
1 
 

  به نام خدا 
  آن  با مقا بلههاي  و راهبردمفاهیم ، تعاریف از لحاظ فساد  پیچیدگی هاي مقوله  

  در جمهوري اسالمی ایران 
  1حبیب اهللا فتاحی اردکانی                    

  2دکتر سید علی اکبر نیلی پور طباطبایی
  3دکتر سعید خزائی
  4دکتر ایرج سلطانی

              :مقدمه
مقوله فساد و مشتقات آن به همه سابقه و آشنایی داراي تعاریف،مفاهیم،و ازاین لحاظ پیچید گی هایی است و 

تر  روبرو هستیم ، شاید شکل و نحوه آن پیشرفت کرده و امروزي فساد تري از پدیده شوم امروزه ما با انواع ملموس
مالی و اقتصادي،  هاي گوناگونی در اشکال فساد با از این لحاظ . ماهیت و چیستی تفاوتی ندارد نظرشده باشد اما از

  .مواجهیمجرایی، فساد ناشی از قدرت سیاسی، فساد اخالقی فساد
هاي مختلف معـانی و تعـاریف متنـوعی از     فرهنگدرفساد با همه پیچیدگی و ترکیب گوناگون و تضادهاي نهفته در ذات، 

هر چیز ضد خوبی،  ،کردن، زیان و گزند، فتنه و آشوب، شرارت و بدکاري، بیماري و اضمحالل تباهی، ضدصالح، ستم: جمله
و زیـر پـا گذاشـتن آداب، هنجارهـا، قـوانین و       ضد هنجارها و مخالف قوانین و مقررات پذیرفته شده اعم از شرعی یا عرفی

  .را شامل میشود مقررات 
عمـل  –1: عبارتنـد از   آن منظـور از  کـه  اسـت  انواع گوناگون آن در خالل عبارات و اشعار آمـده  ما در متون ادبی و تاریخی 

  5یهاتبزیانکاري و –4شرارت و بدکاري –3فتنه و آشوب - 2ناشایست 
به معنی شکستن یا نقض کردن   rumpereشود که از فعل التین  یاد می Corrputionدر فرهنگ التین از فساد تحت عنوان  

اما عنوان کلی فساد در ادبیات پارسی همان واژه تباهی و زیانکاري است که بـه تـأثیر از هنجارهـاي دینـی شـامل      . آمده است
   .مشتقات زیادي است 

نـی تقریبـاً   هاي قرآ در آیات و سوره و سوره قرآن کریم نقل گردیده است 30مرتبه در  50کلمه فساد و مشتقات آن حدوداً 
ها بوده اشاره شـده   به صورت کاملی به انواع  و نتایج فسادهایی که از گذشته تا به امروز و آینده موجب تباهی و نابودي انسان

خشـکی و  فساد و تبـاهی در  » ...بِما کَسبت أیدي النَّاس حرِالب و رِالب یف ادسالفَ رَهظَ«قرآن آمده است  یکی از آیات در.است
  6.فراهم آورده پدیدار گشت ] ناز گناها[دریا به سبب آنچه دست هاي مردم

ازاین دید گاه بررسی مفاهیم این اصطالح و ارزیابی انواع ودالیل آن ،هم چنین اشاره به برخـی سـازو کارهـاي نظـارتی و     
یاست هـا و برنامـه هـاي اسـتراتژیک     عملیاتی جمهوري اسالمی در کوناه مدت ودراز مدت می تواند از لحاظ راهبردي در س

  . مورد توجه واقع شود

                                                
  )دانشگاه اصفهان(شاخص دانشجوي دکتراي مدیریت پژوهشگاه  - 1
 استادیار دانشگاه و رئیس پژوهشگاه مدیریت  - 2
  دانشیار و رئیس مرکز آینده پژوهی دانشگاه تهران - 3
   استادیار دانشگاه - 4

  248و  247، حرف ف صفحه 79شماره مسلسل   لغت نامه دهخدا، – 5
  41روم،  – 6
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  :کلمات اصلی
  .راهبرد هاي جمهوري اسالمی . قابلهسازوکارهاي م.انواع فساد دالیل و.فساد  تعاریف ومفاهیم

  
مفسـدان  اند، شعارشـان مبـارزه بـا فسـاد بـوده و بـا        اصوالً پیامبران الهی براي رهایی انسان از منجالب فساد و تباهی آمده

