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1395/فروردين 76نشريه داخلي سازمان بازرسي كل كشور/ سال هفتم/ شماره   

كشــور بدون اقتصــاد مقــاومتي رشد نخواهد كرد، مشـكـالت          
روز بيشتـر     هايش روزبه   اش برطرف نخواهد شد، بلكه گرفتاري       اقتصادي

خواهد شد. بنده از برادران عزيزمان در دولت درخواست كردم كه يـك        
 قرارگاه اقتصاد مقاومتي تشكيل بدهند.

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

گذشت ایام و رقم خوردن حوادث کوچک و بزرگ و خوشایند و ناخوشاینـد،   

افزاید و ما را به آمادگـی دوچـنـدان،       بار جتارب شخصی و سازمانی ما می      بر کوله 

ای جدید از مهت و تالش رهـنـمـون     سوی دوره شده، به های آموخته برگرفته از درس 

 کند. می

های بالقوه و بالفعل سازمان، شکی نـدارم کـه              اینجانب با آگاهی از ظرفیت    

رو به لطف خداوند تعالی و عنایات ائمه معصومین(ع) سالی آکـنـده از       سال پیش 

موفقیت در کار ارزمشند مقابله با فساد در کشور خواهد بود و خانواده بازرسی در   

جـلـو      هایـی سـتـودنـی را بـه             سایه انسجام، مهدلی، نظم و تالش آگاهانه، گام       

 خواهد داشت. بر

هایشان را از درگاه اهلی   سالمت، سعادت و هبروزی مهکاران گرامی و خانواده       

 خواستارم.

 پیام نوروزی 
 رئیس سازمان بازرسی 

 کل کشور
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 بررسی قراردادهای نفتی در سازمان بازرسی 
 اظهارات قاضي سراج در حاشيه معارفه           

قاضي ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي كل كشور در حاشيه معارفه دادستان كل كشور در جمع خبرنگاران در رابـطـه بـا پـرونـده                            

مـورد   13الي  12گونه كه وزير نفت اعالم كردند جلساتي را در اين زمينه برگزار كرديم، ايراداتي حدود  قراردادهاي نفتي اظهار داشت: همان     

 بود  به وزارت نفت اعالم كه خوشبختانه وزارت نفت و معاونانشان تمكين كردند كه اگر نواقص را برطرف كنند مشكلي نخواهيم داشت.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در رابطه با پرونده دكل نفتي نيز گفت: پرونده دكل نفتي را به دادسرا فرستاديم و دادسـرا در حـال            

 رسيدگي است.

وي در ادامه در پاسخ به اين سؤال كه آيا متهم ديگري نيز در اين پرونده دستگيرشده است يا خير، تصريح كرد: بله دستگيرشده اسـت،            

 كنيم. گزارش كه كامل شود به دادسرا ارسال مي

بهمن، قراردادهاي جديد نفتي با حضور ناصر سراج، بيژن زنگنه وزير نفت، معاونين و كارشـنـاسـان وزارت         27شنبه  بنابراين گزارش سه   

 نفت و معاون اقتصادي و بازرسان كل حوزه نفت سازمان بازرسي كل كشور كارشناسان دو دستگاه موردبررسي قرار گرفت.

در اين نشست، سراج با اشاره به اشكاالت سازمان بازرسي كل كشور به قراردادهاي جديدي نفتي گفته بود: هدف سازمان بازرسي رفـع                  

 اشكاالت اين قراردادها به نفع نظام و مردم است.
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 امهيت و ضرورت هدف گذاري

 

يك سال ديگر از عمر ما گذشت. واينك در آغاز سال ديگري قرار داريم. واين توقع بيجايي نخواهد بود كه همه ما بخواهيم با برنامه ريزي          
مناسب به وضعيت مطلوب دست يابيم. از خود سوال مي كنم كه چرا بايد برنامه ريزي داشته باشيم ؟ معلومه ، برنامه ريزي فرايندي است كه                

 چگونگي حركت از وضع موجود به وضع مطلوب ( هدف ) را مشخص مي نمايد. 
هدف گذاري بسيار مهم است ، زندگي ما مرهون هدفهايي است كه بصورت آگاهانه يا ناآگاهانه انتخاب كرده ايم و آينـده بسـتـگـي بـه                     

 هدفهايي دارد كه هم اكنون انتخاب مي كنيم.
ترين عامل حركت و خلق آينـده   گذاري مهم باشد. هدف  ترين عامل ، در كسب هر موفقيتي ، تدوين و مشخص كردن دقيق اهداف مي              مهم

اي براي آينـده اسـت .        مثابه ترسيم جاده گذاري به كنند.هدف  ها هستند كه مقصد و مسير زندگي فردي و سازماني را روشن مي             است ، هدف  
 تالشي ارزشمند است كه معطوف به هدف باشد. 

 گذاري است.  هايي كه مديران و كاركنان بايد در خود تقويت نمايند ، مهارت هدف در بعد سازماني يكي از مهارت
ها الزم و ضروري است . اهداف بايد در تحقق مـأمـوريـت و وظـايـف              انداز و وظايف سازمان  گذاري اطالع ازماموريت ها چشم      براي هدف 

 سازماني باشد .  
هـايـي كـه         هايي تدوين گرديده وليست كليه فعاليت ها و برنامه كه اهداف مشخص شدند براي چگونگي رسيدن به اهداف بايد طرح        وقتي

ها بايد نتايج و دستاوردها با اهداف مـقـايسـه شـونـد تـا              ها و فعاليت شوند را مشخص نمود و پس از اجراي برنامه منجر به تحقق اهداف مي  
 ها به عمل آيد .  ها و فعاليت اصالحات الزم در اهداف ، برنامه

 در پايان 
ها  هدف اصلي و بلند را تشخيص دهيم، نقشه بكشيم، ساختارهايي براي حفظ تمركز فكر ايجاد كنيم و كارها را كنترل نماييم. براي برنامه                

تـوان بـه        توانيم محيط مناسب را براي فعاليت خود آماده كنيم. با اين اقدامات است كـه مـي      زمان بگذاريم و روند كارها را مداوم كنيم.  مي     
 موفقيت دست پيدا كرد.

 

مسئول  يادداشت مدير 
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موفقيت يك سازمان به عوامل متعددي بستگي دارد كه يكـي از      
ريزي مبتني بر دانش است. با گسترش دامنه و     ها برنامه ترين آن   مهم

ريـزي دچـار تـغـيـيـرات             هاي مدرن برنامه    عمق دانش در سازمان     
ريزي فـاصـلـه     ها از شيوه سنتي برنامه  متعددي شده و اغلب سازمان     

ريزي  اند. يكي از رويكردهاي نسبتاً جديد در اين زمينه، برنامه           گرفته  
هاي عملياتـي بـر          ها و برنامه        راهبردي است كه در آن تمامي طرح        

شوند. بـا         انداز، مأموريت و راهبردها طراحي و اجرا مي             اساس چشم   
هاي سازماني در فرايند تدوين و اجـراي             درگير شدن تمامي بخش     

انـداز و      برنامه راهبردي امكان موفقيت سازمان در دستيابي به چشم    
ريزي سـنـتـي،         سان برنامه     يافته و ديگر به     شده افزايش   اهداف ترسيم 

 كند.   اي عمل نمي   صورت جزيره  هاي سازمان به  يك از بخش  هيچ

گام اصلي تدوين، اجرا و ارزيابـي         ريزي راهبردي شامل سه       برنامه  
درستي انـجـام      گام را به ها بتوانند هر سه  كه سازمان    است. درصورتي  

شده دست پـيـدا مـي         انداز ترسيم  دهند، سازمان به اهداف و چشم      
كند. در هر يك از مراحل تدوين، اجرا و ارزيابي عواملي وجود دارنـد                 

يابـد    ها احتمال موفقيت برنامه افزايش مي      كه در صورت توجه به آن     
تـوانـد بـا        و در صورت ناديده گرفتن اين عوامل برنامه راهبردي مي       

شود كه بـر         شكست مواجه شود. اهميت موضوع ازآنجا مشخص مي          
هاي بزرگ دنيا در دستيابي به اهـداف    درصد شركت  90اساس آمار،   

درصد در مرحلـه   30مانند كه از اين ميان   استراتژيك خود ناكام مي    
 1اند.  درصد در مرحله اجرا ناموفق بوده  70تدوين و 

طي دو دهه اخير دو برنامه راهبردي در سازمان بـازرسـي كـل             
اي از   ها در هاله     كشور، تدوين و اجراشده است كه ميزان موفقيت آن        

ابهام است. حدود يك دهه از اجراي برنامه راهبردي دوم سـازمـان                
گذرد و با توجه به تحوالت داخلي و خارجي ايجادشـده در ايـن          مي

مدت، سازمان به اين نتيجه رسيده است كه متناسـب بـا شـرايـط                 
كنوني اقدام به طراحي و اجراي برنامه راهبردي نمايد. با تـوجـه بـه       
اهميت برنامه راهبردي در نيل سازمان به اهداف خـود، شـنـاخـت             

تواند فرايند تدوين و اجراي برنامه راهـبـردي را بـا                 عواملي كه مي  
رو در اين نوشتار سعي شـده   شكست مواجه سازد ضروري است. ازاين  

هـاي راهـبـردي در            ترين عوامل شكست برنامه  است برخي از مهم  
هاي دولتي در اختيار مخاطبان قرار داده شود. به اين امـيـد               سازمان  

اندركاران تـدويـن و         كه اين نكات بتواند كمكي به مجريان و دست       
 اجراي برنامه راهبردي سازمان باشد.

 

ها به بـرنـامـه       كافي مديران و عدم باور آن . فقدان عزم 1
 راهبردي

رسد كه مـديـران       برنامه راهبردي در صورتي به اهداف خود مي       
سازماني عالوه بر باور و اعتقاد به لزوم داشتن برنامه راهبردي، عزم و             

سازي آن را داشته باشند. بـر اسـاس        اراده كافي براي تدوين و پياده  
ها به   هاي راهبردي در سازمان         شده بسياري از برنامه       تحقيقات انجام 

ها اعتقادي به برنامه راهبردي و درنتيجـه         دليل آنكه مديران سازمان     
شـونـد.         اراده الزم براي اجراي آن را ندارند با شكست مواجه مـي       

بنابراين الزم است قبل از شروع به تدوين و اجراي برنامه راهـبـردي              
نسبت به وجود يا عدم وجود عزم مديران سازماني در ايـن زمـيـنـه            

 2اطمينان حاصل شود.

 های دولتی های راهربدی در سازمان ترین عوامل شکست برنامه مهم
 

 شناس دكتر محمدجواد حق
 هاي سالمت اداري و مبارزه با فساد گذاري عمومي دانشگاه تهران و كارشناس مركز مطالعات و پژوهش دانش آموخته دكتري سياست

 مقاله
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 . ضعف مشاركت سطوح مختلف سازمان در تدوين و اجرا 2

هاي راهبردي به اين دليل با شكسـت مـواجـه        بسياري از برنامه   
شوند كه تمامي سطوح سازماني در آن مشاركت نـدارنـد. اگـر                   مي  

كاركنان سازمان اين احساس را داشته باشند كه در تدوين و اجـراي             
هـا بـه بـرنـامـه             شوند احساس تعـلـق آن     برنامه به كار گرفته مي    

شـود. در        يافته و درنتيجه امكان موفقيت برنامه بيشتر مـي           افزايش
هـاي     ها برنامه راهبردي بدون مشـاركـت اليـه             بسياري از سازمان    
هاي بسيـاري مـواجـه         شود و لذا در اجرا با چالش     مختلف تدوين مي  

گردد. انتزاعي بودن برنامه و عدم تسري آن به سطوح مـخـتـلـف              مي
 هاي راهبردي است.  ترين داليل شكست برنامه  سازمان، يكي از مهم

 

 تهديد-قوت، فرصت-. عدم شناسايي درست نقاط ضعف3

ها و تهديدها عواملي هستند كه از بيرون سازمان را تحت        فرصت  
ها منشاء داخلي دارند.  ها و ضعف   كه قوت     دهند درحالي   تأثير قرار مي  

ها خميرمايه اصلي راهـبـردهـا      ها و قوت      ها، تهديدها، ضعف        فرصت  
-هـا    كنندگان برنامه، نتواننـد فـرصـت       كه تدوين   هستند. درصورتي  

درستي شناسايي كنند راهـبـردهـا         قوت را به  -تهديدها و نقاط ضعف   
 رسد.   درستي طراحي نشده و درنتيجه برنامه به اهداف خود نمي به

 . نداشتن مزيت كليدي نسبت به رقبا4

ها در محيط فعاليت خود معموالً با تعداد زيادي مشتري             سازمان  
و تعدادي اندك رقيب مواجه هستند. هر سازمان براي دستيابـي بـه      

شده نيازمند داشتن مزيت كليدي در ميان رقبـاي           انداز ترسيم     چشم  

شود كه آن سازمان را       خود است. مزيت كليدي به عواملي گفته مي          
حال دستيابي به آن بـراي         براي مشتريانش ارزشمند نموده و درعين     

كه سازماني داراي مـزيـت      پذير نباشد. درصورتي     سادگي امكان   رقبا به 
انداز خود با شـكـسـت        كليدي نباشد در دستيابي به اهداف و چشم         

 مواجه خواهد شد.

 . عدم رعايت چارچوب زماني در فرايند تدوين و اجرا5

هاي راهبـردي طـوالنـي           ترين داليل شكست برنامه       يكي از مهم  
ازحد فرايند تدوين برنامه است. تغييرات در دنياي امـروز          شدن بيش 

نظران، راهـبـردهـا     دهد كه به نظر برخي صاحب        چنان سريع رخ مي     
ميرند؛ تغيير سريع شرايط محيطي يكـي    قبل از آنكه خلق شوند، مي    

حـال     از داليل مهم از بين رفتن اثربخشي راهبردها اسـت. درعـيـن        
مديريت سازمان بايد اين توان را داشته باشد كـه بـرنـامـه را در                    

 شده اجرا نمايد. زمان تعيين مدت

 . فقدان تمايل به تغيير در راهبردهاي پيشين 6

عادت به شرايط موجود و عدم تمايل به تغيير شرايط، بهـتـريـن              
سازد بنابراين مـديـران          هاي راهبردي را با شكست مواجه مي            برنامه

سازماني بايد اين توانمندي را داشته باشند كه در راهبردهاي گذشته     
تجديدنظر كرده و راهبردهاي جديدي متناسب با شرايط امروز خلـق     

توانند موفـق    نمايند. واقعيت اين است كه راهبردها در زمان خود مي  
توانند در شرايط متفاوت   شوند و راهبردهاي موفق گذشته لزوماً نمي        

بستگي به راهبردهاي پيشين و عدم تمـايـل    امروزي موفق باشند. دل 
هـاي راهـبـردي        ها يكي از علل شكست برنامه        به تغيير و اصالح آن    

 3است.
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تشخيص راهبرد بهينه در      .ضعف علمي تيم طراح و عدم      7
 فرايند تدوين

هاي راهبردي در مرحلـه تـدويـن،         يكي از داليل شكست برنامه      
ضعف تخصصي افرادي است كه در فرايند تدوين و طراحي راهبردها            

شود راهبرد بهينه از مـيـان     به كار گرفته شوند. اين مسئله باعث مي     
طورمعمول   درستي انتخاب نشود. توضيح آنكه به        راهبردهاي ممكن به  

ها و تهديدها و نيز نقاط ضعف و قوت زيـادي پـيـش روي            فرصت  
توان بـراي سـازمـان        سازمان وجود دارد، راهبردهاي متفاوتي را مي        

شده مستـلـزم انـتـخـاب           ترسيم نمود اما دستيابي به اهداف ترسيم      
راهبرد بهينه از ميان راهبردهاي ممكن است. ضعف علمي تيم طراح            
باعث انتخاب راهبرد فاقد برتري و درنتيجه شكست برنامه راهبـردي           

 شود.   مي

 . عدم توجه به محدوديت منابع سازماني8

يكي از اصول مهم در علم مديريت، محدوديت منابع انسـانـي و        
است كه در فرايند تدوين راهبردها الزم است ايـن       مالي در سازمان    

طورمعمول بـه     سازي راهبردها به  موضوع موردتوجه قرار گيرد. پياده    
تواند بـاعـث عـدم       اي نياز دارد كه عدم تأمين آن مي     منابع گسترده   

سازي آن     موفقيت برنامه راهبردي شود. لذا در تدوين برنامه و پياده        
هاي منابع انساني و مالي سازمـان تـوجـه        بايد به ميزان و توانمندي   

 شود.  

. ضعف اطالعات مديران از محيط داخلي و خـارجـي              9
 سازمان

ميزان اطالعات مديران يك سازمان از محيط داخلي و خـارجـي         
سازمان خود تأثير به سزايي در موفقيت يا عدم موفقـيـت بـرنـامـه                 

كه سازمان داراي مديران متخصص و داراي     راهبردي دارد. درصورتي   

شناخت مناسب از محيط داخلي و خارجي باشد امـكـان رسـيـدن                
راهبردها به نقطه مطلوب بسيار زياد است و بالعكـس زمـانـي كـه                 

هـاي مـحـيـطـي          مديران با تكيه به باورهاي ذهني چشم از واقعيت        
فروببندند و از توان و اختيارات سازمان خود غافل شـونـد، بـرنـامـه            

 سازند. راهبردي را با شكست مواجه مي
 

 هاي غيررسمي توجهي به نقش گروه  . بي 10

هـاي     هاي رسـمـي، نـقـش              ها عالوه بر نقش     در تمامي سازمان  
هاي غيررسمـي در     غيررسمي نيز وجود دارند كه باعث تشكيل گروه       

هـاي     ويژه در سـازمـان    ها به   شوند. در برخي از سازمان       ها مي     سازمان
مراتب بيشتـر    هاي رسمي به هاي غيررسمي از گروه     ايراني نقش گروه  

ها در فرايند تدوين و اجراي برنامه  توجهي به نقش اين گروه       است. بي  
 شود. راهبردي باعث شكست برنامه مي

................................................................................................................................ 

. سهراب خليلي شوريني و مهدي محضري، شنـاخـت مـوانـع اجـراي           1
بندي آنها، پژوهشهاي مديريت راهـبـردي،       هاي استراتژيك و اولويت      برنامه
 1393، زمستان 56شماره

 و  عـمـومـي     هاي  سازمان  در  استراتژيك  ريزي  . جان برايسون، برنامه2
آسيـا،    انتشارات  برارنيا، قربان و گراشي خادمي مهدي انتفاعي، ترجمة  غير

1388 

3.Hrebiniak, L.G. (2006), “Obstacles to strategy 

implementation”, Organizational Dynamics, Vol. 35 

No. 1, 

. وفا غفاريان و مرتضي عمادزاده، معاني نوظهور در مفهوم استـراتـژي،     4
 1383سازمان مديريت صنعتي، 
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 راهكارهاي مربوط به حاكمان و صاحبان قدرت
شوند، در موارد دوم و سـوم          راهكارهايي كه در اين بخش ارائه مي      

بندي حاضر، اعتباري، و نتيجـة   اند، زيرا تقسيم و بخش     استفاده  نيز قابل 
بندي ذهني پژوهشگر است و حاكي از تقسـيـمـي               يك تحليل و طبقه   

 باشد. عقلي و منطقي كه داير بين نفي و اثبات است، نمي
 . تقوا و خودكنترلي1 

خودكنترلي، به معناي نظارت و مواظبت فرد بر اعمـال و رفـتـار                
خويش، و درنتيجه انجام دادن وظايف به نحو مطلوب و پـرهـيـز از                  
انحراف و تخلف شغلي واداري است. خودكنترلي و نظارت بر اعمـال و       

هاي اصيل اسالمي است (غررالحـكـم، حـديـث         رفتار خود، جزو آموزه   
پيونـدي  »  تقوا« ). در ادبيات قرآني، مسئلة خودكنترلي با عنصر   2429

ديگـر، بـيـان قـرآنـي و اسـالمـي                  عبارت  ناگسستني يافته است. به    
يافته است. اين واژه، در        تجسم»  تقوا« خودكنترلي، در مفهوم ارزشي     

داري اسـت. بـه         به معناي نگهداري يا خويشتن»  وقايه« اصل از مادة    
تعبير ديگر، نيروي كنترل دروني است كه انسان را در برابر طـغـيـان                

كند. تقوا، از قدرت بازدارندگي و نـيـروي حـركـتـي         شهوات حفظ مي 
ها حفـظ، و      پرتواني برخوردار است كه ماشين وجود انسان را از پرتگاه        

 ).79، ص 1، ج 1374شيرازي،  دارد (مكارم ها و خطاها بازمي از سستي
حقيقت تقوا همان احساس مسئوليت درونـي اسـت و تـا ايـن                  

كـنـد     اي حركت نمي    دنبال هيچ برنامة سازنده     احساس نباشد، انسان به   
ماية چنين احساس مسئوليتي، دو    ). اما خمير  188، ص 17(همان، ج  
. ياد خدا؛ يعني توجه به مراقبت دائمي خداوند و حضـور     1چيز است:    
. توجه به معاد و دادگاه عدل خـداونـد و        2جا و همه حال؛     او در همه  

نامة اعمالي كه هيچ كار كوچك و بزرگي نيست، مگر آنكه در آن ثبـت   

شود. به همين دليل، توجه به اين دو اصل مبدأ و معاد، سـرلـوحـة           مي
هاي تربيتي پيامبران و اولياي الهي قرار داشته و تأثـيـر آن در               برنامه
، ص   23سازي فرد و اجتماع، كامالً چشمگير است (هـمـان، ج             پاك
540.( 

هاي گوناگوني است: تـقـواي         بايد توجه داشت كه تقوا داراي شاخه      
مالي و اقتصادي؛ تقواي جنسي و اجتماعي؛ تقواي سياسي؛ و... . آنچـه       

تر موردنظر است، تقواي كـاري اسـت، كـه مـعـادل                   در اينجا بيش  
داري و خودكنترلي در كار است؛ يعني كنترل خويش هنگـام           خويشتن

انجام دادن كار، و پرهيز از روابط سوء اجتماعي با ديگران. ازآنـجـاكـه                
طور ويژه به رعايت تـقـواي فـراوان          امام علي(ع) كارگزاران خود را به       

توان استنباط كرد كه ديدگاه ايشان در ايـنـجـا              كند، مي   سفارش مي 
بيشتر ناظر به تقوا و خودكنترلي در عرصة كار و كارگـزاري اسـت، و             

ويژه در امر حكومت و       كارگزار موظف به خودكنترلي در همة كارها، به       
ها، در شكلي ديگر، هـمـة افـراد و            مديريت است؛ اگرچه اين سفارش    

 گيرد. ها را فرامي عرصه
 هاي ديني هاي ايجاد تقوا و خودكنترلي در آموزه راه

هاي زيادي براي ايجاد و تـوسـعـه     هاي ديني، راه    بامطالعه در آموزه  
ها قابل استخراج است كه برخي از        تقوا و خودكنترلي در افراد و انسان      

 شوند. اختصار معرفي مي ها به آن
 بيني افراد جامعه . اصالح جهان1

گويي، باعث كاهش درجه و مـيـزان فسـاد               حساب دهي و پاسخ   
دست آيـد كـه        هاي مختلفي به شود. اين امر ممكن است به روش       مي
ترين و تأثيرگذارترين روش، ايجاد خودكنترلي و خودنظارتـي در             مهم

بيني و نگرش سـكـوالريسـتـي، مـعـمـوالً                افراد است. در يك جهان     

 

 بایسته های مبارزه با فساد اداري در جمرای دین
 

 عنايت داودي
 دانشجوي دكتري علوم ارتباطات اجتماعي اداره كل بازرسي مازندران

 بخش دوم
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شـده     هاي اعمال   ها و كنترل    گويي از طريق بررسي     دهي و پاسخ    حساب
بر افراد از طرف جامعه، جهت دستيابي به نتايـج مشـخـصـي چـون                 

گـويـي،      آيد. اين نوع از پاسـخ   دست مي داري، كارايي و برابري به    امانت
هاي زيادي از    هاي فراواني دارد كه نمونه    بسيار پرهزينه است و كاستي    

اي كه جوامع مدرن بـا   توان در مشكالت اجتماعي و اقتصادي       آن را مي  
 اند، آشكارا مشاهده كرد. آن مواجه

يابيم كـه بـاالتـريـن شـكـل              هاي ديني درمي    با مراجعه به آموزه   
شود، نـه از     اي است كه از درون افراد ناشي مي     گويي  گويي، پاسخ   پاسخ

گويي درونـي، بـايـد         بيرون و جامعه. براي رسيدن به اين نوع از پاسخ          
دنـيـايـي       كه از مرز زندگي اين      بيني افراد را توسعه داد؛ تا جايي        جهان

بگذرد و زندگي اخروي و جاوداني را نيز شامل شود. ايـن، در واقـع                  
هاي اسالمي، راهنـمـاي    بيني اسالمي است. آموزه  مشخصة اصلي جهان 

ها در تمامي ابعاد زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگـي،      انسان
هـا بـه انـجـام            محيطي و... است و در ترغيب و تحريك انسان   زيست

تـر و       گرداني از كارهاي ناپسند بسيـار قـوي       كارهاي پسنديده و روي   
 باشد؛ زيرا: بيني غيرديني مي نيرومندتر از هر جهان

شونـد،   اوالً، اصولي كه از دو منبع معتبر قرآن و سنت استخراج مي        
آيـا  « فرمايد:     كه قرآن كريم مي  با طبيعت انسان سازگاري دارند؛ چنان     

ها نيست؟ و حـال   آن خدايي كه خلق را آفريده است، عالم به اسرار آن        
).  14(مـلـك:       »  آنكه او بر باطن و ظاهر همة امور عالم آگـاه اسـت              

يابد، از بـهـتـريـن        بيني تربيت مي طور، انساني كه در اين جهان   همين
هاي فردي برخوردار است؛ زيرا قرآن كريم وي را به درستـي و              ويژگي

 خواند. شايستگي در كار فرا مي
شده توسط قرآن و سـنـت، اسـاسـاً در            ثانياً، برخي از اصول ارائه   

  طـلـبـي    ها و فزون راستاي محافظت افراد از افتادن در دام هواها، هوس     
هـا را قـادر          هـا، انسـان       قرار دارند. برخي ديگر از اين اصول و آموزه  

آمده، در جهت پـيـشـرفـت        دست ها و تجربيات به سازند تا از دانش  مي
 برداري كنند. زندگي مادي و معنوي خود هردو بهره

هاي ديني، نخستين گام براي مبـارزه بـا         درنتيجه، بر اساس آموزه   
بـيـنـي       هاي اجتماعي مدرن، تزريق جهان      فساد اداري و ديگر بيماري    

طور كامـل،     صحيح در جامعه است؛ همچنين عمل به اصول اسالمي به         
براي هدايت انسان به سمت صلح و شكوفايي حقيقي بـايـد تشـويـق                

اي كه از درون انسـان بـجـوشـد،             پذيري  گويي و مسئوليت    شود. پاسخ  
اي است كه از نظارت بيرونـي نـاشـي       گويي مؤثرتر و ماندگارتر از پاسخ 

 شود. مي
 دهي در آن . ايمان به معاد و حساب2

هاي اسالمي، عامل بسيـار مـهـمـي در          ايمان و پايبندي به آموزه 
ايجاد خودكنترلي در انسان است. هرچه ايمان به حقـايـق ديـنـي و              
باورهاي اسالمي قوي باشد، پايبندي به نظام ارزشي ـ كـه مـراقـبـت               
دروني جزئي از آن است ـ نيز بيشتر، و درنتيجه خودكنترلي، شديدتـر     

 گردد. مي
در ميان باورها، ايمان به معاد، عاملي بسيار قوي در پايبنـدي بـه               

ها، و درنتيجه خودكنترلي است. باور به اينكه فرداي قيـامـت از             ارزش
همة اعمال سؤال خواهد شد و انسان مسئول اعـمـال و رفـتـارهـاي                  
خويش است، همچنين باور به حسابرسي و پاداش و كـيـفـر الـهـي،            

سازد. اعتـقـاد       گذارد و او را خودكنترل مي       تأثيري شگرف بر انسان مي    
به معاد، مسئوليت آفرين است؛ تقوا و خودكنترلي را در افراد پـرورش          

ها به حرام و معصيت الهـي جـلـوگـيـري            دهد و از آلوده شدن آن       مي
 ).84، ص 1381كند (خدمتي و ديگران،  مي

 . اهتمام به انجام فرايض و ترك محرمات3
ارزش هر انساني، در قانونمندي او نهفته است و هرگونه تخلـف و               

آورد. بـنـابـرايـن،           شكني، شخصيت و ارزش انسان را پايين مي         قانون
انساني باتقواست كه خود را در عمل به قوانين اسالم متعهد كرده و از         

ديگر، از تمام محرمات پرهيز كند و بـه   عبارت شكني مبرا باشد؛ به  قانون
همه فرايض و واجبات عمل نمايد. پيامبر اكرم(ص) در ايـن زمـيـنـه                 

عابدترين مردم كسي است كه به فرايض ديني عمل كنـد،  «فرمايد:   مي
و باتقواترين اشخاص كسي است كـه از تـمـام مـحـرمـات دوري                     

). بنابراين، يكي از   14، ح 195، ص 11ق، ج 1402(مجلسي، » گزيند
هاي رسيدن به تقوا، محترم شمردن قوانين اسالم اسـت تـا در                 شيوه

ساير آن، حقوق خدا و مردم را به رسميت بشناسيم و از حدود مـقـرر                
 تجاوز نكنيم.

 . توجه به حضور خداوند در هستي4
هاي كسب تقوا، توجه به حضور خدا در هسـتـي    يكي ديگر از شيوه 

جا حاضر و نـاظـر    است. هر انسان مسلماني وظيفه دارد كه خدا را همه    
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خود بداند. در اين صورت است كه از هرگونه خالف و گـنـاه مصـون           
كن كردن گناه، از هـمـة    ماند. قدرت ايمان به خدا و ياد او در ريشه    مي

روست كه در آيات و روايات بر نقش       ها نيرومندتر است. از همين       قدرت
توجه به حضور خداوند در بازداري از گناه و انحراف بسيار تكيه شـده             

 فرمايد: است؛ براي نمونه، قرآن كريم مي
(عـلـق:     » بيند؟ داند كه خداوند همه اعمالش را مي آيا انسان نمي « 

14( 
 . توجه به ارزش و كرامت انسان5

ساز تحقق خودكنترلي اسـت،       يكي از اعتقادهاي اسالمي كه زمينه     
مسئلة ارزش و كرامت انسان است؛ زيرا اگر انسان قدر و مـنـزلـت و                 
جايگاه رفيع خود را بهتر بشناسد، ديگر به امور پست و آلوده شدن بـه    

دهد. برعكس، شخصي كه براي خودش ارزش و            ها رضايت نمي    زشتي
دهد؛ چنين شخصي، خـود از      منزلتي قائل نيست؛ به هر ذلتي تن مي       

شر اعمالش در امان نيست و بالطبع، ديگران نيز از شـر او در امـان             
هركسـي كـه در نـزد          «فرمايند:  كه امام هادي(ع) مي ؛ چنان  نيستند

ارزش اسـت، پـس تـو از شـر او در امـان                         خودش پست و بـي  
 ).362، ص 1363شعبه،  (ابن» نباش

انسان، موجودى است كه روح خدا در او دميده شده است؛(حجـر:             
) او تنها موجودى اسـت   30) و فرشتگان بر او سجده كردند؛(حجر: 29

) و او را        14كه خداوند در آفرينش او خود را ستـوده؛(مـؤمـنـون:                
).  249، ص     6، ج 1402موجودى فناناپذير قرار داده است (مجلسي،  

هـا و      ارزش انسان بهشت است، نه كمتر؛ و خداوند انـواع فضـيـلـت               
). اگر انسان بـه ايـن       70ها را به او مرحمت كرده است (اسراء:           كرامت
ها و مقامات توجه كند، هرگز خود را به كارهاى زشـت آلـوده          كرامت

 نخواهد كرد.
 . كنترل و نظارت اجتماعي (بيروني)2

پذيري دروني كه از       گويي و مسئوليت    شكي نيست كه ايجاد پاسخ    
شود، بهترين شيوه براي مبارزه با مفاسـد    بيني اسالمي ناشي مي     جهان

سازي سيسـتـم ارزشـي در جـوامـع              در جوامع مدرن است. نهادينه     
پـذيـري درونـي        امروزي، فرايندي بلندمدت است؛ بنابراين، مسئوليت     

پذيري بيروني مبتني بر كنترل و نظارت سيسـتـمـي             بايد با مسئوليت  
 تكميل شود تا افراد را از رفتاري غيرعادالنه با يكديگر بازدارد.

