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 گفتارپیش

نگاهی به آثار و منابع موجود در حوزه مبارزه با فساد، گواه نوعی فقر و خالء در موضوع 

رس ساازمان  در زبان فارسی است؛ به این معنا که اگر محقق یا باز« اراده فسادستیزی»

هاای اراده  شااخص »، «چیساتی اراده فسادساتیزی  »بازرسی کل کشور بخواهد دربااره  

و « های ایجاد اراده فسادساتیزی راه»، «چرایی فقدان اراده فسادستیزی»، «فسادستیزی

بداند، منابع علمی اندکی در زبان فارسی وجود دارد « های تقویت اراده فسادستیزیراه»

کلیدی بودن این مسأله چنان است که اگر تمام ابعاد و . رجوع کرد هاتوان به آنکه می

آید، چه بسا باه رغام فقادان    های ایجاد و تقویت آن بدستزوایای آن روشن شود و راه

امکاناات  « اراده»امکانات الزم، ابزارهای مورد نیاز و نبود شرایط مناسب بتوان با همان 

کاه عکاا ایان مااجرا  احی       آنایجاد کرد؛ حال را فراهم، ابزارها را مهیّا و شرایط را

های ایجاد و تقویت آن ناامعلوم باشاد اماا    فسادستیزی نباشد، راه نیست؛ یعنی اگر اراده

امکانات، ابزارها و شرایط فراهم باشد، بدون اراده هیچ اقدام و حرکتی  اورت نخواهاد   

 . شتگرفت و آن امکانات، ابزارها و شرایط هیچ کارایی نخواهند دا

 هاای ساالمت اداری و مباارزه باا فسااد پاا از       مرکز توسعه داناش و پاهوهش  

اراده »و « ریزی ارادة مباارزه باا فسااد   پی»با عناوین؛  از نویسندهترجمه دو سازی آماده

کناد کاه از نخساتین    اینک پهوهشی را تقادیم مای  « فسادستیزی چگونه چیزی است؟

بان فارسی است؛ طبعاً این نخستین باودن هام   در ز« اراده فسادستیزی»تألیفات درباره 

روی هایی کاه در ایان موضاوع پایش    امیتاز تحقیق حاضر است و هم گواهی بر کاستی

در اسات کاه    رهروانی، نیازمند شودمیگشوده اینک مسیری که . پهوهشگران قرار دارد

 .رندآوتاب غنای ادبیات موضوعهای راه را با هدف افزودن بر آن  بورانه دشواری

  های سالمت اداری و مبارزه با فساد و پژوهش توسعه دانشمرکز 

 معاونت پژوهشی
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 مقدمه

 به دلیال نداشاتن بودجاه کاافی     یک دستگاه اجراییدرک این مسأله دشوار نیست که 

باه رغام   دساتگاه یااد شاده    این نیز قابال فهام اسات کاه     . نتواند با فساد مبارزه کند

 به این دلیل که از امکانات الزم دیگر برخوردار نیسات   رفاً برخورداری از بودجه کافی

یاا   انساانی خباره و کااردان    نیاروی ؛ یا مثالً به علات فقادان   نتواند با فساد مقابله کند

این نیز چنادان عجیاب   ؛ ضایع نماید را موجود بودجه و امکاناتِ نامناسب بودن شرایط،

کنناده، مباارزه باا    قوانین حمایتفقدان همچون  یعلتها به با وجود تمام ایننیست که 

هاایی یافات   یا دستگاه اجرایی اگر دستگاهاست که اما نکته این جا  .متوقف بماندفساد 

شوند که با وجود برخورداری از بودجه کاافی، امکاناات الزم، نیاروی انساانی خباره و      

داری و برخورو وجود شرایط مناسب  های قانونیحمایت و به رغم برخورداری از کاردان

فسادآلود به حیاات خاود   همچنان فسادزده و  ،برای مبارزه با فساداز ابزارهای مورد نیاز 

کاه گویاا متولیاان اماور در ایان       یاباد گمان قوت مای ادامه دهند، در این  ورت این 

ای برای مقابله با فساد ندارند؛ به دیگر سخن اگار چاه امکاان    «اراده»اساساً  هادستگاه

باا فسااد   مباارزه   آگاهانه و مختارانه خواساتار است اما  مهیّاای ایشان مبارزه با فساد بر

توان بیدار کرد اما کسی که خود را برد می؛ طبعاً کسی را که در خواب به سر مینیستند

تاوان بیادار   اراده و خواست بیدار شدن را ندارد چگونه مای  به هیچ وجهبه خواب زده و 

  کرد؟

کنناد و  کشف و اعاالم مای   داخلی های نظارتیحجم باالی مفاسدی که دستگاه

-کشورها ارائاه مای  بندی المللی درباره رتبههای بینای که سازمانهای ساالنهگزارش

-یادشده و همچناین در گازارش  داخلی های هایی که در گزارشدر کنار سرمایه ،دنده

-قوت مای  زنی راشود این گمانهها ذکر میهای مربوط به تخصیص بودجه به دستگاه
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انسانی و بهرمندی از  ،های مالیهایی برغم برخورداری از سرمایهبخشد که بسا دستگاه

های حمایتی قانون، همچنان در فسادند امکانات و شرایط الزم و برخورداری از پشتوانه

 . ای نیز برای خروج از این وضع نداشته باشندارادهخواست و و گویا 

اماا   هها باود های تمام دولتزی محور سیاستگذاریشعار فسادستیتاکنون اگر چه 

گیاری تاا اجارا باا شکسات      ها در حد فا ل تصمیمها و برنامهسیاست با کمال تعجب

رتبه ایران در شاخص فسااد بجاای کااهش رو باه افازایش نهااده       است و مواجه شده

 سرمشق، اره، الگوو4ایجاد پارادایم ،ترین و مهمترین راه درماندر این میان ا لی .است

تعاار   کاه   شود؛ الگوواره یا سرمشقیمیدانسته  3«اراده سیاسی» پایهیا همان تصور 

 4.رودمتولیان امور را نشانه میمنافع 

 :کنندپاسخ سه پرسش زیر را برای خود روشن میمفسدین پیش از ارتکاب فساد 

 مدنظر است چیست؟برایشان دستاوردی که از ارتکاب این فساد  .0

 های نظارتی تا چه حد است؟تمال کشف این فساد توسط دستگاهمیزان اح .4

ای که در  ورت کشف این فساد بار مرتکاب آن تحمیال    میزان مجازات و هزینه .3

 خواهد شد چقدر است؟

نباودن  باودن یاا باه  ارفه    شود به  رفهپاسخی که به این سه پرسش داده می

 جالب  .یا عدم ارتکاب آن است کند و تعیین کننده ارتکابرا روشن می فسادآن ارتکاب 

                                                           
 :چیدمان تاکتیک ضد فساد به نشانی: رک. 0

https://donya-e-eqtesad.com 
4. Paraderm 

 .است« اراده سیاسی»آید منظور به میان می« اراده»دراین متن هر جا سخن از . 3
 :چیدمان تاکتیک ضد فساد به نشانی: رک. 4

https://donya-e-eqtesad.com 

http://www.vajehyab.com/en2fa/paraderm
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را های باال مسأله یادشده در پرسشهر سه پاسخ به « اراده فسادستیزی»این که وجود 

 حاکم باشد، به همانبیشتر به هر میزانی که اراده فسادستیزی 0؛دهدتحت تأثیر قرار می

ا چنادان  های خود، ارتکاب فساد رهای باال و ارزیابیمیزان مفسدین در پاسخ به پرسش

؛ باه دیگار ساخن    4پرهیز خواهند کرد بیش از پیشاز ارتکاب آن یابند و به  رفه نمی

 .نسبت وثیقی دارندارتکاب جرم گی کاهش به  رفه افزایش اراده فسادستیزی با

در سلساله مراتاب فرایناد فسادساتیزی چاه      « اراده مبارزه باا فسااد  » به راستی

مراتاب فرایناد   در کجاای سلساله   « ساتیزی اداراده فس» به دیگر سخن ؛جایگاهی دارد

 قرار دارد؟فسادستیزی 

را روشان   در فسادساتیزی « یمناد اراده»و « اراده»ت پاسخ به پرسش باال اهمیّا 

هاا  باه آن  تحقیاق ایان  های دیگری در پی خواهد آمد کاه  کند و به تبع آن پرسشمی

 .پرداختخواهد 

بر چهاار قسام    هاعلت ند کهودبر این باور ب بزرگی پا از ویو متفکران ارسطو 

؛ مثالً اگر یک  ندلی در نظار  ؛ علت فاعلی، علت مادی، علت  وری، علت غاییاست

فارم و  . علت فاعلی برای وجود  ندلی و چوب علت مادی آن اسات  نجّارگرفته شود، 

دهد علت  وری بارای تحقاق  اندلی اسات و هادف و      به چوب می نجّارشکلی که 

بود، علت غایی برای بوجود آوردن  اندلی   نجّارلی در ذهن غرضی که از ساختن  ند

از ساخت ایان  اغراضی و  اتدر ذهن خود تصور نجّاراست؛ به این معنا که  نجّارتوسط 

 (علات فااعلی  ) نجّاار موجاب شاد کاه    اغرا  و  ات ندلی داشته است و همان تصور

                                                           
 :چیدمان تاکتیک ضد فساد به نشانی: رک. 0

https://donya-e-eqtesad.com 
 :به نشانیچیدمان تاکتیک ضد فساد : رک. 4

https://donya-e-eqtesad.com 
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؛ بنابراین تصور «اراده کند»ساخت  ندلی را یا به تعبیری  «بخواهد»ساخت  ندلی را 

بارای   «علات »فاعل یا به دیگار ساخن    ارادهبرای  «علت»و غر  از ساخت  ندلی 

ابتداءً ؛ حرکت و خواستی که اگر در جهت ساخت  ندلی است نجّاری و حرکت منداراده

و امکاناتی  بر ساختن  ندلی نجّار، توانایی نجّار رف وجود چوب، وجود  ورت نگیرد 

هاای  از جملاه نخساتین جرقاه   ؛ پا اراده ا ی را رقم نخواهد زداتفاق خ دست از این

جایگاه نخست را پا از تصور غایت، شروع کار است و طبعاً در سلسله مراتب علل نیز 

 .دارد

در مجموعه مبارزه با فساد و سلسله مراتب علل و عوامل براساس سخن فوق در 

حکام   ،«یمنداراده»و « اراده»معلول دیگری مانند هر  تحقق سالمت اداری نیز فرایند

اگار   کاه  اسات رو از اینبرای آغاز حرکت را دارد و اهمیت آن نیز ( استارت)جرقه اولیه 

یاا هماان   باشد ولای اراده فسادساتیزی    مهیّاتمام امکانات و شرایط برای فسادستیزی 

دایی نیاز  اورت   شود؛ پاا هایچ فساادز    نباشد حرکت آغاز نمی( استارت)جرقه اولیه 

 .اهد گرفتنخو

 :کهو آن این وهش را طرح کردتوان پرسش ا لی پهبا این مقدمه اینک می

 «؟کردتقویت را های اجرایی اراده فسادستیزی در دستگاهتوان میچگونه »

هاای  تاوان دساتگاه  چاه تادابیری مای    اِعمالاین پرسش این است که با معنای 

  ؟خواستار شوند را فساد بین رفتن ازداشت تا فسادستیزی را اراده کنند و وااجرایی را 
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 مفاهیم کلیدیایضاح 

نیاز پاسخ به پرسش ا لی تحقیق آن است که مفاهیم کلیدی مرتبط باا موضاوع   پیش

 .شودها پرداخته میبه برخی از آنرو توضی  داده شود؛ از این

 دستگاه اجرایی

گااه ایان   آن« هاای اجرایای  تقویت اراده فسادستیزی در دساتگاه »شود وقتی گفته می

 «های اجرایی چیست؟منظور از دستگاه»شود که پرسش طرح می

هاای  دساتگاه ( 0331مصاوب  )قانون مدیریت خدمات کشاوری   5براساس ماده 

 :اجرایی عبارتند از

ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی،  کلیه وزارتخانه»

ل قانون بر آنها مساتلزم ذکار و یاا    هایی که شمو های دولتی و کلیه دستگاه شرکت

تصری  نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی  نایع 

 0.«...های دولتی ها و بیمه ایران، بانک مرکزی، بانک

بارای دساتگاه    ،قانون مدیریت خادمات کشاوری   001ماده  باید توجه داشت که

 : ماید مصادیقی چوننمینیز شناسایی را مصادیق دیگری اجرایی 

هاایی کاه زیار نظار مساتقیم       نهادها، مؤسسات و تشکیالت و ساازمان ... »

