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چکیدٌ
فساد یک فؼل غیراخاللی ،غیرلاًًَی ٍ تملب آهیس است کِ با ّذف کسب هٌافغ غیر هطرٍع
بَسیلِ یک یا چٌذ ًفر اًجام هیضَد ٍ میتوان آى را با کاربرد غیر اخاللی ّر ًَع اهکاًات
ػوَهی(دٍلتی) برای کسب هٌافغ ضخصی ،اًحراف از اهاًت ٍ درستی از طریك ارتطا یا تباًی ،اًجام
فؼلی هغایر لاًَى بِ هٌظَر هساػذت بِ ضخص ثالث در ازای دریافت ٍجِ تَسط کارکٌاى دٍلت
تؼریف ًوَد( .همالِ ارزیابیفساد اداری ٍ راّْای هبارزُ با آى ًَیسٌذُ اهیرضادهاًجَفساد اداری یکی از
بیواریّای هسهي ٍ در ٍالغ کٌِْ تریي جراحت ًظام اداری تلمی هیضَد ،چرا کِ پذیذُ ای ّوساد
دٍلت است یؼٌی از ٌّگاهی کِ فؼالیتّای بطر ضکل سازهاى یافتِ بِ خَد گرفتٌذ ،فساد اداری ًیس
در ًتیجِ تؼاهالت درًٍی ٍ تؼاهل با هحیط از هتي سازهاى ظَْر کرد .فساد پذیذُ ای بسیار گستردُ
تر ازکالّبرداری ٍ دارای هاّیت چٌذ ٍجْی است .فساد در ًظامّای اداری اغلب کطَرّا هَجب
آسیب رساًی جذی بِ تَسؼِ ٍ پیطرفت ضذُ ٍ در کطَرّای در حال تَسؼِ هاًٌذ ایراى اّویت ٍ
هْار ٍ کٌترل آى کاهالٌ برای سیاستوذاراى ٍ هردم آًْا ٍا و ٍ آضکار گردیذُ است از هضار فساد
ػبارت است از :فساد اداری هاًغ رضذ رلابت سالن ٍ باػث ػمب راًذى تالشّا در جْت کاّص
فمرٍبیػذالتی اجتواػی ،تضؼیف اػتماد هلتّا بِ تَاًایی خَیص ٍ باػث ًااهیذی ٍ سرخَردگی ًسبت
بِ آیٌذُای لابل پیص بیٌی هیضَد (همالِ راّکارّای هبارزُ بافساداداری درحمَق ایراى پذیذآٍرًذُ
هجتبیخَاجَیی داًطجَی دکترای حمَق خصَصی داًطگاُ هیبذ پیطگیری ٍ هبارزُ با فساد ،بِ
صَرت جذی هستلسم حوایت لاطغ از سَی جاهؼِ ٍ ّواٌّگی ٍ هطارکت ضْرًٍذاى هیباضذّ .ذف
اصلی ایي پصٍّص فساد اداری ٍ راّْای هبارزُ با آى هیباضذ.
ٍاشگاى کلیذی :فساد اداری ،پیطگیری ،هبازُ با فساد ،دٍلت ،رساًِ.
طبقٍبىدی  :JELفقٍ – حقًق – جسا ي جرم شىبسی – حقًق بیه الملل – حقًق خصًصی
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 -1مقدمه

ّن اوٌَى وطَسّب سا اص ایي حیث میتوان ثِ ثیوبس ،ثیوبس
هضهي ،ثیوبس ٍخین قجمِ ثٌذی وشد.دس ایي هیبى وطَسّبی

الصهِ سضذ ٍ تَسًِ ّوِ خبًت خبهًِ ،داضتي سبصهبًْبی

خْبى سَم ثیطتش ثب هًؿل فسبد دسگیشًذ ثٌحَیىِ ثِ ًهش

سبلن ٍ پَیبستٍ .یژگی سبصهب ًْبی سبلن تٌْب دس داضتي سَد

هیسسذ صًذگی سٍصهشُ آًبى ثذٍى ثشخَسداسی اص ًَيی فسبد

ٍهٌفًت ثبال یب تًذاد وبسوٌبى ٍ هذیشاى آى ًیست ثلىِ سبصهبى

اداهِ ًوییبثذ

سبلن ،سبصهبًی هتطىل اص ًیشٍی اًسبًی خالق ،سبصًذُ ٍ
هتًْذ است وِ اص سٍحیِ ٍ يولىشد خَثیثشخَسداس است ٍ
سبصهبى سا لبدس هیسبصد تب ثِ اّذاف خَد ثشسذ ٍ حتی
هَخت سضذ ٍ ضىَفبیی خبهًِ سا ًیض فشاّن آٍسد .سبصهبى
سبلن ثب ًیشٍّبی هبًى دسًٍی ٍ ثیشًٍی ثِ قَس هَفمیت آهیضی
ثشخَسد وشدُ ٍ آىّبسا ثِ قَس اثشثخص ،دس خْت اّذاف ٍ
همبغذ اغلی سبصهبى ّذایت هیوٌذ .یىی اص ایي ًیشٍّبی
ثبصداسًذُ ،فسبد اداسی است .اصآًدبوِ افشاد هوىي است تحت
تأثیش هٌفی يَاهل ثشٍى ٍ دسٍى سبصهبًی لشاس گیشًذٍ ،خَد
فسبداداسی اهشی اختٌبة ًبپزیش است ٍ خضء خذای ًبپزیش
توبهی سبصهب ًْب ثَیژُ دس خَاهى دسحبل تَسًِ ٍ آسیجیّوِ
خبًجِ (فشٌّگی ،اختوبيی،سیبسی ٍ التػبدی) است وِ ًِ تٌْب
سالهت سبصهبًی سا ثِ خكش هی اًذاصد ثلىِ هیتَاًذ ثِ هتي
خبهًِ ًیضًفَر وٌذ ٍ خلَی سضذ ٍ ضىَفبیی آى سا ثگیشد.

.

فسبد اداسی ثِ يٌَاى پذیذُ ای يبم ٍ خْبًی دس توبم اثًبد
صًذگی اًسبى ًفَر وشدُ است ٍ ّش سٍص ثِ ضىلّبی هتٌَيی
خَد سا ثش هب تحویل هیوٌذ .حتی وسبًی وِ خَد هشتىت
چٌیي سفتبسّبیی هیضًَذ ،دس ًْبیت لشثبًی ضشایكی اًذ وِ
آىّب سا احبقِ ٍ دس ووٌذ خَد گشفتبس وشدُ است .قبلمبًی
ٍّوىبساى  131هْوتشیي هسبئلی وِ هیتَاًذ صهیٌِ سبص
سفتبسّبی آهیختِ ثب فسبد تلمی ضَد ،يجبستٌذ اص:تٌگٌبّبی
التػبدی ،ووشًگ ضذى اسصشّبی اًسبًی ،تطذیذ لَاًیي ٍ
همشسات غیشؾشٍسی ٍ گستشش سٍحیِ صیبد ُ خَاّی اًسب ًْب
وِ ثبيث هیطَد دیگشاى سا ًیض ثِ ثبصی داخل وٌذ( .ثشسسی
ساثكﺔ ثیي لذست سیبسی ٍ فسبد اداسی ٍ اسائﺔ
ساّىبسّبیهٌبست ثشای هجبسصُ ثب آى اص دیذگبُ هذیشیت
اسالهی-سًیذ اهبهملﻰصادُ-غوذ اهبهملﻰصادُ)

