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گویی بیشتر نزد وم پاسخلزجوامع و ی های دولت در ادارهبه موازات گسترش فعالیت چکیده:

-ی سرسامهزینهگردید. برخوردار ای از اهمیت و حساسیت ویژه فساد اداری نیز ، موضوعهادولت

های آور فساد اداری و مالی در جهان سبب گردید که نه تنها محافل آکادمیک، بلکه سازمان

ی له توجه نشان داده و جنبشی اجتماعی در زمینهأبه این مسنیز  غیردولتی و نهادهای مدنی

فیت و مسئولیت اجتماعی ی اخالقیات، شفاپاسخگو دانستن رهبران سیاسی و مالی در زمینه

 جودو متفاوت درجات باو  کشورها بیشتر و در نسبی بوده امری اگر چه فساد. رشد و اشاعه یابد

 یجامعه برای موضوعحساسیت و  کندمی پیدا ارتباط نیز جامعه یک هایارزش نظام بهامّا  دارد،

 و تشکیل ی دینیهاارزش اساس بر نظام که ،مذهب-دولت نظریه عملی ینمونه عنوان به ما

در در نگاه نخست و  باشد.دوچندان می ،شده ریزیپی مذهبی باورهای پایه بر مشروعیتش

 را بر رهاکشو و نمود بیشتری داشته با آن انتظامی برخورد و قضائیه قوه نقش ،فساد واکنش به

ری از بروز و جلوگیپذیری مسئولیتبیاندیشند، زیرا  تر به این مسئلهآن داشته تا به شکل جدی

 . آیدترین رکن اداره یک کشور به حساب میفساد، همواره مهم

 گوئی، شفافیت، لزوم پاسخدولت، فساد اداری: واژگان کلیدی
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 مقدمه:

نشأت گرفته  جوامع فرهنگی و اجتماعی هایویژگی از نیز برخی وجهانی  هاآن از برخی که دارد زیادی اشکال و مظاهر اداری، فساد

 :فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است» .متفاوت است دیگر یجامعه به ایجامعه از و

ها را مشغول خود سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت 

های غیرقانونی با بخش های عمومی و کارسازینوع مفاسد، رشوهسازد و سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این می

های میانی و پایین نظام اداری تا حدود دهد که فساد اداری در ردههای تجربی نشان میگیرد. بررسیخصوصی و جامعه صورت می

محیط سیاسی فاسد، کارمندان  چنین در یکزیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد. هم

 ،شوند، کمتر نگران کشف جرم هستند چون غالباً میان مسؤوالن رده باال و مدیران میانیهای میانی که مرتکب فساد اداری میرده

 جامعه در عمومی امور از خصوصی امور تفکیک عدم نتیجه اداری، . فسادپوشی متقابل وجود داردنوعی تبانی برای چشم

 (5991ردانی، )م«است.

 ادافر از گروهی جامعه هر درمحدود کرد. زیرا نقض و رفتار مغایر با قوانین و مقررات را به فساد اداری  بر خالف تصور غالب، نباید 

ت، فساد نیس همراه قوانین نقض با چونقوانین برای انتفاع شخصی وجود دارد و  تغییرو امکان  داشته باالیی سیاسی قدرت و نفوذ

ای که گونهبه، درگیر هستندآن با های متفاوت رو بوده و با شیوهروبها فساد اداری تمامی کشورهای جهان باداری تلقی نخواهد شد. 

