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 فساد با مقابله و  یادار سالمت یارتقا قانون در رانیاتقنینی  ییجنا استیس گفتمان

 
 2شیدا علیدوست ،1 زهرا میرزایی

 

 .ایران اردبیل، ،شهرمشگین ،دانشگاه پیام نور ،شیمی و دانشجوی حقوق ارشد کارشناس 1
 ایرانآذربایجان شرقی،  ،مراغه ،آزاد اسالمی دانشگاه ،شناسیحقوق جزا و جرم ارشد یکارشناسدانشجوی  2

 

 

 

 سوءاستفاده خصوصیت با اداری، تخلفات و جرائم از ایمجموعه عنوان به اداری فساد :چکيده

 پیدا خاصی اهمیت اخیر هایسال در منفعت کسب برای عمومی مقامات سوی از اختیارات از

 نقش میان این در. است نموده جلب خود به را بسیاری توجهات آن، منفی آثار گستره و نموده

 زیرا است، مهم بسیار حقوقی، راهکارهای از یکی عنوان به اداری فساد با مبارزه در قانونگذار

 پژوهش، این از هدف رو این از. است قانونگذار مجوز ابتدا فساد، علیه عملی اقدام هرگونه الزمه

. باشدمی فساد با مقابله و اداری سالمت ارتقای قانون در ایران جنایی گفتمان سیاست بررسی

 استفاده بر همواره قانونگذار رویکرد ایران، در اداری فساد با مقابله جهت در قوانین وضع آغاز از

 این شدن روشن با اخیر هایسال در لکن است، گرفته قرار گرانهسرکوب و کیفری ابزارهای از

 باشد،نمی دولتی هایدستگاه در اداری فساد مهار به قادر تنهایی به کیفری اقدامات که موضوع

 در اداری مفاسد ارتکاب هایفرصت و هازمینه نبرد بین از راستای در اقداماتی بینیپیش شاهد

 سعی ،1931 مصوب فساد با مقابله و اداری سالمت ارتقاء قانون. باشیممی مقررات و قوانین

 اداری فساد با مقابله به پیشگیرانه، تدابیر و غیرکیفری ابزارهای از گیریبهره با است نموده

 امور کردن زهیمکان اطالعات، به آزاد یدسترس مقالهبراساس نتایج به دست آمده از این . بپردازد

 تیحما و ابدی کاهش حداقل به اداری ایهنهاد به اشـخاص مراجعه به ازین که ایگونه به اداری

 .باشدیم قانون نیا در رانهیشگیپ اقدامات نیترمهم از متخلف نیمخبر از

 .پیشگیرانه، اقدامات کیفریتدابیر  اداری، فسادنظام اداری،  :يديکل واژگان

 

 مقدمه

 و مقامات جامعه، آن اعضای حقوق و حق حفظ و تخلف گونه هر از عاری و سالم جامعه ایجاد برای که طورهمان

 قوانین نقض به اقدام خود عمل با که کسانی برای و کنندمی آن برای الزم مقررات و قوانین تدوین به اقدام ذیربط مسئولین

 نظم حفظ بر ناظر یا مجری خود که کسانی برای باید مقابل در گیرند،می نظر در( کیفری و انضباطی از اعم) اقداماتی نمایند،می

 و حق و قوانین نقض به اقدام اولی طریق به نیز آنها تا شود گرفته نظر در راهکارهایی نیز بوده جامعه افراد سوی از انضباط و

 که تصمیماتی در همواره مکلفند، اداری مقامات اساسی قانون در مقرر حاکمیت اصل موجب به که چرا نکنند؛ دیگران حقوق

 تصمیمات مانند باشد معینی اشخاص یا شخص به ناظر خواه اعمال و تصمیمات این) دهندمی انجام که اعمالی و گیرندمی
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 بر عالوه امر این برای که کنند رعایت را مقررات و قوانین( اداری هایبخشنامه و هانامهآیین مانند عموم به ناظر خواه و انفرادی

 استخدام قانون تابع بوده، جامعه بر حاکم کلی قوانین تابع جامعه افراد دیگر همانند مذکور مقامات اعمال بر نظارت اینکه

 .باشدمی نیز کشوری

 در شاغلین و شده بزرگی هاینارسایی و مشکالت دچار مختلف دالیل به بنا اداری نظام ما کشور در اخیر هایسال در

 به مردم اعتماد شدن دارخدشه سبب و نموده وارد معنوی و مادی هایخسارت مردم و کشور به اقداماتی انجام با دولتی بخش

 (. شودمی تعبیر اداری فساد به آن از که) شدند مذکور هایسازمان

قدمت فساد که به اندازه قدمت مفهوم دولت است، با قدرت و ثروت رابطه دارد. به همین جهت پیدایش فساد به 

که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است، معضل بسیاری گردد. فساد اداری چگونگی اداره امور عمومی مرتبط می

باشد. با پیدایش حکومت، دولت و برپایی تشکیالت اداری و نهادهای عمومی، سوءاستفاده از اختیارات از سوی برخی از جوامع می

جامعه همزاد است. فساد اداری با حرکت محدود از عوامل انسانی آن نیز شکل گرفته است. از این رو فساد با تشکیل حکومت در 

تری یافته و منجر به اخالل در روند توسعه شده است. نظام اداری فاسد با مصروف داشتن منابع مالی رو به جلو جوامع نمود بیش

مکان برد، توسعه پایدار را مختل و اکند که منابع را در خودش فرو میمختص به توسعه جامعه به مثابه باتالقی عمل می

شود. چنین با آسیب زدن به توسعه مانع رقابت سالم و عدالت اجتماعی میسازد. همبینی وضعیت اقتصادی را محدود میپیش

 ای ضروری است.بنابراین مبارزه با این پدیده و کاهش آن در هر جامعه

 شده وصول مجلس به الیحه عنوان به که فساد با مقابله و اداری نظام سالمت ارتقای قانون 1931 سال در آن سبب به

 تشخیص مجمع به ارسال از پس اساسی قانون 112 اصل اجرای در و موافقت آن آزمایشی اجرای با سال سه مدت به بود،

 .گردید ابالغ جمهور رئیس به اجرا برای 1/3/1931 مورخه در نهایتا نظام مصلحت

 جنایی سیاست از باید کشور مرتبط قوانین همه منسجم کیفری قوانین و مقررات داشتن برای که پیداست نیک

 هم و موسع مفهوم در هم ایران جنایی سیاست و نیست جدا مقوله این از اصوال نیز الذکرفوق قانون که کنند تبعیت همسانی

 هدف از این مقاله، بررسی .است شده متبلور فساد با مقابله و اداری سالمت تامین برای اشاره مورد قانون در مضیق مفهوم

باشد تا به این سواالت پاسخ داده شود فساد می با مقابله و اداری سالمت ارتقای قانون در ایران تقنینی جنایی سیاست گفتمان

وقتی فساد اداری  چیست؟ فساد با مقابله و یادار سالمت یارتقا قانون دردر پیشگیری از فساد  رانیا ییجنا استیس کردیروکه 

 توان با جرایم مرتبط با آن برخورد کرد؟اتفاق افتاد، چگونه می

 

 اداري فساد -1

فرانسوی  ریشه از فساد کلمه. است شده مطرح فساد از گوناگونی تعاریف ها،نگرش برحسب گوناگون جوامع در

(corrmption)  التینی ریشه و (Rumpere) نقض یا شکسته که آنچه. است شده گرفته کردن نقض یا شکستن معنای به 

 مانند مختلفی معانی فساد، برای فارسی زبان در. باشد اداری مقررات یا و اجتماعی یا اخالقی رفتار شیوه یک تواندمی شود،می

 (.293: 1931 افضلی،) است شده ذکر بدکاری و شرارت ستم، و ظلم زیان، گزند، گرفتن، را کسی مال ستم، تباهی،

 رفتار از نوعی تجلی فساد. دارد اشاره گروهی منافع یا شخصی منفعت کسب برای قدرت از سوءاستفاده به فساد

 از سوءاستفاده با غیرقانونی و نادرست طور به در آن که است( کشور مستخدمان خواه و سیاستمداران خواه) دولتی مقامات

 (.71: 1931 فرد،دانایی) سازندمی غنی را نزدیکانشان و خود آنها، به شده محول عمومی قدرت
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 هایسده اسکوالستیک فیلسوفان مثال، برای. دانستندمی انسان ناپذیرسیری حرص از ناشی را اداری فساد گذشته در

