق كميسيوني مستقل، حـائـز       
شخصيت حقوقي و نيز استقالل مالي و اداري، مسئول جلوگـيـري و      

چنين ترويج و گسترش فـرهـنـگ درسـتـكـاري،           مبارزه با فساد هم  
شفافيت، پاسخگويي، صداقت و رعايت اخالق خدمات عمومي در دو           

قـانـون     2011مورخ  30حوزه خصوصي و عمومي كه مطابق با ماده  
 )9(كند. فعاليت مي اين نهاد

وزيـر     سطح با وزير و توسـط نـخـسـت           رئيس اين كميسيون هم   
شود و معاونان وي در سطح معاون وزير هسـتـنـد. ايـن                  انتخاب مي 
در حال فعاليت در راستاي كمك به پيشگيري و مبارزه بـا   كميسيون  

 فساد، و همچنين شفافيت در حكومت در تمام سطوح، از طريق:
 
هاي فساد مطابق با مفاد قانون دادرسي كيفري،     بررسي پرونده .  1

 توسط محققان، تحت نظارت قاضي تحقيق صالح.

 هاي فساد  . پيگيري پرونده2

. توسعه فرهنگ پاك دستي، صداقت شخصي، شفافيت، رعايـت   3
هـاي    اخالق خدمت به مردم و همچنين پاسخگويي از طريق برنـامـه           

 وپرورش. آموزش همگاني و آموزش

هايي كه به پيشگيري از يا  مـبـارزه        سازي طرح يا برنامه     . آماده  4
جمهور يـا شـوراي        ها توسط رئيس شود؛  اين طرح  با فساد منجر مي 

 شود. وزيران به قوه مقننه ارائه مي

. تقويت اعتماد مردم عراق به دولت از طريق الزام مسـئـولـيـن            5
گـذاري     سازي منافع مالي خود در قالـب سـرمـايـه             دولتي به شفاف  

 هاي اقتصادي.  خارجي، دارايي و فعاليت

صدور مقررات شامل قوانين و استانداردهاي رفتـار اخـالقـي      .   6
 رجوع.    براي اطمينان از عملكرد مناسب كارمندان با ارباب

. انجام هر كاري كه به مبارزه با فساد كمك كند و يـا بـراي                 7
انجام فعاليـت      جلوگيري  از آن مفيد باشد با در نظر گرفتن دو قيد:            

 موردنظر در مبارزه با فساد و يا پيشگيري از آن ضروري باشد و دوم               

كه كمك مؤثري به كميسيون در راستاي رسيدن بـه اهـدافـش                اين
 نمايد. 

هاي فـوق از     كميسيون درستكاري عراق در راستاي اجراي برنامه  
يك ساختار اجرايي و آموزشي بهره برده است ساختار اجـرايـي آن               

باشد و سـاخـتـار        معطوف به كشف، پيگيري، پيشگيري و تحقيق مي       
هاي آكادميك در راستاي گسـتـرش          آموزشي آن معطوف به فعاليت    

فرهنگ صداقت، شفافيت، پاك دستي و مبارزه با فساد در جـامـعـه         
 )  10عراق است.(
 هاي  اجرايي كميسيون درستكاري عراق: بخش

 . دفتر معاون اول كميسيون1
 . بخش پيگيري2

 . بخش بررسي نهادهاي غيردولتي  3

 . بخش مالي و اداري4

 . بخش استرداد اموال5

 . بخش آموزش و ارتباطات6

 . بخش تحليل و بررسي7

 
 آكادمي ضد فساد كميسيون درستكاري عراق:

با موضـوع   2010قانون آكادمي مبارزه با فساد در عراق در سال          
هاي آموزشي و تربيتي باهـدف ارتـقـا سـطـح                وضع و اجراي برنامه   

ها در مواجهه با فسـاد      هاي نظارتي و افزايش آگاهي   كاركنان دستگاه 
هايي چون درستكاري، شفافيت و رعايت        اداري و مالي و ترويج ارزش     