هاي ديني، يكي از وظايف اجـتـمـاعـي اسـاسـي                بر اساس آموزه  
ها، نظارت بر اعمال و رفتار همديگر و حساسيت و تـوجـه بـه            انسان

باشد. اساس نظارت بيروني و اجتماعي در اسـالم،      عملكرد يكديگر مي 
قرار داده شده است. بـه     »  نهي از منكر« و »  معروف  امربه« در مفاهيم   

تعبير ديگر، تعبير و بيان قرآني و حديثي نظارت اجتماعي در اسـالم،      
 معروف و نهي از منكر است. هاي امربه واژه



 نشریه سازمان بازرسی کل کشور 

  10 

از ديدگاه اسالمي، انسان موجودي اجتماعي است و بسـيـاري از              
مـانـدگـي و سـقـوط وي، در روابـط                  عوامل رشد و تكامل يا عقب     

رو، حساسيت به اين روابـط، و       اش با ديگران قرار دارد؛ ازاين    اجتماعي
هـاسـت.      سازي جامعه، از وظايف اصلـي انسـان          تالش در جهت سالم   

روست كه آيات و روايات بسياري، از جهات متعدد و متنوعي، بـر      ازاين
اين وظيفه اجتماعي، ديني و سياسي تأكيد نموده و ابعاد مختلف آن              

هاي ديگر، عمل بـه   اند. علت برتري امت اسالمي بر امت را گوشزد كرده 
منزله يك سـازوكـار      معروف را به    همين فريضه دانسته شده است: امربه      

 بندي كرد: توان چهار گونه دسته نظارت اجتماعي، مي
. 3. نظارت مردم بر مسئوالن؛         2. نظارت مسئوالن بر مردم؛    1

 . نظارت مسئوالن بر مسئوالن.4نظارت مردم بر مردم؛ 
در جوامع امروزي براي هـريـك از انـواع نـظـارت بـيـرونـي،                      
سازوكارهايي وجود دارد. نظارت مسئوالن بر مردم، خود را از طـريـق             

دهد. نظارت مردم بر مسئوالن، بيـشـتـر از        قوانين و مقررات نشان مي   
 پيگيري است. ها قابل طريق مطبوعات و رسانه

توان گفت كـه       به مسئوالن، مي    معروف نسبت   وظيفه امربه   در انجام 
در حكومت و نظام اسالمي، مردم دو نقش و وظيفه اساسي دارند: يكي  

گيرى است كه دليـل آن، ايـن            مشورت دادن به مسئوالن در تصميم     
أَمـرُهـم شُـورى      « و   »  و شاوِرهم في الْـأَمـرِ     « آيات قرآن كريم است:      

منَهيبه مسئوالن نـظـام        ؛ نقش دوم جامعه در امور حكومتى نسبت       » ب
اسالمى، مراقبت، پاسدارى و نگهبانى از اجراى قوانيـن اسـت. مـردم             

اند كه هرجا خللى در اجراى قانون ببينند، تذكر دهنـد و اگـر             موظف
معروف و نهى از منكـر   مفيد واقع نشد، اعتراض كنند. اين وظيفه، امربه  
 ).104عمران:  كند (آل است كه خداوند در قرآن صريحاً به آن امر مى

 . سالمت كارگزاران نظام اداري و حكومتي3
هر نظام اداري و حكومتي براي اينكه بتواند امور جامعـة خـود را          

درستي اصالح كند، بايد از كارگزاران شايسته و متعهد بهره گـيـرد.            به
ها، تاكنون هيچ حكومتي، مـانـنـد حـكـومـت            در ميان همة حكومت 

اميرالمؤمنين علي(ع) درخصوص امور كارگزاران خود حسـاسـيـت و            
هاي  ها و خطبه  توان از نامه    دقت به خرج نداده است. اين واقعيت را مي         

گوناگون حضرت به كارگزاران و واليان حكومتي در ابعـاد مـخـتـلـف                
هـا و       وجو كـرد. در هـمـة نـامـه               سياسي، اقتصادي و ديني جست    

هاي حضرت به كارگزاران، مسئلة رعايت تقوا و ترس از خدا و             عهدنامه
 شود. توجه به آخرت ديده مي

در انديشة سياسي اسالم، كساني كه از امكانات و اموال و اختيارات          
هايي داشته باشند تـا     شوند، بايد صفات و ويژگي مند مي حكومتي بهره 

درستي انجام دهند؛ در غير اين صورت، باعـث     بتوانند وظيفه خود را به    
هاي خود، مسئلة  گاه در عزل و نصب شوند. علي(ع) هيچ      تباهي امور مي  

داد و روش سـيـاسـتـمـداران           رفاقت و خويشاوندي را مدنظر قرار نمي      
كـردنـد،      دنياپرست را كه تنها در راستاي بقاي حكومت خود عمل مي   

انديشيد و مصلحت مردم را در نظر    نداشت؛ بلكه تنها به رضاي خدا مي      
گرفت. در انديشة سياسي حضرت، هيچ خطـري بـراي جـامـعـة                   مي

اســالمي بيشــتر از خطر بر سر كار آمدن افراد فـاقـد اهـلـيـت و                    
صالحيت نيست. به همين دليل، هنگام گماردن مالك اشتر نخعـي              كم

 اي به مصريان چنين هشدار داده است: به حكومت مصر، در نامه
من بيم دارم كه نابخردان و نابكاران، زمام امور مملكت را به دسـت   

دست بگردانند و بندگان او را بردگان خـود   به گيرند و مال خدا را دست  
گيرند و با صالحان به دشمني برخيزند و فاسقان را حزب خـود قـرار           

 ).1050البالغه، ص  دهند (نهج
دادنـد و       حضرت مرتباً مردم را به مسئلة كارگزاران تـوجـه مـي         

اهليت بر سر كار آيند و جـامـعـه و       فرمودند كه مبادا زمامداران بي     مي
مردمان را به تباهي كشانند؛ چراكه اگر حساسيت مردم به چگـونـگـي         

لياقت و فاقد صالحيـت در         گاه افراد بي    رفتار كارگزاران از بين رود، آن     
كشـانـنـد       گيرند و جامعه را به تباهـي مـي           مراتب زمامداري قرار مي   

 ).176، ص 69ج  ق، 1402(مجلسي، 
نتيجه آنكه اگر در نظام اداري و حكومتي از افراد سالم و متـعـهـد           
استفاده شود، و از طرفي نظارت مستمر براي تداوم حسن سـلـوك و        

توان به اقامة عـدل و       تعامل مطلوب با مردم نيز حاكم باشد، يقيناً مي   
قسط در جامعه اميدوار بود. بديهي است تنها در اين صورت است كـه       

توان اميدوار بود مردم به نظام حكومتي جامعه اقبال كنـنـد و در            مي
 رفع فساد و تخلف، با كارگزاران همكاري و همگامي نمايند.

 ها ها و انحصارطلبي . مبارزه با انحصارگرايي4
كه گفته شد، در بخش عوامل فساد مربوط به حـاكـمـان و              چنان

قدرتمندان، انحصارطلبي و در قبضه گرفتن قدرت و اقتدار سـيـاسـي              
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واداري، يكي از عوامل اصلي و گلوگاهي فساد اداري است. ازآنـجـاكـه        
انحصارگرايي و انحصارطلبي داراي آثار سوء اجتماعي بسياري اسـت و     

و نـظـام اداري دارد، در               نقشي برجسته در فساد و سقوط حكومت      
ادبيات ديني توجه خاصي به آن شـده و احـاديـث فـراوانـي بـه                       

هـاي مـبـارزه بـا آن              گيري، آثار و عواقب، و راه  شناسي شكل   جريان
 اند. پرداخته

است. استئثار، از ريشـة     » استئثار«معادل عربي انحصارطلبي، واژة  
مقدم داشتن خود يا وابستگـان  « و به معناي »  ايثار« ، در مقابل    » أثر« 

اسـت  »  هـا    و هواداران خود بر ديگران در تأمين نيازهـا و خـواسـت              
). نكتة قابل توجه اينكه انحصارطلبي ممكـن    8، ص 1410منظور،   (ابن 

است دو شكل داشته باشد: الف) انحصاري كه تجاوز به حقوق ديگـران        
نيست و تنها اقدامي است برخالف ايثار كه ارزشي اخالقي اسـت؛ ب)            
انحصاري كه افزون بر مخالف بودن با ايثار، تجاوز به حقوق ديگران نيز         

 ).208، ص 1384شهري،  هست (محمدي ري
ها نقـش دارنـد؛ هـمـچـون             عوامل زيادي در انحصارطلبي انسان    

رغبتي به مكارم اخالقي، حرص، بخل و       اعتنايي به حقوق مردم، بي      بي
هاي انحصارطلبي، خـودخـواهـي،       ترين عوامل و ريشه خست؛ اما اصلي 

ايماني يا ضعف ايمان است. اگر ايمان، خودخواهي ذاتي انسـان را               بي
شود و همه چـيـز را        طور طبيعي انحصارطلب مي مهار نكند، انسان به  

هـر  « خواهد. به فرمودة امام علـي(ع):             براي خود و وابستگان خود مي     
الـبـالغـه،       (نـهـج   »  روايي رسد، انحصارطلبي پيشه كند      كس به فرمان  

 ).160حكمت 
هاي مبارزه با انحصار طلبي زيردستان، دوري      يكي از بهترين روش   

كه پيشوايان دينـي      باال از انحصارطلبي است؛ چنان      كردن مسئوالن رده  
اند. از ابواسحاق سبيعي نقل شده است كه      ما چنين بوده و چنين كرده     

گذاشت (و همه را ميان مـردم      علي(ع) در بيت المال چيزي باقي نمي    
توانست تقسيم كند؛ و  كرد)، مگر آنچه را كه در آن روز نمي          تقسيم مي 

؛ و هيچ چيزي از فـيء را بـه       » اي دنيا! ديگري را بفريب     « فرمود:     مي
آورد و چيزي را به خويشاونـدان و نـزديـكـانـش              انحصار خود درنمي  

 ).210ص  3، ج 1415داد (قرطبي،  اختصاص نمي
روش ديگر مبارزه با انحصارطلبي، توجه در گمارش افـراد اسـت؛             

دربانان و اطرافيان خود را از نـيـكـان           « فرمايد:     كه حضرت مي    چنان

انـد،     ها را كه امتيازخواه و متجاوز و فاقد انصاف         برگزين و كساني از آن    
اي    ات قطيـعـه   از خود دور گردان و به احدي از كسان خود و اطرافيان     

(دعـائـم    »  وامگذار و به آنان اجازه مده كه ملكي را براي خويش گيرند        
 ).367ص  1االسالم، ج

 . عدم تبعيض در برخورد با فساد5
سـان و     يكي از اصول اساسي در مبارزه با فساد اداري، برخورد يك       

بدون تبعيض با مرتكبان آن است. رسول خدا(ص) در مقـابـل تـالش           
اي براي جلوگيري از قطع دست زني از اشراف كه مرتكب سـرقـت       عده

آنان كه پيش از شما بودند، تنها به سبب چنـيـن   « شده بود، فرمودند:     
كـردنـد و        هايي هالك شدند؛ زيرا حدود را بر ناتوانان اجرا مي    تبعيض

اسرائيل تنها به اين سـبـب هـالك        ساختند. بني    قدرتمندان را رها مي   
كردند و بـزرگـان را      شدند كه حدود را در خصوص فرودستان اجرا مي    

، دفتر دوم) در جاي ديـگـر    1372(دلشاد تهراني،  » ساختند. معاف مي 
هاي پيش از شما به اين علت هالك شدند كه حد را        امت« اند:     فرموده

كـس   ساختند. به آن     كردند و بزرگ را رها مي       درباره فرودست اجرا مي   
كه جان محمد در دست اوست سوگند كه اگر دخترم فـاطـمـه نـيـز              

 (همان).» كردم چنين كرده بود، دست او را قطع مي
 ب) راهكارهاي مربوط به نظام اداري سالم و كارآمد

هاي اداري مختلفي وجود دارد كه نوع ساخـتـاردهـي          در دنيا نظام  
ها و كم و كيف ارتباط اجزا و عناصر سازنده و فرايندهـايشـان       اين نظام 

دهندة آن، از نظر كارآمدي و مـيـزان    اند و عناصر تشكيل   با هم متفاوت  
هاي مختلف قرار دارنـد.   دور از فساد، در درجه     برقراري روابط سالم و به    

گيري و    آنچه كه در اين بخش بدان خواهيم پرداخت، راهكارهاي پيش         
 مبارزه با فساد در اين نظام بر اساس مباني ارزشي اسالم است.

 . توسعة زيربنايي (نهادسازي)1
ايجاد محيط زيربنايي مؤثر، يكي از راهكارهاي مهم جلوگيـري از             

توان با تمركز بر مسـائـل         فساد است. اين تالش براي نهادسازي را مي        
 زير به ثمر رساند:

ساالري: استخدام مأموران دولتي بايد بر اساس دو مـعـيـار       شايسته
كه در قرآن كـريـم آمـده         گونه  اصلي شايستگي و درستكاري باشد؛ آن     

قالت يا أبت استأجره ان خـيـر مـن اسـتـأجـرت الـقـوي                   « است:  
 ).26(قصص: » االمين
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حقوق كافي: حقوق و مزاياي پرداختي براي مستخدمان دولـتـي             
ها در بـخـش        قطاران آن   بايد مكفي و حداقل برابر حقوق دريافتي هم       

ها افزايش پيدا كند و كمتر در مـعـرض            وري آن   خصوصي باشد تا بهره   
وسوسه فساد قرار بگيرند. در كالمي از پيامبر اكرم(ص) نـقـل شـده              

كند: انسـان آزادي      نمي  خداوند در روز قيامت به سه كس نظر« است:  
كه شخص آزادي را بفروشد؛ و انسان آزادي كه خودش را بفروشـد؛ و       

قدر به تـأخـيـر انـدازد كـه             مردي كه پرداخت دستمزد كارگر را آن   
، ج   1405(متقي هنـدي،     »  رطوبت عرق ناشي از كار او خشك شود      

 ).35، ص 16
شفافيت: در خصوص ميزان صالحيتي كه به كارمـنـدان بـخـش               

شود، بايد قوانين و مقررات شفاف وجود داشته بـاشـد    عمومي داده مي  
تا از احتمال درگير شدن در فساد كاسته شود و زمـيـنـة ارزيـابـي                  

 عملكرد كاركنان فراهم گردد.
ها و مطبوعات آزاد بر مسائل مهم و           رسانه و مطبوعات آزاد: رسانه     

كنند؛ اطالعـات مـوردنـيـاز         حساس تمركز مي  
براي افزايش آگاهي و مشاركت عمومي را در          

ها   نمايند؛ و خطاكاري    سطح گسترده منتشر مي   
كنند. هـمـة ايـن          و سوء عملكردها را افشا مي     

گيـرنـد،     كه در كنار هم قرار مي       نهادها هنگامي 
بايد محيطي را ايجاد كنند كه در آن، مـردم            
مسئوليت اعمالشان را بپذيرند و سـيـسـتـم            
نظارت و ارزيابي به كاهـش فسـاد، رونـق و               

تـر جـامـعـه          شكوفايي بيشتر، و ثبات افـزون     
كند:   كه قرآن كريم يادآوري مي      بينجامد؛ چنان 

 »         تـدضٍ لَّفَـسعبِب مضَهعب النَّاس اللّه فْعالَ دلَوو
ــى                ــلَ ــلٍ ع ــه ذُو فَضْ ــلّ ــنَّ ال ــك األَرض ولَ

ولَولَا دفْع الـلَّـه   «   ). و نيز  251(بقره:   »  الْعالَمينَ
            ـعبِـيو ـعامـوص تمدضٍ لَّهعم بِبضَهعب النَّاس
                الـلَّـه ـمـا اسـيـهذْكَـرُ في اجِدسمو اتلَوصو

 ).40(حج: » كَثيرًا...
ترين راهكار و    ارزش  آموزش: آخرين و نه كم     

سـازي در جـامـعـه،            سازوكار براي نهاديـنـه    

گيري از نظام آموزش است. نظام آموزش در هر جامعـه نـقـشـي         بهره
هاي مؤثر بر رفـتـار افـراد دارد.              دهي ارزش   عمده و اساسي در شكل    

دهيـم و چـگـونـگـي            طور، آنچه كه به فرزندانمان آموزش مي        همين
هاي متفاوتي كه اين افراد در جـامـعـه       ها، سهمي در نقش   آموزش آن 

كنند (پدر، كارمند اداره، تاجر و...) دارد. بدين ترتيب، انـتـظـار         ايفا مي 
كننـدة   رود كه نظام آموزشي در يك جامعة اسالمي، مبلّغ و منتقل            مي

ها باشد تـا افـراد      ها و در همة مكان    نظام ارزشي اسالم به تمامي گروه     
اي كـه     هاي مختلف اجتماعي شده در اين نظام، بتوانند در نقش  تربيت

 ور و اخالقي عمل كنند. صورت بهره گيرند، به بر عهده مي
 . شفافيت گرايي2

شفافيت، يكي از مفاهيم كليدي مطرح در مباحث مربوط به فسـاد   
باشد كه عبارت است از آشكـار بـودن مـبـنـاي                 و سالمت اداري مي   

تصميمات حكومتي و سازوكارهاي حاكم بر توزيع قـدرت و درآمـد.          
عنوان مؤثرترين ابزار مبارزه با فساد اداري، براي اسـتـقـرار              شفافيت به 
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ديگر، فراينـد   عبارت رود. به كار مي اي پايدار به دولتي كارا و ايجاد جامعه 
سازي گشايش امور غيرامنيتي و نظـامـي بـراي افـراد اسـت؛                 شفاف

ها، تصميمات و... قابل عرضـه        ها، فرهنگ   ها، سياست   كه رسانه   اي  گونه  به
 ها به قضاوت بنشينند. به افكار عمومي باشند تا مردم بتوانند درباره آن

هاي مورد تأكيد و تـوجـه در            شفافيت و شفافيت گرايي، از مقوله     
هاي ديني است. دين مبين اسالم كه حكومت را امانتي در دست       آموزه

داند، نظارت بر چگونگي استـفـاده و       حاكمان و كارگزاران حكومت مي    
گويي در قبال آن را از مسلمـات        نگهداري از اين امانت و ضرورت پاسخ      

آورد. به همين علت است كـه امـام         مباني سياسي اسالم به شمار مي     
مـردم را       گويي در مقابل  علي(ع) خطاب به مالك اشتر، ضرورت پاسخ  

 فرمايند: صورت بيان مي بدين
براي كساني كه به تو نياز دارند، زماني معين كن كه در آن، فـارغ          
از هر كاري به آنان بپردازي. براي ديدار با ايشان بـه مـجـلـس عـام                    
بنشين؛ مجلسي كه همگان در آن حاضر توانند شد. و براي خدايي كه              
آفريدگار توست، در برابرشان فروتني نماي و بفرما تا سپاهيان ويـاران         

هراس و بـي   گويشان بي  سو شوند تا سخن     و نگهبانان و پاسبانان به يك     
اهللا(ص) بارها شنيدم     لكنت زبان، سخن خويش بگويد؛ كه من از رسول        

گفت: پاك و آراسته نيست امتي كه در آن امـت، زيـردسـت              كه مي 
دسـت بسـتـانـد...            نتواند بدون لكنت زبان، حق خـود را از قـوي              

 ).53البالغه، نامه  (نهج
 ها ساالري در نصب و عزل . شايسته3

داشتن توانايـي، مـهـارت، دانـش،         « شايستگي در لغت به معناي     
) اسـت؛ و در         Oxford, 1993, p. 235»( لياقت و صـالحـيـت     

يـابـد. هـر كـاري            اصطالح، بسته به كار و قلمرو شغلي فرد معنا مـي          
طلبد و درمجموع، شايستگي فرد   اي را مي  توانايي، مهارت و لياقت ويژه    

 رساند. گرفته مي را براي امر برعهده
هـاي     ساالري در گزينش و نصب افراد و مديران دستـگـاه            شايسته

ترين راهكارهاي مبارزه با فساد اداري است كه در       اجرايي، يكي از مهم   
ادبيات ديني بر آن بسيار تأكيد شده است. براي نمونه، قرآن كريـم از         
زبان دختران شعيب آمده است كه خـطـاب بـه پـدر در خصـوص                    

او را به خدمت بـگـيـر؛      « گويند  استخدام حضرت موسي به شباني مي    
 ).26(قصص: » زيرا قوي (شايسته براي شباني) و درستكار است

 . توجه به معيشت كارمندان4
ها به ورطه فسـاد و         شود انسان   يكي از عوامل مهمي كه باعث مي      

تباهي كشيده شوند، احتياج و نيازمندي اسـت. طـبـيـعـت آدمـي                   
ها تحـريـك    اي است كه احتياج و نياز او را به رفع آن نيازمندي           گونه  به

كند و هرچه اين نياز بيشتر باشد، قدرت تحريكي آن نيز بـيـشـتـر            مي
هـاي     ). از همين رو، فقر و نداري در آموزه 1385خواهد بود (رضائيان،  
كه پـيـامـبـر        ديوار كفر معرفي شده است؛ چنان     ديني همساية ديواربه  

محمدي ري شهـري،  »( كاد الفقر أن يكون كفراً« فرمايد:   اكرم(ص) مي  
 ).86، ص 8، ج 1387

رود وظايف  اگر از كاركنان و مديران سطوح مختلف نظام انتظار مي       
كاري و خـيـانـت انـجـام         خود را به شكل مطلوب و دور از هرگونه كم     

مادي تأمين كـرد. اگـر مـيـزان               ها را از لحاظ زندگي      دهند، بايد آن  
ها برابـري نـداشـتـه و          دريافتي كاركنان با مخارج زندگي متوسط آن     

تر از آن باشد، كاركنان با دلسردي به انجام كـارشـان مـبـادرت                پايين
خواهند ورزيد؛ كار را با اتقان و استحكام انـجـام نـخـواهـنـد داد و                     

كاري، خيانت و تعدي به اموال عمومي را پيشـه خـود خـواهـنـد               كم
 ساخت.

اميرمؤمنان علي(ع) مسئلة تأمين زندگي و بـهـبـود وضـعـيـت                
داند و به مديـران گـوشـزد           معيشتي كاركنان را از وظايف سازمان مي      

طور جدي به اين امر توجه كنند. حضرت خـطـاب بـه                 كند كه به    مي
ثم أسبغ عليهم االرزاق؛ فإن ذلك قوت لـهـم     « فرمايد:     مالك اشتر مي  

علي استصالح أنفسهم غني لهم عن تناول ما تحت ايديهم، و حـجـه        
 ).53البالغه، نامه  (نهج» عليهم إن خالفو أمرك أو ثلموا امانتك

 ج) راهكارهاي مربوط به وضعيت فرهنگي و هنجارهاي حاكم
شوند، جنبة فـرهـنـگـي و            راهكارهايي كه در اين بخش ارائه مي      

كارگيري راهكارهايي كـه در ادامـه ارائـه              اجتماعي دارند. هرچند به    
بر و نيازمند فعاليت و تالش جمعي و همگـانـي             شوند، دشوار، زمان    مي

 تواند ثمرات بسيار ارجمندي داشته باشد. است، اما در بلندمدت مي
 هاي مشاركت مردم در امور اجتماعي . افزايش زمينه1

مشاركت اجتماعي، بر گسترش روابط بين گروهي داللـت دارد و            
درگير ساختن مردم در فرايندهاي اجتماعي مختلف را هـدف قـرار               

هاي ارادي داللـت       دهد. مشاركت اجتماعي به آن دسته از فعاليت     مي
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ها اعضاي يك جامعه در امور مختـلـف شـركـت               دارد كه از طريق آن    
صورت مستقيم يا غيرمستقيم در شكـل دادن حـيـات               كنند و به    مي

 ).108، ص 1369تبريزي،  اجتماعي مشاركت دارند (محسني
هاي اصلـي اسـت؛       در دين اسالم، مشاركت و تعاون، يكي از آموزه        

و تَعاونُواْ علَي الْبرِّ والتَّقْـوي  « فرمايد:  كه خداوند در قرآن كريم مي  چنان
). اگر اين اصل در جـامـعـه         2(مائده: » والَ تَعاونُواْ علَي اإلِثْمِ والْعدوانِ 

نهادينه شود و مردم بدون توجه بـه روابـط شـخـصـي، نـژادي و                      
خويشاوندي، با آنان كه به انجام كارهاي سازنـده و مـثـبـت اقـدام                   

هـاي     كنند همكاري و همياري نمايند، بسيـاري از نـاهـنـجـاري              مي
 آيد. اي سرشار از تعاون به وجود مي شود و جامعه اجتماعي حل مي

توان راهكارهايي را بـراي    هاي ديني، مي    با مطالعه در منابع و آموزه     
 جلب مشاركت عمومي مطرح كرد:

نيكوكاري: حضرت علي(ع) در زمينة افزايش اعتـمـاد مـردم بـه                  
اي براي جلب اعتماد والي بـه       هيچ وسيله « فرمايد:     سيستم و نظام، مي   

رعيت، بهتر از نيكوكاري به مردم و تخفيف ماليات و عدم اجـبـار بـه                 
قدر بكـوش تـا بـه         كاري كه دوست ندارند، نيست. پس در اين راه آن 

بينـي، رنـج طـوالنـي           بين شوي كه اين خوش      وفاداري رعيت، خوش  
 ).53البالغه، نامه  (نهج» دارد مشكالت را از تو برمي

اي    برخورد نيك: تأثير برخورد نرم و متواضعانه با مردم بـه انـدازه         
عنوان ويژگي اخالقي مثبت پيامبـرش        است كه خداوند متعال از آن به      

فَبِما رحمةٍ منَ اللّه لنت لَـهـم   « فرمايد:   كند و خطاب به وي مي ياد مي 
... كولن حيظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّوا ماً غَلفَظ لَو كُنت 159(آل عمران: » و.( 

قدر توجه داشت كه  شنود مؤثر: پيامبر اكرم(ص) به گفتار مردم آن          
گفتند: او گوش است؛ يعـنـي هـرچـه            بعضي در غياب آن حضرت مي     

كساني از آنان، پيامبر را اذيـت و آزار        « پذيرد:   گويند، مي   ديگران مي 
 ).61گويند او گوش است (توبه:  دهند و مي مي

 پذيري اجتماعي . احياي حس مسئوليت2
يكي از اصول اجتماعي بنيادي موردنظر ديـن اسـالم، اهـتـمـام                

به همديگر است كه از آن بـه         پذيري آنان نسبت    مسلمانان و مسئوليت  
(يعني مسئوليت و تكاليفي كه اعضـاي جـامـعـه          »  تكافل اجتماعي« 

 نسبت به همديگر دارند) نيز تعبير شده است.
 

احاديث زيادي در اين زمينه وجود دارند كه اهميت اين اصـل را               
من اصبـح  « فرمايد:   رسانند؛ مانند اين روايت كه پيامبر(ص) كه مي          مي

).  239، ص   1362(كليني، » و لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم 
اين حديث و احاديث فراوان ديگر، تأكيداتي روشن، صريح و قاطعي بر            

 شان هستند. به همديگر و جامعه پيراموني ها نسبت مسئوليت انسان
 شناسي و وجدان كاري . ترويج فرهنگ وظيفه3

حالت ثابت دروني كـه     « در تعريف وجدان كاري گفته شده است:         
شخص را به انجام دقيق كار با ميل و رغبت و اشـتـيـاق تـرغـيـب                      

). وجـدان كـاري و           41، ص     1375سعـادتـي،      (منطقي »  كند  مي
شناسي، يكي از عوامل فرهنگي مؤثر جهت مبارزه بـا فسـاد و                 وظيفه

توان گفت كه بين وجدان كـاري       آيد. مي    انحراف اجتماعي به شمار مي    
اي معكوس وجود دارد؛ به اين معنا كه با فقدان وجـدان              و فساد، رابطه  

تـوانـد      كاري، فساد و انحرافات افزايش خواهند يافت و وجود آن مـي           
ها شود. بدين تـرتـيـب، ضـعـف            باعث كاهش فساد اداري در سازمان  

هاي فرهنگي و اجتماعي فسـاد اداري          ترين ريشه   وجدان كاري از مهم   
 ).1385است (حكيمي، 

نفس لوامه تعبير شده است كـه           در قرآن كريم، از وجدان كاري به      
 ).2كند (قيامه:  در صورت انجام كار زشت، انسان را نكوهش مي

هاي ديني و بـاورهـاي     ها به اصول و ارزش      با تقويت پايبندي انسان   
توان بـه      هاي بشري، مي    انساني، و همچنين در ساية استفاده از تجربه       

 ها اقدام نمود. تقويت و گسترش فرهنگ وجدان كاري در سازمان
 گيري نتيجه

مبارزه با فساد و انحرافات اجتماعي، يكي از اصول و اهداف اساسي            
هاي ديـنـي، سـرشـار از            دين مبين اسالم است. بر اين اساس، آموزه        

هاي پيشگيري از بروز فساد در جامعه و مبارزه با آن    حل  راهكارها و راه  
كه پيامبران الهي و پيشوايان دين، در عمل نيز اهتمـام            باشد؛ چنان   مي

اقتضاي چارچوب نظري تـحـقـيـق كـه             اند. به    جدي به اين امر داشته    
شده، معطوف به عوامـل   است، راهكارهاي عرضه» ها تئوري محدوديت« 

اند. بر اين مبنا، مشخص شد كـه فسـاد اداري،                گلوگاهي فساد اداري  
كاري و عـدم       حاصل وجود و تعامل عواملي چون انحصارطلبي، پنهان       

 ساالري و مسئوليت اجتماعي شهروندان است. شفافيت، فقدان شايسته
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 تاريخچه

 1فعاليت خود را رسـمـاً از             1كميسيون مبارزه با فساد مالزي    
مالزي شـد.     2نهاد مبارزه با فسادآغاز نمود و جايگزين     2009ژانويه

موجب قانون موسوم به قانون كميسيون مبارزه بـا         اين كميسيون به  
هـاي     ) تأسيس گرديد. پيش از آن تـالش         694فساد مالزي(قانون 
طور رسمي توسط واحدي كوچكي ذيـل بـخـش              مبارزه با فساد به   

هاي پيشگيري از فساد را عمد  شد كه فعاليت  وزيري انجام مي    نخست
زمـان بـاهـم         كرد. هـم      تا از طريق جلسات  سخنراني مديريت مي       

تحقيقات جنايي ازجمله فساد توسط شعبه جرائم ويژه كه در درون      
كه مـحـاكـمـه      شد درحالي شده بود رسيدگي مي  اداره پليس تشكيل  

موارد فساد بخش محاكمات وزارت دادگستري بر عهده داشت. با در            
هاي مبارزه با فسـاد مسـتـقـالً             نظر گرفتن اين واقعيت كه فعاليت     

گرفت دولت تصـمـيـم گـرفـت            وسيله سه نهاد مختلف انجام مي       به
نهاد مبارزه با    وظيفه تحقيق،پيشگيري و پيگرد را  از طريق تشكيل          

ساد بر اساس   1967در سال     3فساد زيـر     1967  قانون مبارزه با ف
نهاد مبارزه با فسـاد   1973در سال   يك سقف واحد يكپارچه نمايد. 

عنوان يك اداره كامل زيـر   تغيير نام داد و به   4اداره تحقيقات ملت  به  
نظر وزارت كشور قرار گرفت. اين تغيير نام به دنبال تصويب قـانـون        

و اعطاي اختيارات وسيع  به اين    1973اداره ملي تحقيقات در سال      
اداره براي بررسي موارد فساد و موارد مرتبط با منافع ملـي و نـيـز          

 مديريت كاركنان خود شكل رسمي به خود گرفت.

 

متعاقباً در راستاي تخصصي نمودن نهاد مبارزه با فساد از حيـث          
تـوسـط      1982نقش و وظايفش،قانون نهاد مبارزه با فساد در سال          

نهاد به  اداره ملي تحقيقاتموجب آن  پارلمان به تصويب رسيد كه به  
 تغيير نام داد. مبارزه با فساد

يون   اتفاق آراء تشكيل  پارلمان و دولت به    2008در سال    س  كمي
نهاد مستقل بـراي   عنوان يك را به 5مستقل مبارز ه با فساد مالزي    

هاي مبارزه با فسـاد مـلـت مصـوب            مديريت مؤثر و كارآمد تالش  
 نمودند.

 کمیسیون مبارزه با فساد مالزی
 

 آيت باقري
 كارشناس مركز مطالعات و پژوهش هاي سالمت اداري و مبازره بافساد 
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شدن به نهاد مستقل مبارزه با فساد بـا     مرحله انتقال براي تبديل   
ژانـويـه      1اجرايي شدن قانون كميسيون مستقل مبارزه با فساد در         

كه گواه تشكيل رسمي اين كميسيون بود به واقعـيـت بـدل          2009
 شد.