 آن بارز ویژگی که هجدهم قرن فلسفی جنبش - روشنگری دوره فیلسوفان. اندیشیدندمی گونهاین اداری فساد درباره میانه

 مقام سوءاستفاده: »کردند ارائه اداری فساد از تریدقیق تعریف نوزدهم قرن در دموکراتیک دولت پردازاننظریه و بود گراییعقل

 اداری از نظر کاظمی نیز فساد (.241: 1931 صبوری،) «غیرقانونی طور به درآمدش افزایش منظور به عمومی وجوه از اداری

 (.39: 1939 کاظمی،) شخصی نفع برای دولتی و اداری اختیارات از غیرقانونی استفاده از است عبارت

 صورت به حقوقی یا حقیقی شخص هر توسط که است فعلی ترك یا فعل هرگونه اداری سالمت ارتقا قانون در فساد

 نقض با دیگری، یا خود برای غیرمستقیم یا مستقیم امتیاز یا منفعت هرگونه کسب هدف با و عمداً که سازمانی یا جمعی فردی،

 مردم از جمعی یا و عمومی امنیت و سالمت یا منابع منافع، اموال، به را زیانی و ضرر یا پذیرد انجام کشوری مقررات و قوانین

 و دریافت اطالعات، یا امکانات سیاسی، اداری، موقعیت یا مقام از سوءاستفاده تبانی، اختالس، ارتشاء، رشاء، نظیر نماید، وارد

 و اسناد اختفاء یا تخریب جعل، غیرقانونی، هایتخصیص سمت به منابع این از انحراف و عمومی منابع از غیرقانونی هایپرداخت

 مالی. و اداری سوابق

 فساد موضوع با متفاوتی هایگونه به معموال و ندارد وجود همگانی قبول قابل تعریف اصوال اداری فساد خصوص در

 گروه اند،مشخصی دانسته مقاصد برای اداری جایگاه و موقعیت از سوءاستفاده را اداری فساد برخی شود.می برخورد اداری

 برای امکانات و منابع بدل کردن و رد و ارتباط هرگونه نیز ایو عده اندکرده نامگذاری فساد را کاری پنهان و گیری رشوه دیگری

 نوعی است، مشترك تعاریف این تمامی در آنچه اما .اندکرده تعریف اداری فساد هاسازمان در را غیرقانونی امور انجام

 تعریف و اداری فساد که روست این از و است سازمانی و اداری عملکرد در قانونی و اخالقی هایهنجار از تخطی و هنجارشکنی

  .شودمی فرهنگ و جامعه هر در قبول مورد هایهنجار از تابعی آن

 

 مصادیق فساد اداري -1-1

های جویی، ثروتعبارتند از رشوه، اختالس، رانت که باشد داشته نمود و بروز تواندمی مختلفی اشکال به اداری فساد

 بازی و ... نامشروع، پارتی

 تشکیل زمان به جرم این تاریخی سابقه. دانست بشر کیفری تاریخ جرایم ترینقدیمی از توانمی رشوه را الف( رشوه:

 موجب و نظم مخل را جرم این چون نیز هاحکومت. گرددبازمی جهان سطح در ساالری دیوان ساختار و هادولت اولین

 .گرفتندمی نظر در هاآن برای سنگینی بسیار هایمجازات دانستند،می حاکمیت به مردم اعتمادیبی

 برای کاری دادن انجام به تعهد یا پردازدمی دیگری به را چیزی آنها از یکی که است فرد و اراده توافق بر مبتنی رشوه

 به خود شغل با تعهد یا چیز آن پذیرش با( کارگزار) دیگری و وادارد وظایفش از یکی ترك یا دادن انجام به را او تا کندمی او

 به و دارد ایجابی جنبه دهد،می رشوه که کس آن به نسبت لکن شود؛می رشوه عنوان مشمول دو هر اقدام. پردازدمی سوداگری

 عربی در که دارد انفعالی حالت کند،می دریافت رشوه که آن به نسبت و گویندمی «رشا» را او عمل عربی زبان در لحاظ همین

 است اجماعی ارتشا حرمت عمل، حرمت نظر از. است ارتشا و رشا از فاعل اسم هم مرتشی و راشی. گویندمی «ارتشا» را او عمل

. است نظر اختالف کند، پرداخت رشوه اضطرار باب از کسی که موردی در و است قطعی اضطراری موارد غیر در رشا حرمت و

 ثابت هرگاه»: است کرده نظر اعالم چنین باره این در 1913 مصوب اسالمی مجازات قانون 331 ماده در اسالمی جمهوری مقنن
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 او به داده که مالی یا وجه و ندارد کیفری تعقیب بوده، مالی یا وجه دادن از ناچار خود حقه حقوق حفظ برای راشی که شود

 (.417 ،2 ج: 1932 خمینی، موسوی) است( ره)خمینی امام نظر بر منطبق نظر این. «گرددمی مسترد

 یا اداری و قضایی از اعم دولتی مأمورین و مستخدمین از یک هر که است این در ارتشاء جرم با اداری فساد تعامل

 با عمومی خدمات به مأمورین و مسلح نیروهای چنینهم و گانه سه قوای کلّی طور به و انقالبی نهادهای یا هاشهرداری و شوراها

 هایسازمان به مربوط که فعلی ترك یا فعل برای را مالی تسلیم یا وجه پرداخت سند یا مال وجه، مادّی، منفعت کسب هدف

 .نمایند قبول باشد،می مزبور

 یا حقیقی شخص هر توسط تواندمی فساد با مقابله و اداری نظام سالمت ارتقای قانون در مندرج تعریف طبق فساد

 دیگری یا خود برای غیرمستقیم یا مستقیم امتیاز یا منفعت هرگونه کسب هدف با سازمانی یا فردی جمعی، صورت به حقوقی

 دولتی مأمورین و مستخدمین جز کسی تواندنمی ارتشاء جرم مرتکب که حالی در پذیرد، انجام کشوری مقرّرات و قوانین نقض با

 چنین هم. باشد عمومی خدمات به مأمورین و مسلح نیروهای چنین هم و گانه سه قوای کلّی طور به و اداری و قضایی از اعم

 منفعت گونه هر کسب هدف با تواندمی اداری فساد که حالی در باشد، مادی منفعت یک کسب باید ارتشاء جرم تحقّق در هدف

 عنوان به ارتشاء که شودمی گیرینتیجه طور این بنابراین. گیرد صورت دیگری یا خود برای غیرمستقیم یا مستقیم امتیاز یا

 .باشد مختلفی مصادیق دارای تواندمی که است کلّی مفهوم یک اداری فساد و است اداری فساد از مصداقی

. دارد هادولت خود اندازه به قدمتی و بوده مطرح حکومت تشکیل با همزاد عمومی، اموال اختالس اختالس:ب( 

 به مأموران سایر یا و دولت به وابسته یا و دولتی هایشرکت و مؤسسات و دولت کارکنان و کارمندان تعدیات جمله از اختالس

 دولت علیه جدی تهدیدی عنوان به همواره و گیردمی صورت دیگر اشخاص یا دولت به متعلّق اموال به که است عمومی خدمات

 .گرددمی قلمداد ملّت و

 یا جمعی فردی، صورت به شخصی هر توسط تواندمی اداری فساد که است این در اختالس با اداری فساد تعامل

 و شوراها یا هاسازمان و ادارات کارکنان و کارمندان از یک هر توسط تواندمی فقط اختالس که حالی در پذیرد، صورت سازمانی

 به که مؤسساتی و محاسبات دیوان و انقالبی نهادهای یا و دولت به وابسته یا دولتی هایشرکت و مؤسسات و هاشهرداری یا

 مأمورین و مسلح نیروهای چنینهم و گانه سه قوای کلّی طور به و قضایی پایه دارندگان یا و شوندمی اداره دولت مستمر کمک

 توسط فقط اختالس که حالی در باشد، حقوقی یا حقیقی شخص تواندمی اداری فساد مرتکب. یابد ارتکاب عمومی خدمات به

 .یابدمی ارتکاب کالهبرداری و اختالس ارتشاء، مرتکبین مجازات تشدید قانون 3 ماده در مذکور حقیقی افراد

 که را اشخاص یا و الذکرفوق مؤسسات و هاسازمان به متعلّق که اموالی باید مختلس اختالس، جرم تحقّق برای