فسبد دس ًهبم اداسی ،ون ٍثیص گشیجبى گیش ّوِ وطَسّبست

فسبد اداسی دس هدوَو ثِ سفتبسی اقالق هی گشدد وِ دس

ٍ آسیتّبی ًبضی اص فسبد ثب تَخِ ثِ ضىلّبی هختلف آى

آى ،فشد ثشای تحمك هٌبفى خػَغی خَد ٍ دستیبثیثِ سفبُ

ثیضوبس است .ثشای وطَسی وِ دس خْت تَسًِ ٍپیطشفت

ثیطتش یب هَلًیت ثْتش خبسج اص چْبسچَة سسوی ٍنبیف

گبم ثشهی داسد ؾشٍست داسد تب ثشای سسیذى ثِ خبهًِ يبسی

یه ًمص دٍلتی يول هیوٌذ .ثِ قَسولی ،فسبد ،پذیذُی

اص فسبد ،ثِ ایي هْن ثپشداصد ٍ ؾشٍسی است ثشای خلَگیشی

سیطِ داس دس ایشاى است ٍ تٌْب دس دٍساىّبی گًَبگَى ،ضىل

اص تطذیذ آسیتّب دس آیٌذُ ،اهشٍص ثب توبم تَاى ٍ دس توبم

ٍ هحتَای آى تغییش یبفتِ است .هب اهشٍص ضبّذگًَِّبی

صهیٌِّب ثب يلل ٍ يَاهل ثشٍص آى هجبسصّبی خذی ٍ

هتفبٍتی اص ایي پذیذُ دس سكح اداسات ٍ سبصهبىّب ّستین وِ

هستوشغَست گیشد تب دس خبهىّبی سبلن ٍ يبسی اص فسبد،

اص تخلفبت اداسی تب سفتبسّبی هدشهبًِ دس ًَسبى است؛

تَسًِ پبیذاس ٍ ّن ّدبًجِ دس وطَس هحمك گشدد .حىَهتْب

(حجیجیً ،بدس ،1315 ،فسبد اداسی ،تْشاىٍ ،ثك)

ّویطِ ًگشاى سَء استفبدُّبی ضخػی غبحت هٌػجبى ٍ
وبسگضاساى دٍلتی اص هَلًیت ٍ اهتیبص ضغلی خَد ثَدُاًذ ٍ
هسئَلیتْب ٍ اختیبساتی وِ قجك لبًَى ثِ ّوِ وبسهٌذاى دٍلت
تفَیؽ هیضَد صهیٌِ هٌبسجیسا ثشای سَءاستفبدُ تًذادی
فشاّن هیوٌذ( .سثیًی ٍ ثیگذلی . 131 ،دس قی لشٍى ّوَاسُ
ساثكِ هًىَسی ثیي استفبدُ دسست ٍ ثدب اص لذست ٍ للوشٍ
گستشش فسبد ٍخَد داضتِ است ٍ صهبًی وِ اص لذست ثِ
قَس هكلَة استفبدُ هیضذ هیضاى فسبد وبّص هی یبفتِ است.

تًشیف دیگش فسبد اداسی يجبست است اص استفبدُ
غیشلبًًَی اص اختیبسات اداسی ٍ دٍلتی ثشای ًفى ضخػی .دس
ایي تًشیف ،ثِ قَس ؾوٌی فشؼ ضذُ است وِ هدوَيِ ای
اص لَاًیي ٍ ؾَاثف هذسى اداسی ٍخَد داسد وِ چبسچَة
فًبلیتّبی هدبص اداسی سا تًییي هیوٌذ ،آًگبُ ّشگًَِ سفتبس
اداسی وِ هغبیش ثب ایي لَاًیي ٍ اًگیضُ استىبة آى ،اًتفبو
ضخػی ثبضذ ،فسبداداسی تلمی هیضَد .چٌیي تًشیفی اص فسبد

ٌّگبهی خبهًیت هییبثذ وِ لَاًیي اداسی وبهلٍ ،اؾح،

يٌَاى ثبسصتشیي الگَی فشٌّگی دسایشاى یىی اص هْوتشیي

يبدالًِ ٍ فشاگیش ثبضٌذ ٍثشای ّوِ فًبلیتّبی اداسی ٍ دٍلتی

يَاهل فسبد دس ًهبم اداسی ٍ تؿییى حمَق يبهِ هشدم ثِ ًفى

ؾَاثف دلیمی سا هًشفی وٌٌذ .لیىي ًجبیذ فشاهَش وشد وِ دس

خَاظ است.

ّش خبهًِ ،گشٍّی اص افشادً ،فَر ٍ لذست سیبسی ثبالیی داسًذ
ٍ هیتَاًٌذ ثشای اًتفبو ضخػی ،لَاًیي سا تغییش دٌّذ .چٌیي
سفتبسّبیی ثشاسبس تًشیف حمَلی فَق ،فسبد تلمی ًویضَد
چَى ثب ًمؽ لَاًیي ّوشاُ ًیستٌذ

.

o

دالیل فسبد اداری

التػبد ایشاى هبًٌذ ثشخی هسبئل اختوبيی ،پیچیذگی
فشاٍاى داسد ٍ ًویتَاى ثِ ساحتی ثِ ضٌبسبیی ًبسسبییّب ٍ
يَاهل اغلی آى پشداخت .ثِ يجبستی سبختبسّبی التػبد هب ثِ
گًَِای است وِ ًبسسبیی ایدبد هیوٌذ ٍ صهیٌِ تخلف سا
فشاّن هیسبصد .التػبد دس وطَس هب ًِ ٍیژگی التػبد دٍلتی سا
داساست ٍ ًِ اص خػَغیبت التػبد آصاد ٍ سلبثتی ثشخَسداس
است؛ ٍ اص سَی دیگش دس خػَغی سبصی ّش گبم وِ ثِ
سوت خلَ ثشداضتِ ضذُ ،حدن دٍلت دس ثخص دیگشی
افضایص یبفتِ است .دس وطَسهبى ثبیذ ثِ ثحث اهٌیت سشهبیِ
تَخِ ٍیژُ ضَد .حؿَس ثشخی ًْبدّبی دٍلتی ثشخَسداس اص
اقاليبت ٍ اًحػبسات دٍلتی یب تَاًبیی ايكبیی ٍیژُ دس
فًبلیتّبی التػبدی ،یىی اص هْوتشیي يَاهل ایدبد فؿبی
غیشسلبثتی ٍ ًبسبلن است وِ سشهبیِگزاساى سا ًباهیذ ٍ فشاسی

يَاهل اداسی ٍ تشثیتی ضبهل تفسیش پیص اص پیص لَاًیي ٍ
همشسات ٍ ًجَد اًگیضُ ًبضی اص يذم ٍخَد ًهبم تطَیك ٍ تٌجیِ
هٌبستً ،جَد ضفبفیت پبسخگَیی دس فًبلیتْبی ًهبم اداسی،
يذم تَخِ ثِ ضبیستِ سبالسی ٍ ٍاگزاسی فًبلیتْبی حسبس
ثِ سبصهبى ٍ اّذاف آى ٍ يَاهل فشٌّگی ٍاختوبيی ضبهل ًب
آگبّی یب آگبّی ون افشاد اصحذٍد ٍنبیف ٍفًبلیتْبی
دستگبّْبی گًَبگَى ،فمذاى ٍخذاى وبسی وبسهٌذاى اص يَاهل
ثشٍص فسبد اداسی است.
ثذیْی است وِ دالیل گًَبگًَی سا ثشای فسبد اداسی
دسخَاهى هختلف ثش ضوشدُاًذ :فمش التػبدی ٍ ًبثسبهبًیّبی
دس آهذی وبسوٌبى سبصهبىّب ،فمش فشٌّگی ٍ يذم ٍخَد
ثبٍسّبی استَاس اخاللی ٍ ًجَد همشسات ٍ لَاًیي ثبصداسًذُ ٍ
ًهبمّبی وٌتشلی هَثش اص صهشُ دالیل اغلی ثشٍص فسبد اداسی
ثَدُ است اهب ضبیذ هْوتشیي دلیل اضبيِ فسبد اداسی ًجَد
سبختبسّبی ضفبف ٍ سٍضي اًدبم اهَس دس سبصهبىّبست دس
هحیف ّبی اداسی غیشضفبف ٍ هجْن اهىبى ودشٍیّبی اداسی
افضایص هییبثذ ٍ اًدبم سفتبسّبی فسبد آلَد تسْیل هیضَد.