االرض فلسفه وجـودي و رسـالت انبیـاء مرسـل بـوده و       الفساد فی سیتزي به عنوان ام شک مبارزه با ستم و ظلم بی واند جنگیده
در بیـان قـرآن، فسـاد در حقیقـت نقطـه مقابـل       .مبناي توحید و بیان وحدانیت حق در گرو انکار فساد و تمامی طواغیت است

اول مقابلـه  . زنـد  مقابله و دشمنی از مفسدین سر می3الح یاد شده است در این جریان اصالح است و از فساد به عنوان ضدص
با خدا دوم مقابله با خود و خویشتن سوم مقابله با نوع انسان و دیگر افراد، لـذا فسـاد در هرکجـا و در نـزد هـرکس و از هـر       

  .مقابله خارج نیست 3نوعی که باشد از این 
ها، نظم و ترتیبات  در میان افراد، سازمان ي از فسادنقش زیانبار حب نظران معتقد اند که دانشمندان و صابه همین صورت 

وارد آمدن   آنرا موجب فاصله گرفتن جمعی از عدالت و انصاف در زندگی، و است نهفته نهفته در ذات انسان و اجتماع بشري
هـاي اقتصـادي، اسـتفاده نامشـروع      امکانـات و فرصـت   هاي اجتماعی، تضعیف نهادهاي موجود، توزیع ناعادالنـه منـابع،    زیان

رات بـراي نفـع شخصـی و لطمـه     موقعیت و قدرت و اقتدار سیاسی و اقتصادي، استفاده غیرقانونی از اختیا محدودي از مقام، 
  .دانسته اند... زدن به منافع عمومی و نادیده انگاشتن حقوق شهروندان و

  :فساد انواعی از بررسی 

  .گیرد اي که باشند دربرمی و اندازه سطح چهار عنوان تقریباً تمامی موارد مربوط به مقوله فساد را در هر 
در فساد مالی و اقتصادي کارهاي انجام شده از نوعی سوء استفاده شخصی بـرخالف قـوانین و مقـررات نشـأت گرفتـه و      

  . شود منجر به ضرر و زیان عموم و استفاده نامشروع برخی از لحاظ مالی و اقتصادي می
الیت و عملکرد افراد است که در اجرا، اي از عوامل و رفتارهاي ناشی از قواعد بروکراتیک اداري یا فع فساد اداري مجموعه

هـاي اداري و اجرایـی را    کشی و ظلم به افراد به خاطر عدم رسیدگی به ارباب رجوع درمحـیط  موجبات نارضایتی مردم و حق
  .نماید فراهم می

مطـرح   ها و مجموعه حاکمیـت سیاسـی   فساد ناشی از قدرت که امروز بیشتر به عنوان فساد سیاسی در میان حکام و دولت
زور قدرت تحت لواي حزب یا حاکمیت بـه   تري از ظلم و ستمی است که برخی افراد برخالف قانون و به است شکل امروزي

  . کنند اعمال قدرت می) غیردموکراتیک و غیرمدنی(صورت نامشروع و نامقبول 
دي که از جوهره انسانیت خود تهی و هاي گذشته تا کنون افرا فساد اخالقی بارزترین نوع فسادي است که متأسفانه از زمان

اي از لحاظ اخالقی و رفتاري به آن دچارنـد و یکـی از بالیـاي انسـان      اند به شکل بیمارگونه از تربیت الهی خود فاصله گرفته
  .معاصر نیز طغیان غریزه شهوت است

اي در مقابل  برابر خدا و ظلم عدهاین نوع فساد که در حقیقت منشاء و منبع دیگر اقسام فساد است موجب طغیان انسان در 
بینـیم کـه    به همین جهت می. کند اي دیگر شده و نتایج و پیامدهاي آن بیش از هر فساد دیگري آینده بشریت را تهدید می عده
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ـ نَّإ: است  ها براي این مفسدان تعیین شده ترین کیفرها و عقوبت سختدر قرآن  ـ م زَا جـ اَ اء ـ ی نَذیِلَّ ارِحهللاَاَ نَبو و ر سـوله و 
یسعنَو ففَ رضِاأل یأ اًادسقتُن ی7الو.  

