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تاریخچه فساد اداري در ایران و جهان : فصل اول

 تاریخچه فساد اداري در ایران و جهان 

مدن بشریت دارد و در حال حاضر نیز یکی از مسـائل مبـتال بـه    قدمتی به اندازه تفساد در جوامع بشري 

 . ترین مصادیق فساد است کشورهاي جهان است و رشوه یکی از مهم

هاي بسـیاري   فساد رنج. متأثر از فساد بوده است... هاي قدیمی مانند یونان، رم، چین، هند و  تاریخ تمدن

هاي حـاکم، از بـین    ها و قیام علیه تمدن خشونت پی،در هاي پی براي جامعه بشري به دنبال داشته و جنگ

فسادر کنار بقیه عوامـل از علـل   . ها و درهم ریختن جوامع همیشه مرتبط با فساد بوده است رفتن سازمان

 . هاي فوق بوده است مهم فروپاشی تمدن

و متفکـران   هـاي فکـري بسـیاري از دانشـمندان     ها و دغدغـه  مسأله فساد در تمام ادوار، گریبانگیر دولت

اي نیسـت و دو هـزار سـال     معتقد است فساد پدیده تازه (Vito Tanzi)ویتو تانزي . سیاسی بوده است

 . وزیر یک شاه هندو در کتاب خود به معضل فساد پرداخته است نخست (Kautilya)پیش کوتیال 

ـ    ترین آسیب ترین و در عین حال گسترده رشوه یکی از قدیمی ل دورانـت در  هاي اجتماعی اسـت کـه وی

در «: نویسـد  کنـد و مـی   کتاب تاریخ تمدن، شواهدي از وجـوه رشـوه در روزگـاران باسـتان را ذکـر مـی      

شدند تا بـا مشـاهده    هاي دور که فرمانروایان براي اتخاذ تصمیمات مهم دست به دامان کاهنان می گذشته

ان را از طریق آنها مشاهده کنند پرواز پرندگان یا بررسی احشاي حیوانات قربانی شده، قصد و اراده خدای

گرفتنـد تـا نظـرات     و به اطالع ایشان برسانند، کاهنان از افرادي که قوانین بر له یا علیه آنان بود، رشوه می

داشـته و بـه   در واقع رشوه، در طول تاریخ تمدن بشـري وجـود   . خود را با سفارشات آنها هماهنگ کنند

 . گر شده است هاي مختلف جلوه روش

هاي مختلـف   هاي گوناگون رشوه در طول قرنهاي متمادي و در کشورها و سرزمین هد زیادي از جلوهشوا

مقامات قضایی براي صدور گري  در فرانسه، در طول سالهاي قرون وسطی، شواهدي از رشوه. وجود دارد

یجـدهم  دان بزرگ قـرن ه  فیلسوف و ریاضی» راموس«اند  حتی نوشته. راي علیه صاحبان حق وجود دارد

 . فرانسه، به دلیل رشوه دادن رقیبش به دستگاه قضایی کشته شد

 . کرد، قانون رشوه بود تاج و تخت حکومت میدر روسیه تزاري، قانونی که بر جانشینی تزار و ورائت 
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به او . ول جالبی از یک عضو پارلمان در قرن پانزدهم میالدي وجود داردق در مورد رشوه در انگلیس، نقل

 .»کنند پوشی می هاي انگلستان براي نیم دوجین جوجه از قانون، چشم دادگاه«: ستگفته ا

هـر وجـدانی قابـل    «: یکی از وزراي انگلستان در قرن هیجدهم است کـه گفتـه  » والپول«این جمله نیز از 

 . »خریدن است، تفاوتی که هست، در قیمت وجدانهاست

، روزهـایی بـه   »جرج سـوم «ایی رسیده بود که در عهد گیري به ج دهی و رشوه در یونان باستان کار رشوه

طور علنی، خرید و فروش  دهندگان به شد و چند روز پیش از آن، رأي گیري تعیین می عنوان روزهاي رأي

: نویسـد  ، مورخ معـروف روم در قـرن چهـارم، مـی    »امیانس«در مورد رواج رشوه در روم باستان، . شد می

کنند و اگـر مـتهم پـول خـوبی بدهـد، حتـی        کشند، حقی مطالبه می میاي که  قضات، حتی بابت خمیازه«

 .»مادرکشی هم قابل اغماض است

ـ  حکمرانان بخشهاي مختلف کشور بودند که بـر کشـورهاي اسـالمی   » پادشاهان«در عهد دولت عثمانی، 

ر بـه جـایی   دادند و کـا  عربی سلطه داشتند و به اطرافیان سلطان براي باقی ماندن در مصدر کار رشوه می

 . رسید که یکی از پادشاهان ادعا کرد به شخص سلطان هم رشوه داده است

نیز در قرن چهاردهم، در کتاب کمدي الهی، به مسأله فساد توجه کرده و فساد را از نظـر   (Dante)دانته 

ی شکسپیر نیز فساد مـالی را دسـت مایـه اصـلی برخـ      ویلیام. بندي در اعماق جهنم قرار داده است درجه

ــنامه ــت    نمایش ــرار داده اس ــاي خــود ق ــد ماکیــاولی     . ه ــز مانن ــرادي دیگــر نی ، (Machiavelli)اف

و برخی دیگر فالسـفه   (Jreemy Bentham)، بنتام (Rousseau)، روسو(Montesguieu)منتسیکو

به عقیده ماکیـاولی، فسـاد جریـانی اسـت کـه طـی آن مـوازین        . اند در این مورد اندیشه و اظهارنظر کرده

از آنجـا کـه بیشـتر افـراد ضـعیف      . شود قی افراد سست و فضیلت و تقوي آنها به نابودي کشیده میاخال

هستند و عاري از تقوي و پرهیزکاري، زمینه فساد در آنها همواره موجود اسـت مگـر زمـانی کـه تحـت      

 . هدایت وزیر نفوذ یک رهبر بزرگ قرار گیرند

صلی آن را عالقه شدید طبقات حاکم به زندگی تجمالتی ابن خلدون به فساد اداري توجه داشته و علت ا

کرد که به روشهاي فسـاد اداري   نظر وي هزینه باالي تجمالت، طبقات حاکم را وادار می به. کند عنوان می

 . متوسل شوند

شود تا یک سامانه سیاسی خوب و صحیح به یک سامانه زشت و ناپسـند   از دید منتسیکو، فساد سبب می

کشی بهتـر   وي معتقد است در حکومت مشروطه شرافت به قدري مؤثر است که از هر پیش .تبدیل گردد

توان بـه   است و احتیاجی بدان نیست، اما در حکومت استبدادي که نه شرافت وجود دارد و نه تقوي نمی
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اي  هداد هر کس براي انجام وظیفه تحف افالطون دستور می. انجام کاري تصمیم گرفت مگر به امید استفاده

نـه بـراي   «: گفـت  او مطابق افکار جمهوریت اظهار عقیده می کرد و می. بگیرد، باید محکوم به اعدام شود

اعمال خوب و نه براي اعمال بد، تحفه نباید گرفته شود، نه براي انجـام امـري و نـه بـراي خـودداري از      

هـاي کوچـک    اد هدایا و تحفهد قانونی که به قضات روم اجازه می. انجام امري، تحفه گرفتن ممنوع است

اشخاصـی  . بگیرند مشروط بر اینکه ارزش آنها در عرض سال از یکصد اکو تجاوز نکند، قانون بدي بـود 

شود بـه   خواهند ولی اشخاصی که به آنها چیز کمی داده می شود چیزي هم نمی که به آنها چیزي داده نمی

 . »دکنن زودي کمی بیشتر و بعد رفته خیلی زیادتر توقع می

نظر  چنین به. روسو معتقد است که فساد سیاسی نتیجه حتمی کشمکش و تالش براي کسب قدرت است

تمام قدرتها به فساد خواهنـد گراییـد و قـدرت    : گوید که می (Lord Acton)رسد که او با لرد اکتن  می

گردد که رفاه  بب  میبنابر اعتقاد جرمی بنتام، فساد س. مطلق به فساد مطلق تبدیل خواهد شد، موافق است

 . جامعه، قربانی نفع فردي شود

 پیشینه مبارزه با فساد در نظام اداري ایران

در دورة پهلـوي  . در ایران، مبارزه با فساد در مقاطع مختلف زمانی و با اهداف گوناگون مطرح شده است

بعضـی از عمـال    انـدازي بـه ثـروت    با فساد که هدف اصـلی آن دسـت  اول، اقداماتی تحت عنوان مبارزه 

حکومتی به نفع شاه و نزدیکان او بود صورت گرفت که عمداً جنبه اقتصادي و سیاسی براي شخص شاه 

 .و بعضی نزدیکان او داشته است

دوره : حداقل در سه دوره مبارزه با فساد در دولـت مطـرح شـد   ) به بعد 1324(پس از جنگ جهانی دوم 

هـاي آخـر حکومـت     ، در دوره)1339-40(حکومت امینـی  ، دوره )1328-29(حکومت ساعد ـ رزم آرا  

نتیجه، سـطحی و زودگـذر بـود و بـه زودي موضـوع       که در هر سه مورد، اقدامات بی) 1352-56(هویدا 

 . اولویت خود را از دست داد و ترجیحاً به فراموشی سپرده شد

ص اوایـل انقـالب، دوبـاره    بعد از پیروزي انقالب اسالمی نیز پس از یک وقفه کوتاه به دلیل اوضـاع خـا  

قـانون   1371اسـالمی ناچـار در سـال    به نحوي که مجلـس شـوراي   . فساد به اشکال مختلف نمایان شد

 . را تصویب کرد... ممنوعیت اخذ هر نوع پورسانت و هدایا و

که برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی دردست تهیه و تدوین بود، بـا توجـه    1373در سال 

درصد درآمـد را در سـال    4/3درصد جمعیت حدود  30هاي آماري انجام گرفته روشن شد که  ررسیبه ب

درصد کل درآمد را به خود اختصاص داده  34درصد باالي جمعیت،  10آورند و برعکس  دست می به 71
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 بعـد از . زدایـی شـد   همین مسئله موجب تصمیم دولت براي تدوین برنامه فقرزدایی و محرومیـت . بودند

هاي سیاسی و تحریم اقتصادي ایران و شورع جنگ تحمیلی و ادامـه   پیروزي انقالب اسالمی، بخاطر تنش

سال، نظم اداره امور جامعه مختل شد و فرصت طالیی بـراي کسـب ثـروت و سـودجویی      8آن به مدت 

عیف از طرف دیگر، به علت تضعیف نظام کنترل و نظارت درونـی و تضـ  . اي خاص فراهم آمد براي عده

که عملکرد ادارات دولتی را بررسی و موارد خالف و ) خود کنترلی قوه مجریه(واحدهاي بازرسی ادارات 

تشویق سطوح باالي مدیریتی با . کردند، اوضاع فساد و سودجویی شدیدتر شد استفاده را گزارش می سوء

ده و ایـن طبقـه از   وجود آمدن یک طبقه مرفه تکنوکرات شـ  گیر هم موجب به پرداخت پاداش هاي چشم

امـر خودکفـایی بعضـی از دسـتگاههاي     . درآمد کالن ظاهراً قانونی ولی واقعاً غیرشفاف برخوردار شـدند 

دولتی مخصوصاً نهادها و جدایی آنها از نظام مالیاتی و حسابرسی هـم دلیلـی بـر تشـدید ایـن وضـعیت       

 . گردید

گیرنـدگان از آن   خـواران و رشـوه   قه جدید رانتهاي پنج ساله اول و دوم در بلوغ و رشد طب  اجراي برنامه

هاي اقتصـادي مثـل افـزایش دامنـه      بحران. هاي اقتصادي کمک کرد، مؤثر بوده است رو که به ایجاد رانت

 . تورم و بیکاري نیز موجب افزایش فقر عمومی و فساد اداري گردید

هـا شـروع    رخورد با این ثـروت اقداماتی از سوي قوه قضایی در ب) 1375و  1373هی  سال(در یک مقطع 

اي که در  ها به نتایج روشنی نرسید و حتی تبلیغات گسترده شد که به دلیل سازمان یافته نبودن این فعالیت

تـوان   بطـور خالصـه مـی   . این خصوص شروع شده بود، بدون اعالم نتایج این اقـدامات متوقـف گردیـد   

بینی شده است، به شـرح ذیـل    قوانین مختلف پیش وظایف و تکالیف دولت را که براي مبارزه با فساد در

 : بیان نمود

 . هاي سوم، نهم، چهل و نهم اصل :قانون اساسی

قانون مدیریت خدمات کشوري، مجازات اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قـانونی،   :قوانین موضوعه

ولتی و همچنین سـند  قانون مجازات عمومی، قانون تعزیرات عمومی، قانون مجازات تبانی در معامالت د

نامه برنامـه ارتقـاي سـالمت     انداز جمهوري اسالمی ایران ابالغی از سوي مقام معظم رهبري و آیین چشم

رایی والیحه قانون ارتقاي هاي اج نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاه اداري و مقابله با فساد و آیین

 . سالمت اداري و مقابله با فساد
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ی اعتقادي و اخالقی مبارزه با فسادمبان: فصل دوم

ترین دین الهی، در ذات خود با هرگونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر  دین مبین اسالم، به عنوان کامل

شود  مربوط می) المال بیت(این تأکید، مخصوصاً آنجا که به حقوق عمومی . پاکی و درستکاري تأکید دارد

شود و آنچه  الناس متبلور می و به ضرورت رعایت حدود الهی و حقداراي ابعادي متفاوت و روشن است 

از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسالم بر رعایت حـدود الهـی و حقـوق مـردم و نیـز      

 . درستکاري و امانتداري کارگزاران حکومت است

کسانی کـه در  » لخاسرونو یفسدون فی االرض اولئک هم ا... « :فرماید خداوند متعال در قرآن کریم می

 ). ، سوره بقره26آیه (کنند؛ در حقیقت، آنها زیانکاران عالم هستند  زمین و میان اهل آن فساد می

توان دیدگاه اسالم را درخصوص دالیل و پیامدها ایجاد و گسـترش فسـاد در نظـام اداري و     به اجمال می

 : ضرورت برخورد با آن را، به شرح زیر بیان کرد

در معرض لغزش و انحراف قرار دارد و آنچه که ضامن حفظ ایمان انسان به ایـن لغزشـها    دائماً انسان -1

 . است» اجتناب از شبهات«و » ورع«است، همانا 

لذا در زندگی مدیران و . اي دارد روي انسان، دل بستن به دنیا نقش برجسته در لغزش و انحراف و کج -2

چـه در ادارة امـور جامعـه و چـه در     ) المال بیت(ف اموال عمومی مسئوالن نظام اسالمی، مراقبت در مصر

 . کند اي پیدا می مصارف شخصی جایگاه ویژه

کند، تنهـا سوءاسـتفاده مـالی از موقعیـت      خطر مهمی که مسئوالن و مدیران نظام اسالمی را تهدید می -3

سـاز ارتکـاب    کـه زمینـه  نیست، بلکه توجیه شرعی این سوءاستفاده براي پیدا کردن نوعی آرامـش اسـت   

 . گناهان بزرگتر و تخلفات بیشتر است

مدیران عالی نظام اسالمی باید به شدت مراقب نوع نگاه مردم به نحوه زندگی و افزایش دارایی خـود   -4

باشند و نظام اسالمی نیز، ضمن توجه به معیشت مناسب آنها، درخصوص نوع زندگی آنها بایـد مراقبـت   

 . الزم را به عمل آورد

المال یا ارتباط بـا مسـئوالن بـه     در برخورد با متخلفان، مخصوصاً کسانی که از طریق دسترسی به بیت -5

اي معمول گردد و ارتباط با مسئوالن نظام اسالمی نباید زمینه  رسند، نباید هیچگونه مالحظه منافع مادي می

 . را فراهم نماید) جویی رانت(استفاده غیرمعمول 
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یف، مصادیق، و ابعاد فساد اداري تعار: فصل سوم

 تعاریف

 تعریف لغوي فساد

کامل و   هاي مختلف به نحو نسبتاً از نظر کلی فساد داراي مفهومی بالنسبه شناخته شده است و در فرهنگ

 . بارزي، اصطالح فساد تعریف شده است

 . به معنی تباهی، لهو و لعب، شر و بدي است) بفتح فاء(لغت فساد 

 تباه، ضایع، نابود شده و فاسد االخالق یعنی زشت خو و بداخالق پلید، نابکار فاسد یعنی

هـم یعنـی   ) به فتح همـزه و سـین  (دهد و افسد  هم معنی تباه کردن و فتنه و فساد برپا کردن را می: افساد

 . فاسدتر

 :در کتاب معجم متن اللغرء تالیف آقاي شیخ احمدرضا چنین آمده است

 . ف صالحیت بودن، مال کسی را بزور گرفتنبرخال): مصدر(الفساد

 ... باطل شده و نابود گشته: المفسده

 : و نیز در کتاب المنجد اینطور تحریر رفته است

 ) باج گرفتن(کارهاي بیهوده، مالی را به بیداد گرفتن ) مصدر(الفساد 

 ) فرهنگ نظام(المفسد، کانون فساد یا عامل فساد بودن 

هی در مقابل صالح در عربی به معنی گرفتن مال بـه ظلـم و تعـدي، لفـظ فسـاد در      تباه شدن و تبا: فساد

در لغـت نامـه دهخـدا فسـاد     ) فرهنگ نفیسی. (مقابل صالح آمده است و نیز عدم امنیت، هنگامه، آشوب

 : بنحو کامل تر و بارزتري تشریح شده

 معیوب، تباه، خراب، گمراه، گندیده، شریر، باطل، سست، بیقوت: فاسد

آید که به معناي شکسـتن اسـت بنـابراین، در فسـاد      می Rumpereدر زبان التین اصطالح فساد از فعل 

شیوه رفتار اخالقی یا قانونی یا غالبـاً مقـررات   این چیز ممکن است که . شود شکند یا نقض می چیزي می

 ).152گزیده مسائل اقتصادي ـ اجتماعی شماره (اداري باشد 

انـدازي و ارتکـاب همـه آن     عمومی، فساد یعنی دغلکاري و حقه بازي و پشت هم اما به بیان امروزي  و

که چیزي را برداریم و به جایش یک چیز کـاذب   فساد یعنی این. کارهایی که مباین قانون و مقررات است

 ). مقدم(یا شبیه آن بگذاریم 
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د، اخالق بد، از بین رفتن بو گرفتن جس: در فرهنگ لغات اکسفورد نیز فساد بدینگونه تعریف شده  است

شرف، آبرو، حقیقت و هر صفت نیک دیگر، آلودگی ادبیات و متـون یـک زبـان بـه مطالـب ناصـحیح و       

 . اساس بی

 تعریف فساد از نظر اندیشمندان

ها و دغدغه فکري بسیاري از دانشمندان و متفکـران سیاسـی    گیر دولت مسئله فساد، در تمام ادوار، گریبان

سـال پـیش،    2000اي نیسـت و   معتقد است که فساد پدیـده تـازه   (Vito tanzi)تانزي ویتو. بوده است

دانتـه  . وزیراعظم یک شاه هنـدو در کتـاب خـود بـه معضـل فسـاد پرداختـه اسـت         (kautilya)کوتیال 

(Danteh)      نیز در قرن چهاردهم، در کتاب کمدي الهی، به مسئله فساد توجـه کـرده و فسـاد را از نظـر

 ). 49ترجمان اقتصادي، شماره (اعماق جهنم قرار داده است  بندي در درجه

، (Rousseau)، روسـو  (Mintesquieu)، منتسـکیو  (Machiveli)افراد دیگري نیز ماننـد ماکیـاولی   

بـه عقیـده   . اند و برخی دیگر از فالسفه در این مورد اظهارنظر کرده (Bentham Jeremy)جرمی بنتام 

ه طی آن موازین اخالقی افراد سست و فضیلت و تقواي آنان بـه نـابودي   ماکیاولی، فساد جریانی است ک

جا که بیشتر افراد ضعیف هستند و عاري از تقوي و پرهیزکاري، زمینه فساد در آنهـا   از آن. شود کشیده می

زاهـدي،  (گیـرد   همواره موجود است، مگر زمانی که تحت هدایت و زیر نفوذ یک رهبر بزرگ قـرار مـی  

خلدون نیز به فساد اداري توجه داشته است و علت اصلی آن را عالقه شدید طبقات حاکم به این ). 1375

کنـد کـه بـه     نظر وي، هزینه باالي تجمالت، طبقات حاکم را وادار مـی  به. کند زندگی تجمالتی عنوان می

یاسـی  شود کـه یـک سـامانه س    از دید منتسکیو، فساد سبب می). 1375حبیبی، (فساد اداري متوسل شوند 

وي معتقـد اسـت کـه در    ). 1375زاهـدي،  (خوب و صحیح به یک سامانه زشت و ناپسند تبـدیل گـردد   

حکومت مشروطه، شرافت به قدري مهم است که از هر پیشکشی بهتر است و احتیاجی به روي آوردن به 

م کاري مگـر  توان به انجا اما در حکومت استبدادي که نه شرافت وجود دارد و نه تقوي، نمی. فساد نیست

 . به امید استفاده مفسدانه، دل بست

در طول تاریخ، همواره ارتباط معکوسی بین استفاده صحیح از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته 

 . یافته است شده، فساد کاهش می و هنگامی که از قدرت بطور مطلوب استفاده می

هـاي   نظر وي، فساد به تمام شکل دهد، به قرار می گونارد میردالف فساد را در معناي وسیعتري مورد توجه

گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطالق اسـت  
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دهد که یک مامور دولـت در ازاي انجـام    مک مولن، معتقد است که فساد زمانی رخ می). 1375زاهدي، (

 . اي نقدي یا جنسی قبول نماید ست، رشوهکاري که از اقدام به آن نهی شده ا

ـ دولتـی بـراي نفـع شخصـی بیـان         روبین تئو بولد، فساد اداري و استفاده غیرقانونی از اختیـارات اداري 

 ). طرح مطالعاتی سازمان مدیریت، دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد(نماید می

به گمان وي، فساد اداري به رفتـار آن  . کند یم میساموئل هانتینگون نیز تصویر دیگري از فساد اداري ترس

براي منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته شده را زیرپـا  شود که  دسته از کارکنان بخش دولتی اطالق می

 ). همان منبع(گذارند  می

داننـد   برخی از پژوهشگران و صاحبنظران فساد اداري را آن گروه از اعمال کارکنان و مسئوالن دولت مـی 

یا بـه  ) کارمند خاطی(آن، رساندن فایده به عامل اوالً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام  که

 . شخص ثالثی باشد که عامل را براي انجام این امر اجیر کرده است

فسـاد  : فساد به شکل زیر تعریف شـده اسـت  ) یکپارچگی حکومت در آسیا(در گزارش کارگاه آموزشی 

عمل یا تصمیمی که موجب شود تا تعداد افراد متأثر از نتـایج منفـی عمـل یـا تصـمیم از       است ازعبارت 

از تعاریف چنین اسـتنباط  ). 15مجله کارمند، شماره (تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیشتر شوند 

زیـرا در  . شـد با شود که اوالً فساد امري نسبی است و در حقیقت، مرتبط با نظام ارزشی هر جامعه مـی  می

شـود، ممکـن اسـت در جامعـه      حالیکه فردي با ویژگی عملکردي خاص، در یک جامعه فاسد تلقی مـی 

گرچه فرض . گردد ثانیاً فساد بیشتر در دستگاه دولت مطرح  می. دیگري کامالً عادي و طبیعی قلمداد شود

اندیشد، لکن فساد  یبر این است که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به صالح و مصلحت م

 ).36الوانی، اقتصاد مدیریت، شماره (در بخش دولتی گسترش بیشتري دارد 

 تعریف فساد برمبناي افکار عمومی جامعه

هـا در طـول    هاي فرهنگی و اخالقی هر جامعه متفاوت است و در داخل یک جامعه نیز این ارزش ارزش

ساد اداري را باید با توجه به دیدگاههاي عمومی مـردم  برخی از محققان معتقدند که ف. کنند زمان تغییر می

یابد کـه   مصداف فساد را می) ـ دولتی هاي اداري در چارچوب فعالیت(در این راستا، اقدامی . تعریف کرد

مشکل مهمی . مولن و ناي در این نوع قرار دارند تعریف مک. از دید مردم جامعه غیراخالقی و مضر باشد

درخصوص رفتار اداري، . وجود دارد، این است که غالباً دیدگاه مردم یکسان نیست که در اینگونه تعارف

بـا توجـه بـه ایـن     . هاي مـردم بـا یکـدیگر اخـتالف دارنـد      طور غالب، دیدگاه نخبگان سیاسی و توده به
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فساد اداري را به سـه گونـه    (Heden Heimer)ها، یک محقق علوم سیاسی به نام هیدن هیمر  اختالف

 . کند اکستري و سفید تقسیم میسیاه، خ

 :فساد اداري سیاه

تـوان از   براي مثال، مـی . ها و نخبگان سیاسی منظور است و عامل آن باید تنبیه شود کاري که از نظر توده

 . دریافت رشوه براي نادیده گرفتن معیارهاي ایمنی در احداث مسکن نام برد

 :فساد اداري خاکستري

مـثالً کوتـاهی   . تفاوت هسـتند  هاي مردم در مورد آن بی اما توده. گان منفور استکاري که از نظر اکثر نخب

کارمندان در اجراي قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندان برخوردار نیستند و کسی غیـر از نخبگـان   

 . سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیست

 :فساد اداري سفید

آن را ) نخبگان سیاسـی و اکثـر مـردم عـادي    (ا اکثر اعضاي جامعه مخالف قانون است، ام  کاري که ظاهراً

پوشی از موارد نقـض   براي مثال، چشم. دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند آنقدر مضر و با اهمیت نمی

 . اند مقرراتی است که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی ضرورت خود را از دست داده

 مومی تعریف فساد براساس منافع ع

دانند که اوالً به منـافع   برخی از محققان فساد اداري را آن گروه از اقدامات کارمندان و مسئوالن دولت می

کارمنـد اقـدام   (لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن رساندن فایده به عامـل   (Public Interest)عمومی 

براین اسـاس کـارل فـردریچ    . ه است، باشدیا به شخص ثالثی که عامل را براي این اقدام اجیر کرد) کننده

(Carl Friedrich)  باشـد بـر اثـر     که هرچه صاحب قدرتی که مسـئول اداره سـازمانی مـی   مدعی است

این فرد به منافع . اي نقدي یا جنسی، اغوا شود و به انجام کارهاي غیرقانونی مبادرت ورزد دریافت رشوه

 ). 1375زاهدي، (عمومی زیان رسانده است 

دارند که یک  نیز چنین اظهار می (H.D.Lasswell)السول.دي.و اچ (Arnold Rogow)ولد روگو آرن

در این تعریف، همانند تعریف قبلی، با . گردد اختالل در تمام نظام اجتماعی میدستگاه فاسد سبب ایجاد 

شـت  این مشکل مواجه هستیم که ممکن است همه اقشار مختلـف جامعـه در مـورد منـافع عمـومی بردا     

تضاد بین طبقات مختلف اجتماعی نظیر کارگران و صاحبان سرمایه ممکـن اسـت   . یکسانی نداشته باشند
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شود، از نظر گـروه دیگـري مضـر و     یک گروه موافق منافع عمومی تلقی میسبب شود اقدامی که از نظر 

گري از دیـدگاه  براي مثال قانون ممنوعیـت اعتصـابات کـار   ). 1375حبیبی، (مغایر با منافع عمومی باشد 

گروه اول، اجـراي ایـن قـانون را بـراي حفـظ نظـم و       . شود صاحبان صنایع و کارگران یکسان تعبیر نمی

دانند در حالیکه گروه دومف آن را ابزاري براي اسـتثمار هرچـه    گیري از اخالل در تولید ضروري می جلو

 . کنند گیري از افزایش حقوق آنان تلقی می بیشتر کارگران و جلو

 هاي اجتماعی و خانوادگی در تصمیمات کارمندان  عریف فساد اداري براساس نقش وابستگیت

گویـد کـه مسـئوالن دولتـی      وي در مورد نقش اقتصادي دولت مـی . این دیدگاه را تانزي ارائه کرده است

اي خـود   بـر روي تصـمیمات حرفـه   دهند منافع شخصی یا عالیق خانوادگی و اجتماعی  هرگز اجازه نمی

تأثیر روابط شخصی و خانوادگی قرار گیرند و میزان تأثیر این عوامل بر تصمیمات اداري آنها تـأثیر   تتح

اما در جهان واقعی، هم مسـئوالن و هـم اشـخاص خصوصـی، در اتخـاذ تصـمیمات اداري، بـه        . بگذارد

یا مسـئول  با توجه به نکات فوق، تانزي معتقد است کارمند . خصوصیات فرهنگی هر جامعه بستگی دارد

منـافع شخصـی بـا    تأثیر  تحتدولتی هنگامی مرتکب فساد اداري شده است که در اتخاذ تصمیات اداري 

به عبارت دیگر، فساد از نظـر تـانزي   . هاي اجتماعی قرار گرفته باشد روابط و عالیق خانوادگی و دوستی

بات شخصی یا خانوادگی نباید نقض اصل رفتار برحق، بیطرفانه و مبتنی بر ضابطه است که بنابر آن، مناس

 . هاي غیردولتی یا مقامات دولتی نقش ایفا کند در تصمیمات اقتصادي سازمان

ورزي و  طرفـی و پرهیـز از هـر نـوع غـرض      انگارد کـه اصـل بـی    درباره نقش دولت چنین می نظر رایج

ت اقتصـادي کـه   جانبداري ناحق از این و آن، مورد احترام مقامات و ماموران دولت اسـت ودر تصـمیما  

فساد از نظـر تـانزي در بسـتر    . شود، روابط شخصی نباید نقشی ایفا کند شامل حال بیش از یک طرف می

موانع گذارد تا  اشخاص را باز میروید شرایطی که دست بعضی از  شرایطی که دولت ایجاد کرده است می

گاههاي دولتی هستند، امتیازهـایی  را دور بزنند یا بکوشند با دادن رشوه به کسانی که در رأس برخی دست

 . شود بدست آورند، این رشوه غالباً به عنوان هدیه داده می

 تعریف گزیده فساد اداري

یک از آنها تصویر  کنند، هیچ هایی از فساد اداري اشاره می که هریک از تعاریف ارائه شده، به جنبه درحالی

تـري از فسـاد    کن با ادغام تعاریف فـوق، تعریـف کامـل   لی. دهند جامع و دقیقی از این پدیده را ارائه نمی