 ترینماز مه است. به وجود آمدهالمللی جامعه بینگیری شدت موضوع در برای تبیین مفاهیم و اندازه متعددی المللیهای بینسازمان

گیری میزان فساد در کشورهای مختلف کلی اقدام به اندازه هایبا تدوین شاخصکه  ستا «المللیشفافیت بینسازمان »ها آن

در فهرست باشد. در کشور ایران می وخامت اوضاعن مبیّمنتشره ا گزارشات امّ مل و بحث داردأها جای ت، هرچند این شاخصکندمی

ز ا ندارد و وجود جهان پاکی در کشور هیچکند، کشورها را بر حسب میزان شیوع فساد رتبه بندی میکه هر ساله مذکور  سازمان

مذکور   سازمان 2۱1۲ در گزارش سال. های فساد از آن کشور وجود نداشته باشدکه آماری در خصوص شاخصافتد؛ مگر آنقلم نمی

 13۱ا ایران در رتبه کشور دنی 1۶۱سیستم قضایی و احزاب سیاسی در در نهادهای دولتی و خدماتی،  وضعیت فسادو حسب بررسی 

اما وجود فساد  ،شاید آمار سازمان مذکور از صحت و سالمت کامل برخوردار نبوده و اغراض سیاسی در آن دخیل باشدقرار دارد. 

 ضرورتی انکارناپذیر است. در جامعه اداری

 ایران در فساد با مبارزه مقررات ها وطرح ها،قوانین، دستورالعملمبحث اوّل: 

 به یادار فساد .«شودمی داده تخصیص ،وظیفه از تخلف به فرد کردن وادار برای که نامشروع پاداش» از عبارتست اصطالح در فساد

 قوانین و عرف خود، فردی هایخواسته تأمین جهت در که شودمی اطالق عمومی بخش کارکنان از دسته آن رفتارهای مجموعه

 وانت و قدرت بکارگیری از ناشی که شودمی اطالق اقداماتی به اداری فساد» دیگر عبارت به. گیرندمی نادیده را شده پذیرفته
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هرچند که در ایران  (5931)مقیمی، «.است گروهی یا و فردی مالی منافع کسب برای دولت به وابسته یا و دولتی هایسازمان

 .های متفاوتی برآوردهایی از این فساد داشتهای مختلف و با شاخصتوان با شیوهگیری کرد اما میاندازهتوان میزان فسادها را نمی

 زمانی اصخ شرایط بر بنا نیز انقالب از پس و اقدام بازدارنده قوانین طراحی به نسبت شرایط درك با و دور گذشته از نیز گذارقانون

 یرانا در فساد با مبارزه هایطرح و هادستورالعمل قوانین، برخی. است نموده زمینه این در مختلف مقررات و قوانین تدوین به اقدام

 .شد خواهد ذکر اختصار اجمال و  به

 ل: قانون اساسیبند اوّ

اصول سوّم، چهل و نهم  در را مهم اساسی این قانون مقننین ، و پیش از انقالب گذشته در فساد اهمیت موضوع و وجود به توجه با

بر ایجاد نظام  در اصل سوم قانون اساسی )بند دهم( اند.ایران لحاظ نموده اسالمی جمهوری اساسی و یکصد و چهل و یکم قانون

س از پ است هقانون اساسی نیست دولت مکلف شدچهل و نهم در اصل . اداری صحیح و حذف تشکیالت غیر ضرور تاکید شده است

 ،حقذیو در صورت معلوم نبودن  تأدیه نماید به صاحبان حق اخذ و از فساد را حاصل هایثروت رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی،

هت ستر مناسبی جکه ببیش از یک شغل توسط کارمندان دولت  تصدی نهم نیزدر اصل یکصد و چهل و ل رد نماید. به بیت الما

 .ممنوع شده استفساد اداری بوده و تالی فاسد بدنبال دارد، 

  اجتماعی و فرهنگی ،ن برنامه پنج ساله توسعه اقتصادیقوانیبند دوّم: 

 رنامهب در امّا است نپرداخته اداری فساد موضوع به مستقیم طور بهاجتماعی و فرهنگی  ،اقتصادی توسعه اول برنامه درگذار قانون

مبارزه با فساد اداری و اجرای  ،( 1۱جزء ، 7بند )های کلی های اساسی و سیاستدر قسمت اهداف کالن کیفی خط مشیو  مدوّ

م توسعه نیز همچون برنامه اول به موضوع مورد بحث اشاره نشده در برنامه سوّرا تصویب نموده است.  صحیح نظام تشویق و تنبیه