 وظايف
اليـحـه      7موجـب بـخـش         وظايف كميسيون مبارزه با فساد به   

 شامل موارد زير است: 2009كميسيون مبارزه با فساد 
       نون   موجب اين     دريافت و بررسي هر گزارش ارتكاب جرم به قا

[قانون كميسيون مبارزه با فساد] و تحقيـق دربـاره چـنـيـن               
كه رئيس كميسيون يا مقامات كميسـيـون       هاي هنگامي   گزارش
 دانند؛ پذير مي امكان

:كشف و تحقيق 

قانون؛موجب اين  هر جرم مظنون به 

؛قانونموجب اين  هرگونه مبادرت به ارتكاب هر جرمي به 

؛قانونموجب اين  هرگونه توطئه مظنون به ارتكاب هر جرمي به 

  هاي نـهـادهـاي عـمـومـي             ها و رويه    بررسي روال كار،سيستم
و تـامـيـب         قانونموجب اين     منظور تسهيل كشف جرائم به      به

هايي كه بنـا بـه نـظـر          ها يا رويه  بازبيني اين روال كار،سيستم   
 رئيس كميسيون ممكن است به فساد منتهي شود؛

          راهنمايي،مشاوره و مساعدت به هر فردي بنا به درخواست وي
 كه باعث از بين رفتن فساد توسط چنين فردي شود؛ نحوي به

   ارائه مشاوره به رؤساي نهادهاي عمومي درباره تغييرات در روال
ها متناسب با ايفاي مؤثر وظايف نهادهـاي     ها يا رويه    كار،سيستم

عمومي زماني كه رئيس كميسيون براي كاهش احتمال وقـوع           
 داند؛ فساد ضروري مي

آموزش عموم مردم درباره فساد و 

.جلب و ترويج پشتيباني عمومي عليه فساد 
 ساختار

 ساختار سازماني
هايي است كه زير  كميسيون مبارزه با فساد مالزي يكي از سازمان   

وزير قرار دارد. گرچه اين كميسيون زير نظر بخـش    نظر بخش نخست 

وزير قرار ولي اين امر تنها به دليل تأمين مالي و پرسنلـي آن       نخست
صـورت     باشد. وظيفه روزمره كميسيون مبارزه با فساد مالزي بـه       مي

مستقل و آزادانه توسط مقامات آن تحت نظارت رئيس كميـسـيـون              
 شود. بدون دخالت طرف ثالثي انجام مي

كميسيون مبارزه با فساد تحت رياست رئيس كميـسـيـون اداره          
) قـانـون      1(   5شود كه از طرف پادشاه مالزي بر اساس بـخـش               مي

شده و دو    وزير منصوب مبارزه با فساد مالزي ضمن مشورت با نخست     
نفر از معاونين مديركل كميسيون مبارزه بـا فسـاد وي را يـاري                   

 كنند. مي
بخش و يـك آكـادمـي در           11كميسيون مبارزه با فساد داراي  

اداره در سطح دولتي اسـت   15عالوه داراي بيش از  سطح اداره كل به 
 ها را يك مدير دولتي بر عهده دارد.  كه رياست هريك از آن

 دستاوردها

كميسـيـون مـبـارزه بـا فسـاد              2010بر اساس گزارش ساالنه  
 131نفر از مردم عادي، 193نفر به فساد متهم شدند كه  381مالزي،

نفر از بخـش خصـوصـي و يـك نـفـر                56نفر از كارمندان دولتي،   
 داد. سياستمدار اين عده را تشكيل مي

پـرونـده جـديـد          300پرونده ازجمله     811طبق اين گزارش،     
 435هاي بدوي مورد رسيدگي قرار گرفت. درمجموع      وسيله دادگاه   به

مورد متـهـمـان     309پرونده مورد رسيدگي نهايي قرار گرفت كه در         
مورد متهمان، بدون هرگونه درخواست دفـاع     103محكوم شدند در    

 از خودشان، تبرئه و آزاد شدند.

پرونده استيناف توسط دادگاه  769افزايد مجموعاً    اين گزارش مي  
عالي و دادگاه استيناف رسيدگي شده و محكومان ارتشاء به پرداخت           

 اند. شده ميليون رينگت محكوم 5/9بر  جرائمي بالغ

 6در اين ميان، رئيس كميسيون،داتوك سري ابوقاسـم مـحـمـد            
كوشد تا مردم را نسبت به شفافـيـت و           اظهار داشت كه اين نهاد مي     

اي خود در زمينه مبارزه با فساد متقاعد نمايد. در مقـدمـه               كار حرفه 
گويد كه اين مسئله وظيفه آسانـي نـيـسـت چـراكـه              گزارش،او مي 

كميسيون مبارزه با فساد مجبور است با مسئله ذهنيـت مـنـفـي و            
هاي غلط دربـاره آزادي عـمـل قـانـونـي خـود و نـيـز                         برداشت
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 وپنجه نرم كنند. ها، دست هاي ناشي از رسيدگي داوري پيش

 5/646كميسيون مبارزه با فساد مالزي،در سال گذشته بر مبناي     
 900گزارش تحقيقي مبادرت نمود. مجموعاً  1/220فقره اطالعات، به  

گزارش تحقيقي توسط مأموران تحقيق به سرانجام رسيـد. رئـيـس               
هـاي     كميسيون اظهار داشت كه اين كميسيون بـر روي پـرونـده              

متمركزشده كه عمد تا استخراج غيرقانوني، قاچاق شن و ماسه، قطع          
غيرقانوني درختان جنگل، فساد در مبادي ورودي و نيز توزيع يارانـه            

 شود. گازوئيل را شامل مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پي نوشت: 
1- Anti-Corruption Commission (MACC) 

2- Anti-Corruption Agency (ACA) 

3- Anti-Corruption Agency (ACA) 

4- Nation Bureau Investigation (NBA) 

5- Anti-Corruption Commission (MACC)  

6- Datuk Seri Abu Kassim Mohamed 
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 ای از کالم والیت جرعه
 

كارها را پاي خدا بگذاريد و بگوييد خدايا من براي تو كار مي كنم. همين كه هست، همين مقداري كه مي توانيـد            

 همين تالشي كه مي توانيد.....

 در دستگاه خدا هيچ چيز فراموش نمي شود. 

در لحظات دشوار كه دغدغه پيدا مي كنيد، اضطراب پيدا مي كنيد سر يك مساله اي، اضطـراب انـدازه گـيـري                       

 شود.  نمي

 85ص  -اقتباس از كتاب اطالعات و واليت از انتشارات پژوهشكده اطالعات -85/4/6 -از بيانات مقام معظم رهبري

 پيام  حفاظت

در راستاي سياست هاي سازمان و بـه دنـبـال خـاتـمـه                  

همكاري مسئولين سابق حفاظت و اطـالعـات بـازرسـي كـل             

هاي اردبيل، اصفهان و لرستان، با حكم مديركل حفاظت           استان

و اطالعات سازمان، آقايان هادي اقدامي، حميد رضا بـاقـري و       

عادل قاسمي به ترتيب به عنوان سرپرستان جديد حفاظـت و            

 هاي مزبور منصوب شدند. اطالعات استان

هاي مذكور  با حضور قاسم دورانـي، مـعـاون          مراسم معارفه 

هماهنگي و امور استان هاي حفاظت و اطـالعـات سـازمـان،               

 بازرسان كل وكاركنان بازرسي هاي كل استان برگزار شد.

در اين مراسم همچنين از زحمات آقايان احمد نواده،اكـبـر           

فرهمندي و عبدالرضا فرهادي(مسئولين سابـق حـفـاظـت و              

 اطالعات استان هاي مزبور) تقدير بعمل آمد.

 سرپرستان حفاظت و اطالعات بازرسی کل  

 استان های اردبیل،اصفهان و لرستان منصوب شدند
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دشمنان جمهوري اسالمي ايران، اطالعات موردنياز خود را        
آوري و تـكـمـيـل            مرحله جمع   به  صورت پازلي و مرحله     به
 نمايند. مي

هـاي   هاي هوشمند و مشخصاً سايت در اين راستا اينترنت و گوشي     
باشد كـه در        آوري اطالعات بلندمدت مي     جستجوگر، يك نظام جمع   

 الخصوص آمريكا قرار دارند.   راستاي منابع كشورهاي غربي علي
به وزارت دفـاع آمـريـكـا          2011از طرفي مقوله اينترنت از سال     

عنوان گسترده عملياتي در راسـتـاي تـأمـيـن           شده و از آن به  سپرده
گردد. لذا دشمنان تمامي تالش خود را براي           امنيت آمريكا قلمداد مي   

تكميل هرچه بيشتر سلطه خود در اينترنت (فضاي مـجـازي) بـراي                
حفظ امپراتوري اقتصادي، سياسي و اطالعاتي خود به كـار خـواهـد          

 بست.
شبه اتفاق نيفتاده و مـمـكـن       ايجاد تهديد و آسيب براي افراد يك      

رو نبايد عدم مشاهده يك پديده        هاي بعد بالفعل شود، ازاين      است سال 
ناپذيري تلقي كنيم و با روزمرگي نسبت به مسائـل            را به معناي امكان   

 تفاوت شويم. امنيتي بي
كـاوي        گيري از هوش مصنوعي در مقوله داده         امروزه مبحث بهره  

 )Data Mining     و (
تحليل اطالعـات، امـري      
مهم و حيـاتـي تـلـقـي          

 شود. مي
هاي اطالعاتي    سرويس

با توجه به امكاناتي كه در      
اختيـاردارنـد اقـدام بـه         

ــوه      ذخــيــره ــب ســازي ان
هــاي مــوجــود در        داده

اينترنت نموده و سپس به     

 پردازند. رصد و تحليل اين اطالعات و كشف ارتباطات مي
) كه هدف آن    PRISMافشاگري ادوارد اسنودن در مورد پروژه (     

كنـنـده    آوري اطالعات توليدشده از اقصي نقاط دنيا است تصديق   جمع
 اين واقعيت است.

خواهد به بررسي ايـن        شايد اين سؤال پيش آيد كه چه كسي مي        
حجم اطالعات بپردازد و از ميان انبوه اطالعات، كارمندان را شناسايي           

 نمايد؟
افـزارهـاي      پاسخ اين سؤال اين است كه اين اقدام از طريـق نـرم          

گيرنـد كـه بـا اسـتـفـاده از                افزاري صورت مي هوشمند و ربات نرم 
زمان يك دقيقه حجم وسيعي   توانند در مدت    هاي پيچيده مي    الگوريتم

 از اطالعات را بسيار بهتر از نيرو انساني رصد و تحليل نمايند.
هاي روز دنيا و نـيـاز مـبـرم بـه            توان وجود فناوري    امروزه نه مي  

توان خطـرات آن را نـاديـده             گيري از آن را انكار نمود و نه مي          بهره
كه مقام معظم رهبري نيز بر اين امر تأكـيـد داشـتـه               گرفت.همچنان 
امروز اهميت فضاي مجازي بـه انـدازه اهـمـيـت          “  اند  تصريح فرموده 

ها و تهديدات،  بايست با شناخت آسيب  بلكه مي“  انقالب اسالمي است.   
گيري هوشمندانه از آن مـبـادرت          ريزي هدفمند به بهره     ضمن برنامه 

نمود كه در اين زمينه ضمن تقويت فرهنگ خود حفاظتي، ديگران را            
نيز در اين خصوص راهنمايـي      
نماييم و بدانيم كـه رعـايـت          

تنها دست و     مسائل ذكرشده نه  
پاگير نخواهد بود بـلـكـه بـا           

توان بهتـريـن      ها مي   رعايت آن 
بهره را از اينترنت در راسـتـاي        

هـاي     آگاهي از اخبار، فنـاوري    
نوين، مطالعه متون تخصـصـي      

 و... كسب نمود.

 

 مندی هومشندانه از اینرتنت ضرورت هبره
 

 ايمان بازبرين
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هاي مصـوب      حفاظت و اطالعات سازمان در اجراي برنامه      
هـايـي بـه        در طول سال گذشته، با اعزام هيأت        1394سال  
هاي مختلف كشور، مسايل حفاظتي و امنيتي آنهـا را             استان

 مورد بررسي قرار داد.
هـاي                 ها در سطــح ادارات كـل بـازرسي استــــان        اين بررســـي 

خراسان رضوي، تهران، البرز، اصفهان، سمنـان، قـم، كـرمـانشـاه،               “ 
غربـي،   شرقي، آذربايجان گلستان، گيالن، مازندران، همدان، آذربايجان    

قزوين، اردبيل، مركزي، يزد، فارس،  بوشهر، هرمزگان، زنجان، ايـالم،       
كردستان، چهارمحال و بختياري خوزستان، سيستان و بلـوچسـتـان،         

 انجام شد.“ لرستان وكهكيلويه و بوير احمد
هـا،     بر اساس اين گزارش، در جريان اين بازديـدهـا و بـررسـي          

هاي مـزبـور اهـم       همچنين بازرسان كل و همكاران محترم در استان    

 ها و مسايل خود را مطرح كردند. دغدغه
هاي حفاظتي مديران و كاركنان سازمان بازرسي كـل            سازي  آگاه

كشور،از ديگر محورهايي بود كه كارشناسان اعـزامـي حـفـاظـت و              
اطالعات به استان ها انجام داده و طي آن مطــالب تحليلي خود در              

اي   نحوه استفاده امن از فناوري هاي رايانه      “ خصوص موضوعاتي چون    
و تلفن همراه، نحوه سوء استفاده دشمن از اطالعات آشكار، جايـگـاه             
حفاظت از اطالعات در جريان انجام ماموريت هاي نظارت و بازرسـي            

 را ارائه كردند.“ و....
در اين جلسات آموزشي كه با استقبال كاركنان ادارات كل مزبور           

هاي آنان در خصـوص مسـايـل           نيز مواجه شد، همچنين به پرسـش     
 مبتالبه كاري پاسخ داده شد.

 انجام گرفت: 1394در سال 
 ای حفاظت و اطالعات سازمان نظارت و بازرسی برنامه

 ها  از ادارات کل بازرسی استان
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 ده  روز  با داعش
 علي كنگاوري

، » يورگن تـودنـهـوفـر      « توسط “  ده روز با داعش“  كتاب
خبرنگار آلماني به رشته تحرير درآمده و آقاي علي عبدالهي          

 . اند و خانم زهرا معين الديني آن را ترجمه نموده
پشـتـي      توسط نشـر كـتـاب كـوـلـه           1394اين كتاب در سال  

 منتشرشده است.  
در حقيقـت شـرح      فصل به نگارش درآمده       10در    اين كتاب كه  

 روزه خبرنگار مذكور به قلمرو داعش است. 10سفر 
هاي اين گروه تـروريسـتـي و            نويسنده ضمن پرداختن به ريشه    

 نمايد. اي خود را تشريح مي گيري آن، ساير مسائل و يافته شكل
فصل اول و دوم آن به ترتيب  پيرامون پيدايش داعش و اهـداف           

 غرب در اين رابطه است.
در فصل سوم مطالبي در رابطه با برخي عملكردهاي غرب مطـرح   

جرياناتي را ضمـن  “  سوي داعش حركت به“ و در فصل چهارم با عنوان  
 حضور نويسنده در ميان داعش به تصوير كشيده است.

در رابطه با هـمـراهـي    “  چت با تروريسم”در فصل پنجم با عنوان  
فرزند نويسنده با وي در رابطه با داعش و ارتباطات در فضاي سايبر و      

 بحث توان تبليغاتي داعش مطالبي مطرح گرديده است.
تـحـقـق    “  و“  مادر جهادگر” هاي ششم و هفتم با عناوين  در فصل 

در خصوص ارتباط مجدد با داعش و چگونگي بـرقـراري ايـن        “ سفر
ارتباط و تبيين استعدادها و امكانات و وضعيت داعـش در عـراق و            

 سوريه بحث شده است.  
صفحه است، نويسنده ارتـبـاط    100در فصل هشتم كه قريب به       

صورت روزشمار تاريخـي و     خويش با ابوقتاده (يكي از داعشيان) و به         
 دهد.  وقايع مختلف را در ميان داعشيان توضيح مي

اي است كه نويسنده ضمن تشكر به خـاطـر            فصل نهم، شرح نامه   
هاي خـويـش را      ها و يافته در امان بودن خويش ميان داعش، ديدگاه    

 نمايد. مطرح مي
صفحه مندرج در فصل دهم، نويسنده پيرامـون بـرقـراري              3در  

 ارتباط با يكي از افراد  داعش، مطالب مختصري را بيان كرده است.    
اي از آن را      به لحاظ اهميت مطالب مطرح در اين كتاب، خالصه     

 خوانيم. باهم مي
********* 

هاي جنـگ عـراق در        نوعي محصول بازتاب داعش در حقيقت به   
تـوحـيـد و      « كه الزرقاوي اردني با حزب    طوري است. به  2003سال  
عنوان شخص اول داعش قبل از جنگ عراق قصـد             خويش به »  جهاد

داشت كه بساط سلطنت اردن را سرنگون سـازد لـيـكـن شـرايـط                   
آمده در عراق ورق را برگرداند و فرصتي را در اين كشـور بـراي       پيش

 تشكيل داعش ايجاد كرد.
زرقاوي مدت كوتاهي پس از اشغال عراق، جمعي از جنگجـويـان          

 عراقي را گرد خود جمع كرد.
وي در ابتداي كار،گروه خود را با القاعده تجميـع و از طـريـق                

 سوريه به عراق سوق داد.
السالم در     از اقدامات اوليه اين گروه انفجار مسجد امام علي عليه         

 در نجف بود. 2003ماه اوت 
شـده و جـنـايـات            مرورزمان حسب شرايط تقويـت  اين گروه به 

گذاشت. اين در حـالـي       انگيز و شديدي را از خود به نمايش مي       رعب
بود كه دستگاه حكومتي آمريكا پس از سقوط صدام حسين تكريتـي            
نياز به ساختن يك تصوير دشمن صفتانه و شيوع نامني شـديـد در         

كتاب  معرفي 
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داخل اين كشور براي توجيه ظاهر پسندان حضور خويش در عراق را           
داشت كه زرقاوي ضمن رضايت از اين امر، گزينه خوبي براي آمريكـا         

 بود.
شـرايـط      2004در اين رابطه اتحاد زرقاوي با آمريكا در سـال             

 مناسبي براي اين كشور بود. 
آميز؛ زرقاوي پس از ارتكاب       در ادامه جريانات و كشتارهاي فاجعه     

هاي زياد، در راستاي منافع و نياز به كسب يك موفـقـيـت و         قساوت
 2006توجيه جهت حضور آمريكا در عراق، طي بمب بـاران سـال                

 بعقوبه به هالكت رسيد.
شورشي مصري بـه   درنتيجه گروه القاعده در عراق، به رهبري يك      

به حكومت اسالمي تغـيـيـر نـام يـافـت و             »  ابوايوب المصري« نام  
 ابوعبداهللا الرشيد البغدادي به سمت امير معنوي آنان منصوب شد. 

در اين ميان (با رشد جريانات تروريستي و.... ناامني عراق عـلـيـه       
هـاي     ها ضمن عدم موفقيت دريافتـن سـالح          ها) آمريكايي    آمريكايي

حـال گسـتـرش         كشتارجمعي و خستگي مفرط در عراق و درعـيـن     
 2010هاي متشكله اهل تسنن، اقدامات شديدتري را در آوريل            گروه

هاي تروريستي انجام دادند كه المصري و البغدادي اول در            عليه گروه 
ساله مسئـولـيـت     38تهاجمات هوايي كشته شدند و ابوبكر البغدادي  

 باقيمانده گروه را به عهده گرفت. 
) افسران خلع سالح شده و مـحـروم    2011در اين ميان (در سال  

از حكومت پيشين صدام نيز به داعش پيوستند كه همين امر داعـش          
 صورت چشمگيري تقويت كرد. را به

هاي مسلحانه عليه بشـار اسـد در          بين و در كنار مقاومت      دراين
سوريه، سازمان تروريستي جبهه النصره به رهبري ابومحمد الجوالني         

هايي را عليـه   گذاري گرديد كه در ابتداي امر موفقيت     سوري تبار پايه  
، جبهه النصره به يكي از   2013دولت سوريه به دست آورد و تا سال       

 هاي شورشي در سوريه تبديل شد. ترين گروه قوي
اين وضعيت، البغدادي را نگران كرد و از جوالني درخواست نمـود   

طور رسمي با وي بيعت كند. اما جوالني ضمن امتنـاع از ايـن        كه به 
امر؛ با ايمن الظواهري رهبر گروه القاعده بيعت كرد. (بـراي ارتـقـاء           

 خويش)
دار شده منـجـر    ها دامنه در اينجا بود كه اختالفات ميان اين گروه  

 به گسست رسمي البغدادي از ايمن الظواهري و جوالني گرديد.
ها را جزء خوارج ناميد و نيمي از جنگجويان النصره،            البغدادي آن 

جوالني را ترك كردند و به البغدادي پيوستند و رقه و شمال شـرقـي      
سوريه تحت كنترل البغدادي قرار گرفت و درنتيجه نام گروه را بـه               
دولت اسالمي عراق و شامات تغيير دادند. ادعاي داعش اين است كـه    

 ها جهاني بوده و حد و مرز جغرافيايي ندارد.    حيطه آن
 تأملي بر اهداف  غرب:

ويژه اينكه دولـت      اندازي جنگ و ايجاد ناامني در خاورميانه، به         راه
شدت در حال تقويت شدن بود، از اهداف غرب مـحـسـوب       سوريه به 

شود. اين هدف، بدون توجه به وجه غيرانساني جنايات داعش و با            مي
لحاظ صرف منافع نفتي آمريكا و اينكه داعش نبايد در منافع نـفـتـي     
آمريكا خللي ايجاد نمايد در اولويت اول توجهات قرار داشتـه اسـت.              

دوستي و ديگر خواهي و    چراكه صعود تمدن غرب بدون توجه به نوع      
مبتني بر پيگيري قاطعانه منافع اقتصادي در پـوشـش و بـهـانـه                   

توجه و همراهي و حمايـت مـلـل؛       هاي خيرخواهانه براي جلب   انگيزه
ها افرادي هستند كه درگذشته افراد را به نام        رود. چراكه آن     پيش مي 
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 مسيحيت و سپس به نام حقوق بشر كشتند.
پردازاني چون سامـوئـل       هاي نظريه   چكيده اهداف غرب در نوشته    

 هانتينگتون نهفته است.  
هـايـش، بـلـكـه           گويند: غرب نه به دليل برتري ارزش         ها مي   آن

واسطه برتري در استفاده از قدرت و كاربست آن؛ بر دنيـا تسـلـط              به
كه زورگويي و قساوت غرب، تمام حد مرزهـا را             طوري  يافته است. به   

 درنورديده است.
اينجـا يـك سـربـاز         « گويد:   نويسنده فرانسوي مي»  دباوديكور« 

فرانسوي از سرشوخي و تفنن، سينه يك زن را بريد و آنجـا سـربـاز                 
 »ديگري پاهاي يك بچه را گرفت و سرش را به ديوار كوبيد

بخش الجزايري توسـط   گردن زدنِ نيروهاي آزادي 1962در سال   
در ليبي روساي قبايـل را    «...  ها كار معمول و هرروزه بود.   فرانسوي

 ».انداختند كردند و از ارتفاع پايين به زمين مي سوار بر هواپيما مي
“ مانـال ” ؛ 2003پيشگامان حقوق بشر غربي در عراق پس از سال  

زن جوان عراقي را مجبور كردند كه در زندان شاهد تجاوز بـه يـك         
جوان مبارز عراقي باشد. او اين تحقير را بعدها صدها بار بـه گـوش           
جهانيان رساند ولي كسي توجه نكرد. حال اگر داعشيـان مـرتـكـب                

ها حد و مرزي ندارد (براي منافـع     جنايات مشابهي شوند؛ خشم غربي    
 خويش).

ها مانند  غرب هميشه با عرب« گويد:     سارتر فيلسوف فرانسوي مي   
يـافـتـه رفـتـار           موجودي مادون انسان در سطح يك ميمون تكامـل   

سال اخير در مورد قساوت مسلـمـانـان     200كرد.... در عوض طي   مي
شده است؛ اين در حالي اسـت كـه            هم چيز وارونه(غلط) نشان داده      

 ها بوده است. تر از آن رحم غرب بسيار بي
گـويـد:           فرمانده نيروهاي آمريكايي در ناتو مـي »  وسلي كالرك « 

اند كـه   سپتامبر در پنتاگون ليستي به او نشان داده 11بعد از واقعه “  
ها حمله شـود   سال آتي به آن   5دولت بوده كه قرار بوده در         7شامل  

 “ها بوده است. كه عراق، ليبي، سوريه و ايران در رأس آن
ايـن  “  نـويسـد:      نويسنده كتاب در تحليل اين سخن چنين مـي         

هـاي   مسلمانان نبودند كه جنگ مقدس را به راه انداختند و در جنگ        
عام كـردنـد و... جـنـگ             ميليون مسلمان و يهودي را قتل   4صليبي  

جا گـذاشـت... امـروز          ميليون كشته به 70جهاني اول و دوم بيش از      

تروريسم يك پديده جهاني است و مختص مسلمانان نـيـسـت. در                 
هاي مسـلـمـان     آلمان تا به امروز حتي يك آلماني به دست تروريست 

مسلمان به دسـت     29در آلمان  1990كشته نشده است. اما از سال  
سـال پـيـش       14شده است. القاعده در سراسر دنيا از        تندروها كشته 

نفر را كشته است اما جرج بوش در جنـگ عـراق و           3300تاكنون  
نفر را از ميان برده اسـت. تـروريسـم        600/000كم    افغانستان دست 

ربطي به دين ندارد. در حقيقت تروريسم اسالمي وجود ندارد. هرگـز              
تروريسم ايرلند شمالي يا ترورهايي كه آندرسبريوك نروژي مرتـكـب      

گـذاري     شود. غرب با الفاظ و نـام         شد، تروريسم مسيحي خطاب نمي    
خاص روي دشمنان خود، افكار عمومي را به نـفـع غـرب مـتـأثـر                  

 ”نمايد. مي
نويسنده در ادامه با اعالم اينكه دبير اسبق اتحاديه اروپا (خـاويـر              

 2014سوالنا) ، همچنين مجله آمريكايي بهداشت عمومي در ژوئـن         
هاي نـويـن      شدگان جنگ درصد كشته 90اند كه به اين نتيجه رسيده 

هاي تهاجمي آمريكا با دسـتـاويـز       رو جنگ غيرنظاميان هستند. ازاين 
طرفداري از حقوق بشر نيز تروريسم محض هستند، تمدن نـيـسـت          

دانم در غرب كسي اجازه ندارد در چـنـيـن مـواردي        مي“  نويسد:   مي
تر از آن است كه انسان بخواهد      پرده سخن بگويد؛ اما زندگي كوتاه       بي

براي هميشه از حقيقت طفره برود. اگر سياست غرب صادق بـاشـد،            
بايد اعتراف كند كه سياستمداراني مانند جرج بوش، ديـك چـنـي،         
رامسفلد و توني بلر دستكم به خاطر تعداد قربانياني كه از خود بـجـا             

 “ هاي بدتري هستند. مراتب تروريست اند به گذاشته
عنوان يك خبرنگار آلماني برجسته      حال نويسنده كتاب به     علي اي 

در فصل دوم آن، با عنوان اهداف غرب؛ از سويي به تبيين سـرشـت                
غربي براي دستيابي به اهداف مادي و اقتصادي و زورمـدارانـه خـود           
مي پردازد و اينكه براي دستيابي به اين مقصود؛ با تز هدف، وسـيلـه              

 را توجيه مي كند؛ از هر وسيله غير انساني استفاده مي كند. 
عنوان يك ابـزاري      خواهد بگويد كه داعش به      از سوي ديگر او مي    

در دست امپرياليسم؛ جهت پيشبرد اهداف خويش در ابعاد مختـلـف            
ساله اخير اينطور بـوده   500قرار گرفته و همانطور كه در طول تاريخ  

است، در اين راستا از بكارگيري هرنوع وسيله پليد سـخـت و نـرم               
 افزاري ابايي ندارد.
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البته نبايد فراموش كرد كه تاريخ عملكرد غرب عليـه اسـالم و               
جهان سوم به قدري پيچيده و مكارانه بوده كه شايد بتوان گفت نشر             
اين قبيل بدگويي ها توسط يك خبرنگار اروپايي نيز كـه واقـعـيـت                

دار باشد. لذا نبايستـي از        شده و هدف    ريزي  تواند برنامه   داشته هم مي  
شده براي اهل نظر و تدبر؛       چراكه مطالب بيان  اين وجه نيز غافل شد.       

هـاي     الي تـحـلـيـل         اي در البـه     اسرار مگو نبوده و مطالب سوخته     
ها و دانشمندان جهان سوم است. منتهـي، انـتـشـار                انتقادآميز غربي 

تواند در راستاي تـبـلـيـغ        رغم عدم تأمين منافع غرب، مي      مطالب به 
هاي پوشالي در حوزه ليبرال دموكراسي استكـبـار       براي نمايش آزادي  

هاي آزادمـنـشـانـه و           جهاني قرار گيرد. ضمن اينكه چنين فرافكني       

هاي امنيتي اطـالعـاتـي در          هاي كهنه سرويس    پسندانه از شيوه    توده
راستاي تعديل فشارهاي رواني عليـه نـقـش غـرب در اقـدامـات                   
تروريستي داعش، كوچك نمايي آثار جنايات داعش در مقـايسـه بـا           

سازي و واكسينه نمودن افكار عمومي پيـرامـون    فجايع تاريخي، عادي  
جريانات تروريستي، تبليغ وجود آزادي قلم و نوع دوسني در غـرب،             

ها و مقاصد اصلي امپريـالـيـسـتـي و              انحراف افكار عمومي از جريان    
درمجموع ازنظر روانشناسي نوعي مكانيسم دفاعي نرم و تـحـكـيـم             

 گردد.     مباني سلطه ارزيابي مي
 

 ادامه دارد 

 حفاظتی  های یادآوری
 

 تخليه تلفني را به عنوان يكي از شگردهاي ديرينه دشمن براي ضربه زدن به امنيت سازماني و در نهايت كشور و نظام را جدي بگيريم.

هاي اجرايي براي بهره برداري تبليغي در راستاي ناكارآمد نشان دادن نظام و كسب اطـالعـات در راسـتـاي                    شناسايي مشكالت دستگاه  
 زدن به اختالفات در كشور از مهمترين اهداف دشمن در تخليه تلفني است. دامن

 درصد اطالعات كشور توسط تخليه تلفني از تمامي اقشار جامعه به دست دشمنان مي افتد. 80نزديك به
دشمن در تخليه تلفني به دنبال اطالعاتي است كه از نظر ما ارزش چنداني ندارند. ولي در واقع براي آنها ارزشمند محسوب مي گـردد و     

 اطالعات ما به واقع تكميل كننده پازل اطالعاتي آنهاست.
سالـه را مـورد        90ساله تا سالخوردگان 6به ياد داشته باشيم كه دشمنان براي اين كار هيچ محدوديت سني اعمال نكرده و از كودكان             

 تخليه قرار داده اند.
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 الين نام:
 2011سال توليد: 

 ژاپن كشور محل توليد:
 شركت الين دهنده: توسعه
مك او    -بلك بري -ويندوز -اندرويد -هاي عامل: آي اواس    سيستم
 اس ايكس

هاي هوشمند است كه در كشـور ژاپـن        الين، يك مسنجر گوشي   
 نمايد اما كاربران جهاني دارد. فعاليت مي

ميليون نفر بـودنـد    10تعداد كاربران الين حدود  2011در دسامبر 
ميليون نفر رسيد يعنـي   470اين تعداد به  2014اما در جوالي سال   

 برابر شدند. 47سال كاربران آن  3در فاصله زماني كمتر از 
شركت الين در ژاپن خود بخشي از يك شركت بزرگتر بـه اسـم              

 ناوِراست كه در كره جنوبي قرار دارد.
تمركز الين بيشتر بركشورهاي آسيايي است چرا كه پنج كشـوري         
كه بيشترين كاربران الين را دارند يعني ژاپن،تايلند،اندونزي،تايوان و    

 هند همگي آسيايي هستند.
ميكوهيپوِهن كارشناس فنالندي مسايل مرتبط با امنيت سايبـري         
اظهار داشته كه همه زيرساخت هاي ارتباطي و تكنولوژي اطالعـاتـي       

اند كـه امـكـان جـاسـوسـي را بـراي                    اساساً براي اين ايجاد شده    
 هاي اطالعاتي كشورهاي قدرتمند فراهم سازند. سازمان

هـاي خصـوصـي داراي ايـن             دارد كه برخي كمپاني     او اظهار مي  
ها مداوماً درحال جمع آوري اطالعات و ارائه آن به نهـادهـاي              فناوري

 امنيتي هستند.
اينك اين پرسش باقي مي ماند كه الين با چه هدفي تاسيس شده      

 وبا كدام نهادهاي امنيتي درحال معامله و همكاري است؟

با اينكه هنوز تحقيق جامعي دراين باره صورت نگرفتـه امـا الزم               
است اشاره شود كه سرويس اطالعات ملي كره جـنـوبـي و آژانـس                
اطالعات امنيت عمومي ژاپن هر دو از نهادهايي هستند كـه تـحـت               

) رشد يافتـه و     CIAنفوذ و تربيت سازمان اطالعات مركزي آمريكا (       
 دارند. و موساد 6MI و  CIAهمكاري هاي نزديكي با 

 آموزش مي بينند.  CIAبسياري از مأموران ژاپني توسط سازمان 
نيز بايد در نظر گرفت كه كره جنوبي و ژاپن دوكشـور اقـمـاري                

روند و روبروي كشورهايي چون كره     آمريكا در شرق آسيا به شمار مي      
 شمالي و چين قرارمي گيرند.