 : توان به عنوان یک تعریف پیشنهادي پذیرفت این تعریف را می. شود اداري به صورت زیر ارائه می

 : فساد اداري عبارت است



WWW.SABTEAHVAL-TEHRAN.IR

13

برداري براي خود یا اشـخاص دیگـر یـا در قبـال      الف ـ اقدامات ماموران دولتی که با هدف انتفاع و بهره 

: پذیرد فت مال براي خود یا اشخاص دیگر از طریق راههاي زیر انجام میدریا

 نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداري  -

 تعبیر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداري -

 تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط اداري -

 رجوع خودداري، کندکاري و یا کوتاهی در انجام وظایف قانون در قبال ارباب  -

تسهیل یا تسریع غیرعادي در انجام کار براي اشخاص معین در مقایسه با دیگران  -

برداري براي خود یا اشخاص دیگـر در   ب ـ اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی که با هدف انتفاع و بهره 

یح انجـام  منظور برخورداري از مزایا و امتیازات از راههاي غیرصـح  قبال پرداخت مال به ماموران دولت به

 . پذیرد می

. تر است تر ومناسب تعریف فوق براي مطالعه کاربردي فساد و روشهاي مبارزه با آن از تعاریف قبلی کامل

از یک سوء در این تعریف از مفاهیم غیردقیق و کلی نظیر منافع عمومی یا دیدگاه عمومی اسـتفاده نشـده   

کنـد، بلکـه    قض قـوانین و مقـررات محـدود نمـی    است و از سوي دیگر، این تعریف، فساد اداري را به ن

شود و مهمتر از آن، فساد، شامل تغییرات قانونی براي نفع شخصی  هرگونه تعبیر و تفسیر را هم شامل می

مزیت دیگر این تعریف این است که در آن . گویند گذاري می شود که به آن فساد در قانون و صنفی نیز می

 . ي مشارکت در فساد نیز اشاره شده استهاي مختلف کارمندان برا انگیزه

 : شود به شرح زیر است با این تعریف، تخلفات ماموران که از مصادیق فساد تلقی می

دریافت آن براي خـود یـا   دریافت هر نوع مال یا تقاضاي دریافت یا توافق براي دریافت و یا پیشنهاد  -1

مشترکاً با کس دیگر یا در رابطه با اشخاص دیگر شخص دیگر، مستقیم یا با واسطه، به صورت انفرادي یا 

 : در ازاء یا براي

 پوشی از انجام کاري در ارتباط با وظایف سازمانی و شغلی  یا چشمانجام کاري  -

 اي تسریع، تسخیل، توجه خاص و کمک در انجام کاري یا معامله -

 ي ا تأخیر، کندکاري، کم توجهی و ممانعت از انجام کاري یا معامله -

 عدم رعایت منافع و مصالح دولت و سازمان متبوع در محاکم و مراجع با اعالم و رأي غیردولتی -

 هاي غیردولتی یا مجبور نمودن دیگر کارکنان به ارائه گزارش غلط و غیردولتی ارائه گزارش -
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ي لتـی بـرا  پرداخت هر نوع مال یا توافق براي پرداخت یا پیشنهاد پرداخت آن بـه دیگـر مـأموران دو    -2

 هاي اداري و سازمانی براي انتفاع خود یا اشخاص دیگر به صورت مستقیم یا با واسطه  کسب موقعیت

پرداخت هر نوع مال یا توافق براي پرداخت یا پیشنهاد پرداخـت آن از محـل منـابع دولتـی و امـوال       -3

تبوع بـه مـاموران دولتـی    در اختیار دستگاه مهاي اداري  عمومی و همچنین اختصاص امتیازات و موقعیت

تسـهیل غیرمتعـارف در انجـام امـور یـا      ها با هدف انتفـاع دسـتگاه یـا تسـریع و      شاغل در دیگر دستگاه

 پوشی از انجام کاري چشم

مندي غیرمتعارف اشخاص از  منظور انتقاع و یا بهره سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداري و سازمانی به -4

 ي هاي ادار امتیازات و موقعیت

هاي  دریافت هر نوع مال یا تقاضاي دریافت یا توافق براي دریافت و یا استفاده از امتیازات و موقعیت -5

 . این ماده 4هاي موضوع بند  اداري دیگر دستگاههاي اجرایی توسط ماموران دولتی با هدف

هـاي   و دسـتگاه هر نوع مشارکت در انجام معامالت و اجراي قراردادها با اشخاص حقیقی و حقـوقی   -6

سـازمان مـدیریت، طـرح    (اجرایی دیگر که مستقیماً با وظایف دستگاه متبوع مامور دولتـی مـرتبط باشـد    

 ).1384مطالعاتی معاونت امور اداري، 

 اداري اتتعریف تخلف

و مسئولیتی مختلف، قوانین هاي شغلی  که کارکنان یک سازمان در رده تخلفات اداري، عبارت است از این

ها، گردش کارها، هنجارها و قواعد کاري و کارگاهی را به صـورت کلـی یـا جزئـی،      نامه ت، آیینو مقررا

به طوري که بر اثر آن، فرآیند تولید کاالها یا ارایه خدمات سازمان و . عمدي یا غیرعمدي مراعات ننمایند

بعضـی از  . ی اسـت هاي مختلف تخلفات اداري داراي مصداق. دار شود اعتبار و حیثیت اجتماعی آن خدشه

کـاري، اسـتفاده از    غیبت و تأخیرات غیرمجاز، گزارش خالف واقـع، کـم  : آنها به عنوان نمونه؛ عبارتند از

 . وقت و امکانات سازمانی به نفع خود

مقایسه این تعریف با تعریف پیشنهادي ما از فساد اداري به روشنی گواه آن است که تخلفات اداري، تنها 

 . کنند صداق فساد پیدا میدر شرایط معینی، م

 تفاوت تخلفات اداري و فساد اداري

هاي مختلف شغلی و مسئولیتی، قـوانین   تخلفات اداري عبارت است از اینکه کارکنان یک سازمان در رده

ها، گردش کارها، هنجارها و قواعد کاري را به بصورت کلـی یـا جزئـی، عمـدي یـا       نامه و مقررات، آیین

ایند، بطوریکه براثر آن، فرآیند تولید کاالها و یا ارائه خدمات سازمان و نیز اعتبار و غیرعمدي مراعات ننم
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در حالیکه فساد اداري، حالتی در نظام اداري است که در اثر تخلفات . دار شود حیثیت اجتماعی آن خدشه

و اثربخشی مورد  آید و آن را از کارآیی مطلوبی وجود می مکرر و مستمر کارکنان و نهادینه شدن تخلف به

در واقع تخلفات اداري با تکرار، استمرار و نهادینه شدن و تأثیرات قابل توجه در نظـام  . دارد انتظار باز می

 . شود اداري به فساد اداري منجر می

 انواع فساد بندي  تقسیم

 فساد اقتصادي  -1

تالل در نظـم اقتصـادي یـا    فساد اقتصادي عبارت است از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجـب اخـ  

هاي مختلف، از واحدهاي کوچـک گرفتـه تـا اخـالل در اقتصـاد       عملکرد بهینه مراکز اقتصادي در مقیاس

 . گردد کشور می

از نظر یک اقتصاددان، فساد یک بازار . فساد مثل هر مبادله دیگر به دو طرف خریدار و فروشنده نیاز دارد

وعی نظام عرضه و تقاضا برقرار است، بازاري کـه در آن، کارمنـدان و   دهد که در این بازار ن را تشکیل می

کارگزاران و همچنین مسئوالن دولتی از یک سو و شرکتها و خانوارها از سوي دیگر حاضر هستند، یعنـی  

. دهـد  همان عناصري که یک اقتصاددان در تحلیل یک بازار به مفهوم اقتصادي کلمه مورد توجه قرار مـی 

 .شود، فساد است و آنچه متقاضی الزم دارد، باز هم فساد است بازار عرضه میآنچه در این 

 فساد سیاسی -2

فسـاد  . شـود  هاي شخصی ویا غیرقانونی اطالق مـی  این اصطالح، به استفاده از قدرت سیاسی براي هدف

و  تعریف. سیاسی، به معناي کسب منابع نامشروع شخصی از طریق قدرت سیاسی یا موقعیت دولتی است

ایـن نـوع فسـاد، بیشـتر شـامل      . هاي مختلف متفـاوت اسـت   کاربرد آن با توجه به زمان، مکان و فرهنگ

هـاي   هاي سیاسی و نظـام  فساد سیاسی، به اندازه تاریخ دولت در فرهنگ. شود انحراف مسیر انتخابات می

 . شور استتأثیر نظام سیاسی هر ک فساد سیاسی بیشتر تحت. دولتی و اندیشه سیاسی قدمت دارد

بعضی از کارشناسان فساد، گرایش حاکمان به اسـتبداد و وضـع قـوانین تبعیضـی بـه نفـع سیاسـتمداران        

این نوع رفتارها کـه  . آورند اي از فساد اداري به شمار می قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت را نیز گونه

تواند شامل اعمـالی باشـد کـه     ط میشود، این باور عمومی که فساد فق اصطالحاً فساد قانونی نیز گفته می

ترتیب، در هر جامعه گروهی از افراد که نفوذ قدرت سیاسی بـاالیی   بدین. کند مغایر قانون است را رد می

توانند قوانین را تغییر دهند که چنین رفتاري با توجه به تعریف فساد اداري،  دارند، براي انتفاع شخصی می

همراه نیست و افراد با استفاده از مقام و نفوذي که دارند و بـدون  وانین زیرا با نقض ق. شد فساد تلقی نمی
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به همین دلیل است که بسیاري از اقدامات که . پردازند که عمالً قانونی را نقض کنند، به سوءاستفاده می این

 شوند، ممکن است در قانون چنین تعریف نشده باشد، اگر چه ممکـن  معموالً به عنوان فساد توصیف می

است آنها برخالف معیارهاي اخالقی باشند، در اشاعه و گسترش فساد سیاسی، متغیرهاي زیـادي دخیـل   

 . یابد هستند که بسته به این متغیرها، فساد سیاسی گسترش یا کاهش می

 : باشند ترین این متغیرها سه مورد زیر می از جمله مهم

 یزان ثبات سیاسی م -3میزان آزادي سیاسی  -2نحوه تقسیم قدرت سیاسی  -1

دهند وچون آینـده   ثبات سیاسی، کارکنان تمایل بیشتري به ارتکاب فساد اداري نشان می مثالً در محیط بی

کنند از قدرت و اختیارات خود حداکثر نفع کوتاه مدت را ببرند  بینند، تالش می سایسی خود را متزلزل می

ین قدرت رأي مـردم در انتخـاب سیاسـتمداران    و همچنین هرقدر آزادي بیان و آزادي مطبوعات و همچن

شود که سیاستمداران براي کسب وجهه اجتماعی و سیاسـی هـم کـه شـده، کمتـر       بیشتر باشد، باعث می

شود که مردم دیگر  مرتکب چنین فسادي شوند، چرا که اگر دست به انجام فساد سیاسی بزنند موجب می

ز لحـاظ سیاسـی و آزادي بیـان بـاز باشـد، مطبوعـات بـه        و در شرایطی که جامعـه ا به آنها اعتماد نکنند 

هاي سیاسـی و احـزاب    بنابراین، وجود آزادي. دهند پردازند وحیثیت و آبروي او را برباد می افشاگري می

گوناگون در سطح جامعه و رقابت سیاسی سالمف همچنین ثبات سیاسی و تقسیم صحیح قدرت از جمله 

 . شوند گیري از فساد اداري می دهند و باعث جلو کاهش میعواملی هستند که فساد سیاسی را 

 فساد اداري  -3

طور مفصل به تعریف مفهوم فساد اداري پرداخته شد، لذا در اینجا تنهـا بـه ایـن نکتـه      در بخش پیشین به

  .شوند کلیه فسادهاي ذکر شده چنانچه در نظام اداري رخ دهند، فساد اداري نامیده می: کنیم که اشاره می

 فساد کالن و فساد خرد -4

فساد روساي دولت، وزیران و کارمندان عالی رتبه را فساد کالن و فسـاد کارمنـدان جـزء را فسـاد خـرد      

فساد کالن، نوعاً فسادي است که توسط افراد م مقامات رده باالي اداري، بصورت بانـدي و بـا   . گویند می

ین نوع فساد، جز گروه مجرمان یقه سـفید از صـاحبان   مرتکبان ا. گیرد توجه صورت میارقام زیاد و قابل 

سازند، کمتر تحت  ها و خسارات غیرقابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می هستند و با آن که زیانزر و زور 

یـا  » حمایـت «یـا  » توان توجیـه «این گروه با برخورداري از . گیرند تعقیب دستگاه عدالت کیفري قرار می

مگر کسانی که هر سه پایگاه خود را به دلیلی از دست داده (مانند  صون از تعقیب میاصوالً م» امکان فرار«

 . باشند
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 فساد سازمان یافته و فساد فردي -5

مورد نیاز و دریافت کننده آن به خـوبی شـناخته شـده    ) رشوه(فساد سازمان یافته، هنگامی است که وجه 

در نظام اداري با فساد سـازمان  . ده، اجرا شودکند که سفارش خواسته ش است و پرداخت وجه تضمین می

دانند به چه کسانی رشوه دهند و چه چیـزي در قبـال رشـوه بـه دسـت آورنـد و        گذاران می یافته، سرمایه

کنند که فساد سازمان  برخی استدالل می. گیرند هاي خود می اطمینان دارند که مجوزهاي الزم را براي بنگاه

ن در چنین نظامی، یک دیوان ساالر فاسد، سهم کامالً مشخصی از سود بنگاه یافته، ضرر کمتري دارد، چو

 . کند و نفع او در موفقیت بنگاه است را طلب می

گذاران باید به چندین مقام رسمی رشوه بدهند و ضمانتی هم نیست که با تقاضاي  در فساد فردي، سرمایه

گیـر،   عالوه بر این، اگر چند عامل رشوه. یه شودرشوه بیشتري روبرو نشوند و مجوزهاي مورد نیاز نیز ته

از یک تولید کننده درخواست رشوه کنند، بدون اینکه درباره مبلغ کل رشوه در بـین خودشـان بـه توافـق     

رود که تقاضاي بیش از حد داشته باشـند و فعالیـت تولیـدي را بـه توقـف بکشـنانند        برسند، احتمال می

). 1371مائور، (

 اي  فساد سامانه -6

یعنی فساد فراگیر، سازمان یافته و گسترده در کلیه سطوح مختلف دولت که ماموران دولتی وسیاستمداران 

اي، اساسـاً   فسـاد سـامانه  . هر دو به نحوي یکسان و تقریباً تمام دستگاههاي دولت در آن مشارکت دارنـد 

ت براي انتقال منـافع و عوایـد   اي سیاسی است، یعنی کسانی که در مواضع قدرت قرار دارند از دول پدیده

 . کنند نامشروع به خود و وابستگان طرفدارشان استفاده می

اي نیز قابل تصور است و عمالً مصادیق آن در بعضی از کشـورهاي درحـال    شکل دیگري از فساد سامانه

کننـد   در این حالت، یک جرگه سیاسی خاص از قـدرت مسـلط اسـتفاده مـی    . توسعه مشاهده شده است

آورد و سپس براي تثبیت قدرت خـویش، بخشـی از عوایـد     تگاه دولت را منحصراً در تصرف در میودس

دهد و از توانشان بـراي اعمـال    عناصر وابسته طرفدار تخصیص میغیرقانونی حاصل از فساد به استخدام 

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

 مند و فساد غالب فساد قاعده -7

منـد فـرق    درج شیوع در میان جوامع مختلف، تفاوت زیادي با هم دارد که از کم تا بسیار رایج یـا قاعـده  

امـا هرگـاه فسـاد بـه شـکل      . اگر فساد کم باشد به آسانی قابل کشف، مجازات و نـابودي اسـت  . کند می

درجایی کـه  . یابد هاي فساد افزایش می ش می یابد و انگیزهمند درآید، احتمال کشف و مجازات کاه قاعده
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مند شده باشد، نهادها، قوانین و ضوابط رفتاري، با شـگردهایی بـا مقولـه فسـاد مطابقـت داده       فساد قاعده

 .کنند شوند و دیوان ساالري و کارگزاران معموالً به اصطالح از الگوهاي غارتگري پیروي می می

همانند آب رودخانـه  . گیرد، به فساد غالب معروف است هاي دولتی را دربر می فسادي که سراسر دستگاه

 .گیرد ها را فرا می گیرد، فساد فراگیر و غالب همه دستگاه آید و همه اطراف را می که باال می

 فساد ساخت و پاختی  -8

ـ . باشد موارد بسیاري وجود دارد که در آنها فساد به نفع مامور و ارباب رجوع می کـدام، نـه    ابراین هـیچ بن

رشوه دهنده و نه رشوه گیرنده، انگیزه و اشتیاقی براي گزارش و اعتراض ندارند، زیرا هر دو طرف سـود  

ممکن اسـت  (نامند  اي را فساد دزدانه می چنین پدیده (Vishney)و وشینی  (dhleifer)شلیفر . برند می

رجـوع،  کنـد و در آن اربـاب    تد را مخفـی نمـی  تا آن را از مواردي که مامور، دادوسـ ) فساد سازشی باشد

گیرد،  پردازد، اما مامور نیز مقداري اضافی براي خود می الزحمه، یا جریمه الزم را به دولت می قیمت، حق

. تر و کشف آن دشوارتر و بنـابراین، پایـاتر اسـت    این فساد از نظر شلیفر و وشینی، خائنانه. متمایز سازند

انگاري رسمی در ضوابط وارسـی کیفیـت،    نوع فساد، شامل بسیاري از موارد سهلباید اضافه کرد که این 

ها و پلها یا تهیه مواد غذایی و دارویی، در بازرسی آلودگی و جـز اینهـا    در بررسی مسائل ایمنی ساختمان

 ). 42باردان، مجله برنامه و بودجه، شماره (گردد  می

 فساد مالی -9

 : هاي آن، به چهار صورت زیر مطرح گردیده است رآمدي و هزینهبندي فساد مالی از حیث د طبقه

که مجریان دولتی در وضعیت معینی اقدام شود  این مورد هنگامی مطرح می :الف ـ فساد مالی هزینه کاه 

. کنند تر از سطح مقرر آن می ها به سطحی پایین هاي عامل یا کارگزار و آوردن این هزینه به کاستن از هزینه

انداز ناشی از ایـن کـاهش    پس. گونه فساد مالی، مراعات نکردن بعضی از مقررات است ارف اینشکل متع

 . توانند بین خود تقسیم کنند هزینه را مجري و عامل می

ساز این نوع فسـاد مـالی در سـه وضـعیت مختلـف پـیش        هاي زمینه فرصت :ب ـ فساد مالی هزینه افزا 

شـود و از   ا و خدماتی که رسماً و به قیمت ثابـت عرضـه مـی   نخست موقعی است که براي کااله. آید می

در این وضـعیت امـور دولتـی ممکـن اسـت      . جمله وقت خود مجري دولتی، تقاضاي اضافی وجود دارد

کند این رانت ضمنی را به خـود   درصدد آن برآید که با مطالبه قیمتی که با توجه به کشش بازار تعیین می

ازار موضوع مورد توجه اقتصاددانانی است که به تحلیل مسأله فساد مالی این فساد مالی ب. اختصاص دهد

آید که مجریان دولتـی کـه بـه     ها در مواقعی پیش می یک موقعیت دیگر براي افزودن بر هزینه. پردازند می
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از هاي مربوطه دارنـد،   نامه، اجاره نامه و تعیین رویه اتکاي اختیارات و کنترلی که در زمینه صدور موافقت

احتماالً بخواهند از آن اختیارات در جهت منـافع خـود سوءاسـتفاده    . نوعی قدرت انحصاري برخوردارند

نامـه   در این موارد، هدف مجري دولتی آن است که الاقل بخشی از ما به ازاي امتیازي را کـه اجـاره  . کنند

هـا وجـود دارد    بر هزینـه متضمن است به نفع خود تحصیل کند و باالخره امکان دیگري که براي افزودن 

 . باشد سوءاستفاده از قدرت قانونی مثل مورد وصل غیرقانونی مالیات می

آید که مجري دولتی درصدد برآید کـه درآمـد یـا     این مورد هنگامی پیش می :ج ـ فساد مالی درآمد افزا 

ی که به اتکاي گـواهی  هاي اضاف منافعی را بیش از حد قانونی و مقرر به کارگزار منتقل کند، مثالً پرداخت

تواند تبانی با عامل و شریک شدن در منافع  انگیزه این اقدام می. گیرد غیرواقعی کار انجام شده صورت می

 . تبارساالري یا جانبداري باشد

در این مورد، مجریان دولتی، مستقیماً درآمدها و منافعی را که براي عامالن در  :د ـ فساد مالی درآمد کاه 

مثالً با تعویق پرداخت وجوه بازنشسـتگی و برداشـت   (دهند  شده است، به خود اختصاص مینظر گرفته 

آید که عامالن، آگاه  این نوع فساد در مواقعی پیش می). غیرمجاز بهره آن یا با دزدیدن ملزومات از ادارات

 . مالن بکاهندتوانند با تهدید و زور نیز از درآمدها و منافع عا مجریان دولتی می. به حقوق نیستند

 عوامل مؤثر بر ایجاد فساد اداري

گردند به چهار دسته و به شرح  طور کلی عوامل مؤثري که موجب ایجاد و بروز فساد در نظام اداري می به

 : اند بندي شده زیر تقسیم

 :الف ـ عوامل اداري و مدیریتی

. عدم وجود شفافیت و پاسخگویی و رضایتهاي نظام اداري-1

ادي مشکالت اقتص-2

توزیع نامناسب درآمدها-3

عدم ثبات مدیریت و عدم امنیت شغلی کارکنان -4

اعطاي اختیارات زیاد و قدرت بیش از حد و سوءاستفاده از آن -5

نارسایی و پیچیدگی قوانین و مقررات -6

عدم وجود نظام تشویق و تنبیه مناسب اداري -7

نبود نظام شایسته ساالري-8
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هاي اداري انحصار و رضایت-9

هاي الزم در بعد نظارت  اختارهاي نظارتی و عدم وجود هماهنگیضعف س-10

اي کارکنان  کفایتی حرفه بی-11

ضعف ساز و کارهاي نظارتی -12

ضعف دانش و تخصص مدیران -13

 :ب ـ عوامل فرهنگی و اجتماعی

ضعف وجدان کاري و انضباط اجتماعی -1

ها  ناآگاهی یا آگاهی مردم از حدود وظایف و فعالیت دستگاه-2

تأمین اجتماعی ناکارآمد نظام -3

شمارد ساختار اجتماعی که مقامات دولت را برتر می-4

سطح پایین اخالقیات در جامعه -5

اي  قوي بودن پیوندهاي فامیلی و قبیله-6

رواج مادي گرایی -7

 :ج ـ عوامل سیاسی

منـافع و   کند و از این طریق بر ساختار سیاسی جامعه، میزان قدرت و مسئولیت سیاستمداران را تعیین می

تواننـد بـر    شش متغیر عمده سیاسی کـه مـی  . هاي فساد اداري براي هر سیاستمدار مؤثر خواهد بود هزینه

 :میزان فساد تأثیر بگذارند عبارتند از

نحوه تقسیم قدرت سیاسی -1

میزان آزادي سیاسی-2

میزان ثبات سیاسی-3

نبودن استقالل قضایی-4

هاي فشار وجود گروه-5

 رسانی مستقل عهاي اطال عدم وجود جریان-6

: د ـ عوامل اقتصادي

درآمد ناکافی کارکنان -1

توزیع ناعادالنه درآمدها-2
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ناکارآمدي نظام تأمین اجتماعی -3

. کند هایی که بطور مصنوعی بین عرضه و تقاضا شکاف ایجاد می سیاست-4

 کم بودن درآمد کارکنان بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی-5

طـور واضـح و روشـنی ترسـیم شـده       امل ایجاد فساد در نظام اداري بهها و عو ، کانون1در نمودار شماره 

تواند یکی از عوامل پنجگانه زیـر باشـد    شود، کانون ایجاد فساد اداري می طور که مالحظه می همان. است

: توانند باعث فساد در نظام اداري شوند که هر کدام از این عوامل به طریقی می

نخبگان جامعه -1

ريساختار نظام ادا-2

قوانین و مقررات-3

کارمندان -4

 ارباب رجوع -5
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هاي زاید پیچیدگی

حاکمیت رابطه

عدم حاکمیت شایستگی

اعمال 

نفوذ

فساد

معامله

خستگی و 

سردرگمی

عدالتی بی

قوانین

نیاز اقتصادي 

اي کفایتی حرفه بی

ابهام در قوانین 

ارساخت

نخبگان

قدرت و جایگاه اداري

ثروت نامشروع

روابط با میدران ارشد

فراتر از 

قانون

رشوه

کارمندان

قوانین زیاد

تناقض در قوانین

ارباب 

رجوع

ارتباط با کارمندان

وابستگی و آشنایی با

رشوه

نظام 

اداري
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 پیامدهاي فردي، اقتصادي و فرهنگی فساد اداري

در ادامـه سـعی شـده تـا     . درخصوص پیامدهاي فساد در نظام اداري مطالب زیـادي عنـوان شـده اسـت    

 . طور مختصر، مفید و کاربردي ارائه شود بندي آنها به جمع

 :الف ـ پیامدهاي فردي فساد اداري

دار  هاي روحی و روانی، بروز اختالفات خـانوادگی، خدشـه   دار شدن امنیت شغلی، بروز ناهنجاري خدشه

شدن اعتبار و حیثیت فرد، عدم هدایت مناسب استعدادهاي فردي، پایین آمدن انگیزه کـاري در کارکنـان،   

اعتمـادي در مـردم و    یتقدم منافع فردي بر منافع سازمانی، افزایش هزینه زندگی براي مردم، ایجاد جو بـ 

هاي اجتماعی آن، به خطر انداختن ثبات و امنیـت فـرد در    تضعیف اعتماد عمومی جامعه و تحلیل سرمایه

 . جامعه

 ب ـ پیامدهاي سازمانی فساد اداري 

رنـگ شـدن    رسانی بـه فرآینـد توسـعه منـابع انسـانی، کـم       وجود آمدن ریسک فساد در سازمان، آسیب به

هاي انجـام شـده روي    گذاري هاي بیرونی در سازمان، هدر رفتن سرمایه تشدید کنترلهاي درونی و  کنترل

هاي منفی در سازمان، تأثیر بر کارایی سازمانی،  منابع انسانی، کم رنگ شدن فضایل اخالقی و ایجاد ارزش

در هاي ارتکاب فساد، باال رفتن قـدرت دولـت    کاهش مسئولیت در مقابل اختیارات زیاد، افزایش فرصت

ها،  محدود کردن صادرات و نظارت بر تجارت، عدم رعایت ضوابط و اصول شایسته ساالري در استخدام

زا در کارهـا، رشـد    پایدارسازي و گسترش فساد از راه ایچاد و بسـط مقـررات دسـت و پـا گیـر و وقفـه      

منـد و   گیري بوروکراسی قاعـده  انحصارگرایی دولتی و محدود ماندن فعالیت بخش خصوصی، عدم شکل

دار شدن حیثیت اجتمـاعی سـازمان،    ها، خدشه مند، کاهش اهمیت قانونی بودن و مؤثر بودن دولت ضابطه

 . تضعیف نظام ارزیابی

 : ج ـ تأثیر بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادي

هـاي اقتصـادي،    مانـدگی  هاي اقتصادي، افزایش درآمدهاي نامشروع، توجیه غیرمنطقی عقب افزایش هزینه

وجود آمدن فرصتهاي سودجویی براي دالالن سودجو، پایین بـودن   شکاف میان عرضه و تقاضا و بهایجاد 

ها در اثر فسـاد   گذاري دیدگی سرمایه روند توسعه و تغییرات مثبت و تالش در حفظ وضع موجود، آسیب

خارجی در اثـر  داخلی و   گذاري شدید و ناآشکار، از میان بردن شرایط رقابتی در اقتصاد، کم شدن سرمایه

المللـی، مـانع توسـعه     ها از طرف بانکها و سـازمانهاي بـین   کاهش انگیزه، کم شدن درآمد دولت، قطع وام
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اقتصادي و اجتماعی شدن، افت کیفیـت خـدمات عمـومی و زیربناهـا، کـاهش درآمـد مالیـاتی و انتقـال         

 . هاي دولتی کیب هزینهجویی، ایجاد اختالل در تر استعدادها از فعالیتهاي تولیدي به سمت رانت
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تعاریف و مفهوم رشوه، : فصل چهارم

 نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه  آیین

 هاي اجرایی و تکالیف دستگاه

 و ارتشاء اءتعاریف رش

برخـی بـرعکس   . رشاء به کسر راهء و مصدر آن یرشی به معناي رشوه دادن است از مشتقات کلمه رشوه،

 . باشد و به معناي ریسمان دلو است أخوذ از رشاء میاین مطلب عقیده دارند رشوه م

داننـد و   اما بعضی رشاء به فتح راء را اعطا رشوه و رشاء به کسر راء را به همان معناي ریسـمان دلـو مـی   

صورت رِشوه، رشوه و رشوه خوانده  ظاهراً بین رشاء تفاوتی قائل هستند ولیکن با عنایت به اینکه رشوه به

شود گرچه کلمه رشاء بـه هـر دو صـورت در عـرف      رشاء نیز به دو صورت خوانده می شود بعید نیست

 . شود غریب االستعمال است و معموالً رشوه بکار برده می

 معناي قانونی رشاء 

رشاء عبارت است از دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه و یا سند تسلیم مال بـه مسـتخدم دولـت از    

 . زي بوده و این امتیاز بتواند به حق و یا به ناحق باشدطرف راشی جهت تحصیل امتیا

 :معناي لغوي و اصطالحی ارتشاء

ارتشاء مصدر ثالثی مزید رشوه از باب افتعال و به معنی گرفتن رشوه است، اسم فاعل آن از باب افتعـال  

ه و رشـوه  در کتاب لغت در ذیل کلمه ارتشـاء معنـاي اخـذ رشـو    . باشد مرتشی به معنی رشوه گیرنده می

ستاندن قید شده است و همگی اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجـه و بـا تسـلیم مـالی از ناحیـه      

معناي خود رشوه آورده شده، برعکس رشاء که در برخی از موارد به . اند مستخدم دولتی را ارتشاء دانسته

ارتشـاء فقهـا در ذیـل     درخصوص معناي اصـطالحی . در مورد ارتشاء کسی معترض این معنا نشده است

اند و از عبارت رشوه و اخذ رشوه براي معنـائی متـرادف ارتشـاء اسـتفاده      کلمه ارتشاء تعریفی ارائه نداده