کـه کشـتن یـک     چنـان  هاست هم تعالی فساد در مقابل یک انسان در حقیقت فساد به تمامی انسان در نزد حق ،بیان قرآن  به 
هاست زیرا بـه   هاست، همچنین نقطه مقابل آن یعنی احیاء یک انسان نیز، احیاء تمامی انسان انسان به معنی کشتن تمامی انسان

ـ  و عـاَ میِجِ اسالنَّ لَتَقَ ماَنَاَّکَفَ رضِاأل یف ادسفَ وأ فسنَ یرِغَاً بِفسل نَتَن قَم هنَّأ: بیان قرآن أن مـ حی ـ أ مـاَ نَّأکَا فَاه ـ حی  اسا النَّ
  . 8ًایعمجِ

گیري خدا در قرآن در مورد فساد ناشی از کشتن انسان و قتل نفس است کـه تقریبـاً عقوبـت و     روشن است که این سخت
المللی است اما در مبارزه با انواع دیگر فساد طبق قوانین و مقررات بنا به شـدت و نـوع جـرم و فسـاد      جزاي آن جهانی و بین
د که در جهت اصالح امور مردم و رشد و توسعه سیاسـی و اقتصـادي جوامـع    شو تري اتخاذ و اجرا می قوانین و مقررات سهل

  . المللی و هنجارهاي عرفی کشورها تنظیم گردیده است در پرتو قواعد و قوانین آمره بین

  :تعاریف ارائه شده در باب فساد مالی و اداري 

فسـاد ارائـه شـده و واجـد      راجـع بـه  المللی در این باره تعریف شفافی کـه   جامعه جهانی و نهادهاي حقوقی و بین در نظر
  :باشد عبارت است از المللی کشورها  شرایط داخلی و بین

ف منافع و امکانـات عمـومی موجـود در جهـت منـافع و اهـدا        مقررات و اموال، هر نوع سوءاستفاده غیرقانونی از قوانین، «
  .»شخصی

توانـد داراي آثـار    فساد صفتی است در عمل حقوقی که به اعتبار آن صفت، و عمل نمـی « 9بر اساس قوانین و متون حقوقی
  ».قانونی باشد

  .  10»سوءاستفاده از قدرت عمومی براي کسب منافع خصوصی«آمده است  2004در تعریف بانک جهانی از فساد در سال  
فساد اقتصـادي عبـارت   «: هاي مجلس شوراي اسالمی در مورد فساد اقتصادي آمده است شدر تعریفی از سوي مرکز پژوه

هـاي مختلـف از    است از کلیه رفتارهایی که موجب اختالل در نظم اقتصادي یـا عملکـرد بهینـه مراکـز اقتصـادي در مقیـاس      
  ».گردد واحدهاي کوچک گرفته تا اخالل در اقتصاد کشور می

نـویس کنفوانسـیون ملـل     لی و اداري در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته مطـابق پـیش  مواردي که در بحث فساد ما
  : عبارتند از) پالرمو(متحد براي مبارزه با فساد 

  وعده اعطاي یک مزیت ناروا به کار گزار عمومی یا از طرف وي  -
  رشوه دهی، اختالس و دزدي اموال عمومی  -
  تطهیر عوامل ناشی از جرم و ممانعت از اجراي عدالت  -
  اعمال نفوذ نابجا و سوء استفاده از وظایف و اختیارات  -
  اختفاء اموال و عواید ناشی از جرم  -

                                                
  32، همان - 7
  33مائده،  – 8
  جعفري لنگرودي  -ترمنیولوژي حقوق– 9

  66ترجمه کورش صدیق، مجله گزیده مطالب اقتصادي، ص  پیدایش گسترش فساد اقتصادي، -  10
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  استفاده از اموال و امکانات عمومی من غیرحق  -
اختالس، تقلب، کالهبـرداري، اخـاذي،    -وهفساد مالی و اقتصادي بیشتر تاکید بر پدیده هایی همانند رش از لحاض مصادیق

بازي تبعیض است که با استفاده  السکوت، پارتی سرعت، تدلیس، اعمال نفوذ، حمایت غیرقانونی، حق پورسانت، پولشویی، پول
هـا، قراردادهـاي خریـد، مزایـده و مناقصـات،       گـذاري و واگـذاري   قوانین و مقررات، قراردادهـاي سـرمایه  : از ابزارهایی چون

  .ها و رانت صورت می پذیرد ها، موافقت اصولی، انحصارات، امتیازات، مجوزها، سهمیه خصیص اعتبارات، انواع جریمهت
موضوع فساد و جرایم ناشی از آن به لحاظ روحی و روانی و پیامدهاي زیانباري که براي اقتصاد ملی دارد مطابق قـوانین و  