 که نیست الزم اداری فساد تحقّق برای که حالی در نماید، تصاحب دیگری یا خود نفع به است، شده سپرده او به وظیفه برحسب

 اداری فساد مرتکب است ممکن. نماید برداشت دیگری یا خود نفع به را هاآن او و شده سپرده دولتی کارمند به اموالی حتما

 به متعلّق اگر اختالس موضوع مال .دهد قرار غیرمجاز استفاده مورد را هاآن بلکه ننماید، برداشت دیگری یا خود نفع به را اموال

 3 ماده در مذکور هایسازمان از یک هر به متعلّق اگر ولی شود،می وارد مردم اموال به زیان و ضرّر صورت این در باشد، افراد

 به را زیانی و ضرّر تواندمی اداری فساد که حالی در. شودمی وارد مزبور هایسازمان به فقط زیان و ضرّر باشد، مذکور قانون

 .نماید وارد مردم از جمعی یا و عمومی امنیّت و سالمت یا منابع منافع، اموال،

 امکان مفهومی، لحاظ به که اقتصادی مولد هایفعالیت عرصه از خارج درآمدی از است عبارت رانتجویی:ج( رانت

 ثروت به رانت. است جامعه امکانات و هافرصت از سوءاستفاده معنا، ترینساده در رانت. دارد نیز را دیگر هایحوزه به سرایت
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 و جست از است عبارت جوییرانت و باشد خدمت یا محصول واقعی ارزش از بیشتر که شودمی گفته پرداختی هر به و بادآورده

 (.29: 1934 اسحاقی،) مازاد درآمد این به یافتن دست برای جو

. دارد پوشانی هم مفهوم، دو این از زیادی هایبخش و رودمی کار به مالی فساد با مترادف دقیقا گاهی جوییرانت

 هایزمینه در چنانچه نیز توسعه نظر از. شودنمی محسوب جامعه در غیراخالقی عمل یک و نداشته قانونی منع حتما جویی،رانت

 و وری بهره ضد تولیدی، ضد عمومی طور به هرچند نیست، اقتصادی غیر شود، گذاری سرمایه مجددا وری بهره از برخوردار

 اطالع یعنی شفافیت اصل مغایر و آمیزتبعیض رفتار عدم اصل مغایر حال هر به و است اقتصادی ناکارایی با همزاد اوقات بیشتر

 و فرد به صرفا ایتوسعه و پولی بانکی، اقتصادی، تحوالت به مربوط اطالعات که زمانی مانند باشد؛می ویژه امکانات وجود از عموم

 اقتصادی، مطالعات دفتر) است اطالعاتی رانت مصادیق جمله از امر این که گردد منتقل حقوقی یا و حقیقی خاص افراد یا

1937 :14.) 

تبانی یا مواضعه اصطالحا به معنای توافق اشخاص بر انجام کاری است که در عبارت د( تبانی در معامالت دولتی: 

قانونی معموال دارای باری منفی است، بدین معنی که معموال در عبارات قانونی هرگاه این عبارت به کار رود، نشانگر قصد 

 (.32: 1931پور، نونی است )مهدویاشخاص )حداقل دو نفر( به ارتکاب رفتاری غیرقا

« 13/9/1943قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی مصوب »جرم تبانی در معامالت دولتی، موضوع ماده واحده 

ها و موسسات وابسته به دولت یا مامور به های دولتی یا شرکتها و مزایدهاست که اعمال اشخاصی که در معامالت یا مناقصه

ها و موسسات مذکور شود را ها با یکدیگر تبانی کنند و درنتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتیا شهرداری خدمات عمومی و

انگاری نموده است. درواقع صدر ماده واحده مذکور، تمامی اشخاص را فارغ از اینکه سمت دولتی داشته باشند یا نه، جرم

که به نحوی از طرف دولت دخالت در معامله یا مناقصه و مزایده داشته گیرد. در ادامه، ماده واحده اعمال اشخاصی را دربرمی

انگاری کرده است. نخست آنکه در صورت علم و اطالع به تبانی معامله را انجام دهند و دوم به نحوی در باشند، به دو صورت جرم

ولت دخالت در معامله، مزایده و تبانی شرکت یا معاونت کنند. در دو فرض، فرض اخیر اشخاصی که به هر نحوی از طرف د

 شوند.مناقصه دارند، به حداکثر مجازات مذکور در ماده محکوم می

 مانند باشد،می قانونی مشروعیت فاقد که طریقی از وجه یا مال تصاحب و آوردن دست : بهنامشروع هايهـ( ثروت

 درآمد کسب اقتصادی، کد واگذاری طریق از نامشروع درآمد کسب ارزی، هایتعهدنامه فروش طریق از نامشروع درآمد کسب

 درآمد کسب اصولی، موافقت واگذاری طریق از نامشروع درآمد کسب صادرات و واردات مجوزهای واگذاری طریق از نامشروع

 .آزاد مناطق و مرزنشینی بازرگانی، هایکارت واگذاری طریق از نامشروع

 کشور داخل در شده تحصیل نامشروع هایثروت نیز و اقتصادی مفسدین مندیبهره و سوءاستفاده با برخورد در قانون

 قضائیه، قوه رئیس وظایف از یکی. است روز به قوانینی وضع نیازمند کشور از خارج به نامشروع هایثروت انتقال چنینهم و

 142اصل) است تصدی دوران از بعد و قبل ایشان فرزندان و همسر وزیران، او، معاونین و جمهور رئیس رهبر، دارایی به رسیدگی

 موجب به و است حالل کار و کسب بر کیدتأ 41 و 47 اصل موجب به ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در(. اساسی قانون

 صاحب به و گرفته را غیرمشروع موارد سایر و اختالس رشوه، غصب، ربا، از ناشی هایثروت است، موظف دولت نهم و چهل اصل

 .کند رد حق

در برخی موارد ممکن است، فساد متضمن سوءاستفاده از اختیارات و( سوءاستفاده از اختيارات و وظایف شغلی: 

اش باشد. برای مثال ممکن است کارگزار مسئول قراردادهای دولتی از اختیاراتش برای واگذار شده به فرد برای منافع شخصی
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فاده کند که خود در آن منافع شخصی دارد یا پیشنهاد بهبود مستغالتی را دهد که باعث باال خرید کاال یا خدمات از شرکتی است

 (.31: 1931پور، اش خواهد شد )مهدویرفتن ارزش مالی شخصی

هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را »کنوانسیون مریدا بیان می دارد:  13در این خصوص ماده 

داد تا سوءاستفاده از وظایف یا جایگاه یعنی اجرا یا قصور در اجرا عملی برخالف قوانین توسط مقام دولتی در  مدنظر قرار خواهد

مورد برای خود یا شخص یا واحد دیگر، موقعی که به صورت عمدی ارتکاب حین انجام وظایف خود به منظور کسب امتیاز بی

توان انجام امری که مربوط به وظیفه ه سوءاستفاده از وظایف شغلی را میبه طور خالص«. یابد، به عنوان جرم کیفری تلقی شود

شغلی فرد نبوده یا عدم انجام امری که مربوط به وظایف شغلی وی بوده است با قصد تحصیل منفعت تعریف کرد )دادخدایی، 

قانون مجازات جرایم  123ده و ما 1913قانون تعزیرات  331(. مصداق این جرم در قوانین داخلی ایران، ماده 141: 1931

کنوانسیون مریدا، تحقق جرایم مذکور در این مواد نیز همراه با  13است. مطابق با ماده  1932نیروهای مسلح مصوب 

 سوءاستفاده مالی و منفعت شخصی فرد است.

