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چکیده

با آن دست  و  کثر دولت ها  ا که  از جمله جرایم و معضالتی است  فساد اداری امروزه 

کشور وارد  که بر نظام اداری یک  پنجه نرم می کنند. این پدیده با وجود تأثیرات مخربی 

کثر  گیرد؛ به همین منظور ا کشورها قرار  می سازد، می تواند عاملی مؤثر بر سر راه توسعه 

نظامات حقوقی راهکارهایی را جهت پیشگیری از فساد و محدود نمودن زمینه های 

پژوهش های  و  مطالعات  وجود  با  نموده اند.  پیش بینی  نامطلوب  پدیده  این  بروز 

گرفته است، ارائه مفهومی واحد از فساد اداری امری  که در این حوزه صورت  بسیاری 

چالش  برانگیز است؛ عمده ترین توجیه در خصوص این امر چند وجهی بودن عوامل 

فرهنگی  حتی  و  اقتصادی  سیاسی،  متفاوت  عوامل  است.  پدیده  این  بروز  در  مؤثر 

همگی مؤثر در بروز این پدیده شوم هستند. در این پژوهش تالش شده به صورت 

اجمالی زمینه های بروز فساد بررسی و پس از آن بر اساس یافته های به دست آمده 

گردد. کاهش و حتی پیشگیری از بروز فساد ارائه  راهکارهایی جهت 

کلیدی: فساد اداری، پیشگیری، خدمت عمومی، مستخدم عمومی. گان  واژ
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  مقدمه

منتسکیو در کتاب روح القوانین می نویسد: "شرافت حکم می کند که پادشاه هیچ گاه نباید از بندگانش 

کار موجب می گردد خدمت  که این  کند؛ چرا  که به شرافت آنها خدشه وارد  ]انجام[ عملی را بخواهد 

متناقض  کاماًل  بیانی  در  وبر  کس  ما  .)264  :1989  ,motesquieu("شود غیرممکن  آنها  برای  کردن 

که وی )کارمند( تصور می کند غلط  گاهانه... عملی  درباره شرافت چنین می نویسد: " توانایی انجام آ

است..." )tiihonen,2003:8(. هدف از بیان جمالت فوق بحث پیرامون اختالف نظر این دو متفکر 

درباره مفهوم شرافت نیست. آنچه از بیان این جمالت قصد می شود اشاره به وجود عوامل روانی یا 

اخالقی در انجام خدمت عمومی توسط مستخدمین دولت است. این مفهوم اخالقی، مانند دیگر 

گواهی می دهد در دوره هایی از  گزند نسبیت در امان نبوده است. چنانکه تاریخ  مفاهیم اخالقی از 

زندگی انسان، بر اساس مفاهیمی از قبیل همین مفهوم شرافت، مقام و شغل رسمی جزء مایملک 

افراد تلقی می شد و افراد به خرید و فروش آن می پرداختند! حال چه شده است که حتی کوچک ترین 

سوءاستفاده از آن در جهت منافع شخصی فساد تلقی شده و موجبات مسئولیت قضایی فرد خاطی 

کشوری  که در  را به دنبال خواهد داشت؟ فساد نیز از همین مفاهیم اخالقی نسبی است؛ پدیده ای 

کارآمد در حوزه تصمیم گیری به شمار می رود و از آن به نام البی گری  به عنوان یکی از روش های مؤثر و 

.)17 :ibiD( کشوری دیگر با تفسیری منفی نگرانه به اختالس تعبیر می شود مثبت1  یاد می شود و در 

کشورهای جهان وجود داشته است. اما نوع، شکل  کلیه  کم و بیش در  که  فساد اداری پدیده  ایست 

که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع  کشور متفاوت است. همان طور  گستردگی آن در هر  و میزان و 

سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی متفاوت است. فساد نابسامانی های بسیاری را به 

که فساد یکی از عوامل اصلی افول تمدن هاست. در  م است این است 
َ
دنبال داشته است؛ آنچه مسّل

طی قرون، همواره رابطه معکوسی بین استفاده از قدرت و گستردگی قلمرو و گسترش فساد وجود داشته 

است و زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می شده است، میزان فساد کاهش می یافته است.

گریبان گیر  کشور و اداره امور دولتی است، به عنوان معضلی  که بستر آن، نظام اداری  فساد اداری 

بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری 

رفتار  مظاهر  از  یکی  فساد  می شود.  توسعه  روند  در  اخالل  به  منجر  و  )هیود،50:1381(  می یابد 

Positive lobbying .1
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ج از قاعده و برخالف هنجارهای اخالقی و قانونی به مرتکبین  که مزایایی را خار ضداجتماعی است 

خود می دهد و در مقابل قدرت بهبود شرایط زندگی سایرین را تضعیف می کند )ربیعی،1383: 29(.

گرفته و در سه نقطه باهم  تحقیقات مختلفی در بخش های مختلف جهان و توسط محققان صورت 

کثر نقاط جهان  که اواًل فساد اداری به طور گسترده در ا تالقی پیدا می کنند. مطالعات نشان می دهند 

کشورهای در حال توسعه وجود دارد؛ ثانیًا این پدیده نه تنها از نظر نقص عدالت اداری و  به ویژه در 

تضییع حقوق شهروندی بلکه از نظر توسعه اقتصادی و سیاسی نیز برای جوامع زیان بار است و ثالثًا 

که فساد را پدیده ای اجتناب ناپذیر و حل ناشدنی می دانند، روش های  برخالف نظر بسیاری از افراد 

گیر بودن؛ 2( زیان بار  مؤثری برای مهار آن وجود دارد. بنابراین با پذیرفتن این سه واقعیت یعنی: 1( فرا

بودن و 3( قابل کنترل بودن فساد اداری، ملزم خواهیم شد برای کاستن از فساد و تهدیدهای زیان بار 

آن به اقدامات جدی تر و اصولی تر روی بیاوریم )حسینی،1380: 38(.

حساسیت موضوع برای جامعه ما به عنوان تنها نمونه عملی نظریه دولت- مذهب که نظامی مبتنی 

بر ارزش هاست و مشروعیتش بر پایه باورهای مذهبی است دارای اهمیتی دو چندان است. فساد 

در ایران ناشی از عوامل متعددی است و ریشه یابی آن یکی از پیچیده ترین مسائل موجود در بین 

کاستی ها و ساختارهای  اندیشمندان و نظریه پردازان ایرانی است. برخی از دالیل این امر متوجه 

موجود در نظام اداری است. امروزه متأسفانه پرداخت و دریافت رشوه در ادارات دولتی به یک پدیده  

که استخدام بر اساس ضابطه حق  گاهًا در ادارات مشاهده می گردد  گوار نظام اداری تبدیل شده و  نا

تساوی و برابری افراد در استخدام دولتی را نقض می کند. به طور کلی مصادیق متفاوتی از فساد اداری 

در نظام اداری ما قابل شناسایی است.

که موقعیت  ِاعمال اقدامات پیشگیرانه در هر حوزه و زمینه ای نیازمند شناسایی جدی عواملی است 

بروز و ظهور اقدامات نامطلوب را فراهم می سازد. پیش بینی اقدامات پیشگیرانه در خصوص فساد 

که فساد  که بایستی بدان توجه شود این است  اداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما نکته ای 

اداری معلول عوامل ریسک زای متعددی است. به عبارت دیگر فساد اداری معلولی از چند عامل 

کلیاتی در خصوص زمینه های اجتماعی پیدایش فساد اداری به  است. در این پژوهش پس از بیان 

که  مفهوم امروزی خویش و مفهوم فساد اداری، این عوامل رسیک زا بررسی و سپس راهکارهایی 

زمینه های بروز فساد اداری را محدودتر می کند، بیان می گردد.
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  تاریخچه فساد اداری: بررسی زمینه های اقتصادی و اجتماعی بروز فساد اداری

و  تغییر  دیگر  عبارت  به  می گردد.  بررسی  مدرن  دولت  تاریخ  طول  در  اداری  فساد  پژوهش  این  در 

کرده است را مطالعه می نماییم. هدف از این بررسی  که مفهوم فساد در طول تاریخ تجربه  تحوالتی 

تاریخی، مطالعه زمینه های پیدایش فساد اداری به مفهوم امروزین خود است. بدین منظور فساد در 

چهار مقطع زمانی بررسی  می شود: 

1( فساد در دوران پیش از پیدایش دولت مدرن: اواخر دوران حکومت های مطلقه و حکومت وراثتی.