ر مچنین دهو  به موضوع پرداخته عنوان توسعه سالمت و شفافیت اداریتحت  1۱۱در برنامه چهارم توسعه در بخشی از ماده  .است

پیشگیری و مقابله با فساد و اختالل در امنیت اقتصادی ، 2۱۲ماده « ب»بند در ذیل این موضوع را  گذارقانون ،برنامه پنجم توسعه

تدوین  با عرصه ارتقاء سالمت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در اینچنین هم ه است.را از جمله وظایف وزارت اطالعات دانست

 تدوین گردیده است. برنامه ششم توسعه 3۳در بند راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط 

 عادیقوانین : مسوّ بند

 :از جمله سخن رفته است؛به نحوی از انحاء  فساد اداریاز  نیزمجلس شورای اسالمی  از قوانین در بسیاری

  13۶۱قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختالس و کالهبرداری مصوب 

   13۶۶قانون محاسبات عمومی مصوب  

  1372قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 
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  1373قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک مصوب  

  1373قانون وصول برخی از مقررات مالی دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

  13۱۱نظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب قانون ت

  13۱۱قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

  13۱۲مصوب  )مریدا( ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساددولت  قانون الحاق

  13۱۶قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 

  13۱۶قانون پولشویی مصوب 

  13۱7قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 

  13۱7قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب 

  13۳2قانون مجازات اسالمی مصوب 

  13۳3قانون سازمان بازرسی کل کشور با الحاقات مصوب 

 ،های سازمان ملل متحد در رابطه با فساد اداری است ملحق شدهکه از زیرمجموعه« مریدا»به کنوانسیون  سویک ازکشورمان ایران 

مشکل  و اگر چه شده استاز سوی دیگر در مجلس قانون ارتقاء سالمت اداری و مبارزه با فساد اداری تصویب و که الزاماتی دارد

همچنین قانون دیوان محاسبات هرگونه دریافت . کرد قلمدادسند مقابله با فساد اداری به نوعی توان این قانون را میامّا  اجرایی دارد

های مستشاری اختیار داده تا در این زمینه تأشدت مورد مجازات قرار داده و به هیو پرداخت غیرقانونی و تخلفات مالی را به

را  های اجرایی درزمینه تخلفاته زمینه بازرسی از دستگاهکاست گیری کنند؛ عالوه بر این موارد، قانون بازرسی کل کشور تصمیم

 مقررات در در ابهام دالیل تعرض به قانون و ایجاد فساد اداری را»با این تفاسیر و وجود قوانین جامع و کامل باید  .ایجاد کرده است

د بر عملکر ، عدم نظارت مطلوبنینو عدم اجرای صحیح قوا بخش دولتی، سیستم تنبیه و مجازاتها در ، سطح دستمزدقوانین و

 (5931) مقیمی، «.دید کارکنان و مجریان قانون و ...

 انداز: سند چشمچهارمبند 

 دهگردی تأکید ،به سران قوا ابالغ شده 13۱2که در آبان ماه  اندازصرف نظر از مباحث موجود در خصوص ماهیت حقوقی سند چشم

به خانواده  مستحکمنهاد  ،برخورداری از سالمتفلذا  .اصول قانون اساسی وضع شده استها و این سند در مسیر تحقق آرمانکه 

 با مقابله .تعیین شده است 1۱۱۱یکی از اهداف سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  ،... تبعیض و  ،فسادفقر، دور از 

 ژهوی اهتمام با انقالب از پیروزی بعد هایسال طول در که است ایران اسالمی انقالب بنیادین شعارهای از یکی ناکارآیی و فساد

 .است شده مطالبه امر مسئوالن از رهبری و( ره) امام حضرت
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 ایماده 8: فرمان ند پنجمب

نهادهای ، 13۱۱ ماه بهشتاردی در اداری سالمت ارتقای و اقتصادی فساد با مبارزه مبنی برمقام معظم رهبری صدور فرمان حسب 

شور، اقدام دی کهای گردش مالی و اقتصاپذیر و گلوگاهاند تا نسبت به شناسایی نقاط آسیبمورد خطاب قرار گرفته قوه سهنظارتی 

شود، راهبردهای کالن مبارزه با فساد اره به عنوان منشور مبارزه با فساد از آن نام برده میهمودر این فرمان که  مؤثر انجام دهند.