 پاسخ هاي پيشگيرانه در قانون ارتقا سالمت اداري و مبارزه با فساد-2

 سیاست در ارزشمندی و واال جایگاه است، مجرمانه پدیده با مبارزه راه بهترین و مؤثرترین که جرم وقوع از پیشگیری

 خطر ارزیابی و شناسایی بینی،پیش از است عبارت جرم، از پیشگیری قانون طبق جرم وقوع از پیشگیری. دارد کشورها جنایی

 تحقق وقتی جامعه، در ثرمؤ جنایی سیاست هایهدف. آن کاهش یا بردن بین از برای الزم اقدامات و تدابیر اتخاذ و جرم وقوع

 یک عنوان به «است سرکوب از بهتر پیشگیری» ایده. گیرد قرار اهمیت نخست درجه در همواره پیشگیرنده، تدابیر که یابدمی

 در. است گرفته قرار جنایی سیاست متولیان توجه مورد اخیر هایدهه در بزهکاری کنترل و جرم با مبارزه در راهبردی اصل

 گیرد.شود که مورد مطالعه قرار میمی توجه وضعی پیشگیری و اجتماعی پیشگیری نوع دو به پیشگیری

 

 اجتماعی پيشگيري-2-1

 پذیریجامعه فرایند در که فرد پیرامون هایمحیط لیهک بر که است پیشگیرانه هایاقدام مجموعه اجتماعی پیشگیری

 سعی تکمیلی، هایبرنامه بر تمرکز با جرم از پیشگیری روش این. گذاردمی ثیرتأ هستند، اجتماعی کارکرد دارای و داشته نقش

. نماید ایجاد امن و سالم محیطی تا دارد فراغت اوقات و شغلی هایفرصت مسکن، آموزش، خانوادگی، زندگی بهداشت بهبود در

 سازماندهی از تا است افراد شخصیت بر ثیرگذاریتأ هدف غیرمستقیم، یا مستقیم طور به اجتماعی پیشگیری در حقیقت در

توان ارائه راهکارهایی که برای پیشگیری اجتماعی از فساد اداری می .کنند پرهیز بزهکارانه هایانگیزه محور حول خود، فعالیت

 کرد، عبارتند از: 

 توجه اقدامات دسته سه به توانمی اجتماعی و فرهنگی مسائل زمینه در اجتماعی: و فرهنگی عوامل به الف( توجه

 :کرد

 هدفمند هایبرنامه طراحی طریق از کودکان پذیریجامعه با مرتبط هاینهاد کردن فعال و فرزندان تربیت نحوه به توجه -1

 آموزشی. هایکتاب درسی متون کردن روزبه و پاالیش ویژهبه

 امور از یک هیچ انجام به قادر تنهایی به کنند توجه باید کشور ارشد مسئوالن و دولت فساد؛ با مبارزه فرهنگ کردن عمومی -2

 مردم مشارکت نهاد، این نظر از. است مردم مشارکت جلب فساد، با مبارزه در جهانی بانک هایراهبرد از یکی .نیستند مردم

 (.91 ص: 1932 مختاری،) دهدمی کاهش را فساد
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 «رجوع ارباب تکریم طرح» قالب در مدتی تا آن از بخشی نیز ایران در که نظرانصاحب از بسیاری مکرر هایتوصیه جمله از -9

 تا شود ایرسانه نیز آن نتایج که است سودمند زمانی سنجینظر انجام البته. است مردم از سنجینظر انجام شد،می انجام

 .شوند تشویق مشارکت این ادامه برای و آگاه نظرات بندیجمع از مردم

 و اخالقی فرهنگ سطح ارتقای فساد، از اجتماعی پیشگیری هایراه از یکیدینی:  و اخالقی هايارزش ب( تقویت

 برخوردار ایهیژاهمیت و از است، دینی آن حکومت اساس و پایه که ما جامعه مانند جوامعی در امر این. است جامعه افراد دینی

 های اخالقی و دینی افراد جامعه اشاره کرد:سطح ارزش توان به موارد زیر برای باال بردناست. بدین منظور می

 خودکنترلی و تقوا -1

 (بیرونی) اجتماعی نظارت و کنترل -2

 حکومتی و اداری نظام کارگزاران سالمت -9

 هاانحصارطلبی و هاانحصارگرایی با مبارزه -4

 فساد با برخورد در تبعیض عدم -3

 نوع که دارد وجود مختلفی اداری هاینظام دنیا درکارآمد:  و سالم اداري نظام به مربوط ج( راهکارهاي

 از آن دهندهتشکیل عناصر و اندمتفاوت هم با فرایندهایشان و سازنده عناصر و اجزا ارتباط کیف و کم و هانظام این ساختاردهی

 با مبارزه و گیریپیش راهکارهای. دارند قرار مختلف هایدرجه در فساد از دور به و سالم روابط برقراری میزان و کارآمدی نظر

 عبارتند از: اسالم ارزشی مبانی اساس بر نظام این در فساد

 گراییشفافیت -1

 هاعزل و نصب در ساالریشایسته -2

 کارمندان معیشت به توجه -9

 مدنی جامعه الزمه و مدنی نهاد ترینمهم غیردولتی، هایسازماننهاد:  مردم هايسازمان تقویت و د( توسعه

. شوند جاها برخی در دولت جایگزین توانندها میاین سازمان. کنند سازماندهی توانندمی را مردمی هایمشارکت و هستند

 با داوطلبانه صورت به غیرحکومتی حقوقی یا حقیقی اشخاص گروهی از که است هاییتشکل غیردولتی، هایسازمان از منظور

 با مبارزه برای نهادها این اقدامات جمله از .باشدمی غیرسیاسی و غیرانتفاعی اهداف دارای و شده سیستأ مربوطه مقررات رعایت

 کرد: اشاره زیر موارد به توانمی عمومی سامانه سازیسالم و فساد

 عمومی آموزش روند به کمک -1

 فساد از پرهیز و مداری قانون فرهنگ برقراری -2

 دهیگزارش سازوکار به کمک -9

ای، عبارت است از توصیف رفتار یا اخالق حرفه نظام: گزارانکار ايحرفه اخالقی منشور تدوین به تکليف هـ(

ای که در آن در حال فعالیت است. موازین با الگوی رفتاری یک فرد شاغل با عنایت به اصول و اهداف سازمان، نهاد یا موسسه

های وی ارتباط ارائه الگو یا اصالح رفتار مستخدم در سه شاخه از مجموعه صددای، درهای مربوط به رفتار حرفهالعملدستور

باشد. این سه شاخه عبارتند از: نحوه رفتار و برخورد وی به اعتبار رابطه شغلی با نهاد متبوع خود؛ نحوه برخورد و تعامل وی می

که وی به جهت شاغل بودن در نهاد متبوع خود با با گروه همکاران؛ نحوه برخورد و رفتار وی با اشخاص ثالث )ارباب رجوع( 

 (.292: 1932ها سر و کار دارد )دادخدایی، آن
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های اداری، انتظامی، صنفی و گاه کیفری باشد. گاه ای ممکن است همراه با ضمانت اجرابینی مقررات اخالق حرفهپیش

ای برخوردار است؛ زیرا عدم رعایت آن ه به آن از اهمیت ویژهگردد، اما اعتبار و توجچه در حد یک توصیه رفتاری بیان مینیز اگر

 ایشان باشد.  توأم با سرزنش از سوی مقام باالتر و حتی گروه همکاران و چه بسا طرد وی از ناحیه

و  344ای بدون پیشینه نیست. برخی مقررات متفرقه مانند مواد در نظام داخلی ایران، مقررات مربوط به اخالق حرفه

قانون  1ی قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی ماده 9و  2، مواد 1913قانون مجازات اسالمی  343

هایی از توجه داری اسناد و سوابق محرمانه، نمونهشویی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری در ارتباط با حفظ و نگهمبارزه با پول

 است.ای گذار به اخالق حرفهقانون

( و آیین رفتار 1911ای سازمان حسابرسی )(، آیین رفتار حرفه1974نامه انضباطی انجمن حسابداران )چنین آیینهم

دن ای و دارا بو( نشان از توجه جامعه حسابداری ایران بر رعایت اخالق حرفه1932حسابداران رسمی ایران ) ای جامعهحرفه

 ای مدون است.آیین رفتار حرفه

ای در سازمان متبوع توجه شده است. در جلسه مورخ نامه اخالق و رفتار کارکنان گمرك نیز به رفتار حرفهنظامدر 

ادای سوگند و امضای »ای در خصوص نامههیأت وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، تصویب 19/11/1933

نامه بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و مقرر گردید. این تصویب« منشور اخالقی و اداری در استخدام کارمندان دولت

به تصویب رسیده  1937قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  23ماده  1سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد تبصره 

که به امضاء و سوگند های آن، از ضرورت وجود منشور اخالقی و اداری قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 23است. ماده 

رسد، صحبت نموده است. وفق تبصره یک، اصول و مفاد منشور مذکور، متن های اجرایی میمدیران و کارمندان دستگاه

های اجرایی که متناسب با وظایف و شرایط خاص هر دستگاه با رعایت منشور اخالقی نامه و تعهدات کارمندان دستگاهسوگند