2( از انقالب فرانسه تا 1930.

گسترش دخالت های دولت در بازار. 3( از 1930 تا دهه 80 میالدی: دوران 

کوچک سازی دولت. 4( دهه 80 میالدی به بعد و تمایل دولت ها به 

  الف( اواخر دوران حکومت های مطلقه و حکمرانی بر مبنای وراثت

کس وبر حکومت های پیش از انقالب فرانسه را حکومت های مبتنی بر قاعده وراثت می نامید. در  ما

این دوران پادشاه تجسم اقتدار حکومتی بود. به طور سنتی در دوران پا دشاهی های مطلقه، تفکیکی 

بین حوزه عمومی و خصوصی برای پادشاه قابل تصور نبود. اما از قرون هفده و هجده به ندرت از این 

کاسته شد. در این دوران پادشاهان برای جلب حمایت  اقتدار مطلق و بی قید و شرط پادشاهان 

سایر اشراف از پادشاهی و دفاع در برابر دشمنان خارجی به اعطای مقامات حکومتی بر اساس وراثت 

که دولت  کم در این دوره مبتنی بر این پیش فرض بود  و خویشاوندی اقدام می کردند. سیستم حا

. )29 :1972,scott(همانند یک خانواده است و مقامات و مناصب حکومتی میراث این خانواده است

گر فساد را نبود صداقت در استفاده از قدرت عمومی، زمانی که فرد هدفی غیر از آنچه ابتدائًا از اعطای  ا

کنیم و یا به عبارت دیگر از آن به نبود انسجام در استفاده از  کند، تعریف  وظیفه مقصود بوده را دنبال 

که تفاوتی بین مفهوم امروزین فساد  گفت  کنیم؛ می توان  که مدنظر آن است تعبیر  قدرت و اهدافی 

کید آن بر ایراد  که تأ کنیم  گر فساد را در جهتی تفسیر  و مفهوم فساد در این دوران وجود ندارد. اما ا

صدمه به نفع عمومی و نقض هنجارهای حقوقی باشد آنگاه می توان تفاوتی را بین مفهوم امروزین 

کرد. چنانچه پیش تر نیز ذکر شد در این دوره خرید و فروش  فساد و مفهوم رایج در آن زمان مشاهده 

شغل و استفاده از قدرت عمومی برای اعطای مقامات رسمی به خویشاوندان فساد تلقی نمی شده 
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که اصل اقتدار  گونه ای  است. فساد در این زمان صرفًا به معنی استفاده از قدرت اعطا شده به فرد به 

گیرد، بوده است. پادشاه را هدف می 

  ب( از انقالب فرانسه تا 1930

انقالب فرانسه تولد تازه ای برای نظام اداری و توجیهی نو در مبنای مشروعیت حکومت بود. در این زمان 

کم  کم نبوده و نهادهای اداری هدفی جدای از پیگیری اهداف فرد حا حکومت دیگر میراث شخص حا

کارمندان اداری دیگر ابزاری  داشته. مبنای حکومت اراده عمومی بوده و هدف آن تضمین نفع عمومی. 

کم نبودند بلکه ابزار اجرایی اراده عمومی بوده اند. در این زمان براساس  برای پیش برد منافع شخصی حا

عمال مستخدمین عمومی1  را معین می نمودند. براساس 
َ
نظریه غالب، مردم در قوانین به طور دقیق نتایج ا

گر قانون به طور دقیق اجرا شود هیچ گونه فسادی به  همین نظریات عقیده رایج در آن زمان این بود که: ا

وقوع نخواهد پیوست و این صرفًا اقدامات موضعی و فردی افراد است که عامل اصلی فساد می باشد.

عمال اداری و خدمات عمومی  انقالب فرانسه باعث پدیدار شدن مفاهیم نوینی مانند مفهوم اداره، اَ

که متأثر از ناپلئون بود بر پایه اصولی مانند نظام فرمان برداری  کم در این زمان  شد. نظام اداری حا

عمودی از دستورات یا وجود ساختار سلسله مراتبی بین مقامات، همچنین نظام دوگانه تصمیم گیری 

تقنینی و اجرای با تقدم تصمیم گیری تقنینی، به صورت گسترده در بین سایر کشورها مورد تقلید قرار 

که ویژگی بارز حکومت پیدایش نظامات عریض و طویل اداری است، دستمزد  گرفت. در این دوران 

کارمندان در قالب حقوق ثابتی از طرف دولت پرداخت می شد. نظام پاداش ها شکل امروزی تری به 

که عمدتًا ناشی از صنعتی شدن جوامع و  که پیدایش نیازهای جدید  گرفته بود، اما غافل از این  خود 

افزایش میل به مصرف گرایی بود موجب می شد تا کارمندان که حقوق دریافتی را برای تأمین نیازهای 

از اشخاص خصوصی  گسترده اقدام به دریافت رشوه  کافی نمی دانستند به صورت  جدید خویش 

کارمندان تنبل در این زمان و موضوع اداره  نامطلوب2  از دید روزنامه های منتقد نظام  نمایند. تصویر 

موجود، به ندرت غافل می ماند. دریافت رشوه به عینی ترین نمود فساد در این زمان تبدیل شده 

گاهًا هم معنی با فساد. بود و 

نظام حقوقی ایران نیز در این دوران با تأثیر از نظام های اروپایی به تأسیس اداره و نظام اداری اقدام 

Civil servant .1
Maladministration .2
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کرد.  نمود. هم زمان با رشد نهادهای اداری، فساد مالی و اداری نیز به صورت وسیعی شیوع پیدا 

فساد مالی و اداری از دوران قاجار به خصوص ناصرالدین شاه و پس از امیرکبیر به اوج رسید، تا جایی 

کاری در دربار ایران بدون پرداخت رشوه یا پیشکش انجام نمی گرفت. عالوه  گفته می شود هیچ  که 

گفت  بر اخذ رشوه از طرف های داخلی، اخذ رشوه از خارجیان نیز به وفور انجام می شد. می توان 

گشت و امیرکبیر بزرگ ترین  گسترش فساد اداری به هیأت امروزی آن، در دوران قاجاریه معمول  که 

مصلح این دوران با این مشکل مواجه شده بود. )انصاری،1389: 17(.

گسترش دخالت های دولت در بازار   ج( از 1930 تا دهه 80 میالدی: دوران 

که مبتنی بر عدم دخالت  کم در دهه های گذشته  در این دوران با پیدایش مفهوم دولت رفاه، ایده حا

دولت در بازار بود، حکومت و به طور خاص نظام اداری به نحو چشم گیری دامنه دخالت های خویش 

در امور اجتماعی را گسترش داد. از ویژگی های بارز این زمان مسئولیت دولت در تنظیم نظام اقتصادی 

در راستای تأمین بیشترین میزان از رفاه برای تمامی افراد جامعه بود. پس از جنگ جهانی دوم افزایش 

دخالت دولت در تنظیم بازار از راه قانون گذاری بیشتر شد. در این زمان با افزایش دخالت های دولت 

کننده در بازار و از طرفی تخصیص هزینه های هنگفت  در طرح های سرمایه ای و ایفای نقش تعیین 

کرده بود. پذیرش بی چون  برای انجام برنا مه های اجتماعی، دولت قدرتی بیش از حد معمول پیدا 

کمیت پارلمان باعث رشد و قدرت یافتن احزاب شد. در این زمان فساد روزنه هایی تازه  و چرای حا

کرده بود. از طرفی با توجه به نقش نظارتی دولت در فعالیت های اقتصادی تمایل  برای ظهور پیدا 

که  اشخاص خصوصی برای برقراری ارتباط با بدنه اداره بیشتر شده بود و از طرفی مقامات عمومی 

کالن اجتماعی را داشتند از فعالیت های اقتصادی  عمدتًا صالحیت تصمیم گیری درباره موضوعات 

دولت استفاده شخصی می کردند. نتیجه چنین تغییراتی پیدایش شکل نوین فساد یعنی اختالس 

بود. در این زمان فساد در سطح وسیع تری صورت می گرفت. فساد ابعاد گسترده تری یافته بود و صرفًا 