، دیاوان محاسابات، شاورای    ...شوند، وزارت اطالعاات،   رهبری اداره می معظم مقام

نیروهاای  ... نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظاام و مجلاا خبرگاان رهباری     

  «...نظامی و انتظامی

                                                           
 .5ماده ، (0331مصوب )قانون مدیریت خدمات کشوری : رک.  0
 .001ماده ، (0331مصوب )قانون مدیریت خدمات کشوری : رک.  4
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قاانون  شده از قانون مدیریت خادمات کشاوری، بار اسااس     در کنار دو ماده یاد 

دیگر نیز  برخی نهادهای ،41ماده ، (0331مصوب )تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

اجرای مقررات قاانون   حیثاز بنابر این قانون . آیندبه شمار میدر حکم دستگاه اجرایی 

دساتگاه اجرایای   در حکام  های زیر دستگاه0/1/0311محاسبات عمومی کشور مصوب 

 :شوند محلی محسوب می

های اساتانی ادارات کال و واحادهای ساازمانی هام ساط  تابعاه         سازمان»

هایی غیار از   ها یا شهرستان ها و مؤسسات دولتی و مستقر در مراکز استان وزارتخانه

هاا   ها که اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه مراکز استان

 0«ه دولتی مربوط منظور شده استؤسسیا م

 اراده فسادستیزی 

های اجرایای  توان اراده فسادستیزی در دستگاهچگونه می»پیش از پاسخ به این پرسش که 

 معلومتوضی  داده شود تا « اراده فسادستیزی»باید به روشنی منظور از  «را تقویت کرد؟

 تقویت شود دقیقاً چیست؟یا ایجاد های اجرایی شود مراد از آنچه بناست در دستگاه

کمتر مورد در زبان فارسی از جمله مفاهیمی است که « اراده فسادستیزی»مفهوم 

، در تعریاف آن رو مشکل بدفهمی، عادم دقات و ابهاام    از این؛ بررسی قرار گرفته است

 . رسدطبیعی به نظر می امری

تارین  کنناده ماراه تارین و گ را از جمله لغزنده4«اراده»برخی از نویسندگان مفهوم 

-مای اند که در قلمرو علاوم سیاسای ماورد کنادوکاو و بررسای واقاع       مفاهیمی دانسته

                                                           
 .41ماده ، (0331مصوب )قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت : رک.  0
 .است« اراده سیاسی»آید منظور به میان می« اراده» دراین متن هر جا سخن ازشویم، یادآور می. 4
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کنندگی عوار  و تبعاتی با خود دارد که تعادد و گونااگونی   و گمراه این لغزندگی .شود

 :عبارت است از« اراده» یبراساس دیدگاه؛ به عنوان مثال هاستتعاریف از جمله آن

 4«شکارِ بازیگران سیاسیعزم باورپذیرِ آ»

 3.شاود ارائه مای « اراده»است که در عر ه عمومی از مفهوم  تعریف باال تعریفی

در تعریف اراده است « عزم»ها بکارگیری واژه این تعریف اشکاالتی دارد که یکی از آن

« عازم » هماان  «اراده»کند تا بپرسد حاال کاه   که این حق را برای مخاطب ایجاد می

باه  ( معرَّف)چیست؟ به تعبیر دیگر تعریف یک واژه « عزم»  دهید که است پا توضی

آن معارِِّف مسااوی باا     ،شده بودنکه از نظر میزان شناخته( معرِِّف)وسیله واژه دیگری 

از معرَّف است تعریف درساتی نیسات؛ چارا کاه هادف از       ترناشناخته چه بسامعرَّف یا 

امور شناخته شاده اسات بناابراین از جملاه      تعریف شناساندن امر ناشناخته با استفاده از

آنچاه قارار   )تر از معرَّف شدهباید شناخته( شناساننده)شرایط تعریف این است که معرِِّف 

بودن و آشنایی مساوی باشند یاا  باشد؛ نه این که از جهت شناخته( است شناسانده شود

 .تر باشدحتی ناشناخته

هایی را بار   قیود مهمی است که ویهگیدر تعریف باال« آشکار»و « باورپذیر»قید 

کند تا آن را از  رافت و خلوص خارج نماید و باه خوانناده ایان معناا را     بار می« عزم»

مقصود است که برای ناارران  « عزمی»مدنظر نیست بلکه آن « عزمی»برساند که هر 

                                                           
0. Hammergren, L. 0993. Political will, constituency, building and public support in rule of law 

programmes 

http://issat.dcaf.ch/content/download/4411/09151/file/Hammergren041Political041Will.pdf  

4. the “demonstrated credible intent of political actors” 

3. Malena, C. 4119. From political wont to political will: building support for participatory 

governance https://styluspub.presswarehouse.com/resrcs/chapters/0515493001_excerpt.pdf  
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کناد  مای « یمنداراده»رو کسی که ادعای شد از اینبا« آشکار»و « باورپذیر»و داوران 

 :باشد کهباید برای خود پاسخ دو پرسش زیر را روشن کرده

  شود؟ «باورپذیر»چه اقداماتی انجام دهم تا عزم من 

  شود؟ «آشکار»چه اقداماتی انجام دهم تا عزم باورپذیر من 

تاوان اراده فسادساتیزی در   چگوناه مای  »پرسش از این کاه  براساس تعریف باال 

در تاوان  چگوناه مای  »باه معناای آن اسات کاه     « کرد؟های اجرایی را تقویت دستگاه

 «تقویت کرد؟را  ستیزیفساد برایباورپذیرِ آشکارِ بازیگران  عزمِ ،های اجراییدستگاه

 :اندچنین گفته« اراده»برخی در تعریف 

تصمیم یک بازیگر سیاسی منفرد بر انجام و گفتن چیزی که نتایج / قصد»

ده امری فردی است و اگر جمعی لحاظ شود این ارا 0.مطلوب در پی خواهد داشت

 4«خواهیم شدمواجه  [جمع]انگاری خطای انسانبا 

امری فردی لحاظ شده بطوری که اگار کسای قائال باه     « اراده»در تعریف اخیر 

 شاده  «ترکیب» شود از نظر قائالن به این تعریف مرتکب خطای فکریِ« اراده جمعی»

ها را به منزله یک انسان واحاد باه شامار    نسانمجموعه و گروه ا است؛ به این معنا که

ها تک تک دارای اراده هستند ایشان انسانکه از دید آنآورده که دارای اراده است حال

و اگر کسی گمان کند کاه حکام تاک تاک      اما جمع و گروه انسانی دارای اراده نیست

                                                           
0 .See: Understanding ‘Political Will', P 0. 
4 .See: ibid. 
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« ترکیاب »باه   موساوم فکری توان به مجموع نیز تسرِّی داد در دام خطای افراد را می

 0.استگرفتار آمده

توان اراده چگونه می»، پرسش از این که «اراده»براساس دیدگاه قائل به فردیت 

آن است که ساؤال شاود    منزلهبه « های اجرایی را تقویت کرد؟فسادستیزی در دستگاه

را بر انجام  یا تک تک افراد تصمیم فرد/ های اجرایی قصدتوان در دستگاهچگونه می»

 «گفتن چیزی که در مبارزه با فساد نتایج مطلوب در پی خواهد داشت، تقویت کرد؟ و

تار از  گرایاناه تار و عمال  ذکر شده و کمی دقیق« اراده»دیگری که برای تعریف 

  :اراده مبارزه با فساد عبارت است از ریف پیشین است این کهاتع

-به انجام مجموعهساالران سیاستمداران عالی رتبه و دیوان مستمر التزام»

ای از های آن، باه منظاور دساتیابی باه مجموعاه     ها و پذیرش هزینهای از کنش

 4.«اهداف

ریف پایش از  اتوان دید این تعریف در قیاس با تعا همانطور که در تعریف باال می

و « هاا انجام کنش»را بکارنبرده و « عزم»خود از تفصیل بیشتری برخوردار است؛ واژه 

را « التازام »تا حادی پاذیرش آن   است که  ا را در تعریف ذکر کردهه«پذیرش هزینه»

را « سیاساتمداران »از سوی دیگار  . کندمیجلوه بیرونی رهور، نمود و باورپذیر و دارای 

اراده بارد و  مشخصاً نام می« ساالراندیوان»در کنار  ،«عالی رتبه»با مقیدکردن به قید 

                                                           
چاا   ، موسسه فرهنگی طها غر، منطق کاربردی، قم، خندان، سیدعلی: رک« ترکیب»برای آشنایی با خطای . 0

 .454ص  ،0319سال اول، 
4. Brinkerhoff, D.W. 4111. Assessing political will for anti-corruption efforts: an analytic 

framework. Public Administration and Development, Vol. 41, No. 3: the commitment of 

political leaders and bureaucrats to undertake actions to achieve a set of objectives and to 

sustain the costs of those actions over time 
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دیگران؛ در واقع این تعریف اراده مبارزه باا فسااد را   داند نه این دو گروه می« التزام»را 

 .داندفرایندی از باال به پایین می

-توان اراده فسادستیزی در دساتگاه چگونه می»با تعریف اخیر پرسش از این که 

تاوان در  چگوناه مای  »آن است که پرسیده شود مثابه به « های اجرایی را تقویت کرد؟

به انجاام  را بطور مستمر عالی رتبه و دیوان ساالران  انسیاستمدار ،های اجراییدستگاه

هاای ایان مباارزه    و پاذیرش هزیناه   ستیزیهای معطوف به فسادای از کنشمجموعه

 «کرد؟تر ملتزم

را متشاکل از ساه عنصار    « اراده» نظاران برخی از  ااحب بنابر دیدگاهی دیگر 

 ارف  « اراده»عناا  ایان م  در .کنناد مای  معرفای « التازام »و « توانساتن »، «نخواست»

با و است « توان»در دایره است که « خواستن»خا ی از  قسمبلکه  نیست« خواستن»

 :بر این اساس اراده فسادستیزی عبارت است از .قرین استنیز « التزام»

ای از اقداماتی کاه  به انجام مجموعه[ در حد توان] ورزیدنو التزام نخواست

 .دادانجام  شودمی برای مبارزه با فساد

هاای  توان اراده فسادستیزی در دستگاهچگونه می»این پرسش که باال با تعریف 

هاای  در دساتگاه  تاوان چگونه می» :به این معنا خواهد بود که« اجرایی را تقویت کرد؟

خواست فسادستیزی، تاوانِ فسادساتیزی و التازام باه فسادساتیزی را تقویات        ،اجرایی

 «کرد؟

 :کنندچنین تعریف می را« اراده فسادستیزی»برخی 

                                                           
0. Malena 
4. See: Roberto Martinez B. Kukutschka, Building Political Will; Topic Guide, Compiled by 

Anti Corruption Helpdesk, Transparency International, 4105. 
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گیری اقاداماتی باه منظاور دساتیابی باه      بازیگران به برعهدهمستمر التزام 

ای از اهداف معطوف به کاهش فسااد و تااب آوردن در برابار تبعاات و     مجموعه

 .های آن اقداماتهزینه

نوعی التزام است  :داردهای زیر را ویهگی« ستیزیاراده فساد»تعریف باال  براساس

تواند از باال به پایین باشد یا بالعکا از این می) حیه بازیگران عر ه مبارزه با فساداز نا

و « گارفتن اقاداماتی خااص   برعهاده »متعلق این التزام دو چیاز اسات؛   ؛ (پایین به باال

ای از دستیابی به مجموعه»غر  این اقدامات، ؛ «هاآوری در برابر تبعات و هزینهتاب»

و « تبعاات »، ناشای از آن  اقادامات التزام و این ؛ است« فساد اهداف معطوف به کاهش

اگار ایان اساتمرار و    و  دار و مستمر است، مدتبراین فرایند، زمانهایی دارد؛ «هزینه»

 . ادقانه نیستنباشد ادعای اراده مبارزه با فساد  بریزمان

سااالران  رتباه و دیاوان  تعریف اخیر فاعل التزام را محدود به سیاساتمداران عاالی  

 .نکرده است

توان اراده فسادستیزی در چگونه می»اگر تعریف باال لحاظ شود پرسش از این که 

تاوان در  چگوناه مای  »: به این معنا خواهد بود که« های اجرایی را تقویت کرد؟دستگاه

عهدگیری اقداماتی برای دستیابی به بربازیگران را به مستمر التزام  ،های اجراییدستگاه

