بسم هللا الرحمن الرحیم

مبارزه با
فساد اداری

پیامبر اکرم (ص):
الراشی و المرتشی کلهما فی النار
رشوه دهنده و رشوه گیرنده جایگاه هر دوآنها در آتش جهنم است .
امام علی (ع) :
هماناملت های پیش از شما به هالکت رسیدند  ,بدان جهت که حق مردم را نپرداختند پس دنیا را با
رشوه دادن به دست آوردند و مردم را به راه باطل بردند و آنان اطاعت کردند .
(نهج البالغه – نامه )79
مقام معظم رهبری :
نظارت درونی و احساس حضور در محضر حق  ,مانع از تخلف انسانها می شود ،اما این عمل در همه
انسانها و بقدر کافی وجود ندارد  ،بنابراین نظارت بیرونی از اهم مسائل تمامی جوامع بشری است .

مقدمه :
هنگامی که وجود فساد اداری را در اداره یا سازمانی تائید می کنیم  ,معموال" به این
معناست که قانون به خوبی اجرا نمی شود و یا بصورت گزینشی اجرا می شود  .تاا
افراد به اهداف سوء خودشان برسند  .این اهداف می تواند مادی و مالی باشد و مای
تواند شامل راضی کردن غیر معقوالنه دیگران باشد
در فرهنگ فساد اداری به افراد به عنوان یک مهره و ابزار نگاه می شود و مناسااات
انسانی بسیار ضعیف است  .مناساات انسانی بسیار متظاهرانه و یا ریاکارانه است .
افراد در یک مجموعه یا چنین ویژگیهایی متحد هستند  .این اتحاد همان اتحاد مذموم
و ناپسند است  .آن ها برای منافع خود با هم متحد می شوند .
قرآن کریم می فرماید  :در کارنیک و تقوا به یکدیگر کمک کنیاد و در گنااه و ساتم
یکدیگر را یاری نکنید و از خدا بترسید که خداوند بسیار سخت مجازات می کند .
جزوه حاضر کنکاشی است پیراماون فسااد اداری کاه باا هادف آماوزا و آگااهی
رساندن به افکار عمومی و در نهایت کاهش آن در جامعه صورت مای گیارد تاا باا
اتکال به خداوند و اراده عمومی جلوی این سیل بنیان کن نظام ارزشی گرفتاه شاود.
انشاء اهلل مورد توجه قرار بگیرد .

عوامل موثر و روشهاي مبارزه
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تعريف قانوني فساد اداري

عبارت از استفاده غير قانوني از اختيارات اداري /دولتي براي نفع شخصي است .
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تعريف فساد بر مبناي افكار عمومي جامعه

ارزشهاي فرهنگي و اخالقي هر جامعه باساير جوامع متفاوت است و در داخل يك

جامعكه نيكي ايك

ارزشها در طول زمان تغيير مي كنند  .غالبا" ديدگاه همه مكرد يكسكان نيسكت  .در خصكوت رفتكار
اداري به طور غالب ديدگاه نخبگان سياسي و توده هاي مرد با يكديگر اختالف دارند  .با توجه بكه
اي اختالف ها ي

محقق علو سياسي به نا هيدن هيمر فساد اداري را به سه گونه تقسيم مي كند .

ا لف) فساد اداري سياه :
كاري كه از نظر توده ها و نخبگان سياسي منفور است و عامل آن بايكد تنبيكه شكود  .بكراي ممكال مكي
توان از دريافت رشوه براي ناديده گرفت استانداردها و معيارهاي ايمني در احداث مسك نا برد .
ب) فساد اداري خاكستري :
كاري كه از نظر اكمر نخبگان سياسي منفور است و اما توده هاي مرد در مورد آن بي تفاوت هستند
و ممال" كوتاهي كارمندان در اجراي قوانيني كه در بي مرد از محبوبيت چنداني برخكوردار نيسكتند
و فردي به غير از نخبگان سياسي به مفيد بودن آن معتقد نيست .
ج) فساد اداري سفيد
كاري كه ظاهرا" مخالف قانون است  .اما اكمر اعضاي جامعه نخبگان سياسي و اكمر مرد عادي آن
را آنقدر مضر و با اهميت نمي دانند كه خواستارتنبيه عامل آن باشند.
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تعريف فساد بر اساس منافع عمومي