هیوٌذ .وطَسّبیی وِ ثب پذیذُ فشاس سشهبیِ سٍثشٍ هیضًَذ،

ثٌبثشایي ضبیذ ثِ خشات ثتَاى اديب وشد وِ هؤثشتشیي ٍ

هفبسذ التػبدی صیبدی گشیجبى گیش التػبدضبى خَاّذ ضذ.

وبسآتشیي ضیَُّبی هجبسصُ ثب فسبد اداسی خشٍج اص فؿبی

پیبهذّبی هٌفی ایي فسبد ثسیبس يویك تش ٍ تْذیذوٌٌذُتش اص

تبسیه ٍ سبیِ ٍ ضفبف سبصی هحیف ٍ سبختبسّبی اداسی

سضَُ خَاسی دس اداسات دٍلتی است ،صیشا فسبد ثِ وبّص

استّ .ذف اغلی ایي همبلِ ثشسسی فسبد اداسی ٍ ساّىبسّبی

سشهبیِگزاسی ٍ حتی فشاس سشهبیِ هٌدش هیضَد .اص خولِ

حمَلی همبثلِ ثب آى هیثبضذ

يبهل سبختبسی دیگشی وِ دس التػبد هب هطىلسبص هیثبضذ،
پیچیذگی ٍ ًبهتٌبست ثَدى همشسات است .سیستنّبی ثبًىی،
گوشوی ،هبلیبتی ٍ اهثبلْن دس وطَس آى لذس پیچ ٍ خن داسًذ
وِ ثسیبسی اص سشهبیِ گزاساى تشخیح هی دٌّذ یب اغالً دس آى
ٍاسد ًطًَذ ٍ یب اص قشق غیشلبًًَی ٍ ثب پشداخت سضَُ ٍ صد
ٍ ثٌذّب ّش چِ صٍدتش خبسج اص سیستن پیچیذُ اداسی ثِ
همػَد خَد ثشسٌذ وِ ایي صهیٌِ سبص هفبسذ التػبدی ٍ اداسی
خَاّذ ثَد .پیچیذگی ٍ فشاگیشی پذیذُ خَیطبًٍذ گشایی ثِ

.

o

راَکبرَبی حقًقی مببرزٌ بب فسبد اداری

چگًَِ ثبیذ اص ثشٍص فسبد اداسی پیطگیشی وشد؟ ثِ
يجبست دیگش ثشای پیطگیشی اص فسبد اداسی چِ ثبیذ وشد؟
پبسخ ثِ ایي دٍ پشسص هب سا ثِ حیكِ هجبحث ّذفگزاسی،
الگَسبصی ،سیبستگزاسی ،ثشًبهِسیضی ،سبصهبى دّی ٍ اسائِ
ساّىبسّبی يولی ٍ اخشایی ثشای پیطگیشی اص فسبد ّذایت
هیوٌذ .دس ایي ثخص اص همبلِ ثب تَخِ ثِ ضشایف ،صهیٌِّب،
اهىبًبت ٍ نشفیتّبی لبًًَی ٍ هَخَد دس خبهًِ

ساّىبسّبیی خْت پیطگیشی اص پذیذُ فسبد اداسی اسائِ

افطبء وٌٌذگبى ٍ تىویل وٌٌذگبى هفبد ایي لبًَى ٍ ثلىِ خشم

هیضَد .ثبیذ تَخِ داضت وِ اّویت دادى ثِ تذاثیش پیطگیشاًِ

اًگبسی افطبءسبصی دس غیشهَاسدی وِ دس ایي لبًَى آهذُ؛

ثِ خبی تَسل ثِ الذاهبت سشوَثگشاًِ اص اٍلَیت ثشخَسداس

ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ هٌحػش داًستي ٍنیفِ ثشسسی لَُ لؿبییِ

است ،اهب ایي اهش تب حذ صیبدی ثِ ًهبم حمَلی یه وطَس

ثِ افضایص هي غیش حك اهَال اضخبظ اص اثتذا تب پبیبى دٍساى

ثستگی داسد .دٍلتْبیی وِ دس پیطگیشی اص الذاهبت فسبد آلَد،

هسئَلیت ثین آًىِ افضایص غیشهتًبسف اهَال اص قشیك هدبسی

سیبست خٌبیی وٌطی سا دًجبل هیوٌٌذ اص قشیك حزف ٍ

پٌْبى ٍ ًین پٌْبى دس لبلت تبسیس ضشوتّب ٍ هَسسبتی ثِ

هحذٍد سبصی يَاهل خشهضا ٍ ًیض هذیشیت هٌبست هحیفّبی

ًبم ًضدیىبى غیش هَؾَو لبًَى هزوَس هی سٍد .اّتوبم ثِ

فیضیىی ٍ اختوبيی ،ثضُ وبسی سا هْبس هیوٌٌذ (حسیٌی6 ،

اخشای لبًَى اًتطبس ٍ دستشسی آصاد ثِ اقاليبت (هػَة

 )1313:دس ایي ثخص سًی ضذُ ساّىبسّبیی تدَیض ضَد وِ

 1311/11/6هدلس ضَسای اسالهی) دسخْت تحمك ضفبفیت

لبثلیت ٍ اهىبى اخشا ٍ اثشگزاسی داضتِ ثبضٌذ ٍ دس يیي حبل

اقاليبتی دس ثخص يوَهی ٍ استمبء سكح آصادی اقاليبت ٍ

ثب تَخِ ثِ هَلًیت فًلی خبهًِ ون ّضیٌِ تشیي پیطٌْبدّبی

ًیض آسیت ضٌبسی ٍ سفى ًمبیع آى اص لجیل يذم پیص ثیٌی
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همذهِ ثشای ایي لبًَى اص هٌهش اغَل لبًًَگزاسی ،تذٍیي