الراشـی و المرتشـی و یـا الراشـی و     ) ص(اهللا  اند، در روایات نیز در حـدیث معـروف لعـن رسـول     نموده

ه خود دلیل این است که کلمـه ارتشـاء از ناحیـه    المرتشی کال همانی النار از مرتشی یاد شده است که البت

بایست صورت بگیرد و ارتشاء غیر از رشوه و رشاء است و نهایتاً اینکه رشوه شـامل رشـاء و    مرتشی می

 . گردد ارتشاء می
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 معناي قانونی رشوه 

آبـان   30ماده واحده قانون دیوان جزاي اعمال دولت مصوب  10در مقررات مربوط به رشوه تنها در جزء 

کلمه ارتشاء تعریف شده است و در سایر مقررات و از جمله مقرارت قانون تشـدید کـه در حـال     1308

الذکر، مقصود  مطابق قانون فوق. اند باشد، مرتشی را فاعل عمل ارتشاء تعریف نموده حاضر محل استناد می

ه یا تسلیم مالی است از طـرف  از کلمه ارتشاء در قوانین مذکور اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وج

مستخدام دولتی یا مملکتی یا بلدي براي انجام ندادن امري که مربوط است به مشکالت قضـائی و اداري  

کاراداري شخصی باشد که وجه یـا مـال یـا     شخصی باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته، خواه مربوط به

تخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی، اخذ وجـه یـا   کار اداري یکی از مس سند را گرفته، خواه مربوط به

تـرین تعریـف ممکـن از     رسد ایـن تعریـف کامـل    نظر می به. الذکر ارتشاء است مال یا سند به ترتیب فوق

البته جا داشت . باشد ارتشاء بوده که تاکنون مطرح شده است و البته ظاهراً هنوز هم به قوت خود باقی می

گذار اسالمی، تعریف جامع و مانعی از ارتشاء ارائه دهند تـا بیـانگر ارکـان     انونقانونگذاران و مخصوصاً ق

 . جرم نیز باشد

 انواع رشوه از دیدگاه فقها

ایـن نـوع   . دسـت آورد  این که شخصی به شخص دیگر مالی را ببخشد تا دوستی و رفاقت او را بـه : اول

 . رشوه براي دو طرف بخشنده و گیرنده حالل است

ه شخصی مالی را به دیگی که او را ترسانده، ببخشد تا ترس وي را از خود بیرون کند یا اینکه این ک :دوم

این رشوه از طرف رشوه دهنده . مالش در امان باشدمالی را به سلطان و حاکم ببخشد تا از ستم به جان و 

حاکم و یا غیـر آن،  حرام نیست زیرا وي مالش را سپر ایمنی جان و دیگر اموالش کرده، ولی براي سلطان 

 . گرفتن آن حرام است

تا واسطه بین او و سلطان شود و او را بـراي دسـتیابی بـه     اینکه شخصی به دیگري مالی را ببخشد: سوم

 :شود نیازش کمک کند آن نوع رشوه نیز خود بر دو نوع تقسیم می

ندارد و رشوه گیرنـده  اینکه حاجت و نیازش حرام باشد، در این صورت رشوه دهنده حق رشوه دادن  -1

 .نیز نباید بپذیرد

 . اینکه نیازش مباح و جایز باشد در اینصورت اگر شرطی در کار نباشد، حالل است -2
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اینکه شخصی به حاکم و سلطان مالی را ببخشد تا زمام قضاوت یا هر عمل دیگر را به وي سپارد : چهارم

 .این نوع رشوه براي دهنده و گیرنده حرام است

اخبار زیادي بر حرمت این نوع رشوه وارد شده و آن . رشوه دادن به قاضی، تا به نفع وي حکم کند :پنجم

 .اند را شرك به خداوند دانسته

رشوه عبارت است از دادن و گرفتن مـال، وجـه یـا سـند     : رسیم که بندي نظرات به این نتیجه می از جمع

. که از سوي راشی مورد نظر قرار گرفته استپرداخت وجه یا سند تسلیم مال، جهت رسیدن به مقصودي 

رسد جامع و مانع  نظر می این تعریف به. اعم از اینکه این قصد و هدف امري به حق و یا امري باطل باشد

 . است زیرا همانطور که قبالً گفته شد رشوه عبارت است از رشاء و ارتشاء

 ترین اقسام رشوه در نظام اداري شایع

 کسب امتیاز نسبت به سایرین رشوه با انگیزه  -1

ب این مبلغی از جانب مقامی که سب» کار قانونی«در اینگونه رشوه در برابر تسهیل یا تسریع در انجام یک 

شود، یا اینکه آن مقام انتظار دارد این مبلغ پس از پایان آن کار  تسهیل یا تسریع گشته مورد تقاضا واقع می

خواهد بـه انجـام    رود صرفاً می بنابراین شخصی که از او انتظار پرداخت می. خاص به وي پرداخت گردد

متقاضیان امتیازي کسب نمایـد و یـا    امري عادي و قانونی مبادرت ورزد و فقط مایل است نسبت به سایر

منظور کسـب   تواند به پرداخت رشوه به به عنوان نمونه می. تر به هدف خویش دست یابد تر و ساده سریع

اینگونه رشوه گروه بزرگی . ها، پروانه کار و غیره اشاره کرد تسهیالت در بدست آوردن مجوزها، گواهینامه

 . گردد ها را شامل  می از پرداخت

 رشوه به انگیزه سودجویی شخصی از موقعیت سازمانی  -2

شناسی انواع جرایم یقه سفیدها، از این نـوع رشـوه    در بحث گونه» مارك مور«شناسان به نام  یکی از جرم

یکی دیگر از انواع جرایم یقه سفیدها، عبارت است از سودجویی «: گوید نام برد و در توضیح آن چنین می

جویی از سایر افراد که در چگونگی کاربري آن  منظور بهره شان در سازمان به عیتاشخاص از قدرت یا موق

از کارمند ) متقاضی(پیوندد که راشی  در غالب موارد اینگونه جرم هنگامی به وقوع می. قدرت نفعی دارند

نماید  خدمتی را انتظار داشته باشد و کارمند دولت تهدید به خودداري از اداي خدمت می) مرتشی(دولت 

 .»آماده باشد مگر در صورتیکه پرداخت اضافی یا رشوه
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در نوع اخیر، رشوه دهنده مجبور به پرداخت رشوه . این نوع رشوه را نباید با نوع اول رشوه اشتباه گرفت

منظور ایجاد تسهیل یا تسریع در رسـیدن   اختیار و بهدر حالیکه در نوع اول رشوه دهنده از روي . گردد می

 . نماید خود اقدام به پرداخت رشوه میبه مقصود 

 »نفوذ«رشوه به انگیزه خرید و فروش  -3

در برخی موارد، افرادي که داراي موقعیت مهم سازمانی هستند، قدرت، نفوذ و یـا اطالعـات خـود را در    

از  دهند که در رابطه با آن سازمان داراي منافعی هسـتند و یـا اینکـه پـیش آگـاهی      اختیار کسانی قرار می

عمل این مقامات دولتی از این جهـت واجـد   . باشد هاي آینده آن سازمان برایشان حائز اهمیت می فعالیت

اهمیت است که رشوه دهندگان بدون استفاده از قدرت، نفوذ و یا اطالعات این مقامات قـادر بـه پیشـبرد    

 : اینگونه رشوه خود داراي دو صورت است. امور خود نخواهند بود

یا گروه رشوه دهنده از قدرت، نفوذ و یا اطالعات مقام دولتی بـراي ارتکـاب یـک عمـل      الف ـ شخص 

 . کند قانونی استفاده می

ب ـ شخص یا گروه رشوه دهنده از قدرت، نفوذ و یا اطالعات مقام دولتی در جهت دسـت یازیـدن بـه     

ولتی در قبال رشوه، با استفاده در این نوع از رشوه، مقام د. کند یک عمل غیرقانونی و مجرمانه استفاده می

دهـد یـا    از قدرت نفوذ و یا اطالعات خود، در برابر عمل غیرقانونی رشوه دهنده از خود تسامح نشان می

در این نوع رشوه، رشوه دهنده در پنـاه قـدرت و نفـوذ مقـام     . آورد در راه اجراي آن تسهیالتی بوجود می

 . آورد کسب نموده عمل مجرمانه خود را به مرحله اجرا در میدولتی و با اطمینان به اطالعاتی که از وي 

 رشوه سیاسی -4

این رشوه، از سـوي اعضـاي یـک    . قلمداد کرد» رشوه سیاسی«یکی از اقسام نوظهور رشوه را شاید بتوان 

 . شود گروه، دسته و حزب سیاسی به هوادارانشان داده می

توان از تـاریخ رشـوه    هاي شبیه آن را می رچند که رگهه. رشوه سیاسی، تقریباً نوع جدیدي از رشوه است

حق «اگر روح رشوه را . استخراج کرد، ولی به شکلی که امروز در جامعه ما رایج شده، جدید و تازه است

هاي سیاسـی، کـه بـا آب و     آن وقت بسیاري از گزینش. بدانیم» را ناحق کردن و ناحق را حق جلوه دادن

هایی که با آمـدن   در این معنا، عزل و نصب. آید ، رشوه سیاسی به حساب میپذیرد رنگ جناحی انجام می

مدیري که صرفاً با پشتوانه اینکه هـم  . گیرد، رشوه است هاي افراد صورت می یک مدیر فارغ از شایستگی
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شـود،   هاي تخصصی و پستی منصوب می گروه و هم جناح مدیر رده باالست، بدون در نظر گرفتن لیاقت

هاي خاص  هاي رشوه سیاسی، این است که موقعیت یکی دیگر از مصداق. ز رشوه سیاسی استمصداقی ا

رتبه  هاي جناحی به مقام عالی گیرد که وابستگی هاي کالن، در اختیار افرادي قرار می مالی، آن هم در اندازه

رت رسـیدن  یکی به عنوان اجرت تـالش در بـه قـد   : شود رشوه سیاسی اغلب با دو هدف داده می. دارند

دوم . شود، حرام و مذموم است المال پرداخت می مسئول رده باالست که این اجرت به دلیل آن که از بیت

البته نوع دیگر از رشوه سیاسی نیز رایج است که بعـد مـادي   . هاي آینده براي جلب نظر افراد براي تالش

ایـن  . ست که یک جناح خاص آن اسـت این نوع رشوه، در واقع قرار دادن روند امور در مجرایی ا. ندارد

گیري یا اجرایی کشور به فرد یا جریـانی داده   نوع از رشوه سیاسی معموالً از سوي افرادي در بدنه تصمیم

. شود که قدرت اکثریت دردست اوست می

 نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه آیین

 هاي اجرایی و تکالیف دستگاه

درخصوص مبـارزه بـا سـه پدیـده      26/1/1379نماز جمعه مورخ  پیرو رهنمودهاي مقام معظم رهبري در

معظم لـه، هیـات    1380اي سال  و در اجراي فرمان هشت ماده» فساد فقر و تبعیض«ناخوشایند اجتماعی 

هـا بررسـی و    تصویب نمود پیرامون ایـن معظـالت و انحـراف    9/5/1379محترم وزیران در جلسه مورخ 

تدوین برنامه و تنظیم ساز و کارهاي «در این رابطه طرح . آن ارائه شود راهکارهاي مناسب براي مبارزه با

ریزي کشور تعریـف و در   در سازمان مدیریت و برنامه» اجرایی پیشگیري و مبارزه با فساد در نظام اداري

» هـاي اجرایـی   گیري و مبارزه با رشـوه در دسـتگاه   مقررات و ضوابط پیش«دست مطالعه قرار گرفت، لذا 

 . و به شوراي عالی اداري پیشنهاد شد تدوین

سـازمان   29/1/1383مـورخ   11750/101بنا به پیشنهاد شـماره   1/9/1383هیأت وزیران در جلسه مورخ 

و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی  سابقریزي کشور مدیریت و برنامه

منظور تأمین اجراي وظایفی کـه   و به 1372ري ـ مصوب  قانون رسیدگی به تخلفات ادا) 27(ایران و ماده 

هاي اجرایی به موجب قوانین براي پیشگیري و مبارزه بـا فسـاد در نظـام اداري برعهـده دارنـد و       دستگاه

بینی ساز و کـار اداري مناسـب    نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداري و پیش همچنین تکمیل آیین

هـاي اجرایـی، طـی     نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دسـتگاه  ه مردم، آیینرسانی ب تسهیل خدماتبراي 

هـاي اجرایـی ابـالغ     براي اجراي به دسـتگاه  22/2/1383هـ مورخ  30374ت/73377تصویب نامه شماره 

. گردید
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 هاي اجرایی نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاه آیین

 مصادیق رشوه فصل اول ـ 

هاي اجرایی که مطابق بندهاي ذیل مبادرت به اخـذ وجـه و یـا مـال      و مسئوالن دستگاه کارکنان -1ماده 

نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یـا موجبـات جلـب موافقـت و مـذاکره و یـا       

قانون ) 8(ماده ) 17(پرداخت وجه را فراهم نمایند، با توجه به بند مال یا سند ) رسانیدن(وصول و ایصال 

هاي رسیدگی به تخلفـات اداري بـراي    پرونده آنان به هیأت -1372رسیدگی به تخلفات اداري ـ مصوب  

 . اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد

 . ـ گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است الف

ی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً بـه  ـ اخذ مالی بالعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمول ب

 . مقدار فاحش کمتر از قیمت

طور مستقیم یا غیرمسـتقیم بـه اربـاب رجـوع بـدون       ج ـ فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به 

 .رعایت مقررات مربوط

یـا سـند    د ـ فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یـا مـال   

 . پرداخت وجه از ارباب رجوع

طـور مسـتقیم یـا     هـ ـ اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مـال از اربـاب رجـوع بـه     

 .باشد غیرمستقی براي انجام دادن یا ندادن امري که مربوط به دستگاه اجرایی می

، از جمله هرگونه ابراء یـا اعطـاء وام   شود خواري تلقی می وـ اخذ هر گونه مال دیگري که در عرف رشوه

چنین گـرفتن   بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و هم

پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص براي ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقـت یـا   

 . گردد حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف

 هاي اجرایی  فصل دوم ـ تکالیف و وظایف دستگاه

نامه نسبت به انجام  نامه براي تحقق اهداف این آیین این آیین) 16(هاي موضوع ماده  کلیه دستگاه -2ماده 

 : باید اقدام نمایند موارد ذیل می

ه نمـودن روشـهاي   رسانی مناسب به مردم، اصالح و کوتا سازي مراحل انجام خدمات اطالع الف ـ شفاف 

گردد، توسـعه فنـاوري اداري، انجـام نظرسـنجی از مـردم و مراجعـان        انجام خدماتی که به مردم ارایه می

طرح . (گردد صادر می)سابق(ریزي کشور  هایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه براساس دستورالعمل
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هـا و   بـوط بـه اصـالح سیسـتم    تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداري و مصـوبات مر 

 )هاي اداري روش

ب ـ انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزراء و رؤساي سازمانها، اسـتانداران، مـدیران عامـل، شـرکتها،      

رؤساي سازمانها، مدیران کل واحدهاي استانی براي انجام نظارتهاي الزم به طریق مقتضی و تهیه و ارایـه  

 . اي محولهگزارش در حیطه وظایف و مأموریته

نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر بـه   این آیین) 1(د ـ تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده  

اي کـه بـه پیشـنهاد سـازمان مـدیریت و       نامه نامه شده باشد، مطابق آیین صدور حکم قطعی براساس آیین

 . رسد به تصویب هیأت وزیران می )سابق(ریزي کشور برنامه

منظور اعمال حق  ینی حق فسخ براي دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی بهب هـ ـ پیش 

) 1(مذکور در مواردي که به تشخیص دستگاه اجریی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بنـدهاي مـاده   

 . نامه شود آیین

 تکالیف و وظایف کارکنانفصل سوم ـ 

نامه مکلفند در صورت اطالع از وقوع اقدامات منـدرج در   آیین هاي موضوع کلیه کارکنان دستگاه -3ماده 

نسبت به خود اي دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصـات فـرد یـا افـراد پیشـنهاد کننـده بـه        ) 1(ماده 

 . گیري شود تا مطابق قانون پی. هیأتهاي رسیدگی به تخلفات اداري و مقامات مافوق اطالع دهند

هاي اجرایی از وي تقاضاي رشوه شـده و یـا رشـوه     ارتباط با وظایف دستگاههر شخصی که در  -4ماده 

اخذ شده باشد یا تالش براي گرفتن رشوه از وي شده باشد در اولین فرصـت بـه مسـئوالن یـا بازرسـان      

نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یـا اشخاصـی را کـه ایـن      آیین) 2(ماده ) ج(موضوع بند 

اند به مسئوالن مربوط ارایه  یا به دست آورده یا براي به دست آوردن آن تالش کرده رشوه را تقاضا نموده

 . دهد

 هاي اداري نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتفصل چهارم ـ 

گیري و رسیدگی بـه تخلفـات موضـوع     نامه به ترتیب زیر براي پی هاي مشمول این آیین دستگاه -5ماده 

 : ل مجازات اقدام خواهند نمودو اعما) 1(ماده 

قانون رسیدگی به تخلفات اداري چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به ) 12(الف ـ مقامات مندرج در ماده 

نامه توسط هر یک از کارکنان یا مدیران و مسئوالن مربوط اطالع  این آیین) 1(وقوع تخلفات موضوع ماده
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و ) ب(و ) الف(ت به اعمال یکی از مجازاتهاي بندهاي حاصل نمایند مکلفند حسب اهمیت موضوع نسب

 . قانون رسیدگی به تخلفات اداري اقدام نمایند) 9(ماده ) ج(

هـاي رسـیدگی بـه     ربـط، هیئـت   ـ در صورت تکرار تخلف با گزارش و تأیید بازرسان یـا مـدیران ذي   ب

خلـف را بـه یکـی از    تخلفات اداري مکلفنـد بـا توجـه بـه میـزان تخلـف و حساسـیت آن کارمنـدان مت        

 . محکوم نمایند) به استثناي موارد مذکور دربند فوق(قانون یاد شده ) 9(هاي مقرر در ماده  مجازات

هـاي   نامه متخلف با تقاضاي اعمال اشـد مجـازات   این آیین) 1(ج ـ در صورت تکرار تخلف موضوع ماده 

هاي بازخرید خدمت، اخـراج یـا    ازاتقانون رسیدگی به تخلفات اداري به یکی از مج) 9(مندرج در ماده 

 . انفصال دائم از خدمات دولتی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداري محکوم خواهد شد

هاي رسـیدگی بـه تخلفـات اداري در     مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیئت -1تبصره 

وانند حسب درجه اهمیت تخلـف موضـوع   ت ها می باشد و هیئت الذکر نمی بدون طی مراحل فوق) 9(ماده 

 . را براي بار اول یا دوم اعمال نمایند) ج(مجازاتهاي بند 

تواننـد کارکنـانی را    قانون رسیدگی به تخلفات اداري می) 13(ربط با توجه به ماده  مقامات ذي -2تبصره 

مـاه آمـاده بـه     3مـدت  شود حداکثر به  هاي رسیدگی به تخلفات اداري ارجاع می که پرونده آنان به هیأت

 .خدمت نمایند

باشـند مکلفنـد براسـاس     هاي اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداري نمی دستگاه -3تبصره 

 . قواننی و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند

نامه مرتکب تخلفات بنـدهاي مـاده    این آیین) 2(ماده ) ج(موضوع بند در صورتی که بازرسان  -4تبصره 

هـاي   رسیدگی به تخلفـات اداري بـه هیئـت   شوند با تقاضاي اعمال شده مجازاتهاي مذکور در قانون ) 1(

چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایـی  . مزبور معرفی خواهند شد

رسیدگی بـه تخلفـات اداري بـه مراجـع     قانون ) 19(ماده را نیز داشته باشد، پرونده آن به ترتیب مقرر در 

 .قضایی صالح ارجاع خواهد شد

نامه که واجد جنبه جزایی اسـت، خصوصـاً    این آیین) 1(در مورد تخلفات موضوع بندهاي ماده  -6ماده 

این ماده، هیئت رسیدگی به تخلفات اداري مکلف است با رعایـت مـاده   ) هـ(، و )د(، )ج(، )ب(بندهاي 

قانون رسیدگی به تخلفات اداري مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضـایی صـالح نیـز مـنعکس     ) 19(

. نماید
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هاي اجرایی مرتکب یکـی از   در صورتی که اشخاص حقیقی ویا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه -7ماده 

اشخاص یاد شـده بـه    نامه شوند دستگاه ذیربط مجاز به عقد قرارداد جدید با آیین) 1(اعمال بندهاي ماده 

 . باشد و این موضوع باید درشرایط معامالت با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد مدت پنج سال نمی

است مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده را دستگاه اجرایی مربوط موظف  -1تبصره 

 . نیز اعالم دارد )سابق(ریزي کشور به سازمان مدیریت و برنامه

درصورتی که اشخاص یاد شده حداقل دوبار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان  -2تبصره 

هـاي اجرایـی    موظف است ضمن اعالم نـام آنهـا بـه کلیـه دسـتگاه      )سابق(ریزي کشور مدیریت و برنامه

 . شرایط عمومی پیمان لحاظ نمایدخودداري از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء 

 : باشد نامه به شرح زیر می این آیین) 2(ماده ) ج(بازرسان موضوع بند ط انتخاب شرای -8ماده 

 . الف ـ بازرسان باید از بین افراد امین، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند

باید به تأیید واحدهاي ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دسـتگاه   ب ـ صالحیت بازرسان می 

 . یا واحدهاي مشابه برسد

ج ـ هماهنگی، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شـکایت   

 . دستگاه است

ریزي  د ـ بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را که براي همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه 

 . گردد، امضاء نمایند کشور تهیه می

اي کـه   و حجم مسئولیت محوله و خدمات برجسته  ها و کارآیی حسب توانمنديتوانند  ها می دستگاه  هـ ـ 

قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنـان دولـت تـا میـزان     ) 6(گردد به استناد ماده  توسط بازرسان انجام می

العاده ویـژه بازرسـی بـه بازرسـان      هاي مربوط به عنوان فوق العاده مجموع حقوق و فوق%) 30(درصد  سی

 . ت نمایندپرداخ

باشد و تا زمانی که مستخدم به  العاده یاد شده غیرمستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی فوق

گردد با نظر دستگاه ذیربط قابل  نماید و گزارش هاي بازرسی آن واصل  می عنوان بازرس انجام وظیفه می

 . پرداخت است

اي براي پیگیـري و   از بازرسانی که خدمات برجسته) %40(توانند حداکثر به چهل درصد  ها می وـ دستگاه

دهند تا یک ماه حقوق و مزایا عالوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده  کشف موارد تخلف انجام می

 . قانون استخدام کشوري واحکام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمایند) 41(
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اسخگویی بـه شـکایات، موضـوع بخشـنامه شـماره      زـ بازرسان با پیشنهاد واحدهاي ارزیابی عملکرد و پ

توانـد بـا    دفتـر مـذکور مـی   . شوند ، و به تأیید مقدمات مسئول منصوب می4/3/1382موره  35665/1801

هاي سازمانی به پست بـازرس بـراي انجـام     هاي مربوط و یا با تغییر عنوان پست حفظ پست و مسئولیت

 . مند خواهند شد هاي ویژه بازرسی بهره العاده زرسان از فوقدر هر حالت با. وظایف بازرسی استفاده نماید

ـ در واحدهاي استانی بازرسان با پیشنهاد رؤساي سـازمانهاي اسـتانی یـا مـدیران کـل اسـتان و تأییـد         ح

 . شوند واحدهاي ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب می

دار  هـا، عهـده   نامـه در اسـتانداري   ه بر اجراي مفاد این آیینـ بازرسان منصوب از طرف استانداران عالو ط

 . باشند بازرسی و انجام این وظایف در سایر واحدهاي استانی نیز می

براي مـوارد خـاص بـا    کل کارکنان تجاوز نماید %) 5/0(درصد  ـ تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم ي

 . این درصد قابل افزایش است )سابق(ریزي کشور تأیید سازمان مدیریت و برنامه

هاي  در صورتی که هریک از کارکنان واحدهاي تحت سرپرستی مدیران رؤسا و مسئوالن سازمان -9ماده 

نامـه شـوند بـه مـدیران و      ایـن آیـین  ) 1(نامه مرتکب یکی از تخلفات منـدرج در مـاده    موضوع این آیین

هـاي   ي بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتمسئوالن مربوط به بار اول تذکر داده خواهد شد و برا

 . هاي مزبور ممنوع خواهند شد یاد شده محروم و براي بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست

هاي نظرسنجی از مردم  مکلف است براساس روش)سابق(ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه -10ماده 

نامـه را از نظـر    هاي مشـمول ایـن آیـین    ، هرساله دستگاهو ارباب رجوع، گزارشات بازرسان و سایر منابع

بندي نماید و نتایج را همراه  بندي، تجزیه و تحلیل و سطح درجه سالمت اداري و میزان شیوع رشوه، طبقه

هـاي مشـمول ایـن     کلیه دسـتگاه . راهکارهاي اجرایی به رییس جمهور و دیگر مسئوالن منعکس نمایدبا 

. باشند ریزي کشور می لوب این ماده مکلف به همکاري با سازمان مدیریت و برنامهنامه براي انجام مط آیین

موظـف اسـت اقـدامات الزم را بـراي توجیـه و       )سـابق (ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه -11ماده 

 . نامه به عمل آورد پیگیري اجراي این آیین

هـایی از کارکنـان    نامه واحـدها و گـروه   آیینهاي اجرایی موظفند براي اجراي دقیق این  دستگاه -12ماده 

پـذیر را   بندي نمایند و نقاط آسیب باشند اولویت خود را که بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می

 . با جدیت و اولویت اصالح نمایند

که نامه موظفنمد طی حکمی یکی ازمعاونان دستگاه را  هاي مشمول این آیین هر کدام از دستگاه -13ماده 

مســئول اجــراي طــرح تکــریم مــردم و جلــب رضــایت اربــاب رجــوع، موضــوع تصــویب نامــه شــمار 
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نامـه نماینـد و    باشد مسـئول پیگیـري، نظـارت و اجـراي ایـن آیـین       می 1/6/1381هـ  26394ت/21619

سازمان یـاد  . ریزي کشور ارایه دهند هاي مربوط را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه گزارش

جمهور و شورایعالی اداري تقـدیم   هاي اجرایی را تهیه و به رییس بندي، گزارش دستگاه ه پس از جمعشد

 . کند می

ربط در هر دستگاه اجرایی، رفع موانع و مشـکالت   منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهاي ذي به -1تبصره 

وهی با مسئولیت معاون دستگاه نامه، کار گر اجرایی، دریافت گزارشات و پیگیري مستمر اجرایی این آیین

نامه و با عضویت مسئول واحـد ارزیـابی عملکـرد و پاسـخگویی بـه       این آیین) 13(اجرایی موضوع ماده 

هـاي اداري، مسـئول واحـد حراسـت،      هـا و روش  ، مسئول واحد بهبود سیسـتم )کار گروهدبیر (شکایات 

) در صورت تشکیل هیئت(یئت بدوي هاي رسیدگی به تخلفات اداري یا رییس ه مسئول هماهنگی هیئت

 . گردد و یکی از بازرسان تشکیل  می

ها و اقـدامات قـانونی خـود را درخصـوص ایـن       واحدهاي حراست موظفند که نتایج بازرسی -2تبصره 

 . نامه به کار گروه یاد شده ارایه نمایند تصویب

اسـالمی، وزارت آمـوزش و    ریزي کشـور، وزارت فرهنـگ و ارشـاد    سازمان مدیریت و برنامه -14ماده 

پرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش 

عمومی مردم از قـوانین  و سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران مکلفند در جهت افزایش آگاهی 

مل و جلب مشارکت مردم بـراي  هاي مورد ع هاي انجام شده در جهت اصالح روش و مقررات و فعالیت

بـراي  ) فرهنـگ سـازي  (هاي آموزشی معارف اسالمی  ریزي و اصالح برنامه رفع معضالت موجود، برنامه

منظور افزایش مهارتهاي رفتاري و تغییـر   آموزان، دانشجویان، کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه به دانش

. فسـاد سـتیزي اقـدامات الزم را انجـام دهنـد      گرایش و نگرش ذهنی و ایجاد بسترهاي مناسب فرهنـگ 

 . باشند ریزي کشور می هاي یاد شده مکلف به همکاري با سازمان مدیریت و برنامه دستگاه

نامه برعهده دبیرخانه ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد  مسئولیت پیگیري این آیین -15ماده 

 . از پیشرفت کار به رییس جمهور و ستاد ارایه خواهد نمود دبیر ستاد یاد شده گزارشی. خواهد بود

قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و       ) 160(هاي مذکور در مـاده    کلیه دستگاه -16ماده 

هـا و   و نیروي انتظامی و کارکنـان قـوه قضـاییه، بانـک     -1383فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ـ مصوب  

 . باشند نامه می ها مشمول این آیین عمومی غیردولتی و شهرداري هاي دولتی، نهادهاي بیمه

 محمدرضا عارف



WWW.SABTEAHVAL-TEHRAN.IR

36

معاون اول رییس جمهور 

 سالمت اداري و راهکارهاي ارتقاي آن: فصل پنجم

 مفهوم سالمت و یکپارچگی 

یـن  ا. استفاده از قدرت عمومی بـراي منفعـت عمـومی   : عبارتست از (Integrity) سالمت و یکپارچگی

هاي مثبت و فعال است و برمبناي  سالمت، پیشنهاد کننده شیوه. عنصر، محور برجسته مبارزه با فساد است

آن در واقع قبل از اینکه به دنبال طرحهایی براي مبارزه با فساد باشیم، بهتر است در مسیر سـالمت نظـام   

ارزه با شکل گیـري فسـاد را   براي پیشگیري و مباداري جامعه حرکت کنیم و گروهها و بخشهاي مختلف 

 . گرد آوریم

 پاسخگویی

ها پیرامون عملکردشـان   دهی دستگاه پذیري و گزارش مسئولیت (Accountibility)مراد از پاسخگویی 

مسئوالن باید در رابطه با ارایه خدمات به آحاد مردم و یا نمایندگان آنها و یا مشتریان خـود متعهـد   . است

طور خالصه، پاسخگویی گـزارش عملکـرد    به. ده گزارش دهی عملکرد استپاسخگویی دربرگیرن. باشند