که  کارمندان عادی ختم نمی شد. بنگاه های اقتصادی درون احزاب رخنه می کردند و درحالی  به 

به ظاهر به دنبال منافع افراد متبوع حزب بودند منافع شخصی سران حزب را هدف قرار می دادند؛ 

که بانک جهانی از آن با نام تسخیردولت1  یاد می کند. پدیده ای 

State capture .1
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کوچک شدن دولت گرایش به    د( دهه 80 میالدی و 

و  رفاه  از مفهوم دولت  نتایج حاصل  به  توجه  با  کشورها  کثر  ا بعد  به  اواخر دهه هشتاد میالدی  از 

کید بر به کارگیری مکانیزم های موجود  گسترش بیش از حد دولت اقدام به اصالح نظام اداری با تأ

عمال عمومی 
َ
که ماهیتًا از ا عمالی 

َ
کردن ا در بخش خصوصی نمودند. دراین دوران از طرفی محول 

از طرف دیگر خصوصی سازی شرکت های  و  نهادها و شرکت های خصوصی  به  محسوب می شدند 

دولتی زمینه های اولیه، فساد در این دوران را پدید آورد. پیدایش فساد نتیجه مستقیم و قطعی چنین 

تأثیرات بسزایی در فراهم نمودن شرایط داشت. اقدام به خصوصی  اما بدون شک  تغییراتی نبود 

گیرند. این وضعیت به  کارمندان دولتی در وضعیتی ممتاز قرار  تا  سازی شرکت ها باعث شده بود 

خصوص در کشورهای سوسیالیستی نمود عینی تری داشت. در این کشورها با کاهش میزان پایبندی 

که آنها در فرآیند  کارمندان دولت به مقررات اداری با هدف افزایش انعطاف پذیری آنها باعث شده بود 

کارآیی اقتصادی نسبت به  گیری آزادی بیشتری داشته و با توجه به مطلوبیت بیشتر منافع و  تصمیم 

کارمندان صالحیت تخییری وسیعی در اتخاد تصمیمات داشتند. کمیت قانون، این  حا

کشورها، اقدامات بین المللی نیز در این دوران توسط سازمان ملل متحد  همزمان با تحوالت داخلی 

با هدف پیشگیری از فساد صورت پذیرفت. در این دوران به دلیل توسعه ارتباطات و جهانی شدن 

کشورها فراتر رفته و  کشورها به یکدیگر، اثرات فساد از حدود مرزهای جغرافیایی  اقتصاد و وابستگی 

کرد. اولین اقدام سازمان ملل متحد به سال 1989  گسترده  آن را تبدیل به پدیده ای جهان شمول و 

کارکنان دولتی نمود و در همین  که دبیرخانه اقدام به تهیه قوانین بین المللی رفتار برای  بر می گردد 

کیفری با همکاری اداره همکاری فنی برای توسعه، اولین  سال شاخه پیشگیری از جرم و عدالت 

کنفرانس  کرد. این  سمینار بین المللی در خصوص مبارزه با فساد اداری را به میزبانی شهر الهه برگزار 

کنوانسیون  منشأ تمامی اقدامات بعدی سازمان ملل متحد در این زمینه شد تا این که در سال 2003 

سازمان ملل متحد علیه فساد تصویب شد.

  مفهوم فساد اداری

ریشه لغتcorruption  از فعل corruptus به معنی شکستن چیزی آمده است. در فرهنگ حقوقی 

ِبَلک ذیل عنوان فساد تعاریف زیر آمده است:
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کمال یا درستی اصول اخالقی؛ مخصوصًا اخالل در انجام صحیح  کردن  گمراهی، تباهی یا معیوب   -

کارمند دولت به وسیله رشوه. وظایف از سوی یک 

کارمند و حقوق  کارها به هدف دریافت برخی از امتیازات در تناقض با وظیفه  - انجام دادن برخی از 

کارمند یا امین از مقام و موقعیت برای ایجاد منافع. دیگران، سوءاستفاده 

    اصطالح corruption در زبان فارسی به معنی فساد است. نکاتی در این خصوص قابل ذکر است: 

که بسته به  اوال اینکه در زبان فارسی  لفظ "فساد"،  ظهور در فساد اخالقی دارد. ثانیًا لغتی است 

مضاف الیه آن معنی می شود مانند فساد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا اداری. از این رو، در صورتی 

کردن لفظ مالی یا  گزیر به اضافه  که ما خواهان برداشت مفهوم corruption از واژه فساد باشیم نا

اداری به آن هستیم.

که با توجه به مصادیق  فساد به طور عام و فساد اداری به طور خاص از جمله ی اصطالحاتی است 

ت و اختالف نظر بسیار در تعریف آن است. بسیار، دارای تشّتُ

که   فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است 

خ می دهد و  بنا به مالحظات خصوصی یا مالحظات قومی و منطقه ای )هیود، همان، ص.475( ر

که از  معمواًل برای موضوعاتی نظیر حکومت های فاسد و فقیر )p,2002,rose,ackerman.1( و اعمالی 

کار می رود. دستگاه های فعال آنها سر می زند، به 

کسب منافع  که به وسیله آن، فرد از وظایف رسمی به خاطر  فساد اداری، مجموعه رفتارهایی است 

کسب موقعیت خاص، دچار تخطی و انحراف می گردد. به عبارت دیگر تالشی است برای  شخصی یا 

کسب ثروت و قدرت از طریق غیر قانونی، تحصیل منافع خصوصی به بهای از دست رفتن منافع 

عمومی یا استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی. رابرت برکس، در مقاله منتشر شده خود راجع 

کار بردن  به فساد در آمریکا از فساد به عنوان سوء اجرا یا سهل انگاری در انجام وظیفه معین یا به 

نابجای قدرت با انگیزه به دست آوردن منفعت شخصی نام برده است )بقایی، 1385: 123(. بانک 

جهانی نیز در تعریفی از فساد آن را به سوء استفاده از موقعیت و شغل برای منفعت شخصی تعبیر 

کرده است. 

سوء استفاده  هرگونه  شامل  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   91 ماده  طبق  ایران  در  اداری  فساد 

امتیاز،  هرگونه  از  سوء استفاده  و  رشوه  اخذ  ماده  این  براساس  می شود.  عمومی  منافع  از  شخصی 
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تسهیالت، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل 

کارمندان و دستگاه های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه های  توسط 

ذی ربط، تخلف محسوب می شود.

که این انحراف  در فساد اداری چیزی مثل رفتار اخالقی، شیوه قانونی و مقررات اداری نقض می شود 

کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص می یابد،  که برای وادار  می تواند به همراه پاداش نامشروعی 

باشد. فساد در دستگاه های دولتی را می توان با مصادیقی مثل پارتی بازی، بی عدالتی، باج خواهی، 

گون اعمال قدرت شخصی  گونا ایجاد نارضایتی ارباب رجوع شناخت و حتی آن را به تمام اشکال 

ص.475(  همان،  هیود،  ؛  ص.44   ،1379 )الوانی،  شغلی  موقعیت  و  مقام  از  نامشروع  استفاده  و 

که یک مقام اداری در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تأثیر منافع شخصی و  تسری داد. لذا زمانی 

یا روابط خانوادگی و دلبستگی های اجتماعی قرار می گیرد، مرتکب فساد اداری شده است )الوانی، 

انگیزه های  دربردارنده  منفی  اقدام  یا  عمل  یک  را  اداری  فساد  می توان  بنابراین  ص.45(.  همان، 

که منشأ آن منافع مادی یا غیرمادی است )محمدنبی، همان، ص.32(.  گروهی دانست  فردی یا 

زمانی که شخصی با عدول از تعهدات سازمانی خود، از موقعیت و امکانات اداری و سازمانی به صورت 

که تعداد افراد متأثر از نتایج منفی  کسب منفعت شخصی استفاده می کند یا زمانی  غیرقانونی برای 

عمل یا تصمیم اداری، بیشتر از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن باشند، ما با فساد اداری مواجه 

شده ایم. لذا شکی نیست که فساد همیشه با حرکات غیرقانونی متبلور نمی شود، چه بسا تصمیماتی 

که منافع آن شامل افراد خاصی  که در جهت انجام وظایف قانونی صورت می گیرد، در مقطعی باشد 

کنار مصادیق فساد اداری مثل اختالس، ارتشاء، سوء استفاده از اموال و  گردد. به همین جهت در 

کار دوستان و آشنایان و... )فساد  کاری، تبعیض بین ارباب رجوع ها، تسریع  کم  امکانات دولتی، 

اداری غیرقانونی(، مصادیقی از جمله وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاست مداران قدرتمند و 

طبقات مورد لطف دولت و بخشیدن انحصارات دولتی به افراد نور چشمی )فساد اداری قانونی( را 

می توان مورد اشاره قرار داد.