هاای آن،  آوری دربرابر تبعات و هزیناه معطوف به کاهش فساد و پذیرش و تاب اهداف

 «تقویت کرد؟

                                                           
0. See: Derick. W. Brinkerhoff,4101, Unpacking the Concept of Political Will to Confront 

Corruption, U4 Policy Brief, Bergen: Chr. Michelsen Institute. See: 

http://www.u4.no/publications/unpacking-the-concept-of-political-will-to-confront-corruption/  

http://www.u4.no/publications/unpacking-the-concept-of-political-will-to-confront-corruption/
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اراده »و بااه تبااع آن « اراده»کااه بیااان شااد در شناساااندن مفهااوم   همااانطور 

 .کناد تنوع تعاریف وجود دارد کاه داوری و انتخااب را کمای دشاوار مای     « فسادستیزی

ها را برای اراده مبارزه با فسااد  از ویهگی اینگاهی به مجموع تعاریف یاد شده مجموعه

فعال این عر ه را در دساتیابی باه تعریفای نسابتاً      ،هادهد که گردآوری آنبدست می

 :استها به شرح زیر گیکند؛ برخی از این ویهکارآمد یاری می

  ،است خواستننوعی اراده فسادستیزی 

  (کرد که در حد توان نیستتوان چیزی را اراده نمیمنطقاً  پا)در حد توان است 

 ِورزی استبا التزام قرین 

  است عر ه مبارزه با فساد بازیگر ،ارادهفاعل 

  ی معطااوف بااه هاااای از کاانشانجااام مجموعااه»دو چیااز اساات  ارادهمتعلااق

 «هاکنش آن یهاهزینه آوردن در برابرو تابپذیرش »و  «ستیزیفساد

 است باورپذیر 

  استآشکار 

 نه جمعیاست فردی ، 

 ینه مقطع و مستمر استبر مانز  

یااد شاده در   های لفهؤها و مترین ویهگیتوان به مثابه مهمرا می های باالویهگی

 ممتناع و نااممکن  هاا  کاه جماع آن   به شمار آورد «ستیزیاراده فساد»تعاریف مختلف 

 . نیست

گویای آن است کاه وقتای آدمای چیازی را     « اراده»شهود فردی هر کا درباره 

کاه باه میازان افازایش شادّت آن،       «خواستنی» ،خواهدکند در واقع آن را مییاراده م
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گاردد  شود؛ به دیگر سخن هر چه بر شدت این خواساتن افازوده مای   تر نیز میانهمصِِّر

خواهد نیز افزایش برای اقدام و حرکت در جهت رسیدن به آنچه می ،فردِ خواهان ا رارِ

اسات کاه باا    « انهمصِِّار خواسات  »هماان  « اراده» رو اگر ادعا شود کاه یابد؛ از اینمی

« اراده فسادساتیزی »با این توضی  ماراد از   .سخن بیراهی نیستاست همراه « التزام»

 :شوددر این پهوهش به این شرح بیان می

 است کهانسانی فرد  ، ملتزمانه و مستمرِانهمصِِّراراده فسادستیزی، خواست 

 خود در حد توان ی معطوف به فسادستیزیهاای از کنشبه انجام مجموعه وی را

 .داردوامیها های آن کنشآوردن در برابر هزینهو پذیرش و تاب

، «بااودنانهمصِِّاار»اساات، مااتن حاضاار کااه تعریااف مختااار  در تعریااف اخیاار 

ماورد تأکیاد قارار گرفتاه     0یمنداراده «فردیتِ»و  «بودندر حد توان»، «مستمربودن»

شود و شخص انه و ملتزمانه میمصِِّر« ست فسادستیزیخوا»از سوی دیگر چون  .است

و در نتیجاه   «آشاکار »، «بیرونای »بازتااب  لاذا   ؛داردرا به حرکت و اقدام وامی منداراده

 احی    «ملتازم باودن  »و  «بودنمصِِّر»؛ پا اگر ادعای نیز خواهد داشت «باورپذیر»

ی مناد ارادهترتیب ادعای معنا ندارد و به همین  «بودنفاقد اقدام»و  «حرکتیبی»باشد 

نشان از به مثابه سنگ بزرگ و نیز باشد « کنندهاراده»اموری که خارج از توان مورد در 

 .عدم  دق مدعای شخص است

تاوان اراده فسادساتیزی در   چگوناه مای  »براساس تعریف باال پرسش از این کاه  

تاوان در  وناه مای  چگ» :این معنا خواهد بود که به« های اجرایی را تقویت کرد؟دستگاه

                                                           
چیسات؟  « اراده جمعای »منظور از پا کند که به ذهن متبادر میاین پرسش را « مندیفردیت اراده»پذیرش . 0

چیازی  « اراده جمعای »تسام  است و گرنه همراه با ای ندارد و به کاربردن این تعبیر پاسخ روشن است جمع اراده
 .نیست جز اراده تک تک افراد
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 تقویتای مستمر فرد آدمی را به گونه و انه، ملتزمانهمصِِّرخواست  ،های اجراییدستگاه

و  خاود  های معطوف به فسادستیزی در حد تاوان را به انجام مجموعه کنش وی تاکرد 

؛ بناابراین اگار در ایان    «؟کرددارها واهای آن کنشآوردن در برابر هزینهپذیرش و تاب

مندساازی یاا   ارادهرود منظور هماان  میسخن مندسازی دستگاه اجرایی اراده تحقیق از

  .فردآدمی استتقویت اراده 

« اراده فسادستیزی»حا ل سخن این که با توجه به توضیحاتی که درباره تعریف 

های بیان شد پرسش ا لی تحقیق که از چگونگی تقویت اراده فسادستیزی در دستگاه

 ور زیار را پیادا   یادشده، تعاریف مختلف هر یک از د به تناسب پرسیاجرایی سؤال می

 :کندمی

 بارای باورپاذیرِ آشاکارِ باازیگران     عزمِهای اجرایی، در دستگاهتوان چگونه می 

 تقویت کرد؟را  ستیزیفساد

 بر انجاام و گفاتن   را تصمیم فرد / قصدهای اجرایی در دستگاهتوان چگونه می

 نتایج مطلوب در پی خواهد داشت، تقویت کرد؟چیزی که در مبارزه با فساد 

 عالی رتبه و  سیاستمدارانمستمر التزام های اجرایی، در دستگاهتوان چگونه می

و  ساتیزی هاای معطاوف باه فساد   ای از کانش به انجام مجموعهرا دیوان ساالران 

 های این مبارزه تقویت کرد؟پذیرش هزینه

 خواست فسادستیزی، توانِ فسادستیزی های اجرایی، در دستگاه توانچگونه می

 و التزام به فسادستیزی را تقویت کرد؟
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 بااازیگران را بااهمسااتمر التاازام هااای اجرایاای، در دسااتگاهتااوان چگونااه ماای 

عهدگیری اقداماتی برای دستیابی به اهداف معطوف به کاهش فساد و پذیرش و بر

 های آن، تقویت کرد؟آوری دربرابر تبعات و هزینهتاب

 مستمر فرد  و انه، ملتزمانهمصِِّرخواست های اجرایی، در دستگاهتوان نه میچگو

های معطاوف باه   را به انجام مجموعه کنش وی تاکرد  تقویتای آدمی را به گونه

ها های آن کنشآوردن در برابر هزینهو پذیرش و تاب خود ادستیزی در حد توانفس

 ؟ندکوادار

 ،اسات کارده  اختیاار « اراده فسادستیزی»از متناسب با تعریفی که وهش حاضر په

و  دهدمیاخیر را مدنظر قرار تقریر ، پرسش ا لی ارائه شده از تقریرهای گوناگونمیان 

 .کوشد تا در حد توان پاسخی برای آن ارائه نمایدمی

 ها ی اراده فسادستیزیشاخص

انه، مصِِّار ت خواسا  ،های اجراییتوان در دستگاهچگونه می»شود هنگامی که سؤال می

باه   در حاد تاوان خاود   را  وی تات کرد یای تقومستمر فرد آدمی را به گونه و ملتزمانه

آوردن در برابار  و پاذیرش و تااب  ادساتیزی  های معطاوف باه فس  انجام مجموعه کنش

مجموعاه  »نکته روشان شاود کاه     باید نخست این «؟کردها وادارهای آن کنشهزینه

انه، ملتزمانه، مستمر و مصِِّرچیست که اگر شخص  «های معطوف به فسادستیزیکنش

هاای آن تااب آورد و آن   هاا باشاد و در برابار هزیناه    در پی انجام آنخود در حد توان 

« اراده مبارزه با فسااد »توان گفت که چنین شخصی واجد و ف می ،ها را بپذیردهزینه

  است؟
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ل درونای و انفسای   باه دلیا   ،همان خواست درونی فارد  یاواقع این است که اراده 

بررسای  توان آن را مورد قابل مشاهده نیست و تنها از راه آثار و عالئم بیرونی میبودن 

هاای  اخصشا ها و رو برای اراده فسادستیزی باید عالئم، نشانهاز این قرار داد؛ داوریو 

گفت که برای وادار کاردن  پذیری را شناسایی یا تعیین کرد تا پا از آن بتوان مشاهده

به  ها چه باید کرد؟و مستمر برای انجام این کنشملتزمانه  ،انهمصِِّرشخص به خواست 

-ها و ویهگای چه نشانهدیگر سخن نخست باید روشن شود که اگر در عملکرد شخص 

مباارزه باا فسااد باه شامار آورد و ساپا از       مند ارادهتوان او را مشاهده شود میهایی 

 .ها سخن به میان آوردها یا چگونگی تقویت آنیها و ویهگچگونگی ایجاد این نشانه

این گیری از با بهره« ی فسادستیزیمنداراده»های ورود به بحث چیستی شاخص

را مد  شمادر به فرزند خردسالیک مهر و محبت شود که پذیرتر میتر و فهممثال آسان

باه  اطر بیماری مثالً به خاین فرزند خردسال سپا تصور کنید که جان . نظر قرار دهید

تواند مدعی باشاد کاه خواساتار نجاات جاان      خطر افتاده باشد به نظر شما آن مادر می

هیچ حرکت و اقدامی انجام ندهاد و  به رغم توانایی و وجود امکان، فرزند خود است اما 

 تحرک باقی بماند؟بی

گیاری سانجیده و   آیا این مادر در  ورتی که نجات جان فرزندش نیازمند تصمیم

تواناد  خواهد انداخت، مای  ههایی باشد که جان فرزند را به مخاطرگیریرهیز از تصمیمپ

-ناسانجیده بای   هایگیریبا تصمیم 0به رغم توان فکریگدار به آب زند و بیعامدانه 

با جان فرزند خود بازی کند و در عین  های نجات را باالبرد و، هزینهمطالعه و نا حی 

 ی نجات فرزندش بداند؟ حال خود را خواهان واقع

                                                           
قادرت تفکار   ات، توان ذهنای و  رو ذکر شده تا وضعی را که در آن مادر تحت تأثیر شدید احساساین قید از این. 0

 .دهد از موضوع خارج نمایدخود را از دست می
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دیگرانی که در نجات های ها و تخصصبکارگیری تواناییاز تواند آیا این مادر می

هاا، خاود را خواساتار    گرفتن آنجان فرزندش دخیل هستند سرباز زند و در عین نادیده

  ؟راستین نجات فرزندش بداند

ن فرزندش بداند ولی باه  نجات جامند ارادهتواند خود را خواستار و آیا این مادر می

و ناورزد  های این تالش ا رار ها و هزینهو پذیرش دشواریاین کار فراهم کردن لوازم 

  ؟نداشته باشدپایبندی 

و ملتزم دانست اما در عملکرد وی  مصِِّرو خواستار  مندارادهتوان این مادر را آیا می

 استمرار در پیگیری را ندید؟

واستار نجات جاان فرزناد را تصاور کارد کاه در برابار       و خ مصِِّرتوان مادر آیا می

و  تنبیهی، ایاندازند واکنش مقابلهمییا اند کسانی که جان فرزند وی را به خطر انداخته

 ؟نشاان دهاد  پوشی نداشته باشد بلکه رفتاری از روی تساهل و همراه با چشم با جدیّت

  .همخوانی نداردان چندپوشی بودن و مجدبودن با تساهل و چشممصِِّرراهراً 

حال فر  کنید که راه نجات جان این فرزند اندک ابهاماتی داشته باشد که منوط 

به رغم دانستن ایان نکتاه   تواند باشد، آیا این مادر می روزآمدبه داشتن دانش و آگاهی 

مادعی و  خود را در عین حال تفاوت باشد و بی هاو آگاهی هانسبت به کسب آن دانش

 ؟بداندی نجات جان فرزندش مندارادهدار داعیه

تواناد خاود را   های باال گویای این نکته است که ایان ماادر نمای   مجموع پرسش

از خود حرکتای نشاان   برای نجات فرزندش بداند مگر این که  مصِِّر و خواستارِ منداراده