مبارزه د تاس، ایماده ۱در راستای اجرایی و عملیاتی نمودن فرمان است.  ارائه شده یافتهجانبه و نظامدی و مالی با رویکرد همهاقتصا

و ه قوای سه گانه از طریق اقدام همه جانبداری فساد مالی و ا هایریشهمکلف به از بین بردن تشکیل و  با مفاسد اقتصادی

از سران قوا که مخاطبان اصلی  سؤال اساسیسال از فرمان رهبری،  1۲با توجه به گذشت  .شد ئیهقضامجریه و الخصوص قوای علی

ضریب نفوذ سالمت  اند؟ای چه اقداماتی انجام دادهماده ۱است که در راستای عملیاتی نمودن فرمان  اینباشند، ای میماده ۱فرمان 

 منافع با تضاد در را دولت هایبوده و سیاست انحطاط موجب فساد اداری چه میزان است؟ تا ادارینظام در مواجهه و مبارزه با فساد 

 مردم اعتماد در نتیجه انجامد.می امور هدایت در هادولت و کاهش اثربخشی ملی منابع رفتن هدر موجب و هددمی قرار اکثریت

های ارزش و اعتقاد دهد. فسادمی افزایش را کفایتی بی و تنبلی تفاوتی، بی یافته و کاهش غیردولتی و های دولتیدستگاه به نسبت

 .گرددمی جامعه سطح در جرم زایی موجب و دهدمی افزایش را کارها انجام هزینه کند،می متزلزل را اخالقی

 رفت از آنکار برونعلل استمرار فساد اداری و راه: مبحث دوّم

 استفاده سوء و اداری نظام در فساد وجود چراکه است؛ بوده هاحکومت نیز و هادولت اساسی اهداف از همواره سالم اداری نظام داشتن

 ستس را کشور و بنیان تهدید را حکومت نیز و هاآن مشروعیت و کارآیی خود شغلی جایگاه از دولتی کارگزاران و منصبان صاحب

 دهگردی بینیپیش کارهاییراه خاطی افراد با برخورد جهت ؛ایران جمله از دنیا حقوقی هاینظام تمامی در منظور همین به .کندمی

 و نموده دار خدشه را دولت کارمندان اداری جایگاه و حیثیت که رفتاری و اعمال هرگونه داشت بیان باید راستا همین در .است

 ایعده آنچه برخالف .است مجازات و قابل محسوب اداری تخلف نماید، فراهم را مقررات و قوانین و اشخاص حقوق نقض موجبات

 مراجع توسط و بوده کیفری جنبه واجد که دارند وجود تخلفات از تعدادی بود، نخواهند مجازات دارای تخلفات که کنندمی فکر

کرار کثرت و تو ماحصل  است معلول اداری فساد و تخلفات علتالزم به ذکر است که  .باشدمی رسیدگی و پیگیری قابل قضایی

 اشدب داشته خاصی هایویژگی بایدو  شودنمی اداری فساد باعث تخلفی البته هرگردد. می اداری فساد موجب بروز اداری تخلفات

 تدول هدف ترینمهم را اگر توسعه .است سازمانی مختلف بودن در سطوح نهادینهداشتن و  استمرار بودن، مکرر هاآن مهمترین که

 رساختا اصالح اهمیت گردد،می اجرا اداری و از مسیر بوروکراسی دستگاه طریق توسعه از هایبرنامه که جاآن از و بگیریم نظر در