مسنجرالين با چنين پس زمينه اي توانسته است بيشتر مخاطبـان    
 خود را در جوامع آسيايي به دست بياورند.

كند ايـن     ها برروي چين را روشن مي نكته خاصي كه تمركز ژاپني 
است كه شركت الين اقدام به توليد يك نسخه كامالً چيني از ايـن                

    2012كرده است كـه در دسـامـبـر            “ لي آنگ وو“  افزار به اسم    نرم
 عرضه شد.

 
افزار ارتباطی الین ها درباره نرم دانستنی  

 
  اسماعيل مسگري
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 ژاپن با اين اقدام دو هدف را دنبال مي كرد:
 دسترسي به اطالعات بيشتر از كاربران چيني -1
 نفوذ فرهنگي بيشتر در ساختار جامعه چين -2

رسيدن به اين دو هدف تنها با افزايش تعداد كاربران چيني ممكن        
 بود.

به نوشته تايمز ژاپن، دولت چين با گفتگوهايي كـه مـربـوط بـه              
فعاليت هاي سياسي مخالفين چين مي شد مـقـابلـه مـي كـرد و                   
دسترسي كاربران به گفتگوهاي سياسي ضد امنيتي را ممنوع كـرده            
بود اما هدف الين اين بود كه كاربران چيني بتوانند از طريق آن در          

 معرض گفتگوهاي سياسي ضدچيني قرار بگيرند.
افزارهايـي چـون اليـن         دولت چين با ورود شهروندان خود به نرم   

مخالفت است. در حالي كه الين توانسته كشورهاي چون تايوان، هند        
و اندونزي كه پرجمعيت ترين كشور اسالمي نيز هسـت را تـحـت                 

 پوشش خدمات خود در بياورد.
بدين ترتيب ابعاد ضدامنيتـي و جـاسـوسـي اليـن بـتـدريـج                    

 شود. آشكارمي
تحقيقات بيشترمي تواند نشان دهد كه سرويس هاي اطـالعـاتـي            
براي نوعي جنگ نرم در نظام هاي مخالف خود مانند چيـن و نـيـز           

ها در كشورهاي ديگر مانند هند و اندونزي بـه            زيرنظر داشتن فعاليت  
 هايي مانند الين اميد بسته اند. كيشن اپلي

براي همين است كه نسخه اختصاصي الين براي چـيـن يـعـنـي                
نسخه موسوم به لي آنگ ووبه نحوي طراحي شده كه بـا اقـدامـات                 

 دولت چين مقابله كند.
هاي الين به اين ترتيب كامالً آشـكـار            اهداف سياسي اين فعاليت   

 شده است.
با اين حال استفاده از خدمات رايگان الين در آسيا به سرعـت در            

 حال گسترش است.  

هاي اطالعاتي براي نوعي جـنـگ نـرم در              سرويس
هاي مخالف خود مانند چين و نيز زيرنظر داشـتـن              نظام

ها در كشورهاي ديگر مانند هند و اندونـزي بـه              فعاليت
 هايي مانند الين اميد بسته اند. كيشن اپلي

براي همين است كه نسخه اختصاصي الين براي چيـن          
يعني نسخه موسوم به لي آنگ ووبه نحوي طراحي شـده           

 كه با اقدامات دولت چين مقابله كند.
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 ها سابقه استفاده از اصل غافلگيري در جنگ
دهد سرزمين ايران هـمـواره        هاي صورت گرفته نشان مي      بررسي

آبستن حوادث مهم و بزرگ بوده و مطمح نظر دوست و دشمن واقع             
 بوده است.

از همين رو با مراجعه به تاريخ كشور كهن ايران به اين نـكـتـه               
سال گذشته (از زمـان        2700رسيم كه ايرانيان در طي بيش از      مي

 اند. جنگ با بيگانگان انجام داده 1140مادها تا امروز) حدود 
ها در زمان حكومت صفويه و سپس در زمان           بيشترين اين جنگ  

 داده است. ساسانيان رخ
نفر از آنـان     182پادشاه ايراني،  417ها، از بين  در طي اين سال 
    1اند. كشته يا عزل شده

در زمان اشكانيان، سواراني بودند كه اقدام به تحريـك دشـمـن            
كشيدند. سپس جمع شده و با كمـك         كرده و او را به دنبال خود مي       

 كردند. ها را محاصره مي نيروهاي كمكي و كمين گرفته آن
در همان زمان، روش خاصي در جـنـگـيـدن تـحـت عـنـوان                   

مرسوم بوده است. بدين ترتيب كه بخـشـي از           “  وگريز منظم   جنگ” 
 شد.   ها نيز استتار مي شده و سالح آن سواران نظام پنهان

هـا     ديد بـه آن      دشمن كه تعداد نيروها را كم و فاقد اسلحه مي    
كرد. به ناگاه طبل سپاه به صدا درآمده و سواران پراكنده و       حمله مي 

 2تاختند. باره به دشمن مي پنهان جمع شده و يك

عـنـوان اولـيـن          موفقيت اين شيوه، اولين بار در جنگ حران به       
جنگ ايران و روم خود را نشان داده شد. جنگي كـه در جـريـان                     

نشيني تاكتيكي ايرانـيـان را         سردار رومي، فريب عقب   “ كراسوس“ آن
 شد.” سورنا “ خورده و گرفتار سپاه ايران به فرماندهي

هاي مختلفي بكار برد. نـمـونـه      اين روش را نادرشاه هم در جنگ 
قـمـري      1148عالي آن در جريان نبرد آرپاچاي با عثماني در سال           

 مشاهده مي شود.
شارل پيكلت، در توصيف تاكتيك نادرشاه در خصوص اين نبـرد            

 چنين مي نويسد:
نادر اول با عده اي سوار به قواي عثماني حمله كرد و بعد به  ” 

ها جري شده به تعاقب او   نشيني نمود و عثماني سرعت عقب
هايي در نزديكي ايروان   پرداختند. نادر، ستون هاي عثماني را تا تنگه

به دنبال خود كشانيد و در آنجا توقف نمود...پس از اتخاذ اين تدابير،  
با قوايي كه در ظاهر خيلي ضعيف به نظر مي رسيد به انتظار  

 

 تأملی بر عوامل و آثار غافلگیری در برابر دمشن
 قسمت چهارم

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

 اشاره:
شناسي غـفـلـت،     هاي پيشين به واژه ايد. در بخش  هاي گذشته نشريه مطالعه كرده سه قسمت از اين مقاله را در شماره   

غافل و غافلگير پرداخته و اهم موضوعات در معرض خطر غفلت را بيان نموديم. غفلت در ادبيات فارسي و شعر شـاعـران                  
المللي و نيز توجه بـه     هاي فردي، جمعي و بين هاي غافل و آثار و پيامدهاي غفلت در حوزه      برجسته و تبيين ويژگي انسان    

اصل غافلگيري و هشدار نسبت به آن در آثار ادبي و تاريخي كشورمان و نيز تبيين اهداف و عالئم غافلگيري، از ديـگـر                     
 خوانيم. تان گذشت. اينك بخش چهارم آن را باهم مي هاي قبلي اين سلسله گفتار ازنظر گرامي مطالبي بود كه در بخش
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عثماني ها نشست اما قواي عثماني در اولين حمله ناگهان از هر طرف 
 خود را در محاصره ديدند و رشته نظم را از دست دادند.“3 

در زمان ساسانـيـان     “  رزم صبحگاهي “ تاكتيك مشابهي موسوم به   
شد. در اين تاكتيك، دشمن را قبل از روشن شـدن هـوا               استفاده مي 
كردند. در جنگ بهرام پنجم معروف به بـهـرام گـور بـا                   غافلگير مي 

   4هياطله، اين روش استفاده و موثر نيز واقع شد.
عالوه بر آن، روش هاي ديگري از غافلگيري نيز در تاريخ به ثبـت   

ها به نادرشاه افشـار تـعـلـق دارد.          رسيده كه يكي از موفق ترين آن 
بكار “  كرنال“  تاكتيكي كه در جريان نبرد 

 گرفته شد.
قبل از آغاز جنگ، نادرشاه افشار از        
طريق عوامل اطالعاتي خـود پـي بـه           
نقاط قوت و ضعف دشـمـن بـرده و             

دانست نيروهايش يك سوم دشـمـن      مي
است. اما در نتيجه اطالعاتي كه به او رسيده بود مـي دانسـت كـه            
سركردگان هندي باهم اختالف داشته و اتكاي ارتش دشمن بيشـتـر            
به شمار فيل هاي خود است. لذا تدبيري انديشيد كه دشمـن از آن        

 غافل بود.
بدين ترتيب كه نيروهايش، تعداد زيادي شتر را به خدمت گرفته           

ها دو تنور مسي بستند. سپس مقداري بوتـه و چـوب             و بر گرده آن   
خشك آلوده به قير و نفت در ميان تنورهاي و ديگ ها ريخته و مهار            

 شتر را بر عهده سارباني نهادند.
همينكه صف فيل ها تا حدودي نزديك شد، به فرمان نـادرشـاه،       
شترهاي ديگ دار را جلو كشيده و بوته هاي داخل ديگ ها را آتـش                
زدند.موضوعي كه باعث شد شترها عربده كشان به طرف فـيـل هـا         
هجوم آورده و بالفاصله توپ ها هم شروع به آتش كردند. تاكـتـيـك            
غافلگير كننده اي كه موجب شد فيل ها پشت به نيروهاي نادر كرده          

 سوي قواي هندي هجوم برند. و به
اين تاكتيك، هندي ها را شكست داده و نادر توانست بر نيـرويـي      

    5ها بودند فائق آيد. برابر آن 3كه 
نيز وقتي سپاهيان ايران با تجهـيـزات      “  جنگ چادران “  در جريان 

آتشين نيروهاي عثماني مواجه شدند بواقع دچار غافلگيري شـدنـد.            

چرا كه اگر اطالعات دقيقي از وضعيت و توان دشمن داشتنـد، مـي                
 توانستند با آمادگي الزم به ميدان بروند.

توصيه هاي اميرالمومنين، امام علي (ع) بر ضرورت پوشش نقـاط         
آسيب پذير به منظور جلوگيري از رخنه دشمن از نقاطي كه احتمال            

 رود نيز حائز اهميت است.   آن مي
سـوي     كه لشگـري را بـه       البالغه، هنگامي نهج 11ايشان در نامه  

فرستادند، همين نكته را موردتوجه قـرار داده چـنـيـن                دشمني مي 
 فرمايند: مي

چون بر دشمن وارد شديد يا دشمن بـر  ” 
شما وارد شد، بايد لشكرگاه شـمـا در          

ها يا بين رودها  محلّي بلند يا دامنه كوه  
قرار گيرد، تا شما را مدد باشد و مانعي         
پيش رويتان براي بـرگـردانـدن شـرّ           
دشمن.جنگ شما بايد از يك طرف يـا          

ها و فراز تپه ها نگهباناني بگماريد، تا دشمن  دو طرف باشد.بر قله كوه  
از نقطه خطر يا محلي كه مورد اطمينان شماست به شـمـا حـملـه              

 “نكند...
نيز يكي از تاكتيك هاي مورد استفاده بـه مـنـظـور       “  نقب زني” 

غافلگير كردن دشمن از گذشته تاكنون بوده است. چنانچه در تاريـخ         
شـد     از آن برخورد مي كنيم كه مـوجـب مـي     “  آل بويه “  به استفاده 

روش، به صورت غافلگير كنـنـده اي از        سپاهيان آن با استفاده ازاين   
   6ارگ دشمن سر برآوردند.

هاي اخير آن در       اين روش همچنان مورد استفاده است كه نمونه       
مـردم غـزه بـا رژيـم              1393روزه تابستان سال    50جريان جنگ   

داده و موجبات تعجب و غافلگيري ارتش آن رژيم از          صهيونيستي رخ 
برنامه ريزي و ساخت و استفاده مبارزان فلسطيني از آن تونل هـا را             

 فراهم كرد.
 تاكتيك هاي قابل استفاده براي تحقق اصل غافلگيري

هاست. جنگي كه در آن بـدون   امروزه، سخن از نسل چهارم جنگ 
ها و نيروهاي زياد بتوان اراده دشمن را بـه             استفاده از ارتش يا سالح    

   7تسخير خود درآورد.
استاد آكادمي مطالعات راهبردي وابستـه بـه       “  مكس مانوارينگ ” 

غافلگيري، روش نيست بلكه نتيجه بـرآيـنـد          
استفاده از يك يا مجموعه اي از تاكتـيـك هـاي             

است. “  فريب، دروغ، شبيه سازي و...       “  مختلف مانند 
بواقع با بكارگيري آن تاكتيك ها است كه نتيـجـه            

 غافلگيري حاصل مي شود. 
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دانشكده جنگ ارتش آمريكا در جشنواره اي كه چند سال قبـل در             
آكادمي مطالعات امنيت ملي اسرائيل برگزار شد، هدف از ايـن نـوع          
جنگ  را نه از بين بردن توان نظامي يا قدرت ملي طرف مقابل بلكه            
فرسودگي تدريجي و از بين رفتن آن به مرور زمان است دانست كـه      

شود به اراده تـو،        به صورت مستمر ادامه پيدا كند تا دشمن مجبور          
 تن دهد. 
ترين سالح قابل استـفـاده در          مهم

اين جنگ، استفاده از تـوانـايـي         
هاي فكري و قدرت هوشي افـراد      
خودي از يك سو و ايجاد تزلـزل        
در توانايي هاي فكري و قـدرت         
هوشي طرف مقابل از سوي ديگر      

 است.
يقينـا اسـتـفـاده از اصـل            
غافلگيري يكي از وجوه مـمـيـزه        

هـاي جـديـد         اين نوع از جنـگ   
خــواهــد بــود كــه در صــورت          

ناهوشياري سامانه هاي امنيتي و نظامي مي تواند مجال بروز پـيـدا            
 كند.

غافلگيري، روش نيست بلكه نتيجه برآيند استفاده از يـك يـا               
 مجموعه اي از تاكتيك هاي مختلف مانند:

 فريب -
 دروغ -
 شبيه سازي -
 و ...  -

 است.
بواقع با بكارگيري آن تاكتيك ها است كه نتيجه غـافـلـگـيـري         

 حاصل مي شود. 
 هاي مهم و شاخص مصاديقي از غافلگيري

در تاريخ معاصر نيز براي غلبه بر حريف و پيروز شدن بر دشمن،            
 توجه به  اين اصل همواره مورد تاكيد و استفاده بوده است.

، استالين شخصاً موضوع غـافـلـگـيـري را          1918در اوائل سال    

 عمده در جنگ مورد تاكيد قرار داد. “ عامل”عنوان  به
و “  غـافـلـگـيـري     ” ها نيز از ديرباز داراي تئوري و دكترين          چيني

 اند. بوده» فريب«
در جريان جنگ كره، ارتش آزاديبخش خلق چـيـن، مـهـارت               
خويش را در انجام عمليات هاي كمين و حمالت غافلگيري به ويـژه           

  8در شب، به اثبات رساند.
هـاي ديـگـري از           در ادامه، نـمـونـه     

هاي مهم كه در طـول         غافلگيري
وقوع پيوستـه را مـرور          تاريخ به 

 كنيم: مي
 اسب تروا

داستان اسب تروا كه البته برخـي    
دانند   آن را در حد يك افسانه مي      

هاي عيني اسـتـفـاده از          از نمونه 
 اصل غافلگيري است.

در اين داستان، پس از محـاصـره        
اي    ها پـيـكـره       ثمر تروآ، يوناني    بي

عظيم از اسب ساخته و در درون آن مرداني منتخب را پنهان كردند.             
“ هـا    تروجان”  اند.   سپس چنين وانمود كردند كه محل را ترك كرده     

عنوان نشان پيروزي به داخـل شـهـر بـردنـد. لـيـكـن                      اسب را به  
هاي شـهـر را         شده و دروازه    هنگام، نيروي يوناني از اسب خارج       شب

   9بودند، گشودند.  براي ارتش يوناني كه در تاريكي شب بازگشته
 فتح بابل توسط داريوش

 خوبي استفاده كرد.  كوروش در جريان فتح بابل از عنصر زمان به
پيش از ميالد وقتي وارد جنگ با بابل شد، بـه      539وي در سال    

گواهي اسناد تاريخي، بدون جنگ موفق به تسخير اين شـهـر شـد.          
    10اين تسخير در شب جشن سال نو انجام شد.

  1944در سال   11نبرد نرماندي
خاكي تـاريـخ و      -ترين عمليات آبي    برخي، اين عمليات را بزرگ    

ترين عمليات فريب در طولِ حيات نظاميِ جـهـان در سـطـحِ                  مهم
 كنند. وسيع توصيف مي  استراتژيك و گستره

در تاريخ معاصر نيز براي غلبه بر حريف و پيروز شـدن            
بر دشمن، توجه به اين اصل همواره مورد تـاكـيـد و              

،استالين شخصاً 1918استفاده بوده است. در اوائل سال        
عمده در جنـگ   »عامل«عنوان   موضوع غافلگيري را به   

مورد تاكيد قرار داد. چيني ها نيز از ديـربـاز، داراي              
بوده اند. در     »فريب«و  »غافلگيري«تئوري و دكترين   

جريان جنگ كره، ارتش آزاديبخش خلق چين، مهارت        
خويش را در انجام عمليات هاي كميـن و حـمـالت              

 غافلگيري به ويژه در شب، به اثبات رساند. 
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متفقين(يعني انگليس، آمريكا و فرانسه) به اين نتيجه رسيـدنـد              
شرق، اكنون فـرصـت بـراي            هاي آلمان در جبهه     كه بعد از شكست   

غرب براي پيشروي و پس گرفتنِ فرانسه از آلمان فرا          حمله به جبهه  
 رسيده است.

شرق، موجب شـد        هاي جبهه   از دست رفتن بسياري از سرزمين     
گـيـري      تا جبهه غرب به اتحادي دست يافته عزم خود براي بازپـس     

هايي كه آلمان در غرب اشغال كرده بود را جزم نـمـايـنـد.                 سرزمين
واسطه شكستي كه در  ها به   آنان به اين نكته پي برده بودند كه آلمان        

اند در غرب دست به مقاومت خـواهـنـد زد تـا             شرق متحمل شده  
 جبران نمايند.

رو به اين نتيجه رسيدند كه ناگزير بايد براي غافلگير كردن             ازاين
ارتش آلمان، دست به عملياتي آميخته با فريب بزنند. عملياتي كـه              

 حتي شوروي را به اتحادي موقتي با متفقين واداشت.
“ وينستون چرچيل، فرانكلين روزولت و استـالـيـن   ” در اين راستا   

در سفارت شوروي در تهران جمع شده و بر روي انجام اين عمليـات         
توافق كردند. عملياتي كه به دليل حساسيت و عمقي كـه داشـت،              

 يك سال به طول انجاميد. طراحي آن
عنواني بود كه براي اين عملـيـات در نـظـر                12عمليات حصار 

 گرفته شد.
از روي دكـتـريـن        Bodyguardنامِ اين عمليات يعني حصار  

 شده بود. طبقِ دكترين او: چرچيل انتخاب
قيمت اسـت كـه بـايـد            قدر گران در دورانِ جنگ، واقعيت آن   ” 

 13» ها از آن مراقبت شود همواره با حصاري از دروغ

عنوان محل عمليات پنهاني عـلـيـه       به“  نورماندي“  بر اين اساس  
آلمان در نظر گرفته شده و طرح عمليات به نحوي ريخته شـد كـه               
حمله به اين نقطه، در ذهن آلمان ها كه منتظر حمله اصلي متفقين          

هـا     بودند به مثابه يك عمليات فريب تلقي شـود تـا آن          “  كالي“  از
 نخواهند كه نيروهاي خود را در اين منطقه وارد عمل نمايند.  

غـرب،       دانست متفقين در جبهه     در سوي ديگر ماجرا، هيتلر مي     
عمليات گسترده اي را تدارك خواهند ديد اما اينكه اين عمليـات از      

 كجا و كي انجام خواهد شد بي اطالع بود.
متفقين نيز ترتيبات امنيتي را بگونه اي تدارك ديده بودند كـه             

مانع از لو رفتن كوچكترين اطالعات در اين باره شوند. ضمن آنـكـه      
بتوانند اطمينان كاذب را در قواي آلمان مبني بر بعيد بودن هرگونـه      

 عمليات بزرگ را بوجود آوردند.
اين اقدامات امنيتي متفقين تا بدانجا بود كه حتي اقـدام بـه از         

هاي لندن كـردنـد      ها و كوچه ها و اسم خيابان بين بردن عاليم، تابلو  
بدان دليل كه اگر يك عامل اطالعاتي آلمان در لنـدن فـرود آمـد،           

 اي از لندن است.   نداند در چه نقطه
حتي به منظور تكميل عمليات فريب، اقدام به ساخت بدل بـراي     

گومري (از فرماندهانِ نظامي) كرده آن را از لندن بـه              مارشال مونت 
ها اين تصور را ايجاد كنند كـه وقـتـي          اسپانيا فرستادند تا در آلمان    

هـا     اصلي انگليس به اسپانيا سفر كرده پس به ايـن زودي                فرمانده
    14. ها رخ نخواهد داد عمليات مهمي عليه آن

حمله هاي انحرافي متعددي از سوي متفقين عليه مواضع آلمان           
ها را فراهم آورد. اعم از سواحـل        صورت گرفت كه موجبات فريب آن     

نروژ، در دانمارك، اسپانيا و تركيه، در جنوب اسپانيـا، در جـنـوب                
 ايتاليا ، در يونان و روماني و ...

قدر زياد بود كه حتي وقتـي         اين حمله هاي انحرافي و متعدد آن      
متفقين اقدام به عمليات در نرماندي كردند، هيتلر همچنان احتمال           

داد آن حمله كه بواقع حمله اصلي هم بود فقط يك عـمـلـيـات          مي
 انحرافي باشد.

 ايجاد ترافيك راديويي -
 ايجاد ارتش مجازي -
 ايجاد اخالل در امواج رادار -
 ايجاد اختالل در سيستم ارتباطي آلمان ها -

از ديگر اقداماتي بود كه پروژه غافلگيري ارتش آلمان را در برابـر          
اين حمله تكميل تر كرد و موجب شد نيروهاي متفقين در  شرايـط             
بد آب و هوايي كه احتمال وقوع حمله از سوي متفقـيـن را غـيـر                   
محتمل نشان مي داد اين عمليات بزرگ را به انجام رسانند. تا اينكه             

از راه رسيد و نيروهاي آمريكايي، انگليسي و كانادايي   1944ژوئن    6
 15در جبهه غرب به سواحل نورماندي هجوم آوردند.

 حمله ژاپن به پرل هاربر در جنگ جهاني دوم
) رخ داد و    1320آذر  17( 1941دسامبر  7اين حمله هوايي در  
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موجبات ورود اياالت متحده به جنگ دوم جهاني را فـراهـم كـرد.                
رقابت ژاپن و آمريكا در اقيانوس آرام و آسياي جنـوب شـرقـي در                 
دوران بين دو جنگ به تدريج شدت بيشتري يافت. جنگ چـيـن و             

آغاز شده بود، همچنان ادامه داشت و در حـالـي      1937ژاپن كـه از  
كه ژاپن بر مراكز عمده صنعتي، جمعيت، بنادر و منابع زيرزمـيـنـي             
چين سلطه يافته بود، آمريكا با كمك به دولت چيانگ كـاي شـك،           

 در صدد بود جلوي سياست توسعه طلبانه ژاپن را سد كند.
از زمان شروع عمليات جنگي هيتلـر در اروپـا، مـوقـعـــيـت                   

اي كه حاكميـت   مساعدتري براي ژاپن در خاور دور فراهم شد. بگونه   
ژاپن، قـصد خود را مبني بر تـوسعه منافع در آسياي جنوب شرقـي            
(يا همان مـسـتعمراتي كه در اختيار استعمارگران اروپـايـي قـرار               

 داشت) آشكار ساخت.
هاي ژاپن مخالفـت كـرده،      ها و نقشه  آمريكا بطور جدي بـا طرح    

هاي اقتصادي و تجاري بر ضد آن كشور را افزايش داد. نقطـه               تحريم
ها، به صورت حمله ژاپن بـه نـاوگـان       اوج اين تضاد منافع و سياست 
 دريايي آمريكا، نمود پيدا كرد.

در اين حمله كه بـه پايگاه دريايي آمريكا در پرل هاربر، واقع در              
جزاير هاوايي در اقيانوس آرام صورت گرفت صدمات بسيار سنگينـي    

 بـه آمريكاييها وارد شد.
نيروي هوايي ژاپن صبح روز يكشنبه را براي اين حمله انتـخـاب             

 كرد تا بيشترين غافلگيري را به نيروهاي آمريكايي وارد سازد. 
دولت آمريكا روز بعد به ژاپن اعالن جـنـگ داد و هـمـزمـان،               

هاي بـريـتانيا، آلمان و ايتاليا نيز در اين رويارويي صف آرايـي         دولت
هاي نفوذ آمريكا و اروپاييان در خــاور          كردند. تهاجم ژاپن بر حوزه     

دور چـنان گـسـترده و قـدرتمند بود كه براي حريفان مـقابل، جـز            
 نشيني و شكست چيز ديگري در برنداشت. عقب

 5در نتيجه اين حمله غافلگير كننده، هواپيماي ژاپني توانستند        
كشتي كوچك تر غرق كننـد.   3نبرد ناو بزرگ آمريكايي را به همراه      

 نبردناو ديگر آسيب ديده و توان عملياتي خود را از دست دادند. 3
 155هواپيماي آمريكايي بر روي زمين نـابـود شـده و                  188

 هواپيماي ديگر آسيب ديدند.
يك فاتـح     عنوآن  بدين ترتيب، ژاپن در نخستين ماه هاي نبرد، به        

تمام عيار، جلوه كرد و اقيانوس آرام و آسياي جنوب شرقي در دست       
 (غافلگيري زماني)  16او قرار گرفت.

اي عليه ژاپن در جـنـگ      استفاده آمريكا از سالح هسته    
 جهاني دوم

بار استفـاده از سـالح        2در جريان جنگ جهاني دوم، آمريكا با        
اتمي جهان را در دو بعد غافلگير كرد. بعد اول، ناشناخته بودن ايـن     

 سالح بود.
بعد دوم، غافلگيري جهان در اوج سبوعيت يك قدرت استكباري          
بود كه ثابت كرد براي تحقق اهدافش از دست زدن به هيچ اقدامـي               
حتي اگر خارج از تصور و احتمال جامعه جهاني باشد پرهيز نخواهـد   

   17داشت.
اهللا و    غافلگيري اسرائيل در برابر حمالت و اقدامات حزب   

 حماس
سـال دفـاع        8عالوه بر تـجـربـه رزمـنـدگـان اسـالم در                   

مقدس،رزمندگان مقاومت اسالمي در فلسطين و لبنان نيز منبعث از       
اين تجارب و روحيه، بارها با اقدامات و عمليات خـود در زمـان و                  

كـرد     هايي كه رژيم صهيونيستي تصـورش را نـمـي              مكان و شيوه  
 اند.    اسرائيل را غافلگير كرده

هاي رژيم صهيونيستي عـلـيـه       هاي اخير و جريان جنگ  در سال 
مقاومت اسالمي در فلسطين، شاهد آن بوديم كه نيروهاي مقـاومـت     

زده نظاميان رژيم صهيونيستي با       فلسطيني در مقابل چشمان حيرت    
بـاران انـبـوه       دست به موشك“  فجر“  هاي كوتاه برد استفاده از راكت 
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 هاي اشغالي زدند. سرزمين
“ سامانه موشكي موسوم به گنبد آهـنـيـن   “  حمالتي كه هياهوي  

كه اسرائيل از آن سخن به ميان آورده  و آن را غـيـرقـابـل نـفـوذ                 
 دانستند  را به سخره گرفت. مي

نيز توسط  1391گونه اقدامات غافلگيركننده در مهرماه سال         اين
هـاي     اهللا در عمق سرزمين داده و پرواز پهپاد حزب اهللا لبنان رخ  حزب

اشغالي سران اين رژيم را در بهت و حيرت فرو برد چـرا كـه ايـن              
هواپيما موفق شده بود خارج از ديد رادارهاي فوق پيشرفته، مسيري       

هاي اشغالي طي كرده و    كيلومتر را در عمق سرزمين 300در حدود  
ترين مراكز نفتي و نظامي اسراييل، خود    عالوه بر عبور از آسمان مهم     

ترين مركز تاسيسات هسته اي اسرائيل(نيـروگـاه          را به نزديكي اصلي   
 ديمونا در عمق صحراي نقب) برساند.

اهللا در كنار ديگر اقدامات قبلي آن مـانـنـد وارد               اين اقدام حزب  
روزه بـه تـانـك فـوق          33كردن ضربات متعدد و كشنده در جنگ   

پيشرفته مركاوا و نيز انجام عمليات شنود اطالعات جنگـنـده هـاي            
 ارتش اسراييل ضربه پذير بودن اين رژيم را به اثبات رساند.

 عمليات اعراب در شكستن خط بارلو
اعراب و اسـرائـيـل، رژيـم            1967روزه سال  6به دنبال جنگ    

صهيونيستي اقدام به احداث يك خط دفاعي مستحكم و مـدرن بـه          
 در محل تالقي صحراي سينا و كانال سوئز كرد.“ بارلو” نام خط 

خطي كه پوشش آتش آن بي نهايت سنگين و نفوذ به داخل آن     
تقريبا محال مي نمود و رژيم اسرائيل با احداث آن موفـق شـد تـا                
عمال مصر را از ارتباط با كشورهاي عربي جبهه شرق جدا كنـد. در                

 توصيف خصوصيات اين خط گفته شده كه:
دژ مستحكم بتوني تشكيل شده و هر يك از اين دژها از      36از  ”  

زيرزمين با دژهاي طرفين ارتباط داشت و به وسايل زندگي و حتـي             
سيستم تصفيه هوا و يك شبكه لوله كشي كه مي تـوانسـت آتـش         
مذاب بر روي سطح آب پخش كند، مجهز بود. سيستم مـخـابـراتـي           

بسيار مدرن بود، در درون دژ ها انواع سالح هـاي       “  بارلو“ خط دفاعي 
خودكار، توپخانه، خمپاره انداز و موشك تعبيه شده بود. در اراضـي              

و كانال سوئز ميادين مين و شبكـه هـاي     “ بارلو“حد فاصل بين خط 
متعدد سيم خاردار ايجاد شده بود و تپه هاي خاكي مصنـوعـي بـه               

هـزار سـربـاز         8كرد.  متر استحكامات را تقويت مي 20تا 10ارتفاع  
   18“اسرائيلي مامور دفاع از خط مزبور بودند.