لبًَى اسبسی ج .ا .ا (اغل یىػذ ٍ چْل ٍ یىن) ٍ هفبد

همذهِ ثِ فْن ٍ دسن ثْتش هشاد ٍ لػذ لبًًَگزاس ووه

لبًَى سسیذگی ثِ داسایی همبهبت هسئَالى ٍ وبسگضاساى

هیوٌذ ٍ ّوچٌیي دس فشآیٌذ تفسیش لؿبیی ،اداسی ٍ اخشایی

خوَْسی اسالهی ایشاى دس خْت تمَیت ايتوبد يوَهی ٍ

ثِ هفسشاى ٍ هدشیبى لبًَى ووه هیوٌذ؛ تملیل هفَْهی

ضفبفیت هبلی ٍ استمبء سالهت اداسی اص قشیك افطبء فْشست

هًٌبی اقبلًبت دس ثٌذ الف هبدُ ( )1ایي لبًَى ثِ هًلَهبت،

اهَال تحت هبلىیت همبهبت يوَهی؛ ّوچٌیي اّتوبم لَُ

اقاليبت خبم ٍ پشداصش ًطذُ وِ دایشُ هًٌبیی ٍ تجًب دایشُ

لؿبییِ ثِ اخشای هفبد هبدُ ( )6دس خػَظ تْیِ آییي ًبهِ

ضوَل ٍ اخشای ایي لبًَى سا ثسیبس هحذٍد هی سبصد؛ اسائِ

اخشایی وِ اخشای ایي لبًَى سا ثِ تبخیش اًذاختِ است؛

تًشیف سلجیثِ خبی تًشیف ایدبثیاص اقبلًبت يوَهی دس ثٌذ

ثشگضاسی خلسبت ّن اًذیطی خْت آسیت ضٌبسی ٍ سفى

ج هبدُ ( )1وِ ضوَل ایي لبًَى سا ثِ اقاليبتی يوَهی

ًَالع ایي لبًَى ّوچَى يذم پیص ثیٌی ؾوبًت اخشای

هحذٍد هیوٌذ وِ اٍال ضخػی ًجبضٌذ ٍ ثبًیب دس صهشُ

حمَلی هَثش اص لجیل خشم اًگبسی يذم ايبلن ٍ افطبء اهَال،

استثٌبئبت ایي لبًَى ًجبضٌذ وِ ایي هَؾَو ثب اغل دستشسی ٍ

تًییي هدبصات هٌبست ٍ تَلیف ٍ ؾجف اهَال ايالم ًطذُ

افطبء حذاوثشی اقاليبت هٌبفبت داسد؛ اص قشف دیگش توبم

ٍ ...دس هتي ایي لبًَى (تٌْب دس هبدُ  2يذم اهىبى تػذی همبم

هؤسسبت يوَهی یًٌی ًْبدّب ٍ سبصهبىّبی ٍاثستِ ثِ

دس غَست يذم اسائِ لیست اهَال پیص ثیٌی ضذُ!) وِ ثین

حىَهت دس هًٌبی يبم ولوِ هطوَالى ایي لبًَى هحسَة

يذم اخشا ٍ هتشٍن هبًذى ایي لبًَى سا تطذیذ هیوٌذ ،يذم

هی ضًَذ اهب تجػشُ هبدُ ( )10ایي لبًَى دس خػَظ الضام

الضام لَُ لؿبییِ ثِ افطبء يلٌی ٍ يوَهی لیست اهَال دس

هَسسبت يوَهی ثِ اًتطبس اقاليبت يوَهی ضبهل يولىشد ٍ

لبلت گضاسش ًْبیی اهَال هسئَالى ٍ اوتفب ًوَدى ثِ اسائِ

تشاصًبهِ ضبهل هَاسدی ّوچَى :اّذافٍ ،نبیف ،سیبستْب،

لیست اهَال دس لبلت خَدانْبسی هسئَالى ٍ ثشسسی آى اص

خف هطیْب ،سبختبس ،سٍضْب ٍ هشاحل اتوبم خذهبت ،سبص ٍ

سَی لَُ لؿبییِ وِ ّن ثشد ٍ داهٌِ ايتوبد يوَهی ٍ ًهبست

وبسّبی ضىبیت ضْشًٍذاى اص تػویوبت یب الذاهبت هؤسسِ،

هشدهی ثِ ٍاسكِ يذم آ گبّی ٍ حسبسیت افىبس يوَهی

اًَاو اقًبتی وِ دس دست هؤسسِ ٍ آییي دستشسی ثِ آًْب ٍ

وبّص هیذّذ ٍ يذم پیص ثیٌی ًْبد ضفبفیت سبص ٍ وطف

اختیبسات ٍ ٍنبیف هأهَساى اسضذ هَسسبت ،استثٌبیی لبئل

ٍالًیت دس غَست خَدانْبسی خالف ٍالى اص سَی

ضذُ است وِ ثبلَخِ ٍ فبلذ هٌكك حمَلی است ٍ ّوچٌیي ثِ

هسئَالى ٍ حتی يذم پیص ثیٌی سبصٍوبس حمَلی خْت

لحبل اغَل ًگبسش لبًًَگزاسی روش يجبست (دستگبُّبی صیش

پیگیشی آى اص سَی لَُ لؿبییِ؛ ّوچٌیي يذم حوبیت اص

ًهش هستمین همبم هًهن سّجشی) ثِ يٌَاى استثٌبء هجْن ٍ هحل

ثحث غبحت ًهشاى حمَلی هیثبضذ(.سستوی –ٍلی

هحشهبًگی اسٌبد ٍ يذم پیص ثیٌی سبص ٍوبس حمَلی دسثبسُ

ٍهیالدلكجی)

آییي دستشسی افشاد ثِ اقاليبت ٍ فمذاى سبص ٍوبس ٍ ؾبثكِ

تَخِ ثِ هَاصیي حك ثطش ثیيالولل حك دستشسی آصاد ثِ
اقاليبت یه حك ثطشی ٍ ًِ حك ضْشًٍذی (هلی )هیثبضذ
ثٌبثشایي هبدُ ( )2ایي لبًَى اص ًهش هَاصیي ثیيالوللی تملیل
حَصُ اخشای حك آصادی اقاليبت ضذُ است دس حبلیىِ
ثسیبسی اص لَاًیي داخلی دیگش وطَسّب دس صهیٌِ آصادی
اقاليبت ایي حك سا ثِ يٌَاى یه حك ثطشی ثشای اتجبو ٍ
غیشاتجبو خَد ثِ سسویت ضٌبختِ اًذ؛ يذم استمالل اداسی ٍ
سیبسی وویسیَى اًتطبس ٍ دستشسی آصاد ثِ اقاليبت هَؾَو
هبدُ ( )11ثِ ٍاسكِ ثِ اًتػبة همبهبت ٍ ًوبیٌذگبى دٍلتی ٍ

حمَلی دس خػَظ خشٍج اقاليبت اص هحشهبًگی؛ يذم
سيبیت اغل تفىیه پزیشی اقاليبت ثِ اقاليبت لبثل افطبء
ٍ اقاليبت غیش لبثل افطبء دس هَسد اسشاس دٍلتی ٍ يذم
تًشیف هفَْهی اسٌبد هَؾَو لبًَى ٍ يذم تًییي دایشُ
هفَْهی هحشهبًگی وِ دس يول افطبء سبصی ٍ دستشسی افشاد
ثِ اقاليبت هحذٍد ٍ هسذٍد هیوٌذ؛( فػلٌبهِ يلوی
تخػػی -دوتش ٍلی سستوی-يؿَ ّیأت يلوی داًطگبُ
تْشاى  -حسي وجگبًی  -هًیي قبلجیصادُ  -ثشسسی يلل ثشٍص
ٍ سٍضْبی پیطگیشی اص فسبد اداسی)