المللی بویژه در دو دهـه اخیـر موضـوع     در سطح بین. ها قلمداد شده است لتمقررات مبارزه با آن، یکی از وظایف عمومی دو
فساد و راههاي پیش گیري و مبارزه با آن به خوبی مورد توجه قرار گرفته و قوانین سفت و سختی هـم بـراي عـامالن آن بـه     

حقوقی جهانی در زمینه مقابله ترین سند  که جامع 2003اکتبر  31نویس کنوانسیون ملل متحد در در پیش. تصویب رسیده است
هاست که باید با همکاري  پیشگیري و مباره با فساد مسئولیت کلیه دولت«است  تأکید گردیده 16با تبهکاري نامیده شده در بند 

  » .ها و نهادهاي جامعه مدنی براي انجام این مهم تالش کنند هاي غیردولتی از جمله سازمان افراد و گروه
جـرایم مربـوط    هایی بین تعاریف ارائه شده در انواع فساد بویژه فساد اقتصادي بـا فسـاد اداري و حتـی تخلفـات و      تفاوت
در کنار فساد مالی و اقتصادي موضوع فساد اداري بعضاً موجب بـه وقـوع پیوسـتن انـواعی از فسـادهاي مـالی و       . وجود دارد

هاي اداري و در کل، تضـییع حقـوق افـراد و     ی مردم و ارباب رجوع در محیطاقتصادي شده و یا به نوعی دیگر باعث نارضایت
  . هاي اجتماعی گردیده است گروه

زیرپـا گذاشـتن ضـوابط و اسـتفاده غیرقـانونی از      «: از نظر برخی صاحبنظران، فساد اداري در مفهوم کلی عبـارت اسـت از  
، فساد اداري را استفاده غیرقانونی  از مسئولیت و اختیـارات   Theoboldتئوبالد   . 11»دولتی براي نفع شخصی/اختیارات اداري

فساد به رفتار آن کارمندان عمـومی اطـالق   « Samuel p.huntingto وئل هانتینگتونواز نظرسامدولتی براي نفع شخصی دانسته 
  .»شان ضوابط پذیرفته شده را زیر پا گذارند که براي منابع خصوصی شده

شود که اوالً به منافع عمـومی لطمـه بزنـد و     مل آن گروه از اعمال کارکنان و مسئوالن دولت میدر مجموع، فساد اداري شا
یا به شخص ثالثی باشد که عاملی را براي انجام این اقـدام اجیـر   ) کارمند خاطی(ثانیاً هدف از انجام آن رساندن فایده به عامل 

بر همین اسـاس  . باشند ن دیده اصلی و نهایی است که مردم مینکته سومی که در این جا مطرح است در مورد زیا. کرده است
  .استبه سه نوع فساد اداري قائل  )هیدن هیمر(علوم سیاسی  دانشمندان یکی از

آن دسته از فسادهایی نظیر اختالس و رشوه گرفتن که از لحاظ مردم و نخبگان سیاسی جامعه منفور : فساد اداري سیاه – 1
  .است
  .آن دسته از فسادهاي اداري نظیر کوتاهی کارمندان که از نظر اکثریت ناهنجار و منفور است: اکستريفساد اداري خ – 2
آن دسته از موارد مثل کاالي قاچاق که بر خالف قانون است اما برخی نخبگـان سیاسـی آنـرا مهـم     : فساد اداري سفید – 3
  .دانند نمی

جرم عبـارت اسـت از   «: اند که به اختصار باید گفت تفاوت قائل شدهبرخی حقوقدانان از لحاظ حقوقی بین جرم و تخلف 
افـراد یـک   « اما تخلـف عبـارت اسـت از اینکـه      12».هر فعل یا ترك مخالف نهی الزامی قانونگذار که بر آن کیفر مترتب گردد

                                                
  مهدي ،الوانی، اداريارائه یک الگوي نظري براي کنترل و مهار فساد  – 11
 .ترمینولوژي حقوق، جعفري لنگرودي - 12
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را به صورت کلی، جزیی به عمـد  قواعد کاري ... ها و نامه مقررات، آئین قوانین،  هاي شغلی، مسئولیتی مختلف،  سازمان در دوره
  . 13یا به قصد مراعات نکنند