 اداری تحول قالب در را اداری سیستم در اساسی اصالحات ها،واقعیت همین به توجه با هم دولت .شودمی نمایان روشنی به اداری

 دولت به 13۶۱در سال  ()رهخمینی امام که است توجه قابل نکته این .داده است قرار خود کار دستور در سوم برنامه چارچوب در
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و (5933)رجایی، «بگذارد میان در مردم با را مطالب و قراردادها به مربوط اطالعات که» کنندمی توصیه رجایی شهید دستپاك

نفس »فرماید: می سالمت اداری و مبارزه با فسادهمایش ملی ارتقای و در مرقومه خود به  13۳3مقام معظم رهبری نیز در سال 

ای بکند؟ مگر وضعیت برای کنم، لکن این سمینار و امثال آن بناست چه معجزهاهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین می

 (اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبریایگاه پ) «شما مسئوالن سه قوه روشن نیست؟

 بروز فسادهای بند اوّل: زمینه

ذکر گردید؛ فساد اداری  هابرخی از آن هگردد این است که چرا علیرغم وجود قوانین متعدد کاساسی و مهمی که مطرح می تسواال

ساد ف گیریشکلمؤثر در بروز  توان عللبه طور کلی می» ؟های رشد فساد کجاستخالءدر حال گسترش بوده و سیر صعودی دارد. 

یک  (5919پور، )رفیع.«تقسیم بندی کرد علل اداری و سازمانی و علل فرهنگی و محیطی علل شخصیتیبه سه گروه  رااداری 

برای مبارزه جدّی اراده عدم و  های قانونیخالءدر کنار آن حاکمیتی است و و  های دولتیمربوط به دستگاه فسادل عمومی شک

 ؟شودجام در سطح کالن اناین پیشگیری است و مستلزم آنست که  ا هر نوع فسادی پیشگیری الزمبرای مقابله ببدیهی است  است.

 ،ناهماهنگی بین مسئولین عدم کاهش فساد و عالوه بر هدف واحد نباشند همراه و تابعو  دیگر همگامهنگامی که قوای کشور با یک

 یدربردارندهکه  عمومی گسترده وفاق نوعی گیرانه،سخت قوانین وجود صرف نظر از .کندمی باز دیگران سوء استفاده برای را راه

ا هگیریها و یا تصمیمگذاریسیاستفساد نتیجه گاهی  باشد.میاست، نیاز  سازی شفاف کارهای و ساز نیز و مدنی مشارکت

بدون مجوزهای مختلف  صدور ،های دولتیگذاریسرمایه ای،منطقه ،ملی، های عمرانیطرحی الخصوص در حوزهمسئولین، علی

های نظام اداری کنونی این است که یکی از واقعیت»یاشد. آن میبار دقیق و بدون توجه به آثار زیان علمی و کارشناسیپشتوانه 

استانداردهای جاری امکان  ،های اداریبا تعداد زیادی از قوانین و مقررات مواجه و ابهامات موجود در رویه واحدهای اداری معموالً

بیشتر اجرایی  با تمام این موارد مشکل موجود (5991)افضلی، .«دهدها میو اقدامات خودسرانه را به کارگزاران آنهرگونه تصمیم 

 عیفض دانشجویی و اجتماعی هایجنبش ضعیف، مطبوعاتضعف است.  ،با تخلفاتقانون خورد راست؛ سپس در کشف تخلفات و ب

اعی از جمله عوامل ریشه دار شدن فساد در کشورمان اجتم سرمایه سطح کاهش و ضعیف مدنی جامعه و نهاد مردم هایسازمان و

ین دولت با توجه به قوانرسد که و به نظر می شده است خصوص مبارزه با فساد اداری قوانین و مقررات بسیاری تصویب در. هستند

دم ع د اداری کمبود قوانین نیست، بلکهبحث فسادر  بنابراین مشکل اصلیت. و مقررات موجود نیازی به تدوین سند ملی ندیده اس