 . باشد هاي منظم در مقابل اهداف وضع شده می در فاصله

 شفافیت
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افزایش آگاهی مردم از تصمیمات و ساز و کارهاي داخلی دولـت   (Transparency)منظور از شفافیت 

آگاهی و در هنگـام بـروز مشـکالت یـا داشـتن      ها و اقدامات دولت  معنی که افراد از سیاست بدین. است

براي ایجاد رابطه مطلـوب بـین دولـت و    . شکایات از اینکه به کجا مراجعه کنند، اطالع کافی داشته باشند

. ضروري است» آزادي اطالعات«و » حق آگاه شدن«مردم و تحقق هدف فوق رعایت اصول 

 سالمت سازمانی 

تعریف کرد و ضـمن پیشـنهاد طرحـی بـراي سـنجش سـالمت        1969سالمت سازمانی را مایلز در سال 

نظر او سالمت سازمانی به دوام و بقاي  به. ها، خاطر نشان کرد که سازمان همیشه سالم نخواهد بود سازمان

سازمان در محیط خود و سازگاري با آن و ارتقا و گسـترش توانـایی خـود بـراي سـنجش بیشـتر اشـاره        

دهد تصـویر بزرگـی از سـالمت     نظیري است که به ما اجازه می مفهوم بیمفهوم سالمت سازمانی . کند می

شناس و سودمند هستند و از روحیه و  هاي سالم، کارمندان، متعهد، وظیفه در سازمان. سازمان داشته باشیم

آیند و بـه کـار    سازمان سالم جایی است که افراد با عالقه به محل کارشان می. عملکرد باالیی برخوردارند

در حقیقت سالمتی سازمان از لحـاظ فیزیکـی، روانـی، امنیـت، تعلـق      . کنند دن در این محل افتخار میکر

هاي آنها  نفعان و رشد دادن به قابلیت و شخصیت ذيبه دانایی، تخصص شایسته ساالري و ارزش گذاري 

ثیر بسـزایی  هاي خود در اثر بخشی رفتار هر سیستمی تـأ  و انجام وظایف محول شده از سوي فرا سیستم

. دارد

 ابعاد سالمت سازمانی 

ـ نیازهـاي   اي سـازمان، ب  ـ نیازهاي وظیفه هاي سازمان سالم را در تأمین سه نیاز اصلی، الف گی مایلز ویژ

داند و با توجه به این سـه نیـاز، ابعـاد سـالمت سـازمانی را       بقاء، ج ـ نیازهاي رشد و توسعه سازمان، می 

ل مسئله، تمرکز بر اهداف، شایستگی ارتباطات، حداکثر برابري قدرت، بـه  سازگاري، شایستگی ح: شامل

سـه مـورد اول، جـز نیازهـاي     . دانـد  کارگیري منابع، انسجام و یگانگی، روحیه، استقالل و نـوآوري، مـی  

شـوند و ابعـاد نـوآوري، اسـتقالل،      اي سازمانی هستند و نیازهاي بقا شامل سـه مـورد بعـدي مـی     وظیفه

. گیرند یستگی حل مسئله در چارچوب تأمین نیازهاي رشد و توسعه سازمان قرار میسازگاري و شا

 عیت راهبردي نظام اداري کشور از نظر فساد ضو

هاي نظام اداري، وضـعیت راهبـردي نظـام اداري از نظـر فسـاد       گی به ویژدر یک بررسی کالن و با توجه 

 :نماییم تبیین میرا به شرح زیر ) ها و تهدیدها نقاط ضعف، قوت، فرصت(

 الف ـ نقاط قوت
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ها و پیشگیري از فساد در  وجود خواست و ارائه سیاسی و عزم جدي مسئوالن عالی نظام براي مبارزه -1

 .نظام اداري

 . خواست عمومی کارکنان براي مبارزه با فساد و ارتقاي سالمت در نظام اداري کشور -2

 . در نیروي انسانی براي خودداري از ارتکاب فساد وجود باورهاي دینی و اقتصادي نسبتاً قوي -3

 . وجود قوانین متعدد در زمینه برخورد با مرتکبین تخلف و فساد در نظام اداري -4

 . ریزي براي تحول نظام اداري و شروع انجام اصالحات در نظام مدیریت کشور برنامه -5

 . قانون برنامه سوم توسعهبینی احکام قانونی الزم براي اصالحات ساختاري در  پیش -6

 ب ـ نقاط ضعیف

 . شفاف نبودن اهداف و وظایف سازمان اداري -1

 . ضعف در نحوه نظارت بر عملکرد دولت از سوي نهادهاي مدنی -2

 . ضعف نظام نظارت و بازرسی کشور و تداخل وظایف نهادهاي نظارتی -3

اعتنــایی بــه پاســخگویی و  یجــه بـی هــاي سیاســی، در نت پشـتگرمی مــدیران و مســئوالن بــه حمایـت   -4

 . پذیري نظارت

 . تمرکز اداري و گستردگی حیطه تصدي دولت که مانع اولویت یابی نظارت و بازرسی شده است -5

 . نبود رفاه اقتصادي و ناراضی بودن کارکنان دولت از وضعیت حقوق و معیشت خود -6

فساد و غیرنهادینه بودن اقدامات و تنبیهات در  نارسایی قوانین موجود در زمینه پیشگیري و برخورد با -7

 . این مورد

 . هاي اداري فرهنگ قانون گریزي حاکم بر جامعه و دستگاه -8

 . عدم ضمانت اجرایی قوانین و مقررات موجود -9

 . هاي اداري از جمله ضعف نظام جذب و استخدام، ضعف نظام ارزیابی، کنترل و نظارت نارسایی -10

 .انگیزه بودن آنها در نظام اداري و بی هاي مناسب تشویق و تنبیه کارکنان منبود نظا -11

 . تأثیرپذیري نهادهاي نظارتی و قضایی کشور از جریانات سیاسی در برخورد با تخلفات -12

 ها  فرصت -ج

 . دستور مقام معظم رهبري براي مبارزه با فساد -1

با فساد از طریق اجراي اصالحات اساسی در سـاختار   تجربه امید بخش سایر کشورها در مورد مبارزه -2

 . هاي دولتی مدیریت و سازمان
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 . الملل براي مبارزه با فساد در کشورها هاي جهانی و سازمان شفافیت بین اقدامات و حمایت -3

 . هاي اقتصادي بین کشورها سابقه همکاري روند روبه رشد جهانی شدن دادوستد بی -4

 . هاي اخیر وحیه قانون گرایی در جامعه در سالروند مثبت رشد ر -5

افزایش باورمندي به لزوم یک تحول عظیم اجتمـاعی و اداري بـه عنـوان یـک ضـرورت و نـه یـک         -6

 . انتخاب

 . رشد کمی و کیفی مطبوعات و افزایش گفتمان بین دولت و مدرم -7

 . ی با حقوق قانونی خودهاي سیاسی و آشنای ارتقاي فهم سیاسی و اشتیاق مردم به فعالیت -8

 . هاي گوناگون فساد در کلیه سطوح جامعه خواست عمومی براي مبارزه با جنبه -9

 . هاي اجرایی هاي دستگاه بر نهاد قدرت و فعالیت) مردم و نهادهاي مدنی(توسعه نظارت عمومی  -10

 د ـ تهدیدات

غلبه دیدگاه کارکرد (شود  یی بیشتر میوجود این نگرش که فساد عامل تسهیل کننده بوده و باعث کارا -1

 ). گرایی بر بخشی از مدیریت کشور

گستردگی و فراگیري پدیده خویشاوندگرایی به عنوان بارزترین الگوي فرهنگی و یکی از عوامل مهم  -2

 . فساد در نظام اداري و تضییع حقوق عامه مردم به نفع خاص است

مسـئوالن در دوره  شـود   ط اجتماعی و سیاسی که باعث مـی اعتمادي به دلیل شرای حاکمیت فضاي بی -3

 . هاي آنها همخوانی دارند تصدي خود کارهاي مهم را به کسانی واگذارند که با هدف

رسـانی   حتی مطبوعات نیز در اطـالع (رسانی  نهادینه نشدن فعالیت نهادهاي مدنی و شفافیت در اطالع -4

 ). کنند شفاف برخورد نمی

بندوباري و گسـترش انـواع فسـاد در ادارات     مناسب اقتصادي در اخالق جامعه که به بیتأثیر وضع نا -5

 . زند دامن می

سـازمان مـدیریت،   (تأثیر وضعیت سیاسی کشور در مدیریت جامعه و سیاسی بودن مـدیریت کشـور    -6

 ).1384طرح مطالعاتی، 

 ریزي براي ارتقاء سالمت اداري  برنامه

 زه با فساد اداريراهبردهاي کالن مبار) الف

پیشگیري از فساد در محورهاي اصالح و بهسازي نظام اداري و آموزش عمومی  -1
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: هایی باشد که اهم آنها عبارتند از گی با توجه به اینکه سازمان دارنده نظام اداري سالم بایستی داراي ویژ

 ن انتخاب مناسب هدف و شناخت الزم نسبت به هدف در بین مدیران و کارکنا -

 استقرار نظام شایسته ساالري در انتصابها و پرداخت حقوق و مزایاي رفاهی  -

 استقرار نظام آموزش و بهسازي مستمر نیروي انسانی مبتنی بر نیازهاي واقعی حال و آینده سازمان  -

 استقرار نظام ارزیاي حقیقی عملکرد، بازخور و حسابرسی مدیریت -

 تی اجراي فعال نظام مدیریت مشارک -

 استقرار نظام کیفیت پویا در تولید و عملکرد رفتاري سازمان  -

مرکـز  (پذیري بین همکاران با یکدیگر و بـا مشـتریان و دیگـر اقشـار جامعـه       حسن رابطه و مسئولیت -

 )1379آموزش مدیریت دولتی، 

هـا و   انتـوان تـا حـدود زیـادي از بـروز فسـاد اداري در سـازم        بدیهی است با اعمال اقدامات فـوق مـی  

 . هاي اجرایی کاست دستگاه

 مقابله و برخورد با مصادیق  -2

هاي مختلف با توجه به ساختار و ترکیب آنها اتفـاق   با توجه به اینکه فساد اداري ممکن است در سازمان

ها باید با مصادیق فساد و خاطیان برخورد مناسب  بیافتد، لذا در صورت پی بردن به وقوع فساد در سازمان

قاطعی بعمل آید و از هر گونه، انعطاف و تبعیض در این رابطه پرهیز گردد، قطعاً ایـن امـر در کـاهش    و 

چرا که این اقدام عبرتی براي سایر افراد سـازمان  . ها مؤثر واقع خواهد شد روند فساد اداري و در سازمان

 . خواهد بود تا حتی تصور روي آوردن به فساد را نیز نداشته باشند

 ریت مؤثر و برنامه مبارزه با فسادمدی -3

هاي آن و نیز عملکرد کارکنانش در سالمت کامل نسـبت بـه    هر سازمانی تمایل دارد که مجموعه فعالیت

هاي سازمان خود گام بردارند، در این راستا دستگاهها سعی  انجام امور محوله و تحقق اهداف و مامرویت

ارزه با فساد، نسبت به تهیه و تدوین برنامه مبارزه با فسـاد اقـدام   مند ساختن امر مب منظور نظام دارند که به

باشد، نحوه مدیریت کارآمد و مؤثر بر این برنامـه   نمایند، ولی آنچه که در این بین مهم و حائز اهمیت می

باشد که بصورت مستمر با نظارت دقیق نسـبت بـه    باشد که الزمه این امر وجود مدیریت اثربخش می می

بعاد و جوانب برنامه یاد شده و مرتفع ساختن نقاط ضعف آن اقـدام نمـوده و همـواره مجموعـه     بررسی ا

 .سازمان را در اجراي کامل و دقیق برنامه مبارزه با فساد یاري دهد
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 تصویب قوانین کارآمد و راهگشا در مبارزه با فساد -4

در کشـورهایی  . باشد در این ارتباط میاولین شرط مبارزه قانونی با فساد، وجود قوانین و مقررات مناسب 

باشند، زمینه براي بـروز انـواع مختلـف فسـاد بـاز       که قوانین مبارزه با فساد از ضعف جدي برخوردار می

باشد و هیچگونه موانع اساسی در این زمینه جهت برخورد و مبارزه با آثـار و مصـادیق فسـاد وجـود      می

ها و دستگاههاف ضروري است که قوه مقننه  با فساد در سازمانهاي مبارزه  لذا جهت اجراي برنامه. ندارد

 . ساز و کارهاي مناسب این امر را با تصویب قوانین و مقررات مناسب و کارآمد، فراهم نماید

 راهبردهاي خرد) ب

اداري، مدیریتی، فرهنگـی ـ   : شامل راهبردهاي) 1384سازمان مدیریت، طرح مطالعاتی، (راهبردهاي خرد 

 . باشد ـ مدنی، اقتصادي می ، سیاسیاجتماعی

 راهبردهاي اداري ـ مدیریتی  -1

 هاي دولتی تمرکز زدایی از اداره امور و کاهش تصدي -1-1

گیري با سرعت بیشتري  کنند، فراگرد تصمیم هاي غیرمتمرکز استفاده می ها از سیستم در شرایط که سازمان

یابند و نیاز مدیران به احترام و خودشکوفایی به  ش میشود و مدیران میانی در شرایط بهتري پرور طی می

انـداز و   هاي دولتی براساس اهداف سند چشم تمرکززدایی و نیز کاهش تصدي. شود نحو بهتري ارضاء می

هاي تدوین برنامـه   گیري قانون اساسی همواره مورد توجه بوده و در جهت 44نیز در راستاي اجراي اصل 

لذا در جهت نیل به راهبرد مزبور اقدامات ذیل بایـد مـورد توجـه قـرار     . باشد پنجم توسعه نیز مدنظر می

 : گیرد

هاي اجرایی و توزیع اختیارات در سطوح مختلف مدیریت و پاسـخگو نمـودن    اصالح وظایف دستگاه -

 .مدیران متناسب با اختیارات واگذار شده

هایی که فعالیت اقتصادي دارند براي  کتسازي شر هاي دولتی و آماده انتزاع وظایف حاکمیتی از شرکت -

 . واگذاري

تفویض اختیـار بـه سـطوح    (و تمرکز سازمانی ) تمرکز زدایی از مرکز به مناطق(کاستن از تمرك اداري  -

). افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اداره امور(و تمرکز اقتصادي ) تر پایین

 .نهاسازي آ کاهش حجم قوانین و مقررات و ساده و شفاف -

. هاي اجرایی ها و دستگاه مشارکت دادن کارکنان در اداره امور سازمان -
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. هاي مورد نیاز هاي جامع آموزشی براي آشناسازي کارکنان با نظم نوین و توسعه مهارت تدوین برنامه -

 . بکارگیري سیستمهاي انگیزشی در اثر تغییر -

 . تی و محور قراردادن آنتأکید بر نگرش سیستمی در اصالح اداري ـ مدیری -

 . ها ها و انتصاب برقراري نظام شایسته ساالري در انتخاب -

 . بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزشهاي دینی و اخالقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان -

هاي انجام کار و ارائه خدمات به مردم  ها و رویه ها، روش ایجاد اصالحات در سیستم -1-2

 . هاي انجام کار و کاهش مراحل آن ها و رویه سازي روش ساده -

 . هاي نو در نظام اداري آوري خودکار سازي عملیات اداري و توسعه فن -

 . کاهش ارتباط مستقیم ارباب رجوع و کارمندان -

 .هاي انجام کار و حذب و اصالح آنها شناسایی مراحل فسادخیز روش -

 . انجام کار به مردمهاي  ها و رویه رسانی روش اطالع -

 . هاي انجام کار و تدوین کتاب راهنماي مراجعان ها و رویه استاندارد نمودن روش -

 . هاي اصالح شده آموزش کارکنان براي به کارگیري روش -

سـازمان  (هـاي برگزیـده و کارکنـان     هاي تضمین کیفیت و اعطاي جوایز کیفیت به دستگاه استقرار نظام -

 ). 1384عاتی، مدیریت، طرح مطال

هاي انجام کار براي استفاده از برخوردهاي نظارتی در اصالح روابـط درونـی و    طراحی سیستمی روش -

. بیرونی آن

 . استقرار سیستم مدیریت کیفیت -

 . هاي سازمانی در واکنش به تحوالت محیطی تأکید بر پویایی سیستم -

هـاي سـازمانی در سـطوح     گیري در تصمیم (MIS)هاي اطالعاتی مدیریت  طراحی و استفاده از سیستم -

 ).استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی(سه گانه سازمان 

. تسهیل ارتباط مردم و مسئولین -

 سازي فرآیند نظارت و کنترل  ایجاد اصالحات در نظام نظارت و بازرسی و بهینه -1-3

تقویـت نقـش نظـارتی آنهـا و رفـع      منظور  هاي نظارتی به هاي دستگاه بازنگري در وظایف و مسئولیت -

. تداخل وظایف
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منظور تبـادل سـریع اطالعـات و     هاي نظارتی به تبیین ساز و کارهاي عملی ارتباط و تعامل بین دستگاه -

. تجربیات

 . هاي نظارتی و ارتقاي توانایی و مهارت آنان آموزش کارکنان و بازرسان دستگاه -

سـازمان مـدیریت، طـرح مطالعـاتی،     (هـا   ی بر عملکرد دسـتگاه تدوین فرآیندهاي افزایش نظارت مردم -

1384 .( 

. ها تقویت نظام نظارتی در سازمان -

رنـگ بـودن نظـام     هاي دولتی کـم  تجربه نشان داده  است یکی از عوامل مهم بروز شیوع فساد در سازمان

ري از فسادها و تخلفـات را  توان ریشه بسیا با تقویت نظام نظارتی می. ها است نظارتی در اینگونه سازمان

 :تواند به کاهش تخلفات کمک نماید هاي نظارتی در دو مقوله می بطور کلی تقویت نظام. خشکاند

 تقویت نظام نظارت در منابع انسانی : مقوله اول

هاي انسانها مدیریت داشت، یعنی در عین حالی که براي خالقیت  در این بخش باید بر فرآیندهاي فعالیت

وقتی . شود بایستی بر کار، فعالیت، فکر و فرآیندهاي کاري او داشت مل به نیروي انسانی داده میآزادي ع

شـود و تخلـف بـه     هاي کاري افراد مورد نظارت منطقی و جدي قرار گرفت، نتیجه کار تضمین میفرآیند

. رسد حداقل ممکن خود می

 وصی واگذار شده استتقویت نظام نظارتی بر فعالیتهایی که به بخش خص: مقوله دوم

به لحاظ نبودن تجربه عملی و طوالنی در امر خصوصی سازي، نارسارئیهایی در این مقوله بوجود آمده که 

هایی است که از بخش دولتی به بخش خصوصی  یکی از آنها قوي نبودن نظام نظارتی بر مجموعه فعالیت

د، عدم آگاهی از فلسفه کار خصوصـی  عدم آشنایی ناظران بخش دولتی به وظایف خو. واگذار شده است

هاي دلسوزي، نارسایی تخصصی و فنی، تبانی با بخش خصوصی و بسـیاري از   سازي، سست بودن زمینه

رنگ نمودن نظام نظارتی نقش دارند که ایـن عوامـل منشـاهایی بـراي بـروز فسـاد و        عوامل دیگر در کم

هاي بروز تخلف را از بین برد  توان زمینه یادي میبنابراین با تقویت نظام نظارتی تا حدود ز. تخلفات است

 ). 1379مرکز آموزش مدیریت، (

استفاده از نظارت همگانی از طریق آموزش مستمر مردم و کارکنان دولت و اسـتفاده از حـداکثر ظرفیـت    

 . ملی براي مبارزه با فساد

ها در جهت کشـف   نی دستگاهتقویت نظام ساز و کارهاي نظارت و کنترل درون سازمانی و برون سازما -

 .موارد، پیشگیري و مقابله با فساد
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استقرار نظام احقاق حقوق و تأمین خسارت ارباب رجوع  -1-4

 . هاي اجرایی بازسازي وظایف و تشکلیات دفاتر بازرسی و رسیدگی به شکایات دستگاه -

هـاي اجرایـی و اعـالم     ستگاهطراحی و استقرار نظام داوري و تسریع در رسیدگی به شکایات مردم از د -

 . نتیجه به شاکیان

هاي ارائه خـدمات از   تأمین خسارات وارده به مردم به تبع قصور یا تقصیر کارکنان یا ناکارآمدي سیستم -

). 1384سازمان مدیریت، (هاي اجرایی  سوي دستگاه

. گیرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع مندي خدمت افزایش رضایت -

. شناسایی و اقدام قانونی در قبال مرتکبین فساد با همکاري دستگاه قضایی -

 توسعه مدیریت و توسعه کیفی نیروي انسانی -1-5

 .طراحی و استقرار نظام انتصاب، ارتقا و تغییر مدیران بر مبناي شایستگی -

 ). داريهاي درونی و نظام ا کنترل(طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد مدیریت  -

 .بهبود نظام پرداخت کارکنان دولت و ارتقاي سطح معیشت و رفاه کارکنان -

هاي مدیریت منابع انسانی همانند نظام جذب و اسـتخدام، نظـام انتصـاب و ارتقـاي نظـام       بهبهود نظام -

. وري عملکرد تشویق و تنبیه بر مبناي بهره

. تقاي مهارت شغلی و افزایش دانش آنانمنظور ار توجه خاص به آموزش کارکنان و مدیران به -

 . هاي خاص براي مقابله با فساد در محیط کار ارائه آموزش -

 ).1384سازمان مدیریت، (تدوین منشور اخالقی کارکنان دولت در جمهوري اسالمی ایران  -

 . هاي مستمر اي کارکنان از طریق آموزش توسعه مهارتهاي حرفه -

 . فردي و گروهی کارکنانتشویق نوآوري و خالقیت  -

 .هاي فردي در انتخاب، آموزش، انگیزش و عملکرد کارکنان توجه به تفاوت -

هاي اجرایی  جویی و مشارکت پذیري در دستگاه تقویت فرهنگ مشارکت -1-6

 . کارکنان به ارباب رجوع و خدمت گیرندگان تغییر نگرش -

. گیري و اجرا گذاري، تصمیم رآیند هدفهاي کارکنان در ف گسترش و نهادینه کردن مشارکت -

 . ها تقویت روحیه کار گروهی در سازمان -

ارتقاي پاسخگویی دستگاه ها در مقابل مردم، نهادهاي مدنی و نهادهاي نظارتی قانونی  -1-7

. گرایی و قانون مداري در مناسبات اداري روحیه قانونافزایش  -
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 . هاي اجرایی در دستگاه گیري دهی و گزارش تقویت فرهنگ گزارش -

 . ها به ارائه اطالعات مورد نیاز مردم، نهادهاي مدنی و نهادهاي نظارتی قانونی الزام دستگاه -

هـاي اساسـی دسـتگاه، معـامالت دولتـی و       رسانی مستمر به مردم درخصوص اقدامات و فعالیت اطالع -

 . تخلفات و مفاسد ارتکابی کارکنان

یی در قبال تصمیمات و اقدامات مربوطه و افزایش آگاهی عمومی نسـبت بـه   بهبود و افزایش پاسخگو -

هـاي   هـاي مـردم از آنهـا بـا همکـاري رسـانه       ها و ایجاد فرصت طرح انتقادات و ارزیابی عملکرد دستگاه

 . جمعی

 سازي نظام اداري ایجاد اصالحات نهادي در مدیریت مبارزه با فساد و سالم -1-8

 . بوط به هماهنگی و هدایت برنامه مبارزه با فساد در یک نهادهاي مر تمرکز فعالیت -

در دادگسـتري  ) هاي مـدیریت اجرایـی   گی نامه دادرسی متناسب با ویژ با آیین(هاي خاص  ایجاد دادگاه -

. منظور افزایش سرعت، دقت و عدالت در رسیدگی به مصادیق فساد جمهوري اسالمی ایران به

 . به بهسازي و اصالح نظام اداري در یک سازمانهاي مربوط  تمرکز فعالیت -

هاي اجرایی در یک واحد سـازمانی مـورد    هاي مربوط به مبارزه با فساد در درون دستگاه تمرکز فعالیت -

 ). 1384سازمان مدیریت، (نظر 

 راهکارهاي فرهنگی ـ اجتماعی  -2

 دستاوردهاي مبارزه با فسادها و  افزایش آگاهی و آموزش مستمر درخصوص قوانین و برنامه -2-1

ها و دستاوردهاي مبارزه با فساد از طریق نهادهاي  رسانی مرتب و به موقع به مردم در مورد برنامه اطالع -

مسئول 

 آموزش عمومی براي آشنایی و برخورد با مصادیق فساد در نظام اداري و نحوه پیگیري آنها -

ط اجتماعی هاي اخالقی و انضبا ارزشاحیا و آموزش  -2-2

 . هاي دینی و اخالقی براي مردم و کارگزاران آموزش و ترویج ارزش -

رابطـه مسـتقیمی بـین اعتقـاد و     . تر شود، میزان انحراف او کمتر خواهد بود هرچه اعتقادات فردي قوي -

از نظـر شـرعی   » کـار نادرسـت  «و » کار درسـت «بسیاري از مدیران و کارکنان در زمینه . تعهد وجود دارد

 ). 1378مرکز آموزش مدیریت دولتی، (دچار ابهام هستند 

گسترش امر به معروف و نهی از منکر و ترویج نظم و انضباط اجتماعی در مورد روابط مردم بـا نظـام    -

. اداري
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. منظور نهادینه کردن فرهنگ مطلوب سازمانی ترویج منشور اخالقی کارکنان در نظام اداري به -

 . به نظم و انضباط متعهد بودن مدیران -

بینید که تنها معناي  رسید می وقتی به ریشه نظم می. نظمی نیست تر از بی در زندگی چیزي بدتر و خطرناك

هـاي   منظـور کسـب موفقیـت    بایست به ها می لذا مدیران سازمان. آن خوب و درست انجام دادن کار است

باط را در تمام جهـات بصـورت دقیـق و    هاي سازمان خود، نظم و انض کاري و تحقق اهداف و ماموریت

مدیران باید انگیزه خود انضباطی را در بین کارکنان خود با توجه به مالحظات ذیـل  . کامل رعایت نمایند

: ایجاد نمایند

 . مقررات را منطقی وضع کنید -

 . کارکنان را در جریان مقررات بگذارید -

 . کارکنان را تصحیح کنید نه تنبیه -

 . ات تبعیض قائل نشویددر تنبیه -

 . بیش از میزان الزم تنبیه نکنید -

). 1378مرکز آموزش مدیریت دولتی، (تردید را به نفع کارکنان حساب کنید  -

هاي اجرایی در مردم  تقویت فرهنگ مسئولیت خواهی و انتقاد از دستگاه -2-3

 . ترویج روحیه نقد و نقدپذیري در مردم، مدیران و کارکنان -

 . هاي اجرایی به پاسخگویی به مردم و نهادهاي مدنی لزام دستگاها -

 . هاي دولتی به پاسخگویی به اتکاي عمومی ملزم ساختن دستگاه -

دهی دستگاههاي اجرایی درخصوص انعکاس عملکردشان به  پذیري و گزارش تقویت روحیه مسئولیت -

 . مردم

بهبود نظام تأمین اجتماعی  -2-4

. ي تأمین اجتماعی کارکنان دولت و بهبود وضعیت معیشتی آنها در ایام بازنشستگیها اصالح نظام -

. پذیر کارمندي و ارتقاي وضع معیشتی آنها حمایت از اقشار آسیب -

راهکارهاي سیاسی ـ مدنی  -3

 هاي اجرایی تقویت نهادهاي مدنی در نظارت بر نهاد قدرت و دستگاه -3-1

منظور ایفاي نقش نظارتی آنهـا بـر    علمی، تخصصی، صنفی و سیاسی به هاي غیردولتی، گسترش تشکل -

. نظام اداري
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 توسعه و تقویت جایگاه نهادهاي مدنی در اداره امور -

. هاي دولتی حمایت از مطبوعات در اعالم تخلفات در دستگاه -

 . هاي اجرایی در پاسخگویی به نهادهاي مدنی الزام دستگاه -

هاي اجرایی  ردمی در مبارزه با فساد و نظارت بر دستگاهتوسعه مشارکت م -3-2

 . رسانی مردمی درخصوص مصادیق فساد حمایت قانونی اطالع -

هاي  بینی تشویق هاي اجرایی از طریق پیش تمهید ساز و کارهاي قانونی توسعه نظارت مردمی بر دستگاه -

. مناسب

براساس شایستگی سیاست زدایی از نظام اداري و انتخاب مدیران  -3-3

 . تصویب نظام انتصاب و ارتقاي مدیران بر مبناي شایسته ساالري -

. عنوان منباي تغییر و ارتقاي آنان افزایش امنیت شغلی مدیران و استقرار نظام ارزیابی عملکرد مدیران به -

اصالح قوانین و مقررات کیفري و جزایی براي برخورد مؤثر با عوامل فساد  -3-4

 . ویب قوانین مناسب براي مقابله با مصادیق فساد کارکنان دولت و اشخاص حقیقی و حقوقیتص -

 . رفع ابهام و نقص قوانین موجود مبارزه با مصادیق فساد -

هـاي   بینـی مجـازات   هاي اجرایـی از طریـق پـیش    هاي ارتکاب تخلف و فساد در دستگاه افزایش هزینه -

 .مناسب

 راهکارهاي اقتصادي  -4

کاهش مداخالت دولت در امور اقتصادي  -4-1

 . هاي دولتی هاي اقتصادي دستگاه کاهش تصدي -

. هاي اقتصادي جامعه تسریع در مقررات زدایی از فعالیت -

 . هاي اقتصادي جامعه تسریع در آزادسازي فعالیت -

 اي مختلف ه هاي اقتصادي و معامالت دولتی و حذف امتیازات و رانت رقابتی نمودن فعالیت -4-2

منظور فراهم شدن زمینه رقابت و فرصت برابر بـراي کلیـه    اصالح مقررات مربوط به معامالت دولتی به -

 . متقاضیان در انجام این معامالت

مخصوصـاً  (الزام قانونی درخصوص اعالم مشخصات و نتایج کلیه معامالت دولتی براي اطالع عمومی  -

 ). کارکنان

. ی الزم براي ممانعت از اختصاص هرگونهه رانت و امتیاز اقتصاديتمهید ساز و کار قانون -
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 گیري هر نوع انحصار کاهش و حذف انحصارات دولت در امور اقتصادي و مقابله با شکل -4-3

. تسریع در شناسایی و لغو انحصارات دولتی -

. تصویب قانون ضد انحصار -

بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت  -4-4

 . نظام پرداخت کارکنان دولت و ارتقاي وضع معیشتی آنانبهبود  -

. ایجاد تعادل بین حقوق کارکنان بخش دولتی و بخش خصوصی -

هایی که تداوم  هاي دولتی و تسریع در تعیین تکلیف و واگذاري شرکت اصالح ساختار شرکت -4-5

. صورت دولتی ضرورت ندارد فعالیت آنها به

 . هاي قابل واگذاري رکتتسریع در تعیین تکلیف ش -

 . اند  هایی که تعیین تکلیف شده تسریع در واگذاري شرکت -

. شود هایی که تداوم فعالیت آنها در بخش دولتی ضروري تشخیص داده می اصالح ساختار شرکت -

هاي اقتصادي  سازي قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شفاف -4-6

. ی و مالیاتیانجام اصالحات الزم در قوانین مال -

. انجام اصالحات الزم در قوانین و مقررات پولی و بانکی -

 هاي اقتصادي کشور  تقویت نظارت دولتی بر فعالیت -4-7

. منظور حصول اطمینان از صحت عملکردهاي مالی تقویت نظارت حسابرسی رسمی به -

. تقویت نظام مالیاتی کشور -
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 زه با فساد اداريمبانی حقوقی و قانونی مبار: فصل ششم

 قانون مدیریت خدمات کشوري

باشند که وظایف خود را بـا دقـت، سـرعت، صـداقت،      هاي اجرایی موظف می کارکنان دستگاه -90ماده 

رویی انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند  امانت، گشاده

 . و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند طور یکسان و در مقابل عموم مراجعین به

استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیالت، حق . باشد اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداري ممنوع می -91ماده 

مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداري و وظایف مرتبط بـا شـغل، توسـط کارمنـدان     

اد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب هاي اجرایی در تمام سطوح از افر دستگاه

 . شود می

هاي مستمر  دستکاههاي اجرایی موظفند عالوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی -1تبصره

چنانچـه تخلـف   . داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي این ماده نظـارت مسـتقیم نماینـد   

ند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد، باالترین مقام هریک از کارمندان مست

توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایـا و عنـاوین    دستگاه اجرایی مقامات و مدیران مجاز، می

 . مشابه یا انفصال از خدمات دولتی براي مدت یک ماه تا یک سال را براي فرد متخلف صادر نمایند

در صورت تکرار این تخلف، به استناد گزارشهایی که به تأیید بازرس معتمـد و مـدیر مربوطـه     -2تبصره

برسد، پرونده فرد خاطی به هیاتهاي رسیدگی به تخلفات اداري و ارجاع و یکی از مجازاتهاي بازخریـد،  

 . اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد

ایی موظفند پرونده افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههاي هاي اجر دستگاه -3تبصره

 . اجرایی را جهت رسیدگی و صدور حکم قضائی به مراجع قضائی ارجاع نمایند

هاي اجرایی  سازمان موظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاه -4تبصره

 . هاي اجرایی اعالم نماید به کلیه دستگاه را جهت ممنوعیت عقد قرارداد

مدیران و سرپرستان بالفصل، مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سـالم کارمنـدان خـود در     -92ماده 

در صورتی که کارمندان مزبور . باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند انجام وظایف محوله می

ولت گردند یا تخلفاتی نظیر رشوه یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت با اقدامات خود موجب ضرر و زیان د

عالوه بر برخورد بـا کارمنـدان خـاطی بـا مـدیران و سرپرسـتان       . مسؤولیت مزبور مشاهده و اثبات گردد
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نیز که در کشف تخلف با جرایم اهمال نموده باشند، مطابق قوانین مربوط با آنان ) حسب مورد(کارمندان 

 . درفتار خواهد ش

 منابع و مآخذ

 1386ادبی فیروز حاجی، مدیریت دولتی در ایران، مجله راهکار مدیریت، سال

 1379اداري، جمعی از اساتید مدیریت، ناشر مرکز آموزش مدیریت دولتی، سال سالمت نظام ارتقاي

 42باردان، پراناب، فساد اداري و توسعه، ترجمه جواد روحانی، مجله برنامه و بودجه، شماره

25هاي مؤثر بر اختالس در ایران، مجلس و پژوهش شماره  بازشناسی مولفه

هاي دولتی و بازار، ترجمه عزیز کیاوند، گزیده مسائل اقتصادي ـ اجتمـاعی    تانزي، ویتو، فساد فعالیت

152و  153شماره 

جعفري لنگرودي، مبسوط ترمینولوژي حقوقی، جلد پنجم .