برخي ازمحققي فساداداري را آن گروه از اقدامات كارمندان و مسئولي دولت مي دانند ككه او " :
به منافع عمومي لطمه بيند و ثانيا" هدف از انجا آن رساندن فايده به عامل ( كارمنداقدا كننكده يكا
به شخص ثالمي كه عامل را براي انجا اي اقدا اجير كرده است باشد .
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تعريف فساد اداري بر اساس نقش وابستگا ه هاي اجتماعي و خانوادگي

در تصميمات كارمندان مسئولي دولتي هرگي اجازه نمي دهند منافع شخصي يا عاليكق خكانوادگي و
اجتماعي بر روي تصميمات اداري آنها تاثير بگذارد .
با تعاريف فوق ي

تعريف كاملتر از فساداداري به صورت زير مي توان ارايه كرد .

فساداداري چهار گروه از اقدامات درارتباط با فعا ليت هاي دولت را شامل مي شود
 -1اقدامات اشخات خصوت در جهت جلب همكاري ي

فرد شاغل در دولت به منظور :

الف – نقض قواني و مقررات و ضوابط اداري
ب -تغيير در قواني و مقررات و ضوابط براي نفع شخصي يا منفي ،در ازاي دريافت پكول  ،ككا يكا
خدمات با ارزش
 -2اقدامات اشخات شاغل در داخل دولت براي دريافت پول  ،كا يا خدمات باارزش از اشكخات
خصوصي در ازاي :
الف – نقص قواني و مقررات وضوابط اداري
ب -تغيير در قواني و مقررات و ضوابط براي نفع شخصي و منفي
 -3خودداري يا كند كاري ي

مسئول دولتي در انجا وظايف قانوني خود در قبال ارباب رجوع به

منظور دريافت ( اخاذي پول  ،كا يا خدمات از ايشان .
 -4اقدامات اشخات در داخل دولت به منظور جلب منافع نقدي و غير نقدي براي خكود ( مكازاد بكر
حقوق و مياياي قانوني خويشاوندان و دوستان از طريق نقص يا تغيير مقررات وقواني .

انگييه هاي مختلف ي

كارمند براي مشاركت در فساد عبارتند از:

الف – نفع شخصي مستقيم
ب -دريافت رشوه نقدي يا غير نقدي از شخص ثالث
ج – كم

به دوستان و خويشاوندان است .

الف – رهاران سیاسی و مدیران عالی رتاه دولت
 -1سياستمداران قادرندمقررات وقواني را تغيير بدهند در حا لي كه كارمندان فقط مجكري قكانون
هستند.
 -2سياستگذاران مستقيما" به بقاي نظا سياسي حاكم و حفظ قدرت سياسي عالقه مند هستند .
ب -کارمندان شاغل در نظام اداری
اي نظا شامل افرادي است كه به طور رسمي ياقراردادي در استخدا ادارت – موسسات  ،نهادها و
شركتهاي دولتي هستند.
ج -شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر شاغل
نظيربازنشستگان – بيكاران – افراد شاغل به تحصيل و افراد تحت تكفل ( زنان خانه دار  ،كودككان ،
از كارافتادگان مي باشد .
 -2روابط موجود بي سياستگذاران  ،كارمندان و بخش خصوصي
الف – روابط سياستگذاران با نظا اداري
ب -روابط درست با شهروندان
 -3انواع گوناگون فساداداري در روابط دولت با شهروندان
 -1فساد در ارايه كا ها و خدمات دولتي
 -2فساد در فروش اموال و امالك دولتي به شهروندان
 -3فساد در خريدهاي دولتي از بخش خصوصي
 -4فساد در قراردادهاي مقاطعه كاري دولت با پيمانكاران
 -5فساد در صدور مجوز براي فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي
 -6فساد در شناسايي و مبارزه با قانون شكني
 -7فساد مالياتي