های ها و پستبخش عمده فسادی که در کشور وجود دارد سوءاستفاده از موقعیتقوی برای مبارزه با فساد است. اراده و یک اداره 

 سادف با مبارزه حقوقی کار و ساز. های تولیدی و خدماتی دولتی استهای دیگران در شرکتدولتی یا سوءاستفاده از اموال و دارایی

 ،ی اخیریک دههدر طول  .است برخوردار زیادی اهمیت از نیز فساد هایریشه عنوان به تخلفات از ایگسترده طیف دادن پوشش و
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ا این ، امّاست متمرکز بودهو تغییر مدیران دولتی  عمومی الح مدیریت دولتی و امور بر اص های ضد فساد در ایران عمدتاًبرنامه

 .و به نظر اندیشمندان و عامه مردم، فساد اداری در ایران بیش از پیش افزایش یافته است ثر واقع نشدهها چندان مؤبرنامه

 

 های مقابله با فسادراهبند دوّم: 

باید توسط  دهد؛ پس قدرتجا که قدرت باشد و نظارت نباشد فساد رخ میهرو  کندنظارت مدنی دولت را فاسد می بدونقدرت 

ان یک اصل فراگیر به عنو درت و اختیارات سیاسی و اداریق باشد و اصل گردشی بودنچرخش و درشده  ناظران اجتماعی کنترل

 بو تقل فساد افشایدهد. شود و اگر محدود نشود حتماً فساد رخ میقدرت ذاتی نیست و توسط مردم به افراد داده می رعایت شود. 

 در یک عامل نیز یراه حل برای فساد اداردهند.  انجام را آن از جلوگیری جهت مناسب اقدامات باید بلکه نیست کافی تنهایی به

 دمعکه با توجه به آنشود، بلکه عناصر و عوامل زیادی باید دست به دست هم بدهند تا فساد در کشور کاهش یابد. خالصه نمی

رفتارهای  و هاانجام فعالیت عوامل مهم در توان یکی ازمی اداری را محیط و هاسازمان در روشن انجام امور ساختارهای شفاف و

 اهش. کسازی ساختار اداری استشفاف فضای تاریک و فساد اداری خروج از های مبارزه بامؤثرترین شیوه یکی از ،دانست فسادآلود

-مشارکت جویی وتقویت فرهنگ مشارکت خدمت به مردم، ها وساختار نظام ایجاد اصالحات در گویی وپاسخ تسریع در مراحل کار و

جعی برای تواند مرتقویت فرهنگ سازمانی که می مقابل مردم و ها درگویی دستگاهافزایش پاسخ های اداری،دستگاه پذیری در

های نایجاد سازما و قوانین،اصالح  انتخاب مدیران براساس شایستگی و نظام اداری و سیاست زدایی از. داحساس هویت کارکنان باش

استفاده از وسایل شروط اساسی مبارزه با فساد است.  از های قانونی برای مرتکبان فساداعمال مجازات ،طرفبی نظارتی دقیق و

ای کارهراه برخی از مدنی بیان کرد. کارهای سیاسی وقلمرو راه توان دربسیاری ازعوامل دیگر را می ارتباط جمعی درانتشار اخبار و

های اقتصادی کاهش مداخالت فعالیتر ب سازی قوانین مقررات حاکمشفاف اقتصادی چون بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت،

کنترل پنهانی، حسابرسی آشکار و نظارت فراگیر و  گیری ازفساد اداری مفیدواقع شود.پیش در توانددولت درامور اقتصادی و...می

های وارده، مختومه، احکام گزارش. ارائه آمار دقیق در مورد میزان استحساب شده برای مبارزه با فساد یک امر ضروری محسوب 

سو و نظارت مردم، احزاب کاالجرا مربوط به فساد و کالً عرضه معلومات دقیق در رابطه با وقایع فساد از یبرائت و احکام قطعی الزم

تواند یک وسیله خوبی برای جلوگیری از ارتکاب ها بر عملکرد دولت میسیاسی، سازمان های اجتماعی، مؤسسات غیردولتی و رسانه