آب گدار به ها بزند تا بیها و فایدهگری هزینهدست به سنجشدهد و قدمی پیش نهد، 

بناوعی باا ایان فرزناد نسابت      های تمام کسانی کاه  ها و تخصصباشد، از توانایینزده
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در  گیارد، توانند به وی در این هدف یاری کنناد بهاره  میکم خویشاوندی دارند یا دست

کاه جاان   باا کساانی   ،و مشاقات راه را متحمال شاود    این راه آشکارا هزینه  رف کند

آمیاز  اندازند برخورد جدّی و غیار مالطفات  به خطر می یااند فرزندش را به خطر انداخته

، دست از تالش مداوم برندارد و خسته نشود و در نهایات بارای یاافتن راه    داشته باشد

تاوان باه حاق    چنین مادری را می. غفلت نورزدنجات به یادگیری متوسل شود و از آن 

ندش باه شامار آورد و گرناه    نجات فرز مندارادهو ملتزم یا به تعبیر دیگر  مصِِّرخواستار 

هاای  ی که امری درونی است بدون بروز و رهور عالئم و نشاانه مندارادهرف ادعای  ِ

مفهاومی  « یمنداراده»البته باید توجه داشت که  .گواه بر چیزی باشدتواند بیرونی نمی

دارای مراتب مختلف است به این معنا که باید براساس منطق فازی با آن و « م شکِِّک»

شخص به هر میزان کاه بیشاتر   . «سفید و سیاه»یا  « فر و یک»مواجه شد نه منطق 

تر است و به هر میزان که از او اف یاد شاده بهاره   مندارادهواجد او اف یادشده باشد 

 .تر خواهد بودی وی ضعیفمندارادهکمتری داشته باشد به همان میزان 

باه راساتی   . بازگشات « یزیفسادسات  هاای اراده شاخص»توان به بحث اینک می

از آن جاا   «ی برای مبارزه با فساد چیست؟مندارادههای ها یا نشانهها، ویهگیشاخص»

چگونگی ایجااد  دانسته شد، سخن از « فرد آدمی»و ف « ی فسادستیزیمنداراده»که 

به معنای ایجاد یا تقویت آن در میان افاراد   های اجرایییا تقویت این و ف در دستگاه

ها است؛ یعنی باید نشان داد که اگر مدیران و از مدیران و غیرمدیران این مجموعهاعم 

مبارزه با فساد باه   مندارادههای داشته باشند غیرمدیران یک دستگاه اجرایی چه ویهگی

 مناد ارادههاا را  تاوان آن هاایی را فاقاد باشاند نمای    آیناد و اگار چاه ویهگای    شمار می

کناد  مبارزه با فساد چه مای  مندارادهفرد اید نشان داد که این جا ب فسادستیزی دانست؟

  ؟دهدآن کارها را انجام نمی مندارادهکه غیر
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باه  تاوان دساتگاه اجرایای را    که ذکرش گذشت مای  مادر و فرزند متنارر با مثال

 باازیگران در کناد و  خطری که آن فرزند را تهدید می یابیماری به مثابه ، فساد را فرزند

هاا را دربااره   نند هماان پرساش  ر نظر گرفت و ماآن مادر دهمچون اجرایی را دستگاه 

اگر بناابر فار  فسااد کاارکرد و هساتی      آن طرح کرد که  بازیگراندستگاه اجرایی و 

توانناد مادعی   دستگاه اجرایای مای   بازیگرانه اجرایی را به مخاطره بیاندازد، آیا ادستگ

خواساتارند ولای باه رغام تواناایی و وجاود        باشند که نجات دستگاه اجرایی از فساد را

 ؟بلکه  رفاً به تماشا بنشینند دنامکان، هیچ حرکت و اقدامی انجام نده

فسااد   آن دساتگاه از شارِّ  در  ورتی کاه نجاات   دستگاه اجرایی بازیگران آیا این 

کاارکرد و هساتی   هایی باشد که گیریگیری سنجیده و پرهیز از تصمیمنیازمند تصمیم

-د و با تصامیم نگدار به آب زند عامدانه بینتوانا به مخاطر خواهد انداخت، میردستگاه 

د و باا  نا را باالبرمبارزه باا فسااد   های مطالعه و نا حی ، هزینههای ناسنجیده بیگیری

حال خاود را  همان خود بازی کند و در کیان، کارکرد و فلسفه وجودی دستگاه مربوطه 

 ند؟ نبدادستگاه اجرایی از فساد جات ن ، مصّر و ملتزمخواهان واقعی

هاای  هاا و تخصاص  د از بکاارگیری تواناایی  نتوانمیدستگاه اجرایی  بازیگرانآیا 

به مثابه خویشاوندان آن فرزناد  که  -نفعانی کارکنان، ارباب رجوع و ذی عم ازا دیگران

سارباز   -دخیل هستندفسادستیزی و نجات دستگاه از آفات فساد در آیند و به شمار می

دساتگاه اجرایای   خود را خواستار راساتین نجاات    همچنانها، گرفتن آننادیدهبا د و نزن

 ؟ بخواننداز فساد مربوطه 
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د نا بداندستگاه اجرایی نجات  مندارادهد خود را خواستار و نتوانمیبازیگران آیا این 

 مباارزه  هاای ایان  ها و هزینهو پذیرش دشواریفسادستیزی ولی به فراهم کردن لوازم 

  د؟نا رار و پایبندی نورز

و خواستار مصِِّر و ملتزم دانست اما  مندارادهرا  دستگاه اجرایی بازیگرانتوان آیا می

 0را ندید؟مستمر و نامنقطع پیگیری ایشان در عملکرد 

مصِِّار و خواساتار نجاات    دستگاه اجرایی را تصاور کارد کاه     بازیگرانتوان آیا می

دستگاه اجرایی را به فساد کشایده  در برابر کسانی که اما  دنباش دستگاه اجرایی از فساد

ای، اندازند واکنش مقابلاه اند یا میبه خطر انداختهکشند و کارکرد و هستی آن را یا می

رفتااری از روی تسااهل و هماراه باا      باالعکا  بلکاه  ،دننداشته باشبا جدیّت و  تنبیهی

-بودن با تساهل و چشام مصِِّربودن و مجدّرسد که به نظر نمید؟ نپوشی نشان دهچشم

 . تناسبی داشته باشدچندان در این مورد پوشی 

انادک  دستگاه اجرایای  فر  کنید که راه نجات مثالی که ذکر شد  متنارر باحال 

 باازیگران ، آیاا  را ضرورت بخشدابهاماتی داشته باشد که داشتن دانش و آگاهی روزآمد 

در د و نتفااوت باشا  ها بیها و آگاهیه کسب آن دانشد نسبت بنتوانمیدستگاه اجرایی 

دساتگاه اجرایای مربوطاه باه شامار      نجات خواستار مصرِّ و ملتزم به خود را عین حال 

یاا در  « گریازی علام »، «نااگرایی علام »ی ایشان باا  مندارادهبه دیگر سخن آیا  ؟آورند

 منافات ندارد؟ها آن« ستیزیعلم»ترین وضع با بدبینانه

ی هاای شارط  گازاره  در قالب های باال ذکر شدهایی که در پرسشگیویهمجموع 

اگر کسای اراده فسادساتیزی داشاته باشاد     »قابل ذکر است که ساختار آن چنین است 

                                                           
 .شودها با فر  وجود شرایط، امکانات و توانایی مطرح میشویم که تمام این پرسشبازهم یاد آور می. 0
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ی مناد اراده»دهاد کاه   این ساختار نشان مای  «کندنمی/ کنداقدام می... آنگاه به انجام 

های باال مستلزم تنااق   ر پرسشهای یاد شده دبا داشتن برخی ویهگی« فسادستیزی

های با فقدان و نداشتن برخی ویهگی« ی فسادستیزیمنداراده»است و به همین ترتیب 

 .های باال به تناق  خواهد انجامیدیاد شده در پرسش

اگار  »و با عطف توجه به ایان پرساش کاه    ها و توضیحات فوق با توجه به مثال

آنگااه چاه اقاداماتی را انجاام     د نداشته باشا یزی اراده فسادست اجراییدستگاه بازیگران 

 باازیگران ی مناد ارادههاای دال بار   ها و ویهگیتوان برخی از شاخصمی« د داد؟نخواه

 .مبارزه با فساد را به شرح زیر بیان کردبرای  اجراییهای دستگاه

 3اجراییدستگاه و آغازگری گامی پیش .3

-ن برای مبارزه با فساد قدم پایش نمای  آبازیگران را تصور کنید که  اجراییدستگاهی 

کنند یا به نیروی محرک بیرونی و فشارهای خارج گیری میطلبانه کنارهنهند؛ یا عافیت

؛ چنین دستگاهی و دهنداندک جنبش و حرکتی از خود نشان چه بسا  اجراییاز دستگاه 

-توان به جنبشینه م و مند فسادستیز به شمار آوردتوان ارادهرا نه میبازیگرانی چنان 

؛ درسات   های متأثر از بیرون ایشان در راستای مبارزه با فساد امیدی بستها و حرکت

طبعاً چنین دستگاهی  نگذارد قدم پیشمانند مادری که برای درمان بیماری فرزند خود 

-یاا اراده  ، ملتزم و دائمی مبارزه با فسااد توان خواستاران مصرِّرا نمیبازیگرانی و چنان 

شود و آن این کاه اگار   مطرح میحال پرسش دیگری  .محسوب کرد ن فسادستیزامند

ها در مبارزه با فساد به عنوان یکی از شاخص« اجراییگامی و آغازگری دستگاه پیش»

                                                           
0 .Government Initiative 

4. See: Derick. W. Brinkerhoff,4101, Unpacking the Concept of Political Will to Confront 

Corruption, U4 Policy Brief, Bergen: Chr. Michelsen Institute. See: 
 http://www.u4.no/publications/unpacking-the-concept-of-political-will-to-confront-corruption/  
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 گیری آن چیسات؟ سنجش و اندازه روششود، دانسته« اراده فسادستیزی»های و نشان

قدم و آغازگر اراده مباارزه  ه کنند تا پیشباید چدستگاه اجرایی بازیگران به دیگر سخن 

 د در دستگاه مربوطه به شمار آیند و نسبت به چه کسانی پیش باشند؟با فسا

باید در انجام اقدامات فسادساتیز  های اجرایی دستگاه بازیگرانواقع این است که 

مای  های علو محاسبات و سنجشگری الزم برای انجام آن را دارند که دانایی و توانایی

حرکت ننشاینند بلکاه بایاد    تفاوت و بیبیداند ارج  میها را ضرورت و منافع انجام آن

گامی نسبت به بازیگران ها باشند این پیشحرکت در مسیر انجام آنقدم و آغازگر پیش

منادی مباارزه باا فسااد     شود؛ به دیگار ساخن اراده  لحاظ می اجراییبیرون از دستگاه 

آن به عنوان بازیگران داخال  بازیگران و  اجراییهای تگاهمقتضی آن است که خود دس

هاایی در جهات   بیرون از دستگاه از خاود حرکات   فسادستیزِ دستگاه، پیش از بازیگرانِ

به عنوان  «اجراییگامی و آغازگری دستگاه پیش»از آنجا که . مبارزه با فساد بروز دهند

 ؛و جلاوه بیرونای  ت دارای نماود  های اراده مبارزه با فساد، شاخصی اسا یکی از شاخص

در جهات   وفااق ها و معیارهای مورد را که با مالکهر اقدامی  اجراییبنابراین دستگاه 

های خاص با روشاست و هم گیری اندازهی قابل کمّ ب عدمبارزه با فساد آغاز کند هم از 

یاا  ه بودن مسبوق به سابقتوان تقدم یا تأخر و و می پذیر استسنجش کیفی ب عداز خود 

 .بودن آن اقدام را نشان دادسابقهبی

 ...ها و فایده ها،هزینهگری سنجش .1

مندی در جهت مبارزه با فساد دارد آن است کاه  هایی که نشان از ارادهاز جمله شاخص

-گزینی و برنامهدر سیاستبه عنوان بازیگران داخلی  اجراییدستگاه مند بازیگران اراده

ها و تبعاات و نتاایج   جیدگی و درستی آن از نظر فنی، تحلیل گزینهریزی به توازن، سن
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توجاه  فسادستیزی  ها در راستایها و افزایش فایدهکاهش هزینه با هدفها منتظره آن

 گزینیهای یاد شده در مورد سیاستها و ارزیابیهر گاه این سنجشگری  .داشته باشند

هاای  ها و شااخص تواند یکی از نشانهدر دستگاهی  ورت گرفت میو امثال این امور 

باشد؛ در این  اورت  آن مند ارادهگواه بر وجود اراده فسادستیزی در آن دستگاه و میان 

پذیر خواهد باود؛ باه هماین    ایشان امری باور در موردمندی مبارزه با فساد ادعای اراده