از  یکی  در  است.  شده  ارائه  فساد  درباره  مختلفی  تقسیم بندی های  شده  انجام  پژوهش های  در 

مشهورترین تقسیم بندی ها، هیدن همیر، سه نوع فساد را از همدیگر تفکیک می کند؛ فساد اداری 

که هم از نظر توده مردم و هم از نظر نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید  سیاه )یعنی عملی 
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تنبیه شود، مثل دریافت رشوه برای نادیده گرفتن استاندارد و معیارهای ایمنی در احداث مسکن(، 

کثر نخبگان منفور است، اما توده مردم در مورد آن بی  که از نظر ا کاری  کستری )یعنی  فساد اداری خا

کثر اعضای جامعه  کاری که ظاهرًا مخالف قانون است اما ا تفاوت هستند( و فساد اداری سفید )یعنی 

که خواستار تنبیه عامل  کثر مردم عادی آن را آن قدر مضر و با اهمیت نمی دانند  نخبگان سیاسی و ا

آن باشند. مثل چشم پوشی از نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی ضرورت خود را از دست داده 

است( )حبیبی، 1375، ص.16(.

  علل و زمینه های بروز فساد اداری

در این قسمت از پژوهش مشخصًا به این پرسش که چرا و چگونه فساد اداری پدید می آید پاسخ داده 

کاوی ادبیات بحث به بررسی و تحلیل پژوهش های انجام شده در این خصوص  می شود و ابتدا با وا

می پردازیم و در قسمت پایانی به یک طبقه بندی جامع از عوامل موثر در شکل گیری پدیده فساد 

کی از پیچیدگی، چند  گرفته در حوزه جامعه شناسی فساد حا اداری می پردازیم. پژوهش های انجام 

مواردی چون  اداری می باشد.  پدیده فساد  موثر در شکل گیری  عوامل  گستردگی  و  بودن  سطحی 

کمیت دولت و تمرکز منابع مختلف در بخش عمومی، فقر فزاینده در بخش های مختلف  گستره حا

کاهش تعهد سازمانی در بین آنها، فقر اقتصادی  کارکنان دولتی،  کافی  جامعه، فقدان درآمدهای 

کارکنان سازمان ها، فقر فرهنگی و عدم وجود باورهای استوار اخالقی و  و نابسامانی های درآمدی 

کنترل درونی )ارزش ها و  کنترلی موثر، تضعیف عوامل  نبود مقّررات و قوانین بازدارنده و نظام های 

کنترل بیرونی )نظارت های بیرونی مانند قوه قضاییه، حراست اداری  باورها و اصول اخالقی( و عوامل 

و...( نقایص قانونی و عدم شفافیت قانون در برخورد با مصادیق فساد اداری، مدیریت نامناسب، 

کمیت ارزش های فرهنگی همچون قبیله گرایی،  ناهمگونی فرهنگی و ساخت عشیره ای جامعه و حا

خویشاوندگرایی و امتیازگرایی و مهم تر از همه فقدان مجازات اجتماعی در برخورد با مصادیق فساد 

اداری از جمله عوامل موثر در پیدایش پدیده فساد اداری هستند.

در این پژوهش با یک رویکرد جامع نگر و عام گرا و با پرهیز از هر گونه تقلیل گرایی می توان مجموعه عوامل 

که مجموعه ای از  پیدایش فساد اداری را در قالب یک منظومه  در هم تنیده و مرتبط با هم ارائه نمود 

گون را در بر می گیرد. در ادامه به بررسی این عوامل می پردازیم. گونا انواع عوامل در ابعاد و جوانب 
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  عوامل داخلی

که از درون سازمان ها و ادارات دولتی نشأت می گیرد. این عوامل  منظور از عوامل داخلی عواملی است 

عبارتند از سطوح پرداخت ها؛ شایسته ساالری؛ کنترل سلسله مراتبی به جای کنترل غیر متمرکز؛ عدم 

کار؛ سیستم ارزیابی عملکرد؛ ایمنی  کارمندان و مدیران؛ فرآیندها و شیوه های انجام  امنیت شغلی 

و بهداشت روانی محیط و سایر علل. از میان عوامل ذکر شده، برخی از تأثیر چشم گیرتری برخوردار 

حقوق  پرداخت  اداری  حقوق  در  کرد.  صحبت  پرداخت ها  سطوح  از  می توان  مثال  برای  هستند. 

که هدف در حقوق  کارمندان دولت همانند دریافتی های اشخاص در حقوق خصوصی نیست؛ چرا 

کارمند است )امامی، 1395: 256( و دولت تالش می کند تا با پرداخت میزان  اداری تأمین مالی شخص 

کند و  کارمند را در انجام وظایف خویش به بهترین نحو ترغیب و حمایت  مناسبی از حقوق و مزایا 

گر اداره ای حداقل بودجه مورد نیاز در  کارایی نظام اداری را افزایش دهد. ا بدین  گونه میزان بهره وری و 

کند یا بیشتر بودجه آن صرف  اختیارش قرار نگیرد و نتواند نیازهای مصرفی و خدماتی خود را برطرف 

کارکنانش حقوق متناسب با هزینه های زندگی پرداخت  تامین لوازم و تجهیز  اداره شود و نتواند به 

کاری کاهش و نارضایتی ایجاد می شود و در اثر این احساس نارضایتی و مشاهده افرادی  نماید، انگیزه 

کنند، به ناچار آنها نیز به سوی  کسب درآمد می  کمتر از طرق نیمه مشروع و نامشروع  کار و انرژی  که با 

تأمین این کسری درآمد، از طریق روش های نامشروع گرایش می یابند. در نتیجه این زمینه اقتصادی، 

کجروی را تقویت می کند.  فرهنگ تعهد و احساس مسئولیت سازمانی را تضعیف و فرهنگ فساد و 

که شرایط بروز فساد را تقویت  کاری از دیگر عوامل داخلی هستند  کنترل، نبود مجازات و پنهان  کمبود 

می کند. از طرف دیگر فرآیند پیچیده و چند الیه امور اداری عامل تشویق مراجعین به پیشنهاد رشوه 

است. به عالوه هر چه اندازه یک سازمان بزرگ تر باشد، احتمال فساد افزایش می یابد و هر چه یک مدیر 

آرام و بی جنب و جوش تر باشد، احتمال فساد در آن سازمان بیشتر می شود.