ثِ خبی اًتػبة ًوبیٌذگبى هشدهی ٍ اًتخبثی؛ ّوچٌیي

يذم تًییي ٍ تجییي اقاليبت ٍ اسٌبدی وِ قجمِ ثٌذی آًْب

سىَت لبًًَگزاس دس خػَظ اهىبى تدذیذًهش خَاّی اص

دس صهشُ اسٌبد هحشهبًِ لبًًَبً خبیض ًیست ،ایي هَؾَو يوال

تػوین دستگبُّب ٍ همبهبت هجٌی ثش سد دسخَاست ضْشًٍذاى

دایشُ هحشهبًِ سبصی اسٌبد سا ًبهحذٍد هیوٌذ ٍ حك آصادی

ٍ يذم پیص ثیٌی ًْبد ًهبستی دس ایي صهیٌِ؛ يالٍُ ثش ایي

اقاليبت ٍ دستشسی افشاد ثِ اقاليبت سا ًمؽ هیوٌذ ٍ ثِ

هشخى تًییي هیضاى ّضیٌِ اسائِ اقاليبت خَد دستگبّْبی

وثشت ٍ اًجبضت اقاليبت هحشهبًِ ٍ قجمِ ثٌذی ضذُ دس

دسخَاست ضًَذُ ّستٌذ وِ ایي هَؾَو ثب دٍ اضىبل يوذُ

ثشاثش اقاليبت دس دستشس هی اًدبهذ ٍ پیص ثیٌی اختیبس ٍ

سٍثشٍ است؛ اٍل ایٌىِ ؾبثكِ ٍ تًشفِ هطخػی ٍخَد ًذاسد

غالحیت هحشهبًِ سبصی اسٌبد ٍ اقاليبت ثشای هسئَالى

وِ ثین تًییي ّضیٌِ ای گضاف ٍ دل ثخَاّبًِ افضایص هییبثذ

ٍاحذ سبصهبًی ٍ هذیش ٍ سئیس اداسات ،وِ ثبيث تشٍیح

ٍ يوبل ّضیٌِ دستشسی ثِ اقبلًبت ثشای افشاد ثیخْت

فشٌّگ اسشاسگشایی ٍ هحشهبًگی ٍ صهیٌِ سبص يذم ضفبفیت ٍ

افضایص هییبثذ .دٍم ایٌىِ اغَال ثش اسبس اغل تؿویي

فسبد اداسی است؛ يذم پیص ثیٌی ًْبدی ٍ هشخًی ثشای

دستشسی آسبى افشاد ثِ اقاليبت ثبیذ ّضیٌِای ثبثت دستشسی

سسیذگی ثِ ضىبیت هشدم ٍ حل اختالفبت دس هَسد هسبئل

ثِ اقبلًبت اص افشاد دسیبفت ًطَد ٍ یب الالل هیضاى آى

هشثَـ ثِ اسشاس دٍلتی .ثْشُگیشی اص نشفیتّبی تػَیت ًبهِ

هطخع ٍ خضئی ثبضذ تب دس يول ایي آصادی ًمؽ ًطَد؛

ثشًبهِ خبهى اغالح ًهبم اداسی ٍ ثشًبهِ تحَل دس ًهبم اداسی

ؾًف دس ؾوبًت اخشاّبی لبًًَی ایي لبًَى وِ يذم

ثب هحَسیت اّذاف ٍ ساّجشدّبیی ّوچَى؛ افضایص وبسآهذی

دستشسی ثِ اقاليبت سا تٌْب ثِ خجشاى خسبست هذًی ٍ

ٍ اثشثخطی دٍلت ،تَسًِ دٍلت الىتشًٍیه ،استمبء فشٌّگ

پشداخت خضاء ًمذی ثیي سیػذ ّضاس سیبل تب یىػذ هیلیَى

سبصهبًی اص قشیك ًْبدیٌِ سبصی ٍخذاى وبسی ،اًؿجبـ

سیبل هحذٍد وشدُ وِ ثِ دلیل يذم تٌبست ٍ يذم پیص ثیٌی

اختوبيی ،فشٌّگ خَدوٌتشلی ،اهبًتذاسی ،غشفِخَیی،

ؾوبًت اخشاّبی اداسی ٍ اًؿجبقی لذست ثبصداسًذگی آى

لبًًَگشایی ،اضبيِ فشٌّگ هسئَلیت پزیشی اداسی ،اختوبيی،

وبّص هییبثذ؛ ٍ ًْبیتب يذم حوبیت ٍ تطَیك اص افطبء

پبسخگَیی ٍ تىشین اسثبة سخَو ٍ اختٌبة اص ثشخَسد

وٌٌذگبى فسبد ٍ اقاليبت هدشهبًِ دس ایي لبًَى خَاّذ ثَد.