برخاساته از   یاا اقادامات   های گزینش شدهتوان اقدامات نامبتنی بر سیاستترتیب نمی

را در دستگاهی مشاهده کرد و  فایدهکم و ، پرهزینهاز حیث فنی ، ناسنجیدهگیبرنامهبی

. آن پاذیرفت بازیگران مندی مبارزه با فساد را از آن دستگاه و ادعای ارادهدر عین حال 

سانجی و  سانجی، فایاده  مبارزه با فسااد باود و هزیناه    مندتوان ارادهدر یک کالم نمی

-؛ درست به مثابه ماادری کاه نمای    هایی از قبیل آنچه ذکرش گذشت نداشتیارزیاب

فرزنادش بداناد ولای در     واقعی، مصّر و ملتزم نجاتمند و خواستار توانست خود را اراده

زدن جان فرزناد  آبگداربهگری نکند و با بیسنجش فرزندشانجام اقدامات الزم برای 

  .خود را به خطر اندازد

-سانجی و فایاده  هزینه»شود که اره شاخص اخیر نیز طرح میدرباین پرسش 

نکته ایان اسات کاه باه رغام       گیری است؟چگونه قابل اندازه اجراییدستگاه « سنجی

« سانجی سنجی و فایدههزینه»شاخصی چون بودن اراده مبارزه با فساد، درونی و انفسی

هاا،  تاوان سیاسات  مای  کاه ؛ به این معنا گیری و محاسبه استقابل اندازه اموراز جمله 

                                                           
0. See: Derick. W. Brinkerhoff,4101, Unpacking the Concept of Political Will to Confront 

Corruption, U4 Policy Brief, Bergen: Chr. Michelsen Institute. See: 
 http://www.u4.no/publications/unpacking-the-concept-of-political-will-to-confront-corruption/ 

Also See: Roberto Martinez B. Kukutschka, Building Political Will; Topic Guide, Compiled 

by Anti Corruption Helpdesk, Transparency International, 4105. 
4. See: ibid. 
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هاا را  برد آنها و ابزارهای مورد استفاده برای پیشها، تکنیکها و شیوهها، گزینهبرنامه

-هزیناه گذاری کرد و به میزان کمبکارگیری و اجرا ارزیابی و ارزشقبل، حین و بعد از 

-یشاتر یاا اراده  منادی ب ها به ارادهبودن آنبودن یا پرفایدهفایدهکم و گیپرهزینه یا گی

 . آن حکم کردبازیگران و  اجراییمندی کمتر دستگاه 

هاا پایش از ایان    گی آنای که ناسانجید هناسنجید هایو برنامه هااتخاذ سیاست

 ،های هنگفتای را بار دوش دساتگاه باار کارده اسات      آزمون خود را پا داده و هزینه

ها سالیان ساال اسات   از آن ها و ابزارهایی که چه بسا بسیاریها، تکنیکانتخاب شیوه

 کام یا دست های دال بر فقدان اراده مبارزه با فسادهکه منسوخ شده است جملگی نشان

 .است بارهمندی ضعیف در ایناراده ی برگواه ترین وضعبینانهدر خوش

  3نفعانبسیج ذی .1

نظار  را در  آنباازیگران  و  اجرایای دساتگاه   که ذکر شاد  و فرزند متنارر با تمثیل مادر

 -هاای موجاود  از تماام ررفیات   گیاری بهاره بگیرید که به رغم دانستن این نکته کاه  

های همه کسانی که به نوعی از قِبَال ساالمت دساتگاه    ها و توانمندیخصو اً ررفیت

و باه رغام تاوان انجاام ایان کاار، باه         ضرورت دارد -شوندمربوطه منتفع می اجرایی

و چاه   یشگیری و مقابله با فساد مبادرت ناورزد نفعان با هدف شناسایی، پگردآوردن ذی

گریاز اتخااذ   بسا به جای بسیج و جلب مشارکت ایشان رویکردی خودمحور و مشارکت

یاا  آن باازیگران  و یادشده آن دساتگاه  با در نظر گرفتن دو شرط در این  ورت ؛ نماید

  .انددچار ضعف ارادهیا  ندمند مبارزه با فساد نیستاراده

                                                           
0. Mobilization of Stakeholders 

4. See: Derick. W. Brinkerhoff,4101, Unpacking the Concept of Political Will to Confront 

Corruption, U4 Policy Brief, Bergen: Chr. Michelsen Institute. See:  
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باه  گفتاه  هاای پایش  نیز همانناد شااخص  « نفعانبسیج ذی»عنی یشاخص اخیر 

تاوان میازان تاالش و توفیاق دساتگاه      مای . است پذیرسنجشراحتی قابل مشاهده و 

از ها و دساتاوردهای آن را  آن تالش ونفعان را مشاهده فسادستیز در راستای بسیج ذی

 .ار دادمورد سنجش قرطی یک فرایند ارزیابی روشمند  ،عد کمی و کیفیب 

 3التزام علنی و تخصیص منابع .1

و در عین حال توانند مدعی اراده مبارزه با فساد باشند نمی اجراییهای دستگاهبازیگران 

- ااحب  .هیچ نمود بیرونی و گواه، شاهد و مستندی بر  دق گفتار خود باروز ندهناد  

-ه باا فسااد مای   مندی مبارزنظران به منظور ارائه گواه بر  دق گفتار، از مدعیان اراده

دهند و در ایان راه  نشانرا اعالم و به مبارزه با فساد التزام خود خواهند تا علناً و آشکارا 

 اجرایای توان خود یا دساتگاه  نمی .منابعی را تخصیص دهندو مشخص به طور شفاف 

-های مختلاف و واهای ایان اراده   ولی به بهانه دانستمند فسادستیزی مربوطه را اراده

و از  رف هزینه و اختصاص منابع به  آشکارا اعالم نکرد، به وضوح نشان ندادمندی را 

اراده مبارزه با فساد  کسی که .شدن در پا توجیهات ناپذیرفتنی طفره رفتآن با پنهان

را  منابع الزمدارد باید آشکارا ملتزم بودنش به این امر مشهود باشد و علناً در این مسیر 

 .استواقعیت مندی ادعایی عاری از  ورت ادعای اراده؛ در غیر این  رف نماید

                                                                                                                          
http://www.u4.no/publications/unpacking-the-concept-of-political-will-to-confront-corruption/ 

Also See: Roberto Martinez B. Kukutschka, Building Political Will; Topic Guide, Compiled 

by Anti Corruption Helpdesk, Transparency International, 4105.  
0. Public Commitment and Allocation of Resources. 
4. See: ibid.  
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اقادام عملای از    رفتاری وبروز ، گفتاری اتارهارمشاهده  باسنجش این شاخص 

بودن یا الزم نبودن منابع تخصیصی نیز خاود قابال   که الزم -نوع تخصیص منابع الزم

 .ممکن است -سنجش است

 3ناسبی مهاپاداشاعطای و  هامجازات اِعمال .5

-های مفسدین در ارتکاب فساد نشان میر به تعاریف مختلف فساد و توجه به انگیزهنظ

-ها منفعت طلبی و کسب سودی اسات کاه هزیناه   دهد که از جمله وجوه مشترک آن

مفسدین .  کندو مقرون به  رفه می مقتصدانه ،را برای شخص فاسددر این راه کردن 

پاا از  بارآورد کارده و   رات احتماالی را  پیش از ارتکاب فساد میزان سود و زیان و خط

هاا و  اگار میازان هزیناه    .کنناد ارتکاب برایشان محرز شد اقدام میگی که به  رفهآن

بسیار بایش از مناافع احتماالی آن باشاد،     برای مفسدین خطرات احتمالی ارتکاب فساد 

معقول در پی فسااد رفاتن ناا    بالطبع و  رفه نخواهد بوداقدام به فساد امری مقرون به

پرهیزکننادگان از فسااد، افشااگران    باه   پاداشاعطای این نکته در خصوص . نمایدمی

هاا در ایان   کنندگان با فساد نیز  ادق است به این معنا که هر چه پااداش فساد، مقابله

-تار مای   رفهیابد پرهیز از فساد، افشاگری، مبارزه با فساد نیز بهخصوص افزایش می

یزان پاداش و مجازات با میزان انگیزه پرهیز از فسااد یاا ارتکااب    شود؛ بنابراین میان م

توان به شاخص دیگری برای سنجش ؛ با این مقدمه میفساد نسبت وثیقی برقرار است

هاای  مجاازات اِعماال  پااداش و   اعطاای »میزان اراده مبارزه با فساد اشاره کارد و آن  

مندی مبارزه با فساد بود ولی توان مدعی ارادهاین شاخص نمی براساس .است «مناسب

هاای  یاا اعطاای پااداش    هاای مناساب  مجازات اِعمالبا  و امکانات توان ،به رغم علم

                                                           
0 .Application of Credible Sanctions 

4. See: ibid.  
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 .های پرهیز از فساد را افزایش ندادهای ارتکاب فساد را باال نبرد و انگیزهدرخور، هزینه

ادق  ا منادی فسادساتیزی   در ادعای خود مبنی بار اراده  اجراییدستگاه بازیگران اگر 

هاای مناساب و اعطاای    مجازات اِعمال  دق مدعای ایشان هایاز جمله نشانهباشند 

هم اعطایی  هایو پاداشی اِعمال یهامجازاتکه روشن است  .های درخور استپاداش

 .گیری استاندازههای نظارتی قابل توسط دستگاهاز نظر کیفی و هم از ب عد کمّی 

 با فسادمبارزه  و تجربه دانشروزآمدسازی  .6

کاه بارای    ی اسات هاای مهما  از جملاه شااخص  « روزآمدسازی دانش مبارزه با فساد»

هر که باه جادّ خواهاان فسادساتیزی      .شودسنجش میزان اراده مبارزه با فساد ذکر می

مبارزه با فساد نیازمند است و هار  های و تجربهاست برای مبارزه بهتر با فساد به دانش 

 جاذاب باشد آخرین دستاوردهای این حاوزه بارای وی   که دانش فسادستیزی را طالب 

بهتر و موثرتر در ایان راه   که بخواهدمند مبارزه با فساد برای آننماید؛ بنابراین ارادهمی

؛ ها و ابزارهای فسادساتیزی داشاته باشاد   روشفساد، روز درباره گام نهد باید دانشی به

های حاوزه  دستاوردهاو پهوهشبیات تجرتوجهی به بیستیزی، گریزی، علمبنابراین علم

در  پناداری خودعالم و های نامبتنی بر دانش نظری، تکیه  ِرف بر تجربهمبارزه با فساد

منادی مباارزه باا فسااد     هاایی اسات کاه باا اراده    این حوزه جملگی او اف و ویهگای 

باازیگران  رو برای سنجش  دق ادعاای فسادساتیزی   ؛ از اینناسازگاری و منافات دارد

گیری شود میزان پذیری که باید اندازههای سنجشاز جمله شاخص اجراییهای ستگاهد

توجه ایشان به دانش مبارزه با فساد و تالش بارای روزآمدساازی آن و کساب آخارین     

کسی که باه جادّ خواساتار فسادساتیزی اسات      . دستاوردهای علمی در این حوزه است

 .یابدای میمیت ویههآخرین دستاوردهای مبارزه با فساد برایش اه

                                                           
0. See: ibid. 
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 سازگاری با شرایطپذیری و انعطاف .7

سازگاری باا  و پذیری انعطاف»نظران برای سنجش اراده مبارزه با فساد شاخص  احب

توان با فساد مبارزه کرد و مادعی اراده  نمیکنند؛ به این معنا که را نیز ذکر می« شرایط

های گوناگون و جدیدی ایط و موقعیتشر واقعیاتی چون مبارزه با فساد بود اما نسبت به

-انعطااف ایان    .منکر بود ، نامنعطف یاتفاوتکه در این راه پیش خواهد آمد غافل، بی

منادی مباارزه باا    گواهی بار اراده  های محتمل،سازگاری با شرایط و موقعیتو  پذیری

از جملاه  ناسازگاری با اوضاع و شرایط یادشده  ناپذیری وانعطاف فساد است و در مقابل

الم این که با جزم لب ک .شودمندی برای فسادستیزی محسوب میهای عدم ارادهنشانه

توان با فساد مبارزه کرد و کسی که ایان نکتاه را بداناد و    ناشناسی نمیو جمود و موقع