1375ارات وثقی، سال حبیبی، نادر، فساد اداري، انتش

 ،1375زاهدي، شمس السادات، نگرشی بر فساد و آثار آن ـ دانش مدیریت، دوره اول، شماره دوم

 ،1348سمیعی، حقوق جزاء انتشارات شرکت مطبوعات

   سـازمان  : ، ناشـر )حکومـت (طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقا سـالمت نظـام اداري

1384زي کشور، معاونت امور اداري، مالی و منابع انسانی، سال ری مدیریت و برنامه

   طرح مطالعات طراحی و تدوین نظام پاسخگویی دولت در مقابل شهروندان و احقاق حقـوق اربـاب

دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکردریزي کشور،  رجوع، سازمان مدیریت و برنامه

1383هاي فرهنگی، عباس زادگان، محمد، فساد اداري، دفتر پژوهش

1371امیرکبیر، سال  فرهنگ معین، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران، انتشارات

 15، مجله کارمند، شماره »یکپارچگی حکومت در آسیا«گزراش کارگاه آموزشی

 1371مرداد سال  26مائوور، پائولو، عامل و پیامدهاي فساد، ترجمه هاشمی، روزنامه سالمف

1374اه نظام، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی، فروردین سال مبارزه با فساد از نظرگ

فساد مدرن، انتشارات امید ...مقدم، خلیل ا ،

   الوانی، سید مهدي، ارائه یک الگوي نظري براي کنترل و مهار فساد اداري، اقتصاد و مـدیریت شـماره

36

 57-58وفایی، حسن، رشوه در سیستم اداري ایران، زمینه، شماره
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واحد آموزش و پژوهش


عنوان پودمان:

«ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد»


گردآوري تنظيم: 


استاد جابر  كريمي 


(برگرفته شده از كتاب ارتقاي سلامت اداري آقاي رحيم متحديان)


زمستان 1390


اهداف آموزشي


پس از مطالعه فصول جزوه و پايان دوره مذكور از خوانندگان انتظار ميرود كه: 


1- با تعاريف مختلف فساد اداري و طبقهبنديهاي آن آشنا شوند. 


2- عوامل مؤثر بر ايجاد فساد اداري را بشناسند. 


3- از پيامدهاي فردي، فرهنگي و اقتصادي فساد در سيستم اداري آگاهي يابند. 


4- از مفاد آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه آگاه شده، تكاليف دستگاههاي اجرايي را براي مبارزه با رشوه بدانند. 


5- مباني حقوقي و قانوني مبارزه با فساد اداري را بشناسند. 

فصل اول: تاريخچه فساد اداري در ايران و جهان 


تاريخچه فساد اداري در ايران و جهان 


فساد در جوامع بشري قدمتي به اندازه تمدن بشريت دارد و در حال حاضر نيز يكي از مسائل مبتلا به كشورهاي جهان است و رشوه يكي از مهمترين مصاديق فساد است. 

تاريخ تمدنهاي قديمي مانند يونان، رم، چين، هند و ... متأثر از فساد بوده است. فساد رنجهاي بسياري براي جامعه بشري به دنبال داشته و جنگهاي پيدرپي، خشونتها و قيام عليه تمدنهاي حاكم، از بين رفتن سازمانها و درهم ريختن جوامع هميشه مرتبط با فساد بوده است. فسادر كنار بقيه عوامل از علل مهم فروپاشي تمدنهاي فوق بوده است. 

مسأله فساد در تمام ادوار، گريبانگير دولتها و دغدغههاي فكري بسياري از دانشمندان و متفكران سياسي بوده است. ويتو تانزي (Vito Tanzi) معتقد است فساد پديده تازهاي نيست و دو هزار سال پيش كوتيلا (Kautilya) نخستوزير يك شاه هندو در كتاب خود به معضل فساد پرداخته است. 


رشوه يكي از قديميترين و در عين حال گستردهترين آسيبهاي اجتماعي است كه ويل دورانت در كتاب تاريخ تمدن، شواهدي از وجوه رشوه در روزگاران باستان را ذكر ميكند و مينويسد: «در گذشتههاي دور كه فرمانروايان براي اتخاذ تصميمات مهم دست به دامان كاهنان ميشدند تا با مشاهده پرواز پرندگان يا بررسي احشاي حيوانات قرباني شده، قصد و اراده خدايان را از طريق آنها مشاهده كنند و به اطلاع ايشان برسانند، كاهنان از افرادي كه قوانين بر له يا عليه آنان بود، رشوه ميگرفتند تا نظرات خود را با سفارشات آنها هماهنگ كنند. در واقع رشوه، در طول تاريخ تمدن بشري وجود داشته و به روشهاي مختلف جلوهگر شده است. 

شواهد زيادي از جلوههاي گوناگون رشوه در طول قرنهاي متمادي و در كشورها و سرزمينهاي مختلف وجود دارد. در فرانسه، در طول سالهاي قرون وسطي، شواهدي از رشوهگري مقامات قضايي براي صدور راي عليه صاحبان حق وجود دارد. حتي نوشتهاند «راموس» فيلسوف و رياضيدان بزرگ قرن هيجدهم فرانسه، به دليل رشوه دادن رقيبش به دستگاه قضايي كشته شد. 

در روسيه تزاري، قانوني كه بر جانشيني تزار و ورائت تاج و تخت حكومت ميكرد، قانون رشوه بود. 

در مورد رشوه در انگليس، نقلقول جالبي از يك عضو پارلمان در قرن پانزدهم ميلادي وجود دارد. به او گفته است: «دادگاههاي انگلستان براي نيم دوجين جوجه از قانون، چشمپوشي ميكنند».

اين جمله نيز از «والپول» يكي از وزراي انگلستان در قرن هيجدهم است كه گفته: «هر وجداني قابل خريدن است، تفاوتي كه هست، در قيمت وجدانهاست». 


در يونان باستان كار رشوهدهي و رشوهگيري به جايي رسيده بود كه در عهد «جرج سوم»، روزهايي به عنوان روزهاي رأيگيري تعيين ميشد و چند روز پيش از آن، رأيدهندگان بهطور علني، خريد و فروش ميشد. در مورد رواج رشوه در روم باستان، «اميانس»، مورخ معروف روم در قرن چهارم، مينويسد: «قضات، حتي بابت خميازهاي كه ميكشند، حقي مطالبه ميكنند و اگر متهم پول خوبي بدهد، حتي مادركشي هم قابل اغماض است».


در عهد دولت عثماني، «پادشاهان» حكمرانان بخشهاي مختلف كشور بودند كه بر كشورهاي اسلاميـ عربي سلطه داشتند و به اطرافيان سلطان براي باقي ماندن در مصدر كار رشوه ميدادند و كار به جايي رسيد كه يكي از پادشاهان ادعا كرد به شخص سلطان هم رشوه داده است. 


دانته (Dante) نيز در قرن چهاردهم، در كتاب كمدي الهي، به مسأله فساد توجه كرده و فساد را از نظر درجهبندي در اعماق جهنم قرار داده است. ويليام شكسپير نيز فساد مالي را دست مايه اصلي برخي نمايشنامههاي خود قرار داده است. افرادي ديگر نيز مانند ماكياولي (Machiavelli)، منتسيكو(Montesguieu)، روسو(Rousseau)، بنتام (Jreemy Bentham) و برخي ديگر فلاسفه در اين مورد انديشه و اظهارنظر كردهاند. به عقيده ماكياولي، فساد جرياني است كه طي آن موازين اخلاقي افراد سست و فضيلت و تقوي آنها به نابودي كشيده ميشود. از آنجا كه بيشتر افراد ضعيف هستند و عاري از تقوي و پرهيزكاري، زمينه فساد در آنها همواره موجود است مگر زماني كه تحت هدايت وزير نفوذ يك رهبر بزرگ قرار گيرند. 

ابن خلدون به فساد اداري توجه داشته و علت اصلي آن را علاقه شديد طبقات حاكم به زندگي تجملاتي عنوان ميكند. بهنظر وي هزينه بالاي تجملات، طبقات حاكم را وادار ميكرد كه به روشهاي فساد اداري متوسل شوند. 


از ديد منتسيكو، فساد سبب ميشود تا يك سامانه سياسي خوب و صحيح به يك سامانه زشت و ناپسند تبديل گردد. وي معتقد است در حكومت مشروطه شرافت به قدري مؤثر است كه از هر پيشكشي بهتر است و احتياجي بدان نيست، اما در حكومت استبدادي كه نه شرافت وجود دارد و نه تقوي نميتوان به انجام كاري تصميم گرفت مگر به اميد استفاده. افلاطون دستور ميداد هر كس براي انجام وظيفه تحفهاي بگيرد، بايد محكوم به اعدام شود. او مطابق افكار جمهوريت اظهار عقيده مي كرد و ميگفت: «نه براي اعمال خوب و نه براي اعمال بد، تحفه نبايد گرفته شود، نه براي انجام امري و نه براي خودداري از انجام امري، تحفه گرفتن ممنوع است. قانوني كه به قضات روم اجازه ميداد هدايا و تحفههاي كوچك بگيرند مشروط بر اينكه ارزش آنها در عرض سال از يكصد اكو تجاوز نكند، قانون بدي بود. اشخاصي كه به آنها چيزي داده نميشود چيزي هم نميخواهند ولي اشخاصي كه به آنها چيز كمي داده ميشود به زودي كمي بيشتر و بعد رفته خيلي زيادتر توقع ميكنند». 

روسو معتقد است كه فساد سياسي نتيجه حتمي كشمكش و تلاش براي كسب قدرت است. چنين بهنظر ميرسد كه او با لرد اكتن (Lord Acton) كه ميگويد: تمام قدرتها به فساد خواهند گراييد و قدرت مطلق به فساد مطلق تبديل خواهد شد، موافق است. بنابر اعتقاد جرمي بنتام، فساد سبب  ميگردد كه رفاه جامعه، قرباني نفع فردي شود. 


پيشينه مبارزه با فساد در نظام اداري ايران


در ايران، مبارزه با فساد در مقاطع مختلف زماني و با اهداف گوناگون مطرح شده است. در دورة پهلوي اول، اقداماتي تحت عنوان مبارزه با فساد كه هدف اصلي آن دستاندازي به ثروت بعضي از عمال حكومتي به نفع شاه و نزديكان او بود صورت گرفت كه عمداً جنبه اقتصادي و سياسي براي شخص شاه و بعضي نزديكان او داشته است.

پس از جنگ جهاني دوم (1324 به بعد) حداقل در سه دوره مبارزه با فساد در دولت مطرح شد: دوره حكومت ساعد ـ رزم آرا (29-1328)، دوره حكومت اميني (40-1339)، در دورههاي آخر حكومت هويدا (56-1352) كه در هر سه مورد، اقدامات بينتيجه، سطحي و زودگذر بود و به زودي موضوع اولويت خود را از دست داد و ترجيحاً به فراموشي سپرده شد. 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز پس از يك وقفه كوتاه به دليل اوضاع خاص اوايل انقلاب، دوباره فساد به اشكال مختلف نمايان شد. به نحوي كه مجلس شوراي اسلامي ناچار در سال 1371 قانون ممنوعيت اخذ هر نوع پورسانت و هدايا و... را تصويب كرد. 

در سال 1373 كه برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دردست تهيه و تدوين بود، با توجه به بررسيهاي آماري انجام گرفته روشن شد كه 30 درصد جمعيت حدود 4/3 درصد درآمد را در سال 71 بهدست ميآورند و برعكس 10 درصد بالاي جمعيت، 34 درصد كل درآمد را به خود اختصاص داده بودند. همين مسئله موجب تصميم دولت براي تدوين برنامه فقرزدايي و محروميتزدايي شد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، بخاطر تنشهاي سياسي و تحريم اقتصادي ايران و شورع جنگ تحميلي و ادامه آن به مدت 8 سال، نظم اداره امور جامعه مختل شد و فرصت طلايي براي كسب ثروت و سودجويي براي عدهاي خاص فراهم آمد. از طرف ديگر، به علت تضعيف نظام كنترل و نظارت دروني و تضعيف واحدهاي بازرسي ادارات (خود كنترلي قوه مجريه) كه عملكرد ادارات دولتي را بررسي و موارد خلاف و سوءاستفاده را گزارش ميكردند، اوضاع فساد و سودجويي شديدتر شد. تشويق سطوح بالاي مديريتي با پرداخت پاداش هاي چشمگير هم موجب بهوجود آمدن يك طبقه مرفه تكنوكرات شده و اين طبقه از درآمد كلان ظاهراً قانوني ولي واقعاً غيرشفاف برخوردار شدند. امر خودكفايي بعضي از دستگاههاي دولتي مخصوصاً نهادها و جدايي آنها از نظام مالياتي و حسابرسي هم دليلي بر تشديد اين وضعيت گرديد. 


اجراي برنامههاي پنج ساله اول و دوم در بلوغ و رشد طبقه جديد رانتخواران و رشوهگيرندگان از آن رو كه به ايجاد رانتهاي اقتصادي كمك كرد، مؤثر بوده است. بحرانهاي اقتصادي مثل افزايش دامنه تورم و بيكاري نيز موجب افزايش فقر عمومي و فساد اداري گرديد. 


در يك مقطع (سالهي 1373 و 1375) اقداماتي از سوي قوه قضايي در برخورد با اين ثروتها شروع شد كه به دليل سازمان يافته نبودن اين فعاليتها به نتايج روشني نرسيد و حتي تبليغات گستردهاي كه در اين خصوص شروع شده بود، بدون اعلام نتايج اين اقدامات متوقف گرديد. بطور خلاصه ميتوان وظايف و تكاليف دولت را كه براي مبارزه با فساد در قوانين مختلف پيشبيني شده است، به شرح ذيل بيان نمود: 


قانون اساسي: اصلهاي سوم، نهم، چهل و نهم. 


قوانين موضوعه: قانون مديريت خدمات كشوري، مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، قانون مجازات عمومي، قانون تعزيرات عمومي، قانون مجازات تباني در معاملات دولتي و همچنين سند چشمانداز جمهوري اسلامي ايران ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و آييننامه برنامه ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد و آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي ولايحه قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد. 

فصل دوم: مباني اعتقادي و اخلاقي مبارزه با فساد

دين مبين اسلام، به عنوان كاملترين دين الهي، در ذات خود با هرگونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاكي و درستكاري تأكيد دارد. اين تأكيد، مخصوصاً آنجا كه به حقوق عمومي (بيتالمال) مربوط ميشود داراي ابعادي متفاوت و روشن است و به ضرورت رعايت حدود الهي و حقالناس متبلور ميشود و آنچه از بررسي احاديث و روايات مشخص است، تأكيد اسلام بر رعايت حدود الهي و حقوق مردم و نيز درستكاري و امانتداري كارگزاران حكومت است. 

خداوند متعال در قرآن كريم ميفرمايد: «... و يفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون» كساني كه در زمين و ميان اهل آن فساد ميكنند؛ در حقيقت، آنها زيانكاران عالم هستند (آيه 26، سوره بقره). 


به اجمال ميتوان ديدگاه اسلام را درخصوص دلايل و پيامدها ايجاد و گسترش فساد در نظام اداري و ضرورت برخورد با آن را، به شرح زير بيان كرد: 


1- انسان دائماًدر معرض لغزش و انحراف قرار دارد و آنچه كه ضامن حفظ ايمان انسان به اين لغزشها است، همانا «ورع» و «اجتناب از شبهات» است. 


2- در لغزش و انحراف و كجروي انسان، دل بستن به دنيا نقش برجستهاي دارد. لذا در زندگي مديران و مسئولان نظام اسلامي، مراقبت در مصرف اموال عمومي (بيتالمال) چه در ادارة امور جامعه و چه در مصارف شخصي جايگاه ويژهاي پيدا ميكند. 


3- خطر مهمي كه مسئولان و مديران نظام اسلامي را تهديد ميكند، تنها سوءاستفاده مالي از موقعيت نيست، بلكه توجيه شرعي اين سوءاستفاده براي پيدا كردن نوعي آرامش است كه زمينهساز ارتكاب گناهان بزرگتر و تخلفات بيشتر است. 


4- مديران عالي نظام اسلامي بايد به شدت مراقب نوع نگاه مردم به نحوه زندگي و افزايش دارايي خود باشند و نظام اسلامي نيز، ضمن توجه به معيشت مناسب آنها، درخصوص نوع زندگي آنها بايد مراقبت لازم را به عمل آورد. 


5- در برخورد با متخلفان، مخصوصاً كساني كه از طريق دسترسي به بيتالمال يا ارتباط با مسئولان به منافع مادي ميرسند، نبايد هيچگونه ملاحظهاي معمول گردد و ارتباط با مسئولان نظام اسلامي نبايد زمينه استفاده غيرمعمول (رانتجويي) را فراهم نمايد. 


فصل سوم: تعاريف، مصاديق، و ابعاد فساد اداري 


تعاريف


تعريف لغوي فساد


از نظر كلي فساد داراي مفهومي بالنسبه شناخته شده است و در فرهنگهاي مختلف به نحو نسبتاً كامل و بارزي، اصطلاح فساد تعريف شده است. 


لغت فساد (بفتح فاء) به معني تباهي، لهو و لعب، شر و بدي است. 


فاسد يعني تباه، ضايع، نابود شده و فاسد الاخلاق يعني زشت خو و بداخلاق پليد، نابكار


افساد: هم معني تباه كردن و فتنه و فساد برپا كردن را ميدهد و افسد (به فتح همزه و سين) هم يعني فاسدتر. 


در كتاب معجم متن اللغرء تاليف آقاي شيخ احمدرضا چنين آمده است:


الفساد(مصدر): برخلاف صلاحيت بودن، مال كسي را بزور گرفتن. 


المفسده: باطل شده و نابود گشته... 


و نيز در كتاب المنجد اينطور تحرير رفته است: 


الفساد (مصدر) كارهاي بيهوده، مالي را به بيداد گرفتن (باج گرفتن) 


المفسد، كانون فساد يا عامل فساد بودن (فرهنگ نظام) 


فساد: تباه شدن و تباهي در مقابل صلاح در عربي به معني گرفتن مال به ظلم و تعدي، لفظ فساد در مقابل صلاح آمده است و نيز عدم امنيت، هنگامه، آشوب. (فرهنگ نفيسي) در لغت نامه دهخدا فساد بنحو كامل تر و بارزتري تشريح شده: 


فاسد: معيوب، تباه، خراب، گمراه، گنديده، شرير، باطل، سست، بيقوت


در زبان لاتين اصطلاح فساد از فعل Rumpere ميآيد كه به معناي شكستن است بنابراين، در فساد چيزي ميشكند يا نقض ميشود. اين چيز ممكن است كه شيوه رفتار اخلاقي يا قانوني يا غالباً مقررات اداري باشد (گزيده مسائل اقتصادي ـ اجتماعي شماره 152).

اما به بيان امروزي  و عمومي، فساد يعني دغلكاري و حقه بازي و پشت هماندازي و ارتكاب همه آن كارهايي كه مباين قانون و مقررات است. فساد يعني اينكه چيزي را برداريم و به جايش يك چيز كاذب يا شبيه آن بگذاريم (مقدم). 


در فرهنگ لغات اكسفورد نيز فساد بدينگونه تعريف شده  است: بو گرفتن جسد، اخلاق بد، از بين رفتن شرف، آبرو، حقيقت و هر صفت نيك ديگر، آلودگي ادبيات و متون يك زبان به مطالب ناصحيح و بياساس. 


تعريف فساد از نظر انديشمندان


مسئله فساد، در تمام ادوار، گريبانگير دولتها و دغدغه فكري بسياري از دانشمندان و متفكران سياسي بوده است. ويتوتانزي (Vito tanzi) معتقد است كه فساد پديده تازهاي نيست و 2000 سال پيش، كوتيلا (kautilya) وزيراعظم يك شاه هندو در كتاب خود به معضل فساد پرداخته است. دانته (Danteh) نيز در قرن چهاردهم، در كتاب كمدي الهي، به مسئله فساد توجه كرده و فساد را از نظر درجهبندي در اعماق جهنم قرار داده است (ترجمان اقتصادي، شماره 49). 


افراد ديگري نيز مانند ماكياولي (Machiveli)، منتسكيو (Mintesquieu)، روسو (Rousseau)، جرمي بنتام (Bentham Jeremy) و برخي ديگر از فلاسفه در اين مورد اظهارنظر كردهاند. به عقيده ماكياولي، فساد جرياني است كه طي آن موازين اخلاقي افراد سست و فضيلت و تقواي آنان به نابودي كشيده ميشود. از آنجا كه بيشتر افراد ضعيف هستند و عاري از تقوي و پرهيزكاري، زمينه فساد در آنها همواره موجود است، مگر زماني كه تحت هدايت و زير نفوذ يك رهبر بزرگ قرار ميگيرد (زاهدي، 1375). اين خلدون نيز به فساد اداري توجه داشته است و علت اصلي آن را علاقه شديد طبقات حاكم به زندگي تجملاتي عنوان ميكند. بهنظر وي، هزينه بالاي تجملات، طبقات حاكم را وادار ميكند كه به فساد اداري متوسل شوند (حبيبي، 1375). از ديد منتسكيو، فساد سبب ميشود كه يك سامانه سياسي خوب و صحيح به يك سامانه زشت و ناپسند تبديل گردد (زاهدي، 1375). وي معتقد است كه در حكومت مشروطه، شرافت به قدري مهم است كه از هر پيشكشي بهتر است و احتياجي به روي آوردن به فساد نيست. اما در حكومت استبدادي كه نه شرافت وجود دارد و نه تقوي، نميتوان به انجام كاري مگر به اميد استفاده مفسدانه، دل بست. 


در طول تاريخ، همواره ارتباط معكوسي بين استفاده صحيح از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته و هنگامي كه از قدرت بطور مطلوب استفاده ميشده، فساد كاهش مييافته است. 


گونارد ميردالف فساد را در معناي وسيعتري مورد توجه قرار ميدهد، بهنظر وي، فساد به تمام شكلهاي گوناگون انحراف يا اعمال قدرت شخصي و استفاده نامشروع از مقام و موقعيت شغلي قابل اطلاق است (زاهدي، 1375). مك مولن، معتقد است كه فساد زماني رخ ميدهد كه يك مامور دولت در ازاي انجام كاري كه از اقدام به آن نهي شده است، رشوهاي نقدي يا جنسي قبول نمايد. 


روبين تئو بولد، فساد اداري و استفاده غيرقانوني از اختيارات اداري ـ دولتي براي نفع شخصي بيان مينمايد(طرح مطالعاتي سازمان مديريت، دفتر بهبود مديريت و ارزيابي عملكرد). 


ساموئل هانتينگون نيز تصوير ديگري از فساد اداري ترسيم ميكند. به گمان وي، فساد اداري به رفتار آن دسته از كاركنان بخش دولتي اطلاق ميشود كه براي منافع خصوصي خود، ضوابط پذيرفته شده را زيرپا ميگذارند (همان منبع). 

برخي از پژوهشگران و صاحبنظران فساد اداري را آن گروه از اعمال كاركنان و مسئولان دولت ميدانند كه اولاً به منافع عمومي لطمه بزند و ثانياً هدف از انجام آن، رساندن فايده به عامل (كارمند خاطي) يا به شخص ثالثي باشد كه عامل را براي انجام اين امر اجير كرده است. 

در گزارش كارگاه آموزشي (يكپارچگي حكومت در آسيا) فساد به شكل زير تعريف شده است: فساد عبارت است از عمل يا تصميمي كه موجب شود تا تعداد افراد متأثر از نتايج منفي عمل يا تصميم از تعداد افراد برخوردار از نتايج مثبت آن بيشتر شوند (مجله كارمند، شماره 15). از تعاريف چنين استنباط ميشود كه اولاً فساد امري نسبي است و در حقيقت، مرتبط با نظام ارزشي هر جامعه ميباشد. زيرا در حاليكه فردي با ويژگي عملكردي خاص، در يك جامعه فاسد تلقي ميشود، ممكن است در جامعه ديگري كاملاً عادي و طبيعي قلمداد شود. ثانياً فساد بيشتر در دستگاه دولت مطرح  ميگردد. گرچه فرض بر اين است كه كارمند دولت بيش از كارمند بخش خصوصي به صلاح و مصلحت ميانديشد، لكن فساد در بخش دولتي گسترش بيشتري دارد (الواني، اقتصاد مديريت، شماره 36).

تعريف فساد برمبناي افكار عمومي جامعه


ارزشهاي فرهنگي و اخلاقي هر جامعه متفاوت است و در داخل يك جامعه نيز اين ارزشها در طول زمان تغيير ميكنند. برخي از محققان معتقدند كه فساد اداري را بايد با توجه به ديدگاههاي عمومي مردم تعريف كرد. در اين راستا، اقدامي (در چارچوب فعاليتهاي اداريـ دولتي) مصداف فساد را مييابد كه از ديد مردم جامعه غيراخلاقي و مضر باشد. تعريف مكمولن و ناي در اين نوع قرار دارند. مشكل مهمي كه در اينگونه تعارف وجود دارد، اين است كه غالباً ديدگاه مردم يكسان نيست. درخصوص رفتار اداري، بهطور غالب، ديدگاه نخبگان سياسي و تودههاي مردم با يكديگر اختلاف دارند. با توجه به اين اختلافها، يك محقق علوم سياسي به نام هيدن هيمر (Heden Heimer) فساد اداري را به سه گونه سياه، خاكستري و سفيد تقسيم ميكند. 


فساد اداري سياه:


كاري كه از نظر تودهها و نخبگان سياسي منظور است و عامل آن بايد تنبيه شود. براي مثال، ميتوان از دريافت رشوه براي ناديده گرفتن معيارهاي ايمني در احداث مسكن نام برد. 


فساد اداري خاكستري:


كاري كه از نظر اكثر نخبگان منفور است. اما تودههاي مردم در مورد آن بيتفاوت هستند. مثلاً كوتاهي كارمندان در اجراي قوانيني كه در بين مردم از محبوبيت چندان برخوردار نيستند و كسي غير از نخبگان سياسي به مفيد بودن آنها معتقد نيست. 