  عوامل خارجی

عمومی،  عوامل  اغلب  و  می شوند  وارد  اداره  از  ج  خار سیستم های  طریق  از  فساد  خارجی  عوامل 

قانونی و قضایی هستند. از بین این عوامل با توجه به رویکرد و چهارچوب نظری پژوهش نگاهی 

گذرا به عوامل حقوقی می کنیم. هرچند عوامل حقوقی و اداری ممکن است در مواردی باهمدیگر 
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که جدای از عوامل مربوط به ساختار اداره  کرد  همپوشانی داشته باشند اما می توان به اموری اشاره 

و به عنوان عوامل حقوقی نقش موثری در بروز فساد اداری ایفا می کنند. عینی  ترین نمود اینگونه 

که  کارکرد اداره دانست؛ هنگامی  عوامل را می توان به وجود قوانین متعدد در ارتباط با اعمال اداری و 

قوانین و مقررات بیش از حد نیاز وجود داشته باشد، شهروندان دچار وسوسه دور زدن آنها خواهند 

که قوانین  که ارباب رجوع بپذیرد  کرد  کارکنان فاسد نیز طوری رفتار خواهند  شد و از سوی دیگر، 

که درنتیجه توافقات  اینجاست  کند می کنند و در  را  امور  انجام  که روند  و مقررات موانعی هستند 

خ می دهد. از دیگر عوامل حقوقی  کارمندان و ارباب رجوع، فساد اداری ر ضمنی و سپس آشکار میان 

کرد. در همین راستا ماده 17 قانون ارتقاء سالمت  کیفرها اشاره  می توان به تبعیض در اجرای قوانین و 

گونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج،  که هر  نظام اداری و مقابله با فساد در بند »د« اشاره می کند 

کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابجایی، ارزشیابی غیر منصفانه،  بازدید 

که اطالعات صحیحی را به  گزارش دهنده ومنبعی  کاهش حقوق و مزایای مخبر،  لغو قرار داد، قطع یا 

که زمینه ِاعمال هرگونه  مقامات ذی صالح قانونی منعکس می نماید ممنوع است. از دیگر مواردی 

تفسیر شخصی از قوانین اداری را فراهم می نماید ابهام و خأل در متن قوانین است. وجود خأل قانونی 

کارمندان جهت استفاده شخصی از موقعیت شغلی خود فراهم می کند. از دیگر  گریز مناسبی برای  راه 

کننده و روشن نبودن قوانین  زمینه های حقوقی بروز فساد می توان به وجود قوانین متعارض و نفی 

ناسخ و منسوخ؛ نبود تعریف های روشن و مشخص برای جرایم مالی- اداری و دسته بندی نشدن 

کلی  کرد. به طور  کرد. در انتها باید اشاره ای به نظام سزادهی و جرم انگاری فساد در قوانین  آنها اشاره 

کننده این واقعیت هستند که در قبال فساد قوانینی سفت و سخت وجود ندارد  قوانین مربوطه بیان 

تا اجرای آن بازدارنده عاملین باشد )باللی و فرامرزی، 1380: 7(.

  عوامل غیر مستقیم

از  یکی  می پردازیم.  فساد  بروز  در  اقتصادی  و  فرهنگی  عوامل  بررسی  به  پژوهش  از  بخش  این  در 

ارزش ها،  گر  ا که  گونه ای  به  ارزشی است،  و  فرهنگی  زمینه های  اداری  بروز فساد  مهم ترین عوامل 

و  خودپرستی  مادی گرایانه،  ارزش های  به  متکی  جامعه  افراد  بر  کم  حا باورهای  و  عقاید  هنجارها، 

کارکردهای الزم برخوردار نباشند، در نتیجه  مصرف گرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و 
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کارآمدی و ضعف خود را نشان می دهد و پیامد آن، شکل گیری فساد  نظام فرهنگی و اجتماعی، نا

که پیگیری نفع شخصی  در همه سطوح و الیه های اجتماع خواهد بود. به عبارت دیگر در جامعه ای 

کثریت افراد آنجامعه از سوی عوامل  به عنوان عالی ترین انگیزه عمل و معیار ارزش داوری اعمال ا

گرایی تقویت  گرایی و مصرف  گرایی، لذت  فرهنگی همچون استبداد اجتماعی، خودپرستی، مادی 

شود، آنجامعه در پی تغییر نظام ارزشی، عدم احساس مسئولیت جمعی، عدم احساس تعلق به 

کاهش سرمایه اجتماعی میان افراد و در پی  گرایانه و نوع دوستانه،  جامعه، ریزش ارزش های جمع 

کاهش انسجام اجتماعی به سوی شرایط بی نظمی و آنومی اجتماعی سوق می یابد و زمینه برای  آن 

بروز انواع اختالل ها و ناهنجاری ها از جمله فساد فراهم می شود.

زمینه ها و شرایط اقتصادی از موثرترین علل بروز فساد می باشد. بحران های اقتصادی مثل رکود، 

کاهش احساس  گویی نظام اقتصادی،  کاهش درآمد، عدم شفافیت و پاسخ  گسیخته،  توّرم افسار 

نابرابر  فرصت های  تولید  اقتصادی،  تبعیض  و  بی عدالتی  اقتصادی،  کنش گران  جمعی  مسئولیت 

اقتصادی، بی ثباتی اقتصادی، عدم تناسب دخل و خرج، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب 

کالن باد آورده ناشی از فروش منابع  درآمدها در جامعه و یا رشد سریع اقتصادی مثل درآمدهای 

که همراه خود دارند می تواند به بروز و ظهور فساد  گاز، بنا به مکانیزم هایی  طبیعی مثل نفت و 

که فرایند آن از طریق مقایسه اجتماعی و احساس محرومیت اجتماعی و بی عدالتی،  کنند  کمک 

اقتصادی در  نهادی و ساختاری سیستم  کارآمدی  نا از طرف دیگر  آن رفت.  که شرح  خ می دهد  ر

کنار عوامل فوق الذکر و مواردی چون افزایش دخالت دولت در  حل بحران ها و اختالل های خود در 

اقتصاد، عدم شفافیت قوانین در مناسبات اداری، اقتصادی و مالی و اقتصادهای هدایت شده از باال، 

زمینه اقتصادی مناسبی برای پرورش فساد فراهم می کنند. به عبارت دیگر مهم ترین علت فساد در 

گسترده دولت در اقتصاد است و شامل انواع مقررات  بخش عمومی اقتصاد، تصدی گری و مداخله 

گمرکی، پرداخت یارانه های  گذاری از جمله محدودیت های تجاری، مقررات مالیاتی و تعرفه های 

گانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات  صنعتی، مداخله در نظام قیمت ها، ایجاد نرخ های چند 

کمتر رقابتی باشد و میزان تصدی  که هرچه محیط بازار  دولتی می باشد. در انتها بایست یادآور شد 

از  از رانت های اقتصادی  کارکنان دولت به اخذ سهمی  دولت بیشتر، میزان فساد از طریق ترغیب 

طریق رشوه بیشتر خواهد شد )تیرگر و فروغی نیا، 1395: 5(.
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  راهکارهای حقوقی پیشگیری از بروز فساد اداری

از فساد اداری چه  کرد؟ به عبارت دیگر برای پیشگیری  از بروز فساد اداری پیشگیری  چگونه باید 

کرد؟ پاسخ به این دو پرسش ما را به حیطه مباحث هدف گذاری، الگو سازی، سیاست گذاری،  باید 

برنامه ریزی، سازمان دهی و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی برای پیشگیری از فساد هدایت می کند. 

در این بخش از مقاله با توجه به شرایط، زمینه ها، امکانات و ظرفیت های قانونی و موجود در جامعه 

که اهمیت دادن  راهکارهایی جهت پیشگیری از پدیده فساد اداری ارائه می شود. باید توجه داشت 

به تدابیر پیشگیرانه به جای توسل به اقدامات سرکوب  گرانه از اولویت برخوردار است، اما این امر تا حد 

که در پیشگیری از اقدامات فساد آلود،  کشور بستگی دارد. دولت هایی  زیادی به نظام حقوقی یک 

کنشی را دنبال می کنند از طریق حذف و محدود سازی عوامل جرم زا و نیز مدیریت  سیاست جنایی 

کاری را مهار می کنند )حسینی، 1393: 6(. در این بخش  مناسب محیط های فیزیکی و اجتماعی، بزه 

که قابلیت و امکان اجرا و اثرگذاری داشته باشند و در عین حال با  سعی شده راهکارهایی تجویز شود 

که  کم هزینه ترین پیشنهادهای قابل طرح باشند. باید متذکر شویم  توجه به موقعیت فعلی جامعه 

این فهرست پیشنهادی بر پایه پژوهش های تجربی و میدانی بوده و جنبه احصایی ندارد و می توان با 

انجام تحقیق در این زمینه راهکارهای مضاف بر این موارد پیش نهاد، لذا این بخش بیشتر به عنوان 

مدخل و معرفی برای پژوهش های آتی مطرح می گردد. در ادامه به بررسی این راهکارها می پردازیم.