 -8فساد استخدامي

انواع فساد اداری در درون دولت
 -1استفاده شخصي از وسايل و اموال دولتي
 -2كم كاري  ،گيارش ماموريت كاذب  ،صرف وقت در اداره براي انجا ككار هكايي بكه غيكر از
وظيفه اصلي
 -3دزدي مواد اوليه و مواد مصرفي متعلق به دولت توسط كارمندان و كاركنان
 -4اسككتفاده از امكانككات اداري بككراي پيشككبرد اهككداف سياسككي توسككط كارمنككدان عككالي رتبككه و
سياستمداران
 -5فساد قانوني براي انتفاع سياستمداران و كارمندان دولت
 -6فساد در توزيع حقوق و ميايا و فرصت هاي شغلي بي كارمندان
 -7اختالت و سوء استفاده مالي
انواع فساد اداری در روابط دولت با شهروندان
 -1فساد در ارايه كا ها و خدمات دولتي
 -2فساد در فروش اموال و امالك دولتي به شهروندان
 -3فساد در خريدهاي دولتي از بخش خصوصي
 -4فساد در قراردادهاي پيمانكاران بخش خصوصي با دولت
 -5فساد در صدور مجوز براي فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي بخش خصوصي
 -6فساد در شناسايي و مبارزه با قانون شكني
 -7فساد مالياتي
 -8فساد استخدامي
عوامل موثر بر فساد اداری
 -1عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي خدمات فاسد اداري

الف – هيينه جلب همكاري كارمند فاسد
ب -هيينه اخالقي
ج -هيينه آبروي اجتماعي
د -هيينه جريمه مالي و حبس
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نقش ويژگيهاي اقتصادي  ،اجتماعي و سياسي در عرضه و تقاضاي فسادادري
سطح اخالق عمومي و وجدان كار

أ-

مييان مداخله دولت در فعاليت هاي اقتصادي در ارايه كا و خدمات

ب-

سطح حقوق و مياياي كارمندان

ت-

احتمال كشف فساد اداري

ث-

شدت تنبيهات قانوني براي مرتكبي فساداداري

ج-

شدت تعهدات و عاليق خانوادگي و خويشاوندي

ح-

شذت گسترش و شيوع فساد اداري

خ-

دامنه فعاليت هاي نظارتي و تنبيهي دولت

د-

شدت كاغذ بازي و سنگ اندازي در نظا اداري

روشهای مبارزه با فساد اداری
.1

اصالح ساختار نظا اداري

.2

مقررات زدايي و خصوصي سازي

.3

احياي اخالقي

.4

نظارت بر ثروت  ،مصرف و سطح زندگي كارمندان دولت

.5

جلوگيري از فساد استخدامي

.6

پاكسازي گروهي و جمعي نظا اداري

.7

ايجادنهادهاي مستقل و دايمي براي مبارزه با فساداداري

.8

سياست زدايي نظا اداري

.9

تشويق كارمندان و شهروندان به ارسال اطالعات و افشاگري

 .11آزادي و مصدونيت مطبوعات در ارايه گيارش و افشاگري فساداداري
 .11آموزش مديران دولتي در مورد فسا اداري

 .12حساب كشي و پاسخگويي در بخش عمومي
 .13افيايش حقوق و مياياي كارمندان دولت

انواع فساد اداری
 -1فساد تصادفي( اتفاقي
 -2فساد سازمان يافته
 -3فساد كالن – فساد فرد
فساد اداری
تعريف كالهبرداري و فساد :
كالهبرداري عموما "به عملي فريب كارانه  ،نيرنگ آميي  ،خيانت كارانه و پنهان اطالق مي شود كه
به منظور كسب مياياي غير شرافتمندانه و نادرست اعمال مي شود .