نامه، برخی اصول حاکم بر منشور اضافه است، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این تصویبمصوب مواردی به آن قابل 

گویی، عدم مداری(، احترام و اعتماد، شفافیت، پاسخمداری )مردمشامل اصل برابری، حاکمیت قانون در مناسبات اداری، شهروند

نامه کارگیری مهارت و تخصص را نام برده است. اجرای تصویباستفاده از موقعیت شغلی، تعهد و وفاداری به سازمان و بهسوء

رغم های اداری خواهد بود. بهها و نهادای و توجه جدی به آن در دستگاهمذکور گام مهمی در نهادینه شدن مفهوم اخالق حرفه

سالمت نظام اداری، شش ماه پس از  قانون مقابله با فساد، دولت را موظف نموده با محوریت ارتقاء 1نامه، ماده وجود این تصویب

های مذکور، کلیه دستگاه ماده را تدوین نماید. افزون بر این، تبصره« گزاران نظامای کارمنشور اخالق حرفه»تصویب این قانون، 

ب منشور های خود در چهارچوقانون را مکلف نموده تا بر اساس وظایف و ماموریت 2 ماده« ج»و « ب»، «الف»های موضوع بند

چنین قانون ای و اخالقی مقامات، مدیران و کارکنان خود اقدام نماید. همگزاران نظام، به تدوین رفتار حرفهای کاراخالق حرفه

ای قضات مانند نظم در ورود و خروج، به نحو تلویحی متضمن برخی مصادیق اخالق حرفه 1931نظارت بر رفتار قضات مصوب 

کنواسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد، تحت  3 ل، نظارت و کنترل امور شعبه است. مادهصدور آراء مستند و مستد

 را مورد توجه قرار داده است.« های رفتاریمقررات یا استاندارد»، موضوع «ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتی»عنوان 

 

 پيشگيري وضعی-2-2

. توجه به مثلث کندیاست که ابزار و فرصت ارتکاب جرم را از مجرم سلب م یناز جرم در ا یوضع یشگیریپ کارکرد

آنها که قاعده مثلث  ینترجمع شوند. مهم یدجرم، سه عامل با یکارتکاب  یموضوع کمک کند. برا ینبه درك ا تواندیجرم م
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. شودیآن قصد مجرمانه م در افراد و به تبع یدرون یلشدن م یدارباعث ب انگیزهمجرمانه است.  یزهانگ دهد،یم یلجرم را هم تشک

از  یدشدند، با یزهمجرمان واجد انگ یلاتخاذ گردد. اما اگر به هر دل یشگیرانهپ یراست، تداب یعامل، ضرور ینبردن ا یناز ب یبرا

 یترصت از مجرمان اهمسلب ف دو، ینا یانکرد. از م یریجرم جلوگ بفرصت و ابزار ارتکا یعنی مثلث، ینا یگراجتماع دو ضلع د

 یزهکنند، باز هم مجرمان باانگ یآورارتکاب جرم را از سطح جامعه جمع یامر هرچه بکوشند، ابزارها یانمتصد یرادارد. ز یشتریب

گرفت. به  یدهرا در کاهش جرائم ناد زارهااب ینا یآورجمع یتاهم یدحال نبا ین. هرچند در عیابندخواهند توانست به آنها دست 

 :1931 ی،از تعرض مجرمان است )صفار یدگاندها و بزهحفظ آماج دارد، یتاز جرائم اولو یوضع یشگیریهر حال، آنچه در پ

232.) 

های تعیین شده در قانون اساسی جوامع دموکراتیک ها )قوه مجریه( به لحاظ مهلتاز آنجا که از یک سو، عمر دولت

دامات پیشگیری وضعی بیشتر عینی و قابل رویت است و اجرای آن بالفاصله آثار خود را نشان کوتاه است و از سوی دیگر، اق

همانند آنچه نسبت به قانون ارتقاء سالمت نیز تا حدود زیادی صدق –دهد، در مقایسه با اقدامات پیشگیری اجتماعی می

 بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. -کندمی

 توان به آنها اشاره کرد، عبارتند از:یری وضعی از فساد اداری میراهکارهایی که برای پیشگ

 میان رودررو هایبرخورد و حضوری مراجعه اطالعات: آوريفن از استفاده و اداري امور نمودن الف( مکانيزه

 از استفاده با افراد حضور ضرورت رفع بنابراین،. باشدمی آمیزفساد هایمراوده گیریشکل عوامل جمله از کارمند و رجوع ارباب

 .است برخوردار اهمیت از اطالعات آوریفن و علوم

های اجرایی را به انجام موارد فوق در ظرف دستگاه 911در ماده  3/1/1937قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 

های )الف(، کلیه اشخاص مشمول بند 2قانون مقابله با فساد و ارتقاء سالمت اداری 21 زمانی تعیین شده، ملزم نموده است. ماده

را مکلف نموده است، ظرف دو سال پس از تصویب قانون، فرایند امور مالی و مکاتبات اداری خود را مکانیزه  2 )ب( و )ج( ماده

ر شورای عالی های مالی و اداری ثبت شده دافزارهای مشمول قانون منحصرا از نرمنهاد بر استفاده 9و تبصره آن 21 نمایند. ماده

های مصوب ها و استانداردافزار، از رعایت معیارانفورماتیک تاکید دارد. شورای عالی انفورماتیک نیز باید پیش از ثبت هر نرم

 های مورد استفادهافزارسال از تصویب این قانون، نرماشخاص مشمول موظفند، ظرف یک چنین کلیهاطمینان حاصل نماید. هم

ها، حسابداران و حسابگفته، تمام ذیقانون پیش 22افزون بر این، طبق ماده  4با شرایط مزبور سازگار نمایند.فصلی خود را 

                                                           
ربط، اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند: های ذیالعملهای اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستوردستگاه» 1 

های ی فرمارائه -2؛ بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نمایدی خدمات همراه با زمانی ارائهرسانی الکترونیکی در خصوص شیوهاطالع -1

صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجع حضوری ی خدمات به شهروندان بهارائه -9های الکترونیکی؛ مورد نیاز جهت انجام خدمات، از طریق ابزار و رسانه

 مردم به دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت.

 «.گرددتصویب این قانون به ترتیب یک، دو و سه سال تعیین می( این ماده از تاریخ 9( و )1های )تبصره: مدت زمان اجرای بند

اند ظرف دو سال پس از تصویب این قانون فرایند امور مالی و مکاتبات این قانون مکلف 21ی های )الف(، )ب( و )ج( مادهی اشخاص مشمول بندکلیه» 2 

 «.اداری خود را مکانیزه نمایند

های مالی و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت افزاری این قانون موظفند فقط از نرمج( ماده_الف(، )ب( و های )ی اشخاص مشمول بندکلیه» 9 

 رسیده استفاده نمایند.

 های خارجی اعالمی از سوی شورای مزبور از شمول این ماده مستثنی است.افزارخرید نرم -1ی تبصره

 های مصوب اطمینان حاصل نماید.ها و استانداردافزار از رعایت معیاراید قبل از ثبت هر نرمشورای عالی انفورماتیک ب -2ی تبصره

 «.های مورد استفاده فعلی را با شرایط مزبور سازگار نمایندافزارسال از تصویب این قانون، نرمی اشخاص مشمول، موظفند ظرف یککلیه -9ی تبصره

 .21ی ماده 9ی تبصره 4 
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های مورد استفاده در مجموعه خود افزارهای دولتی، عمومی و خصوصی، مکلف به اطمینان از اصالت نرمبازرسان قانونی در بخش

 گذار بوده است.های مورد استفاده، مورد توجه قانونافزارتن ضریب امنیت نرمباشند. بدیهی است حفظ ایمنی و باال رفمی

های حمایت قانونی از مخبرین، شهود و کارشناسان موجب باال رفتن هزینه دهندگان جرم:ب( حمایت از گزارش

ی کسانی است که موارد فساد را گردد. یکی از طرق حمایت، تعیین پاداش براارتکاب جرم و در نتیجه بازدارندگی از وقوع آن می

ها، به مثل است. در قوانین برخی کشور جویی، تهدید و مقابلهها در مقابل انتقامکنند، روش دیگر، تأمین امنیت آنگزارش می

 اند. کارمندان دولت یا کسانی که مسئولیت مستقیم در کشف جرم و تخلف دارند، از این حکم خارج شده

دولت را مکلف به حمایت قانونی و تامین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت  1بله با فساد،قانون مقا 11 ماده

چنین شناسایی مرتکب در اختیار مراجع گیری، کشف یا اثبات جرم و همدهنده اطالعات خود را برای پیشعنوان مخبر و گزارش

مذکور به  اند، نموده است. در مادهجویانه قرار گرفتهانتقام دهند و به همین دلیل در معرض تهدید و اقداماتصالح قرار میذی

رسد، با توجه به بیان علت مذکور در ماده به شرح عبارت اشخاصی عنوان شهود یا گواهان و مطلعان تصریح نشده و به نظر می

صالح قرار تیار مراجع ذیچنین شناسایی مرتکب در اخگیری، کشف یا اثبات جرم و هماطالعات خود را برای پیش»... که 

جرم معموال مربوط به زمان  دهنده و اعالم کننده، حکم آن قابل تسری به شاهد و مطلع نیز باشد؛ زیرا جایگاه گزارش«دهد...