نخست تالش جهت اجرای اصل 142 قانون اساسی ج. ا. ا1 و مفاد قانون رسیدگی به دارایی مقامات، 

مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران2  در جهت تقویت اعتماد عمومی و شفافیت مالی و ارتقاء 

سالمت اداری از طریق افشاء فهرست اموال تحت مالکیت مقامات عمومی؛ همچنین اهتمام قوه 

که اجرای این قانون را به تاخیر  قضاییه به اجرای مفاد ماده )6( در خصوص تهیه آیین نامه اجرایی 

انداخته است؛ برگزاری جلسات هم اندیشی جهت آسیب شناسی و رفع نواقص این قانون همچون 

عدم پیش بینی ضمانت اجرای حقوقی موثر از قبیل جرم انگاری عدم اعالم و افشاء اموال، تعیین 

مجازات مناسب و توقیف و ضبط اموال اعالم نشده و ... در متن این قانون )تنها در ماده 2 عدم امکان 

1. اصل یکصد و چهل و یکم: »دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و  بعد از 
خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خالف حق، افزایش نیافته باشد.«

2. مصوب 1394/8/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام .
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که بیم عدم اجرا و متروک ماندن  تصدی مقام در صورت عدم ارائه لیست اموال پیش بینی شده!( 

این قانون را تشدید می کند1 ، عدم الزام قوه قضاییه به افشاء علنی و عمومی لیست اموال در قالب 

کتفا نمودن به ارائه لیست اموال در قالب خوداظهاری مسئوالن و  گزارش نهایی اموال مسئوالن و ا

که هم برد و دامنه اعتماد عمومی و نظارت مردمی به واسطه عدم  بررسی آن از سوی قوه قضاییه 

گاهی و حساسیت افکار عمومی کاهش می دهد و عدم پیش بینی نهاد شفافیت ساز و کشف واقعیت  آ

در صورت خوداظهاری خالف واقع از سوی مسئوالن و حتی عدم پیش بینی سازوکار حقوقی جهت 

کنندگان مفاد  کنندگان و تکمیل  پیگیری آن از سوی قوه قضاییه؛ همچنین عدم حمایت از افشاء 

که در این قانون آمده؛ همچنین با توجه  این قانون و بلکه جرم انگاری افشاء سازی در غیر مواردی 

به منحصر دانستن وظیفه بررسی قوه قضاییه به افزایش من غیر حق اموال اشخاص از ابتدا تا پایان 

که افزایش غیرمتعارف اموال از طریق مجاری پنهان و نیم پنهان در قالب  دوران مسئولیت بیم آن 

تاسیس شرکت ها و موسساتی به نام نزدیکان غیر موضوع قانون مذکور می رود.

- اهتمام به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات2  در جهت تحقق شفافیت اطالعاتی 

در بخش عمومی و ارتقاء سطح آزادی اطالعات و نیز آسیب شناسی و رفع نقایص آن از قبیل عدم 

پیش بینی مقدمه برای این قانون از منظر اصول قانون گذاری، تدوین مقدمه به فهم و درک بهتر 

کمک می کند و همچنین در فرآیند تفسیر قضایی، اداری و اجرایی به مفسران  مراد و قصد قانون گذار 

کمک می کند؛ تقلیل مفهومی معنای اطالعات در بند الف ماده )1( این قانون به  و مجریان قانون 

که دایره معنایی و تبعا دایره شمول و اجرای این قانون  معلومات، اطالعات خام و پردازش نشده 

را بسیار محدود می سازد؛ ارائه تعریف سلبی به جای تعریف ایجابی از اطالعات عمومی در بند ج 

که اوال شخصی نباشند و ثانیا  که شمول این قانون را به اطالعاتی عمومی محدود می کند  ماده )1( 

کثری اطالعات  که این موضوع با اصل دسترسی و افشاء حدا در زمره استثنائات این قانون نباشند 

منافات دارد؛ از طرف دیگر تمام مؤسسات عمومی یعنی نهادها و سازمان های وابسته به حکومت در 

1. البته بعد از تصویب این قانون در ماده 115 قانون برنامه ششم توسعه )مصوب 12/14/ 1395 مجلس شورای اسالمی( ضمانت اجرا 
که البته میزان تاثیر و بازدارندگی آن محل تامل می باشد: برای این قانون به شرح ذیل پیش بینی شد، 

 ماده 115 قانون برنامه ششم توسعه: »کلیه مقامات موضوع اصل یکصد و چهل و دوم )142( قانون اساسی موظفند اموال و دارایی 
گزارش ناقص آن، جرم و مستوجب  کتمان آن یا  خود را مطابق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعالم نمایند. عدم اعالم اموال یا 

مجازات تعزیری درجه شش )محرومیت از حقوق اجتماعی( می باشد.«
2. مصوب 1387/11/6 مجلس شورای اسالمی.
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کلمه مشموالن این قانون محسوب می شوند اما تبصره ماده )10( این قانون در خصوص  معنای عام 

الزام موسسات عمومی به انتشار اطالعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه )بیالن( شامل مواردی 

همچون: اهداف، وظایف، سیاست ها، خط مشی ها، ساختار، روش ها و مراحل اتمام خدمات، ساز 

که در دست مؤسسه  کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات مؤسسه، انواع اطالعاتی  و 

و آیین دسترسی به آنها و اختیارات و وظایف مأموران ارشد موسسات، استثنایی قائل شده است 

که بالوجه و فاقد منطق حقوقی است و همچنین به لحاظ اصول نگارش قانون گذاری ذکر عبارت 

»دستگاه های زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری« به عنوان استثناء مبهم و محل بحث صاحب 

استثناء  صراحت  به  نهادهایی  چه  نیست  مشخص  عمال  و  منطقا  که  باشد1   می  حقوقی  نظران 

شده اند؛ دیگر اینکه با توجه به موازین حق بشر بین الملل حق دسترسی آزاد به اطالعات یک حق 

بشری و نه حق شهروندی )مّلی( می باشد بنابراین ماده )2( این قانون از نظر موازین بین المللی 

تقلیل حوزه اجرای حق آزادی اطالعات شده است در حالی که بسیاری از قوانین داخلی دیگر کشورها 

در زمینه آزادی اطالعات این حق را به عنوان یک حق بشری برای اتباع و غیراتباع خود به رسمیت 

کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات موضوع  شناخته اند2 ؛ عدم استقالل اداری و سیاسی 

ماده )18( به واسطه به انتصاب مقامات و نمایندگان دولتی و به جای انتصاب نمایندگان مردمی و 

انتخابی؛ همچنین سکوت قانون گذار در خصوص امکان تجدیدنظر خواهی از تصمیم دستگاه ها 

و مقامات مبنی بر رد درخواست شهروندان و عدم پیش بینی نهاد نظارتی در این زمینه؛ عالوه بر 

که این  این مرجع تعیین میزان هزینه ارائه اطالعات خود دستگاه های درخواست شونده هستند 

که بیم تعیین  موضوع با دو اشکال عمده روبرو است؛ اول اینکه  ضابطه و تعرفه مشخصی وجود ندارد 

گزاف و دل بخواهانه افزایش می یابد و عمال هزینه دسترسی به اطالعات برای افراد بی  هزینه های 

جهت افزایش می یابد. دوم اینکه اصوال بر اساس اصل تضمین دسترسی آسان افراد به اطالعات باید 

هزینه ای بابت دسترسی به اطالعات از افراد دریافت نشود و یا الاقل میزان آن مشخص و جزئی باشد 

1. جهت بررسی و امکان سنجی در نظرگرفتن پنج معیار متفاوت برای تبیین عبارت »دستگاه های زیر نظر مستقیم مقام معظم 
کنید به: رهبری« رجوع  

رستمی، ولی و میالد قطبی، »تحلیلی بر مفهوم نهادهای زیر نظر رهبری در نظام تقنینی ایران«، فصلنامه دانش حقوق عمومی، جلد 3، 
شماره 9، پاییز 1393، صفحه 90-69.

کانادا 1983، استرالیا 1982، دانمارک 1985،  2. از جمله قانون آزادی اطالعات فنالند 1951، ایاالت متحده 1966، فرانسه 1978، 
اتریش 1987.
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که عدم دسترسی  تا در عمل این آزادی نقض نشود؛ ضعف در ضمانت اجراهای قانونی این قانون 

به اطالعات را تنها به جبران خسارت مدنی و پرداخت جزاء نقدی بین سیصد هزار ریال تا یکصد 

اداری و  که به دلیل عدم تناسب و عدم پیش بینی ضمانت اجراهای  کرده  ریال محدود  میلیون 

انضباطی قدرت بازدارندگی آن کاهش می یابد؛ و نهایتا عدم حمایت و تشویق از افشاء کنندگان فساد 

و اطالعات مجرمانه در این قانون خواهد بود.