   :دالیل عمده رشد فساد مالی و اقتصادي

تحلیل هـا و گـزارش   .....مقررات،برنامه ها واقدامات ،سوابق وتجربیات ،سیستم هاي جدید نظارتی ووبا وجود همه قوانین 
یامد هاي زیانبار آن در صحنه هاي داخلی وبین المللی اسـت  هاي نهادهاي نظارتی نشاندهنده رشد روز افزون پدیده فساد و پ

که باید گفت یکی از دالیل اصلی آن مقوله رشد و  توسعه جوامع و بدنبال آن افزایش اقدامات و فعالیت هـا در حـوزه هـاي    
  .  گوناگون اقتصاد ي وتولیدو تجارت است

بندي بـه قـانون و مقـررات و پدیـده فقـر و نـابرابري        میزان پاي هاي فرهنگی،  عالوه بر جنبهبررسی ها نشان میدهد، سایر 
غیـر  (هـاي بسـته    هـاي سوسیالیسـتی و نظـام    بـویژه در نظـام  ) ها بودن دولت فربه(ها از لحاظ ساختاري  چنین ماهیت دولت هم

تصـادي آزاد، میـزان آن   هـاي اق  از دالیل عمده رشد فساد مالی و اقتصادي است و معموالً در نظام بازار و سیسـتم ) دموکراتیک
. پدیده فساد هـم کمتـر اسـت    ،باشد چون هرچه حجم دخالت دولت در سیستم اقتصادي کمتر باشد کمتر و به نوعی دیگر می

  :باشد عبارتند از هاي اقتصاد دولتی می هاي عمده و مهم در این زمینه که خود ناشی از سیستم برخی از شاخص
  تولید سرانه ملی  -1
 رشد تولید نا خالص ملی  -2

 مخارج دولت  -3

 وجود اقتصاد زیرزمینی  -4

 میزان ثبات سیاسی  -5

 هاي توسعه جهانی  شاخص -6

 مقررات  کیفیت قوانین و  -7

 مشارکت شهروندي و فعالیت اجتماعی  -8

  .ها توجه الزم مبذول داشت لذا در طراحی و اجراي هرنوع برنامه و راهکار ضد فساد بایستی به این شاخص
فساد اداري همانند بخش مالی باید متذکر شد هر قدر دخالت دولت در چرخه تولید و توزیع کاال و امکانات بین در بخش 

در نقطه مقابل آن یعنی کاهش دخالت دولت، به همان میـزان  . شهروندان بیشتر باشد احتمال وقوع فساد اداري نیز بیشتر است
هاي گوناگون ناشی از دولتـی بـودن سیسـتم اداري خـود مهیاکننـده       شود چون فرصت هاي اداري می سازي محیط موجب سالم

  : باشند عبارتند از عوامل مهمی که در سیستم اداري فرایند فساد تأثیرگذار می. هاي بیشتري از فساد است زمینه
  سیستم انتصاب مدیران دولتی  -1
 نیروي انسانی و مدیریت منابع  -2

 عوامل ساختاري  -3

 اري مقررات وآئین نامه هاي اد -4

 نظام بودجه بندي  -5

 وضعیت حقوق و مزایا  -6

                                                
 .هاي صنعتی و تولیدي بخش دولتی، سلطانی، ایرج پیامدهاي برخاسته از تخلفات اداري در سازمان - 13
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 شیوه اطالع رسانی و روابط عمومی  -7

 سیستم هاي نظارتی و ارزیابی  -8

  مسائل آموزشی و جنبه هاي رفتاري  -9
علیرغم اعتقادات و مبانی ارزشی و هنجارهاي موجود در میان مردم و مسئولین ما جاي سئوال است که چرا در میان برخی 

تعدادي از . هاي مالی و اداري وجود دارد و بعضاً شاهد اخبار و مطالبی در بحث فساد مالی و اقتصادي هستیمها، فساد دستگاه
کنند این در حالی است که بر اساس سیاست فشـار   هاي اداري احساس نارضایتی می مردم همچنان از بعضی رفتارها در محیط

المللـی   المللی مثل سازمان شفافیت بـین  هاي بین سالمی برخی سازمانالمللی در جهت ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوري ا بین
)TI ( بنا بر اطالعاتی که هیچگاه مورد تأیید مسئولین جمهوري اسالمی قرا نگرفته میزان فسادپذیري اداري و مالی کشور ما را