گونه های مختلف فساد
بسياري از آنچه كه تقلب و فساد را تشكيل مي دهد تصكورات نادرسكتي داريكم و عمومكا " هكدايا و
پيشكش ها را شامل اي مقوله نمي دانيم  .مطمئنا" اگر هديه يا پيشكش با مبالغ زياد همراه باشد و بكا
قصد نفوذ و تاثير در تصميمات جاري يا آتي كشور داده شود آن را مي توان فساد قلمداد كرد .
ارتشا و زياد ستاني ( احجاف حق العمل  ،هداياي نامتعارف  ،رشوه و مانند آن
-

كالهبرداري  ،اختالس با دزدي ،جعل اسناد  ،كش رفت از موجودي ها و دست ككاري دفكاتر
صندوق .

-

حيف و ميل منابع  ،انحراف غير عادي وجوه – دارايي ها و موجودي انبار

-

مسكاعدت هكاي بكي مكورد در ازاي دريافكت رشككوه – افشكاي قراردادهكا بكه منظكور همراهككي و
مساعدت به اشخات پرداخت بي مورد وجوه ممل پيش پرداخت ها  ،تعديل قيمت  ،پيمان غير
مشروط و نظاير آن

-

استفاده خصوصي از قدرت براي منافع شخص  ،سوء استفاده از امكانات اداري و منابع انساني

-

خويشاوندگرايي – تبعيض و طرفداري از بستگان و نيديكان

-

كم يا زياد اظهاري ماليات ها و عوارض با انگييه هاي شخصي

-

قاچاق و فرا مالياتي

-

استخدا  ،ترفيع  ،جايگييني وآموزش غيرمنصفانه كاركنان

-

سرباززدن از قواني به منظور دستيابي به منافع شخصي

سه ركن پيشگيري از فساد
 -1آموزش كاركنان
 -2انتخاب افرادبر اساس شايستگي
 -3اصالح نظا هاي عملياتي و مكانييه كردن آن
فساد عبارت است از عمل يا تصميمي كه موجب مي شود تا خارج از ضكوابط قكانوني  ،تعكداد افكراد
متاثر از نتايج منفي عمل يا تصميم  ،از تعداد افراد برخوردار از نتايج ممبت آن بيش تر باشد .
نحوه كشف تقلب و فساد
-

رسيدگي دقيق  ،نامحدود و تفصيلي به حساب ها  ،ثبت هكا و عمليكات و دسترسكي بكودن محكدوديت بكه
اطالعات

-

تجييه و تحليل دقيق موارد مشكوك

-

ارزيابي اموال شخصي و تحقيق درباره نحوه ي تحميل آن ها

-

گردآوري اطالعات از منابع بيرون سازمان

حوزه هاي مستعد كالهبرداري و فساد
-

خريد و تامي كا هاي دولتي  ،امور قراردادي  ،انبار و تجهييات

-

وصول درآمدها و حوزه هاي مربوط به نقدينگي و نقل و انتقا ت وجوه

-

ارزيابي ماليات ها  ،عوارض  ،پرونده هاي مالياتي ممال" كم اظهاري درآمدها  ،زياد نشان دادن هيينه هكا
و كميسيونهاي فروش

محيط های هدایت كننده فساد
 -1غير مرتبط بودن يا فقدان قواني و مقررات و اختالل در آن ها
 -2ضعف مديريت و فقدان سيستم ها و فرآيندهاي كارآمد
 -3تور فرآيند حقوق و دستميد هاي بسيار كم  ،ماليات ها وعوارض سنگي و تغيير عادات مرد
ومصرف گرايي جامعه
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سياست ها و رهنمودها ي نامناسب و نادرست و تمركي بيش از حد قدرت