بر آموزش و تحقيقات تصـويـب    اصول اخالقي در ارائه خدمات با تكيه 
 )11شد.(

اين آكادمي بعد از تصويب قانون تشكيل كميسيون درستـكـاري           
تأسيس شد كـه در نـوع        2011در سال  30بر اساس قانون شماره     

 شود. خود در منطقه عربي اولين آكادمي مبارزه با فساد محسوب مي
 كند: اين آكادمي اهداف ذيل را دنبال مي

 شفافيت و پاسخگويي. صداقت، . گسترش فرهنگ1
مـبـارزه بـا        مربوط به  تحقيقات و مطالعات  سازي . ارائه و آماده   2

 فساد و ضرورت تقویت ساختارهای نظارت اقتصادی در عراق
 ها ها و چالش فرصت

 بخش دوم 
 چي رضا آهن سيدعلي

 الملل كارشناس اداره امور بين                
 

 بين الملل
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 .فساد
اي و      هاي محـلـي، مـنـطـقـه         . تالش براي گسترش همكاري    3
مند از    هاي بهره   ها و ظرفيت    المللي باهدف تبادل تجربيات،مهارت     بين

 آموزش در آكادمي
مستمر باهدف ارتقـاي سـطـح كـاركـنـان           هاي   . ارائه آموزش   4

 )12هاي اداري در مواجهه با فساد( دستگاه

 
نمودار زير ساختار آكادمي ضد فساد در عراق را نشـان             

 دهد مي
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المللي سازمان بازرسـي      هاي بين   جايگاه عراق در سياست   

 كل كشور جمهوري اسالمي ايران:
همسايگان در سياست خارجي جمهوري اسـالمـي ايـران داراي           

اي هستند ؛ روابط ايران با عراق روابطي راهبـردي و بـر         جايگاه ويژه 
اساس اعتماد متقابل و حسن اجراي تعهدات است در سال گـذشـتـه         

مـيـلـيـارد دالر        12بر   ميالدي سطح تجاري دو طرف با يكديگر بالغ       
برآورد شده است كه با تشكيل اتاق بازرگاني مشترك ميان دو طـرف       

ميليارد دالر در سـال جـاري مـيـالدي دور از              20رسيدن به مرز    
 دسترس نيست.

اين حجم از روابط در حوزه اقتصادي  قطعاً بـه سـازوكـارهـاي                 
مشترك نظارت اقتصادي جهت جلوگيري از سوء جريان مالـي نـيـز           
نيازمند است ؛ سازمان بازرسي كل كشور جمهوري اسالمي ايـران و             

عنوان دو نهـاد اصـلـي كـه           كميسيون درستكاري جمهوري عراق به    
وظيفه مبارزه با فساد و پيگيري اجراي قانون را در كشورهاي متبـوع           

هاي مستمر و همسو با ديگـر        توانند با همكاري    دارند مي   خود بر عهده  
سالمت روابط اقـتـصـادي         هاي دخيل در روابط دو كشور به        مجموعه

 ميان دو كشور كمك نمايند.
چنين تجارب اين دو نهاد در زمينه مبارزه با فساد و شـعـوب        هم

گذاري، تشكيل ساختار مؤثر و حاكم كـردن       مختلف آن ازجمله قانون   
تواند زمينه بسيار مناسبي جهـت   نگاه سيستمي در مبارزه با فساد مي 

گسترش روابط در عرصه مبارزه با فساد ميان جمهوري اسالمي ايران           
 و جمهوري عراق باشد.

در همين راستا سازمان بازرسي كل كشور جمـهـوري اسـالمـي              
ايران و كميسيون درستكاري جمهوري عراق طي چند سال گذشـتـه        

هاي مذكور اقدام به برقـراري روابـط           باهدف گسترش روابط با زمينه    
دوجانبه نمودند و بر اساس منافع متقابل و بـا در نـظـر گـرفـتـن                     

هـاي    هاي خود تصميم گرفتند يادداشت تفاهمي در زمـيـنـه           اولويت
هاي نوين در امر مبارزه با فساد ، تـحـقـيـق ،           مبارزه با فساد ، شيوه    

 پيگيري و  تبادل تجربيات و اطالعات به امضا برسانند.
توسـط قـاضـي       1394اسفندماه  5اين يادداشت تفاهم در تاريخ  

سراج رياست سازمان بازرسي كل كشور جمهوري اسالمـي ايـران و        
جناب آقاي دكتر ياسر الياسري رئيس كـمـيـسـيـون درسـتـكـاري               

 جمهوري عراق امضا خواهد شد.
 