هاي قبـل و نظامـات اداري    مدها را از سالشاید بتوان برخی پیا. اند کشور شناخته شده در رتبه پایینی اعالم نموده 187از میان 
گذشته در داخل کشور و برخی دیگر را  در در خارج کشور دانست اما با همه نابسامانی و ورشکسـتگی بزرگـی کـه امـروزه     
کشورهاي بزرگ و مدعی در عرصۀ سیاست و اقتصاد را فراگرفته است نباید از یاد برد که اسالم و انقالب اسالمی داراي آمال 

. هـاي آن نومیـد شـد    یابی به قله گاه نباید از دست هاي فرهنگی و اقتصادي است که هیچ هاي بزرگ و درستی در زمینه آرمان و
دهه از انقالب شکوهمند اسالمی ملت سترگ ایران، این نکته قابل بررسی اسـت کـه چـرا در ایـران     3بنابراین پس از گذشت 

هـاي   هـا و روش  روشن است که سیسـتم . یک اداري احساس رضایت کاملی ندارندانقالبی و اسالمی مردم از سیستم بوروکرات
سـازي و   گذشته کارایی خود را از دست داده است و باید از باز مهندسی و متدهاي جدید استفاده کرد و در این راه با شـفاف 

  .ارتباط با افکار عمومی به مردم مراجعه نمود و از آنها کمک گرفت
رهنگ سازي، ارتقاء روشهاي نظارتی، شفافیت و اطالع رسانی، تشکیل نهادهاي مردمی و حتـی فعـال   توجه به آموزش و ف

توانـد در ایـن راسـتا     هاي آموزشی و پژوهشی، نهادهاي نظاتی و بازرسی ضد فساد می کردن بخش خصوصی در زمینه فعالیت
  .گیري و عملیاتی شود پی

  :با فسادراهبردهاي نظارتی جمهوري اسالمی در مبارزه 

از لحاظ هویت و فلسفه وجودي در مسیر سـالم سـازي و اصـالح    ضد فساد به عنوان ساختاري نظام جمهوري اسالمی 
 راهبردها و راهکارهاي مهمی اندیشیده و با پیش بینی نظارت هاي قانونی ضمن رعایت اصـل تفکیـک قـوا سـعی    امور 
بررسی نقش و جایگاه برخی مقامات وساختارها در قانون  در این باره .کنداز بروز هر گونه فساد جلوگیري  نموده

  .اساسی در پیش بینی و پیش گیري از وقوع نابرابري و سوء جریانلت از هر نظر مهم بوده و مثال زدنی است 

عـدالت و  ) اجتهاد(مندي از شرایط، صفات و صالحیت علمی  قانون اساسی، در رأس نظام، عالمی با بهره 109مطابق اصل 
 110مدیریت و قدرت کافی براي رهبري قرار دارد که طبـق اصـل    تدبیر و شجاعت،  ي، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تقو

هاي کلی نظـام، حـل اخـتالف و     هاي کلی نظام، نظارت بر حسن اجراي سیاست تعیین سیاست: وظایف و اختیاراتی  از جمله
نکه بر کار سران و مسئولین کشوري و لشگري نظارت دارد خود در قبـال  رهبر ضمن ای. را برعهده دارد... قوه و 3تنظیم روابط

مردم و مجلس خبرگان رهبري، همانگونه که در قانون اساسی بیان شده مسـئول و پاسـخگو اسـت و از ایـن لحـاظ در برابـر       
  . قوانین با سایر افراد کشور مساوي است
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همگـانی آمـده    از منکـر و نظـارت    معروف و نهی خصوص امربهقانون اساسی در  8در راهبردي دیگر همانگونه که دراصل 
اي همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر و دولت نسبت به مردم  ازمنکر وظیفه معروف و نهی دعوت به خیر، امربه«

  .باشند می تمامی آحاد مردم نسبت به همدیگر مسئول بوده و به نوعی ناظر و منظور یکدیگر» و مردم نسبت به دولت
حق تحقیـق و  «قانون اساسی  76مجلس شوراي اسالمی به عنوان رکن اصلی دموکراسی در جایگاه منتخب مردم طبق اصل 

هـاي   نامـه  هـا، قراردادهـا و موافقـت    نامـه  ها، مقاوله نامه کلیه عهد« 77و طبق اصل » تفحص در تمام امور کشور را برعهده دارد
دیوان محاسبات مجلس وظیفـه نظـارت بعـد از خـرج      ،به عالوه. »لس شوراي اسالمی برسدالمللی بایستی به تصویب مج بین