 -5عد وجود مشوق ها و انگييه هايي براي اجراي قواني
 -6وجود محيط ام براي افراد فاسد و ضعف و فساد سيستم قضايي
 -7كامپيوتري كردن امور بدون ايجاد كنترل هاي مناسب
 -8خصوصي سازي صنايع بدون استقرار چارچوپ قانوني مناسب
 -9آزادنبودن رسانه ها در بيان مفاسد و فقدان آگاهي رساني مناسب
 – 11نيروي انساني بي كفايت و فاقد صالحيت  ،خويشاوندگرايي و تبعيض
 – 11ابقاي كارمندان در ي

پست براي مدت طو ني

 -12حسابرسي غير موثر و بي موقع و عد برخورد در دست و به موقع با مفاسد گيارش شده .
موارد تقلب و فساد ی كه قالبا" گزارش مي شوند
الف – ارتشاء و زياد ستاني مانند :هديه دادن در مقياس وسكيع و منكابع ككالن  ،اسكتفاده از مسكاعدت
هاي غير عاد نه
ب  :كاله برداري  ،اختالت و پرداخت هاي غير متعارف از قبيل :
جعل اسناد  ،سوء استفاده از وجوه نقد ودارايي ها  ،دزدي از موجودي انبار و پنهان كردن اطالعات
-

زياد نشان دادن غير واقعي كاركنان اداري از طريق ليست هاي ساختگي حقوق

-

مطالبات و پرداخت هاي غير عادي و عمومي  ،مطالبات مضاعف و يا پرداخت هكاي مكازاد بكر
هيينه ها

پ -فساد در امور تداركات و پيمانكاري مانند :

 -خريد بدون طي مراحل قانوني  ،ترجيح و انتخاب ي

پيشنهاد دهنده بدون توجيكه منطقكي  ،عكد

وجود تضمي در قراردادها  ،قبول اجناس نامرغوب  ،پرداخت بيش از مبلغ قرارداد ،تنظيم قرارداد به
نفع فروشندگان
 مساعدت هاي بي مورد به عرضه كنندگان و پيمانكاران از قبيل پكيش پرداخكت هكاي غيكر مجكاز ،دريافت تضمي هاي نامعتبر  ،دادن پيش پرداخت هاي غير قابل وصول و فاقد تضمي  ،عكد پيگيكر
اجراي درست مفاد قرارداد
 -پرداخت صورت حساب هاي بدون رسيدگي با بدون توجيه ز و يا فاقد اسناد ممبته

 خريد با نرخ هاي گياف از فرو شندگان خات يا از منابع غير مجاز پرداخت هاي اضافي از طريق بيشكتر نشكان دادن انكدازه گيكري هكا  ،پرداخكت هكاي ناموجكه بكرايغرامت با توجيه چني پرداخت هايي
 خريدهاي بيش از اندازه مواد يا موجودي ها و عد بررسي دقيق نرخ هايي ككه بكه حسكاب خكردهفروشان منظور شده و به نرخ هاي با تري به عمده فروشان پرداخت گرديده است .
ت – حيف و ميل اموال عمومي مانند:
 مصرف غير مجاز وجوه  ،نگهداري بيش از حد پول نقد عد ابراز درآمدهاي كسب شده عد واريي يا تاخير غير معمول در واريي درآمكدهاي وصكولي بكهحساب بانكي
 كم نشان دادن هيينه ها و صورت حساب هاي تامي كنندگان درجهت كسب منافع شخصيث – سوء استفاده شخصي از امكانات عمومي از قبيل :
 به كار گماردن اقوا وخويشان به كارگيري امكانات و تسهيالت براي اهداف شخصي استفاده از منابع عمومي جهت پرداخت هيينه هاي شخصي هديه دادن تامي كنندگان و پيمانكاران به اقوا و خويشان استفاده خود و منصوبي از امكانات دولتي جهت تفاخر به ديگران تخفيف دادن به افراد خات  ،افيايش صوري مييان فروش به منظور خود نمايي استفاده از نيروهاي روزميد جهت اهداف شخصي اعطاي وا بدون رسيدگي و ارزيابي مناسب -كم و زياد نشان دادن صورت حساب ها به منظور سركش كردن مغايرت ها