اراده های یکی از شاخصماید و ناسازگاری ن یناپذیرانعطافتوان آن را داشته باشد اما 

-و موقاع  ناساازگاری ی، انعطاف ناپذیر؛ مضافاً این که همین فاقد است رافسادستیزی 

نیز خود هام فسااد اسات و هام      هایی را به همراه داردسوزیناشناسی که غالباً فر ت

 .موجب فساد

 گفتههای پیشاستمرار شاخص .8

هاای  بایاد در تاالش   مند مبارزه با فسااد سخن بر سر آن است که شخص ارادهجا این 

-در شاخص مداومی هاقلمرو این تالش .مبارزه با فساد مداومت داشته باشد خود برای

التازام   ،نفعاان بسایج ذی ، هاها و فایدهگری هزینهنجشسگامی و آغازگری، پیش هایِ

روزآمدساازی  ، های مناساب عطای پاداشها و اِمجازات اِعمال ،علنی و تخصیص منابع

کسای   ،است؛ به ایان معناا   سازگاری با شرایطپذیری و انعطافمبارزه با فساد و  دانش

گامی و آغازگری برای مبارزه مندی مبارزه با فساد باشد که در پیشتواند مدعی ارادهمی
                                                           

0. See: ibid.  
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هاا و  های سیاسات ها، فایدهگری هزینهسنجشبا فساد مداومت داشته باشد؛ پیوسته به 

هادف مباارزه باا فسااد     را باا   نفعاان ذیهماواره   ؛های مبارزه باا فسااد بپاردازد   برنامه

بارای فسادساتیزی    التزام علنی و تخصایص مناابع  دائماً به  ؛سازماندهی و بسیج نماید

 ورزد؛مباادرت   هاای مناساب  هاا و اعطاای پااداش   مجازات اِعمالمدام به  ؛باشدپایبند 

پاذیری  انعطااف عمالً باه  و دارد ه مبارزه با فساد را روزآمد نگه همواره دانش خود دربار

هاای یادشاده،   ؛ بدون اساتمرار در شااخص  داشته باشدتوجه  و سازگاری با شرایط دائم

هرگونه اقدامی در راه مبارزه با فساد حرکتی مقطعی و بیشتر اقادامی نماادین باه نظار     

 . مندی مبارزه با فسادرسد تا حرکتی دال بر ارادهمی

ه شاخصای اسات کاه با     ،«گفتاه های پایش استمرار شاخص»شاخص اخیر یعنی 

توان سنجید قابل سنجش است؛ مثالً می های مختلف گذشته، حال و آیندهفراخور زمان

آن در  باازیگران که میزان تخصیص منابع برای مبارزه با فساد در یک دستگاه توساط  

در آینده قرار اسات  ( های آتیبنابر برنامه)است و چقدر بود؛ اکنون  میزانگذشته به چه 

 .پذیر استها نیز سنجشسایر شاخص مین ترتیب استمرار؛ به هباشد؟چه میزان به 

 فسادستیزیاراده و تقویت ایجاد 

هاای اجرایای را   توان اراده فسادستیزی در دستگاهچگونه می»پاسخ به این پرسش که 

چه  اِعمالبا خواهد بداند به معنای آن است که پرسش کننده می «تقویت کرد؟ایجاد یا 

 و مصِِّارانه فسادساتیزی را  پیوساته  های اجرایی را واداشت تاا  توان دستگاهتدابیری می

های مسیر را نیز ها و دشواریو هزینهد نبکوشدر این راه در حد توان  بخواهد؛ملتزمانه 

کال کشاور    یاز آن جا که عمده مخاطبان این تحقیق بازرسان سازمان بازرس ؟دنبپذیر

یف و اختیارات این ساازمان عطاف   هستند، نویسنده در پاسخ به پرسش یادشده به ورا
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گیرد که اگر سازمان بازرسی این پرساش را  کند و این را مفرو  میتوجه بیشتری می

پرسش این گونه طرح شاود  طرح کند، پاسخ شایسته با آن چیست؟ به دیگر سخن اگر 

 و مصِِّارانه فسادساتیزی را  هماواره  های اجرایی دستگاهسازمان بازرسی چه کند تا »که 

های طی ایان  ها و دشواریبخواهند و در این راه در حد توان بکوشند و هزینهمانه ملتز

 آن گاه پاسخ چیست؟« ؟مسیر را نیز بپذیرد

ساازی  پردازد که مطالبه برای پیااده بخش حاضر به بررسی مجموعه اقداماتی می

ی اجرایی هاهای اجرایی به ایجاد و تقویت اراده فسادستیزی در دستگاهها در دستگاهآن

خود پیگیری،  یهاها و بازرسیاگر سازمان بازرسی کل کشور در نظارت. کندکمک می

های مطالباتی خود لیست اولویتسازی و تحقق این اقدامات را در دستورکار و چکپیاده

شااهد ثمارات و    -شود به تادریج تأکید می - به تدریج های اجرایی قرار دهداز دستگاه

باه شارح   برخی از این اقدامات و مطالبات . واهد بودطبیعی آن خو  گیرپیامدهای چشم

 .است زیر

بیانش و ارزیاابی   مبارزه با فساد های اراده  کننده تقویتجمله از ؛ صحیح نیروگزینی .0

این افراد برخی از . را در دست دارندقدرت است که ای اجرایی هبازیگران دستگاهفردی 

. ماعی، انگیزه کافی برای مباارزه باا فسااد را دارناد    فشارهای اجتاز درون و بی نیاز به 

های اجتماعی فساد  ترین علت این انگیزه بینش و ادراک این افراد نسبت به هزینه مهم

یاا   عامال فاردی  بر این نکته استوار است که گازینش   حی  ا ل نیروگزینی   .است

تبدیل شوار است اما گزینش مدیر فسادستیز اگر چه د ترخاصنیروی انسانی یا به تعبیر 

و فسادستیز دشوارتر  ال  به مدیری  را باور ندارد لزوم مبارزه با فسادمدیر مفسدی که 
                                                           

 :اد به نشانیچیدمان تاکتیک ضد فس: رک. 0
https://donya-e-eqtesad.com 
4. Individual Factor 
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؛ پاا  4درو بهتر آن است که آب از سرچشمه بساته شاو  ؛ از این نمایدتر میو نامحتمل

 در ایجاد و تقویت اراده مبارزه با های الزمگاماز جمله برای سازمان بازرسی کل کشور 

گزینش نیروی انسانی و مدیران فسادساتیز را   ،های اجراییفساد آن است که از دستگاه

 محتاوا  طبعاً این کار مساتلزم بررسای دقیاق و موشاکافانه در خصاوص     . مطالبه نماید

و نحاوه اجارای   های گزینش و شناسایی نیروی انساانی  و شاخص ها، مصاحبههاآزمون

از ؛ خااص خاود را دارد  علمای   متدهایدر دنیا  امروزه هاییچنین گزینشهاست که آن

 .در این خصوص دیگر مورد قبول نیست بودننسبیگرایی و ادعای رو سلیقهاین

هاا،  از نظر باورها، احساسات، هیجانات، خواساته  مدیر فسادستیزنیروی انسانی و 

هاایی اسات کاه دیگاران آن     هاا و مشخصاه  ها واجد ویهگای هنجارها، آرزوها و انگیزه

رو شناساایی  فاقدناد؛ از ایان  کم از بعد کمّای یاا کیفای    دستها را ها و مشخصهویهگی

ها، هنجارها، آرزوها خواسته فسادستیزان مبتنی بر سنجش باورها، احساسات، هیجانات،

های اجرایای  تواند از دستگاهها است که سازمان بازرسی کل کشور میهای آنو انگیزه

های اجرایی تواند از دستگاهن سازمان بازرسی کل کشور می؛ به دیگر سخمطالبه نماید

خواهی کند که بر چه اساس و مبنایی فسادستیزبودن نیروی انسانی خود را تأییاد  پاسخ

های اجرایی است یا باه بیاانی   های دستگاهاین گام نظارت سازمان بر ورودی د؟نکنمی

 .است هانظارت بر سرچشمه

 ز گزینش  حی  نیروی انسانی و مدیران فسادستیز؛ پا اسازیآموزش و فرهنگ .4

های الزم برای مبارزه با فساد است، نوبت باه  که مستلزم برخورداری از برخی از حداقل

                                                           
0. See: Roberto Martinez B. Kukutschka, Building Political Will; Topic Guide, Compiled by 

Anti Corruption Helpdesk, Transparency International, 4105. 
 (باب هشتم در آداب  حبت 01گلستان سعدی حکایت )وان بستن جوی شد نت رکه چو پ / ای سلیم آب زسرچشمه ببند.  4
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در این گام سازمان بازرسی کل کشور از  .رسدسازی در این زمینه میآموزش و فرهنگ

-ینه آماوزش و فرهناگ  دهند که در زمخواهد تا نشانهای اجرایی میدستگاهبازیگران 

در بارای آیناده   هاایی  کنند و چه برنامهاند؟ چه میسازی برای مبارزه با فساد چه کرده

هاای معطاوف باه ایجااد و تقویات فرهناگ       ها و برناماه این آموزش دستورکار دارند؟

ای دارد که عینی و غیرسلیقهارزیابی برای  هاییدر دانش روز دنیا شاخص ،فسادستیزی

هاای  دساتگاه های اعالمی ها و گزارشاز آموزشبازرسی سازمان  هایآزماییراستیدر 

در زمیناه فسااد و وجاود فرهناگ      این باازیگران علم و آگاهی  .گرددلحاظ میاجرایی 

اراده مبارزه باا   .ها از مقدمات الزم برای اراده مبارزه با فساد استفسادستیزی میان آن

لزم آن اسات کاه فارد دربااره فسااد، مفساد،       مسات اگر بخواهد مفید واقاع شاود   فساد 

امثال های مبارزه با فساد، ابزارها و فسادزایی، فسادز دایی، فسادستیزی، فسادیابی، روش

ی از داناش و  حدّد نقرار گیرمستقیم یا باواسطه متعلق اراده وی  قرار است که این امور

 .باشدآگاهی را واجد 

باه  هاا بایاد   دساتگاه بازیگران یان سازی مو فرهنگ آموزش در خصوصمطالبه 

دقیاق و   هاای ها بدل شاود و در ایان ماورد ارزیاابی    سازمان از دستگاهدائمی ات مطالب

آمارهاای  و ارائاه  گرایای  کمیات افتاادن در دام  های الزم به عمل آید؛ از آزماییراستی

ی هاا گازارش  برای پیشاگیری از اجتناب شود و  خا یتبی اعداد و ارقامپ رکن و چشم

 .شود لحاظالزم اجرایی  هایها ضمانتدرباره آموزشخالف واقع و تهی از محتوا 

ساازی تادابیری را در نظار    در آماوزش و فرهناگ  های اجرایی دستگاه بازیگران

هاا، هنجارهاا،   خواساته سالیق،  که طی آن باورها، احساسات، هیجانات،خواهند گرفت 

فساد، فساادزایی، فساادز دایی، فسادساتیزی،     های افراد درباره فسااد، م آرزوها و انگیزه
                                                           

0. See: ibid. 
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باورهاا ا االح    ؛شودجرح و تعدیل می... و  های مبارزه با فساد، ابزارها، روشفسادیابی

-از پیش به معقولها بیش؛ خواستهشودهای آن به چالش کشیده میشود و نادرستیمی

دار و جهات تارل  کن ،گردد؛ هیجانات در حد ممکن تعدیلگرایی نزدیک میبودن و واقع

ساالیق   و قلمارو  و حادود  گیارد قارار مای  و ارزیاابی   در معر  نقدها انگیزه؛ شودمی

 .گرددمشخص می

ن بازرسی بخواهد اراده مباارزه باا   ازمااگر س ؛سازمانی یهارویه بهسازی وظایف و .3

های اجرایی ایجاد و تقویت کند باید به ا الح محیط اداری از حیث فساد را در دستگاه

توجه نماید و این قبیل امور را در  ارزیابیهای های اداری و شیوهرایف سازمانی، رویهو

؛ به این معنا که ساازمان بایاد از   قرار دهد اجراییهای فهرست مطالبات خود از دستگاه

مبتنای بار   دقیاق،  های خاود را  بخواهد تا ورایف، فرایندها و رویه های اجراییدستگاه

-شفافیتی که فرایند ارزیابی، پاساخ دقت، روشمندی و  نمایند؛ شفافو های علمی روش

را محاور   قاانون  ؛کناد را متأثر مای رسانی و گردش اطالعات ، اطالعیدهپاسخخواهی، 

ایان  .  نمایدمیتمرکززدایی  ،مدیریت در  ورت امکان و تاحد ممکن از ودهد قرار می

 باازیگران  منادی ه باه اراده کا  عااملی به عنوان  ا الح محیط اداریبهسازی یا همان 

مطالباات ساازمان بازرسای    جمله افزاید، از های اجرایی برای مبارزه با فساد میدستگاه