اصالح قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سّری دولتی1 و آیین نامه اجرایی و تصویب 

قانون منسجم و جامع در زمینه اسرار دولتی به دلیل عدم رعایت ضوابط حقوقی همچون عدم تعیین 

مدت زمان محرمانگی و نامحدود شدن محرمانگی اسناد و عدم پیش بینی ساز وکار حقوقی درباره 

آیین دسترسی افراد به اطالعات و فقدان ساز وکار و ضابطه حقوقی در خصوص خروج اطالعات از 

محرمانگی؛ عدم رعایت اصل تفکیک پذیری اطالعات به اطالعات قابل افشاء و اطالعات غیر قابل 

افشاء در مورد اسرار دولتی و عدم تعریف مفهومی و ماهوی اسناد موضوع قانون و عدم تعیین دایره 

که در عمل افشاء سازی و دسترسی افراد به اطالعات محدود و مسدود می کند؛  مفهومی محرمانگی 

عدم تعیین و تبیین اطالعات و اسنادی که طبقه بندی آنها در زمره اسناد محرمانه قانونا جایز نیست، 

این موضوع عمال دایره محرمانه سازی اسناد را نامحدود می کند و حق آزادی اطالعات و دسترسی 

کثرت و انباشت اطالعات محرمانه و طبقه بندی شده در برابر  افراد به اطالعات را نقض می کند و به 

اطالعات در دسترس می انجامد و پیش بینی اختیار و صالحیت محرمانه سازی اسناد و اطالعات 

که باعث ترویج فرهنگ اسرارگرایی و محرمانگی  برای مسئوالن واحد سازمانی و مدیر و رئیس ادارات، 

و زمینه ساز عدم شفافیت و فساد اداری است؛ عدم پیش بینی نهادی و مرجعی برای رسیدگی به 

شکایت مردم و حل اختالفات در مورد مسائل مربوط به اسرار دولتی.

- استفاده از ظرفیت های قانونی قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد2  از جمله 

انتشار متن قراردادهای مربوط به معامالت متوسط و باالتر موضع قانون برگزاری مناقصات، استعانت 

جویی از وزارت اطالعات در امر پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی، ایجاد نهاد )هیئت( موضوع 

ماده )6( برای رهگیری، پیشگیری و نهایتا مقابله با موارد فساد از طریق همکاری و مستند سازی 

1. مصوب 1353/11/29 مجلس شورای ملی.
2. مصوب 1390/8/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
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کارگزاران نظام، استقرار نظام شفاف  نهاد و رسیدگی قوه قضاییه؛ تصویب منشور اخالق حرفه ای 

اطالعاتی و تسهیل فرآیند اداری مرتبط، توسعه و تقویت سازمان های مردم نهاد در زمینه پیشگیری 

و مبارزه و سنجش شاخص های فساد؛ امر مبارزه با فساد؛ اصالح قوانین مقررات جزایی در زمینه 

مبارزه و پیشگیری از فساد اداری از طریق برقراری تناسب میان جرایم و مجازات ها؛ ایجاد پایگاه 

به منظور استقرار نظام  کشور  ک  و امال اطالعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان اسناد 

گزارش  متمرکز ثبت وقایع ثبتی، ملکی مربوط به اسناد رسمی؛ الزام مسئوالن دستگاه ها به ارائه 

گزارش دهندگان موارد فساد موضوع  کنندگان و  جرایم و تخلفات موضوع ماده )13(؛ حمایت از افشا

کلیه دستگاه های موضوع این قانون  ماده )17(؛ منع فعالیت اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم برای 

گویی به شکایات و مکانیزه نمودن آنها موضوع  )ماده 18(؛ بازنگـری و مهندسی مجدد سامانه پاسخ 

که موفق به  کشور بر حسن اجرای آن؛ تشویق اشخاصی  کل  ماده )25( و نظارت سازمان بارزسی 

کشف، معرفی افراد متخلف موضوع ماده )26(؛ وظیفه همکاری سازمان صدا و سیمای  شناسایی، 

جمهوری اسالمی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی در راستای اجرای 

برنامه های آموزش عمومی و اطالع رسانی موضوع ماده )31(.

بهره گیری از ظرفیت های تصویب نامه برنامه جامع اصالح نظام اداری1  و برنامه تحول در نظام 

کارآمدی و اثربخشی دولت، توسعه دولت  اداری با محوریت اهداف و راهبردهایی همچون؛ افزایش 

الکترونیک، ارتقاء فرهنگ سازمانی از طریق نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ 

اداری،  مسئولیت پذیری  فرهنگ  اشاعه  قانون گرایی،  جویی،  صرفه  داری،  امانت  خودکنترلی، 

گویی و تکریم ارباب رجوع و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی؛ همچنین شفاف  اجتماعی، پاسخ 

کید بر دسترسی آسان  گاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تا سازی و آ

و ضابطه مند مردم به اطالعات، اصالح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و به 

کارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات، ایجاد زمینه مناسب برای اظهار نظر مردم نسبت 

فراهم  اجرایی،  دستگاه های  به  نسبت  مردم  شکایات  دریافت  و  اجرایی  دستگاه های  عملکرد  به 

کشف مصادیق فساد و برخورد سریع، قاطع و شفاف با متخلفین،  نمودن زمینه های متنوع برای 

1. مصوب 1393/10/14 هیئت وزیران.
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ارباب رجوع، تهیه مصوبه ضوابط  از طریق تهیه مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری و تکریم 

جبران خسارت وارده به مردم در اثر قصور و تقصیر، استقرار نظام جامع ارتقاء سالمت و پیشگیری 

کنترل فساد اداری، سنجش میزان رضایت مندی مردم از دستگاه های اجرایی و اعالم رتبه بندی  و 

گاهی و آموزش مستمر  آنها و آموزش راهکارهای پیشگیرانه و ضد فساد به مدیران ادارات و افزایش آ

کارمندان و شهروندان در خصوص قوانین و برنامه ها و دستاوردهای مبارزه با فساد.

نامه حقوق شهروندی در نظام  از ظرفیت های منشور حقوق شهروندی و تصویب  بهره گیری 

و  عمومی  بخش  و  جامعه  عمومی  حوزه  در  خود  قانونی  حقوق  از  افراد  سازی  گاه  آ جهت  اداری1  

کارآمد و تسهیل در تحقق  گری و حق طلبی، ایجاد نظام اداری پاسخ گو و  گسترش فرهنگ مطالبه 

که همگی عامل پیشگیری از فساد در بخش عمومی خواهد  کلی نظام اداری  اهداف سیاست های 

بود؛ همچنین آسیب شناسی و رفع نقایص این مقررات دولتی از طریق برگزاری دوره های آموزشی به 

گفتمان سازی در خصوص حقوق شهروندی و افزایش سواد اجتماعی در خصوص  کارکنان،  مردم و 

بخش  و  نهاد  مردم  های  سازمان  مدنی،  جامعه  داوطلبانه  مشارکت  بشری،  حقوق  ارزش های 

خصوصی در  اجرای مفاد این مقررات و رفع نقایص مربوط به ضمانت اجرای این مقررات.

تربیت فنی حرفه ای و مهارتی2  جهت ترویج و  اهتمام به اجرای قانون نظام جامع آموزش و 

کارآفرینی و اخالق حرفه ای، آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص،  کار، تولید،  تقویت فرهنگ 

کارآفرینی، افزایش نقش آموزش و تربیت  کار و ارتقای توان  کارآمد متناسب با نیازهای بازار  ماهر و 

فنی، حرفه ای و مهارتی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ایجاد هماهنگی و تعامل بین 

کاهش فقر در جامعه از طریق  کمک به تولید ثروت و  این نظام با نظام های آموزشی و اقتصادی، 

کیفیت  کاهش بیکاری، ارتقای  کمک به افزایش اشتغال، خود اشتغالی و  کار و  توانمند سازی نیروی 

آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی مبتنی بر چهارچوب صالحیت حرفه ای و کاهش فاصله میان 

افراد جامعه جهت  کار و شایستگی، فراهم سازی زمینه یادگیری مادام العمر  بازار  سطح شایستگی  

دست یابی به عدالت آموزشی در حوزه شغل و حرفه، افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق آموزش، 

کار در  مهارت، خالقیت و تجربه در سهم بری عادالنه در زنجیره تولید تا مصرف، توانمند سازی نیروی 

1. مصوب 1395/11/9 شورای عالی اداری.
2. مصوب 1396/9/8 مجلس شورای اسالمی.