هاي دولتی و سایر  شرکتو  ها، مؤسسات هاي وزارتخانه به کلیه حساب« 155بودجه بخش دولتی را برعهده دارد و طبق اصل 
دارد رسـیدگی یـا حسابرسـی     که قـانون مقررمـی   ترتیبی  کنندبه می کشوراستفاده هایی که به نحوي از انحاء از بودجه کل دستگاه

  .»نماید می
 142بر اساس اصـل  . هاي مهمی را برعهده دارد قوه قضائیه نیز به عنوان نهاد نظارتی و احقاق حقوق عامه مسئولیت

ز جمهور، وزیران و همسـر و فرزنـدان آنـان قبـل و بعـد ا      جمهور، معاونان رئیس هاي رهبر، رئیس دارائی«قانون اساسی 
دیوان عدالت اداري که زیر نظر . »شود تا برخالف حق افزایش نیافته باشد خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می

به منظور رسیدگی به شـکایات و  «قانون اساسی  173کند نهاد نظارتی دیگري است که طبق اصل  قضائیه فعالیت می قوه
تأسـیس گردیـده   ... هاي دولتی و احقاق حقوق آنها نامه یا آئین تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها

نظارت بر حسـن جریـان   «قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازرس کل  174از طرفی طبق اصل » است
  . را برعهده دارد» ها  امور و اجراي صحیح قوانین در دستگاه

هاي تحت مسئولیت خود مثـل واحـدهاي بازرسـی و رسـیدگی بـه       ستگاهقوه مجریه نیز عالوه بر نهادهاي نظارتی داخل د
هـاي مـالی و هزینـه     شکایات از ساختار سازمان حسابرسی برخوردار است و مسـئولیت حسابرسـی و رسـیدگی بـه حسـاب     

  .هاي دولتی را برعهده دارد شرکت

  :هاي کالن و قوانین مصوب جمهوري اسالمی در مبارزه با فساد  برخی طرح

هاي کالنی در جهت رشد و  ها و برنامه هاي روي کار آمده در دوران پس از جنگ شاهد ارائه و اجراي طرح زمان دولتاز 
هاي برنامه، طرح تعدیل اقتصادي در زمان دولـت   عالوه بر قانون. ایم توسعه سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده

مان دولت دوم پس از جنگ و طرح تحول اقتصادي در زمان دولت سوم پس اول پس از جنگ، طرح ساماندهی اقتصادي در ز
اي  هاي اساسی دولت و ملت براي سـاختن ایرانـی آبـاد، آزاد و جامعـه     از جنگ از موارد مهم و کالنی هستند که در مسیر گام
  .بدور از فساد و تبعیض نتایج خوبی در برداشته است

ویژه در دوران پس از جنگ از طرف مقام معظم رهبري، دولت جمهوري اسالمی هاي اخیر ب ها و لوایحی که طی سال طرح
هـاي بعمـل    و مجلس شوراي اسالمی تهیه و تدوین گردیده حاکی از عزم جدي مسئولین در مبارزه با فساد بوده و طی بررسی

  :ا عبارت استهاي خوبی داشته که برخی از اینه آمده در ارتقاء سالمت نظام اداري و مالی کشور اثربخشی

  گانه رهبري براي پیشرفت کشور  36اصول  -1
 اي مقام معظم رهبري در مبارزه با فساد مالی و اقتصادي  ماده 8فرمان  -2

 تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالی  -3

 قانون مجازات اسالمی  -4



8 
 

 قانون رسیدگی به تخلفات اداري  -5

 قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور  -6

 قانون محاسبات عمومی  -7

 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري  -8

 قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معامالت خارجی  -9

 قانون نظارت بر مسافرت هاي خارجی کارکنان دولت  -10

 گرایی  هاي غیرضرور و جلوگیري از تجمل قانون نحوه نظارت بر کاهش هزینه -11

 یی الیحه مباره با پولشو -12

 ارز، ریال و اوراق بهادار  الیحه بهسازي و مبارزه با قاچاق کاال،  -13

 اصالح قوانین گمرکی  -14

 اصالح قوانین مالیاتی  -15

 قانون اساسی  44ابالغ سیاست هاي کلی و قانون اجرایی اصل  -16

  ابالغ سیاست ها و بر نامه اقتصاد مقاومتی  -17

  :راهکارهاي مبارزه با فساد مالی 

شـود   طلبد، از لحاظ قوانین و مقررات آنگونـه کـه مالحظـه مـی     اي را می اداري و مالی راهکارهاي چندگانهمبارزه با فساد 
بعضـاً عملیـاتی گردیـده     کننده جریان زیرسـاختی باشـد کـه    تواند تقویت گیري این بحث می چندان مشکلی وجود ندارد اما پی