بود كه افسانه اي بودن اين خـط شـكـسـت.        1973اما در سال   
كماندوهاي ارتش مصر به همراه صدها غواص براي نفوذ به اين خـط   
از اصل غافلگيري استفاده كرده يك روز مانده بـه عـيـد مـقـدس                  
يهوديان (يوم كيپور) و در شرايطي كه اسرائيليـهـا خـود را بـراي               
برگزاري مراسم آن روز آماده مي كردند و ارتش اسرائيل نيز به حال             
نيمه فعال  درآمده بود، با گذشتن از خطوط موسوم به آب و آتـش               

 اسرائيل وارد سرپلهاي صحراي سينا شدند. 
ژنرالهاي مصري در عملياتي كه هنوز جزو شاهكارهاي نـظـامـي            
دنيا محسوب مي شود با كمك شناورهايي كه خلق الساعـه ايـجـاد         
شد صدها تانك و دهها تيپ و لشكر را به داخل خـاك اسـرائـيـل                 

 (صحراي سينا) منتقل كردند.
بدين ترتيب، خط بارلو به سرعت درهم شكست و لشـكـرهـاي              

 مصري به داخل صحراي سينا سرازير شدند.
ارتش سوريه نيز به سرعت از شمال هجوم به اسرائيـل را آغـاز             

 كرد.
ارتش اسرائيل كه كامال غافلگير شده بود با پيام هاي راديـويـي           
مرتب از افسران و سربازان خود مي خواست تا مرخصي هاي خود را             

 نيمه تمام گذاشته و به محل خدمت مراجعه كنند. 
هواپيماي اسرائيلي بر فراز نيـروهـاي    400اين غافلگيري با پرواز  

كـرد     مصري ادامه يافت چرا كه نيروي هوايي اسرائيل تصور نـمـي            
) برخوردار بـاشـنـد بـه تـبـع              SAMارتش مصر از موشك سام (      

غافلگيري دوم، انبوهي از موشك هاي سام، هواپيماهاي اسرائيـل را           
هواپيماي اسرائيلي طي چـنـد      100مورد هدف قرار داده در نتيجه       

 روز نبرد ساقط شدند.
گرچه به دليل تعلل مصريها در ميدان جنگ و نيز حمايـتـهـاي               
همه جانبه آمريكا از اسرائيل (از جمله برقراري پـل هـوايـي بـراي               
رساندن تسليحات به اسرائيل) سبب شد تا ظرف يك هـفـتـه ورق                
برگردد، اما اين رويداد بار ديگر قدرت استفاده از اصل غافلگيري در         

 پيروزي بر دشمن را نشان داد.
در اين ميان، شارون نيز به غالگيري مـتـقـابـل ارتـش مصـر                   
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زده و زماني كه جبهه هاي جنگ از تعادل و پايداري نسـبـي                 دست
برخوردار شد با يك لشگر از زبده ترين نيروهاي اسرائيلي و استفـاده      

سپاه مصر در صحراي سينا ايجاد شده بود بـا             2از رخنه اي كه بين    
طي صدها كيلومتر به سرعت خود را به كرانه غربي صحراي سـيـنـا             
رساند و به تهديد مستقيم قاهره و اسكندريه پـرداخـت. نـاگـهـان             

 فرماندهان مصري خود را با شرايط جدي روبه رو ديدند.
بعدها مشخص شد كه اين ژنرال اسرائيلي در زماني كه صحـراي          
سينا در اختيار اسرائيل بود بارها بـا تـردد در ايـن صـحـرا بـه                        
عالمتگذاري در اين دشت خشك پرداخته و پيش بيني روزي را مـي   
كرد كه مجبور به يك ضد حمله نفوذي به داخل نيروهـاي مصـري           

 19شود.

 

............................................................................................................................................... 
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فرهنگ « نقل از عزيزاهللا عليزاده، نويسنده كتاب  -4572111كد خبر:  -1392مهر

 »هاي ايران جنگ
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دوره  –محمد حسين جمشيدي -“مباني و تاريخ انديشه نظامي در ايران“كتاب-5
 460ص  -1380 –عالي جنگ سپاه 

دوره  –محمد حسين جمشيدي -“كتاب مباني و تاريخ انديشه نظامي در ايران -6
 339ص  -1380 –عالي جنگ سپاه 

ها تاكتيك صف و ستون،  هايي بوده كه در آن اولين نسل جنگ مربوط به جنگ-7
ها به صورت رسمي و بسيار منظم منطبق با    حاكم بر صحنه رزم بوده است. جنگ       

فرهنگ نظامي و در يك ميدان رزم منظم روي مي دادند. كليه عالئم، نشانه ها و            
شاخصه هايي كه وجه تمايز نيروي نظامي با غيرنظامي مي شد مربوط به اين دوره 

 هاي زمان ناپلئون در اين گروه قرار مي گيرند. بوده است. جنگ
دومين نسل جنگ به دوران جنگ جهاني اول و تاكتيك هاي رزمي حاكم در اين        
دوره اشاره دارد. بكارگيري قدرت آتش انبوه متمركز و كنترل شده نابودي قطعي    
دشمن، اطاعت محض و رعايت دقيق سلسله مراتب، همزماني دقيق طرح هـا و          
دستورات از ويژگي هاي بارز اين دوره است. دامنه اين نسل تا به امـروز نـيـز                    

 كشيده شده است.

سومين نسل جنگ، به جنگ جهاني دوم برمي گردد و مبتني بر راهبرد و حملـه        
هاي مانوري است. عناصري همچون سرعت عمل، غافلگـيـري،            رعدآسا و جنگ  

عنوان عامل مؤثر در جنگ بـوده و           روحيه، خالقيت و انضباط فردي نيروها، به      
 ها به صورت غيرخطي اتفاق مي افتاد و اداره مي شد. جنگ

چهارمين نسل جنگ متكي بر اصولي همچون تمركززدايي،ابتكار عمل، از بـيـن            
ها و ناهمگوني است كه توسط نهادهاي غيردولتي و  رفتن وضعيت انحصاري جنگ

گروه هاي رزمي كوچك، سبك، ماهر، متحرك، مقاوم، خودكفا، باروحيه و باانگيزه 
به صورت نقطه اي يا در سطحي وسيع و گسترده قابل انجام و اجـرا اسـت و           

هاي اجتماعي و مردمي از اصول حتمي و      همراهي، همگامي و گره خوردن با توده      
باشد. ها ناهمگوني مي هاست كه از مهمترين ويژگي آن موفقيت آميز در اين جنگ

 جنگ ناهمگون و تحول ساختاري در صحنه نبرد) -(پدافند غيرعامل
 http://defaee.khschool.ir 

8- http://www.sndu.ac.ir  

 رود. مصداقي از غافلگيري در تاكتيك بشمار مي -9

 رود. مصداقي از غافلگيري زماني به شمار مي -10
11-  Invasion of Normandy 

12-  Operation Bodyguard 

13- http://www.mashreghnews.ir  - 10  270080كد خبر :  – 1392دي 
14- http://www.mashreghnews.ir  - 10  270080كد خبر :   –1392دي- 

سـال     8الزم به ذكر است از اين تاكتيك براي غافلگير كردن دشمن در جريان            
دفاع مقدس نيز استفاده شد. نمونه مشخص آن را مي توان در جريان عملـيـات        

 مشاهده نمود: 4كربالي 
در حالي شروع شد كه فرمانده جنگ در حال بـازديـد از           4عمليات كربالي   ”  

. فرمانده جنگ در بوشهر مستقر شده بـود تـا                  . واحدهاي ارتش در بوشهر بود.
حفاظت عمليات رعايت شود و عمليات كشف نشود. ولي با شروع عمليات، ايشان 

يـك   –روزنامه اعتماد  -خود را به اهواز رساند. (از خاطرات سردار حسين عاليي  
حجت االسالم والمسلمين هاشمي رفسنجاني اين واقعه )“ 3ص  – 10/3/94شنبه 

 را چنين روايت كرده است:
بنا شد عملياتي انجام دهيم كه بتوانيم كامالً عراق را از دريا، جدا كنيم؛ يعني ” ...  

شد، ما بـه     عنوان فرمانده جنگ اين بود؛ اگر اين كار انجام مي هدف اصلي من به 
هدفمان مي رسيديم و مي گفتيم كه االن قطعنامه را مي پذيريم و شما هم بياييد    
حق و حقوق ما را بدهيد تا آتش بس را بپذيريم. گفتند ما اين تعداد نيـرو الزم               
داريم. با نهايت رازداري، همه چيز را در اين طرف اروند آماده كرديم. همه چـيـز     
آماده بود. دو سه روز قبل از عمليات به بوشهر رفتم و به شكل كامالً ناشـنـاس،            
غروب شبي كه قرار بود عمليات شود، زميني به طرف خوزستان آمدم كه آقايان            
رحيم صفوي و دكتر روحاني با من بودند. شب را در پايگاه اميديه ماندم و آنجـا                

 94  3/25دوشنبه /  –(روزنامه آرمان  “  بود كه خبر لو رفتن عمليات را شنيدم.....        
 )2ص  –

 رود. مصداقي از غافلگيري مكاني به شمار مي -15
16-  http://fa.wikipedia.org 

 رود. مصداقي از غافلگيري در ابزار بشمار  مي -17
 -ميالدي ، غالمرضا نجاتي  1973جنگ چهارم اعراب و اسرائيل ـ بدر ـ اكتبر-18

http://laleygolgoon.blogfa.com 
19- http://jangandeh.mihanblog.com 
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 17قاضي سراج و هيئت همراه از سازمان بازرسي كل كشور ايران     
مديره انجمن آمبـودزمـان    در هجدهمين نشست هيئت 1394اسفند  

دار انجمن مذكور شركت كـردنـد. بـا             عنوان عضو و خزانه     آسيايي، به 
 شده است.   توجه به دستاوردهاي آن مأموريت گزارش ذيل تهيه

1مديره انجمن آمبودزمان آسيايي     هجدهمين نشست هيئت  

(AOA) 
مديره انجمن آمـبـودزمـان        هجدهمين نشست اعضاء جديد هيئت    

در شهر توكيو با حضور قاضي نـاصـر    94اسفند   17آسيايي، دوشنبه   
دار انجمن آغـاز بـه         عنوان خزانه   سراج (رئيس سازمان بازرسي) و به       

هـاي     هاي علمي و عملي و تبادل جديدترين يافتـه       كاركرد. همكاري  
هاي اجرايي    آمبودزمان در امر رسيدگي به شكايات مردمي از دستگاه        

هـاي ديـگـر         مندي از تجارب و ظـرفـيـت         و دولتي و همچنين بهره    
نهادهاي همتا و اتخاذ تصميمات براي طرح در مجمع عمومي انجمن           

ذكر است سازمـان   ازجمله موضوعات اين نشست تخصصي بود. شايان     
هاي آكادمي آموزشي     دار مسئوليت   بازرسي كل كشور مؤسس و عهده     

 آمبودزمان آسيايي است.

 هاي ذيل در نشست توكيو حضور داشتند: هيئت
 . پاكستان                              رئيس انجمن آمبودزمان آسيايي1

 مقام انجمن آمبودزمان آسيايي . آذربايجان                         قائم2

 كنگ                        دبير كل انجمن آمبودزمان آسيايي . هنگ3

 دار انجمن آمبودزمان آسيايي . ايران                               خزانه4

 . جمهوري خلق چين                 عضو انجمن آمبودزمان آسيايي5

 . اندونزي                                عضو انجمن آمبودزمان آسيايي6

 . ژاپن                                   عضو انجمن آمبودزمان آسيايي7

 . مالزي                                  عضو انجمن آمبودزمان آسيايي8

 . تاتارستان                              عضو انجمن آمبودزمان آسيايي9
مديره اتخاذ شـد   ترين تصميماتي كه در نشست هيئت   مهم

 به اين شرح است:
آمـد گـويـي بـه          رئيس جلسه آقاي سلمان فاروقي پس از خوش     

مديره انجمن آمبودزمان آسيايـي اظـهـار داشـت هـدف از                   هيئت
نامه انجمن آمبودزمان در حوزه انـتـخـابـات آن،               اصالحات در آيين  

تسهيل روش عضويت در آن انجمن است. ايشان همچنين يادآور شد          

 

مدیره اجنمن آمبودزمان آسیایی هجدمهین جلسه هیئت  
 

 المللي اي اعضاء آسيايي مؤسسه آمبودزمان بين جلسه منطقه
  »»حل شكايات اداري و آمبودزمان راه«المللي  مجمع بين

 بين الملل
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فيليپين براي عضويت مجدد در انجمن آمبودزمان آسـيـايـي ابـراز               
تمايل كرده است. اردن نيز درخواست عضويـت داده و بـرخـي از               

انـد.     هاي آسياي مركزي نيز پاسخ مثبتي به عضويـت داده         جمهوري
هند نيز از طريق دهلي (آمبودزمان مركزي) خواستار عضـويـت در              

مديره در خصـوص        انجمن است. آقاي فاروقي ديدگاه اعضاي هيئت       
دوره تصدي هيئت مذكور، به مدت چهار سال يا دو سال را خواستـار     
شد و البته توضيح داد كه دو سال امكان و فرصت مناسب براي ورود              

مديره و تبديل انجمن آمبودزمان آسيايـي بـه           اعضاي ديگر به هيئت   
كند. آذربايجان، چيـن، ايـران، ژاپـن و            سازماني پوياتر را فراهم مي 

مديره  كنگ (جهت حفظ ثبات انجمن) به دوره چهارساله هيئت           هنگ
حال، اندونزي، مالزي، پاكستان و تاتارستان دوره دو      رأي دادند. بااين   

مديره پيشنهاد دادند. ازآنجاكه اكثريت اعضاي بـر        ساله را براي هيئت   
ادامه شرايط بر مبناي چهار سال رأي دادند، تصميم گـرفـتـه شـد                

 مديره ادامه يابد. همان چهار سال مدت دوره كاري هيئت

. تصميم گرفته شد جهت بررسي ميزان توسعـه و عـمـلـكـرد             1
شده توسط) سازمان بازرسي كل كشـور ايـران و                آكادمي (تأسيس  

هايي كه تاكنون توسط سازمان مـذكـور در خصـوص آن                  فعاليت
آكادمي صورت گرفته است، گروهي تشكيل و نتايج بررسي خـود را             

مديره برساند. در همين راستا، مدير جـلـسـه آقـاي                به اطالع هيئت  

مـديـره رسـانـد          كنندگان در هيئت    سلمان فاروقي به اطالع شركت    
عالوه پيـشـنـهـاد      گيري كرده، به كنگ از رياست آن گروه كناره      هنگ

جواب مانده است. در همان جلـسـه     رياست گروه به تايلند تاكنون بي 
آقاي فاروقي از اندونزي درخواست كرد رياست گروه را بر عهده گيرد        
اما هيئت ايراني پيشنهاد كرد اين جايگاه در اختيار چين قرار گيـرد.             
پس از بحث و گفتگوي طوالني، چين اين مسئوليت را پـذيـرفـت.                

اتفاق آرا تشـكـيـل گـروه          مديره انجمن آمبودزمان آسيايي به      هيئت
(چين (رئيس گروه) به همراه اندونزي و تاتارستان) جهـت بـررسـي          
توسعه و عملكرد آكادمي سازمان بازرسي كل كشور ايران را تصويـب        

 كرد.

العمـر در انـجـمـن           . پيشنهاد اعطاي عضويت افتخاري و مادام       2
كنگ پيشنهاد  عضـويـت      آمبودزمان آسيايي كه بر اساس آن،  هنگ       

العمر رئيس سابق انجمن آمبودزمان آسيايي سـركـار    افتخاري و مادام  
مديره به اتـفـاق آرا      را ارائه كرد. هيئت     2خانم پانيت نيتيتان پاراپاس   

 العمر و افتخاري ايشان را تصويب كرد. عضويت مادام

مـديـره انـجـمـن         . با توجه به اينكه در هفدهمين جلسه هيئت  3
كارگـيـري مـديـريـت          سايت ( به     هاي وب   آمبودزمان آسيايي، هزينه  

 1000اشتباه ساالنـه     نويس و ديگر الزامات فني) به  ، برنامه  3اي  حرفه
كـارگـيـري       دالر آمريكا تخمين زده شد و اين مقدار بودجه براي بـه      
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مديـره    اي مطابق با معيارهاي بازار كافي نيست؛ هيئت         نيروهاي حرفه 
دالر آمريكا براي انجام امـور   1000اتفاق آرا ماهيانه    آن را اصالح و به    

 سايت را تائيد كرد. وب

مديره مجدداً موضوع امضاي يادداشت تفاهـم       . در نشست هيئت    4
المللـي در      ميان انجمن آمبودزمان آسيايي و مؤسسه آمبودزمان بين       

هاي  مديره از موضوع مالحظات و نگراني دستور كار قرار گرفت. هيئت    
چين در خصوص چنين يادداشت تفاهمي اطالع داشت. آقـاي لـيـو              
جيان چائو، معاون وزير نظارت چين نيز ضمن قدرداني از همـكـاري             

المللي، به مسئله     انجمن آمبودزمان آسيايي و مؤسسه آمبودزمان بين      
تايوان و مالحظات دولت متبوع خود و عدم هرگونه مصالحه در ايـن      

الـمـلـلـي       زمينه اشاره كرد. وي با بيان اينكه مؤسسه آمبودزمان بين          
گـونـه در        نبايد تايوان را تحت عنوان چين شناسايي كند (هـمـان            

گونه توافق شده است)، لذا فقط جمهـوري    سازمان ملل متحد نيز اين   
خلق چين تنها كشوري است كه بايد بانام چين مدنظر قرار گيرد. لذا    

الـمـلـلـي        يادداشت تفاهم بايد تا زماني كه مؤسسه آمبودزمان بيـن         
تغيير ندهد تعليق شـود. در       »  چين واحد « عنوان    سياست خود را به   

اين خصوص هيئت ايراني با هيئت چيني بـه تـوافـق رسـيـدنـد.                    
كنگ نيز از مواضع چين پشتيباني كرد. پس از گـفـتـگـوهـاي                  هنگ

بار ديگر، موضوع يادداشت تفاهم ميان انجمن آمبودزمـان           بسيار، يك 
 المللي به تعويق افتاد. آسيايي و مؤسسه آمبودزمان بين

مديره بـراي      درنهايت اينكه آمبودزمان تاتارستان از اعضاي هيئت      
) در تاتارستان دعـوت   2016مديره (اوت   شركت در جلسه آتي هيئت 

 كرد كه با موافقت آن هيئت تصويب شد.
بـا    4المللي  اي اعضاء آسيايي مؤسسه آمبودزمان بين       جلسه منطقه  

هاي ايران، كره، تايـلـنـد،     حضور دبير كل آن مؤسسه با حضور هيئت     
آذربايجان، سريالنكا، ژاپن، اندونزي، اردن، تيمور شرقي، مـاكـائـو و             

عنـوان    پاكستان نيز برگزار شد. وزارت داخلي و ارتباطات ژاپن، كه به           
شود ميزبان آن نشسـت بـود. در         آمبودزمان اين كشور محسوب مي    

هـاي شـكـايـات اداري و              حـل    راه« المللـي      ادامه نيز مجمع بين   
المـلـلـي، انـجـمـن           با همكاري مؤسسه آمبودزمان بين      » آمبودزمان

آمبودزمان آسيايي و آمبودزمان ژاپن و با حضور كشورهاي مـذكـور             

 اسفند برگزار شد. 20لغايت  18طي روزهاي 
 »حل شكايات اداري و آمبودزمان راه«المللي  مجمع بين

به ابتكار انجمن آمبودزمان آسيايي و بـا هـمـكـاري مـؤسـسـه                  
حل شكـايـات    المللي تحت عنوان راه المللي مجمع بين  آمبودزمان بين 

اداري و آمبودزمان نيز در توكيو ژاپن برگزار شد. اين مـجـمـع، بـه                   
موضوعات مهمي در خصوص ارتقاء شفافيت و پاسخگويـي در اداره             

پرداخت. جان والترز رئيس مؤسسه آمبودزمـان          امور عمومي كشورها    
المللي و آمبودزمان كشور ناميبيا و گونتر كراوتر دبير كل مؤسسه     بين

المللي و عضو هيئت آمبودزمان كشور اتريش نيـز در            آمبودزمان بين 
اين مجمع حضور دارند. سلمان فاروقي، آمبودزمان فدرال پاكستـان،           
رئيس انجمن آمبودزمان آسيايي، يوتاكاي آراي، رئيس نهاد نظارت و          
ارزيابي اداري ژاپن، پروفسور ماساهيرو هوريه از مـؤسـسـه مـلـي                 
آموزشي مطالعات سياسي ژاپن، آندره مارين آمبودزمـان پـيـشـيـن           
اُنتاريو كانادا و استاد دانشگاه، پروفسور هيسائو سوكاموتو از دانشگـاه            
واسدا ژاپن و پروفسور كيميوشي توياما از دانشگاه ريكو ژاپن ازجملـه       

هـاي مـؤسـسـات          المللي بودند. ويـژگـي        سخنرانان اين مجمع بين   
المللي آمبودزمان ازجمله  آمبودزمان با توجه به مطالعات تطبيقي بين     

نظام آمبودزمان كانادا و نظام مشورتي اداري ژاپن، بررسي مـزايـا و            
مند و بيان تجربيات حاصـلـه در خصـوص             هاي بازرسي نظام    چالش

ها و نـحـوه    شناسايي موارد سامانمند، نحوه انتخاب مسائل در بازرسي 
چنين بررسي اصـول بـنـيـاديـن         انجام بازرسي مؤثر و سودمند و هم   

بازرسي موفق، بازخواني نحوه ايجاد برنامه بازرسي، بـررسـي نـظـام              
حكومتي ژاپن و نظارت اداري كاركردهاي چنداليه و كاركرد هيـئـت     

عنوان نهاد نظارت و بازرسي و مشـاوره اداري)،      ارزيابي اداري ژاپن(به  
هـاي     ها و چگونگي ايفا نقش آمبودزمان در دسـتـگـاه             تبيين شيوه 

هاي هيئت ارزيابي اداري ژاپـن و       حكومتي، بررسي چارچوب بازرسي   
هاي مشخص براي ارزيابي، ويـژگـي      چگونگي و چرايي انتخاب زمينه  

هاي حقيقي و در      فرايند بازرسي هيئت ارزيابي اداري ازجمله پويش     
هاي جايگزين اقـدامـات و        ها، پيشنهاد  ها، تحليل   سطح ملي، ارزيابي  

سـازي     بخشي شاهدان و نحـوه آمـاده      ها و شناسايي و اولويت      توصيه
ها، نحوه تسهيل امر شاهدان، چگونگي رفـتـار بـا               ها در مصاحبه    آن
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هـا و سـاخـتـار          كنند، نحوه بسط پرسش  شاهداني كه همكاري نمي   
يابي به نتيجه حداكثري و چگونگي ارزش          منظور دست   ها به   مصاحبه

ها، تبيين چـارچـوب سـهـم            ها پس از خاتمه آن      گزاري بر مصاحبه  
هيئت ارزيابي اداري ژاپن در تضـمـيـن رعـايـت انصـاف اداري و                  

وفصل مسائل اداري در مواجه با تغييـرات اجـتـمـاعـي، بـيـان                   حل
هاي هيئت ارزيابي اداري، كشف حقايق و شواهد و درنـهـايـت            روش

مند، نحـوه   ها در تحقيقات نظام پاسخ به تقاضاي مردم، انتشار گزارش    
هـاي     ها، نحوه استفاده از رسانـه، رسـانـه      ارتباط آمبودزمان با رسانه   
منظـور مشـاركـت در         هاي مرتبط با آن به خبري، اينترنت و فنّاوري 

هـاي     هاي مردم، ترويج اخالق و افزايش آگاهي از فـعـالـيـت          فعاليت
آمده در بازرسي شايسـتـه،    دست آمبودزمان، مطالعه ارزيابي شواهد به   

نويسي و انتشار آن بر مبنـاي يـك            نويس، گزارش   فنون نگارش پيش  
چنين بحث در مورد نگارش صحـيـح    مند و هم بازرسي معمول و نظام 

و مؤثر و تضمين متقاعدكننده بودن گزارش و قابليت استناد بـه آن              
در نهادهاي عمومي ازجمله موضوعاتي بود كـه در ايـن مـجـمـع                  

المللي،  ذكر است اين مجمع بين      المللي بحث و بررسي شد. شايان        بين
مديره انجـمـن آمـبـودزمـان           پس از خاتمه هجدهمين جلسه هيئت     

الـمـلـلـي در         آسيايي و جلسه اعضاء آسيايي مؤسسه آمبودزمان بين       

 توكيو برگزار شد.
انـديشـي آمـوزشـي          المللي و هـم     محتواي مجمع بين  

 هاي شكايات اداري و آمبودزمان حل راه
هـا و بـازرسـي آنـان              در روز اول، نشست اول: نقش آمبودزمان  

موردبررسي قرار گرفت. پروفسور كيميوشي توياماف دانشگاه ريكيـو،          
هاي مؤسسات آمبودزمان با توجه به مطالـعـات تـطـبـيـقـي              ويژگي

هاي نظام آمـبـودزمـان كـانـادا         المللي آمبودزمان ازجمله ويژگي   بين
(كشور متبوع پروفسور مارتين مدرس اصلي اين كارگاه آموزشـي) و        

 نظام مشورتي اداري ژاپن را تبيين كردند.
  Watchdogs Bark WB’ –  1‘    -در نشـسـت دوم:          

هـا، پـروفسـور آنـدره مـاريـن،                مند براي آمبودزمان    بازرسي نظام 
آمبودزمان پيشين اونتاريو كانادا با توجه به تجارب خود كه شـامـل              

ها و نـحـوه    شناسايي موارد سامانمند، نحوه انتخاب مسائل در بازرسي 
هـاي     انجام بازرسي مؤثر و سودمند است به بررسي مزايا و چـالـش             

مند پرداختند. اين نشست همچنـيـن شـامـل اصـول                 بازرسي نظام 
بنيادين بازرسي موفق، بازخواني نحوه ايجاد برنامه بازرسي و تحليـل           

منظور تبيين ايجاد برنامه در    به  case studyيك مطالعه موردي  
 عمل بود.
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در نشست سوم: بازرسي در ژاپن پروفسور هيسائو سـوكـامـوتـو،              
دانشگاه واسدا به تبيين نظام حكـومـتـي ژاپـن نـظـارت اداري و                   
كاركردهاي چنداليه آن پرداختند. كاركرد هيئت ارزيابي اداري ژاپـن   

عنوان بازرسي اداري و مشاوره اداري مدنظر قـرار گـرفـت. ايـن                  (به 
نشست مشخص و تبيين كرد كه هيئت مذكور به چه شيـوه نـقـش        

 كند. آمبودزمان خود را در حكومت ايفا مي
روز دوم، نشست چهارم: بازرسي توسط هيئت ارزيابي اداري ژاپـن     
برگزار شد.  آقاي اوسامي واتاري، مديركل پيشين هيـئـت ارزيـابـي          

هاي هيئت ارزيابي اداري ژاپن را كه همسان          اداري، چارچوب بازرسي  
هاي مقدماتي آمبودزمان است تبيين كرد. تـمـركـز ايـن            با بازرسي 

هـاي مشـخـصـي بـراي           نشست بر چگونگي و چرايي انتخاب زمينه      
ارزيابي بود. همچنين ويژگي فرايند بازرسي هيئـت ارزيـابـي اداري          

هـا،     ها، تحـلـيـل      هاي حقيقي و در سطح ملي، ارزيابي        ازجمله پويش 
 ها را تبيين شد. هاي جايگزين اقدامات و توصيه پيشنهاد

  Watchdogs Bark WB’ –  2‘ در نشسـت پـنـجـم:           
ها، پروفسور آندره مارين بـه بـحـث در مـورد                  شاهدان و مصاحبه  
هـا در       سـازي آن      بخشي شاهدان و نحوه آمـاده       شناسايي و اولويت  

ها پرداخت. اين نشست شامل نحوه تسهيل امـر شـاهـدان،                مصاحبه
كـنـنـد، نـحـوه بسـط             چگونگي رفتار با شاهداني كه همكاري نمي      

يـابـي بـه نـتـيـجـه               منظور دست ها به ها و ساختار مصاحبه  پرسش
هـا پـس از         حداكثري و درنهايت چگونگي ارزش گزاري بر مصاحبه       

 ها بود.   خاتمه آن
هاي حاصله هيئت ارزيـابـي       در نشست ششم: سيستم و پيشرفت      

اداري ژاپن موردبررسي قرار گرفت و  آقاي كن سـانـوكـي، مـعـاون            
مديركل هيئت ارزيابي اداري ژاپن به تبيين چارچوب سهم هـيـئـت             

وفصـل     ارزيابي اداري ژاپن در تضمين رعايت انصاف اداري و حـل             
مسائل اداري در مواجه با تغييرات اجتماعي پرداخت. ايـن نشـسـت             

هاي هيئت ارزيابي اداري، كشف حقايق و شواهد و درنـهـايـت            روش
 پاسخ به تقاضاي مردم را بيان نمود.  

(ارتباطات، رسـانـه اجـتـمـاعـي و             WB3 3–در نشست هفتم: 

هـا در       فنّاوري)، پروفسور آندره مارين به تبيين انـتـشـار گـزارش         
اي در خصوص نحوه  مند مشتمل بر موضوعات گسترده     تحقيقات نظام 

ها پرداخت. اين نشست دربرگيرنده نـحـوه     ارتباط آمبودزمان با رسانه   
هاي مرتبط بـا      هاي خبري، اينترنت و فنّاوري      استفاده از رسانه، رسانه   

هاي مردم، ترويج اخالق و افـزايـش          منظور مشاركت در فعاليت     آن به 
هاي آمبودزمان بود. اين نشست همچنين راهبردهـا         آگاهي از فعاليت  

بوك، توييتر، يوتيوب و اسـكـايـپ در         و نكاتي براي استفاده از فيس 
 بازرسي و ارتباطات ارائه كرد.
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نويسـي،   ارزيابي شواهد / گزارش   WB4روز سوم: نشست هشتم:   
آمـده در       دسـت    پروفسور آندره مارين به تبيين ارزيابي شواهد بـه         

ها و اسنـاد   بازرسي شايسته، قابل استناد و شواهد (كه شامل مصاحبه     
نـويـس،      هاي نـگـارش پـيـش       است) مربوطه پرداخت. همچنين فن    

مـنـد    نويسي و انتشار آن بر مبناي يك بازرسي معمول و نظام          گزارش
موردبررسي قرار گرفت. به بحث در مورد نگارش صحيح و مـؤثـر و             
تضمين متقاعدكننده بودن گزارش و قابليت اسـتـنـاد بـه آن در                  

 حكومت و نهادهاي عمومي پرداخت شد.
هاي سازمان با مؤسـسـه آمـبـودزمـان             تقويت و افزايش همكاري   

 (IOI) المللي بين

در ادامه حضور قاضي ناصر سراج و هيئت همراه در كشور ژاپـن،            
رئيس مـؤسـسـه       » جان والترز« رئيس سازمان بازرسي كل كشور با       

دبير كل مؤسسه آمبودزمـان   » گونتر كراوتر« المللي و   آمبودزمان بين 
المللي ديدار و گفتگو كرد. در اين ديدار سراج با تشريح وظـايـف           بين

آمـده در خصـوص          عـمـل     سازمان بازرسي كل كشور و اقدامات به      
رسيدگي به شكايات مردمي و مبارزه با سوء جريانات اداري و مالي و             

مندي اين سازمان از كشورهاي پيشرو در امـر        مقابله با فساد و بهره    

مباحث آمبودزمان خبر داد و اظهار داشت كه ايـن سـازمـان بـراي             
هاي آمبودزمان، با كشورهاي پيشرو در اين امر ازجمله   تقويت فعاليت 

دانمارك كه در امر شفافيت و پاك دستي، رسيدگي بـه شـكـايـات                
هاي ادراك فساد، از سوي سـازمـان شـفـافـيـت                 مردمي و شاخص  

ترين كشور دنيا كسب نمـوده   عنوان سالم المللي رتبه نخست را به   بين
طور مشترك با آمبودزمـان       نامه همكاري امضاء كرده و به       است تفاهم 

نمايد. بنا به گفتـه    هاي آموزشي و كاربردي برگزار مي    اين كشور دوره  
آقاي سراج اين سازمان، با كشورهايي ازجمله چين، تركـيـه، عـراق،        

زودي با كشورهاي    نامه همكاري دارد و به      ونزوئال و اندونزي نيز تفاهم    
اي را آغاز خواهد كـرد. بـه       هاي دوجانبه  مالزي و روسيه نيز همكاري    

گفته آقاي سراج، سازمان بازرسي كل كشور در تالش است كـه بـا            
المللي، از دستاوردهاي روز دنيا در امـر        هاي بين   مشاركت در فعاليت  

رسيدگي به شكايات مردمي و مقابله با سوء جريانات اداري و مالي و       
چنين با ساير كشورها به تبادل  برداري نمايد و هم مبارزه با فساد بهره  
هاي مورداشاره بپردازد. در ادامه جان والترز رئيس          تجربيات در زمينه  

المللي كه رياست آمبودزمان كشور ناميبيا را          مؤسسه آمبودزمان بين  
هاي سازمان بـازرسـي كـل          دار است، ضمن تقدير از تالش       نيز عهده 



 ۱۳۹۵سال هفتم/مشاره هفتاد و شش/ فروردین  

 

41 

مندي كرد كه روابط اين سـازمـان بـا مـؤسـسـه                  كشور، ابراز عالقه  
يافته و دستاوردهاي ايـن      ازپيش گسترش   المللي بيش   آمبودزمان بين 

 مؤسسه را در اختيار سازمان قرار دهد.
المللي نيز    چنين گونتر كراوتر دبير كل مؤسسه آمبودزمان بين         هم

دار است، از آمـادگـي      كه مسئوليت آمبودزمان كشور اتريش را عهده      
هاي آمـبـودزمـان بـا          كشورش براي امضاء يادداشت تفاهم همكاري     

 جمهوري اسالمي ايران خبر داد.
امضاي يادداشت تفاهم سازمان با وفاقي محتسب (آمـبـودزمـان             

 فدرال) پاكستان

مـديـره انـجـمـن           در حاشيه برگزاري هجدهمين جلسه هيئـت      
آمبودزمان آسيايي، جلسه اعضاء آسيايـي مـؤسـسـه آمـبـودزمـان                

حل شكايات اداري  المللي تحت عنوان�راه    المللي و نيز مجمع بين      بين
، طي مراسـمـي   1394اسفند  19و آمبودزمان�؛ عصر روز چهارشنبه  

هاي كشورهاي پاكستان، ژاپن، آذربـايـجـان،          كه با حضور آمبودزمان   
كنگ برگزار شد، قاضي ناصر سراج رئـيـس           قرقيزستان، چين و هنگ   

سازمان بازرسي كل كشور ايران با آقاي سلمان فاروقي رئيس وفاقـي         
محتسب(آمبودزمان فدرال) پاكستان، يادداشت تفاهم همكاري امضاء    

هـاي مشـتـرك       نامه باهدف ايجاد و تقويت فعاليت  كردند. اين تفاهم   
آمبودزمان و ارتقاء ظرفيت طرفين درزمينه رسيدگي بـه شـكـايـات        

هاي اجرايي و اداري به امضاء رسيد. تـأكـيـد بـر                  مردمي از دستگاه  
مـنـظـور       هاي آموزشي به ها و كارگاه   تنظيم ديدارهاي كاري، نشست   

موضوعات مختلف آمبودزمـان و          تبادل تجارب و تحقيقات علمي در     
هاي آمبودزمان، ازجمله موارد مـهـم ايـن       ها و طرح   نيز اجراي برنامه  

  يادداشت تفاهم است.
هاي آمبودزمان سازمان با دستگاه نظارت و ارزيابي         توافق همكاري 

 اداري ژاپن

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در حاشيه هجدهمين جـلـسـه          
مقـام وزارت     مديره انجمن آمبودزمان آسيايي در توكيو، با قائم         هيئت

داخلي و ارتباطات ژاپن، ديدار و گفتگو كرد. در اين ديـدار كـه در                   
مديره انجمـن     حاشيه برگزاري هجدهمين نشست اعضاء جديد هيئت      

 (Asian Ombudsman Association)آمبودزمان آسيايي  

هاي علمي و عملي و        انجام گرفت؛ ايران و ژاپن در خصوص همكاري       
هاي آمبودزمان و رسيدگي به شكايات مردمي     تبادل جديدترين يافته  

هاي   مندي از امكانات و ظرفيت      هاي اجرايي و دولتي و بهره       از دستگاه 
 يكديگر به توافق رسيدند.