 گيري: افق آينده و نتيجه
جمهوري عراق دولت كشور فقيري نيست ولي به دلـيـل بسـتـر            
تاريخي خاص خود  با ساختاري غير كارآمد و بدون انضباط اقتصادي        

گونه كـه شـايسـتـه        كند و تاكنون نتوانسته آن  دسته و پنجه نرم مي    

هاي اخـيـر     است منابع سرشار اقتصادي خود را مديريت كند. در سال  
با ارتقاي سطح ثبات سياسي در ايـن كشـور و روي كـار آمـدن                     

هاي دموكراتيك  عزم مسئولين براي مبارزه با سـاخـتـارهـاي              دولت
ريزي نهادي براي مبارزه با فسـاد نـمـود بـيـشـتـري             فاسد و برنامه  

 پيداكرده است.
تعامالت نهادي و  قانوني دو كشور در راستاي مبارزه بـا فسـاد،           

تواند زمينه منـاسـبـي      شفافيت و تحقق سالمت مطلوب اقتصادي مي     
 براي گسترش روابط باشد.

در همين راستا سازمان بازرسي كل كشور جمـهـوري اسـالمـي              
انـد بـا        ايران و كميسيون درستكاري جمهـوري عـراق در تـالش             

گيري از تعامالت مثبت و رو به رشد دو كشور  بتوانند با طراحي              بهره
برنامه عمل مشترك در حوزه مبارزه با فساد در ارتقاي سطح سالمت         

 اقتصادي دو كشور كمك شاياني نمايند.
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نگاهي هرچند گذرا به فرماندهان ايـرانـي در جـنـگ              
آفريني بسيار درخشـان       تحميلي، گواه روشني است بر نقش     

هـاي     جواناني كه شايد اولين تجربه جدي زندگي را در جبهه     
گذراندند، اما چنان باصالبت و        جنگ با ارتش بعثي از سر مي      

ها تـجـربـه        قهرماني پاي به ميدان گذاشتند كه گويي سال       
 اند.  جنگاوري داشته

 

 محمود كاوه
 

تـوان يـكـي از           را مي»  محمود كاوه« 
ترين فرماندهان دفـاع مـقـدس           جوان

تيپ « دانست. او در شرايطي فرماندهي       
را بر عهده گرفت كه تنهـا       »  ويژه شهدا 

سال سن داشت. تيپ ويژه شهدا در    21
آغاز جنگ براي جبران كمبود نيروهاي      

ديده تأسيس شد و بـه هـمـت            آموزش
شهيدان علي قمي، گالب و گنجي زاده       

هاي   در پادگاني در كرمانشاه به آموزش     
فرمانده لشـكـر ويـژه       1365نظامي و عقيدتي پرداخت. وي در سال    

هـاي سـپـاه بـود و            ترين يگان شهدا شد. تيپ ويژه شهدا از كليدي  
نظير آن با فرماندهي كاوه باعث شد بـه     هاي كم ها و عمليات   موفقيت

 لشكر ارتقا يابد.
المقـدس،   المبين، بيت هاي مهم فتح شهيد كاوه در جريان عمليات 

و       رمضان و خيبر حضور جدي داشت و بارها مورد اصابت گـلـوـلـه             
قرار گرفت و دريكي از اين موارد، در منطقه عـمـومـي حـاج              تركش

تركش نارنجك به ناحيه سر او اصابـت كـرد. وي         12عمران عراق،     
در منطقه عمومي حاج عمران و بر فـراز     1365شهريور  11سرانجام  

سالگي به شهـادت   25در پي اصابت تركش گلوله توپ در  2519قله  
» يادگاران؛ كتاب كاوه« ، » آلواتان  –فرياد زاگرس   « هاي    رسيد. كتاب  

تـريـن      هاي منتشرشده درباره جوان    ، از كتاب  » روي برف   رد خون « و  
 فرمانده جنگ تحميلي است.