هـاي بوجـود    ئولین و مطالبات مردمی و تعـامالت و همـاهنگی  هاي مقرر و احساس تکلیف مس بینی در بعد اجرا با پیش. است
افزاري باشد که  اي از ساز و کارها و راهکارهاي نرم تواند ناظر بر مجموعه بخش سوم می. باشیم آمده، شاهد رشد این روند می

قررات و بخش دوم یعنـی  کننده این جریان به صورت ارتباط مابین بخش اول یعنی قوانین و م کننده و نهایی در حقیقت تکمیل
هاي منسجم و گـرفتن بازخورهـاي    شود اما نهادینه نمودن آن در قالب برنامه هایی مشاهده می در این بخش فعالیت. اجرا باشد

سازي در مسیر پیشرفت توسعه و تحـول اداري و مـالی بایسـتی بـا تـوان       آن از لحاظ میزان اثربخشی و کارایی به قصد جریان
  :رسد در خصوص فساد مالی، راهکارهاي ذیل به نظر می. بدبیشتري ادامه یا

 هاي توسعه و تحول  انجام طرح -1

 اجراي اتوماسیون اداري  -2

 هاي اطالعاتی  برداري از فناوري و سیستم بهره -3

 هاي اداري و اجرایی  خودکارسازي سیستم -4

  رسانی  سازي و اطالع شفاف -5
 دسترسی عمومی به قوانین و مقررات  -6

 حذف انحصارات، امتیازات، مجوز و رانت دولتی  -7

 هاي مدیریت کیفیت  اجراي سیستم -8

 هاي حقوقی و رفاهی کارکنان  ایجاد انگیزه و ارتقاء سیستم -9

 هاي آموزشی و پژوهشی  اجراي دوره -10
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 هاي مالی و حسابرسی  مند کردن سیستم نظام -11

 هاي نظارت و بازرسی  ارتقاء سیستم -12

 هاي مردم نهاد   زمانتوسعه نهادهاي مدنی و سا -13

 سازي و تقویت باورها و ایمان مردمی در مبارزه با فساد  فرهنگ -14

 گیري از رشد فسادهاي مالی و اقتصادي  سیاست پیش -15

 برخورد قاطع و بدون تبعیض با مرتکبین مصادیق فساد مالی  -16
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  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران •
  )پنجم -چهارم -سوم(نجساله توسعه جمهوري اسالمی ایران پبرنامه  •
  1391 سال -سازمان بازرسی کل کشور -مجموعه قانون و مقررات سازمان بازرسی کل کشور •
  جعفري لنگرودي -ترمینولوژي حقوق •
  ي مطالبات اقتصاديمجله گزیده -ترجمه کورش صدیق -پیدایش و گسترش فساد اقتصادي •
  1374سال  - انتشارات سمت - دکتر مهدي الوانی - تعیین خط مشی دولتیتصمیم گیري و  •
  دکتر مهدي الوانی -کنترل فساد اداري •
  دکتر عبداهللا جیروند -مجموعه عقاید توسعه اقتصادي •
  1369 -سازمان انتشارات -ترجمه علی هاشمی میانجی -هاي توسعه نیافتگینظریه •
  دکتر محمد حریري اکبري -مدیریت توسعه •
  1376سال  -سازمان بازرسی کل کشور -مجموعه مقاالت همایش بازرسی و نظارت •
  1390 - انتشارات سما - رحیم زارع - سید محمد اعرابی - برنامه ریزي استراتژیک مترجمان •
  سازمان مدیریت) برنامه ده -برنامه 7( برنامه تحول در نظام اداري •
  انتشارات دانشگاه تهران -لغت نامه دهخدا •
  1369سال  -انتشارات سمت -دکتر علی رضائیان -یتاصول مدیر •

  حبیب اهللا فتاحی اردکانی :نویسنده
  دانشجوي دکتري مدیریت منابع انسانی

  ل کشورکسرپرست دفتر توسعه نظارت همگانی سازمان بازرسی 
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