مقام وزارت داخلي و ارتـبـاطـات ژاپـن، كـه               در اين ديدار قائم 
دار است ضمـن   اش، مسئوليت آمبودزمان اين كشور را عهده  وزارتخانه

تشريح وظايف آمبودزمان و رسيدگي به شكايات مردمي و نيز امـور             
نظارت و بازرسي اين وزارت خانـه، بـرقـراري روابـط تـخـصـصـي                
آمبودزمان دو كشور را بسيار بااهميت برشمرد و اظهار داشـت ايـن          
مهم در آينده نزديك محقق خواهد شد. در اين ديدار طرف ژاپـنـي              

آمده براي گسترش و تعميق روابط دو     ضمن استقبال از فرصت پيش    
وزير ژاپن به ايران و ديدار و گـفـتـگـو بـا            كشور، از سفر آتي نخست    

زمان بـا ايـن        مقامات عالي كشورمان سخن گفت و تصريح كرد: هم      
سفر بسيار مهم، يادداشت تفاهم همكاري آمبودزمان ميان دو نـهـاد        
نظارت و ارزيابي اداري(آمبودزمان) ژاپن و سازمان بازرسي كل كشور        

 جمهوري اسالمي ايران به امضاء خواهد رسيد.
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نوشت: پي

 
)؛ در  Asian Ombudsman Association. انجمن آمبودزمان آسيايي(     1

نهاد غيردولتي،    عنوان يك   به  1375فروردين    28ميالدي ـ    1996آوريل  16
اي آمبودزمان در آسيا به وجود آمده است. دفتر وفاقي      غيرسياسي، مستقل و حرفه 

آباد پاكستان محل دبيرخانه انجمن است و رئيس وفاقي                 محتسب در اسالم   
اي انجمن مزبور را به مدت         محتسب (آمبودزمان فدرال) پاكستان، رياست دوره      

ذكر است سازمان بازرسي كل كشور، ازجمله            دار است. شايان     چهار سال عهده   
داري   نهادهاي مؤسس اين انجمن بوده است و در حال حاضر مسئوليت خزانه                

انجمن به عهده رئيس سازمان بازرسي كل كشور جمهوري اسالمي ايران است؛               
 سازمان بازرسي كل كشور مؤسس آكادمي انجمن مذكور است.

 ٢Panit Nitithanprapas  ايشان رئيس فعلي آمبودزمان تايلند است 
 ٣Administration 
 ۴International Ombudsman Institute 
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سازي اهداف عالي اسالمي اين است كـه      هاي پياده  از گام 
فساد اقتصادي در كشور از بين برود. چراكـه بسـيـاري از            
مشكالت اجتماعي و اقتصادي تحت ظل مفاسد اقـتـصـادي           

گردند. لذا دستيابي بـه اهـداف        شوند يا تقويت مي    ايجاد مي 
قانون اساسي و اهداف عالية اسالمي و دستيابي به عـدالـت         
اجتماعي و اقتصادي همگي در تضاد و تقابل بـا مـفـاسـد               

وگو با دكتر جاللي، رئـيـس         اقتصادي هستند. متن ذيل گفت     
 .باشد مي 1394سازمان پدافند غيرعامل كشور در سال 

 رويكرد كشور در مبارزه با مفاسد اقتصادي 
هـاي    اي با بـحـث    گونه از آنجا كه مسائل اقتصادي و مفاسد آن به   

خورده است، در مبارزه با مـفـاسـد            جديد و علمي و تكنولوژيك گره     
هاي جـديـد      اقتصادي بايد رويكردي علمي اتخاذ كرد و نقش فناوري        

اند نبايد فراموش شود. البتـه     كه سبب تحول تجارت و مبادالت گشته  
ها در كنار حفظ نگاه اصيل و اصولي ديني و سنتي ما بـايـد                همة اين 

كه كشور به سمت تجارت الكـتـرونـيـك            موردتوجه قرار گيرند. وقتي    
توان شفافيت جامعي بر مبادالت اقتصادي حاكم   كند و مي    حركت مي 

شـود)    جز مبادالتي كه به مسائل امنيت ملي مربوط مي         شود (البته به   
ديگر امكان فساد وجود نخواهد داشت. بسياري از كشورهاي پيشرفته     
در مقابله با فساد اقتصادي همين رويكرد شفافيت اطالعات را اتخـاذ             

كنند. لذا تأكيد من اين است كه در مبارزه با مفاسد اقتصادي بـه              مي
هـاي    رويكردهاي مدرن توجه شود. پيشنهاد من اين است كه دانشگاه  

اقتصادي و قضايي و حتي سياسـي بـه دنـبـال كشـف و ايـجـاد                   
رويكردهاي جديد و مدرن در مبارزه با مفاسد اقتصادي براي كشـور           
باشند تا همگام با پيشرفت تكنولوژي بتوانيم با مفاسد اقتصادي نـيـز        

 مبارزه كنيم.  

مشكل ما اين است كه شفافيت مبادالت فردي و حقوقي نداريـم       
و نظام مالياتي يكنواختي نداريم. اگر اين شفافيت و يـكـنـواخـتـي                
مالياتي وجود داشت، هر شركتي كه تأسيس شود مقدار سود و زيـان         
و ماليات آن مشخص خواهد شد. فرار مالياتي نيز خـود يـك جـرم                 

عنوان بـدتـريـن جـرم          اقتصادي است كه در برخي كشورها با آن به  
كنند ولي در برخي كشورها ماننـد كشـور مـا               اقتصادي برخورد مي  

 دانند.   متأسفانه فرار مالياتي را نوعي زرنگي مي

 جايگاه مفاسد اقتصادي در پدافند اقتصادي 
مسئلة مفاسد اقتصادي براي تمام اقتصادهاي دنيا مضـر اسـت.             
اقتصادهاي پيشرو كه خواهان پيشرفت روان و سـريـع اقـتـصـادي                

خواهند به اهداف موجود در اسناد باالدستي خود برسند      هستند و مي  
دهند. لـذا فسـاد       مقابلة با فساد را جزء محورهاي اصلي خود قرار مي 

يك از اقتصادهاي دنيا پذيرفته نيست. در بـرخـي               اقتصادي در هيچ  
قدر اهميت دارد كه بدين منظور        نقاط دنيا موضوع فساد اقتصادي آن     

كنند.   چارچوب و قواعد خاصي براي مقابله با فساد اقتصادي وضع مي        
اي از فساد در حوزه اقـتـصـاد          هاي كثيف شمه    براي مثال مسئلة پول   

شود و     است. براي كنترل فساد، مكانيم پول تميز و كثيف تعريف مي          
هـاي    افكند. در نظـام    گاهي اين مسئله بر كل نظام اقتصادي سايه مي       

داري هم كه به اقتصاد آزاد و دخالت كمـتـر        اقتصادي غربي و سرمايه   
دولت در اقتصاد معتقدند مسئلة فساد اقتصادي و مبارزه با آن از اهم            

شويي و     رود و براي مقابله با مسائلي همچون پول     مسائل به شمار مي   
كنند تا جـلـوي فسـاد          ماني وضع مي    پول كثيف مقررات خاص پولي    

اقتصادي را بگيرند. پس حتي در اقتصادهاي با نرخ رشد مثبـت كـه           
كنندة اقتصادي را نـدارنـد مـوضـوع         ها و عناصر مقابله     مشكل تحريم 

آيـد و در        فساد اقتصادي يك موضوع و مسئلة حياتي به شمار مـي        
شده است. مثالً اگر در    اي وضع شدت بازدارنده برخورد با آن قوانين به 
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شـود و      چين ارتشاي وكيل يا وزيري اثبات شود محكوم به اعدام مي          
در برخي كشورها نظير كشورهاي اروپايي و امريكـا، سـازوكـارهـاي              

هـاي    گردد. مثالً سازمان     خاصي براي كنترل فساد اقتصادي ايجاد مي      
نهاد مـبـارزه بـا       هاي مردم غيردولتي مبارزه با فساد در اروپا (سازمان     

اند كه رويكردشان در مبارزه با فساد اقـتـصـادي              فساد) شكل گرفته   
شود كه همـة    شفافيت در حساب و كتاب است. اين رويكرد سبب مي      

هاي اقتـصـادي شـكـل          اطالعات مالي روي صحنه باشد و انواع رانت       
 نگيرد.

 الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادي در شرايط جنگ اقتصادي 
ممكن است كه يك كشور در مبارزه با مفاسد اقتصـادي تـحـت               
هيچ فشار اقتصادي و تهديد و تحريمي نباشد و ممكن است كشوري            
نظير كشور ما تحت چنين شرايطي باشد. به تعبير مـقـام مـعـظـم               

است؛ يـعـنـي      »  عيار اقتصادي جنگ تمام« رهبري، كشور ما در يك    
دشمن تمام توان خود را جمع كرده است تا از لحاظ اقتصادي به مـا                
ضربه بزند و به اهداف اقتصادي خود در خصومت با ايران برسـد. بـه          

ها و كمبودهاي مصنوعي و القـاي        دنبال اين تمركز نيرو، وضع تحريم     
شـونـد.     هاي دشمن برشمـرده مـي        عنوان تاكتيك   ناكارآمدي نظام به  

گويند از تمام ابزار خويش از جـملـه ابـزار            ها مي  كه آمريكايي  وقتي
كنند طبيعي اسـت      اقتصادي براي مقابله و فشار بر ايران استفاده مي     

كه از توان خود براي گسترش فساد در نظام اقتصادي ايران و الـقـاي      
ناكارامدي دولت نيز استفاده كنند. در چنين وضـعـيـتـي (جـنـگ                 
اقتصادي)، اهميت موضوع مقابله با مفـاسـد اقـتـصـادي مضـاعـف                  

كند كه در يك اقتـصـاد     قدر اهميت پيدا مي   گردد. اين موضوع آن      مي
عنوان اقتصاد مقاومتي يكي از مسائل مهم و حساس   جلو و پويا به     روبه

 بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
ديدم كه آنها يكـي از      خواندم مي  ها مي   در سندي كه از آمريكايي    

» جويان شخـصـي   منفعت« بازيگران اصلي خود براي فشار بر ايران را        

در نظر گرفته بودند؛ افرادي كه در هـر مـوقـعـيـتـي بـه دنـبـال                       
حداكثركردن منفعت شخصي خود هستند و كافي است تا كمي بـه             
آنها انگيزه بدهند تا در هر موقعيتي منفعت شخصي خود را بر منافـع   

عـنـوان      ها چنين افرادي را بـه   جمعي و ملي ترجيح بدهند. آمريكايي 
اند.يعني از نظر ما نـيـز        عامل و مهرة اصلي خودشان به حساب آورده  

طوركه دشـمـن      عنوان عامل دشمن تلقي شوند؛ همان  ممكن است به  
ها را مهرة خود پنداشته و براي آنان نقشه و مسـيـر و انـگـيـزه              آن

 كند. طراحي مي
توان گفت مسئلة مبارزه با مفاسد اقـتـصـادي      پس در مجموع مي   

هاي اصلي اقتصاد مقاومتي و پدافند اقتصادي اسـت و           يكي از مؤلفه  

فاسدان اقتصادي اغلب افرادي هستند كه منافع فردي را بر مـنـافـع              
دهند و در كمين فرصتي هستند تا از موقعيت پيـش          ملي ترجيح مي  

 آمده براي سودجويي و فـرصـت جـويـي خـود بـهـره بـبـرنـد.                       
براي مبارزه با فساد اقتصادي بايد چند نكته در نظر گرفته شود. نكتة       

عنوان مؤلفـة     اول اينكه نظام اسالمي بايد موضوع فساد اقتصادي را به         
اقتصاد مقاومتي و پدافند اقتصادي در نظر بگيرد و ابعاد و اجـزاء و               

طور شفاف مشخص كند. بايـد مـوضـوع        رويكردهاي آن را دقيقاً و به 
عنوان يك بلية ملي و عامل دشمـن مـعـرفـي و                مفاسد اقتصادي به  

عنوان فردي كه از تروريست و از        مطرح شود. بايد مفسد اقتصادي به      
دشمن مستقيم مثل آمريكا و صدام بدتر است معـرفـي شـود.چـرا؟                

كنـد    ها را احتكار مي چون اين شخص در داخل مردم است و قوت آن       
 و با ايجاد كـمـبـود در پـي كسـب ثـروت بـراي خـود اسـت.                           

سـازي    بنابراين، اولين محور درجهت مبارزه با فساد اقتصادي فرهنگ        
است. متأسفانه مباحث فرهنگي مسائل اقتصادي مغفول مانده اسـت.           
بايد فساد اقتصادي تعريف و مشخص شود و تفاوت آن بـا زرنـگـي                 
اقتصادي متمايز گردد. بايد مرز ميان توليد ثروت حالل بـا تـولـيـد                
ثروت حرام مشخص شود. فساد اقتصادي در افكار عمومي بـايـد بـه            

عنوان بدترين مفسـد      بدترين نوع افساد في االرض و شخص مفسد به        
في االرض شناخته شود. ببينيد از گذشته تا اآلن كلمة جـاسـوس و               
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هـا را      عنوان بدترين افراد در ذهن مردم هستند و مـردم آن        خائن به 
سازي كنيم كـه     ما نيز بايد طوري فرهنگ    دانند.   ترين افراد مي    كثيف

ترين فرد شناختـه شـود.         مفسد اقتصادي، مفسد في االرض و كثيف      
كه مردم بعضاً به نان شب محتاج هستند، مفسد اقـتـصـادي        درحالي

اي است تا با فريب و دورزدن قانون، ثروت هنگفتي بـه            دنبال روزنه   به
دست آورد و سپس با ماشين ميلياردي خود به خيـابـان بـيـايـد و                

 فخرفروشي كند.
وبوي سـيـاسـي       نكتة دوم اينكه مسائل فساد اقتصادي نبايد رنگ 

بگيرد و در گيرودار احزاب و جريانات سياسي قرار گـيـرد. نـبـايـد                   
عنوان مبـارزه بـا        گونه باشد كه برخورد با يك مفسد اقتصادي به          اين

جريان سياسي و طرز تفكر يك جريان و حزب سياسي در نظر گرفته           
 شود.  

 تصويب قوانين خاص ناظر به مفاسد اقتصادي
رسد شرايط جنگي در همه جاي دنيا نيازمند قوانين و    به نظر مي  

مقررات خاص خود است و قوانين جاري و عادي پاسخـگـوي زمـان               
جنگ نيست. به همين دليل است كه براي زمان جـنـگ قـوانـيـن                  

هـا و      كنند. مثالً در زمان جنگ به بسيج اتـوبـوس     خاصي تعيين مي 
ها نيازمند بوديم. مثالً بايد قـانـونـي            ها براي كمك به جبهه      كمپرسي

داشته باشيم كه هر اتوبوس يا كمپرسي در صورت نياز كشور، بـايـد        
ها كمك كند و براي كـارهـاي مـهـنـدسـي             سالي يك ماه به جبهه    

(چنانچه در روسيه و بوسني چنين قوانيني وجود دارد) به كار گرفتـه   
شود. در اين صورت چون قانون وجود دارد، در زمان صلح كه شخص             

شـود كـه در         خواستار خريد اتوبوس يا كمپرسي است متعهـد مـي        
صورت وقوع جنگ اين كار را انجام دهد و از قانون تبعيت كند. اگـر           
قانون نباشد، مثل زمان جنگ تحميلي، مجبور هستيـم در جـلـوي             

ها را بگيريم و به جبهه اعـزام      هاي مسافربري، جلوي اتوبوس   ترمينال
كنيم. نيروي احتياط سربازي هم نظير همين قانون است كه سـبـب      

شود. اين دسته قوانين، قـوانـيـن         ها در زمان جنگ مي     كاهش هزينه 
شوند و شرايط عادي، اين   خاص هستند و در شرايط جنگي معتبر مي       

شوند. در شرايط جنگي كه بايد به فكر مـقـابلـه بـا             قوانين ملغي مي  
كه جان و مال مردم در خطر است، نبايد كسـي            دشمن بود و درحالي   

استفاده كند يا چگونـه      به فكر اين باشد كه چگونه از اموال مردم سوء         
خواري كند. لذا در شرايط جنگي نياز به قوانين خاصي هستيـم            زمين

كه اين قوانين بايد صريح و راحت و روان باشد. در زمـان جـنـگ،                  
شود كه بـه تـخـلـفـات          معرفي مي» قاضي عسكر«عنوان  شخصي به 

كند و ممكن است شخصي كه تخلف كرده، بـه           نظاميان رسيدگي مي  
كه در حالت عـادي و      سرعت محاكمة صحرايي و اعدام شود. درحالي       

توان كسي را بدون تشكيـل دادگـاه و طـي                شرايط غيرجنگي نمي  
مراحل قانوني به اين سرعت اعدام و مجازات كرد. پس با استنـاد بـه       
همين موضوع، ما نيازمنديم تا قوانين اقتصادي خاص زمان جنگ را            

 داشته باشيم.
ام كه برخي از نمايندگان محترم مجلس در يـكـي از         من شنيده 

هاي خود گفته بودند كه ما از لحاظ قانوني مشكلي نداريـم و            بررسي
شـويـد     نيازي به قانون جديد نيست. ولي اگر بررسي كنيد متوجه مي     

اين ضعف قوانين در برخورد با مفسدان اقتصادي است كه منجر بـه              
شود. اين نوع قوانين نه بـا عـدالـت         فسادهاي چندهزار ميلياردي مي  

اجتماعي همخواني دارند و نه با شرايط جنگ اقتصادي كه در آن بـه              
هاي بانكـي و      برخورد با متخلفان اقتصادي نيازمنديم. مثالً در تحريم     

مالي ناظر به فروش نفت، از يك طرف به علت ضعف قـوانـيـن و از                
طرف ديگر به علت نياز شديد به مبادله، مجبـور بـه اعـتـمـاد بـه                   

شويم و اين اشخاص نيز تخـلـف     عنوان واسطه مي  اشخاصي حقيقي به  
گريزند. به نظر من مشـكـل كشـور در         كنند يا بعضاً از كشور مي  مي

چنين مواردي نبود قوانين شفاف و صريح در برخـورد بـا مـفـاسـد              
اقتصادي در زمان جنگ است و به نظر من براي چنين تخلفاتي كـه          

گيرد بايد اشد مجازات در نـظـر           در زمان جنگ اقتصادي صورت مي     
دانيد در صحنة جنگ نيز نحوة محاكمـة    طوركه مي گرفته شود. همان   
شود. در ميدان جنگ نيز به چند نفر اخـتـيـار تـام          افراد متفاوت مي  

جا و خيلي سريع محاكمه كـنـنـد؛       دهند تا افراد متخلف را همان   مي
چرا؟ زيرا وضعيت، وضعيت جنگي است و اگر تخلف افـراد در ايـن                 
اوضاع مانند وضعيت عادي پيگيري شود، ممـكـن اسـت تـا زمـان              
محاكمه جنگ به پايان رسيده باشد! لذا در شرايط جنگ اقـتـصـادي        

سرعت با متخلف   بايد قوانين صريح و روشني وجود داشته باشد كه به         
 برخورد كند. 
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ها الزم است قـوانـيـن مـربـوط بـه                قوانين ديگري كه وجود آن    
هاست. بايد قوانيني باشند كه به مسئوالن اختـيـارات             دورزدن تحريم 

ها را دور بزنند و همچنين از تخلـفـات            خاصي بدهد تا بتوانند تحريم    
نيز جلوگيري كند. البته اين دسته قوانين كمي پيچيـده بـه نـظـر                  

هرحال مورد نياز هستند و بـايـد وضـع شـونـد تـا               رسد ولي به    مي
 بست برخورد نكنند.   مسئوالن در شرايط تحريم به بن

 ارادة سياسي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي 
موضوع ديگري كه بعد از موضوع قوانين بايد بدان تـوجـه كـرد،             
ارادة سياسي در برخورد با مفاسد اقتصادي است. اوالً متخلفان بـايـد              
سريعاً شناسايي شوند. ثانياً ازآنجاكه معموالً مفسدان اقتصادي بـراي       

كنند بايـد ارادة سـيـاسـي           خود حمايت و پوشش سياسي توليد مي   
اي وجود داشته باشد تا با متخلفان برخورد شود. ايـن مـوضـوع            قوي

دادن قاضي است. قاضي بايد تمام تالش خود را بكنـد تـا       شبيه حكم 
حكم خدا را استخراج كند و اگر هم بعدها مشخـص شـد كـه وي                   
اشتباه كرده مأجور خواهد بود. در مـورد فسـاد اقـتـصـادي نـيـز                 

گونه است. گرسنگي و تشنگي و فقر و كمبود و ساير مسـائـل             همين
آيـد و ايـن         اجتماعي، همگي در ساية مفاسد اقتصادي به وجود مـي  

چـاره و       فساد اقتصادي است كه يك شخص را فقير و ديگري را بـي     
كند. بنـابـرايـن، در         ديگري را دچار مسائل خانوادگي و اجتماعي مي       

برخورد با مفاسد اقتصادي بايد ارادة سياسي وجود داشته باشد و اين             
نوعي بازدارندگـي در حـوزة فسـاد             اي باشد كه به     گونه  اراده بايد به  

اقتصادي ايجاد كند. يعني ارادة سياسي درجهت مبارزه بـا مـفـاسـد        
اي باشد كه مفسد اقتصادي جرأت تخلف نكند و   گونه  اقتصادي بايد به  

 از اينكه به دست مجري قانون بيفتد هراسان باشد. 

 گذاري اقتصادي  تاثيرمفاسد اقتصادي بر سرمايه
به نظر من مفاسد اقتصادي هم دانش و علم را از كشـور بـيـرون        

يـابـنـد كـه اگـر            راند و هم سرمايه را، چراكه عموم مردم درمـي   مي
گذاري كنند و آن را بـه تـولـيـد                 بخواهند روي طرح خود سرمايه    
دادن و دورزدن قـانـون      توانند با رشوه  برسانند، افرادي هستند كه مي 

طرح و ايدة او را منسوخ كنند يا به مالكيت خود درآورند. درنتيـجـه،           
ها در كشور محتـرم   كنند كه دانش و ايدة آن    عموم مردم احساس مي   

دهند به جايي بروند كه به طرح و ايدة او احتـرام            نيست و ترجيح مي   

اي بـا      بگذارند. از اين دست موارد بسيار ديده شده است كـه عـده               
كـنـنـد.      هاي داخلي را از رده خارج مـي          ها و دانش    واردات كاال، ايده  

گذاري كند احسـاس       خواهد در كشور سرمايه     همچنين كسي كه مي   
توانند تمام قوانين و مجاري قانوني را بـا            كند افرادي هستند مي     مي

گـذار را بـر بـاد            پول دور بزنند و در اين فرايند سرماية اين سرمايه     
گذاري كاهـش پـيـدا        دهند. در اين وضعيت است كه ميل به سرمايه 

روند   اي و غيرمولد مي   داران به دنبال كارهاي واسطه      كند و سرمايه    مي
 رود.   دنبال كار توليدي نمي و كسي به

ها، نهادهاي خاصي نظير ستاد  كاري  ميان دستگاه تقسيم
 مبارزه با مفاسد اقتصادي، پليس اقتصادي و ... 

به نظر من براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در ابـتـدا بـايـد كـار              
فرهنگي صورت بگيرد و مفسدة اقتصادي مشخص و تعريف شـود و          
سپس مبارزه با آن و ارادة سياسي برخورد با آن به وجود آيد. الـبـتـه      

هاي غـيـردولـتـي        ها و سازمان    ها و دستگاه    اگر مراكزي نظير دانشگاه   
خاصي وجود داشته باشند كه در زمينة مبارزه با مفاسد اقـتـصـادي            

هايي را براي مبارزه با انواع مفاسد اقتـصـادي           حل  مشورت دهند و راه   
حال كار مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد كار  طرح كنند بد نيست. بااين    

ها باشد. در يكي از نقـدهـاي مـربـوط بـه                  همة مسئوالن و دستگاه   
هـاي    تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي كه توسـط سـازمـان        

گـفـتـنـد       غيردولتي خارج از كشور منتشر شده بود خواندم كه مـي           
تشكيل چنين سازماني براي مبارزه با مفاسد اقتـصـادي، خـود بـه                

زند؛ چراكه ايجاد مـركـزي بـراي           مفاسد اقتصادي بيشتري دامن مي    
شود كه مفسد اقـتـصـادي        كنترل متمركز فساد در كشور، سبب مي      

دقيقاً به سوي افراد هدف راهنمايي شود و افراد اين سـازمـان خـود               
 درمعرض شديد فساد اقتصادي خواهند بود.

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وگو با دكتـر   ، گفت1394. پدافند اقتصادي، شمارة نهم، مرداد 1

 جاللي، رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور 

 وگو با اندكي اصالحات درج گرديده است. توجه: متن اين گفت
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به پيشنهاد مشتـرك   1393/4/15وزيران در جلسه      هيئت
ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و       هاي برنامه   معاونت

) 26جمهور و به استــناد بند(د) مـاده(       سرمايه انساني رييس  
قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد ـ مصـوب             

نامه اجرايي ماده مذكور را به شرح زير تصـويـب    آيين -1390
 كرد:
 

) قانون ارتقاي سالمت نـظـام       26نامه اجرايي ماده (      آيين
 اداري و مقابله با فساد

نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط  در اين آيين   -1ماده  
 روند: به كار مي

 -قانون: قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله بـا فسـاد       -الف

 -1390مصوب 
) قـانـون كـه       1بند (الف) ماده (    مرتكبين فساد: افراد موضوع    -ب

 تخلف يا جرم آنان در مراجع صالح اثبات شود.
 ) قانون28هاي نظارتي : شوراي موضوع ماده ( شوراي دستگاه -پ
هاي اطالعاتـي مـوضـوع       هاي اطالعاتي مكانيزه: پايگاه      پايگاه  -ت
 قانون
نامه شمـاره   ) تصويب 1بند (الف) ماده (     كميته: كميته موضوع     -ث

 1392/ 12/ 28هـ مورخ 50328/ ت  192087
 

) قـانـون،      2اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مـاده (            -2ماده  
 باشند. نامه مي مشمول اين آيين

نامه به شرح ذيل تـعـيـيـن      هاي موضوع اين آيين تشويق -3ماده  

   )26(نامه اجرايي ماده  آیین

  قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد
 

 حقوقي



 ۱۳۹۵سال هفتم/مشاره هفتاد و شش/ فروردین  
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 شود: مي
اعطاي تقديرنامه توسط باالترين مقام اجـرايـي يـا سـايـر              -الف

 ربط شخص حقوقي مسئولين ذي
 اعطاي يك گروه تشويقي يا طبقه و مانند آن -ب
حق تقدم در انتصاب به مشاغل مديريتي و يـا بـاالتـر در                   -پ

 شرايط مساوي
پرداخت وجه نقدي معادل دو ماه حـقـوق فـرد در زمـان                   -ت

 پرداخت.
شده دربند (ت) متناسب با نوع، ميـزان و      ميزان تعيين -1تبصره  

اثرات جرم يا تخلف (فساد) تا شش ماه به تشخيص كمـيـتـه و يـا               
 افزايش است. ربط شخص حقوقي قابل مسئولين ذي

بند (ت) مانع از اعمال ساير بندهاي اين    تشويق موضوع -2تبصره  
 باشد. ماده نمي

تشخيص افرادي كه در جهت تحقق بندهاي مـاده (        –  3تبصره  
) به پيشنهـاد   3هاي موضوع ماده (  اند و تشويق ) قانون اقدام نموده 26

ربط و يا كميته و تأييد باالترين مقام اجرايي شخص حقوقي      مدير ذي 
 باشد. مي

هايي كه حسب وظيفه سازمـانـي در       كاركنان و مقام    –  4تبصره  
وظيفه نـمـوده و        ارتباط با سالمت نظام اداري و مقابله با فساد انجام  

هـاي     نمايند، مشمول تشـويـق   افراد متخلف را شناسايي و معرفي مي  
 شوند. نامه نمي ) اين آيين3مندرج در ماده (

 

انـدازي     نامه در خصوص راه هاي موضوع اين آيين تشويق  -4ماده  
هاي اطالعاتي مكانيزه، منوط به رعايت مقررات و ضوابط فنـي،             پايگاه

 باشد. اجرايي و امنيتي مصوب شوراي عالي فناوري اطالعات مي
واحدهاي منابع انساني شخص حقوقي با رعايت محرمانه        -5ماده  

بودن، مسئول انجام مكاتبات و پيگيري هر يك از اقدامات و مـراحـل          
نفع و مقامات مافـوق   نامه و اعالم نتيجه آن به ذي  مذكور در اين آيين   

 باشند. مي
مبناي تشخيص تخلف يا جرم حسب مورد، آراي قطعي           –تبصره  

صادرشده از سوي مراجع رسيدگي به تخلفات انضباطي، انـتـظـامـي             
 صالح قضايي است. واداري و مراجع ذي

نـامـه در        اعتبارات موردنياز جهت اجراي ايـن آيـيـن            -6ماده  
) 2بندهاي (الف) و (ب) ماده (        ها و مؤسسات دولتي موضوع   وزارتخانه

هـاي     بيني و در خصوص شـركـت       قانون در لوايح بودجه ساالنه پيش     
دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقوقي از محـل             

ها و با رعايت قوانين و مقررات مربوط قابل پرداخـت             منابع داخلي آن  
 است.