سلیمِای ٍ فشدی؛ ّوچٌیي ضفبف سبصی ٍ آگبّی ثخطی

اغالح لبًَى هدبصات اًتطبس ٍ افطبی اسٌبد هحشهبًِ ٍ سشی

ًسجت ثِ حمَق ٍ تىبلیف هتمبثل هشدم ٍ ًهبم اداسی ثب تب ویذ

دٍلتی ٍ آییي ًبهِ اخشایی ٍتػَیت لبًَى هٌسدن ٍ خبهى دس

ثش دستشسی آسبى ٍ ؾبثكِ هٌذ هشدم ثِ اقاليبت ،اغالح

صهیٌِ اسشاس دٍلتی ثِ دلیل يذم سيبیت ؾَاثف حمَلی

فشآیٌذّبی لبًًَی ٍ اداسی ،ثْشُ گیشی اص اهىبًبت فشٌّگی ٍ

ّوچَى يذم تًییي هذت صهبى هحشهبًگی ٍ ًبهحذٍد ضذى

ثِ وبسگیشی ًهبم هَثش پیطگیشی ٍ ثشخَسد ثب تخلفبت ،ایدبد

صهیٌِ هٌبست ثشای انْبس ًهش هشدم ًسجت ثِ يولىشد

تشثیت فٌی ،حشفِای ٍ هْبستی هجتٌی ثش چْبسچَة غالحیت

دستگبّْبی اخشایی ٍ دسیبفت ضىبیبت هشدم ًسجت ثِ

حشفِای ٍ وبّص فبغلِ هیبى سكح ضبیستگی ثبصاس وبس ٍ

دستگبّْبی اخشایی ،فشاّن ًوَدى صهیٌِّبی هتٌَو ثشای

ضبیستگی ،فشاّن سبصی صهیٌِ یبدگیشی هبدام الًوش افشاد

وطف هػبدیك فسبد ٍ ثشخَسد سشیى ،لبقى ٍ ضفبف ثب

خبهًِ خْت دستیبثیثِ يذالت آهَصضی دس حَصُ ضغل ٍ

هتخلفیي ،اص قشیك تْیِ هػَثِ حمَق ضْشًٍذی دس ًهبم

حشفِ ،افضایص سْن سشهبیِ اًسبًی اص قشیك آهَصش،

اداسی ٍ تىشین اسثبة سخَو ،تْیِ هػَثِ ؾَاثف خجشاى

هْبست،خاللیت ٍ تدشثِ دس سْوجشی يبدالًِ دس صًدیشُ

خسبست ٍاسدُ ثِ هشدم دس اثش لػَس ٍ تمػیش ،استمشاس ًهبم

تَلیذ تب هػشف ،تَاًوٌذسبصی ًیشٍی وبس دس ساستبی هحَس

خبهى استمبء سالهت ٍ پیطگیشی ٍ وٌتشل فسبد اداسی ،سٌدص

لشاس دادى سضذ ثْشُ ٍسی دس التػبد ،فًبلسبصی سشهبیِّبی

هیضاى سؾبیتوٌذی هشدم اص دستگبُّبی اخشایی ٍ ايالم ستجِ

اًسبًی ثِ هٌهَس تَسًِ وبسآفشیٌی وِ ّوگی ایي اّذاف دس

ثٌذی آًْب ٍ آهَصش ساّىبسّبی پیطگیشاًِ ٍ ؾذ فسبد ثِ

ساستبی تَسًِ اًسبًی ٍ تؿًیف صهیٌِّبی التػبدی ٍ

هذیشاى اداسات ٍ افضایص آ گبّی ٍ آهَصش هستوش وبسهٌذاى ٍ

اختوبيی فسبد اداسی لشاس داسًذ .اغالح لبًَى ًهبم ّوبٌّگ

ضْشًٍذاى دس خػَظ لَاًیي ٍ ثشًبهِّب ٍ دستبٍسدّبی

پشداخت وبسوٌبى دٍلت ٍ اغالحبت ثًذی آى وِ هَخت

هجبسصُ ثب فسبد .ثْشُگیشی اص نشفیتّبی هٌطَس حمَق

تشٍیح فشٌّگ هذسن گشایی ٍ سضذ هؤسسبت آهَصش ًوب وِ

ضْشًٍذی ٍ تػَیت ًبهِ حمَق ضْشًٍذی دس ًهبم خْت

ثِ تَلیذ هذسن هی پشداصًذ ٍ تالش دس خْت وبّص اسصش

آگبُ سبصی افشاد اص حمَق لبًًَی خَد دس حَصُ يوَهی

هبدی هذاسن داًطگبّی؛ ّوچٌیي تبهیي اهٌیت ضغلی وبسوٌبى

خبهًِ ٍ ثخص يوَهی ٍ اداسی گستشش فشٌّگ هكبلجِگشی

ٍ افضایص حمَق ٍ هضایبی آًبى ثش اسبس ًیبصهٌذی ٍالًی آًبى

ٍ حك قلجی ،ایدبد ًهبم اداسی پبسخگَ ٍ وبسآهذ ٍ تسْیل دس

ٍ تَخِ خبظ ثِ افضایص حمَق افشاد ًبنش ٍ وٌتشل وٌٌذُ

تحمك اّذاف سیبستْبی ولی ًهبم اداسی وِ ّوگی يبهل

ثشای خلَگیشی اص تكویى ثِ خبی ّضیٌِّبی گضاف دس تْیِ

پیطگیشی اص فسبد دس ثخص يوَهی خَاّذ ثَد؛ ّوچٌیي

لَاصم ،تدْیضات ٍ اهىبًبت ثشای استمبء سكح فیضیىی

آسیت ضٌبسی ٍ سفى ًمبیع ایي همشسات دٍلتی اص قشیك

هَسسبت ٍ اداسات .تحَل دس ًهبم ثَدخِسیضی وطَس ٍ

ثشگضاسی دٍسُّبی آهَصضی ثِ هشدم ٍ وبسوٌبى ،گفتوبى سبصی

ثَدخِ ثٌذی ثِ سٍش ثشًبهِ ای ٍ يولیبتی؛ ثذیي تَؾیح وِ

دس خػَظ حمَق ضْشًٍذی ٍ افضایص سَاد اختوبيی دس

ثش پبیِ ّذف گزاسی ٍ ثشًبهِ سیضی هبلی ،ثَدخِ ّش ثخص

خػَظ اسصضْبی حمَق ثطشی ،هطبسوت داٍقلجبًِ خبهًِ

تطخیع ،تٌهین ،تخػیع ،تأهیي ٍ پشداخت ضَد ٍ

هذًی ،سبصهبى ّبی هشدم ًْبد ٍ ثخص خػَغی دس اخشای

گضاسضبت هتَالی ٍ دٍسُای اص يولىشد ثَدخِای ،هیضاى

هفبد ایي همشسات ٍ سفى ًمبیع هشثَـ ثِ ؾوبًت اخشای ایي

دستیبثیثِ اّذاف ٍ تحمك ثشًبهِ ثِ سئیس ّش اداسُ ،سبصهبى

همشسات خْت تشٍیح ٍ اّتوبم ثِ اخشای لبًَى ًهبم خبهى

ثشًبهِ ٍ ثَدخٍِ ،صاستخبًِّبی هشثَقِّ ،یئت دٍلت ،دیَاى

آهَصش ٍ تشثیت فٌی حشفِ ای ٍ هْبستی تمَیت فشٌّگوبس،

هحبسجبت ٍ وویسیَىّبی هشثَقِ هدلس ضَسای اسالهی

تَلیذ ،وبسآفشیٌی ٍ اخالق حشفِای ،آهَصش ٍ تشثیت ًیشٍی

اسسبل گشدد؛ ّوچٌیي وَضص دس خْت تحمك ًهبم خبهى

اًسبًی هتخػع ،هبّش ٍ وبسآهذ هتٌبست ثب ًیبصّبی ثبصاس وبس

هبلیبتی خْت ضفبف سبصی ٍ هجبسصُ ثب پَلطَیی ،فشاس هبلیبتی

ٍ استمبی تَاى وبسآفشیٌی ،افضایص ًمص آهَصش ٍ تشثیت فٌی،

ٍ سبیش هػبدیك فسبد هبلی ٍ اداسی .وَضص دس خْت

حشفِای ٍ هْبستی دس تَسًِ التػبدی ،اختوبيی ٍ فشٌّگی ٍ

ضفبفیت هبلی ٍ ثَدخِای اص قشیك؛ تػَیت لَاًیي دس

ایدبد ّوبٌّگی ٍ تًبهل ثیي ایي ًهبم ثب ًهبمّبی آهَصضی ٍ

خػَظ اًؿجبـ هبلی يوَهی ٍ الضام ثِ پبسخگَیی ٍ

التػبدی ،ووه ثِ تَلیذ ثشٍت ٍ وبّص فمش دس خبهًِ اص

هسئَلیت پزیشی ثخص يوَهی اص قشیك تْیِ ٍ اسائِ اسٌبد ٍ

قشیك تَاًوٌذسبصی ًیشٍی وبس ٍ ووه ثِ افضایص اضتغبل،

گضاسضبت هبلی ّوچَى گضاسش ساّجشد هبلی ،گضاسش ثشًبهِ

خَد اضتغبلی ٍ وبّص ثیىبسی ،استمبی ویفیت آهَصش ٍ

هبلی ،گضاسش ثَدخِ پیطٌْبدی ٍ تٌهیوی ،گضاسش ثشآٍسد

ّضیٌِّبی سبصهبىّب ٍ ثخص يوَهی ،گضاسش حسبثْبی هیبى

ٍ ثْشُ ثشداسی تجلیغی اص ًتبیح آى ،تَلًی است وِ يبهِ هشدم

دٍسّبی ،گضاسش حسبثْبی ثَدخِ ای ،گضاسش ثشآٍسد وسشی

اص سیبستگزاساى خبهًِ دس ایي صهیٌِ داسًذ( .فػل دٍم پبیبى

ثَدخِ ،گضاسش هشثَـ ثِ هجبلغ اًتمبلی ثِ سبل هبلی آتی،

ًبهِ وبسضٌبسی اسضذ سضتِ هذیشیت ثشگشفتِ اصسبیت فبیلیٌب

گضاسش حسبثشسی تحممی ٍ وبسآهذی ،گضاسش هسئَلیت

هجبًی ًهشی ٍ پیطیٌِ تحمیمبت داخلی ٍ خبسخی ساّىبسّبی

پزیشی هبلی ،گضاسش يولىشد هبلی ،گضاسش گشدش ًمذی،

هجبسصُ ثب فسبد اداسی) دس یه دستِ ثٌذی ولی هیتَاى يَاهل

گضاسش هشثَـ ثِ استمشاؼ ،گضاسش هشثَـ ثِ ّضیٌِّب ٍ

ثبال

دسآهذّبی پیص ثیٌی ًطذُ ٍ گضاسش سبصهبىّبی حبهی

.

تمَیت سبصهبىّبی هشدم ًْبد اص قشیك تذٍیي ٍ تػَیتلبًَى خبهى سبصهبىّبی

هشدم ًْبد ٍ اغالح آییي ًبهِ

اخشایی تبسیس ٍ فًبلیت سبصهبًْبی هشدم ًْبدٍحوبیت
لبًًَی لَُ لبًًَگزاس ٍ ايكبء ًطبى ٍ ايتجبس لبًًَی ثِ سوٌْب
خْت تمَیت ٍ تَسًِ ًْبدّبی هذًی ٍ سضذ فشٌّگ خبهًِ
هذًی ٍ هكبلجِ گشی ًْبدی ٍ افطبء هَاسد فسبد ٍ اقالو
سسبًی ٍ آگبّی ثخطی ثِ يوَم افشاد خْت پیطگیشی اص
فسبد اداسی( .دوتش ٍلی سستوی يؿَ ّیأت يلوی داًطگبُ
تْشاى  -حسي وجگبًی  -هًیي قبلجیصادُ) پیطگیشی ٍ هجبسصُ
ثب فسبد ،ثِ غَست خذی هستلضم حوبیت لبقى اص سَی
خبهًِ ٍ ّوبٌّگی ٍ هطبسوت ضْشًٍذاى هیثبضذ.
ًمص خبهًِ ٍ تَاًبیی آى دس هجبسصُ ثب فسبد اص اّویت

صیش سا دس پیطگیشی اص فسبد اداسی تبثیش گزاس داًست

- :