مشاهدات، مسموعات و اطالعات خود  کشف جرم و شروع تعقیب است و در مراحل بعدی رسیدگی، شهود و مطلعین به ارائه

دهنده وجود ندارد. در هر صورت تدوین و تصویب مخبر و گزارش اطالعات از ناحیه رچند مانعی برای حضور و ارائهپردازند؛ همی

گزارش یا اعالم  ها را مکلف به ارائهقانونی در رابطه با توسعه این ماده نسبت به شهود و تمام افراد، حتی کسانی که قانون آن

رسد و از این ضروری به نظر می 1913قانون مجازات اسالمی  717 و افراد مشمول مادهجرم نموده، مانند حسابرس، کارشناس 

آن به سایر اشخاص، افزون  ، توسعه«دهندهگزارش»و « مخبر»چنین با توجه به اطالق عنوان شود. همبابت تفاوتی احساس نمی

که درج این ماده پس از بیان تکلیف برخی اشخاص و قانونی موافق است؛ ضمن این بر پلیس و مامور اطالعاتی، با ظاهر ماده

ها و حتی افراد آن به همه 11 نماید. بنابراین در شمول ماده( به اعالم جرم، موضوع را تایید می13و  14مقامات )شرح مواد 

 عادی جامعه تردیدی وجود ندارد.

جرایم فساد و مفاسد اقتصادی )بند  ی افتراقی ویژهبینی تدوین آیین دادرساز دیگر ابداعات قانون مقابله با فساد، پیش

؛ 9(11 گیری از فساد و مبارزه با آن )مادهپیش های غیردولتی در زمینهگیری از ظرفیت نهاد؛ ضرورت بهره2(11 ماده« ب»

                                                           
دهنده لف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تامین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان فجر یا گزارشدولت مک» 1

دهند و به این دلیل در معرض صالح قرار میچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مرجع ذیگیری کشف یا اثبات جرم و هماطالعات خود را برای پیش

 «.گیرند، اقدام نمایدجویانه قرار میامات انتقامتهدید و اقد
ظرف مدت یک سال الیحه جامعی به منظور رسیدگی به جرایم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان  -ی قضاییه موظف است: ... بقوه» 2

ها، آیین دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه کند و الحیتشوند شامل تشکیالت، صهای دولتی و عمومی که سبب شغل و یا وظیفه مرتکب میدستگاه

 «.به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد
گیری و مبارزه با فساد و سنجش ی پیشنهاد در زمینههای مردمی توسعه و تقویت سازمانوزارت کشور موظف است تمهیدات الزم را درباره» 9

ی آن را به مجلس شورای اسالمی ارائه مصالح نظام و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه فراهم آورد و گزارش ساالنههای فساد با رعایت شاخص

 «.نماید
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ر کشور و های فساد دو ضرورت فراهم آوردن تمهیدات سنجش شاخص 1(91ی رسانی و آموزش همگانی )مادهضرورت اطالع

 (.293: 1932( است )دادخوایی، 11 آن به مجلس )ماده گزارش ساالنه ارائه

ای برای سازی هم یک استراتژی ضد فساد و هم منبع بالقوهخصوصیسازي بر فساد اداري: ج( تأثير خصوصی

قی مانده را کاهش دهد و این فرایند خواهی باهای رانتگران باید فرایندی را طی کنند که انگیزههای فاسد است و اصالحدرآمد

ها صورت ها است و باید با شفافیت بیشتری بخصوص در ارزیابی داراییجای جانبداری از ائتالفنیازمند مشارکت گسترده به

سازی مبتنی بر سند هزینه و تسویه حساب کمتر در معرض فساد ( معتقدند که خصوصی1331« )کافمن و سیگلبایوم»گیرد. 

گیرد، زمینه سازی به شیوه خریداری توسط مدیریت و کارکنان همان شرکت صورت میارند، ولی هنگامی که خصوصیقرار د

های تجاری به های دولتی به مردم از طریق مزایده و فروشچه واگذاری شرکتشود. اگراستفاده فراهم میگسترش فساد و سوء

ها در فرایند شود و الزم است دولتت و مدیریت مناسب متعادل میشود، اما با شفافیکُندی و با سرعت کم انجام می

باشد، توازن و تعادل برقرار کنند سازی بین سرعت و فرایند واگذاری و انتقال که از نظر مردم قانونی و مشروع میخصوصی

 (.24: 1932)راغفر، 

ویژه مواردی که به نحو وقایع، بههای جمعی و نشریات در جوامع بسته، رسانه د( دسترسی آزاد به اطالعات:

شود، از آزادی کامل مستقیم و غیرمستقیم به رضایت مردم از سیستم اداری و در نهایت مشروعیت نظام حکومتی مربوط می

 اجتماعی در اثر اطالع ریزی و ضربه به شخصیت و وجهتری دارد. ترس از آبروها، فساد رشد سریعبرخوردار نیستند. در این کشور

عمومی نسبت به ارتکاب فساد، به همان اندازه که در مقابل فساد بازدارندگی دارد، به عنوان مانعی برای آزادی بیان و دسترسی 

رود و از طرفی، شفافیت در که این هر دو، حق طبیعی شهروندان به شمار میشود؛ حال آنعمومی به اطالعات محسوب می

 (. 119: 1913مینان و اعتماد عمومی را در پی دارد )حبیبی، های سیستم اداری، افزایش اطفرایند

رسانی جمعی و ایجاد شفافیت در بر اطالع 39و  92قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد در مواد 

، 9ت. تبصره یک ماده های الکترونیک اسرسانی از طریق دیدارگاههای دولتی تاکید دارد. در این قانون، مجری اصلی اطالعقرارداد

ها ممنوع بوده و یا هایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین، افشای اطالعات آنقرارداد

رسانی عمومی مستثنی دانسته و تشخیص محرمانه بودن را به عهده کارگروهی های محرمانه را از شمول حکم اطالعقرارداد

ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون دستگاه وزرای اطالعات و امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه متشکل از معاونان،

                                                           
های فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و خانهسازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، وزارت» 1

رسانی این قانون که از طریق های آموزش عمومی و اطالعهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی موظفند در راستای اجرای برنامهپزشکی و سایر نهاد آموزش

 «.گردد، اقدامات الزم را به عمل آورندستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ابالغ می

های مربوط به معامالت متوسط و باالتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش قراردادمتن »قانون مذکور اعالم می دارد:  9ی بند )ب( ماده 2 

چنین اسناد و گردد و هماین قانون منعقد می 2ی های )الف(، )ب( و )ج( مادههای مشمول بندمناقصه، مزایده، ترك تشریفات و غیره توسط دستگاه

ها وارد ها، باید به پایگاه اطالعات قراردادابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعود و تغییر آن و نیز کلیه پرداختگونه الحاق، اصالح، فسخ، ها و هرضمائم آن

باشد و یا ها ممنوع میهایی که ماهیت نظامی و امنیتی دارند و نیز مواردی که به موجب قوانین، افشاء اطالعات آنی یک این ماده قراردادتبصره«. گردد

 های محرمانه را، از شمول این حکم مستثنی دانسته است.قرارداد

ی مدیریت و ریزی و نظارت راهبردی و توسعههای برنامهی معاونتگیری فساد، تکالیفی را حسب مورد بر عهدهگیری از شکلبه منظور پیش 3 ماده 9 

سازی اطالعات های شفافکارها و راهبه تدوین سیاست»ف( چنین آمده است:ها در بند )الی آنی انسانی رییس جمهور قرار داده است که از جملهسرمایه

ی های اجرایی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیههای دستگاههای اطالعاتی و استاندارد سازی امور و مستند نمودن فعالیتو استقرار و تقویت نظام

 «.های نظارتی و اطالعاتی کشور اقدام نمایدهای اطالعاتی دستگاهچنین نیازرسانی الزم به عموم مردم و همعملیات، اطالع
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ماده مذکور، تأخیر در ورود اطالعات، ورود اطالعات ناقص و یا خالف را با ضمانت اجرای شش ماه  2مربوطه دانسته است. تبصره 

 است. تا سه سال انفصال موقت از خدمت تنبیه نموده

 

 پاسخ هاي سرکوب گرانه در قانون ارتقا سالمت اداري و مبارزه با فساد-3

شود. منظور از تدابیر واکنشی یا پسینی، اقداماتی است که پس از وقوع پدیده مجرمانه در جهت مبارزه با آن اعمال می

کند، اعم از یک پدیده مجرمانه اتخاذ می این اقدامات در مفهوم عام شامل تمامی تدابیری است که یک نظام حکومتی در مقابل

 کیفری و مدنی و اداری و حتی صنفی.