انـد اقـدامـات        نامه موظف   هاي مشمول اين آيين     دستگاه  -7ماده  
صورت ساالنه (در پايان هرسـال)    نامه را به شده موضوع اين آيين    انجام

هاي نظارتي و معاونت توسعه مديريت و سـرمـايـه             به شوراي دستگاه  
 جمهور گزارش نمايند. انساني رييس

 منبع: ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي
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كنند ولـي     خصوصيات مديران بزرگ اين است كه دور را نگاه مي 
دارند. بايد بدانيم يك بازرسـي خـوب و نـظـارت                  نزديك گام برمي  

هايي است؟ به چه استانـداردهـايـي نـيـاز         اثربخش داراي چه ويژگي  
باشيم؟ كي و كجا بـه     دارد؟  آيا دانش كافي براي انجام آن را دارا مي   

هاي اين امر خطير كجاست؟ بايد بدانيم دلـيـل    رويم؟ گلوگاه  خطا مي 
ايم و نيز ماهيت ساخـتـاري آن         شده  وجودي سازماني كه در آن واقع     

فـرد     چيست. درست است كه ما يك سازمان غيررقابتي و منحصربـه           
هستيم اما نبايد از اين مهم غافل بمانيم كه از اهداف اصلي منـحـرف     

 نشويم!
نظارت و بازرسي دو رو دارد يك روي آن تخصص علمي بازرسان             
و روي ديگر آن ميزان اطالع از قوانين و مقررات(تجربه) است كه اگر               
اين دو باهم تلفيق شوند بازرسي نمره قابل قبولي خواهد گرفـت. از               

اي ديگر، مواد اوليه توليد گزارش بازرسي شـامـل مـديـركـل،                 روزنه
بايست   باشد كه در طي فرآيندي گروهي، مي        سربازرس و بازرسان مي   

تمام تالش خود را براي محصول نهايي باكيفيت به مـنـصـه ظـهـور         
 برسانند.
شك بسياري از بازرسان عزيز در حين انجام وظايف سازماني و         بي

هاي محوله جهـت بـررسـي انـطـبـاق              يا بهتر بگويم انجام مأموريت    
هاي اجرائي تحت نظارت خود، بـارهـا مـراجـعـات                عملكرد دستگاه 

ها، قوانين و مقررات و مـواردي     نامه ها ، آئين  متعددي به دستورالعمل  
از اين قبيل داشته و درنهايت با صرف دقت انرژي و زمـان زيـاد و                  
حسب مستندات و مدارك موجود گزارش بازرسي را تهيه و تنـظـيـم     

ضرورت،  به دانشي كـه از       اند. ممكن است پس از مدتي بنا به        نموده
آمده نياز آني حاصل شود ولي به علـلـي            دست  تجربه بازرسي قبلي به   

مانند مشغله كاري، گرفتاري زندگي (درون و برون خانواده) و يا عدم         
هاي سابـق در       ندرت مطلبي از داشته     مندي از قوانين، به     تكرار و بهره  

هـاي    كاري  ذهن ما خطور كند. يا در طول مدت انجام بازرسي، دوباره           
ايد و چندين مرتبه يك قانون را براي يك موضـوع     زيادي صورت داده  

ايد يا چندين بار از همكار خود در مورد يـك مـوضـوع            معين خوانده 
ها خود يك معضـل   شدن اندوخته ايد،  فراموش مشخص سؤال پرسيده 

سازماني است. به ياد دارم در يك مقطع زماني، سازمان بـا رويـكـرد          
هايي را با عنوان   هايي و همايش    آموزشي جالب و نوآور سلسله نشست     

نمود تا بـا تـبـادل اطـالعـات              برگزار مي “  يك تجربه، يك بازرسي   ” 

هاي بازرسي از حيث انتقال نتـايـج نـمـونـه         شده توسط هيئت  كسب
هاي برتر،  زمينه ايجاد دانش سازماني را فراهم آورند. بـديـن                گزارش

گونه كه با تبديل دانش صريح به دانش ضمني حضار، گام مثبتي در     
تـوان     شد. اما از چند وجـه مـي      پرورش حافظه سازماني برداشته مي    

عيوب اين سياست آموزشي را تبيين نمود يك اينكه حضور كـلـيـه               
ناپذير است. دوم اينكه نحوه ارائـه    بازرسان در يك ساعت خاص امكان     

هر فرد با فرد ديگر به لحاظ تفهيم مطالب متمايز است. سوم اينـكـه               
مالك و معيار انتخاب گزارش برتر براي ارائه به ديـگـران مشـخـص               

تواند مفيد واقع شود اگر  زعم نگارنده روش فوق مي نبوده است و ... به      
بتوانيم با رويكرد مديريت دانشي با آن مواجه شويم. قـطـعـاً هـمـه                   

دانيم سازمان پيشرو و چابك، سازماني است كـه بـه دانـش و                    مي
هاي نهفته در تشكيالت خود توجه نمايد. سازمان ما پتانسيل             سرمايه
شدن به اين نوع سازمان رادار است تا بتواند هـم در اجـراي                تبديل
قانون اساسي موفق باشد هم در رفع مشـكـالت عـديـده            174اصل  

كه فساد اداري و مالي بيش از هـر     مردم در نظام اداري كشور. اكنون     
شـده اسـت       زمان ديگري گريبان گير نظام مقدس جمهوري اسالمي       

بايست سازمان با استعانت از مديريت دانش، ضمـن درك اصـل                مي
تشتت و پراكندگي نظرات ، توانايي منظم كردن دانش پراكـنـده در              
سرتاسر سازمان را داشته باشد. زيرا وجود منبع دانش معين بـاعـث               

شود در هر زمان و مكاني تجارب را در اختيار همديگر قرار دهيم.               مي
اقدام بـه    “  حافظه سازماني” يعني سازمان با ايجاد بانكي تحت عنوان   

واريز دانش ضمني و آشكار مديران و بازرسان در حسـاب سـپـرده                 
نمايد. حافظه سازماني شامل اشـكـال مـخـتـلـفـي از                 بلندمدت مي 

مستندات مكتوب، پايگاه داده و دانش انساني كـدگـذاري شـده در               
هاي سـازمـانـي        هاي خبره، مستندات فرآيندها و رويه       شكل سيستم 

مـراتـب      باشد البته ذكر اين نكته ضروري است كه رعايت سلسله           مي
اسناد بايد مدنظر قرار گيرد. آري! تسهيم و اشاعـه دانـش بـاهـدف                

هاي بازرسي، از راه        برداري از تجارب بازرسي ادارات كل و گروه         بهره
افـزايـي حـاصـل از          مساعي و هم شده، تشريك كانال ارتباطي تعريف 

پذير اسـت.      هاي اعضاي سازمان امكان     زمينه  تركيب تجربيات و پيش   
باشد زيرا با انتقال دانش جـريـان      تسهيم مرحله باالتري از انتقال مي 

تر خواهد شد. سازماني       شود اما با تسهيم، جريان پرخروش       متوقف مي 
كه جريان دانش آن مانند رودي خروشان عـمـل نـمـايـد هـم در                   

 یادداشتی در باب یک ضرورت سازمانی 
 

 اهللا اسديان كوهستاني روح
 كارشناس ارشد مديريت صنعتي، گروه توليد و توسعه اداره كل بازرسي استان تهران

وارده  يادداشت  
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وري را افـزايـش داده اسـت.             جويي كرده هم بهره     هاي صرفه   هزينه
وري    وري زمان و كار و درمجموع بـهـره     وري نيروي انساني، بهره     بهره

طور چشمگيري تغيير خواهد يافت. دانشي كـه نـزد           كل همزمان به  
خود ارزشمند نيست بـلـكـه          خودي  تك ما بازرسان وجود دارد به       تك

زماني ارزشمند است كه به كار گرفته شود. به نظر شما دانش موجود         
طور مفيد در جهت منفعت سازمان بـه كـار گـرفـتـه              در سازمان به  

هاي تشويقي و انگيـزشـي بـايـد از          شود يا خير؟ سازمان با طرح      مي
هاي فـكـري      هاي دانشي تحت اختيار بازرسان كه همانا سرمايه    بسته

شوند استفاده نمايد اين منبع عـظـيـم نـامـلـمـوس و                محسوب مي 
نامشهود در سازمان اگر بدين گونه بالقوه بماند حركت سـازمـان در              

 مبارزه با فساد و افراد متخلف كند خواهد شد.
به اعتقاد را قم سطور، اگر از سرمايه انساني درسـت اسـتـفـاده                
نشود، اگر كاركنان دانشي توسط سازمان به كار گرفته نشوند و اگـر            

هـا     متناسب جانمايي نگردند دانش و مهارت موجـود در مـغـز آن             
صورت ارزش بازاري درآيـد. الـتـفـات بـه              تواند فعال شود و به     نمي

شود. همچنين بايـد       موضوعات مطروحه باعث شايستگي كاركنان مي     
شـده نـيـز        ها و تجارب كاركنان استخدام    به سطح تحصيالت، مهارت   

هاي سازماني و افـزايـش مـيـزان           توجه نمود. كسب هويت از ارزش      
هاي خالقانه كاركنان، راهـكـارهـاي         رضايت و استفاده از افكار و ايده      

 تقويت موتور سازمان است.
دانيم مهارت و توانمندي بازرسان در انجام وظايف بيشـتـر از             مي

تواند از راه تحصيالت تـوسـعـه           شود هرچند مي    راه تجربه كسب مي   
هاي كاركنان، نگرش سـازمـان بـه            شرط بروز شايستگي    يابند. پيش  

سازي دانش، سرمايه سازماني تشكيل بدهيم،     هاست. بايد با ذخيره      آن
هـا و غـيـره ذخـيـره              ها، دستورالعمل   اي كه در پايگاه داده      سرمايه

هـاي   ها،  برنامه    هاي اجراي فرآيندها، استراتژي     شوند. دستورالعمل    مي
اش    اجرائي و هر آنچه كه ارزش آن براي سازمان باالتر از ارزش مادي 

 باشد. 
اي وجود داشت با اين    اي پيرامون مديريت بازار، كليدواژه      در مقاله 

هـاي ثـبـت         كه در آن فـرم      “  مديريت تجارب مشتريان  :“ مضمون  
گرديد تـا ارتـبـاط         اطالعات مشتري براي پيگيرهاي آتي تكميل مي      

توانيم با تعريف فـرآيـنـدي     ها برقرار شود. بنابراين مي       مستمري با آن  
ام    استفاده نـمـائـي   “  مديريت تجارب مديران و بازرسان”تحت عنوان  

يعني ارتباط مستقيم با تجارب آنان . مديران و بازرسان اين سازمـان            
برند سازمان هستند. پس اگر فرهنگ سازمان حمايتي باشد عملكـرد        
فكري و ذهني بهتر خواهد داشت. با توجه به ماهيت سازمان ما، كـه                

ها و عـمـلـگـرهـاي       نه تجاري و نه توليدي است و بسياري از شاخص  
هايي را ندارد و درواقع به دنبال سـودآوري و جـذب           چنين سازمان 
باشيم پس بايد در تدوين استراتژي نظارتي پـويـا، بـه                مشتري نمي 

فـرمـايـنـد:        ادبيات و فرهنگ مشترك برسيم. حضرت علي(ع) مـي            
ترين دشمن به تو، خودتويي . پرواضح است كه بايد با دشمـن         نزديك

 به مقابله برخيزيم.“ روي تك”
است، جمع ساالري در تعـريـف   “  جمع ساالري” اكنون صحبت از   

كنيم نردبـان   اش يعني همه پايين نردبان هستيم و باهم فكر مي    ساده
را كجا قرار دهيم كه با آن بتوانيم باالرويم و به مقصد برسيم. بـايـد                 
رويكرد سيستمي داشت .در امر بازرسي بـايـد بـه كـالن مسـائـل                  

نگري آفت افكار است. دو مفهـوم مـدام در حـال                 پرداخت. سطحي  
تـوانـي    رقابت هستند يكي يادگيري و ديگري فاجعه!  با يادگيري مي        

فاجعه را به تعويق بندازي و اگر ياد نگيري نابودي حتمـيـسـت، بـه            
بريـم. بـايـد در          لحاظ گفتار غني ولي به لحاظ عمل در فقر بسر مي  

رفتارهاي ما ايمان و اصالت متبلور شود، دوگانـه رفـتـار نـكـنـيـم                   
دهم ولي قـيـد    ترين كارها نزد خدا آن است كه بگويي انجام مي  پست

آن را بزني. سازمان ما معدن مديران و بازرسانـيـسـت كـه نـبـايـد               
ها مردان عمل هستنـد.خـداونـد      ها را از دست بدهيم. آن    راحتي آن   به

ام    آقاي خبره را قرين رحمت الهي بگرداند بايد هوشمند عمل نمائـي     
سادگي از دست برود شايد زمـانـي    تجارب افرادي مثل ايشان نبايد به   

هـا   متوجه اين مهم شويم كه كار از كار گذشته است. اگر اين سرمايه          
ام درواقع مديريت دانش را به كـاربـرديـم.     درستي مديريت نمائي را به 

درواقع اكنون ما يك دانشمند بازرسي را نزد خود نداريم. بايد افـراد               
ها را دريابـيـم، شـعـار رئـيـس            اليق در سازمان را كشف نمود و آن    
 “ لياقت”دانشكده مديريت هاروارد اين است: 

گيرد. نديـدن   جانب خلقيات قبل از لياقت قرار مي زعم اين البته به 
دانيم هيچ انسانـي كـامـل          عيب خود بدترين عيب است. همگان مي       

نيست پس براي بلوغ و تكامل يك نوع خودشانسي انتقادي و خـود             
نوزايي انقالبي مي خواهيم.  مريديت و مديريت الزم و ملزوم همـنـد.      

شود. اينجا فرهنـگ    اگر مرئوس از رئيس اخالص عمل ببيند مريد مي      
صورت فردي فرهنگ رايج است بايد شالوده شكني كـرده و              رفتن به 

در تيم هاي بازرسي روحيه همكاري ، همفكري و همنوايي را آموزش       
دهيم. به تنهايي عالم نيستيم بازرس نيستيم ، علم ناقص از نـادانـي           
بدتر است. پس بدانيم چگونه كنار هم كار كنيم. درد مشترك داريـم            

كنيم بايـد كـمـك        لذت مشترك نداريم چون غير سيستمي فكر مي       
ماندگي را جبران كنيم مشكل فرهنگ اداري ما آن اسـت          كنيم عقب 

كه سريع تمايل به تقسيم تفكيك،جدايي و مرزبندي داريم و بـراي           
طور باشد! همه با يك شعار اينـجـا        شويم، بله! نبايد اين      هم غريبه مي  

قـانـون اسـاسـي        174ايم و آن اجراي دقيق اصل         دورهم جمع آمده  
 است و ديگر هيچ.   
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صد و هفتاد و سوم قانـون         در اصل يك  
منظور رسيدگي بـه   به« اساسي آمده است:  

شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت      
هـاي     نـامـه     به مأمورين يا واحدها يا آئين   

ها، ديواني به نام      دولتي و احقاق حقوق آن    
ديوان عدالت اداري زير نظر رئـيـس قـوه          

گردد. حدود اختيـارات       قضائيه تأسيس مي  
و نحوه عمل اين ديوان را قانون تـعـيـيـن        

بر اين اساس، در قانـون ديـوان     » كند.  مي
گـذار     ، قانـون  1385عدالت اداري مصوب    

 مقرر داشته است:
الف) رسيدگي به شكايات، تظلمات و        

هاي دولـتـي،      نامه  اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين        
كه تصميمات، اقدامات يا مقررات با قانون يا شرع مخالفـت     درصورتي

كننده باشـنـد،    داشته باشند يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب      
ديگـر،    عبارتي  در قلمرو صالحيت ديوان عدالت اداري خواهند بود؛ به        

تصميمات يا اقدامات يا مقررات مـذكـور بـه عـلـت          « كه    درصورتي
برخالف قانون بودن آن و يا عدم صالحيت مرجع مربوط يا تجاوز يـا      
سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرا قوانـيـن و مـقـررات يـا                
خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضيـيـع حـقـوق اشـخـاص                 

 اعتراض باشند، موضوع صالحيت ديوان خواهند بود. ، قابل»شود مي
توانند در  ب) تنها اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي مي   

شعب ديوان، در جايگـاه خـواهـان قـرار             
گيرند، چراكه طبـق رأي وحـدت رويـه            

هيئت عمومي ديـوان   39و  38، 37شماره  
نـظـر بـه       « ،   1368،7،10عدالت مصوب   

صد و هفـتـاد و سـوم         كه در اصل يك    اين
قانون اساسي جمهـوري اسـالمـي ايـران           
منظور از تأسيس ديـوان عـدالـت اداري            

و اعتراضـات   رسيدگي به شكايات، تظلمات     
مردم نسبت به مأموريـن يـا واحـدهـاي            
دولتي تصريح گرديده و با توجه به معـنـي       
لغوي و عرفي كلمه مردم، واحدهاي دولتي       

خارج و به اشخاص حقيقي       از شمول مردم    
شود و مستفاد از بند يك مـاده    يا حقوقي حقوق خصوصي اطالق مي     

] نيز اشخاص حقيقي و حـقـوقـي         1360ديوان [قانون مصوب     11
هذا شكايات و اعتراضات واحـدهـاي      علي باشند.   خصوصي مي   حقوق  

طرح و رسيدگي در شعب ديـوان عـدالـت        دولتي در هيچ مورد قابل    
 »باشد. اداري نمي

ها در  در رابطه با اعتراض به مقررات و نظامات دولتي و شهرداري        
قـانـون اسـاسـي،          170هيئت عمومي ديوان، طبق ذيـل اصـل            

، اعم از اشخاص حقيقي يا حقوق خصـوصـي و حـقـوق           » هركس« 
  اسالمـي    و مقررات   با قوانين   مخالف« تواند ابطال مقررات      عمومي مي 

 را درخواست نمايد.»  مجريه  قوه  از حدود اختيارات  يا خارج

 ديوان عدالت اداري در يك نگاه
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ها و    تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه « پ)   
ها تشكيالت و  هاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات و شركت    سازمان

و هـمـچـنـيـن        »  هـا    نهادهاي انقالبي و مؤسسات وابسته بـه آن         
تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور ... در امور راجع بـه           « 

توانند موضوع شكايت در شعب ديـوان عـدالـت              مي»  ها  وظايف آن 
قـانـون ديـوان         11قانون تفسير ماده « موجب  اداري قرار گيرند. به    

عدالت اداري در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عـمـومـي     
رسيدگي به شكايات عليـه نـهـادهـاي       «، 1374مصوب » غيردولتي

عمومي احصاء شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عـمـومـي              
بـر ايـن     »  باشـد.   غيردولتي نيز در صالحيت ديوان عدالت اداري مي       

اساس، شعب ديوان عدالت اداري صالح به رسيدگي دعاوي عـلـيـه              
ها) كه در زمره نهـادهـاي     NGOنهاد (   هاي غيردولتي مردم    سازمان

حقوق خصوصي هستند و ارتباط ارگانيكي با دولت ندارند، نيستنـد.           
در مواردي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت در صـالحـيـت           

كننده چنانچه تشخيـص دهـد         شعب ديوان هستند، شعبه رسيدگي    
اند، حكم مقتـضـي    كه اين اعمال موجب تضييع حقوق اشخاص شده     

مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الـزام                 
 نمايد. شده، صادر مي طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع

قانون ديـوان،   13) ماده  3) و (  2موجب بندهاي ( عالوه بر اين، به 
رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي مـراجـع      
اختصاصي اداري منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفـت    

ها و رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون اسـتـخـدام       با آن 
كشوري [در حال حاضر، قانون مديريت خدمات كشوري] و سـايـر               

و    13) مـاده       1مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور دربـنـد (           
ها مـحـتـاج     مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آن   

ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضـيـيـع حـقـوق                   
استخدامي، در قلمرو صالحيت شعب ديوان عدالت اداري است. البته          

تصمـيـمـات و آراء        « ماده مذكور،  2الزم به ذكر است طبق تبصره  
هـاي     ها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگـاه             دادگاه

انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديـوان            
 »باشد.  عدالت اداري نمي

رسيدگي به شكايات و تـظـلـمـات و           « ، 19موجب ماده  ت) به 

ها و ساير نظامات و  نامه  اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين       
ها با قانـون      ها از حيث مخالفت مدلول آن       مقررات دولتي و شهرداري   

صدور رأي وحدت رويه در مـورد آراء        « ، »و احقاق حقوق اشخاص 
صـدور رأي وحـدت رويـه          « و   »  متناقض صادره از شعب ديـوان     

كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعـدد صـادرشـده          درصورتي
گيرد. البته الزم به ذكـر       ، در هيئت عمومي ديوان صورت مي      » باشد  

رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصـوبـات و       «است كه  
تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصـلـحـت       
نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شـوراي عـالـي                

در مـواردي كـه       »  انقالب فرهنگي از شمول اين ماده خارج اسـت.        
گيرنـد،   ها مورد اعتراض قرار مي مقررات و نظامات دولتي و شهرداري   

تـوانـد تـمـام يـا             چنانچه هيئت عمومي اعتراض را وارد بداند، مي      
اثر ابطال مصوبات از زمان صـدور   « قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.        

رأي هيئت عمومي است مگر در مورد مصوبات خالف شـرع يـا در               
هـيـئـت          منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص،     مواردي كه به  

 »مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعالم نمايد.
آشنايي با ساختار تشكيالتي و گستره ديوان عدالت اداري در         -3

 سطح كشور
ديوان عدالت اداري ...، در تـهـران          «، 1385طبق قانون مصوب  

باشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديـوان         مستقر مي 
بر اين اساس، ديـوان عـدالـت        »  و تصويب رئيس قوه قضائيه است.      

اداري متمركز است و سازمان اقماري يا وابسته به خود ندارد. ديـوان    
هايي است كه زير نظـر   همانند سازمان بازرسي كل كشور، از سازمان    

شود و همچنان كه از مشروح مـذاكـرات      رئيس قوه قضاييه اداره مي 
آيـد   مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران برمي      

ديوان عدالت، يكي از مراجع خاص قضـايـي اسـت كـه بـه نـوع                     
بخصوصي از تظلمات و شكايات، يعني تظلمات و شـكـايـات مـردم              

نمايـد و      نسبت به مقررات، مأموران و واحدهاي دولتي رسيدگي مي        
نفـسـه واجـد        في« اين موضوع كه دعاوي مورد رسيدگي در ديوان،         

(مدني و كيفري) نيستند، بلكه اختالفاتي هسـتـنـد     » ماهيت قضائي 
برخوردارند، موجبي براي شبهه در قضـايـي      »  ماهيت اداري « كه از   

(  851بودن نهاد ديوان عدالت نخواهد بود. [آراء وحدت رويه شماره       
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) هيئت عمومي ديوان عدالت اداري]    87،7،28(   483) و  87،12،11
) بند  2موجب جزء (    كه ديوان، نهادي متمركز است، اما به        باوجود اين 

ساله پنجم توسعه جمهوري اسـالمـي    قانون برنامه پنج 211(ز) ماده  
منظور تسهيل در رسيدگي  ، به1389) مصوب  1390ـ  1394ايران ( 

ها، قوه قضائيه مكلف      ها و ارتقاء كيفيت رسيدگي به پرونده        به پرونده 
شده است تا از محل منابع و امكانات موجود نسبت به ايجاد دفـاتـر                

هـا     نمايندگي استاني ديوان عدالت اداري در محل دادگستري استان   
اقدام كند. همچنين در اليحه تشكيالت و آيين دادرسي ديوان كـه              

دفـاتـر   « در مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت بـررسـي اسـت،              
موجب ايـن اليـحـه،       اند. به  شده  بيني  پيش»  نمايندگي استاني ديوان  

راهنمايي و ارشاد مراجعان، پـذيـرش و     « هاي  - ژه دفاتر مزبور، كاروي  
ها و درخواست شاكيان، ابالغ نسخه دوم شكايات يـا         ثبت دادخواست 

آراي صادرشده از سوي ديوان در حوزه آن دفتر كه از طريق نمابر يا           
اند و    پست الكترونيكي يا به هر طريق ديگري از ديوان دريافت كرده      

انجام دستورات واحد اجراي احكام ديوان در حوزه مـربـوط بـه آن            
 دارند. را بر عهده» دفتر

، رئـيـس     1385در حال حاضر با توجه به قانون ديوان مصوب           
هـاي     شود و كار ويـژه     ديوان با حكم رئيس قوه قضاييه منصوب مي       

تـوانـد بـه         قضايي واداري مذكور در قانون را بر عهده دارد. وي مي           
 تعداد موردنياز معاون و مشاور داشته باشد.

تشـكـيـالت قضـايـي        « قانون مزبور،     5موجب ماده     همچنين به 
واداري ديوان، توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قـوه          

كه بر اين اساس، ساختار تشكيالت قضايي ديـوان  »  رسد.  قضاييه مي 
 عدالت اداري عبارت است از:

شعبه در ديوان به فعاليـت   33الف) شعب ديوان: در حال حاضر         
اند. هر شعبه ديوان داراي يك رئيس و دو مستـشـار اسـت.               مشغول

شود، رئـيـس    رئيس ديوان كه با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي        
باشد. قضات ديوان به پيشنهاد رئيس ديـوان      شعبه اول ديوان نيز مي    

شوند. قضات ديـوان بـايـد          و با حكم رئيس قوه قضائيه منصوب مي   
داراي پانزده سال سابقه كار قضائي باشند. در مـورد قضـات داراي                

هـاي رشـتـه         مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري دريكي از گرايـش        
حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه كار قضـائـي      

كافي است. قضات شاغل در ديوان و قضاتي كه حداقل پـنـج سـال           
سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين حـكـم مسـتـثـنـا                  

كه مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه بـه مـدت       هستند. درصورتي  
البدل با ابالغ رئـيـس      بيش از دو هفته متوالي، يكي از دادرسان علي   

شود. همچنين هرگاه رئيس شعبـه اول در             ديوان جايگزين وي مي   
البدل در     رأي شركت نداشته باشد، با ابالغ وي يكي از دادرسان علي      

 نمايد. رسيدگي و صدور رأي مشاركت مي
مالك در صدور رأي در شعب ديوان، نظر اكثـريـت اسـت. آراء          

تـوانـنـد       صادره توسط شعب ديوان قطعي است. شعب ديـوان مـي           
كه الزم تشخيص بدهند، از نظرات كارشناسـان مـوضـوع              درصورتي

تـعـدادي   « موجب اين ماده،       قانون ديوان استفاده نمايند. به       9ماده  
هاي موردنياز ديوان كه حداقل داراي ده سـال              كارشناس از رشته  

عنوان مشـاور   سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا باالتر باشند، به    
شوند. در صورت نياز به مشاوره و كارشناسـي، بـه               ديوان تعيين مي  

شود. شعبـه      درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي        
 نمايد. پس از مالحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي مي

مشاوران موضوع اين ماده الزم است عالوه بر شـرط     –  1تبصره  
علمي و سابقه كار مندرج در اين مـاده، داراي شـرايـط مـذكـور                 

واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب  ) ماده 4) تا (    1دربندهاي (  
 نيز باشند. 1361،2،14
مشاوران مزبور پس از احراز صالحيت با حكم رئيـس   –  2تبصره  

شـونـد    صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي قوه قضائيه به 
الـبـدل      و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي        

 »ديوان خواهد بود.
منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در         ب) شعب تشخيص: به     

قانون ديوان عـدالـت اداري        43و  37، 18، 16مواردي كه در مواد  
شده است، شعب تشخيص ديوان كه در حـال حـاضـر، دو            مشخص

شعبه تشخيص در ديوان وجود دارد، از يـك رئـيـس يـا دادرس                  
البدل و چهار مستشار تشكيل يافته است و مـالك در صـدور              علي

 رأي، نظر موافق حداقل سه عضو است.
كه حداقل يكي از دو قاضي يـا دو      درصورتي« بر اين اساس، اوالً     

قاضي صادركننده رأي، متوجه اشتباه شكلي يا ماهـوي          قاضي از سه    
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در رسيدگي خود شوند، ضمن اعالم نظر مستند و مستدل مكتـوب،            
پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال           

قضائيه يا رئيس ديـوان،     كه رئيس قوه  درصورتي« ثانياً، »  نمايند.   مي
بين شرعي يا قانونـي تشـخـيـص دهـد،             آراء ديوان را واجد اشتباه    

شود. شعبه مزبـور     موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي       
در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض رأي و صـدور رأي                 

عليـه از اجـرا رأي          كه محكوم درصورتي« ثالثاً، »  نمايد.   مقتضي مي 
استنكاف نمايد بارأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال مـوقـت از             

شـود.    خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي          
رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در شعـبـه              

و رابعاً، در موارد صدور رأي وحدت رويـه   »  باشد.   تشخيص ديوان مي  
در مورد احكامي كه در هيئت عـمـومـي       « در رابطه با آراء متعارض،      

نفع ظرف يك  شود شخص ذي مطرح و غير صحيح تشخيص داده مي      
ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخـواهـي در          
شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور       

شـعـب تشـخـيـص عـالوه بـر              »  رأي بر طبق رأي مزبور اسـت.        
هـا را نـيـز         هاي مزبور، صالحيت رسيدگي به ساير پرونده    صالحيت

 دارند.
الزم به ذكر است مجلس شوراي اسالمي در اليحه تشكيـالت و            

گيري دوباره شعب تجديدنظر در ديـوان          آيين دادرسي ديوان، شكل   
االجرا شدن ايـن مصـوبـه،       را تصويب نموده است كه با نهايي و الزم       

هاي موجود، مـنـحـل و           شعب تشخيص پس از رسيدگي به پرونده      
 شعب تجديدنظر جايگزين آن خواهند شد.

هـيـئـت    « قانون ديوان،  11پ) هيئت عمومي ديوان: طبق ماده      
منظور ايفاء وظايف و اختيارات مـنـدرج در ايـن                عمومي ديوان به  

قانون، با شركت حداقل دوسوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان           
شود و مالك در صدور رأي، نـظـر        و يا معاون قضائي وي تشكيل مي      

 »باشد. اكثريت اعضاي حاضر مي
بـه تـرتـيـب ذيـل             19وظايف و اختيارات اين هيئت در ماده      

 اند: مقررشده
رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعـتـراضـات اشـخـاص                -1« 

ها و ساير نظامات و مقررات دولتـي و       نامه  حقيقي يا حقوقي از: آئين     
ها با قانون و احقاق حـقـوق      ها از حيث مخالفت مدلول آن   شهرداري

اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكـور بـه             
علت برخالف قانون بودن آن و يا عدم صالحيت مرجع مـربـوط يـا                
تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرا قوانين و مقـررات              
يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حـقـوق اشـخـاص              

 شود. مي
صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متنـاقـض صـادره از                 -  2

 شعب ديوان.
كه نسبت به موضوع واحد،  صدور رأي وحدت رويه درصورتي  -  3

 »باشد. آراء مشابه متعدد صادرشده 
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مشاوران موضوع ماده (  « قانون ديوان،  11موجب تبصره ماده     به
توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حـق رأي، در             ) اين قانون مي    9

كه لـزوم نـظـرات          جلسات هيئت عمومي شركت كرده و درصورتي      
 »كارشناسي خود را مطرح نمايند.

عالوه بر اين الزم به ذكر است در كنار هيئت عمومي ديـوان، از           
هايي  اند كه پرونده گرفته  هايي تخصصي شكل    ، كميسيون 1385سال  

كه با موضوع اعالم تعارض و تناقض آراي صادره از شعب ديوان يـا                
ها و دستورالعمل هاي دولتي به هيئـت   ابطال آيين نامه ها، بخشنامه    

شود، قبل از طرح و بررسي و صدور رأي بر اسـاس         عمومي ارجاع مي  
شـود و اعضـاي          ها تقسيم مـي      موضوع مربوط بين اين كميسيون    

هاي دولتي مرتبط بـا    كميسيون، مديران ارشد يا كارشناسان سازمان     
ها، به بحث و بررسي  موضوع در جلسات هفتگي هر يك از كميسيون     

پـردازنـد.      ها مي   و اظهارنظر كارشناسي در خصوص هريك از پرونده       
درنتيجه پس از يك يا چند جلسه مشورتي و كارشناسي نسبت بـه             

نمايند. اين نظريه در صحن        اتخاذ و اعالم نظريه كارشناسي اقدام مي      
هيئت عمومي ديوان از سوي مخبر كميسيون به اطالع كليه حضـار       

كننده در هيئت عمومي بر اساس نـظـريـه             رسد و قضات شركت     مي
كنند. هـمـچـنـيـن          شده صدور رأي مي     كارشناسي و تخصصي اعالم   

شده در شعـب     هاي مطرح   هاي هيئت عمومي، پرونده     عالوه بر پرونده  
ديوان و از جمله شعب تشخيص در صورت پيچيدگي، ابهام و نياز به          
اظهارنظر كارشناسي و تبادل نظر با مديران ارشد و كـارشـنـاسـان               

ها طرح و تـحـت بـررسـي قـرار                هاي دولتي در كميسيون     سازمان
هاي تخصصي ديوان دربنـد (ل) از مـاده               گيرد. نهاد كميسيون     مي

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مـورد         211
ديـوان  « گذار قرارگرفته است. در اين بنـدآمـده اسـت:           تأييد قانون 

هاي تخصصي و    عدالت اداري مكلف است از طريق تقويت كميسيون  
هاي آمـوزشـي      افزايش تعداد مشاوران و كارشناسان و برگزاري دوره       

هاي اجرائي مـوضـوع    تخصصي قضات ضمن افزايش تعامل با دستگاه  
) قانون محاسبات  5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ( 5ماده ( 

عمومي كشور و اشراف به موضوعات تخصصي مورد شكايت، افزايش          
ها و كاهش زمان دادرسي را فراهم  دقت و سرعت رسيدگي به پرونده  

 »نمايد.