43

ی 
دار

د ا
سا

ز ف
ی ا

گیر
ش

 پی
ی

ها
ش 

 رو
ز و

رو
ل ب

عل
ی 

رس
  بر

راستای محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، فعال سازی سرمایه های انسانی به منظور توسعه 

کارآفرینی که همگی این اهداف در راستای توسعه انسانی و تضعیف زمینه های اقتصادی و اجتماعی 

فساد اداری قرار دارند.

که موجب ترویج  کارکنان دولت  و اصالحات بعدی آن  اصالح قانون نظام هماهنگ پرداخت 

که به تولید مدرک می پردازند و تالش در جهت  گرایی و رشد مؤسسات آموزش نما  فرهنگ مدرک 

افزایش حقوق و  و  کارکنان  تامین امنیت شغلی  ارزش مادی مدارک دانشگاهی؛ همچنین  کاهش 

کننده  کنترل  مزایای آنان بر اساس نیازمندی واقعی آنان و توجه خاص به افزایش حقوق افراد ناظر و 

گزاف در تهیه لوازم، تجهیزات و امکانات برای ارتقاء  برای جلوگیری از تطمیع به جای هزینه های 

سطح فیزیکی موسسات و ادارات.

کشور و بودجه بندی به روش برنامه ای و عملیاتی؛ بدین توضیح  تحول در نظام بودجه ریزی 

گذاری و برنامه ریزی مالی، بودجه هر بخش تشخیص، تنظیم، تخصیص، تأمین و  که بر پایه هدف 

گزارشات متوالی و دوره ای از عملکرد بودجه ای، میزان دستیابی به اهداف و تحقق  پرداخت شود و 

دیوان  دولت،  هیئت  مربوطه،  وزارتخانه های  بودجه،  و  برنامه  سازمان  اداره،  هر  رئیس  به  برنامه 

محاسبات و کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسالمی ارسال گردد؛ همچنین کوشش در جهت 

تحقق نظام جامع مالیاتی جهت شفاف سازی و مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و سایر مصادیق 

فساد مالی و اداری.

کوشش در جهت شفافیت مالی و بودجه ای از طریق؛ تصویب قوانین در خصوص انضباط مالی 

گزارشات  گویی و مسئولیت پذیری بخش عمومی از طریق تهیه و ارائه اسناد و  عمومی و الزام به پاسخ 

گزارش  گزارش بودجه پیشنهادی و تنظیمی،  گزارش برنامه مالی،  گزارش راهبرد مالی،  مالی همچون 

برآورد هزینه های سازمان ها و بخش عمومی، گزارش حساب های میان دوره ای، گزارش حساب های 

گزارش  گزارش مربوط به مبالغ انتقالی به سال مالی آتی،  کسری بودجه،  گزارش برآورد  بودجه ای، 

گردش  گزارش  گزارش عملکرد مالی،  گزارش مسئولیت پذیری مالی،  کارآمدی،  حسابرسی تحققی و 

نقدی، گزارش مربوط به استقراض، گزارش مربوط به هزینه ها و درآمدهای پیش بینی نشده و گزارش 

سازمان های حامی.

- تقویت سازمان های مردم نهاد )سمن( از طریق تدوین و تصویب قانون جامع سازمان های 



4444

13
96

ن  
ستا

 زم
م |

دو
ره 

ما
ش ش

 پی
ی |

ص
ص

تخ
 - 

می
عل

ه  
نام

صل
  ف

مردم نهاد و اصالح آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد1  و حمایت قانونی 

قوه قانون گذار و اعطاء نشان و اعتبار قانونی به سمن ها جهت تقویت و توسعه نهاد های مدنی و رشد 

گاهی بخشی به  گری نهادی و افشاء موارد فساد و اطالع رسانی و آ فرهنگ جامعه مدنی و مطالبه 

عموم افراد جهت پیشگیری از فساد اداری.

1. مصوب 1384/5/8 هیئت دولت.
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عنوان  به  توسعه،  حال  در  کشورهای  در  ویژه  به  امروز  دنیای  در  که  است  پدیده ای  اداری،  فساد 

یکی از مهم ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه مطرح شده است و این پدیده توانسته صدمات 

در  گون  گونا عوامل  تأثیر  کند.  ایجاد  جامعه  توسعه  چرخ  حرکت  سرعت  روی  بر  را  جبران ناپذیری 

برنامه های  از  بسیاری  آن،  نتیجه  در  که  است  داده  پیچیده ای  ماهیت  آن  به  فساد،  شکل گیری 

طراحی شده دولت ها برای مبارزه با فساد به شکست انجامیده است. از معمول ترین اقدامات صورت 

پذیرفته در این راستا می توان به وضع قوانین و مقررات مرتبط با فساد اداری اشاره کرد. با وجود وضع 

قوانین و مقررات متعدد در این خصوص، فساد اداری و سوء استفاده از منابع مالی عمومی همچنان 

یکی از مسائل مهم سازمان های اداری ماست. بنابراین باید علت اصلی استمرار فساد اداری را در 

کرد. عوامل فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اداری و حقوقی از  عوامل دیگری جست وجو 

جمله عوامل مهم این پدیده به شمار می روند.

تا به امروز در ایران برنامه های بسیاری برای مبارزه با فساد طراحی شده و به اجرا در آمده است، اما در 

که برخی از دالیل اصلی عدم موفقیت این برنامه ها  گردیده است  این رابطه موفقیت اندکی حاصل 

عبارتند از:

1. مجازات نشدن سوء استفاده کنندگان و شرکت کنندگان در فساد اداری. 

2. پولکی بودن و خود فروختگی افراد و مقامات اداری در آن بخش هایی از ساختار سیاسی و اداری 

کنند. که باید )به اصطالح( با فساد اداری مبارزه 

که در  گروه های متنفذ و قدرتمند اقتصادی  کارکرد مثبت فساد اداری برای نخبگان اداری و  3. وجود 

عمل به صورت نهادی برای توزیع مجدد درآمدها به سود این نخبگان عمل می کند.

4. نظام مند نبودن و عدم استمرار برنامه ها و نظارت دستگاه های دولتی و حکومت های مختلف در 

رابطه با مبارزه علیه فساد اداری.

کید بر رویه های پیشگیرانه از بروز فساد از جانب  کید بر تنبیه و مجازات متخلفان به جای تأ 5. تأ

مسئوالن ذی ربط.

اقدامات  که  می دهد  نشان  ایران  جدید  بروکراسی  طوالنی  تجربه  گفت:  می توان  اساس  همین  بر 

کنده یا موسمی و نگریستن به بروکراسی از دیدگاهی صرفا فنی و بدون بررسی و تحلیل  جزئی و پرا



4646

13
96

ن  
ستا

 زم
م |

دو
ره 

ما
ش ش

 پی
ی |

ص
ص

تخ
 - 

می
عل

ه  
نام

صل
  ف

کارآمدی  نا و  اداری  فساد  مزمن  بیماری  درمان  راه  هیچ  روی  به  اداری،  ساختار  جامعه شناختی 

بروکراسی نخواهد بود و جز با اصالحات اساسی مسائل فراوان موجود در نظام اداری، از جمله فساد 

کاهش فساد اداری در نظام اداری و  اداری )که در اینجا بررسی شد( حل نمی شود. برای حذف یا 

که با تأثیر بر فرهنگ عمومی جامعه  سطح جامعه، نیازمند برنامه هایی اساسی و همه جانبه هستیم 

که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تأثیر  و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی )به عنوان پدیده ای 

می پذیرد(، پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، به جای آن که از طریق طراحی رویه های 

کند. تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه 
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