دستگاه اجرایای کاه در آن   بازیگران ؛ طبعاً های اجرایی خواهد بودکل کشور از دستگاه

دش رساانی و گار  دهی، اطاالع خواهی، پاسخارزیابی، پاسخ هایرویه و ورایف، فرایندها

یات  محور ،، قاانون گشاته  شافاف  وروشان  های علمی دقیق، مبتنی بر روشاطالعات 

به ساختی  است زدایی شدهتمرکزو تاحد ممکن و نظام مدیریت در  ورت امکان  یافته

  .کنندشانه خالی و  سر باز زنندفسادستیزی  مندی برایارادهاز  ندتوانمی

                                                           
0. See: ibid. 
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خواهی، که فرایند ارزیابی، پاسخروشمندی و شفافیتی یعنی دقت،  -مطالبات اخیر

؛ قانون را محور قرار دهاد و در  کندرسانی و گردش اطالعات را متأثر دهی، اطالعپاسخ

نیاز مطالبااتی اسات کاه      - ورت امکان و تاحد ممکن از مدیریت، تمرکززدایی نماید

عد کیفی برای سازمان بازرسی کال کشاور   میزان تحقق آن هم از حیث کمّی و هم از ب 

 .پذیر استسنجش

ایجاد اراده مبارزه باا فسااد،    ؛رجوعدادن کارکنان و ارباببسیج، آموزش و شرکت .4

های اجرایی بخواهد دستگاهبازیگران از مستلزم آن است که سازمان بازرسی کل کشور 

و ایجاد مطالبه مبارزه با فسااد در   تا کارکنان و ارباب رجوع خود را با هدف فسادستیزی

هاای دساتگاه اجرایای    آنان را در فعالیتهای الزم، پا از آموزشو یج کنند؛ بس ها،آن

؛ طبعاً چنین بسایجی و  ساالری است؛ مشارکتی که از ا ول اولیه مردم مشارکت دهند

؛ تا وقتای ایان مطالباه     چنان مشارکتی مسبوق است به ایجاد مطالبه و اعتماد متقابل

 .یج، آماوزش و مشاارکتی رخ نخواهاد داد   دوسویه و اعتماد طرفینی محقق نشاود، بسا  

های مالی و غیرمالی است که دستگاه مربوطه باید انجام دهد و پشتوانه این کار حمایت

مندی دساتگاه اجرایای   این عامل اراده .از دستگاه اجرایی بخواهدسازمان بازرسی آن را 

خاود قابال   های مخاتص باه   ی و کیفی بر اساس روشبرای مبارزه با فساد از نظر کمّ

گیارد از جهات تعاداد و    هایی که در این زمینه  ورت مای ؛ مثالً آموزشسنجش است

ی سانجش میازان مشاارکت و    هاا شاخص ؛ به همین ترتیبکیفیت قابل ارزیابی است

 . پذیرندنیز سنجش نحوه مشارکت و چگونگی مشارکت

                                                           
0. See: ibid. 

 :چیدمان تاکتیک ضد فساد به نشانی: رک. 4
https://donya-e-eqtesad.com 
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ویات اراده  ایجااد و تق  ؛ایجاد و تقویت مجاری گردش اطالعات ؛هاتعامل با رسانه .5

شاده و  دارد تا از یاک ساو تعامال تعریاف    مبارزه با فساد، سازمان بازرسی را بر آن می

-از دساتگاه  ،ها را به منظور تحقق گردش  حی  اطالعات و شفافیتهدفمند با رسانه

هاا عر اه را بارای    های اجرایی مطالبه نماید و از سوی دیگر با حمایت خود از رساانه 

دوانادن آن مساتلزم   ع فساد در دستگاه اجرایای، دوام آن و ریشاه  وقو0.فساد تنگ نماید

نفعان، ارباب رجاوع و جامعاه را   های نظارتی، ذیحدی از ابهام است و ناآگاهی دستگاه

ها باه مثاباه   رسانه .ها درست نقطه مقابل آن استطلبد؛ ناآگاهی که تعامل با رسانهمی

 و باا  دارناد میسخگوی اقداماتشان نگهرا پامدیریت سازان عر ه ، تصمیمناررچشمان 

سارعت  هاا  دساتگاه ا االح ایان   به توانند میاجرایی های معایب دستگاه آشکارسازی

عملکارد دساتگاه    و ساازوکارهای مضافاً این که رشد آگاهی عموم درباره روند  ؛بخشند

 . رساندمیها یاری به تقویت اراده مبارزه با فساد در این دستگاه، اجرایی

-گاروه  هاا، گیریتصمیمو مشارکت در  هانارضایتیبرای بیان های جمعی، نهرسا

کردن کنند و از راه برجستهایجاد می نفعان و ارباب رجوعاز ذیمتشکل  شهروندیهای 

توانناد چناان   می هااین دستگاهفساد در  دادننشان و های اجراییدستگاه جریاناتسوء 

آبرویی از ترس بی اجرایی در دستگاهرا مفسدین تا  ایجادکنند ، حیثیتیتنگنای اجتماعی

 4.وادار نمایندمنصب خود به استعفا و از دست دادن 

اینک پرسش همیشگی قابل طرح است کاه اگار ساازمان بازرسای کال کشاور       

میاان دساتگاه    ها و ایجاد و تقویت مجااری گاردش اطالعاات   با رسانهبخواهد تعامل 

                                                           
0. See: ibid. 

، 019شاماره   ل یازدهم،، ساهای نظارتی، گزارش پهوهشیهای جمعی بازوی کمکی دستگاهعارف، رضا، رسانه. 4
 .45-44ص ، 0391خرداد سازمان بازرسی کل کشور، 
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ها قارار دهاد آیاا ایان تعامال و      البات خود از دستگاهاجرایی و جامعه را در فهرست مط

گیری است یا خیر؟ نویسانده بار ایان بااور     های عینی قابل اندازهکیفیت آن با شاخص

 رو؛ از اینهم میزان تعامل و هم چگونگی آن قابلیت ارزیابی و سنجش را دارد است که

  .شدهای اجرایی باتواند از جمله مطالبات سازمان از دستگاهمی

هاای  های حرکت برای دساتگاه همواره یکی از مهمترین انگیزهتعامل با منتقدان؛  .1

زیر رد دستگاه را کدی هستند که عملمتر ّ ها، منتقدان تیزبین وآن بازیگراناجرایی و 

و خاواه از  نفعاان  این منتقدان خواه از رقباا، خاواه از کارکناان، خاواه از ذی     .نظر دارند

های اجارای  دستگاه بازیگرانهای بسیار نیرومند و قوی برای یزانندهانگ مخالفان باشند،

تواناد  اگر چه نقدهای این منتقدان می  .در جهت خواست و اراده مبارزه با فساد هستند

 های اجرایای، دستگاهمفسدینِ باشد اما در مقابل  عامل حرکتدر نتیجه بسیار گزنده و 

هایی را شیوه ،خود ش نرفتن و حفظ وضع موجودِزیر بار پذیر، پرهیز از حرکتنیز برای 

ه بممکن است سازی مسأله شباهت دارد تا حل آن مثالً گزیند که بیشتر به منحلبرمی

 باه تخریاب  کام شانیدن آن،   قاد وی یا دستتان و پذیرش جای تعامل سازنده با منتقد

این مسأله . دنبرخی خدمات و امکانات روی آورسازی وی از محروم یا ، اخراجشخصیت

از تواناد  یکی این کاه آیاا ساازمان بازرسای مای     : سازددو پرسش را به ذهن متبادر می

را برای  آوریمشخص، شفاف و الزامشده، سازوکار تعریفهای اجرایی دستگاهبازیگران 

دوم پرساش  ؟ و مطالبه نماید ،هاآنتعامل با منتقدان، شنیدن سخن ایشان و حمایت از 

گیاری و  ارزیاابی، انادازه  قابلیات  ای از سوی سازمان بازرسای  ن مطالبهاین که آیا چنی

 سنجش را دارد یا نه؟

                                                           
0. See: Roberto Martinez B. Kukutschka, Building Political Will; Topic Guide, Compiled by 

Anti Corruption Helpdesk, Transparency International, 4105. 
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واقع این است که هم مطالبه سازوکار یادشده ممکن و معقول است و هم ارزیابی 

آن امری شدنی است؛ اما باید توجه داشت که نحوه سنجش و ارزیابی چنان سازوکاری 

حدود و ن معنا که نخست باید آن سازوکار تعریف شود و ر از تعریف آن است؛ به ایتأخم

 .دخن به میان آیسپا از نحوه ارزیابی آن س گردد،تعیین ثغور آن 

-در دستگاهبرای مفسدین  اگر ارتکاب فساد؛ های اجراییو افزایش ضمانتتعیین  .1

بایش از مناافع احتماالی    داشته باشد که  ایهزینهو  مناسبهای مجازات های اجرایی

و به لحاظ سنجش هزینه فایده برای مارتکبین فسااد باه     ا ل از ارتکاب فساد باشدح

شاود و در مقابال اراده پرهیاز از آن    های ارتکاب آن کام مای   رفه نباشد طبعاً انگیزه

های پایبندی به این نکته در مورد افزایش حقوق، مزایا و مشوق . افزایش خواهد یافت

چه باید کارد  »این توضی  در جواب این پرسش که  با . سالمت اداری نیز  ادق است

یکی از کارهایی که « تقویت شود؟ های اجراییتا انگیزه اراده مبارزه با فساد در دستگاه

های ارتکاب فساد و کااهش  افزایش هزینه»: توان پیشنهاد داد عبارت خواهد بود ازمی

زرسای بارای تحقاق چناین     توان گفت که سازمان با؛ بنابر این می«منافع حا ل از آن

هاای اجرایای   دساتگاه باازیگران  های اجرایای و تقویات آن بایاد از    ای در دستگاهاراده

های ارتکاب فساد در دستگاه مربوطه را باال ببرند و در مقابال مناافع   بخواهد که هزینه

های سالمت اداری ها و انگیزه؛ همچنین مشوقاحتمالی حا ل از فساد را کاهش دهند

این امر مستلزم از بین بردن فرهنگ معافیت و مصونیت . ز به تناسب افزایش دهندرا نی

                                                           
0 .Credible Sanctions 

4. See: Derick. W. Brinkerhoff,4101, Unpacking the Concept of Political Will to Confront 

Corruption, U4 Policy Brief, Bergen: Chr. Michelsen Institute. See: 

http://www.u4.no/publications/unpacking-the-concept-of-political-will-to-confront-corruption/  

 : به نشانی های جمعی در مبارزه با فساد از اراده سیاسی دولت تا کمک رسانه: رک. 3
https://snn.ir/fa/news 

http://www.u4.no/publications/unpacking-the-concept-of-political-will-to-confront-corruption/
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هاای  از مجازات برای مفسدین و گنجاندن آبارو و حیثیات مارتکبین در میاان هزیناه     

؛ یعنی شخص باید به این باور برسد که برای دسات   است پرداختی برای ارتکاب فساد

هزینه خواهاد  ، آبرو و حیثیت اجتماعی خود را یافتن به منافع نامشروع و غیرقانونی خود

های اجرایی مربوطاه را باه وضاع    ها و پایین آوردن منافع، دستگاهباالبردن هزینه .کرد

اعتبار و بردن آبرو، از بین مقرراتی که دهدهای اجرایی باال سوق میمقرراتی با ضمانت

-هاا و پشاتوانه  ید بر ضمانتاین مقررات با. رودمنزلت اجتماعی فرد مفسد را نشانه می

 . ها شانه خالی کرداجرای آنمبتنی باشد تا نتوان به راحتی از های قوی 

هاای  هاا و تعیاین ضامانت   تواند بااالبردن هزیناه  سازمان بازرسی کل کشور می

های اجرایی مطالبه کند و خاود نیاز در پشاتیبانی و تضامین     اجرایی قوی را از دستگاه

 باازیگران رسان را بازی کند؛ در این  ورت مطالبه ساازمان از  ها نقش یاریاجرای آن

های شما برای باالبردن هزینه»های اجرایی به طور شفاف چنین خواهد بود که دستگاه

مقاوم  هاای  و بارای افازایش مشاوق   ارتکاب فساد و پایین آوردن منافع حا ال از آن  

طبعااً در   «خواهید داد؟انجام / یددهمیانجام / ایدچه اقداماتی انجام دادهسالمت اداری 

گیرد که های دیگری نیز ذیل مطالبات سازمان بازرسی قرار میپرسش ،پی این پرسش

 .طلبدمجال دیگری می

 گیریبندی و نتیجهجمع

کند کاه در فرایناد   شود و اهمیت پیدا میبحث از اراده مبارزه با فساد هنگامی طرح می