 

 ساله 21حاج يونس؛ فرمانده 
 
در سـال    »  آبـادي    يونس زنـگـي   « 

و تنها يك سال پـس از آغـاز          1360
جنگ به عضويت سپاه پاسداران درآمد       
و شجاعت و دلـيـري او بـاعـث شـد               

سال داشت از سوي  21كه تنها     درحالي
 41سردار قاسم سليماني فرمانده لشكر      

ثاراهللا، به فرماندهي تيپ امام حسـيـن        
 1365دي    25السالم برسد. او در     عليه

، زماني كه تنـهـا      5در عمليات كربالي    
سال داشت، در شلمچه به شهـادت        25

 رسيد.
 الدين؛ شهادت دو برادر در يك روز زين

 
با آغاز جـنـگ،   »  الدين مهدي زين« 

نفره بـراي     100به همراه يك گروه     
مدت بـه    هاي كوتاه   گذراندن آموزش 

ها رفت. او از همـان ابـتـداي          جبهه
سـال     21كه تنها      جنگ و درحالي  

سن داشت، توانست مسئول واحـد       
ازآن مسئول واحـد       شناسايي و پس  

اطالعات و عمليات سپاه پـاسـداران       
در دزفول و سوسـنـگـرد شـود و            
چندي بعد به فرماندهي لشكر علي       

 السالم منصوب شد. ابن ابيطالب عليه
تـريـن      فكرترين و جوان  الدين كه يكي از خوش      شهيد مهدي زين  

در شرايطي كـه   1363آبان  27فرماندهان دفاع مقدس بود، سرانجام  
همراه با برادرش مجيد باهدف شناسايي مناطق جنگي از كرمـانشـاه            

طلـب غـرب كشـور          هاي مسلح جدايي    رفت، با گروه    به سردشت مي  
 25درگير شد و در حالي به همراه برادرش به شهادت رسيد كه تنها              

 سال داشت.

 فرماندهان جوان
 

 هاي جنگ يادي از فرماندهان جوان در جبهه
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 شده اي با دست قطع موحد دانش؛ فرمانده

 
عليرضا مـوحـد دانـش       
يكي ديگر از فـرمـانـدهـان        
سپاه پاسداران بود كـه در       

المـبـيـن،      هاي فتح   عمليات
والفجر يك و والـفـجـر دو         

 حضور چشمگير داشت.  
ــاع         ــتــداي دف او از اب

بـه     1359مقدس تا دي      
آرا به شناسايي مواضع دشـمـن در خـرمشـهـر                همراه محمد جهان  

مشغول بود. عليرضا موحد دانش در عمليات والفـجـر يـك دوبـاره               
در جريان عمليات والفجر دو  1362مرداد  13مجروح شد و سرانجام     

هـاي     در منطقه حاج عمران، به شهادت رسيد. بنابر برخي خـاطـره           
شدت زخمي شده بود، خود را به سـنـگـر         كه به   رزمانش، درحالي   هم

شان را با دندان جويد و    ها با عقبه    ها رساند و سيم ارتباطي آن       عراقي
باران نيروهاي بعثي، منجر به  قطع كرد و در همين حال بود كه گلوله   

» همپاي صـاعـقـه   « سالگي شد. صفحاتي از كتاب     28شهادت او در    

اهللا است، به شهيد موحـد   محمد رسول 27كه كارنامه عملياتي لشكر  
 يافته است. دانش اختصاص

 

 حاج احمد كاظمي
 

سردار سرلشكر احـمـد     
كاظمي يـكـي ديـگـر از          
فرماندهاني است كـه در       

هــاي جـوانــي بــه         سـال 
هـاي    آفريني در جبهه    نقش

جنگ عليه رژيـم بـعـث         
عــراق پــرداخــت. او در         
ابتداي پـيـروزي انـقـالب        