 

 کيفري هايپاسخ-3-1

گیری عمومی مطرح است که بر اساس آن، کیفر و مجازات مرتکب باید گیری کیفری، ابتدا کارکرد پیشدر بحث پیش

گیری خاص یعنی کیفر ب شوند. سپس کارکرد پیشعبرت همه کسانی باشد که ممکن است از اندیشه به عمل گذر کرده و مرتک

حالت، فرض بر این است شود. در ایناش گردد، مطرح میهای مجرمانهای که موجب انصراف وی از تکرار رفتارمرتکب، به گونه

این کارکرد به سازی است. تر باشد، اثر بازدارندگی آن بیشتر خواهد بود. سرانجام سومین کارکرد خنثیکه هر چه مجازات شدید

باشد، خواه به صورت موقت، خواه دائم. به عنوان مثال، کیفر مرگ دنبال کاهش توان و امکان ارتکاب اعمال مجرمانه به صفر می

: 1939و زندان ابد ابزاری است برای سلب توان ارتکاب و قرار دادن آنان در حالتی که امکان صدمه زدن نداشته باشند )جندلی، 

94.) 

 از قوانینی به توانمی جمله از. است شده بینیپیش مختلف قوانین در فساد با مبارزه برای دولت تکالیف و وظایف

 13/3/1971 مصوب) برداریکاله و اختالس ارتشا، مرتکبین مجازات تشدید قانون ،(13/3/1972 مصوب) تعزیرات قانون جمله

 اداری تخلفات به رسیدگی قانون ،(13/3/1911 مصوب) مسلح هاینیرو جرائم مجازات قانون ،(نظام مصلح تشخیص مجمع

 اسالمی مجازات قانون همچون قوانینی در مقرر جزایی اجرایی هایضمانت و آن بعدی اصالحات و( 11/3/1912 مصوب)

 هایدستگاه در رشوه با مبارزه و پیشگیری نامهآیین عالوه، به. کرد اشاره( 1913 مصوب بازدارنده هایمجازات و تعزیرات)

 مجمع در فساد با مبارزه برای متحد ملل سازمان کنوانسیون پذیرش تصویب ،(وزیران هیأت 1/3/1933 مصوب) اجرایی

 ارتقای قانون نهایت در و 13/11/331933 مصوب) ایران اسالمی جمهوری الحاق ،1931 سال در نظام مصلحت تشخیص

 .کرد اشاره نظام مصلح تشخیص مجمع 1/3/1931 مصوب فساد با مقابله و اداری نظام سالمت

 

 هاي غيرکيفريپاسخ-3-2

ترین ضمانت اجرا در مقابل های کیفری اگر چه همواره مهمضمانت اجراهای مختلفی در قبال جرم وجود دارد. پاسخ

و هم جامعوی؛ و در فرض بزه بوده و هست، امّا بی تردید تنها ضمانت اجرا نیست. پاسخ به جرم ممکن است همزمان هم دولتی 

 تواند کیفری، مدنی و اداری یا فقط کیفری باشد.دولتی بودن می

 الف( اقدامات اداري

العمل مراجع اداری در قبال یک پدیده خالف قانون است که گاه مستقال و گاه در کنار منظور از اقدامات اداری، عکس

استناد در مورد ضمانت اجراهای اداری، عبارت است از قانون رسیدگی  ترین متن قانون داخلی موردشود. مهممجازات اعمال می
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این قانون به منظور رسیدگی به تخلّفات اداری در هر یک از  1. بر اساس ماده 1912به تخلّفات اداری مصوّب آذر ماه 

تشکیل خواهد شد.  «هیأت رسیدگی به تخلّفات اداری کارمندان»هایی تحت عنوان های مشمول این قانون هیأتدستگاه

های بدوی و تجدید این قانون، هر یک از هیأت 2باشند. طبق مفاد ماده های بدوی و تجدید نظر میهای مزبور شامل هیأتهیأت

باشند که با حکم وزیر یا باالترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و البدل مینظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی

این  3شوند و انتصاب مجدد آنان بالمانع است. ماده برای مدّت سه سال منصوب می 1های موضوع تبصره ماده هسایر دستگا

 قانون انواع و مصادیق تخلّات اداری را به قرار زیر احصا کرده است:

 اعمال و رفتار خالف شئون شغلی یا اداری -1

 نقض قوانین و مقرّرات -2

 ها بدون دلیلانجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا  -9

 ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیّت -4

 اخاذی، اختالس و ... -3

 تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:  3مطابق ماده 

 اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی -1

 توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی -2

 شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سالالعاده کسر حقوق و فوق -9

 انفصال موقّت از یک ماه تا یک سال -4

 تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدّت یک تا پنج سال. -3

 مدنی ب( اقدامات

 اعمال زیرا دارد؛ دنبال به نیز را خسارت جبران و مدنی هایواکنش اداری، و کیفری اجراهای ضمانت بر عالوه فساد

 اشخاصی خسارت جبران به مکلف دولت. آوردمی فراهم را شهروندان یا و دولت بر هاییخسارت بروز موجبات نوعا فسادآمیز

 مرتکب شناسایی چنینهم و جرم اثبات یا کشف پیشگیری، برای را خود اطالعات دهنده، گزارش یا مخبر عنوان تحت که است

 ممکن خسارت یا صدمه واردکننده ناحیه از آن فوری جبران امکان که مواردی در البته دهند،می قرار صالحذی مراجع اختیار در

 .نباشد

 ج( اقدامات قضایی

 با وکال و قضّات که هستند افزارهایی نرم و هارایانه طراحی حال در دنیا پیشرفته کشورهای قضایی هایدستگاه امروزه

 به اینترنت طریق از وکیل الیحه حتی و شکایات کشورها این در. دهند انجام را خود وظیفه احسن نحو به هاآن کارگیری به

خود  11ماده « ج»قانونگذار در قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، قوه قضائیه را مطابق بند  .شودمی ارسال دادگاه

ای مکلف کرده است تا پایگاه اطالعات مدیریت پرونده های مطروحه در دستگاه قضایی را ظرف دو سال راه اندازی نماید، به گونه

 که:

های مطروحه حداکثر بیست و چهار ساعت پس از تولید یا دریافت در و پروندهنسخه الکترونیکی از اطالعات، اسناد  -1

 سامانه ثبت شود. 

 ها قابل ردیابی و پیگیری باشد.نوبت دهی رسیدگی به پرونده ها توسط سامانه تولید شود و فرایند رسیدگی به پرونده -2
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هویّت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضایی  های وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضایی با احرازثبت کلیّه نامه -9

 پذیر گردد. امکان

امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیّه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین، مجاز شناخته  -4

 شده، میسّر گردد. 

 اندازی نماید.پایگاه اطالعات آراء صادره قضایی را راه -3

قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد و در جهت  11ماده « ج»ا قوه قضائیه با توجّه به بند در همین راست

رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با عنایت به این که در کلیّه مراحل تحقیق و 

داده پیام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل  رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات الکترونیک قضایی،

توان صرفا به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطالعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود، باشد و نمیمی

 اقدام به ارائه خدمات قضایی در فضای مجازی نمود.