ثشدى سكح آگبّیّبی يوَهی  -اغالح ًهبم اداسی-
خلَگیشی اص فسبد استخذاهی -سیبست صدایی اص ًهبم اداسی-
افضایص حمَق ٍ هضایبی وبسوٌبى دٍلتً -هبست ثش
دستگبُّبی دٍلتی -تطىیل سبصهبىّبی هستمل هجبسصُ ثب
فسبد -آهَصش -تَخِ ثِ احیب ٍ آهَصش اسصشّبی اخاللی-
يضم ٍ اسادُ سیبسی -وَچه وشدى دٍلت -تمَیت ايتوبد
هشدم -اغالح لَاًیي -تًجیِ هىبًیضمّبی اقویٌبى ثخص-
اغالح ًْبدّبی يذلی ٍ لؿبیی ٍ ّوبٌّگی ٍ ّوىبسی هیبى
آىّب -ایدبد هىبًیضمّبی ضفبف سبصی دس وبسّبی اداسی-
سضذ التػبدی ٍ هًیطتی ّوچٌیي خْت ثشسسی پیبهذّبی
فسبد ثِ اختػبس ثِ ثشخی اص آًْب اضبسُ هیضَد

:

فسبد اص قشیك خذضِ ٍاسدوشدى ثش سیبستْبی دٍلتثبيث اتالف هٌبثى ٍ ّوچٌیي هٌبفى هلت هیضَد

.

صیبد ثشخَسداس است .ثِ قَس هسلن ّشگبُ فبغلِ ثیي حىَهت

-فسبد هبًى اص سضذ سلبثت ٍ هَخت خٌثی ضذى تالضْب

ٍ ضْشًٍذاى ایدبد گشدد ٍ هلت اص حىَهت سلت ايتوبد

دس خْت وبّص فمش ٍ تجًیؽ هیگشدد  -فسبد ثِ افضایص

ًوبیذ ٍ ضْشًٍذاى ثِ ّوىبسی ثب ًْبدّبی تطىیل دٌّذُ دس

ّضیٌِ هًبهالت ٍ اخالل دس سًٍذ تػوینگیشیّبی غحیح

اهش هجبسصُ ثب فسبد ٍ ثشًبهِّبی اغالحی ٍ اخشایی یه ًهبم،

هٌدش هیضَد .لزا الصم است ثب ضٌبسبیی يلل ثشٍص فسبد اداسی

لشاس ًگیشًذ ٍلَ ّن افشاد سبلوی دس سأس ًهبم ٍ ًْبدّبی

ٍ ساّىبسّبی هجبسصُ ثب آى ایي پذیذُ سا سیطِ وي ًوبئین ٍ

هجبسصُ ثب فسبد لشاس ثگیشًذ ،ثبص یمیٌبً هجبسصُ ثب فسبد ٍ ضیَُّبی

خبهًِای سبلن ٍ ثِ دٍس اص ًبٌّدبسیّبی اختوبيی سبصهبًی

وٌتشل آى ثِ ًبوبهی هٌدش خَاّذ ضذً -( .هبم اداسی الصم

داضتِ ثبضین( .فػلٌبهِ يلوی تخػػی -دوتش ٍلی سستوی-

ضشـ تَسًِ ،استمبی سالهت ًهبم اداسی ،تْشاى ،هشوض آهَصش

يؿَ ّیأت يلوی داًطگبُ تْشاى  -حسي وجگبًی  -هًیي

هذیشیت دٍلتی )1311 ،ـ لذسی ،هحوّذ .ثشای ثِ حذالل

قبلجیصادُ  -ثشسسی يلل ثشٍص ٍ سٍضْبی پیطگیشی اص فسبد

سسبًذى پیبهذّبی فسبد اداسی ،گستشش ٍ حفم ايتوبد

اداسی)

يوَهی ًسجت ثِ سبصهبًْب ،ثِ ثشخَسد ثب هسبئل ثِ ضیَّبی
هٌكمی ٍ ًهبهوٌذ ،ثسیف ٍ ثىبسگیشی ساُحلْبی هتٌبست ثب
ًیبصّبی سبصهبى ٍ اًًىبس آى ثِ ضىل خبظ ًیبصهٌذ است.
ّوچٌیي ایدبد يضم هلی دس صهیٌِ هجبسصُ ثب فسبد اداسی ٍ
پشّیض اص آلَدُ وشدى آى ثب خْت گیشیّبی سیبسی ٍ گشٍّی

o

وتیجٍ گیری ي پیشىُبدات

هتأسفبًِ ،ثب ٍخَد هٌبثى هبلی ،اًسبًی ٍ صهبى ٌّگفتی وِ
قی سبلّبی اخیش غشف هجبسصُ ثب فسبد اداسی دس وطَس ضذُ
استّ ،وچٌبى ضبّذ سًٍذ سٍ ثِ گستشش ایي پذیذُ دس وطَس

ّستین؛ چٌبًىِ گَیی هبّشضذًی ًیست ٍ ّشگًَِ وَضطی دس

سا دس خبهًِ خَد ثطىبًٌذ .اص هْوتشیي ایي سبص ٍ وبسّب

ایي ساُ ،دستبٍسدی خض اتالف هٌبثى اسصضوٌذ هلی ًخَاّذ

استفبدُ اص اثضاس لبًًَی است .یًٌی ثب تذٍیي لَاًیي ٍ همشساتی

داضت .دس خبتوِ ثبیذ ثپزیشین وِ ًیشٍی اًسبًی ًمص ثٌیبدی

وِ ّن خٌجِ پیطگیشاًِ داسًذ ٍ ّن اص خٌجِ سضا دّی

دس تَسًِ ٍ پیطشفت یه وطَس داسد ٍ سالهت ٍ صدٍدى

ثشخَسداس ّستٌذ ٍ ّوچٌیي ثب اخشای دسست ایي لَاًیي

فسبد اص سیوبی خبهًِ ٍ یه وطَس دس گشٍ ًیشٍی اًسبًی

تَسف دستگبّْبی اخشایی هیتَاى ثكَس لبثل تَخْی اص

وبسآهذ ،سبلن ٍ ٍاسستِ است .قجیًی است وِ دس خوَْسی

هیضاى هفبسذ اداسی وبست

اسالهی ایشاى ثبیذ اًسبىّبیی وِ داسای تشثیت ٍ قْبست ًفس
ٍ ثشخَسداس اص تَاًبیی ،تدشثِ ٍ تخػع ٍ اغبلت الصم ٍ
وبفی ّستٌذ ٍ سَاثك ٍ تدشثِّبی آًبى ایي هْن ساثِ اثجبت
سسبًذُ است ،دس هػبدس ولیذی لشاس گیشًذ ٍ لضٍهبً هذیشاى
ثبیذ اص ایي نشفیت ثشخَسداس ضًَذً .جبیذ فشاهَش وشد وِ ثب
اتىب ثِ سبختبسّبی هتػل ًبوبسآهذ دٍلتّبی لجل اص اًمالة
ٍ يذم اغالح ٍ فشٌّگسبصی ٍيذم تدْیض اًسبىّب ثِ اخالق
حشفِای ٍ سبصهبًی وِ ثتَاًذ دس لبلت سبختبسّبی وبسآهذ،

.

ثشای حزف یب وبّص فسبد اداسی دس ًهبم اداسی ٍ سكح
خبهًًِ ،یبصهٌذ ثشًبهِّبیی اسبسی ٍ ّوِ خبًجِ ّستین وِ ثب
تأثیش ثش فشٌّگ يوَهی خبهًِ ٍ اثًبد آى ّوچَى فشٌّگ
سبصهبًی) ثِ يٌَاى پذیذُای وِ ثِ قَس هستمین اص فشٌّگ
خبهًِ تأثیش هیپزیشد (پیطگیشی اص ثشٍص فسبد اداسی سا ّذف
لشاس دّذ ،ثدبی آًىِ اص قشیك قشاحی سٍیِّبی تٌجیْی ٍ پس
اص ٍلَو ثب آى هجبسصُ وٌذ.