به كـردسـتـان     1359براي مقابله با دشمنان داخلي انقالب در اوايل     
رفت. او كه جزء اولين اعضاي سپاه پاسداران بود، به همراه يك گروه             

نفره در آبادان حضور يافت؛ گروهي كه پس از مدتي لشكر زرهي    50
نجف اشرف به فرماندهي احمد كاظمي شد و صدها تانك و نفربـر             8

 آالت جنگي از نيروهاي عراقي به غنيمت گرفت. و ماشين
سال فرماندهي لشكر  6دو سال فرماندهي جبهه فياضيه آبادان و        

هاي او در جنگ تحميلي و همچـنـيـن يـك        نجف اشرف از سمت  8

سال فرماندهـي   7السالم،  امام حسين عليه    14سال فرماندهي لشكر    
سـال     5قرارگاه حمزه سيدالشهدا و قرارگاه رمضان و همـچـنـيـن              

هاي او بوده اسـت.       فرماندهي نيروي هوايي سپاه، بخشي از مسئوليت      
در جريان سانحه هـوايـي سـقـوط          1384دي  19وي سرانجام  در  

 رزمان شهيدش پيوست. هواپيماي فالكن در نزديكي اروميه به هم
 

 و ديگران
 

جوانان بـرومـنـد و       
شـجــاع ديــگـري هــم       

 8اند كه در جريان        بوده
سال دفاع مقدس مـايـه      
عزت و سربلندي مـلـت      
ايران شدند. نزديك بـه       

تن از فـرمـانـدهـان         30
تــوان    جــنــگ را مــي     

تـا   1340هاي    برشمرد كه بين سال   
هـاي     متولد شدند و سـال        1330

هـا سـپـري       جواني خود را در جبهه 
» الـهـدي    سيد حسين علم  « كردند؛  

سالگي در عمليات نصر با     22كه در   
اصابت همزمان سه گلوله تانك بـه        

» حسين خـرازي « شهادت رسيد، تا   

امـام حسـيـن         14كه لشكر پياده    
 7اصفهان را تأسيس كرد و سرانجام      

سـالـگـي در         29در  1365اسفند  
 به شهادت رسيد. 5عمليات كربالي 

 
ــي   «  ــل ــدع ــم ــح م

فرمانده سپاه  »  جعفري
ــالب      ــق ــداران ان ــاس پ
اسالمي نيز يـكـي از         

ترين فرمانـدهـان      جوان
دفاع مقدس بوده است.    

ســالــگــي در      24از   
جانـبـاز شـد.       5و  4هاي كربالي   ها حضور يافت و در عمليات       جبهه

اي خاطرات سرلشكر مـحـمـدعـلـي         هاي خاكي مجموعه    كتاب كالك 
 منتشرشده است. 1392جعفري، در تيرماه 
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ترين جرايم تاريخ كيفري بشر دانسـت.    توان از قديمي    رشوه را مي  
ها و سـاخـتـار         سابقه تاريخي اين جرم به زمان تشكيل اولين دولت       

ها نيز چـون ايـن         گردد. حكومت    ساالري در سطح جهان بازمي      ديوان
دانستند  اعتمادي مردم به حاكميت مي     جرم را مخل نظم و موجب بي      

مـثـال    عنوان ها در نظر گرفتند به هاي بسيار سنگيني براي آن     مجازات

هردوت مورخ بزرگ يوناني در كتاب خود آورده است كه كمبوجـيـه،      
دومين پادشاه هخامنشي دستور داد تا يكي از قضات بزرگ بـه نـام               
سيسامنس را به جرم دريافت رشوه اعدام كنند، پوست از تنش جـدا             
كنند و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن كنند سپس پسر قاضي را        

جاي او منصوب كرد و به او يادآوري كرد كه بر چه جايي نشسـتـه           به
 است.