فساد اداري سفيد:


كاري كه ظاهراً مخالف قانون است، اما اكثر اعضاي جامعه (نخبگان سياسي و اكثر مردم عادي) آن را آنقدر مضر و با اهميت نميدانند كه خواستار تنبيه عامل آن باشند. براي مثال، چشمپوشي از موارد نقض مقرراتي است كه در اثر تغييرات اجتماعي و فرهنگي ضرورت خود را از دست دادهاند. 


تعريف فساد براساس منافع عمومي 


برخي از محققان فساد اداري را آن گروه از اقدامات كارمندان و مسئولان دولت ميدانند كه اولاً به منافع عمومي (Public Interest) لطمه بزند و ثانياً هدف از انجام آن رساندن فايده به عامل (كارمند اقدام كننده) يا به شخص ثالثي كه عامل را براي اين اقدام اجير كرده است، باشد. براين اساس كارل فردريچ (Carl Friedrich) مدعي است كه هرچه صاحب قدرتي كه مسئول اداره سازماني ميباشد بر اثر دريافت رشوهاي نقدي يا جنسي، اغوا شود و به انجام كارهاي غيرقانوني مبادرت ورزد. اين فرد به منافع عمومي زيان رسانده است (زاهدي، 1375). 

آرنولد روگو (Arnold Rogow) و اچ.دي.لاسول(H.D.Lasswell) نيز چنين اظهار ميدارند كه يك دستگاه فاسد سبب ايجاد اختلال در تمام نظام اجتماعي ميگردد. در اين تعريف، همانند تعريف قبلي، با اين مشكل مواجه هستيم كه ممكن است همه اقشار مختلف جامعه در مورد منافع عمومي برداشت يكساني نداشته باشند. تضاد بين طبقات مختلف اجتماعي نظير كارگران و صاحبان سرمايه ممكن است سبب شود اقدامي كه از نظر يك گروه موافق منافع عمومي تلقي ميشود، از نظر گروه ديگري مضر و مغاير با منافع عمومي باشد (حبيبي، 1375). براي مثال قانون ممنوعيت اعتصابات كارگري از ديدگاه صاحبان صنايع و كارگران يكسان تعبير نميشود. گروه اول، اجراي اين قانون را براي حفظ نظم و جلوگيري از اخلال در توليد ضروري ميدانند در حاليكه گروه دومف آن را ابزاري براي استثمار هرچه بيشتر كارگران و جلوگيري از افزايش حقوق آنان تلقي ميكنند. 

تعريف فساد اداري براساس نقش وابستگيهاي اجتماعي و خانوادگي در تصميمات كارمندان 


اين ديدگاه را تانزي ارائه كرده است. وي در مورد نقش اقتصادي دولت ميگويد كه مسئولان دولتي هرگز اجازه نميدهند منافع شخصي يا علايق خانوادگي و اجتماعي بر روي تصميمات حرفهاي خود تحتتأثير روابط شخصي و خانوادگي قرار گيرند و ميزان تأثير اين عوامل بر تصميمات اداري آنها تأثير بگذارد. اما در جهان واقعي، هم مسئولان و هم اشخاص خصوصي، در اتخاذ تصميمات اداري، به خصوصيات فرهنگي هر جامعه بستگي دارد. با توجه به نكات فوق، تانزي معتقد است كارمند يا مسئول دولتي هنگامي مرتكب فساد اداري شده است كه در اتخاذ تصميات اداري تحتتأثير منافع شخصي با روابط و علايق خانوادگي و دوستيهاي اجتماعي قرار گرفته باشد. به عبارت ديگر، فساد از نظر تانزي نقض اصل رفتار برحق، بيطرفانه و مبتني بر ضابطه است كه بنابر آن، مناسبات شخصي يا خانوادگي نبايد در تصميمات اقتصادي سازمانهاي غيردولتي يا مقامات دولتي نقش ايفا كند. 

نظر رايج درباره نقش دولت چنين ميانگارد كه اصل بيطرفي و پرهيز از هر نوع غرضورزي و جانبداري ناحق از اين و آن، مورد احترام مقامات و ماموران دولت است ودر تصميمات اقتصادي كه شامل حال بيش از يك طرف ميشود، روابط شخصي نبايد نقشي ايفا كند. فساد از نظر تانزي در بستر شرايطي كه دولت ايجاد كرده است ميرويد شرايطي كه دست بعضي از اشخاص را باز ميگذارد تا موانع را دور بزنند يا بكوشند با دادن رشوه به كساني كه در رأس برخي دستگاههاي دولتي هستند، امتيازهايي بدست آورند، اين رشوه غالباً به عنوان هديه داده ميشود. 

تعريف گزيده فساد اداري


درحاليكه هريك از تعاريف ارائه شده، به جنبههايي از فساد اداري اشاره ميكنند، هيچيك از آنها تصوير جامع و دقيقي از اين پديده را ارائه نميدهند. ليكن با ادغام تعاريف فوق، تعريف كاملتري از فساد اداري به صورت زير ارائه ميشود. اين تعريف را ميتوان به عنوان يك تعريف پيشنهادي پذيرفت: 


فساد اداري عبارت است: 


الف ـ اقدامات ماموران دولتي كه با هدف انتفاع و بهرهبرداري براي خود يا اشخاص ديگر يا در قبال دريافت مال براي خود يا اشخاص ديگر از طريق راههاي زير انجام ميپذيرد: 


- نقض قوانين و مقررات و ضوابط اداري 


- تعبير و تفسير قوانين و مقررات و ضوابط اداري


- تغيير در قوانين و مقررات و ضوابط اداري


- خودداري، كندكاري و يا كوتاهي در انجام وظايف قانون در قبال ارباب رجوع 


- تسهيل يا تسريع غيرعادي در انجام كار براي اشخاص معين در مقايسه با ديگران 


ب ـ اقدامات اشخاص حقيقي و حقوقي كه با هدف انتفاع و بهرهبرداري براي خود يا اشخاص ديگر در قبال پرداخت مال به ماموران دولت بهمنظور برخورداري از مزايا و امتيازات از راههاي غيرصحيح انجام ميپذيرد. 


تعريف فوق براي مطالعه كاربردي فساد و روشهاي مبارزه با آن از تعاريف قبلي كاملتر ومناسبتر است. از يك سوء در اين تعريف از مفاهيم غيردقيق و كلي نظير منافع عمومي يا ديدگاه عمومي استفاده نشده است و از سوي ديگر، اين تعريف، فساد اداري را به نقض قوانين و مقررات محدود نميكند، بلكه هرگونه تعبير و تفسير را هم شامل ميشود و مهمتر از آن، فساد، شامل تغييرات قانوني براي نفع شخصي و صنفي نيز ميشود كه به آن فساد در قانونگذاري ميگويند. مزيت ديگر اين تعريف اين است كه در آن انگيزههاي مختلف كارمندان براي مشاركت در فساد نيز اشاره شده است. 


با اين تعريف، تخلفات ماموران كه از مصاديق فساد تلقي ميشود به شرح زير است: 


1- دريافت هر نوع مال يا تقاضاي دريافت يا توافق براي دريافت و يا پيشنهاد دريافت آن براي خود يا شخص ديگر، مستقيم يا با واسطه، به صورت انفرادي يا مشتركاً با كس ديگر يا در رابطه با اشخاص ديگر در ازاء يا براي: 

- انجام كاري يا چشمپوشي از انجام كاري در ارتباط با وظايف سازماني و شغلي 

- تسريع، تسخيل، توجه خاص و كمك در انجام كاري يا معاملهاي


- تأخير، كندكاري، كم توجهي و ممانعت از انجام كاري يا معاملهاي 


- عدم رعايت منافع و مصالح دولت و سازمان متبوع در محاكم و مراجع با اعلام و رأي غيردولتي


- ارائه گزارشهاي غيردولتي يا مجبور نمودن ديگر كاركنان به ارائه گزارش غلط و غيردولتي


2- پرداخت هر نوع مال يا توافق براي پرداخت يا پيشنهاد پرداخت آن به ديگر مأموران دولتي براي كسب موقعيتهاي اداري و سازماني براي انتفاع خود يا اشخاص ديگر به صورت مستقيم يا با واسطه 

3- پرداخت هر نوع مال يا توافق براي پرداخت يا پيشنهاد پرداخت آن از محل منابع دولتي و اموال عمومي و همچنين اختصاص امتيازات و موقعيتهاي اداري در اختيار دستگاه متبوع به ماموران دولتي شاغل در ديگر دستگاهها با هدف انتفاع دستگاه يا تسريع و تسهيل غيرمتعارف در انجام امور يا چشمپوشي از انجام كاري

4- سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري و سازماني بهمنظور انتقاع و يا بهرهمندي غيرمتعارف اشخاص از امتيازات و موقعيتهاي اداري 


5- دريافت هر نوع مال يا تقاضاي دريافت يا توافق براي دريافت و يا استفاده از امتيازات و موقعيتهاي اداري ديگر دستگاههاي اجرايي توسط ماموران دولتي با هدفهاي موضوع بند 4 اين ماده. 


6- هر نوع مشاركت در انجام معاملات و اجراي قراردادها با اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي اجرايي ديگر كه مستقيماً با وظايف دستگاه متبوع مامور دولتي مرتبط باشد (سازمان مديريت، طرح مطالعاتي معاونت امور اداري، 1384).


تعريف تخلفات اداري


تخلفات اداري، عبارت است از اينكه كاركنان يك سازمان در ردههاي شغلي و مسئوليتي مختلف، قوانين و مقررات، آييننامهها، گردش كارها، هنجارها و قواعد كاري و كارگاهي را به صورت كلي يا جزئي، عمدي يا غيرعمدي مراعات ننمايند. به طوري كه بر اثر آن، فرآيند توليد كالاها يا ارايه خدمات سازمان و اعتبار و حيثيت اجتماعي آن خدشهدار شود. تخلفات اداري داراي مصداقهاي مختلفي است. بعضي از آنها به عنوان نمونه؛ عبارتند از: غيبت و تأخيرات غيرمجاز، گزارش خلاف واقع، كمكاري، استفاده از وقت و امكانات سازماني به نفع خود. 


مقايسه اين تعريف با تعريف پيشنهادي ما از فساد اداري به روشني گواه آن است كه تخلفات اداري، تنها در شرايط معيني، مصداق فساد پيدا ميكنند. 


تفاوت تخلفات اداري و فساد اداري


تخلفات اداري عبارت است از اينكه كاركنان يك سازمان در ردههاي مختلف شغلي و مسئوليتي، قوانين و مقررات، آييننامهها، گردش كارها، هنجارها و قواعد كاري را به بصورت كلي يا جزئي، عمدي يا غيرعمدي مراعات ننمايند، بطوريكه براثر آن، فرآيند توليد كالاها و يا ارائه خدمات سازمان و نيز اعتبار و حيثيت اجتماعي آن خدشهدار شود. در حاليكه فساد اداري، حالتي در نظام اداري است كه در اثر تخلفات مكرر و مستمر كاركنان و نهادينه شدن تخلف بهوجود ميآيد و آن را از كارآيي مطلوبي و اثربخشي مورد انتظار باز ميدارد. در واقع تخلفات اداري با تكرار، استمرار و نهادينه شدن و تأثيرات قابل توجه در نظام اداري به فساد اداري منجر ميشود. 


تقسيمبندي انواع فساد 

1- فساد اقتصادي 


فساد اقتصادي عبارت است از كليه رفتارها و سوء رفتارهايي كه موجب اختلال در نظم اقتصادي يا عملكرد بهينه مراكز اقتصادي در مقياسهاي مختلف، از واحدهاي كوچك گرفته تا اخلال در اقتصاد كشور ميگردد. 


فساد مثل هر مبادله ديگر به دو طرف خريدار و فروشنده نياز دارد. از نظر يك اقتصاددان، فساد يك بازار را تشكيل ميدهد كه در اين بازار نوعي نظام عرضه و تقاضا برقرار است، بازاري كه در آن، كارمندان و كارگزاران و همچنين مسئولان دولتي از يك سو و شركتها و خانوارها از سوي ديگر حاضر هستند، يعني همان عناصري كه يك اقتصاددان در تحليل يك بازار به مفهوم اقتصادي كلمه مورد توجه قرار ميدهد. آنچه در اين بازار عرضه ميشود، فساد است و آنچه متقاضي لازم دارد، باز هم فساد است.


2- فساد سياسي


اين اصطلاح، به استفاده از قدرت سياسي براي هدفهاي شخصي ويا غيرقانوني اطلاق ميشود. فساد سياسي، به معناي كسب منابع نامشروع شخصي از طريق قدرت سياسي يا موقعيت دولتي است. تعريف و كاربرد آن با توجه به زمان، مكان و فرهنگهاي مختلف متفاوت است. اين نوع فساد، بيشتر شامل انحراف مسير انتخابات ميشود. فساد سياسي، به اندازه تاريخ دولت در فرهنگهاي سياسي و نظامهاي دولتي و انديشه سياسي قدمت دارد. فساد سياسي بيشتر تحتتأثير نظام سياسي هر كشور است. 


بعضي از كارشناسان فساد، گرايش حاكمان به استبداد و وضع قوانين تبعيضي به نفع سياستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت را نيز گونهاي از فساد اداري به شمار ميآورند. اين نوع رفتارها كه اصطلاحاً فساد قانوني نيز گفته ميشود، اين باور عمومي كه فساد فقط ميتواند شامل اعمالي باشد كه مغاير قانون است را رد ميكند. بدينترتيب، در هر جامعه گروهي از افراد كه نفوذ قدرت سياسي بالايي دارند، براي انتفاع شخصي ميتوانند قوانين را تغيير دهند كه چنين رفتاري با توجه به تعريف فساد اداري، فساد تلقي نميشد. زيرا با نقض قوانين همراه نيست و افراد با استفاده از مقام و نفوذي كه دارند و بدون اينكه عملاً قانوني را نقض كنند، به سوءاستفاده ميپردازند. به همين دليل است كه بسياري از اقدامات كه معمولاً به عنوان فساد توصيف ميشوند، ممكن است در قانون چنين تعريف نشده باشد، اگر چه ممكن است آنها برخلاف معيارهاي اخلاقي باشند، در اشاعه و گسترش فساد سياسي، متغيرهاي زيادي دخيل هستند كه بسته به اين متغيرها، فساد سياسي گسترش يا كاهش مييابد. 

از جمله مهمترين اين متغيرها سه مورد زير ميباشند: 


1- نحوه تقسيم قدرت سياسي 2- ميزان آزادي سياسي 3- ميزان ثبات سياسي 


مثلاً در محيط بيثبات سياسي، كاركنان تمايل بيشتري به ارتكاب فساد اداري نشان ميدهند وچون آينده سايسي خود را متزلزل ميبينند، تلاش ميكنند از قدرت و اختيارات خود حداكثر نفع كوتاه مدت را ببرند و همچنين هرقدر آزادي بيان و آزادي مطبوعات و همچنين قدرت رأي مردم در انتخاب سياستمداران بيشتر باشد، باعث ميشود كه سياستمداران براي كسب وجهه اجتماعي و سياسي هم كه شده، كمتر مرتكب چنين فسادي شوند، چرا كه اگر دست به انجام فساد سياسي بزنند موجب ميشود كه مردم ديگر به آنها اعتماد نكنند و در شرايطي كه جامعه از لحاظ سياسي و آزادي بيان باز باشد، مطبوعات به افشاگري ميپردازند وحيثيت و آبروي او را برباد ميدهند. بنابراين، وجود آزاديهاي سياسي و احزاب گوناگون در سطح جامعه و رقابت سياسي سالمف همچنين ثبات سياسي و تقسيم صحيح قدرت از جمله عواملي هستند كه فساد سياسي را كاهش ميدهند و باعث جلوگيري از فساد اداري ميشوند. 

3- فساد اداري 

در بخش پيشين بهطور مفصل به تعريف مفهوم فساد اداري پرداخته شد، لذا در اينجا تنها به اين نكته اشاره ميكنيم كه: كليه فسادهاي ذكر شده چنانچه در نظام اداري رخ دهند، فساد اداري ناميده ميشوند. 


4- فساد كلان و فساد خرد


فساد روساي دولت، وزيران و كارمندان عالي رتبه را فساد كلان و فساد كارمندان جزء را فساد خرد ميگويند. فساد كلان، نوعاً فسادي است كه توسط افراد م مقامات رده بالاي اداري، بصورت باندي و با ارقام زياد و قابل توجه صورت ميگيرد. مرتكبان اين نوع فساد، جز گروه مجرمان يقه سفيد از صاحبان زر و زور هستند و با آن كه زيانها و خسارات غيرقابل جبراني بر پيكر جامعه وارد ميسازند، كمتر تحت تعقيب دستگاه عدالت كيفري قرار ميگيرند. اين گروه با برخورداري از «توان توجيه» يا «حمايت» يا «امكان فرار» اصولاً مصون از تعقيب ميمانند (مگر كساني كه هر سه پايگاه خود را به دليلي از دست داده باشند. 

5- فساد سازمان يافته و فساد فردي


فساد سازمان يافته، هنگامي است كه وجه (رشوه) مورد نياز و دريافت كننده آن به خوبي شناخته شده است و پرداخت وجه تضمين ميكند كه سفارش خواسته شده، اجرا شود. در نظام اداري با فساد سازمان يافته، سرمايهگذاران ميدانند به چه كساني رشوه دهند و چه چيزي در قبال رشوه به دست آورند و اطمينان دارند كه مجوزهاي لازم را براي بنگاههاي خود ميگيرند. برخي استدلال ميكنند كه فساد سازمان يافته، ضرر كمتري دارد، چون در چنين نظامي، يك ديوان سالار فاسد، سهم كاملاً مشخصي از سود بنگاه را طلب ميكند و نفع او در موفقيت بنگاه است. 


در فساد فردي، سرمايهگذاران بايد به چندين مقام رسمي رشوه بدهند و ضمانتي هم نيست كه با تقاضاي رشوه بيشتري روبرو نشوند و مجوزهاي مورد نياز نيز تهيه شود. علاوه بر اين، اگر چند عامل رشوهگير، از يك توليد كننده درخواست رشوه كنند، بدون اينكه درباره مبلغ كل رشوه در بين خودشان به توافق برسند، احتمال ميرود كه تقاضاي بيش از حد داشته باشند و فعاليت توليدي را به توقف بكشنانند (مائور، 1371). 


6- فساد سامانهاي 


يعني فساد فراگير، سازمان يافته و گسترده در كليه سطوح مختلف دولت كه ماموران دولتي وسياستمداران هر دو به نحوي يكسان و تقريباً تمام دستگاههاي دولت در آن مشاركت دارند. فساد سامانهاي، اساساً پديدهاي سياسي است، يعني كساني كه در مواضع قدرت قرار دارند از دولت براي انتقال منافع و عوايد نامشروع به خود و وابستگان طرفدارشان استفاده ميكنند. 


شكل ديگري از فساد سامانهاي نيز قابل تصور است و عملاً مصاديق آن در بعضي از كشورهاي درحال توسعه مشاهده شده است. در اين حالت، يك جرگه سياسي خاص از قدرت مسلط استفاده ميكنند ودستگاه دولت را منحصراً در تصرف در ميآورد و سپس براي تثبيت قدرت خويش، بخشي از عوايد غيرقانوني حاصل از فساد به استخدام عناصر وابسته طرفدار تخصيص ميدهد و از توانشان براي اعمال زور و وادار كردن مردم به متابعت استفاده ميكند (باردان، مجله برنامه و بودجه، شماره 42). 

7- فساد قاعدهمند و فساد غالب


درج شيوع در ميان جوامع مختلف، تفاوت زيادي با هم دارد كه از كم تا بسيار رايج يا قاعدهمند فرق ميكند. اگر فساد كم باشد به آساني قابل كشف، مجازات و نابودي است. اما هرگاه فساد به شكل قاعدهمند درآيد، احتمال كشف و مجازات كاهش مي يابد و انگيزههاي فساد افزايش مييابد. درجايي كه فساد قاعدهمند شده باشد، نهادها، قوانين و ضوابط رفتاري، با شگردهايي با مقوله فساد مطابقت داده ميشوند و ديوان سالاري و كارگزاران معمولاً به اصطلاح از الگوهاي غارتگري پيروي ميكنند.


فسادي كه سراسر دستگاههاي دولتي را دربر ميگيرد، به فساد غالب معروف است. همانند آب رودخانه كه بالا ميآيد و همه اطراف را ميگيرد، فساد فراگير و غالب همه دستگاهها را فرا ميگيرد.


8- فساد ساخت و پاختي 


موارد بسياري وجود دارد كه در آنها فساد به نفع مامور و ارباب رجوع ميباشد. بنابراين هيچكدام، نه رشوه دهنده و نه رشوه گيرنده، انگيزه و اشتياقي براي گزارش و اعتراض ندارند، زيرا هر دو طرف سود ميبرند. شليفر (dhleifer) و وشيني (Vishney) چنين پديدهاي را فساد دزدانه مينامند (ممكن است فساد سازشي باشد) تا آن را از مواردي كه مامور، دادوستد را مخفي نميكند و در آن ارباب رجوع، قيمت، حقالزحمه، يا جريمه لازم را به دولت ميپردازد، اما مامور نيز مقداري اضافي براي خود ميگيرد، متمايز سازند. اين فساد از نظر شليفر و وشيني، خائنانهتر و كشف آن دشوارتر و بنابراين، پاياتر است. بايد اضافه كرد كه اين نوع فساد، شامل بسياري از موارد سهلانگاري رسمي در ضوابط وارسي كيفيت، در بررسي مسائل ايمني ساختمانها و پلها يا تهيه مواد غذايي و دارويي، در بازرسي آلودگي و جز اينها ميگردد (باردان، مجله برنامه و بودجه، شماره 42). 

9- فساد مالي


طبقهبندي فساد مالي از حيث درآمدي و هزينههاي آن، به چهار صورت زير مطرح گرديده است: 


الف ـ فساد مالي هزينه كاه: اين مورد هنگامي مطرح ميشود كه مجريان دولتي در وضعيت معيني اقدام به كاستن از هزينههاي عامل يا كارگزار و آوردن اين هزينهها به سطحي پايينتر از سطح مقرر آن ميكنند. شكل متعارف اينگونه فساد مالي، مراعات نكردن بعضي از مقررات است. پسانداز ناشي از اين كاهش هزينه را مجري و عامل ميتوانند بين خود تقسيم كنند. 

ب ـ فساد مالي هزينه افزا: فرصتهاي زمينهساز اين نوع فساد مالي در سه وضعيت مختلف پيش ميآيد. نخست موقعي است كه براي كالاها و خدماتي كه رسماً و به قيمت ثابت عرضه ميشود و از جمله وقت خود مجري دولتي، تقاضاي اضافي وجود دارد. در اين وضعيت امور دولتي ممكن است درصدد آن برآيد كه با مطالبه قيمتي كه با توجه به كشش بازار تعيين ميكند اين رانت ضمني را به خود اختصاص دهد. اين فساد مالي بازار موضوع مورد توجه اقتصادداناني است كه به تحليل مسأله فساد مالي ميپردازند. يك موقعيت ديگر براي افزودن بر هزينهها در مواقعي پيش ميآيد كه مجريان دولتي كه به اتكاي اختيارات و كنترلي كه در زمينه صدور موافقتنامه، اجاره نامه و تعيين رويههاي مربوطه دارند، از نوعي قدرت انحصاري برخوردارند. احتمالاً بخواهند از آن اختيارات در جهت منافع خود سوءاستفاده كنند. در اين موارد، هدف مجري دولتي آن است كه لااقل بخشي از ما به ازاي امتيازي را كه اجارهنامه متضمن است به نفع خود تحصيل كند و بالاخره امكان ديگري كه براي افزودن بر هزينهها وجود دارد سوءاستفاده از قدرت قانوني مثل مورد وصل غيرقانوني ماليات ميباشد. 


ج ـ فساد مالي درآمد افزا: اين مورد هنگامي پيش ميآيد كه مجري دولتي درصدد برآيد كه درآمد يا منافعي را بيش از حد قانوني و مقرر به كارگزار منتقل كند، مثلاً پرداختهاي اضافي كه به اتكاي گواهي غيرواقعي كار انجام شده صورت ميگيرد. انگيزه اين اقدام ميتواند تباني با عامل و شريك شدن در منافع تبارسالاري يا جانبداري باشد. 


د ـ فساد مالي درآمد كاه: در اين مورد، مجريان دولتي، مستقيماً درآمدها و منافعي را كه براي عاملان در نظر گرفته شده است، به خود اختصاص ميدهند (مثلاً با تعويق پرداخت وجوه بازنشستگي و برداشت غيرمجاز بهره آن يا با دزديدن ملزومات از ادارات). اين نوع فساد در مواقعي پيش ميآيد كه عاملان، آگاه به حقوق نيستند. مجريان دولتي ميتوانند با تهديد و زور نيز از درآمدها و منافع عاملان بكاهند. 


عوامل مؤثر بر ايجاد فساد اداري


بهطور كلي عوامل مؤثري كه موجب ايجاد و بروز فساد در نظام اداري ميگردند به چهار دسته و به شرح زير تقسيمبندي شدهاند: 


الف ـ عوامل اداري و مديريتي:


1- عدم وجود شفافيت و پاسخگويي و رضايتهاي نظام اداري. 

2- مشكلات اقتصادي 

3- توزيع نامناسب درآمدها

4- عدم ثبات مديريت و عدم امنيت شغلي كاركنان 

5- اعطاي اختيارات زياد و قدرت بيش از حد و سوءاستفاده از آن 

6- نارسايي و پيچيدگي قوانين و مقررات 

7- عدم وجود نظام تشويق و تنبيه مناسب اداري 

8- نبود نظام شايسته سالاري

9- انحصار و رضايتهاي اداري

10- ضعف ساختارهاي نظارتي و عدم وجود هماهنگيهاي لازم در بعد نظارت 

11- بيكفايتي حرفهاي كاركنان 

12- ضعف ساز و كارهاي نظارتي 

13- ضعف دانش و تخصص مديران 

ب ـ عوامل فرهنگي و اجتماعي:


1- ضعف وجدان كاري و انضباط اجتماعي 

2- ناآگاهي يا آگاهي مردم از حدود وظايف و فعاليت دستگاهها 

3- نظام تأمين اجتماعي ناكارآمد 

4- ساختار اجتماعي كه مقامات دولت را برتر ميشمارد

5- سطح پايين اخلاقيات در جامعه 

6- قوي بودن پيوندهاي فاميلي و قبيلهاي 

7- رواج مادي گرايي 

ج ـ عوامل سياسي:


ساختار سياسي جامعه، ميزان قدرت و مسئوليت سياستمداران را تعيين ميكند و از اين طريق بر منافع و هزينههاي فساد اداري براي هر سياستمدار مؤثر خواهد بود. شش متغير عمده سياسي كه ميتوانند بر ميزان فساد تأثير بگذارند عبارتند از:


1- نحوه تقسيم قدرت سياسي 

2- ميزان آزادي سياسي

3- ميزان ثبات سياسي

4- نبودن استقلال قضايي

5- وجود گروههاي فشار

6- عدم وجود جريانهاي اطلاعرساني مستقل


د ـ عوامل اقتصادي: 

1- درآمد ناكافي كاركنان 

2- توزيع ناعادلانه درآمدها

3- ناكارآمدي نظام تأمين اجتماعي 

4- سياستهايي كه بطور مصنوعي بين عرضه و تقاضا شكاف ايجاد ميكند. 

5- كم بودن درآمد كاركنان بخش عمومي نسبت به بخش خصوصي


در نمودار شماره 1، كانونها و عوامل ايجاد فساد در نظام اداري بهطور واضح و روشني ترسيم شده است. همانطور كه ملاحظه ميشود، كانون ايجاد فساد اداري ميتواند يكي از عوامل پنجگانه زير باشد كه هر كدام از اين عوامل به طريقي ميتوانند باعث فساد در نظام اداري شوند: 


1- نخبگان جامعه 

2- ساختار نظام اداري

3- قوانين و مقررات

4- كارمندان 

5- ارباب رجوع 





پيامدهاي فردي، اقتصادي و فرهنگي فساد اداري


درخصوص پيامدهاي فساد در نظام اداري مطالب زيادي عنوان شده است. در ادامه سعي شده تا جمعبندي آنها بهطور مختصر، مفيد و كاربردي ارائه شود. 


الف ـ پيامدهاي فردي فساد اداري:


خدشهدار شدن امنيت شغلي، بروز ناهنجاريهاي روحي و رواني، بروز اختلافات خانوادگي، خدشهدار شدن اعتبار و حيثيت فرد، عدم هدايت مناسب استعدادهاي فردي، پايين آمدن انگيزه كاري در كاركنان، تقدم منافع فردي بر منافع سازماني، افزايش هزينه زندگي براي مردم، ايجاد جو بياعتمادي در مردم و تضعيف اعتماد عمومي جامعه و تحليل سرمايههاي اجتماعي آن، به خطر انداختن ثبات و امنيت فرد در جامعه. 


ب ـ پيامدهاي سازماني فساد اداري 


بهوجود آمدن ريسك فساد در سازمان، آسيبرساني به فرآيند توسعه منابع انساني، كمرنگ شدن كنترلهاي دروني و تشديد كنترلهاي بيروني در سازمان، هدر رفتن سرمايهگذاريهاي انجام شده روي منابع انساني، كم رنگ شدن فضايل اخلاقي و ايجاد ارزشهاي منفي در سازمان، تأثير بر كارايي سازماني، كاهش مسئوليت در مقابل اختيارات زياد، افزايش فرصتهاي ارتكاب فساد، بالا رفتن قدرت دولت در محدود كردن صادرات و نظارت بر تجارت، عدم رعايت ضوابط و اصول شايسته سالاري در استخدامها، پايدارسازي و گسترش فساد از راه ايچاد و بسط مقررات دست و پا گير و وقفهزا در كارها، رشد انحصارگرايي دولتي و محدود ماندن فعاليت بخش خصوصي، عدم شكلگيري بوروكراسي قاعدهمند و ضابطهمند، كاهش اهميت قانوني بودن و مؤثر بودن دولتها، خدشهدار شدن حيثيت اجتماعي سازمان، تضعيف نظام ارزيابي. 