ها باید به استناد هایی هستند که به دلیل اهمیّت فوق العاده محتوای آنفقت نامههای معاضدت قضایی، موانامهموافقت

های معاضدت قضایی اصوال شامل موضوعاتی به شرح نامهقانون اساسی به تصویب مراجع قانون گذاری برسند. موافقت 11اصل 

های مربوط به همکاری ن به حبس، موافقت نامههای انتقال محکومانامه استرداد مجرمین، موافقت نامهمذکور هستند: موافقت

 قضایی در امور مدنی و کیفری.

قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، قوه قضائیه را مکلف به تهیه لوایح معاضدت قضایی با اولویت 

حسب مورد باید حداقل یکی از کشورهای مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسالمی ایران کرده است. قراردادهای دوجانبه 

 موارد مذکور را در برگیرد:

 استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی -1

 های نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانهاسترداد اموال و دارایی -2

 تبادل اطالعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی -9

 

 نتيجه

تحت عنوان قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد 1/3/1931اداری را در مورخ جمهوری اسالمی ایران فساد 

هر گونه فعل یا ترك فعلی است »این قانون عبارت از  1انگاری کرده است. فساد اداری طبق ماده به عنوان جرمی مستقل جرم

عمداً و با هدف کسب هر گونه منفعت یا امتیاز که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که 

مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقرّرات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، 

 «.منابع یا سالمت و امنیّت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید

 و هاتاریخ سازمان و انسانی اجتماعات اندازه تاریخ به قدمتی آن توسعه و تکوین رشد، و نیست نوینی پدیده فساد،

 تاریخ در که کرد توان ادعاجرات می به و اندبوده فساد از هایی الیه و سطوح دارای همه اجتماعات کلی، طور به دارد. نهادها

 گیر و همه ایپدیده فساد که کرد اذعان باید رویاین  از باشد. فساد از اشکال عاری که یافت را مقطعی تواننمی انسانی حیات

گیرد. رشوه، شود و مصادیق متنوعی را دربرمیاست. فساد اداری براساس معیارهای مختلف به انواع متفاوتی تقسیم می جهانی

خورد. هر نظام رود که در تمام جوامع به چشم میترین مصادیق فساد اداری به شمار میاختالس، اخذ پورسانت و ... از مهم
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حقوقی برای مقابله با این جرایم، سیاست جنایی خاص خود را دارد. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و تدابیری برای 

 رویارویی با این گونه جرایم اندیشیده است.

های قویت ارزشتوان به مواردی از قبیل عوامل فرهنگی و اجتماعی، تدر زمینه پیشگیری اجتماعی از فساد اداری می

های مردم دینی و مذهبی، راهکارهای مربوط به نظام اداری سالم و کارآمد، دسترسی آزاد به اطالعات و توسعه و تقویت سازمان

مکانیزه نمودن امور اداری و شود. ابزار و فرصت ارتکاب جرم از مجرم سلب شود، نهاد اشاره کرد. در پیشگیری وضعی تالش می

دهندگان جرم و گزاران نظام، حمایت از گزارشای کاروری اطالعات، تکلیف به تدوین منشور اخالقی حرفهآاستفاده از فن

 سازی از تدابیر پیشگیرانه برای مبارزه با فساد اداری است.خصوصی

ی از توان به قوانینبینی شده است. از جمله میوظایف و تکالیف دولت برای مبارزه با فساد در قوانین مختلف پیش

 13/3/1971برداری )مصوب (، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کاله13/3/1972جمله قانون تعزیرات )مصوب 

(، قانون رسیدگی به تخلفات اداری 13/3/1911های مسلح )مصوب مجمع تشخیص مصلح نظام(، قانون مجازات جرائم نیرو

های اجرایی جزایی مقرر در قوانینی همچون قانون مجازات اسالمی نت( و اصالحات بعدی آن و ضما11/3/1912)مصوب 

های نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه( اشاره کرد. به عالوه، آیین1913های بازدارنده مصوب )تعزیرات و مجازات

ارزه با فساد در مجمع هیأت وزیران(، تصویب پذیرش کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مب 1/3/1933اجرایی )مصوب 

و در نهایت قانون ارتقای  13/11/331933، الحاق جمهوری اسالمی ایران )مصوب 1931تشخیص مصلحت نظام در سال 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. 1/3/1931سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 

 

 

 مراجع

 

 ،حقوقی مجله. رفت برون راهکارهای و پیامدها علل،: توسعه بر آن تاثیر و اداری فساد. (1931). عبدالرحمن افضلی 

 .293-274: 43 المللی،بین

  .رویکرد قانون گذار به پیشگیری از جرم در قانون ارتقاء سالمت نظام . (1934)ابراهیمی، شهرام؛ صفایی آتشگاه، حامد

 .1-91: 12. پژوهشنامه حقوق کیفری، اداری و مقابله با فساد

 ،21-92: 43 اندیشه، رواق مجله. ایران در جویی رانت و رانت پدیده به نگاهی. (1934). سیدحسن اسحاقی. 

 اصالح ساختارهای قانونی، نظارتی و فرهنگی . (1939)پور، علی. پور، مرتضی؛ غالمعلیتابلی، حمید؛ صالحی، جواد؛ حسین

 .11پلیس، شماره المللی . فصلنامه مطالعات بیندر مبارزه با فساد اداری

 ،میزان نشر: تهران. اول چاپ ابراهیمی، شهرام ترجمه جرم، از پیشگیری بر درآمدی. (1939). منون جندلی. 

 ،وثقی: تهران. اداری فساد. (1913). نادر حبیبی. 

 39اداری. فصلنامه راهبرد، شماره  فساد و اجتماعی سرمایه بین رابطه بررسی. (1933)خانی، مهدی. خلف. 

  .نشریه راهبرد مبارزه با فساد اداری در ایران: اقدامات انجام شده و چند راهکار پیشنهادی. (1931)داداشی، علیرضا .

 .213-221: 21توسعه، 



 33-170، ص   1231 اردیبهشت،  1 جلد، 32 حقوق و علوم قضایی ، شماره

 
ISSN: 1394-0037 

.ir jolawhttp://www. 

 

019 
 

 ،با مقابله و اداری سالمت ارتقا قانون در ایران قانونگذار پیشگیرانه رویکرد و فساد مفهوم بررسی. (1932) .لیال دادخدایی 

 .213-241: 9 حقوق، تعالی فصلنامه. فساد

 وزارت اقتصادی امور و ریزی برنامه معاونت. بازرگانی و اقتصادی مالی، فساد تحلیل. (1937). اقتصادی مطالعات دفتر 

 .بازرگانی

 سمت: تهران. ایران در دولتی مدیریت هایچالش. (1931). حسن فرد، دانایی. 

 ،نگار و نقش انتشارات. اجتماعی هایفرصت و فساد دولت،. (1932). حسین راغفر. 

 سیاست جنایی تقنینی ایران در پذیرش الزامات پیشگیرانه کنوانسیون . (1939)تبار، اسماعیل. پور، عباس؛ هادیسلمان

 .1. فصلنامه سیاست جهانی، شماره مریدا

 ،سخن: تهران. ایران مدرن بوروکراسی ها،سازمان شناسیجامعه. (1931). منوچهر صبوری. 

 ،99-94 شماره حقوقی، تحقیقات مجله. وضعی پیشگیری نظری مبانی. (1931). علی صفاری. 

 ،31-79: 117 اقتصاد، هایتازه مجله. ایران اقتصادی و اداری فساد. (1939). دخت مهین کاظمی. 

 ،جهانی بانک سایت. فساد با مبارزه در جهانی بانک راهبردهای. (1932). مصطفی مختاری. 

  .3های مدیریتی، ی. دوفصلنامه اسالم و پژوهشهای مبارزه با فساد ادارسالمت اداری و راه. (1939)مصباح یزدی، عالمه :

911-273. 

 اسماعیلیان: قم. الوسیله تحریر. (1932). اهلل روح سید خمینی، موسوی. 

 میزان. نشر تهران، اقتصادی. بزهکاری قلمرو در افتراقی کیفری سیاست .(1931) اعظم. پور،مهدوی 

  .مالی در پرتو آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با  -شگیری از فساد اداریپ. (1934)نیازپور، امیرحسن

 .71-13: 17. فصلنامه راهبرد، 1932مفاسد اقتصادی در قوه مجریه 

  