 

 شکل نتیجۀ حرکت است
 

فقط آدمِ مرده است كه مشكل ندارد. پس هر وقت با مشـكـلـي               
» ام!    خدا را شـكـر، زنـده     « مواجه شدي، برو خدا را شكر كن و بگو:           

سالگي يك نـوع     63مشكل، محصول حركت است. يعني من در سن  
سالگي مشكل ديگري داشتم. اآلن آن مشـكـل           30دارم، در   مشكل

 رود.   ديگر براي من مشكل به شمار نمي
ها را  شود كه آن    كنم، موانعي سر راهم پديدار مي       چون حركت مي  

گـذاريـم      ها عبور كنم. اسم اين موانع را مـي   بايد حل كنم؛ بايد از آن 
بودن و حركت داشتن است؛  مشكل در حقيقت نشانة زنده».  مشكل« 

نه بايد از آن وحشت كرد و نه احتراز و دوري يا فرار. مشكل، واقعيت              
 زندگي است؛ از آن لذت ببريد! در حقيقت، خود زندگي است.

 

 فرهنگ سه خطی
ي فرانسوي، در حال قدم زدن در         يك روز فرانتس كافكا نويسنده    

كرد. كـافـكـا      اي افتاد كه داشت گريه مي پارك، چشمش به دختربچه 
شـود. دخـتـرك          ي دخترك را جويـا مـي         رود و علت گريه     جلو مي 
 شده... دهد: عروسكم گم كرد پاسخ مي طور كه گريه مي همان

پـرت,گـم       دهد: امان از اين حواس       كافكا باحالتي كالفه پاسخ مي    
زده    كشـد و بـهـت         نشده,رفته مسافرت! دخترك دست از گريه مي        

 پرسد: از كجا ميدوني؟   مي
 گويد: كافكا هم مي

زده از او        برات نامه نوشته و اون نامه پيش منه... دخترك ذوق            
 پرسد كه آيا آن نامه را همراه خودش دارد يا نه؟  مي

 گويد:  كافكا مي
 نه,توي خانه است.  

 جا باش تا برات بيارمش... فردا همين
شود  گردد و مشغول نوشتنِ نامه مي اش بازمي كافكا سريعاً به خانه  

و چنان با دقت كه انگار در حال نوشتن كتابـي مـهـم اسـت. ايـن              

ها  نكته 

 خواری برخورد با رشوه

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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دهـد   نويسي از زبان عروسك را به مدت سه هفته هرروز ادامه مي    نامه
  راستي نوشتـه  ها به كرده آن نامه و دخترك در تمام اين مدت فكر مي      

 عروسكش هستند.  
دارم « عروسك كـه      ها را با اين بهانه  در نهايت كافكا داستان نامه    

رساند اين ماجـراي نـگـارش كـتـاب           به پايان مي  »  كنم  عروسي مي 
 است.  » كافكا و عروسك مسافر«

اينكه مردي مانند فرانتس كافكا سه هفته از روزهـاي سـخـت             
بـه گـفـتـه       ” ها را  عمرش را صرف شاد كردن دل كودكي كند و نامه 

هـايـش      ها و داسـتـان       با دقتي حتي بيشتر از كتاب“ همسرش دورا 
 بنويسد, واقعاً تأثيرگذار است.

تـريـن دروغ        اما باورپـذيـري بـزرگ     “ او واقعاً باورش شده بود.    « 
اما چرا عروسكـم  “  شود.  بستگي به صداقتي دارد كه به آن بيان مي   هم

 براي شما نامه نوشته؟ 
اين دومين سوال كليدي بود! و او(كافكا) خود را براي پاسخ دادن          

رسان  هيچ ترديدي گفت: چون من نامه  به آن آماده كرده بود. پس بي      
 ها هستم.  عروسك

(كافكا داراي دكتراي حقوق بود اما هرگز به وكالت نـپـرداخـت.              
داد. او در اثـر سـل در جـوانـي               روحيات لطيفش اين اجازه را نمي 