 فعدلی و قضایی برای محو فساد اداری باور و اعتماد ندارند. برای کش بخشفساد اداری باشد. بسیاری از مردم به توانایی دولت و 

هرگونه فساد و عوامل آن به همکاری مردم نیاز است و برای جلب همکاری مردم باید اعتماد مردم را جلب نمود. باال بردن نظارت 

ها و جامعه مدنی اجازه داشته باشند که رفتار ها، رسانهها، تشکلعمومی بخشی از مقابله با فساد اداری است باید احزاب و اتحادیه

 .بردقدرت کنترل مدنی را باال میل داشته باشند و این موضوع دولت را زیر کنتر
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 گیرینتیجه

های اولین آثار نظری و بررسی 1۳7۱هه تری به خود گرفت، اما از دشکل جدی 1۳۲۱ی فساد در دهه اگرچه مباحث نظری درباره

فاضلی، .)زمینه دولت، حکمرانی و توسعه بوده استتجربی در باره فساد ارائه شد و از آن زمان به بعد یکی از اصلی ترین مباحث در 

فساد اداری به عنوان مجموعه ای از جرائم و تخلفات اداری، با خصوصیت سوء استفاده از اختیارات از سوی مقامات عمومی ( 13۱۱

. ود جلب نموده استهای اخیر اهمیت خاصی پیدا نموده و گستره آثار منفی آن توجهات بسیاری را به خدر سال برای کسب منفعت،

 فقیر بین شکاف افزایش و فقر رواج جامعه، در فسادها بدترین: »فرمایدبا  اهمیت پرداختن به فساد میدر رابطه مقام معظم رهبری 

 شخصی برای منافع مردم مالالبیت از و شوند اقتصادی و مالی فساد کسانی دچار که است این جامعه در فسادها بدترین .است غنی و

 هاشایستگی به و باشد تبعیض جامعه در قانون اعمال و اجرا در که است این فسادها ترینکنند. بزرگ تغذیه خود جیب کردن پر و

از آغاز وضع قوانین در جهت مقابله با فساد در ایران،  (13۱۶، فساد از دیدگاه رهبری) «نشود افراد توجه هایقابلیت و هاصالحیت و

یش از ب های اخیر این موضوعرانه قرار گرفته است؛ لکن در سالگهمواره بر استفاده از ابزارهای کیفری و سرکوبگذار رویکرد قانون

ز بین اقداماتی در راستای ا. لذا باشدهای دولتی نمیدستگاهدر  در به مهار فسادکه اقدامات کیفری به تنهایی قا پیش آشکار گشته

ر چند گذاری کشور درغم اینکه نظام قانون. علیپیش بینی شده است، در قوانین و مقررات فاسدهای ارتکاب مها و فرصتزمینه بردن

 کالن به ویژه دراداری  ی گذشته اقدام به تصویب قوانین متعددی در مبارزه با فساد اداری نموده است، اما وقوع جرایم و مفاسددهه

های مجلس مرکز پژوهشگونه مفاسد موفقیت چشمگیری حاصل نشده است. های اخیر نشان داده است، که در مبارزه با اینسال

کز ملی آمار و اطالعات اقتصادی های مبارزه با فساد، خواستار تشکیل مردلیل ناکارآمدی طرح چهاربا برشمردن  نیز شورای اسالمی

این مبارزه به نتیجه رسیده است که بعد از  در مواردیگر این امر است که های مهم، بیانمالحظه برخی پروندهبررسی و ده است. ش

ئیس بینی تشکیالتی که زیر نظر مستقیم راعمال شده است. از این رو پیشپرونده از سوی باالترین مقامات  مدیریتصرفاً بروز فساد، 

ها ه پروندهگونو مدیریت اینقضاییه باشد و بتواند به صورت مستمر و با در اختیار داشتن امکانات و نیروهای الزم، در پیگیری  قوه

 نقش موثری ایفا نماید، الزم و ضروری است.
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