مـنـظـور     به« قانون ديوان،  12ت) واحد اجراي احكام: طبق ماده  
اجرا احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجرا احكام زير نظر رئـيـس         

شـود و تـعـدادي دادرس           ديوان يا يكي از معاونان وي تشكيل مي     
 35موجب ماده    به»  نمايند.  البدل اقدام به اجرا احكام صادره مي   علي

 قرار زير است: همين قانون، ترتيب اقدام واحد مزبور به
عليه از اجـرا رأي،     در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم    « 

له، موضوع را به رئـيـس    شعبه صادركننده رأي، به درخواست محكوم 
كند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجرا         ديوان منعكس مي  

 »نمايد. احكام ارجاع مي  به يكي از دادرسان واحد اجراء
مـوجـب    در خصوص ساختار تشكيالت اداري ديوان عدالت نيز به     

)، اين ساختار بـه     90،7،13مصوبه اخير رياست محترم قوه قضاييه ( 
 باشد: ترتيب زير مي

هاي مختلفي كه زير نـظـر         الف) رياست ديوان: عالوه بر معاونت       
حـوزه ريـاسـت و روابـط           « انـد،      رياست ديوان به فعاليت مشغول    

دفـتـر   « و   »  دفتر برنامه ريزي، آمار و فناوري اطالعـات     « ،  » عمومي
 از واحدهاي زير نظر رياست ديوان هستند.» واطالعات حفاظت

مـوجـب نـمـودار        ها): به   ب) معاونت قضايي (امور شعب و استان    
دبيرخانه « سازماني مصوب، در زيرمجموعه اين معاونت، دو اداره كل     

 فعاليت خواهند داشت.» امور شعب«و » ها و امور استان
اداره كـل هـيـئـت         « پ) معاونت قضايي (امور هيئت عمومي):     

واحـدهـاي   »  هـاي تـخـصـصـي          اداره كل كميسيـون « و »  عمومي
 آيند. زيرمجموعه اين معاونت به شمار مي

اداره « ت) معاونت قضايي (آموزشي و پژوهشي): در اين معاونت،       
 پردازند. به فعاليت مي» دفتر پژوهش«و » كل آموزش

ث) معاونت قضايي (امور اجراي احكام و نظارت و ارزشـيـابـي):            
» دفتر نظـارت و ارزشـيـابـي        « و »  اداره كل ابالغ و اجراي احكام    « 

 واحدهاي زيرمجموعه اين معاونت هستند.
ج) معاونت حفظ و توسعه منابع: در زيرمجموعه اين مـعـاونـت،                

» پشتيبـانـي و رفـاه       « و »  امور مالي« ، » امور اداري « سه اداره كل    

 كنند. فعاليت مي
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صورت  شود كه يك مسافت را با پا به   عابر پياده به فردي گفته مي     
كند. در بعضي از جوامع افرادي كه از وسايـل     روي يا دو طي مي      پياده

سرعتي مانند: اسكيت برد، ويلچر، اسكوتر و موارد مشـابـه     سبك و كم  
كنند نيز جزو عابـر پـيـاده مـحـسـوب             ونقل استفاده مي    براي حمل 

گردند. در قوانين كنترل ترافيك و قوانين شهرسازي عابر پـيـاده              مي
وحقوق خاص به خود رادار است و براي وي امكانات خـاصـي در          حق

 گيرند.  طراحي شهري و ترافيكي در نظر مي
كنند كه در صورت تصـادف يـك           هاست كه مردم تصور مي      سال

درصد مقصر خـواهـد بـود. امـا             100خودرو با عابر پياده، اتومبيل     
اي برخورد كند     كه عابر پياده با وسيله نقليه       طور نيست! درصورتي     اين

توانند عابر پيـاده را در تصـادف             كارشناسان رسمي دادگستري مي   

 مقصر قلمداد كنند.
ها بر وسايط نقليـه   ها و كوچه اي از زمان عابر پياده از خيابان       دوره

عنوان حق اصلى و اوليه شناخـتـه    ها به موتورى مقدم بود و حقوق آن    
شد. به اين جهت، عابر پياده حق داشت هرگونه كه بـخـواهـد از                مي

كه مزاحمت ايجاد كند و سد معبر شود. اما        خيابان عبور كند، مگر آن    
كه شمارشان اندك و داراى پـديـده جـديـدى              رانندگان به دليل آن   

بودند، ناگزير بايد استفاده از خيابان را با حركت عابر پياده تـنـظـيـم       
كردند، تا جايى كه عابر پياده هرگونه كه در خـيـابـان حـركـت                   مي
رساند، بازهم راننده ضامن بـود. بـا             كرد و راننده به او آسيب مي        مي

ها در زنـدگـى      افزايش وسايل نقليه موتورى و ضرورت استفاده از آن      
شهرى و غيرشهري، قوانين بيشترى براى تأمين حقوق عابر پيـاده و            
همچنين راننده وضع گرديد و حقوق عابر پياده و اندكى نيز حـقـوق              
رانندگان موردتوجه قرار گرفت. برخى از آن قوانين در خصوص ديات        

 بود.
نامه راهنمايي و رانندگي عابر نبايسـتـي در         آيين  215برابر ماده   

رو استفـاده كـنـنـد        رو وجود دارد از سطح سواره    هايي كه پياده    محل
هـايـي كـه        باشد حتي اگر در محل      رو محل عضو عابر پياده مي       پياده
الـيـه      رو وجود ندارد يا غيرقابل تردد است عابر بايد از منتـهـي              پياده

رو و عكس جهت حركت وسايل نقـلـيـه عـبـوري                سمت چپ سواره  
ها، تـنـهـا از سـه          حركت كند و همچنين براي گذشتن از عرض راه    

هوايي و زيرزمينـي مجازاست كه عبور كـنـد. در            پياده، پل     گذرگاه
رو خـودداري       ضمن از دويدن، پريدن و ورود ناگهاني به سطح سواره  

  نمايد و مراقـب حركـت وسـايل نقليه باشد. نبايد از حصـار آزادراه              
الي درختــان   وجه از البـه هيچ ها به ها و خيابان   گذر كند و در بزرگراه    

شده عبور  هاي حاشيه و ميانه راه و خارج از گذرگاه تعيين بوتـه و گـل 
هـا و       رو خـيـابـان        كشي خطوط ويژه، سواره     نكنند. از موانع و خط     
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روي خـيـابـان، بـراي            ها نيز عبور نكنند. عابر ين در سـواره           ميدان
وسيله نقليه و همچنين صحبت كردن يا خريدوفروش با          سوارشدن به 

با روشـن      راننده يا سرنشينان وسايل نقليه، توقف نكنند و در تقاطع        
 شدن چراغ سبز مقابل خود (چراغ عـابر) حركـت كننـد.

در ماده هشت قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جـرا يـم            
كـه عـابـر         نيز آمده است: درصورتي  1350/30/30  مصوب    رانندگي

  ها جـز از نـقـاطـي كـه            رو و معابر و خيابان  پياده در عبور از سواره    
كشي شده و مخصوص عبور عابر پياده است (محـل مـجـاز) از              خط

هاي غيرمجاز) عبور كند، متخـلـف شـنـاخـتـه                محل ديگري (محل   
اسـت و          نـامـه        شود و مكلف به پرداخت جريمه مقرر در آيين        مي

كه در اين قبيل نقاط غيرمجاز وسيله نقليه موتوري با عابـر      درصورتي
كه تمامي مـقـررات        پياده تصادف كند راننده وسيله نقليه درصورتي      

شـود.     راهنمايي و رانندگي را رعايت كرده باشد، مقصر شناخته نمي         
 درصد مقصر نيست. 100بنابراين خودرو 
هـرگـاه      1392قانون مجازات اسالمى مصوب        512طبق ماده   

ها مجاز نيست، توقف نمايد يـا   هايي كه توقف در آن شخصي در محل 
ها مستقـر سـازد يـا چـيـز             شيء و يا حيواني را در اين قبيل محل   

هـا در اثـر          لغزندهاي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آن           
برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت كند يا خسارت مالي ببـيـنـد،               
شخص متوقف يا كسي كه آن شيء يا حيوان را مستقر نموده يا راه               

باشد مگر آنـكـه    را لغزنده كرده است، ضامن ديه و ساير خسارات مي         
عابر با وسعت راه و محل عمداً با آن برخورد كند كه در اين صـورت         

دار خسارت وارده نيـز   گيرد بلكه عهده فقط خسارت به او تعلق نمي     نه
 شود. مي

در محكوميت باال، برخاسته از دو نوع تجاوز به حقـوق ديـگـران           
است كه دو ماهيت مختلف جزايى و مدنى دارد. البته مجازات زندان،         

بـخـشـش       پس از گذشت شاكى خصوصى از حقوق مدنى خود، قابل     
 است.

برحسب مفهوم، اگر راننده با رعايت مقررات، با عابر پياده برخورد     
هاي جانى، مالى و بدنى وارد شود، مقصر نـيـسـت و                كند و خسارت  

نبايد مجازات شود. پس او نيز همانند عابر پياده در عبور از خيـابـان               
حقى دارد و الزم بود آن موارد نيز در مواد بعدى آن قـانـون بـيـان                   

 شد،   مي
بينيم مفاد كلى عبارت فوق آن است كه رانـنـده در       كه مي   چنان

هر شرايطى با عابر پياده تصادف كند، مقصر است، ديگـر مصـداقـي          
گذار در وضع اين قوانين به نكات زير توجه داشتـه          ندارد. شايد قانون   

 است:
نخست: استفاده عابر پياده را از خيابان و جاده اصل قرار داده و            
اين نيز بدان جهت است كه عابر پياده پيش از پيدايش مـاشـيـن از          

كرد و در ضمن، كرامت انسانى بر ماشين        كوچه و خيابان استفاده مي    
 تقدم دارد.

دوم: خطرناك بودن وسيله موتورى و عدم نگهـدارى دارنـده و                
 راننده را اماره بر تقصير دانسته است.

سوم: اين قوانين را بر اساس قوانين ديات وضع كرده است و بـر               
اساس قانون ديات هر كس جراحتى بر ديگران وارد كند و يا مرتكب             
قتل خطايى شود، بايد ديه پرداخت كند و حـوادث رانـنـدگـى را                  

 مصداق قانون ديات دانسته است.
هـا و     كرده كه خيابان چهارم: سيستم شهرسازى قديم ايجاب مي      

ها تنگ و باريك باشند و برحسب نياز عابر پياده و وسايل نقليه     كوچه
 تقسيم نشوند.

پنجم: شمار وسايل نقليه اندك و عابر پياده بسيار بوده و حقـوق               
 شده است. اكثريت بيشتر موردتوجه واقع

ششم: نگرش ابزارى به وسايل نقليه كه موجب خسارت و قتل و          
شود و اين ابزار در كنترل و اختيار راننده است و         هاي بدنى مي    صدمه
 تواند از ايجاد خسارت جلوگيرى كند. او مي

اين امور باعث شد تا حقوق عابر پياده بيشتر مـوردتـوجـه قـرار               
كه عدالت نيز رعايت شود، راننده را ملزم نمـود كـه             گيرد و براى آن   

احتياط كند، مهارت داشته باشد و مقررات دولتى را رعايت كند كـه              
 نامه و سرعت مجاز است. ها داشتن گواهي يكى از آن

ها عبارت است از سـرعـتـى كـه             سرعت مجاز در شهرها و جاده     
ترين زمان، وسيلـه نـقـلـيـه         راننده بتواند در هر شرايطى و در كوتاه    

موتورى را كنترل و متوقف كند يعنى اگر عابر پياده هرلحظه، بـدون             
توجه يا با توجه وارد خيابان شد، راننده بتـوانـد از تصـادف بـا او                

 جلوگيرى كند.
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ترين تخلفات عابران پياده و قوانين مربوط به تردد عابران در          مهم
 شهر عبارتنداز:

 كشي عابران توجهي به خط بي -تخلف اول     
كشـي اسـت      هاي خط از موارد تخلف عابران، ناديده گرفتن محل   

شود. بسياري از عـابـران بـدون        وفور در معابر عمومي ديده مي  كه به 
اي كه براي عـبـور    كشي، صرفاً به خاطر عجله    هاي خط   توجه به محل  

از خيابان دارند، مقررات را زير پا گذاشته و از محلي غير از مـحـل                  
كنند كه بايد كمي زحمت كشـيـد و در هـر                شده عبور مي    تعيين

كشـي   خيابان براي عبور از عرض آن، به گذرگاه عابر پياده رفت. خط        
جـاي     تازگي تغيير كرده و بـه  ها در بعضي معابر تهران به    اين گذرگاه 

شده تا در زمان بارش بـرف        خط موازي استفاده    2خطوط نردباني، از    
و باران، زير پاي عابران لغزنده نباشد. همچنين خوبي اسـتـفـاده از           

هايي است كه در بسـيـاري از           پناه  كشي عابر پياده، وجود جان      خط
 هاي بزرگ وجود دارد. خيابان
 استفاده نكردن از پل عابر پياده -تخلف دوم    

ها از عـرض خـيـابـان             يكي ديگر از موارد تخلف عابر، عبور آن       
باوجود پل عابر پياده است كه مطابق قانون راهنمايي و رانـنـدگـي،             

شوند. مردم زيادي هستند كـه حـتـي             متخلفان مشمول جريمه مي   
هاي عابر پياده و راحتي اسـتـفـاده از آن،                رغم مكانيزه بودن پل     به

تـرتـيـب       ايـن    دهند از عرض خيابان استفاده كرده و بـه      ترجيح مي 
آورند. لذا چـه بـايـد           مشكالتي را براي خود و رانندگان به وجود مي        

روي و رسيدن به يك پل عابر پياده، هـم بـراي          كرد: چند قدم پياده    
تان مفيد است و هم شمارا از احتمال وقـوع يـك حـادثـه                   سالمتي

كند. هرچقدر هم شما در عبـور از عـرض يـك               دردسرساز دور مي  

بزرگراه يا خيابان بزرگ دقت كنيد بازهم مـمـكـن اسـت بـرخـي                   
رانندگان خودروهاي عبوري، سرعت مجاز را رعايت نكننـد. مسـيـر              

هاي عابر و زيرگذرهـا   وآمد را طوري تنظيم كنيد كه حتما از پل       رفت
 براي عبور از عرض معابر شهري استفاده كنيد.

 قرمز خيابان توجهي به چراغ بي -تخلف سوم     
قرمز اقدام به عبور از خـيـابـان            برخي مردم بدون توجه به چراغ     

كنند و عالوه بر اينكه در تردد منظم خودروها اختالل بـه وجـود       مي
آورند، ممكن است دچار حادثه نيز شوند. صبر، گمـشـده امـروز                 مي

توجهـي   هاست. عجله و شتاب نخستين دليل بي  بسياري از شهرنشين  
ساز  هاي حادثه قرمز از سوي عابران پياده است كه جزو تخلف      به چراغ 

بينـي كـرده،       هم جريمه پيش    شود. البته قانون براي آن       محسوب مي 
شود. اگر منتظر سبز شدن چـراغ      هرچند اين قانون چندان اجرا نمي   

عابر پياده بمانيد، هم جانتان را از خطر سوانـح رانـنـدگـي حـفـظ                 
 مدار خواهيد بود. كنيد، هم يك شهروند قانون مي

 رو ورود ناگهاني به سطح سواره -تخلف چهارم     
شايد يكي از پرخطرترين موارد تخلف عابران پيـاده، پـريـدن و            

تـريـن      رو باشد كه همواره وحشتـنـاك        ورود ناگهاني به سطح سواره    
محابا وارد معـبـر شـهـري        ها را به دنبال داشته است. اگر بي        تصادف

شويد و تصادف كنيد، قانون بدون هيچ تعارفي شمارا مقصر خـواهـد         
هـاي وسـط        ترين كار ممكن پريدن از روي نـرده     دانست. خطرناك  

هاي اصلي شـهـر      ها و اطراف چهارراه ها، خطوط ويژه اتوبوس     بزرگراه
نظمي در  اي هم رخ ندهد، باعث ايجاد بي        است. با اين كار، اگر حادثه      

شويد. عجله نـكـنـيـد و          تردد خودروها و درنهايت ايجاد ترافيك مي      
 هاي مخصوص عابران برسانيد. خودتان را به گذرگاه

توجهي عابران پياده به مقررات راهنمايي و رانندگي، يكـي از              بي
واسـطـه      هاي پليس در حوزه ترافيك اسـت و بـه         ترين چالش  مهم

گيرد، حـوادث تـرافـيـكـي           هايي كه در اين رابطه صورت مي        تخلف
پيوندد. مروري بر آمار و ارقام سازمان پزشـكـي            متعددي به وقوع مي   

دهد. بـر اسـاس آمـار،          ها در اين زمينه را افزايش مي  قانوني، نگراني 
درصد متوفيان حوادث رانندگي، عابران پياده هستند كه بسيـاري  44

انـد و     داده توجهي به مقررات جان خود را ازدست    ها به دليل بي     از آن 
 هاي كشور، تهران در اين زمينه ركورددار است. در بين استان
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اين روز ها پيشرفت تكنولوژي درهمه مشـاغـل وجـود            
داشته و زندگي انسان را درگير خود كرده است.  يـكـي از                
مشاغلي كه با تكنولوژي سهل و آسان شده است كاله برداري 
مي باشد. عالوه بر روش هاي سنتي كاله بـرداري ، كـاله              
برداري اينترنتي نيز در كشوررايج شده است.برخي از ايـن            

 كاله برداريها عبارتند از:
 

 برنده ي خيالي 
در اين روش، كاله بردار با ارسال ايميل يا تماس در شبكه هـاي       

اجتماعي با سوژه هايش ،از برنده شدن آنها در قرعه كشي خبر مـي       
دهد، قرعه كشي هايي كه بعضا با نام معتبر و گاهي مـثـل گـريـن                  
كارت بسيار وسوسه كننده است. به اين ترتيب او از قرباني هاي خود      
مي خواهد براي هزينه پست پولي به حسابش بريزند. او پول گرفـتـه    

 و ديگر پاسخي نمي دهد.
 

 داماد آنالين 
در اين روش مجرمان طعمه هاي خـود را در شـبـكـه هـاي                 

اجتماعي شكار كرده و با دادن وعده ي ازدواج، اطالعات شـخـصـي               
كاربران را بدست آورده و با تحديد به اتشار اين اطالعات و عكس ها،      

 از آنان اخاذي مي كنند.
 

 روش نيجريه اي
در اين روش كاله بردار خود را شاهزاده ي بخت بـرگشـتـه اي              

معرفي مي كند كه مي خواهد راه امني را براي خارج كـردن پـول                 
هايش از كشور بيابد. او با تماس هاي متعدد و گاه از طريق تلفـن و       
فكس اعتماد قرباني را جلب كرده و با دادن وعده اي كه اگر بـه وي       
كمك شود، اين كمك را جبران مي كند، بعد از اطمينان كاله بـردار             
از به دام افتادن طعمه از وي مي خواهد براي انجام مـقـدمـات كـار          
مبلغي به او بدهد تا كارهاي انتقال را بتواند انجام دهد. قربانيان ايـن        

 روش بسيار زياد بوده و از ده ها تا هزاران دالر هم متضرر شده اند.
 

 جويندگان كاري
قربانيان، جويندگان كاري هستند كه از كاله برداران ايميلي بـا          

عنوان درخواست كارمند دريافت مي كنند. فريب خوردگان نيازمنـد           
شغل اطالعات شخصي خود را اعم از كد ملي و شماره بيمه و شماره             
حساب و... را در فرم دريافتي نوشته و ارسال مي كنند. كاله بـرداران       

 با دست يابي به اين اطالعات شروع به كاله برداري مي كنند.
 

 خريد و فروش  كاالي تقلبي  
در اين روش فروشنده با فروش كاالي تقلبي به جاي اصـل آن               
كاله مشتري را برداشته و به دليل اينكه جاي معلومي نـدارد قـابـل         

 پيگيري نيست.
 كاله برداري با بهانه فروش اجناس دست دوم 

در اين روش كاله بردار عكس هايي از اجـنـاس دسـت دوم                   
مرغوب در سايت خود انداخته و با قيمت هاي بسيار مناسب طعـمـه      
ي خود را به دام مي اندازد. و با دادن شماره حساب از قربانـي مـي                    
خواهد تا پول كاال و هزينه پست را كارت به كارت كرده و وقتي پول      

 را در حساب خود مي بيند، ديگر خرديدار را نمي شناسد.
 

 كاله برداري با ايميل جعلي 
در اين روش كاله بردارن سراغ تاجر هايي مي روند كه بسيـاري         

از كارهاي خود را با اينترنت انجام مي دهند. آنها با شناسايي طعمـه             
هاي خود و دستيابي به اطالعات تجارت آنها، براي قـربـانـي خـود               
ايميلي شبيه به ايميل شركت هاي طرف تجارت قرباني فرستـاده و             
بيان تغيير شماره حساب درخواست پول اجناس را كرده و با بـيـان             
اينكه هنگامي كه پول را دريافت كنند، كاالي مورد نظر را ارسال مي      

 كنند كاله گشادي سر تاجر مي گذارند.
 

توجه داشته باشيد شما هم اگر مبادالت مالي و يـا امـور        
اداري آنالين انجام مي دهيد، حتما مراقب كـالهـبـرداران            

 باشيد.
 

 برداری اینرتنتی کاله
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مراسم تقدير از كاركنان نمونه اداره خدمات بـا حضـور        
 مديركل پشتيباني و خدمات فني برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي كـل كشـور در ايـن                
مراسم كه عصر روز شنبه برگزار شد، طاهري جعـفـري مـديـركـل                
پشتيباني و خدمات فني در خصوص علل ارزيابي كـاركـنـان اداره               

منظور ايجاد انگيزه مضاعف براي ارائه خدمات بهتـر          خدمات گفت: به   
تالش ايـن     به كاركنان محترم سازمان و به جهت ترغيب همكاران پر 

شود. در پايان ايـن مـراسـم در          حوزه، هرسال اين مراسم برگزار مي 
ريزي و امـور        بخش آبدارچي و بخش خدمات از سوي معاون برنامه        

مجلس به نفرات حائز بيشترين امتياز ، لوح تقدير و جوايـز نـقـدي                
 اهدا شد.

 باشد: بر اساس اين گزارش، اسامي نفرات نمونه به شرح ذيل مي

 بخش آبدارچي:
 نفر اول: منوچهر پرماه
 نفر دوم: احمد حسيني
 نفر سوم: نادر جمالي

 نفرات چهارم: محمد احدي و فرهاد نورمحمدي
 نفر پنجم: قدرت شكري

 بخش خدمات:
 نفر اول: عبداله معيني
 نفر دوم: حسن رضاپور
 نفر سوم: وحيد دانشگر

 نفرات چهارم: مسلم طهماسبي و جعفر صفرپور
 نفرپنجم: محمد معيني

 تقدير از كاركنان منونه اداره خدمات
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اش    كند و نتيـجـه   اي است كه به مفاصل حمله مي آرتروز بيماري 
 راحتي تكان دهد. تواند مفاصلش را به شود كه بيمار نمي اين مي

 و اما...
كـنـد،      اي است كه وقتي به انسان حمله مي  آرتروز فكري بيماري  

تـوانـد نـوآوري         دهد، ديگر نمي  فرد قدرت خالقيتش را از دست مي      
هـاي جـديـد         حـل    كند، هميشه مستأصل است و قادر به يافتن راه     

ها را دارد اما چون آرتروز گرفته قادر  نيست. مغز هنوز هم اين توانايي     
 تواند تمام قدرت خود را به كار بندد. به تفكر و خالقيت نيست و نمي

فرد مبتالبه آرتروز فكري در هر سن و سالي كه باشـد از فـكـر                  
تواند كـتـاب بـخـوانـد،         برد، نمي كردن و خالقيت و آموختن رنج مي   

تـوانـد از        هاي آموزشي و مفيد را تماشا كند و نمـي          تواند برنامه   نمي
ديگران بياموزد؛ در چنين حالتي فرد دوست دارد در همين وضعيتـي   

دارد. درنتيجه كارها را   كه هست بماند و خود را از هر حركتي دور مي  
گـرفـتـار    “  ي   تـلـة روزمـره     ” دهد و درنهايت در       وار انجام مي    طوطي

  شود. مي

 
 

 (ارین زامت ) یک داستان از یک نویسنده
 

اينكه بگويم من يك طراح هستم، دروغ نگفتم. در تمام لحـظـات           
دقـيـقـه بـعـد         5ريزي براي   ريزي دارم، از برنامه     ام من برنامه    زندگي

سال آينده. هر حركتي در زندگي من، در اصـل قـدمـي               5گرفته تا   
اندام، شهـرت،     براي رسيدن به هدفم، يعني موفقيت، سالمت، تناسب       

 خانه راحت است. تأهل وزندگي در يك
سالگي بودم كه پزشكان تشخيص دادند به سـرطـان      23در سن  
ام    ام. اين در حالي بود كه من براي پـنـج سـال آيـنـده                    مبتال شده 

دانستم كه آيا پنج سال بـعـد        ريزي كرده بودم و حاال اصال نمي        برنامه
دانستم چه بـايـد      زنده هستم يا خير!! آينده من نامشخص بود و نمي  

خواهد بـرود.   سپردم تا هركجا مي بكنم، آيا بايد سرنوشتم را به باد مي  
بـخـش      بالفاصله درمان را آغاز كردم و خوشبختانه تا حدودي نتيجه         

رفت. سرطان عاملي شد بـراي ايـنـكـه          بود وحالم رو به بهبودي مي 
 هايم را ارزيابي كنم.   بتوانم برنامه

كنـد،   كامالً واضح بود كه به دنبال آنچه كه واقعاً مرا خوشحال مي  
هاي زنـدگـي و      داند كه چقدر احساسات و ارزش    كس نمي   بروم. هيچ  

ام تغيير كرد. وقتي      ريزي براي آينده    حتي شغل من، با توجه به برنامه      
به قلبم مراجعه كردم، متوجه شدم بسياري از چيزهايي كه براي مـن    

آمدند و مهم بودنـد. حـاال بـه نـظـرم كـامـالً                    حساب مي   ارزش به 
اند. بنابراين با شجاعت تصميم گرفتم و روش خود را تغييـر    اهميت  بي

ترتيب هـم     اين دادم و شروع به نوشتن كردم و يك نويسنده شدم. به         
ام بـاشـم.        توانستم در خانه كاركنم و هم در كنار اعضاي خانواده        مي

خوشبختانه نيازي نيست كه شما هم مثل من چنين تجربه دردناكي            
داشته باشيد تا بتوانيد در خودتان يك انقالب ايجاد كنيد بلـكـه بـا                

 توانيد دريابيد كه قلبتان با سرعت بيشتري بتپد. انجام تمرينات مي
 ريزي كنيد برنامه

كنيد براي داشتن يك زندگي شـاد     اگر شك داريد و احساس مي     
ريزي داشته باشيد بهتر است آن را امتحان كـنـيـد.      حتماً نبايد برنامه  

دانشمند از دانشگاه ملبورن نشان  3500ساله بيش از      مطالعات پانزده 

ها  نكته 

 آرتروز فکری  

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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دهد شادترين مردم، افرادي هستند كه اهداف روشني دارند. ايـن             مي
ها ازجمله  مدت و البته در تمام زمينه   مدت و هم بلند     اهداف هم كوتاه  

 دوستي، عشق و كمك به ديگران و . . . هستند.

كرد برف كنار جاده نشسته بود و هوا      جواني در جاده رانندگي مي    
سرد بود. ناگهان الستيك ماشين پنچر شد و زن ناچار شد از ماشيـن      

 پياده شود تا از رانندگان ديگر كمك بگيرد.
كه در آن سوز سرما ايستاده شد    اي مي  وپنج دقيقه   حدود چهل  
 بود. 

 زن كنار جاده منتظر كمك ايستاده بود.  
 ند.  شد مييكي پس از ديگري رد ها  ماشين

 شد.  نميديده ها  برفانگار با آن پالتوي كرمي اصال توي 
 بود.  برف نشسته به ماشينش نگاه كرد كه رويش حسابي 

را تا اش      پشـمـي  دور صورتش پيچيد و كاله  تر  محكمشالش را 
 كشيد. هايش  گوشروي 
يك ماشين قديمي كنار جاده ايستاد و مرد جواني از آن باالخره   

 پياده شد.  
شد مرد جوان جلو آمد و خودش مسلط كمي ترسيد اما بر  ، زن 

 به او سالم كرد و مشكلش را پرسيد. 
پنچر شده و كسي هم به كمك او ، زن توضيح داد كه ماشينش  

 نيامده است.  
آزاردهــنــده مرد جوان از او خواست بيش از اين در آن سرماي  

 زن در ماشين بماند.  كند  مينماند و تا او پنچرگيري 
ي كـمـكـش      از خداوند متشكر بود كه مرد جوان را برا واقعاً او  

 فرستاده است.  
و اشـاره    به شيشه زد  تق  تقدر ماشين نشسته بود كه مرد جوان 

 كرد كه الستيك درست شد. 
برداشت و از ،   زن پولي چند برابر پول پنچرگيري در مغازه را  

پول را به طرفش ،   از وي تشكر كرد  بعدازاينكه شد و  ماشين پياده   
 گرفت. 

 
 
 

پول را پس زد و گفت كه اين كار را فقط ، باادب ،     مرد جوان  
 براي رضاي خاطر خداوند انجام داده است و به او گفت: 

 ” كند. ميسعي كنيد آخرين كسي نباشيد كه كمك ، ” در عوض 
طـرف     بـه گرسنه بود  شدت  بهاز هم خداحافظي كردند و زن كه  

 رستوران به راه افتاد.  اولين 
از فهرست غذاي رستوران يكي را انتخاب كرده بود كه زن جواني 

به گذراند بالـبـاس گـارسـونـي           ميآخر بارداري خود را  هاي  ماهكه 
 طرفش آمد و با مهرباني از او پرسيد چه ميل دارد. 

، غذا را تمام كرد  ازآنكه  پسدالري سفارش داد و  80غذايي ، زن 
 به زن جوان داد.  صددالري يك اسكناس 

 را برگرداند. مانده  باقيزن جوان رفت تا بيست دالر 
روي يك ،   اما وقتي بازگشت خبري از آن زن نبود . در عوض  

 شد.   ميروي ميز يادداشتي ديده كاغذي  دستمال
 زن جوان يادداشت را برداشت.  

چهارصد ي  عالوه بهبود كه آن بيست دالر شده  نوشتهدر يادداشت 
است تا براي زايمان شده    گذاشتهبراي وي  كاغذي  دستمالدالر زير  

 دچار مشكل نشود . 
كـن  سعي  ؛بود :  شده    نوشتهيادداشت براي آن زن بود و در آخر  

 كند.؛   مينفري نباشي كه كمك آخرين 
بسيار محزون بود و ،   شب كه شوهر زن جوان به خانه بازگشت  

گفت كه به خاطر پول بيمارستان نگران است چون نزديك زمان 
 آهي در بساط ندارند . ها  آنزايمان است و 

زني با ي    دربارهزن جوان ماجراي آن روز را برايش تعريف كرد :  
پالتوي كرم روشن كه مبلغ كافي براي او گذاشته بود و نامه را هم به 

 او نشان داد.  
و براي فـروريـخـت      چشم مرد جوان  ي    گوشهاشكي از  ي   قطره

 گیری  میاز هر دست بدی از همون دستم  
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همسرش تعريف كرد كه آن روز صبح در جاده به همين زن براي 
 رضاي خداوند كمك كرده است. 

 گيري ... مياينجاست كه ميگن از هر دست بدي از همون دستم 

 

 وقتِ رویارویی رسید!
 

دهند، به اين معنـا       يادتان باشد وقتي مشكلي را به شما نشان مي        
 است كه شما توانايي حل آن را داريد!

 آيد. اگر اين توانايي را نداشته باشيد، آن مشكل پيش نمي
 اگر بر فرض:

 

 پول نداريد!
 تان در خطر است! سالمتي

 با همسرتان مشكل داريد!
 هايتان مشكل داريد! با بچه

 ويا هر مشكل ديگر...!
 

با آن مشكل فرا رسيده و بدانيد كـه         “  رويارويي” بدانيد كه زمان    
 “.توانيد حلش كنيد مي”

 

 اند. همه مشكالت قابل حل” 
ها انسان همين اآلن دارند حـلـش          ميليون

 كنند. مي
ميلياردها انسان هم در آيـنـده حـلـش            

توانيد جـزء يـكـي از         خواهند كرد و شما مي 
 اند. آنهايي باشيد كه اين مشكل را حل كرده

 

انـد. فـقـط بـايـد             همه مسائل قابل حل   
 قيمتشان را بدهيد:

 

ها يـك مـقـدار          ها قيمت آن    بعضي وقت 
 سكوت است

 يا يك مقدار مشورت
 يا يا كمي صبر و حوصله

 و يا حتي كمي جرئت.

 

 

 

 

 

 

 كار بايد بكنيد: بايد ببينيد در آن لحظه چه
 

 حوصله كنيد يا اقدامي انجام دهيد؟
هرحال چه صبر و سكوت و حوصله و اقدام، در نهـايـت بـايـد                 به

 كاري بكنيد.
 پس بگرديد و آن كار را پيدا كنيد.

 

 كنم: ولي باز هم يادآوري مي” 
 ها است. حل يكي از راه“ صبوري”
 

 قول شاعر:  به
 چو در تاس لغزنده افتاد مور
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