 ترين نويسندگان جهان است.) درگذشت. وي از بزرگ
 كافكا و عروسك مسافر

وآمـد و       هاي كـم رفـت     هاي طوالني، راه   اي كه در آن راه      جامعه
ي صبر و شكيبايي   كس حوصله   اي كه در آن هيچ      خلوتي شده، جامعه  

اي اسـتـتـوسـي سـت.            براي به دست آوردنِ هدفي را ندارد، جامعه       
ي خواندنِ همـان   اندازه اي كه براي رسيدنِ به هدف،ش فقط به  جامعه

 ي مبتالبه  گذارد! جامعه ها زمان مي سه خط باالي استتوس
 »!فرهنگ سه خطي«

ي پينوكيو، كه دوست داريم طالهايمان را    ايم لنگه   ما مردمي شده  
اي    بكاريم تا درخت طال برداشت كنيم. مردمي كه دنبالِ گلد كـوي          

افتند، يـك جـاي      ي مشابه مي هاي هرمي...    است و پنتاگون و شركت  
 اسمش  زند. آن جاي كار هم كارِشان لنگ مي

 است.» فرهنگ شكيبايي«
تر از سه سطر  اي بيش  گويد اگر نوشته    فرهنگ سه خطي به ما مي     

گويد راه رسيدن بـه هـدف        شد، نخوان! فرهنگ سه خطي به ما مي       
خيالش بشـو يـا سـراغِ           چون درست است، طوالني است, پس يا بي 

 بر بگرد! ميان
خـوري دارد، اخـتـالس دارد،            فرهنگ سه خطي است كه نزول     

فروشي دارد، حق خـوري     سوادي دارد، رشوه دارد، تن  دزدي دارد، بي  
درمانِ ديگر دارد. فرهنگ سه خطـي اسـت كـه             و هزار جور درد بي    

 كار دارد.  همه آدمِ بي اين
كاري كه توقع دارند يك ساعت در روز كار كنـنـد و              هاي بي   آدم

 ماهي چند ميليون درآمد داشته باشند!
اي كه بر سرِ فرهنگ مـا آمـده، نـيـازي               براي درك عمقِ فاجعه   

بوك كه نگاه كـنـيـم،     نيست خيلي جاي دوري برويم. به همين فيس     
اوه! طوالني بود،  « نويسد:   كه كسي مي آيد. وقتي   چيز دستمان مي    همه

 يا » سرسري يه نگاه انداختم, با كليتش موافقم!«يا » نجوندم!
 يا » اي ! چه حوصله«
   »اليك كردم، ولي نجوندم!«

 و...  
يعني يك پلي درجايي از مسيرِ فرهنگ ما شكسته است كه هيـچ   

 رسد.  رفتني به هدف نمي
 آن پل، همان فرهنگ شكيبايي ست.

خواهد، در مطالعـه, سـه          چيز را ساندويچي مي     اي كه همه    جامعه
 خط است توس برايش بس است.
 برد. اش ده ثانيه زمان مي در ازدواج؛ بين عشق و نفرت

 باد و مرده بادش، نصف روز كافي ست. در سياست؛ بينِ زنده
 در كار؛ از فقر تا   ثروتش يك اختالس فاصله دارد.

 خورد. در تحصيل؛ از سيكل تا دكترايش يك مدرك آب مي
اي در    ي يك فيلم دودقيقه     اندازه  در هنر؛ از گمنامي تا شهرتش به      

 يوتيوب است!
دهد چـيـزي را نـخـوانـده،             فرهنگ سه خطي به من اجازه مي      

 بپسندم.  
 موضوعي را نفهميده، تحليل كنم.  

 راهي را نرفته، پيشنهاد بدهم. 
 دارويي را نخورده، تجويز نمايم.  

 نظري را ندانسته، نقد كنم...  
اي بـراي       دهد به هر وسـيلـه       فرهنگ سه خطي به من اجازه مي      

 رسيدن به هدفم متوسل شوم.  
“ تـر هـم هسـت          كه طوالني ” هاي درست را      ي راه   چون حوصله 

 ندارم.!
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