امکانات، ابزارها و شرایط برای مبارزه باا  دانش، آن  که درپدید آید فسادستیزی وضعی 

                                                           
 : نشانیبه  های جمعی در مبارزه با فساد از اراده سیاسی دولت تا کمک رسانه: رک. 0

https://snn.ir/fa/news 
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-؛ در چنین وضعی این پرسش مطارح مای  گیرداقدامی  ورت نمیاست اما  مهیّافساد 

اقدامی شود که چرا به رغم وجود دانش، امکانات، ابزارها و شرایط برای مبارزه با فساد، 

« اراده فسادساتیزی فقادان  »این پرسش انگشت اتهام را باه سامت    ؟گیرد ورت نمی

هاای  در این نوشته این فقادان اراده فسادساتیزی مشخصااً در دساتگاه     .رودنشانه می

 : تر پرسش باال این است که گفته شوداجرایی مد نظر است و لذا تقریر دقیق

دانش، امکانات، ابزارها برخورداری از به رغم های اجرایی دستگاهبرخی  بازیگرانچرا 

 ؟دهنداقدام خا ی انجام نمیرزه با فساد، و شرایط برای مبا

و تعریاف  « دساتگاه اجرایای  »ایضااح ماراد از    پرسش باال مسیر بحث را به سمت

نویسنده به عنوان لوازم ورود به بحث، نخسات بار   . دهدسوق می« اراده فسادستیزی»

قاانون تنظایم    41، ماده (0331مصوب )قانون مدیریت خدمات کشوری  5اساس ماده 

قاانون مادیریت خادمات     001و مااده  ( 0331مصاوب  )از مقررات مالی دولات  بخشی 

پا از آن باا ورود باه بحاث از    . کندهای اجرایی را روشن میکشوری، مراد از دستگاه

یاک از  های مهم یادشده در هر لفهؤمو گردآوری « ستیزیاراده فساد» تعاریف مختلف

 :گزیندبرمیتار این تعریف به عنوان تعریف مخسرانجام  هاتعریف

باه   وی را است کاه انسانی انه، ملتزمانه و مستمرِ فرد مصِِّراراده فسادستیزی، خواست 

-و پذیرش و تاب توان خود در حدّ های معطوف به فسادستیزیای از کنشانجام مجموعه

 .داردوامیها های آن کنشآوردن در برابر هزینه

که مشخص شود اگر فرد انسانی فعاال  انتخاب تعریف یادشده گام بعدی این بود با 

-ها را دال بر ارادهتوان آن مشخصههای داشته باشد میدر دستگاه اجرایی چه مشخصه

مبارزه با فسااد   های ارادهمندی وی بر مبارزه با فساد تلقی کرد؛ به دیگر سخن شاخص

 چیست؟ 
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 در« اراده فسادساتیزی »هاای  نظاران برخای از شااخص   براساس دیادگاه  ااحب  

 :ذکر شد های اجرایی به شرح زیردستگاه

 گامی و آغازگری دستگاه اجراییپیش .0

 ...ها و ها، فایدهگری هزینهسنجش .4

 نفعانبسیج ذی .3

 التزام علنی و تخصیص منابع .4

 های مناسبو اعطای پاداش ی متناسبهااِعمال مجازات .5

 روزآمدسازی دانش و تجربه مبارزه با فساد .1

 با شرایط پذیری و سازگاریانعطاف .1

 گفتههای پیشاستمرار شاخص .3

توانناد ادعاای   های اجرایای نمای  دستگاهبازیگران که این های باال توضی  شاخص

قادم و آغاازگر   نمایند و در عین حال در امر مبارزه با فساد پیش ستیزیفسادمندی اراده

با فسااد بسایج   نفعان را بر مقابله ها را نکنند؛ ذیها و فایدهگری هزینهنباشند؛ سنجش

؛ التزام خود را به مبارزه باا فسااد آشاکارا اباراز نکنناد و در ایان راه مناابعی را        ننمایند

های انگیزاننده اعمال ننمایند؛ دانش و های بازدارنده و پاداشتخصیص ندهند؛ مجازات

تجارب خود را روزآمد نکنند؛ در سازگاری با شرایط از خود انعطااف نشاان ندهناد و در    

 .های یادشده استمرار به خرج ندهنددر پایبندی به شاخصت نهای

های یاد شده در دستگاه اجرایی محقق شود و به هر میزان به هر میزان که شاخص

ها از خود پایبندی بیشتری در این زمینه نشان دهند به هماان  آن دستگاه بازیگرانکه 

بارزه با فساد دارناد؛ ایان بادان    مندی بیشتری برای ماندازه آن دستگاه و آن افراد اراده
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-تا قاوی  مندیترین حد ارادهمندی امری ذومراتب است که از ضعیفمعناست که اراده

 .شودمندی را شامل میهترین حد اراد

-هاای اراده شااخص »و  «اراده مبارزه با فساد چیسات؟ »این که روشن شد پا از 

چگونه »که  بودسخ به این پرسش گام بعدی پا« مندی برای مبارزه با فساد کدام است؟

در پاسخ باه   «های اجرایی ایجاد و تقویت کرد؟را در دستگاه ستیزیاراده فسادتوان می

وهش؛ یعنی سازمان بازرسی کال کشاور باه    این پرسش از منظر مخاطب ا لی این په

 : موضوع نگریسته شد و در واقع پرسش به این  ورت طرح گردید

هاای  را در دساتگاه  ساتیزی تواناد اراده فساد چگونه مای سازمان بازرسی کل کشور »

 «اجرایی ایجاد و تقویت نماید؟

هاای ساازمان بازرسای کال کشاور      های اجرایی و محادودیت تنوع و تکثر دستگاه

-مندی در دساتگاه های ارادهتواند برای تحقق شاخصشود که این سازمان نموجب می

ها بپردازد اما دو ی هر یک از این دستگاههای اختصا ی براهای اجرایی به ارائه نسخه

یکی اقادامات مشاترکی کاه در تماام      .اقدام مهم در این زمینه ممکن و مطلوب است

ها و در عو  ها به خود دستگاهها شدنی و ضروری است و دوم واگذاری روشدستگاه

مدیریت ها؛ به دیگر سخن سازمان بازرسی کل کشور مطالبه نتایج مد نظر و ارزیابی آن

گیارد و  هاای اجرایای را باه عهاده مای     ایجاد و تقویت اراده مبارزه با فساد در دساتگاه 

این رویکارد بار ایان مبناا     . ها خواهد بودها و ابزارها برعهده خود دستگاهانتخاب روش

در اقدامات زیار را  در راستای مبارزه با فساد  استوار است که سازمان بازرسی کل کشور

هاای اجرایای   از دساتگاه مصِِّرانه، ملتزمانه و مستمرِ خود  ست مطالباتدر فهرحد توان 

و بار  د پاذیر بها و مطالبات را های این خواستهقرار دهد و تا آنجا که ممکن است هزینه

  :آوردهای آن تاب دشواری
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 نیروگزینی  حی  .0

 سازیآموزش و فرهنگ .4

 های سازمانیبهسازی ورایف و رویه .3

 رجوعدن کارکنان و اربابدابسیج، آموزش و شرکت .4

 های اجراییتعیین و افزایش ضمانت .5

 تعامل با منتقدان .1

 ها؛ ایجاد و تقویت مجاری گردش اطالعاتتعامل با رسانه .1

ساازمان از   مصِِّارانه، ملتزماناه و مساتمرِ    مطالباات  ،اقدامات یااد شاده  بر اساس 

 :های اجرایی به شرح ذیل خواهد بوددستگاه

چاه اسااس و مبناایی    بایاد پاساخ دهاد کاه بار       یاجرای دستگاه مطالبه نخست؛  .0

 کنند؟فسادستیزبودن نیروی انسانی خود را تأیید می

ساازی  ی باید پاسخ دهد که در زمینه آموزش و فرهناگ یدستگاه اجرا مطالبه دوم؛ .4

در هاایی بارای آیناده    ند و چاه برناماه  کچه می ؛ستابرای مبارزه با فساد چه کرده

هاا،  باورها، احساسات، هیجانات، ساالیق، خواساته   [برنامه] ا آند که بدستورکار دار

های افراد دربااره فسااد، مفساد، فساادزایی، فساادز دایی،      هنجارها، آرزوها و انگیزه

-جرح و تعدیل مای ... ی مبارزه با فساد و و ابزارها هافسادستیزی، فسادیابی، روش

 شود؟

یی بخواهاد تاا وراایف، فراینادها و     های اجراسازمان باید از دستگاه مطالبه سوم؛ .3

های علمی و شفاف نمایند؛ دقت، روشمندی های خود را دقیق، مبتنی بر روشرویه

رساانی و گاردش   دهای، اطاالع  خاواهی، پاساخ  و شفافیتی که فرایند ارزیابی، پاسخ
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دهد و در  اورت امکاان و تاحاد    کند؛ قانون را محور قرار میاطالعات را متأثر می

 .نمایددایی میدیریت، تمرکزز ممکن از م

های اجرایای بخواهاد تاا    سازمان بازرسی کل کشور باید از دستگاه مطالبه چهارم؛ .4

، فسااد کارکنان و ارباب رجوع خود را با هدف فسادستیزی و ایجاد مطالبه مبارزه با 

هاای دساتگاه اجرایای    هاای الزم، آناان را در فعالیات   بسیج کنند و پا از آموزش

 .ندمشارکت ده

خاواهی کناد کاه    های اجرایی پاسخدستگاه بازیگراناز سازمان باید  مطالبه پنجم؛ .5

های ارتکاب فساد و پایین آوردن منافع حا ال از آن و بارای   برای باالبردن هزینه

ضامانت اقادامات   یا به تعبیر بهتار بارای    های مقوم سالمت اداریافزایش مشوق

 د داد؟انجام خواهن/ دهندانجام می/ اندانجام دادهکارهایی چه  فسادستیز

شاده،  های اجرایی ساازوکار تعریاف  دستگاهبازیگران سازمان باید از  مطالبه ششم؛ .1

آوری را برای تعامل باا منتقادان، شانیدن ساخن ایشاان و      مشخص، شفاف و الزام

 ؟ها، مطالبه نمایدحمایت از آن

هاا و  با رسانهتعامل  اییهای اجراز دستگاهسازمان بازرسی کل کشور  مطالبه هفتم؛ .1

مطالباه  میان دستگاه اجرایای و جامعاه را    ایجاد و تقویت مجاری گردش اطالعات

 .نماید

پاذیری  سانجش و اذعان به  های اجراییپا از بیان مطالبات سازمان از دستگاه

این پرسش ممکن است به ذهن خطور کند که ایجاد اراده ها، ای آنعینی و غیر سلیقه

و در همان حال اقدامات یادشده نیز  دانسته شدفساد منوط به اقدامات یادشده مبارزه با 

گاویی   ؛رساد و این نوعی دور به نظر مای لحاظ شد منوط به وجود اراده مبارزه با فساد 
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انجاام   «اراده»واقع این است که . که چنین نیستآنتوقف دارد؛ حال خودشبر چیزی 

کند و به دستگاه اجرایی سرایت میسی کل کشور از سوی سازمان بازر اقدامات یادشده

ها آن دستگاه بازیگراندیگری برای مبارزه با فساد در  «اراده»پا از انجام آن اقدامات 

بازرسی و قهرآمیز سازمان که اراده بیرونی شود به این معنا که مثالً پا از آنایجاد می

های متناسب بارای ارتکااب فسااد    مجازات و به عنوان مثال به دستگاه اجرایی القا شد

را از ایشاان  شود کاه  دستگاه اجرایی ایجاد یا تقویت می بازیگرانای در وضع شد، اراده

 ارتکاااب جاارم و فساااد بازداشااته یااا بااه انجااام اقااداماتی در راسااتای سااالمت اداری  

 .داردوامی

 رایای هاای اج لب کالم این که ایجاد و تقویت اراده مبارزه باا فسااد در دساتگاه   

یادشاده را در راساتای تحقاق    مستلزم آن است تا سازمان بازرسی کل کشور مطالباات  

بطور شافاف  گیری، ارزیابی و پی ،انه، ملتزمانه و مستمرمصرِّ «یمنداراده»های شاخص

های اجرایی در دستگاه بازیگراناعالم نماید؛ این فرایند عمالً به ایجاد کارنامه عملکرد 

 . ها خواهد انجامیدیت اراده مبارزه با فساد در این دستگاهزمینه ایجاد و تقو



 11 / های اجراییدر دستگاه ستیزیتقویت اراده فساد
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