ج ـ تأثير بر فرآيند رشد و توسعه اقتصادي: 


افزايش هزينههاي اقتصادي، افزايش درآمدهاي نامشروع، توجيه غيرمنطقي عقبماندگيهاي اقتصادي، ايجاد شكاف ميان عرضه و تقاضا و بهوجود آمدن فرصتهاي سودجويي براي دلالان سودجو، پايين بودن روند توسعه و تغييرات مثبت و تلاش در حفظ وضع موجود، آسيبديدگي سرمايهگذاريها در اثر فساد شديد و ناآشكار، از ميان بردن شرايط رقابتي در اقتصاد، كم شدن سرمايهگذاري داخلي و خارجي در اثر كاهش انگيزه، كم شدن درآمد دولت، قطع وامها از طرف بانكها و سازمانهاي بينالمللي، مانع توسعه اقتصادي و اجتماعي شدن، افت كيفيت خدمات عمومي و زيربناها، كاهش درآمد مالياتي و انتقال استعدادها از فعاليتهاي توليدي به سمت رانتجويي، ايجاد اختلال در تركيب هزينههاي دولتي. 


فصل چهارم: تعاريف و مفهوم رشوه، 


آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه 


و تكاليف دستگاههاي اجرايي


تعاريف رشاء و ارتشاء


از مشتقات كلمه رشوه، رشاء به كسر راهء و مصدر آن يرشي به معناي رشوه دادن است. برخي برعكس اين مطلب عقيده دارند رشوه مأخوذ از رشاء ميباشد و به معناي ريسمان دلو است. 


اما بعضي رشاء به فتح راء را اعطا رشوه و رشاء به كسر راء را به همان معناي ريسمان دلو ميدانند و ظاهراً بين رشاء تفاوتي قائل هستند وليكن با عنايت به اينكه رشوه بهصورت رِشوه، رَشوه و رُشوه خوانده شود بعيد نيست رشاء نيز به دو صورت خوانده ميشود گرچه كلمه رشاء به هر دو صورت در عرف غريب الاستعمال است و معمولاً رشوه بكار برده ميشود. 


معناي قانوني رشاء 


رشاء عبارت است از دادن وجه يا مال يا سند پرداخت وجه و يا سند تسليم مال به مستخدم دولت از طرف راشي جهت تحصيل امتيازي بوده و اين امتياز بتواند به حق و يا به ناحق باشد. 


معناي لغوي و اصطلاحي ارتشاء:


ارتشاء مصدر ثلاثي مزيد رشوه از باب افتعال و به معني گرفتن رشوه است، اسم فاعل آن از باب افتعال مرتشي به معني رشوه گيرنده ميباشد. در كتاب لغت در ذيل كلمه ارتشاء معناي اخذ رشوه و رشوه ستاندن قيد شده است و همگي اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه و با تسليم مالي از ناحيه مستخدم دولتي را ارتشاء دانستهاند. برعكس رشاء كه در برخي از موارد به معناي خود رشوه آورده شده، در مورد ارتشاء كسي معترض اين معنا نشده است. درخصوص معناي اصطلاحي ارتشاء فقها در ذيل كلمه ارتشاء تعريفي ارائه ندادهاند و از عبارت رشوه و اخذ رشوه براي معنائي مترادف ارتشاء استفاده نمودهاند، در روايات نيز در حديث معروف لعن رسولالله (ص) الراشي و المرتشي و يا الراشي و المرتشي كلا هماني النار از مرتشي ياد شده است كه البته خود دليل اين است كه كلمه ارتشاء از ناحيه مرتشي ميبايست صورت بگيرد و ارتشاء غير از رشوه و رشاء است و نهايتاً اينكه رشوه شامل رشاء و ارتشاء ميگردد. 

معناي قانوني رشوه 


در مقررات مربوط به رشوه تنها در جزء 10 ماده واحده قانون ديوان جزاي اعمال دولت مصوب 30 آبان 1308 كلمه ارتشاء تعريف شده است و در ساير مقررات و از جمله مقرارت قانون تشديد كه در حال حاضر محل استناد ميباشد، مرتشي را فاعل عمل ارتشاء تعريف نمودهاند. مطابق قانون فوقالذكر، مقصود از كلمه ارتشاء در قوانين مذكور اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه يا تسليم مالي است از طرف مستخدام دولتي يا مملكتي يا بلدي براي انجام ندادن امري كه مربوط است به مشكلات قضائي و اداري شخصي باشد كه وجه يا مال يا سند را گرفته، خواه مربوط بهكاراداري شخصي باشد كه وجه يا مال يا سند را گرفته، خواه مربوط بهكار اداري يكي از مستخدمين ديگر دولت يا ادارات مملكتي، اخذ وجه يا مال يا سند به ترتيب فوقالذكر ارتشاء است. بهنظر ميرسد اين تعريف كاملترين تعريف ممكن از ارتشاء بوده كه تاكنون مطرح شده است و البته ظاهراً هنوز هم به قوت خود باقي ميباشد. البته جا داشت قانونگذاران و مخصوصاً قانونگذار اسلامي، تعريف جامع و مانعي از ارتشاء ارائه دهند تا بيانگر اركان جرم نيز باشد. 


انواع رشوه از ديدگاه فقها


اول: اين كه شخصي به شخص ديگر مالي را ببخشد تا دوستي و رفاقت او را بهدست آورد. اين نوع رشوه براي دو طرف بخشنده و گيرنده حلال است. 

دوم: اين كه شخصي مالي را به ديگي كه او را ترسانده، ببخشد تا ترس وي را از خود بيرون كند يا اينكه مالي را به سلطان و حاكم ببخشد تا از ستم به جان و مالش در امان باشد. اين رشوه از طرف رشوه دهنده حرام نيست زيرا وي مالش را سپر ايمني جان و ديگر اموالش كرده، ولي براي سلطان حاكم و يا غير آن، گرفتن آن حرام است. 

سوم: اينكه شخصي به ديگري مالي را ببخشد تا واسطه بين او و سلطان شود و او را براي دستيابي به نيازش كمك كند آن نوع رشوه نيز خود بر دو نوع تقسيم ميشود:

1- اينكه حاجت و نيازش حرام باشد، در اين صورت رشوه دهنده حق رشوه دادن ندارد و رشوه گيرنده نيز نبايد بپذيرد.


2- اينكه نيازش مباح و جايز باشد در اينصورت اگر شرطي در كار نباشد، حلال است. 


چهارم: اينكه شخصي به حاكم و سلطان مالي را ببخشد تا زمام قضاوت يا هر عمل ديگر را به وي سپارد اين نوع رشوه براي دهنده و گيرنده حرام است.

پنجم: رشوه دادن به قاضي، تا به نفع وي حكم كند. اخبار زيادي بر حرمت اين نوع رشوه وارد شده و آن را شرك به خداوند دانستهاند.

از جمعبندي نظرات به اين نتيجه ميرسيم كه: رشوه عبارت است از دادن و گرفتن مال، وجه يا سند پرداخت وجه يا سند تسليم مال، جهت رسيدن به مقصودي كه از سوي راشي مورد نظر قرار گرفته است. اعم از اينكه اين قصد و هدف امري به حق و يا امري باطل باشد. اين تعريف بهنظر ميرسد جامع و مانع است زيرا همانطور كه قبلاً گفته شد رشوه عبارت است از رشاء و ارتشاء. 


شايعترين اقسام رشوه در نظام اداري


1- رشوه با انگيزه كسب امتياز نسبت به سايرين 


در اينگونه رشوه در برابر تسهيل يا تسريع در انجام يك «كار قانوني» مبلغي از جانب مقامي كه سبب اين تسهيل يا تسريع گشته مورد تقاضا واقع ميشود، يا اينكه آن مقام انتظار دارد اين مبلغ پس از پايان آن كار خاص به وي پرداخت گردد. بنابراين شخصي كه از او انتظار پرداخت ميرود صرفاً ميخواهد به انجام امري عادي و قانوني مبادرت ورزد و فقط مايل است نسبت به ساير متقاضيان امتيازي كسب نمايد و يا سريعتر و سادهتر به هدف خويش دست يابد. به عنوان نمونه ميتواند به پرداخت رشوه بهمنظور كسب تسهيلات در بدست آوردن مجوزها، گواهينامهها، پروانه كار و غيره اشاره كرد. اينگونه رشوه گروه بزرگي از پرداختها را شامل  ميگردد. 


2- رشوه به انگيزه سودجويي شخصي از موقعيت سازماني 


يكي از جرمشناسان به نام «مارك مور» در بحث گونهشناسي انواع جرايم يقه سفيدها، از اين نوع رشوه نام برد و در توضيح آن چنين ميگويد: «يكي ديگر از انواع جرايم يقه سفيدها، عبارت است از سودجويي اشخاص از قدرت يا موقعيتشان در سازمان بهمنظور بهرهجويي از ساير افراد كه در چگونگي كاربري آن قدرت نفعي دارند. در غالب موارد اينگونه جرم هنگامي به وقوع ميپيوندد كه راشي (متقاضي) از كارمند دولت (مرتشي) خدمتي را انتظار داشته باشد و كارمند دولت تهديد به خودداري از اداي خدمت مينمايد مگر در صورتيكه پرداخت اضافي يا رشوه آماده باشد».

اين نوع رشوه را نبايد با نوع اول رشوه اشتباه گرفت. در نوع اخير، رشوه دهنده مجبور به پرداخت رشوه ميگردد. در حاليكه در نوع اول رشوه دهنده از روي اختيار و بهمنظور ايجاد تسهيل يا تسريع در رسيدن به مقصود خود اقدام به پرداخت رشوه مينمايد. 

3- رشوه به انگيزه خريد و فروش «نفوذ»


در برخي موارد، افرادي كه داراي موقعيت مهم سازماني هستند، قدرت، نفوذ و يا اطلاعات خود را در اختيار كساني قرار ميدهند كه در رابطه با آن سازمان داراي منافعي هستند و يا اينكه پيش آگاهي از فعاليتهاي آينده آن سازمان برايشان حائز اهميت ميباشد. عمل اين مقامات دولتي از اين جهت واجد اهميت است كه رشوه دهندگان بدون استفاده از قدرت، نفوذ و يا اطلاعات اين مقامات قادر به پيشبرد امور خود نخواهند بود. اينگونه رشوه خود داراي دو صورت است: 


الف ـ شخص يا گروه رشوه دهنده از قدرت، نفوذ و يا اطلاعات مقام دولتي براي ارتكاب يك عمل قانوني استفاده ميكند. 


ب ـ شخص يا گروه رشوه دهنده از قدرت، نفوذ و يا اطلاعات مقام دولتي در جهت دست يازيدن به يك عمل غيرقانوني و مجرمانه استفاده ميكند. در اين نوع از رشوه، مقام دولتي در قبال رشوه، با استفاده از قدرت نفوذ و يا اطلاعات خود، در برابر عمل غيرقانوني رشوه دهنده از خود تسامح نشان ميدهد يا در راه اجراي آن تسهيلاتي بوجود ميآورد. در اين نوع رشوه، رشوه دهنده در پناه قدرت و نفوذ مقام دولتي و با اطمينان به اطلاعاتي كه از وي كسب نموده عمل مجرمانه خود را به مرحله اجرا در ميآورد. 


4- رشوه سياسي


يكي از اقسام نوظهور رشوه را شايد بتوان «رشوه سياسي» قلمداد كرد. اين رشوه، از سوي اعضاي يك گروه، دسته و حزب سياسي به هوادارانشان داده ميشود. 


رشوه سياسي، تقريباً نوع جديدي از رشوه است. هرچند كه رگههاي شبيه آن را ميتوان از تاريخ رشوه استخراج كرد، ولي به شكلي كه امروز در جامعه ما رايج شده، جديد و تازه است. اگر روح رشوه را «حق را ناحق كردن و ناحق را حق جلوه دادن» بدانيم. آن وقت بسياري از گزينشهاي سياسي، كه با آب و رنگ جناحي انجام ميپذيرد، رشوه سياسي به حساب ميآيد. در اين معنا، عزل و نصبهايي كه با آمدن يك مدير فارغ از شايستگيهاي افراد صورت ميگيرد، رشوه است. مديري كه صرفاً با پشتوانه اينكه هم گروه و هم جناح مدير رده بالاست، بدون در نظر گرفتن لياقتهاي تخصصي و پستي منصوب ميشود، مصداقي از رشوه سياسي است. يكي ديگر از مصداقهاي رشوه سياسي، اين است كه موقعيتهاي خاص مالي، آن هم در اندازههاي كلان، در اختيار افرادي قرار ميگيرد كه وابستگيهاي جناحي به مقام عاليرتبه دارند. رشوه سياسي اغلب با دو هدف داده ميشود: يكي به عنوان اجرت تلاش در به قدرت رسيدن مسئول رده بالاست كه اين اجرت به دليل آن كه از بيتالمال پرداخت ميشود، حرام و مذموم است. دوم براي جلب نظر افراد براي تلاشهاي آينده. البته نوع ديگر از رشوه سياسي نيز رايج است كه بعد مادي ندارد. اين نوع رشوه، در واقع قرار دادن روند امور در مجرايي است كه يك جناح خاص آن است. اين نوع از رشوه سياسي معمولاً از سوي افرادي در بدنه تصميمگيري يا اجرايي كشور به فرد يا جرياني داده ميشود كه قدرت اكثريت دردست اوست. 


آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه

و تكاليف دستگاههاي اجرايي


پيرو رهنمودهاي مقام معظم رهبري در نماز جمعه مورخ 26/1/1379 درخصوص مبارزه با سه پديده ناخوشايند اجتماعي «فساد فقر و تبعيض» و در اجراي فرمان هشت مادهاي سال 1380 معظم له، هيات محترم وزيران در جلسه مورخ 9/5/1379 تصويب نمود پيرامون اين معظلات و انحرافها بررسي و راهكارهاي مناسب براي مبارزه با آن ارائه شود. در اين رابطه طرح «تدوين برنامه و تنظيم ساز و كارهاي اجرايي پيشگيري و مبارزه با فساد در نظام اداري» در سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تعريف و در دست مطالعه قرار گرفت، لذا «مقررات و ضوابط پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي» تدوين و به شوراي عالي اداري پيشنهاد شد. 


هيأت وزيران در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پيشنهاد شماره 11750/101 مورخ 29/1/1383 سازمان مديريت و برنامهريزي كشورسابق و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (27) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 1372 و بهمنظور تأمين اجراي وظايفي كه دستگاههاي اجرايي به موجب قوانين براي پيشگيري و مبارزه با فساد در نظام اداري برعهده دارند و همچنين تكميل آييننامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و پيشبيني ساز و كار اداري مناسب براي تسهيل خدماترساني به مردم، آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي، طي تصويب نامه شماره 73377/ت30374 هـ مورخ 22/2/1383 براي اجراي به دستگاههاي اجرايي ابلاغ گرديد. 

آييننامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي


فصل اول ـ مصاديق رشوه 


ماده 1- كاركنان و مسئولان دستگاههاي اجرايي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال نمايند يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت و مذاكره و يا وصول و ايصال (رسانيدن) مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايند، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 1372- پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري براي اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد. 

الفـ گرفتن وجوهي به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است. 


بـ اخذ مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به مقدار فاحش كمتر از قيمت. 


ج ـ فروش مالي به مقدار فاحش گرانتر از قيمت بهطور مستقيم يا غيرمستقيم به ارباب رجوع بدون رعايت مقررات مربوط.


د ـ فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاكره جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع. 


هـ ـ اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب رجوع بهطور مستقيم يا غيرمستقي براي انجام دادن يا ندادن امري كه مربوط به دستگاه اجرايي ميباشد.


وـ اخذ هر گونه مال ديگري كه در عرف رشوهخواري تلقي ميشود، از جمله هرگونه ابراء يا اعطاء وام بدون رعايت ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسئوليتي كه من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين گرفتن پاداش و قائل شدن تخفيف و مزيت خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج از ضوابط كه موجب بخشودگي يا تخفيف گردد. 

فصل دوم ـ تكاليف و وظايف دستگاههاي اجرايي 


ماده 2- كليه دستگاههاي موضوع ماده (16) اين آييننامه براي تحقق اهداف اين آييننامه نسبت به انجام موارد ذيل ميبايد اقدام نمايند: 

الف ـ شفافسازي مراحل انجام خدمات اطلاعرساني مناسب به مردم، اصلاح و كوتاه نمودن روشهاي انجام خدماتي كه به مردم ارايه ميگردد، توسعه فناوري اداري، انجام نظرسنجي از مردم و مراجعان براساس دستورالعملهايي كه از طرف سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (سابق)صادر ميگردد. (طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در نظام اداري و مصوبات مربوط به اصلاح سيستمها و روشهاي اداري)


ب ـ انتخاب بازرس يا بازرسان از طرف وزراء و رؤساي سازمانها، استانداران، مديران عامل، شركتها، رؤساي سازمانها، مديران كل واحدهاي استاني براي انجام نظارتهاي لازم به طريق مقتضي و تهيه و ارايه گزارش در حيطه وظايف و مأموريتهاي محوله. 


د ـ تشويق اشخاصي كه تخلفات موضوع ماده (1) اين آييننامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به صدور حكم قطعي براساس آييننامه شده باشد، مطابق آييننامهاي كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور(سابق) به تصويب هيأت وزيران ميرسد. 


هـ ـ پيشبيني حق فسخ براي دستگاه اجرايي در قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي بهمنظور اعمال حق مذكور در مواردي كه به تشخيص دستگاه اجريي طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده (1) آييننامه شود. 


فصل سوم ـ تكاليف و وظايف كاركنان


ماده 3- كليه كاركنان دستگاههاي موضوع آييننامه مكلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1) نسبت به خود اي ديگر كاركنان مراتب را با ذكر مشخصات فرد يا افراد پيشنهاد كننده به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و مقامات مافوق اطلاع دهند. تا مطابق قانون پيگيري شود. 


ماده 4- هر شخصي كه در ارتباط با وظايف دستگاههاي اجرايي از وي تقاضاي رشوه شده و يا رشوه اخذ شده باشد يا تلاش براي گرفتن رشوه از وي شده باشد در اولين فرصت به مسئولان يا بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) آييننامه گزارش كامل موضوع و مشخصات شخص يا اشخاصي را كه اين رشوه را تقاضا نموده يا به دست آورده يا براي به دست آوردن آن تلاش كردهاند به مسئولان مربوط ارايه دهد. 


فصل چهارم ـ نحوه رسيدگي به تخلفات رشوه گيرندگان و مجازاتهاي اداري


ماده 5- دستگاههاي مشمول اين آييننامه به ترتيب زير براي پيگيري و رسيدگي به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود: 


الف ـ مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسيدگي به تخلفات اداري چنانچه از طريق بازرسان انتصابي به وقوع تخلفات موضوع ماده(1) اين آييننامه توسط هر يك از كاركنان يا مديران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمايند مكلفند حسب اهميت موضوع نسبت به اعمال يكي از مجازاتهاي بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند. 


بـ در صورت تكرار تخلف با گزارش و تأييد بازرسان يا مديران ذيربط، هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند با توجه به ميزان تخلف و حساسيت آن كارمندان متخلف را به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده (9) قانون ياد شده (به استثناي موارد مذكور دربند فوق) محكوم نمايند. 


ج ـ در صورت تكرار تخلف موضوع ماده(1) اين آييننامه متخلف با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي مندرج در ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري به يكي از مجازاتهاي بازخريد خدمت، اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي توسط هيئت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد. 


تبصره 1- مراحل مذكور در اين ماده مانع از اعمال اختيارات هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در ماده (9) بدون طي مراحل فوقالذكر نميباشد و هيئتها ميتوانند حسب درجه اهميت تخلف موضوع مجازاتهاي بند (ج) را براي بار اول يا دوم اعمال نمايند. 


تبصره 2- مقامات ذيربط با توجه به ماده (13) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ميتوانند كاركناني را كه پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع ميشود حداكثر به مدت 3 ماه آماده به خدمت نمايند.


تبصره 3- دستگاههاي اجرايي كه مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري نميباشند مكلفند براساس قوانني و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در اين مقررات برخورد نمايند. 

تبصره 4- در صورتي كه بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) اين آييننامه مرتكب تخلفات بندهاي ماده (1) شوند با تقاضاي اعمال شده مجازاتهاي مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري به هيئتهاي مزبور معرفي خواهند شد. چنانچه تخلف ارتكابي بازرس عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد، پرونده آن به ترتيب مقرر در ماده (19) قانون رسيدگي به تخلفات اداري به مراجع قضايي صالح ارجاع خواهد شد.

ماده 6- در مورد تخلفات موضوع بندهاي ماده (1) اين آييننامه كه واجد جنبه جزايي است، خصوصاً بندهاي (ب)، (ج)، (د)، و (هـ) اين ماده، هيئت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است با رعايت ماده (19) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مراتب را جهت رسيدگي به مراجع قضايي صالح نيز منعكس نمايد. 


ماده 7- در صورتي كه اشخاص حقيقي ويا حقوقي طرف قرارداد با دستگاههاي اجرايي مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده (1) آييننامه شوند دستگاه ذيربط مجاز به عقد قرارداد جديد با اشخاص ياد شده به مدت پنج سال نميباشد و اين موضوع بايد درشرايط معاملات با اشخاص حقيقي و حقوقي درج گردد. 


تبصره 1- دستگاه اجرايي مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع اين ماده را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور(سابق) نيز اعلام دارد. 

تبصره 2- درصورتي كه اشخاص ياد شده حداقل دوبار مرتكب تخلف مندرج در اين ماده گردند سازمان مديريت و برنامهريزي كشور(سابق) موظف است ضمن اعلام نام آنها به كليه دستگاههاي اجرايي خودداري از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرايط عمومي پيمان لحاظ نمايد. 

ماده 8- شرايط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) اين آييننامه به شرح زير ميباشد: 

الف ـ بازرسان بايد از بين افراد امين، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند. 


ب ـ صلاحيت بازرسان ميبايد به تأييد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات هر دستگاه يا واحدهاي مشابه برسد. 


ج ـ هماهنگي، آموزش و نظارت بر كار بازرسان به عهده دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايت دستگاه است. 


د ـ بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را كه براي همين منظور توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه ميگردد، امضاء نمايند. 


هـ ـ دستگاهها ميتوانند حسب توانمنديها و كارآيي و حجم مسئوليت محوله و خدمات برجستهاي كه توسط بازرسان انجام ميگردد به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت تا ميزان سيدرصد (30%) مجموع حقوق و فوقالعادههاي مربوط به عنوان فوقالعاده ويژه بازرسي به بازرسان پرداخت نمايند. 


فوقالعاده ياد شده غيرمستمر است و مشمول كسر كسور بازنشستگي نميباشد و تا زماني كه مستخدم به عنوان بازرس انجام وظيفه مينمايد و گزارش هاي بازرسي آن واصل  ميگردد با نظر دستگاه ذيربط قابل پرداخت است. 


وـ دستگاهها ميتوانند حداكثر به چهل درصد (40%) از بازرساني كه خدمات برجستهاي براي پيگيري و كشف موارد تخلف انجام ميدهند تا يك ماه حقوق و مزايا علاوه بر پاداش پايان سال در چارچوب ماده (41) قانون استخدام كشوري واحكام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمايند. 


زـ بازرسان با پيشنهاد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات، موضوع بخشنامه شماره 35665/1801 موره 4/3/1382، و به تأييد مقدمات مسئول منصوب ميشوند. دفتر مذكور ميتواند با حفظ پست و مسئوليتهاي مربوط و يا با تغيير عنوان پستهاي سازماني به پست بازرس براي انجام وظايف بازرسي استفاده نمايد. در هر حالت بازرسان از فوقالعادههاي ويژه بازرسي بهرهمند خواهند شد. 


حـ در واحدهاي استاني بازرسان با پيشنهاد رؤساي سازمانهاي استاني يا مديران كل استان و تأييد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات در مركز منصوب ميشوند. 


طـ بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجراي مفاد اين آييننامه در استانداريها، عهدهدار بازرسي و انجام اين وظايف در ساير واحدهاي استاني نيز ميباشند. 


يـ تعداد بازرسان هر دستگاه نبايد از نيمدرصد (5/0%) كل كاركنان تجاوز نمايد براي موارد خاص با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور(سابق) اين درصد قابل افزايش است. 

ماده 9- در صورتي كه هريك از كاركنان واحدهاي تحت سرپرستي مديران رؤسا و مسئولان سازمانهاي موضوع اين آييننامه مرتكب يكي از تخلفات مندرج در ماده (1) اين آييننامه شوند به مديران و مسئولان مربوط به بار اول تذكر داده خواهد شد و براي بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتهاي ياد شده محروم و براي بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهاي مزبور ممنوع خواهند شد. 


ماده 10- سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (سابق)مكلف است براساس روشهاي نظرسنجي از مردم و ارباب رجوع، گزارشات بازرسان و ساير منابع، هرساله دستگاههاي مشمول اين آييننامه را از نظر درجه سلامت اداري و ميزان شيوع رشوه، طبقهبندي، تجزيه و تحليل و سطحبندي نمايد و نتايج را همراه با راهكارهاي اجرايي به رييس جمهور و ديگر مسئولان منعكس نمايد. كليه دستگاههاي مشمول اين آييننامه براي انجام مطلوب اين ماده مكلف به همكاري با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميباشند. 

ماده 11- سازمان مديريت و برنامهريزي كشور(سابق) موظف است اقدامات لازم را براي توجيه و پيگيري اجراي اين آييننامه به عمل آورد. 

ماده 12- دستگاههاي اجرايي موظفند براي اجراي دقيق اين آييننامه واحدها و گروههايي از كاركنان خود را كه بيشتر در معرض دريافت و پرداخت رشوه ميباشند اولويتبندي نمايند و نقاط آسيبپذير را با جديت و اولويت اصلاح نمايند. 

ماده 13- هر كدام از دستگاههاي مشمول اين آييننامه موظفنمد طي حكمي يكي ازمعاونان دستگاه را كه مسئول اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع، موضوع تصويب نامه شمار 21619/ت26394 هـ 1/6/1381 ميباشد مسئول پيگيري، نظارت و اجراي اين آييننامه نمايند و گزارشهاي مربوط را هر شش ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارايه دهند. سازمان ياد شده پس از جمعبندي، گزارش دستگاههاي اجرايي را تهيه و به رييسجمهور و شورايعالي اداري تقديم ميكند. 

تبصره 1- بهمنظور ايجاد هماهنگي بين واحدهاي ذيربط در هر دستگاه اجرايي، رفع موانع و مشكلات اجرايي، دريافت گزارشات و پيگيري مستمر اجرايي اين آييننامه، كار گروهي با مسئوليت معاون دستگاه اجرايي موضوع ماده (13) اين آييننامه و با عضويت مسئول واحد ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات (دبير كار گروه)، مسئول واحد بهبود سيستمها و روشهاي اداري، مسئول واحد حراست، مسئول هماهنگي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا رييس هيئت بدوي (در صورت تشكيل هيئت) و يكي از بازرسان تشكيل  ميگردد. 

تبصره 2- واحدهاي حراست موظفند كه نتايج بازرسيها و اقدامات قانوني خود را درخصوص اين تصويبنامه به كار گروه ياد شده ارايه نمايند. 


ماده 14- سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در جهت افزايش آگاهي عمومي مردم از قوانين و مقررات و فعاليتهاي انجام شده در جهت اصلاح روشهاي مورد عمل و جلب مشاركت مردم براي رفع معضلات موجود، برنامهريزي و اصلاح برنامههاي آموزشي معارف اسلامي (فرهنگ سازي) براي دانشآموزان، دانشجويان، كارگزاران دولت و كليه افراد جامعه بهمنظور افزايش مهارتهاي رفتاري و تغيير گرايش و نگرش ذهني و ايجاد بسترهاي مناسب فرهنگ فساد ستيزي اقدامات لازم را انجام دهند. دستگاههاي ياد شده مكلف به همكاري با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميباشند. 

ماده 15- مسئوليت پيگيري اين آييننامه برعهده دبيرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد خواهد بود. دبير ستاد ياد شده گزارشي از پيشرفت كار به رييس جمهور و ستاد ارايه خواهد نمود. 

ماده 16- كليه دستگاههاي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383- و نيروي انتظامي و كاركنان قوه قضاييه، بانكها و بيمههاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداريها مشمول اين آييننامه ميباشند. 

محمدرضا عارف


معاون اول رييس جمهور 


فصل پنجم: سلامت اداري و راهكارهاي ارتقاي آن


مفهوم سلامت و يكپارچگي 


سلامت و يكپارچگي (Integrity) عبارتست از: استفاده از قدرت عمومي براي منفعت عمومي. اين عنصر، محور برجسته مبارزه با فساد است. سلامت، پيشنهاد كننده شيوههاي مثبت و فعال است و برمبناي آن در واقع قبل از اينكه به دنبال طرحهايي براي مبارزه با فساد باشيم، بهتر است در مسير سلامت نظام اداري جامعه حركت كنيم و گروهها و بخشهاي مختلف براي پيشگيري و مبارزه با شكل گيري فساد را گرد آوريم. 

پاسخگويي


مراد از پاسخگويي (Accountibility) مسئوليتپذيري و گزارشدهي دستگاهها پيرامون عملكردشان است. مسئولان بايد در رابطه با ارايه خدمات به آحاد مردم و يا نمايندگان آنها و يا مشتريان خود متعهد باشند. پاسخگويي دربرگيرنده گزارش دهي عملكرد است. بهطور خلاصه، پاسخگويي گزارش عملكرد در فاصلههاي منظم در مقابل اهداف وضع شده ميباشد. 


شفافيت


منظور از شفافيت (Transparency) افزايش آگاهي مردم از تصميمات و ساز و كارهاي داخلي دولت است. بدينمعني كه افراد از سياستها و اقدامات دولت آگاهي و در هنگام بروز مشكلات يا داشتن شكايات از اينكه به كجا مراجعه كنند، اطلاع كافي داشته باشند. براي ايجاد رابطه مطلوب بين دولت و مردم و تحقق هدف فوق رعايت اصول «حق آگاه شدن» و «آزادي اطلاعات» ضروري است. 


سلامت سازماني 


سلامت سازماني را مايلز در سال 1969 تعريف كرد و ضمن پيشنهاد طرحي براي سنجش سلامت سازمانها، خاطر نشان كرد كه سازمان هميشه سالم نخواهد بود. بهنظر او سلامت سازماني به دوام و بقاي سازمان در محيط خود و سازگاري با آن و ارتقا و گسترش توانايي خود براي سنجش بيشتر اشاره ميكند. مفهوم سلامت سازماني مفهوم بينظيري است كه به ما اجازه ميدهد تصوير بزرگي از سلامت سازمان داشته باشيم. در سازمانهاي سالم، كارمندان، متعهد، وظيفهشناس و سودمند هستند و از روحيه و عملكرد بالايي برخوردارند. سازمان سالم جايي است كه افراد با علاقه به محل كارشان ميآيند و به كار كردن در اين محل افتخار ميكنند. در حقيقت سلامتي سازمان از لحاظ فيزيكي، رواني، امنيت، تعلق شايسته سالاري و ارزش گذاري به دانايي، تخصص و شخصيت ذينفعان و رشد دادن به قابليتهاي آنها و انجام وظايف محول شده از سوي فرا سيستمهاي خود در اثر بخشي رفتار هر سيستمي تأثير بسزايي دارد. 