پيشنهاد و توصيه ها جهت كنترل تقلب فساد
-

استقرار چارچوب قانوني مناسب و پايدار و تقويت فياينده مجريان قواني

-

تنظيم مقررات و آيي نامه هاي مناسب كه به طور شكفاف در بردارنكده اقكدامات تنبيهكي بكراي
افراد فاسد باشد و نظارت دقيق بر افراد به وسيله قواني اليا آور

-

آموزش حرفه اي حسابداران  ،حسابرسان  ،ممييي مالياتي و مديران

-

استقرار واحد مقابله با فساد  ،هيكات هكاي مسكتقل رسكيدگي بكه خريكدهاي عمكده  ،واحكدهاي
كنترل كيفيت مستقل به منظور بازرسي كيفيت كارها  ،موارد خا و تجهييات

-

حفظ سطح درآمد كاركنان متناسب با نوسانات پولي

-

چرخش وظايف  ،جابهجايي شغلي و انتقال متناوب كاركنان  ،انتخاب جانشينان مناسب جهكت
اجتناب از برخوردهاي چندگانه با مسايل

-

ترويج خود ارزيابي شركت ها و پاسخگويي بيشتر

-

تبليغات و شفافيت بيشتر  ،گسترش اطالعات و ايجاد آگاهي ها

-

تدوي قواني و رهنمودهاي قطعي و روش در مورد خصوصي سازي

-

تقويت كنترل هاي داخلي در سازمان ها شامل حسابرسي داخلي

-

تدوي قواني همه جانبه در سطوح مختلف تاقبل از رد يا قبول عد انطبكاق هكا آنكرا بكه خكوبي
موشكافي نمايد .

-

استقرار تيم هاي حمايت مشتري و هيات هاي مشورتي

-

ايجاد استانداردهاي مربوط به توليد و وادرات كا  ،گسترش و توسعه مقررات ايمني

-

وجود اداره بازرسي و ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايت قوي و كارآمد در سازمان هاي دولتي

نتيجه :
-

فساد اداري باعث تحليل رفكت سيسكتم و افكت عملككرد ادارات دولتكي مكي شكود همچنكي بكر
دلگرمي  ،صداقت و درستي كاركناني كه نظارت و كنترل در اجراي قانون را بكر عهكده دارنكد
تاثير مي گذارد  .فساد همچني ممك است باعكث تكاثير نكامطلوب در فعاليكت هكاي روزانكه و
باعث بروز رفتارهاي نامطلوب در جامعه شود

-

افشاي فساد و تقلب به تنهايي كافي نيست  .مسئو ن بايد اقدامات مناسب را جهكت جلكوگيري
از آن انجا دهند  .ي

مطالعه اساسي در مورد علل بكروز فسكاد مكي توانكد بكه انجكا اقكدامات

موثري منجر شود .
-

وجود ي

چكارچوب قكانوني مناسكب بكه خكوبي مكي توانكد باعكث

سيستم تنظيم كننده و ي

افيايش دلگرمي عمومي و كاهش ريس

فساد در جامعه شود .برقراري ي

سياسكت مكالي و

پولي سالم كه مشوق سرمايه گياري باشد  .مي تواند به عنوان مانعي در مقابل رشد فسكاد عمكل
كند .
-

فساد اقتصاد را سست مي كند و از ككارايي و اثربخشكي سيسكتم هكاي دولتكي مكي كاهكد فسكاد
موجود درسيستم ممك است هيچ گونه سرمايه گذاري بكراي مقابلكه بكا ايك پديكده را ندهكد .
مقامات سازمانها بايد نسبت به اي مسائل هوشيار باشند.

پایان