فسبد سا اص سبحت حىَهت ثضدایذً ،ویتَاى ثب فسبد هجبسصُ
وشد .لزا ثِ ًهش هیسسذ وِ هْوتشیي ٍ آسبىتشیي هسیش
اغالح ،تي دادى خبهًِ ثِ حبوویت لبًَى ٍ ايتمبد ثِ احضاة،
گشٍُّب ٍ گشٍُّبی هشخى خبهًِ ٍ دیي داساى ثِ حشوتّبی
اغالحی ثِ غَست تذسیدی ٍ آسام است ٍ ایي هْن هحمك

سپبسگساری
از معبيوت محترم پژيَشی بٍ خبطر حمبیت حمبیت
معىوًی در اجوورای پووژيَض حبپوور سپبسووگساری
میشًد.

ًویضَد ،هگش ثب تَسًِ آصادیّب دس يشغِّبی سیبسی،

از آقبی دکتر عبداهلل علیسادٌ بٍ خبطر ببزبیىی مته

اختوبيی ٍ التػبدی ٍ فشاّن وشدى صهیٌِ هطبسوت آحبد

مقبلٍ ي ارائٍ وظرَبی سبختبری تشوکر ي قودرداوی

هختلف هشدم دس آثبداًی ٍ تَسًِ ایشاى اسالهی؛ ثِ ًحَی وِ

میشًد.

ّوِ گشٍُّب ،خٌبحّب ٍ سالیك اهىبى هطبسوت دس ّوِ
يشغْب ٍ اداسُ وطَس سا پیذا وٌٌذ ٍ ثب ًمذ هستوش دس اغالح
تذسیدی سبختبسّبی اداسی ٍ لذست ٍ خبهًِ پزیش ضذى

از دايران محترم بٍ خبطر ارائٍ وظرَبی سبختبری ي
علمی سپبسگساری میشًد.

هشدم ثِ لبًًَگشایی ٍ حبوویت لبًَى ،گبهْبی اسبسی

وگبرودگبن بر خًد الزم موی داوىود از آقوبی دکتور

ثشداضتِ ضَد .هْوتشیي فشغت ثشای ًهبم دس ایي يشغِ،

محمد رسًل آَىگران بٍ خبطر مطبلعٍ موته مقبلوٍ

سالهت حذاوثشی همبهبت اسضذ ًهبم ٍ پبن ثَدى داهبى آًبى

حبپر ي ارائٍ وظرَبی ارزشمىد سپبسگساری ومبیىد.

اص آلَدگی ٍ فسبد هیثبضذ وِ خَد اغلیتشیي ثستش ثشای
تذاٍم ّودبًجِ هجبسصُ ثب فسبد اداسی دس ایشاى است -( .فسبد

مىببع

اداسی ،لن ،دفتش پژٍّصّبی فشٌّگی .1313 ،يجّبسصادگبى،
هحوّذ)
پیطٌْبد لبثل قشح ایي است وِ دٍلتّب ًیض ثبیذ اص توبم
ساّىبسّبی هَخَد دس صهیٌِ هجبسصُ ثب هفبسذ اداسی دسحَصُ
حبوویت داخلی خَد استفبدُ ًوَدُ تب ثتَاًٌذ سیطِ ایي هسبلِ

-

مماله ارزیاتیفساد اداري و راههاي مثارزه تا آننویسنذه امیرضادمانجو
مماله راهکارهاي مثارزه تافساداداري درحموق ایران پذیذآورنذه
مجﺘثیخواجویی دانطجوي دکﺘراي حموق خصوصی دانطگاه میثذ
تررﺳی راتﻄﺔ تیﻦ لذرﺕ ﺳیاﺳی و فساد اداري و اراﺋﺔ راهکارهايمناﺳة تراي
مثارزه تا آن از دیذﮔاه مذیریﺖ اﺳﻼمی-ﺳﻌیذ اماممﻠﻰزاده-صﻤذ اماممﻠﻰزاده

-

فصﻠنامه عﻠﻤی ﺗخصصی -دکﺘر ولی رﺳﺘﻤی-عضو هیأﺕ عﻠﻤی دانطگاه
ﺗهران  -حسﻦ کثگانی  -مﻌیﻦ طالثیزاده  -تررﺳی عﻠل تروز و روضهاي
پیطگیري از فساد اداري
آﺳیة ضناﺳی فرهنگی در ارﺗماي ﺳﻼمﺖ اداري ﺳازمانهاي دولﺘی و
غیردولﺘی رتیﻌی و تیگذلی--139
راهکارهاي حمولی مثارزه تافساداداري -حسینی-9313-6
ﺗحﻠیﻠی تر مفهوم نهادهاي زیر نظر رهثري در نظام ﺗمنینی ایران« ،فصﻠنامه
دانص حموق عﻤومی ،جﻠذ  ،3رﺳﺘﻤی ،ولی و میالذ لﻄثی،
فصﻠنامه فساداداري -طالمانی وهﻤکاران
کﺘاب لانون اﺳاﺳی جﻤهوري اﺳﻼمی ایران

-

حثیثی ،نادر ،931 ،فساد اداري ،ﺗهران ،وثك

-

فساد اداري ،لم ،دفﺘر پصوهصهاي فرهنگی .9333 ،عثّاضزادﮔان ،محﻤّذ

-

نظام اداري الزم ضرط ﺗوﺳﻌه ،ارﺗماي ﺳﻼمﺖ نظام اداري ،ﺗهران ،مرکس
آموزش مذیریﺖ دولﺘی،
1379.ـ لذﺳی ،محﻤّذ،
فصل دوم پایان نامه کارضناﺳی ارضذرضﺘه مذیریﺖ ترﮔرفﺘه ازﺳایﺖ فایﻠینا
مثانی نظري و پیطینه ﺗحمیماﺕ داخﻠی و خارجی راهکارهاي مثارزه تا فساد
اداري)

-

مکارم ضیرازي ،ناصر ،ﺗفسیر نﻤونه ،جﻠذ ﺳوم ،چاج چهل و ﺳوم ،ﺗهران،
دارالکﺘة االﺳﻼمیه9333 ،

-

-

منﺘظري ،حسینﻌﻠی ،مثانی فمهی حکومﺖ اﺳﻼمی ،جﻠذ ﺳوم ،ﺗرجﻤه محﻤود
صﻠواﺗی و اتوالفضل ضکوري،

-

جﻌفري لنگرودي ،م ،9339 ،ﺗرمینولوشي حموق ،نطر میسان ،ﺗهران.
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Abstract
Corruption is an unethical, illegal and fraudulent act that is done with the aim of gaining illegitimate
benefits by one or more people and it can be defined as the unethical use of any type of public (government)
facility for personal gain, deviation from Honesty and integrity through bribery or collusion, defined the act of
violating the law in order to help a third party in exchange for receiving money by government employees.
(The article on the assessment of administrative corruption and ways to combat it, authored by Amir
Shadmanjo) Administrative corruption is considered one of the chronic diseases and in fact the oldest injury
of the administrative system, because it is a phenomenon born from the state, that is, since human activities
took an organized form. Administrative corruption also emerged as a result of internal interactions and
interaction with the environment from the text of the organization. Corruption is a much broader phenomenon
than fraud and has a multifaceted nature. Corruption in the administrative systems of most countries causes
serious damage to development and progress, and in countries In a developing country like Iran, the
importance and control of it has become clear and obvious to the politicians and their people. Among the
harms of corruption are: administrative corruption hinders the growth of healthy competition and pushes back
efforts to reduce poverty and social justice, weakening the belief nations to their own ability and causes
despair and disillusionment towards the foreseeable future. and all It is the participation of citizens. The main
purpose of this research is administrative corruption and ways to fight it.
Keywords: administrative corruption, prevention, fight against corruption, government, media .
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