ابعاد سلامت سازماني 


مايلز ويژگيهاي سازمان سالم را در تأمين سه نياز اصلي، الفـ نيازهاي وظيفهاي سازمان، بـ نيازهاي بقاء، ج ـ نيازهاي رشد و توسعه سازمان، ميداند و با توجه به اين سه نياز، ابعاد سلامت سازماني را شامل: سازگاري، شايستگي حل مسئله، تمركز بر اهداف، شايستگي ارتباطات، حداكثر برابري قدرت، به كارگيري منابع، انسجام و يگانگي، روحيه، استقلال و نوآوري، ميداند. سه مورد اول، جز نيازهاي وظيفهاي سازماني هستند و نيازهاي بقا شامل سه مورد بعدي ميشوند و ابعاد نوآوري، استقلال، سازگاري و شايستگي حل مسئله در چارچوب تأمين نيازهاي رشد و توسعه سازمان قرار ميگيرند. 


وضعيت راهبردي نظام اداري كشور از نظر فساد 

در يك بررسي كلان و با توجه به ويژگيهاي نظام اداري، وضعيت راهبردي نظام اداري از نظر فساد (نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهديدها) را به شرح زير تبيين مينماييم:

الف ـ نقاط قوت


1- وجود خواست و ارائه سياسي و عزم جدي مسئولان عالي نظام براي مبارزهها و پيشگيري از فساد در نظام اداري.


2- خواست عمومي كاركنان براي مبارزه با فساد و ارتقاي سلامت در نظام اداري كشور. 


3- وجود باورهاي ديني و اقتصادي نسبتاً قوي در نيروي انساني براي خودداري از ارتكاب فساد. 


4- وجود قوانين متعدد در زمينه برخورد با مرتكبين تخلف و فساد در نظام اداري. 


5- برنامهريزي براي تحول نظام اداري و شروع انجام اصلاحات در نظام مديريت كشور. 


6- پيشبيني احكام قانوني لازم براي اصلاحات ساختاري در قانون برنامه سوم توسعه. 


ب ـ نقاط ضعيف


1- شفاف نبودن اهداف و وظايف سازمان اداري. 


2- ضعف در نحوه نظارت بر عملكرد دولت از سوي نهادهاي مدني. 


3- ضعف نظام نظارت و بازرسي كشور و تداخل وظايف نهادهاي نظارتي. 


4- پشتگرمي مديران و مسئولان به حمايتهاي سياسي، در نتيجه بياعتنايي به پاسخگويي و نظارتپذيري. 


5- تمركز اداري و گستردگي حيطه تصدي دولت كه مانع اولويت يابي نظارت و بازرسي شده است. 


6- نبود رفاه اقتصادي و ناراضي بودن كاركنان دولت از وضعيت حقوق و معيشت خود. 


7- نارسايي قوانين موجود در زمينه پيشگيري و برخورد با فساد و غيرنهادينه بودن اقدامات و تنبيهات در اين مورد. 


8- فرهنگ قانون گريزي حاكم بر جامعه و دستگاههاي اداري. 


9- عدم ضمانت اجرايي قوانين و مقررات موجود. 


10- نارساييهاي اداري از جمله ضعف نظام جذب و استخدام، ضعف نظام ارزيابي، كنترل و نظارت. 

11- نبود نظامهاي مناسب تشويق و تنبيه كاركنان در نظام اداري و بيانگيزه بودن آنها.

12- تأثيرپذيري نهادهاي نظارتي و قضايي كشور از جريانات سياسي در برخورد با تخلفات. 

ج- فرصتها 


1- دستور مقام معظم رهبري براي مبارزه با فساد. 

2- تجربه اميد بخش ساير كشورها در مورد مبارزه با فساد از طريق اجراي اصلاحات اساسي در ساختار مديريت و سازمانهاي دولتي. 

3- اقدامات و حمايتهاي جهاني و سازمان شفافيت بينالملل براي مبارزه با فساد در كشورها. 

4- روند روبه رشد جهاني شدن دادوستد بيسابقه همكاريهاي اقتصادي بين كشورها. 

5- روند مثبت رشد روحيه قانون گرايي در جامعه در سالهاي اخير. 

6- افزايش باورمندي به لزوم يك تحول عظيم اجتماعي و اداري به عنوان يك ضرورت و نه يك انتخاب. 

7- رشد كمي و كيفي مطبوعات و افزايش گفتمان بين دولت و مدرم. 

8- ارتقاي فهم سياسي و اشتياق مردم به فعاليتهاي سياسي و آشنايي با حقوق قانوني خود. 

9- خواست عمومي براي مبارزه با جنبههاي گوناگون فساد در كليه سطوح جامعه. 

10- توسعه نظارت عمومي (مردم و نهادهاي مدني) بر نهاد قدرت و فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي. 

د ـ تهديدات


1- وجود اين نگرش كه فساد عامل تسهيل كننده بوده و باعث كارايي بيشتر ميشود (غلبه ديدگاه كاركرد گرايي بر بخشي از مديريت كشور). 

2- گستردگي و فراگيري پديده خويشاوندگرايي به عنوان بارزترين الگوي فرهنگي و يكي از عوامل مهم فساد در نظام اداري و تضييع حقوق عامه مردم به نفع خاص است. 

3- حاكميت فضاي بياعتمادي به دليل شرايط اجتماعي و سياسي كه باعث ميشود مسئولان در دوره تصدي خود كارهاي مهم را به كساني واگذارند كه با هدفهاي آنها همخواني دارند. 

4- نهادينه نشدن فعاليت نهادهاي مدني و شفافيت در اطلاعرساني (حتي مطبوعات نيز در اطلاعرساني شفاف برخورد نميكنند). 

5- تأثير وضع نامناسب اقتصادي در اخلاق جامعه كه به بيبندوباري و گسترش انواع فساد در ادارات دامن ميزند. 

6- تأثير وضعيت سياسي كشور در مديريت جامعه و سياسي بودن مديريت كشور (سازمان مديريت، طرح مطالعاتي، 1384).

برنامهريزي براي ارتقاء سلامت اداري 


الف) راهبردهاي كلان مبارزه با فساد اداري


1- پيشگيري از فساد در محورهاي اصلاح و بهسازي نظام اداري و آموزش عمومي 


با توجه به اينكه سازمان دارنده نظام اداري سالم بايستي داراي ويژگيهايي باشد كه اهم آنها عبارتند از: 


- انتخاب مناسب هدف و شناخت لازم نسبت به هدف در بين مديران و كاركنان 


- استقرار نظام شايسته سالاري در انتصابها و پرداخت حقوق و مزاياي رفاهي 


- استقرار نظام آموزش و بهسازي مستمر نيروي انساني مبتني بر نيازهاي واقعي حال و آينده سازمان 


- استقرار نظام ارزياي حقيقي عملكرد، بازخور و حسابرسي مديريت


- اجراي فعال نظام مديريت مشاركتي 


- استقرار نظام كيفيت پويا در توليد و عملكرد رفتاري سازمان 


- حسن رابطه و مسئوليتپذيري بين همكاران با يكديگر و با مشتريان و ديگر اقشار جامعه (مركز آموزش مديريت دولتي، 1379)


بديهي است با اعمال اقدامات فوق ميتوان تا حدود زيادي از بروز فساد اداري در سازمانها و دستگاههاي اجرايي كاست. 


2- مقابله و برخورد با مصاديق 


با توجه به اينكه فساد اداري ممكن است در سازمانهاي مختلف با توجه به ساختار و تركيب آنها اتفاق بيافتد، لذا در صورت پي بردن به وقوع فساد در سازمانها بايد با مصاديق فساد و خاطيان برخورد مناسب و قاطعي بعمل آيد و از هر گونه، انعطاف و تبعيض در اين رابطه پرهيز گردد، قطعاً اين امر در كاهش روند فساد اداري و در سازمانها مؤثر واقع خواهد شد. چرا كه اين اقدام عبرتي براي ساير افراد سازمان خواهد بود تا حتي تصور روي آوردن به فساد را نيز نداشته باشند. 


3- مديريت مؤثر و برنامه مبارزه با فساد


هر سازماني تمايل دارد كه مجموعه فعاليتهاي آن و نيز عملكرد كاركنانش در سلامت كامل نسبت به انجام امور محوله و تحقق اهداف و مامرويتهاي سازمان خود گام بردارند، در اين راستا دستگاهها سعي دارند كه بهمنظور نظاممند ساختن امر مبارزه با فساد، نسبت به تهيه و تدوين برنامه مبارزه با فساد اقدام نمايند، ولي آنچه كه در اين بين مهم و حائز اهميت ميباشد، نحوه مديريت كارآمد و مؤثر بر اين برنامه ميباشد كه لازمه اين امر وجود مديريت اثربخش ميباشد كه بصورت مستمر با نظارت دقيق نسبت به بررسي ابعاد و جوانب برنامه ياد شده و مرتفع ساختن نقاط ضعف آن اقدام نموده و همواره مجموعه سازمان را در اجراي كامل و دقيق برنامه مبارزه با فساد ياري دهد.


4- تصويب قوانين كارآمد و راهگشا در مبارزه با فساد


اولين شرط مبارزه قانوني با فساد، وجود قوانين و مقررات مناسب در اين ارتباط ميباشد. در كشورهايي كه قوانين مبارزه با فساد از ضعف جدي برخوردار ميباشند، زمينه براي بروز انواع مختلف فساد باز ميباشد و هيچگونه موانع اساسي در اين زمينه جهت برخورد و مبارزه با آثار و مصاديق فساد وجود ندارد. لذا جهت اجراي برنامههاي مبارزه با فساد در سازمانها و دستگاههاف ضروري است كه قوه مقننه ساز و كارهاي مناسب اين امر را با تصويب قوانين و مقررات مناسب و كارآمد، فراهم نمايد. 


ب) راهبردهاي خرد


راهبردهاي خرد (سازمان مديريت، طرح مطالعاتي، 1384) شامل راهبردهاي: اداري، مديريتي، فرهنگي ـ اجتماعي، سياسيـ مدني، اقتصادي ميباشد. 


1- راهبردهاي اداري ـ مديريتي 


1-1- تمركز زدايي از اداره امور و كاهش تصديهاي دولتي


در شرايط كه سازمانها از سيستمهاي غيرمتمركز استفاده ميكنند، فراگرد تصميمگيري با سرعت بيشتري طي ميشود و مديران مياني در شرايط بهتري پرورش مييابند و نياز مديران به احترام و خودشكوفايي به نحو بهتري ارضاء ميشود. تمركززدايي و نيز كاهش تصديهاي دولتي براساس اهداف سند چشمانداز و نيز در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي همواره مورد توجه بوده و در جهتگيريهاي تدوين برنامه پنجم توسعه نيز مدنظر ميباشد. لذا در جهت نيل به راهبرد مزبور اقدامات ذيل بايد مورد توجه قرار گيرد: 


- اصلاح وظايف دستگاههاي اجرايي و توزيع اختيارات در سطوح مختلف مديريت و پاسخگو نمودن مديران متناسب با اختيارات واگذار شده.


- انتزاع وظايف حاكميتي از شركتهاي دولتي و آمادهسازي شركتهايي كه فعاليت اقتصادي دارند براي واگذاري. 


- كاستن از تمرك اداري (تمركز زدايي از مركز به مناطق) و تمركز سازماني (تفويض اختيار به سطوح پايينتر) و تمركز اقتصادي (افزايش سهم و نقش بخش خصوصي در اداره امور). 


- كاهش حجم قوانين و مقررات و ساده و شفافسازي آنها.


- مشاركت دادن كاركنان در اداره امور سازمانها و دستگاههاي اجرايي. 


- تدوين برنامههاي جامع آموزشي براي آشناسازي كاركنان با نظم نوين و توسعه مهارتهاي مورد نياز. 


- بكارگيري سيستمهاي انگيزشي در اثر تغيير. 


- تأكيد بر نگرش سيستمي در اصلاح اداري ـ مديريتي و محور قراردادن آن. 


- برقراري نظام شايسته سالاري در انتخابها و انتصابها. 


- بهبود فرهنگ سازماني و تقويت ارزشهاي ديني و اخلاقي در رفتار سازماني و شغلي كاركنان. 


1-2- ايجاد اصلاحات در سيستمها، روشها و رويههاي انجام كار و ارائه خدمات به مردم 


- سادهسازي روشها و رويههاي انجام كار و كاهش مراحل آن. 


- خودكار سازي عمليات اداري و توسعه فنآوريهاي نو در نظام اداري. 


- كاهش ارتباط مستقيم ارباب رجوع و كارمندان. 


- شناسايي مراحل فسادخيز روشهاي انجام كار و حذب و اصلاح آنها.


- اطلاعرساني روشها و رويههاي انجام كار به مردم. 


- استاندارد نمودن روشها و رويههاي انجام كار و تدوين كتاب راهنماي مراجعان. 


- آموزش كاركنان براي به كارگيري روشهاي اصلاح شده. 


- استقرار نظامهاي تضمين كيفيت و اعطاي جوايز كيفيت به دستگاههاي برگزيده و كاركنان (سازمان مديريت، طرح مطالعاتي، 1384). 


- طراحي سيستمي روشهاي انجام كار براي استفاده از برخوردهاي نظارتي در اصلاح روابط دروني و بيروني آن. 


- استقرار سيستم مديريت كيفيت. 


- تأكيد بر پويايي سيستمهاي سازماني در واكنش به تحولات محيطي. 


- طراحي و استفاده از سيستمهاي اطلاعاتي مديريت (MIS) در تصميمگيريهاي سازماني در سطوح سه گانه سازمان (استراتژيك، تاكتيكي و عملياتي).


- تسهيل ارتباط مردم و مسئولين. 


1-3- ايجاد اصلاحات در نظام نظارت و بازرسي و بهينهسازي فرآيند نظارت و كنترل 


- بازنگري در وظايف و مسئوليتهاي دستگاههاي نظارتي بهمنظور تقويت نقش نظارتي آنها و رفع تداخل وظايف. 


- تبيين ساز و كارهاي عملي ارتباط و تعامل بين دستگاههاي نظارتي بهمنظور تبادل سريع اطلاعات و تجربيات. 


- آموزش كاركنان و بازرسان دستگاههاي نظارتي و ارتقاي توانايي و مهارت آنان. 


- تدوين فرآيندهاي افزايش نظارت مردمي بر عملكرد دستگاهها (سازمان مديريت، طرح مطالعاتي، 1384). 


- تقويت نظام نظارتي در سازمانها. 


تجربه نشان داده  است يكي از عوامل مهم بروز شيوع فساد در سازمانهاي دولتي كمرنگ بودن نظام نظارتي در اينگونه سازمانها است. با تقويت نظام نظارتي ميتوان ريشه بسياري از فسادها و تخلفات را خشكاند. بطور كلي تقويت نظامهاي نظارتي در دو مقوله ميتواند به كاهش تخلفات كمك نمايد:


مقوله اول: تقويت نظام نظارت در منابع انساني 


در اين بخش بايد بر فرآيندهاي فعاليتهاي انسانها مديريت داشت، يعني در عين حالي كه براي خلاقيت آزادي عمل به نيروي انساني داده ميشود بايستي بر كار، فعاليت، فكر و فرآيندهاي كاري او داشت. وقتي فرآيندهاي كاري افراد مورد نظارت منطقي و جدي قرار گرفت، نتيجه كار تضمين ميشود و تخلف به حداقل ممكن خود ميرسد. 

مقوله دوم: تقويت نظام نظارتي بر فعاليتهايي كه به بخش خصوصي واگذار شده است


به لحاظ نبودن تجربه عملي و طولاني در امر خصوصي سازي، نارسارئيهايي در اين مقوله بوجود آمده كه يكي از آنها قوي نبودن نظام نظارتي بر مجموعه فعاليتهايي است كه از بخش دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است. عدم آشنايي ناظران بخش دولتي به وظايف خود، عدم آگاهي از فلسفه كار خصوصي سازي، سست بودن زمينههاي دلسوزي، نارسايي تخصصي و فني، تباني با بخش خصوصي و بسياري از عوامل ديگر در كمرنگ نمودن نظام نظارتي نقش دارند كه اين عوامل منشاهايي براي بروز فساد و تخلفات است. بنابراين با تقويت نظام نظارتي تا حدود زيادي ميتوان زمينههاي بروز تخلف را از بين برد (مركز آموزش مديريت، 1379). 


استفاده از نظارت همگاني از طريق آموزش مستمر مردم و كاركنان دولت و استفاده از حداكثر ظرفيت ملي براي مبارزه با فساد. 


- تقويت نظام ساز و كارهاي نظارت و كنترل درون سازماني و برون سازماني دستگاهها در جهت كشف موارد، پيشگيري و مقابله با فساد.


1-4- استقرار نظام احقاق حقوق و تأمين خسارت ارباب رجوع 


- بازسازي وظايف و تشكليات دفاتر بازرسي و رسيدگي به شكايات دستگاههاي اجرايي. 


- طراحي و استقرار نظام داوري و تسريع در رسيدگي به شكايات مردم از دستگاههاي اجرايي و اعلام نتيجه به شاكيان. 


- تأمين خسارات وارده به مردم به تبع قصور يا تقصير كاركنان يا ناكارآمدي سيستمهاي ارائه خدمات از سوي دستگاههاي اجرايي (سازمان مديريت، 1384). 


- افزايش رضايتمندي خدمتگيرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع. 


- شناسايي و اقدام قانوني در قبال مرتكبين فساد با همكاري دستگاه قضايي. 


1-5- توسعه مديريت و توسعه كيفي نيروي انساني


- طراحي و استقرار نظام انتصاب، ارتقا و تغيير مديران بر مبناي شايستگي.


- طراحي و استقرار نظام ارزيابي عملكرد مديريت (كنترلهاي دروني و نظام اداري). 


- بهبود نظام پرداخت كاركنان دولت و ارتقاي سطح معيشت و رفاه كاركنان.


- بهبهود نظامهاي مديريت منابع انساني همانند نظام جذب و استخدام، نظام انتصاب و ارتقاي نظام تشويق و تنبيه بر مبناي بهرهوري عملكرد. 


- توجه خاص به آموزش كاركنان و مديران بهمنظور ارتقاي مهارت شغلي و افزايش دانش آنان. 


- ارائه آموزشهاي خاص براي مقابله با فساد در محيط كار. 


- تدوين منشور اخلاقي كاركنان دولت در جمهوري اسلامي ايران (سازمان مديريت، 1384).

- توسعه مهارتهاي حرفهاي كاركنان از طريق آموزشهاي مستمر. 


- تشويق نوآوري و خلاقيت فردي و گروهي كاركنان. 


- توجه به تفاوتهاي فردي در انتخاب، آموزش، انگيزش و عملكرد كاركنان.


1-6- تقويت فرهنگ مشاركتجويي و مشاركت پذيري در دستگاههاي اجرايي 


- تغيير نگرش كاركنان به ارباب رجوع و خدمت گيرندگان. 

- گسترش و نهادينه كردن مشاركتهاي كاركنان در فرآيند هدفگذاري، تصميمگيري و اجرا. 


- تقويت روحيه كار گروهي در سازمانها. 


1-7- ارتقاي پاسخگويي دستگاه ها در مقابل مردم، نهادهاي مدني و نهادهاي نظارتي قانوني 


- افزايش روحيه قانونگرايي و قانون مداري در مناسبات اداري. 

- تقويت فرهنگ گزارشدهي و گزارشگيري در دستگاههاي اجرايي. 


- الزام دستگاهها به ارائه اطلاعات مورد نياز مردم، نهادهاي مدني و نهادهاي نظارتي قانوني. 


- اطلاعرساني مستمر به مردم درخصوص اقدامات و فعاليتهاي اساسي دستگاه، معاملات دولتي و تخلفات و مفاسد ارتكابي كاركنان. 


- بهبود و افزايش پاسخگويي در قبال تصميمات و اقدامات مربوطه و افزايش آگاهي عمومي نسبت به عملكرد دستگاهها و ايجاد فرصت طرح انتقادات و ارزيابيهاي مردم از آنها با همكاري رسانههاي جمعي. 


1-8- ايجاد اصلاحات نهادي در مديريت مبارزه با فساد و سالمسازي نظام اداري


- تمركز فعاليتهاي مربوط به هماهنگي و هدايت برنامه مبارزه با فساد در يك نهاد. 


- ايجاد دادگاههاي خاص (با آييننامه دادرسي متناسب با ويژگيهاي مديريت اجرايي) در دادگستري جمهوري اسلامي ايران بهمنظور افزايش سرعت، دقت و عدالت در رسيدگي به مصاديق فساد. 


- تمركز فعاليتهاي مربوط به بهسازي و اصلاح نظام اداري در يك سازمان. 


- تمركز فعاليتهاي مربوط به مبارزه با فساد در درون دستگاههاي اجرايي در يك واحد سازماني مورد نظر (سازمان مديريت، 1384). 


2- راهكارهاي فرهنگي ـ اجتماعي 


2-1- افزايش آگاهي و آموزش مستمر درخصوص قوانين و برنامهها و دستاوردهاي مبارزه با فساد


- اطلاعرساني مرتب و به موقع به مردم در مورد برنامهها و دستاوردهاي مبارزه با فساد از طريق نهادهاي مسئول 


- آموزش عمومي براي آشنايي و برخورد با مصاديق فساد در نظام اداري و نحوه پيگيري آنها


2-2- احيا و آموزش ارزشهاي اخلاقي و انضباط اجتماعي 

- آموزش و ترويج ارزشهاي ديني و اخلاقي براي مردم و كارگزاران. 


- هرچه اعتقادات فردي قويتر شود، ميزان انحراف او كمتر خواهد بود. رابطه مستقيمي بين اعتقاد و تعهد وجود دارد. بسياري از مديران و كاركنان در زمينه «كار درست» و «كار نادرست» از نظر شرعي دچار ابهام هستند (مركز آموزش مديريت دولتي، 1378). 


- گسترش امر به معروف و نهي از منكر و ترويج نظم و انضباط اجتماعي در مورد روابط مردم با نظام اداري. 


- ترويج منشور اخلاقي كاركنان در نظام اداري بهمنظور نهادينه كردن فرهنگ مطلوب سازماني. 


- متعهد بودن مديران به نظم و انضباط. 


در زندگي چيزي بدتر و خطرناكتر از بينظمي نيست. وقتي به ريشه نظم ميرسيد ميبينيد كه تنها معناي آن خوب و درست انجام دادن كار است. لذا مديران سازمانها ميبايست بهمنظور كسب موفقيتهاي كاري و تحقق اهداف و ماموريتهاي سازمان خود، نظم و انضباط را در تمام جهات بصورت دقيق و كامل رعايت نمايند. مديران بايد انگيزه خود انضباطي را در بين كاركنان خود با توجه به ملاحظات ذيل ايجاد نمايند: 


- مقررات را منطقي وضع كنيد. 


- كاركنان را در جريان مقررات بگذاريد. 


- كاركنان را تصحيح كنيد نه تنبيه. 


- در تنبيهات تبعيض قائل نشويد. 


- بيش از ميزان لازم تنبيه نكنيد. 


- ترديد را به نفع كاركنان حساب كنيد (مركز آموزش مديريت دولتي، 1378). 


2-3- تقويت فرهنگ مسئوليت خواهي و انتقاد از دستگاههاي اجرايي در مردم 


- ترويج روحيه نقد و نقدپذيري در مردم، مديران و كاركنان. 


- الزام دستگاههاي اجرايي به پاسخگويي به مردم و نهادهاي مدني. 


- ملزم ساختن دستگاههاي دولتي به پاسخگويي به اتكاي عمومي. 


- تقويت روحيه مسئوليتپذيري و گزارشدهي دستگاههاي اجرايي درخصوص انعكاس عملكردشان به مردم. 


2-4- بهبود نظام تأمين اجتماعي 


- اصلاح نظامهاي تأمين اجتماعي كاركنان دولت و بهبود وضعيت معيشتي آنها در ايام بازنشستگي. 


- حمايت از اقشار آسيبپذير كارمندي و ارتقاي وضع معيشتي آنها. 


3- راهكارهاي سياسي ـ مدني 


3-1- تقويت نهادهاي مدني در نظارت بر نهاد قدرت و دستگاههاي اجرايي


- گسترش تشكلهاي غيردولتي، علمي، تخصصي، صنفي و سياسي بهمنظور ايفاي نقش نظارتي آنها بر نظام اداري. 


- توسعه و تقويت جايگاه نهادهاي مدني در اداره امور


- حمايت از مطبوعات در اعلام تخلفات در دستگاههاي دولتي. 


- الزام دستگاههاي اجرايي در پاسخگويي به نهادهاي مدني. 


3-2- توسعه مشاركت مردمي در مبارزه با فساد و نظارت بر دستگاههاي اجرايي 


- حمايت قانوني اطلاعرساني مردمي درخصوص مصاديق فساد. 


- تمهيد ساز و كارهاي قانوني توسعه نظارت مردمي بر دستگاههاي اجرايي از طريق پيشبيني تشويقهاي مناسب. 


3-3- سياست زدايي از نظام اداري و انتخاب مديران براساس شايستگي 


- تصويب نظام انتصاب و ارتقاي مديران بر مبناي شايسته سالاري. 


- افزايش امنيت شغلي مديران و استقرار نظام ارزيابي عملكرد مديران بهعنوان منباي تغيير و ارتقاي آنان.  


3-4- اصلاح قوانين و مقررات كيفري و جزايي براي برخورد مؤثر با عوامل فساد 


- تصويب قوانين مناسب براي مقابله با مصاديق فساد كاركنان دولت و اشخاص حقيقي و حقوقي. 

- رفع ابهام و نقص قوانين موجود مبارزه با مصاديق فساد. 


- افزايش هزينههاي ارتكاب تخلف و فساد در دستگاههاي اجرايي از طريق پيشبيني مجازاتهاي مناسب.


4- راهكارهاي اقتصادي 


4-1- كاهش مداخلات دولت در امور اقتصادي 


- كاهش تصديهاي اقتصادي دستگاههاي دولتي. 


- تسريع در مقررات زدايي از فعاليتهاي اقتصادي جامعه. 


- تسريع در آزادسازي فعاليتهاي اقتصادي جامعه. 


4-2- رقابتي نمودن فعاليتهاي اقتصادي و معاملات دولتي و حذف امتيازات و رانتهاي مختلف 


- اصلاح مقررات مربوط به معاملات دولتي بهمنظور فراهم شدن زمينه رقابت و فرصت برابر براي كليه متقاضيان در انجام اين معاملات. 

- الزام قانوني درخصوص اعلام مشخصات و نتايج كليه معاملات دولتي براي اطلاع عمومي (مخصوصاً كاركنان). 


- تمهيد ساز و كار قانوني لازم براي ممانعت از اختصاص هرگونهه رانت و امتياز اقتصادي. 


4-3- كاهش و حذف انحصارات دولت در امور اقتصادي و مقابله با شكلگيري هر نوع انحصار


- تسريع در شناسايي و لغو انحصارات دولتي. 


- تصويب قانون ضد انحصار. 


4-4- بهبود وضعيت معيشتي كاركنان دولت 


- بهبود نظام پرداخت كاركنان دولت و ارتقاي وضع معيشتي آنان. 

- ايجاد تعادل بين حقوق كاركنان بخش دولتي و بخش خصوصي. 


4-5- اصلاح ساختار شركتهاي دولتي و تسريع در تعيين تكليف و واگذاري شركتهايي كه تداوم فعاليت آنها بهصورت دولتي ضرورت ندارد. 


- تسريع در تعيين تكليف شركتهاي قابل واگذاري. 


- تسريع در واگذاري شركتهايي كه تعيين تكليف شدهاند. 


- اصلاح ساختار شركتهايي كه تداوم فعاليت آنها در بخش دولتي ضروري تشخيص داده ميشود. 


4-6- شفافسازي قوانين و مقررات حاكم بر فعاليتهاي اقتصادي 


- انجام اصلاحات لازم در قوانين مالي و مالياتي. 


- انجام اصلاحات لازم در قوانين و مقررات پولي و بانكي. 


4-7- تقويت نظارت دولتي بر فعاليتهاي اقتصادي كشور 


- تقويت نظارت حسابرسي رسمي بهمنظور حصول اطمينان از صحت عملكردهاي مالي. 


- تقويت نظام مالياتي كشور. 


فصل ششم: مباني حقوقي و قانوني مبارزه با فساد اداري


قانون مديريت خدمات كشوري


ماده 90- كاركنان دستگاههاي اجرايي موظف ميباشند كه وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرويي انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين بهطور يكسان و دستگاه ذيربط پاسخگو باشند. 

ماده 91- اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداري ممنوع ميباشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل، توسط كارمندان دستگاههاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذيربط خود تخلف محسوب ميشود. 

تبصره1- دستكاههاي اجرايي موظفند علاوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق انجام بازرسيهاي مستمر داخلي توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم نمايند. چنانچه تخلف هريك از كارمندان مستند به گزارش حداقل يك بازرس معتمد به تأييد مدير مربوطه برسد، بالاترين مقام دستگاه اجرايي مقامات و مديران مجاز، ميتوانند دستور اعمال كسر يك سوم از حقوق، مزايا و عناوين مشابه يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يك ماه تا يك سال را براي فرد متخلف صادر نمايند. 

تبصره2- در صورت تكرار اين تخلف، به استناد گزارشهايي كه به تأييد بازرس معتمد و مدير مربوطه برسد، پرونده فرد خاطي به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و ارجاع و يكي از مجازاتهاي بازخريد، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي اعمال خواهد شد. 

تبصره3- دستگاههاي اجرايي موظفند پرونده افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرايي را جهت رسيدگي و صدور حكم قضائي به مراجع قضائي ارجاع نمايند. 

تبصره4- سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاههاي اجرايي را جهت ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاههاي اجرايي اعلام نمايد. 

ماده 92- مديران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله ميباشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند. در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت گردند يا تخلفاتي نظير رشوه يا سوءاستفاده در حيطه مديريت مسؤوليت مزبور مشاهده و اثبات گردد. علاوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) نيز كه در كشف تخلف با جرايم اهمال نموده باشند، مطابق قوانين مربوط با آنان رفتار خواهد شد. 
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