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المللي مبـارزه بـا فسـاد،           نخستين روز كنفرانس بين       در حاشيه 
مسئولين و مقامات كشورهاي مالزي، فرانسه، آلمان، سوئد، نماينـده          

اي    عنوان عضو پارلمان اتحاديه اروپا و مديـران مـنـطـقـه               پرتغال به 
المللي در ديدار و گفتگو با سراج، از عزم ايـران بـراي                 شفافيت بين 

هـاي بـيـشـتـر در             مقابله با فساد استقبال نموده و قول مساعـدت       
الملـلـي بـراي        هاي بين   هاي همكاري   ويژه حوزه   هاي مختلف به    حوزه

 استرداد مجرمين و بازگرداندن اموال را مطرح كردند.

المللي مـبـارزه بـا         در مراسم افتتاحيه شانزدهمين كنفرانس بين     
فساد كه در شهر بوتراجايا (پايتخت اداري) كشور مالزي برگزار شـد،              

وزيري كشـور مـالـزي؛         وزير دفتر نخست   »پائوال سنگكوان «سناتور  
رئـيـس    »اكـبـر سـتـار      «المللي؛    رئيس شفافيت بين   »  خوزه اوگاز «

الـمـلـلـي        رئيس شوراي كنفرانس بين    »آكره مونا «شفافيت مالزي؛   
معاون كميسيون مبارزه بـا فسـاد         »داتو مصطفي «مبارزه با فساد و     

 مالزي به ايراد سخنراني پرداختند.

 

رئيس سازمان بازرسي كل كشور در حاشيه برگزاري شانزدهمين         
المللي و در ديدار با مسئولين و مقـامـات شـفـافـيـت              كنفرانس بين 

الملل خاطرنشان كرد: عزم مقامات و مسئولين جمهوري اسالمي            بين
ويـژه     ارتباط كليه كشورها به     ايران مقابله جدي با فساد است و دراين       

هـاي عـمـلـي كشـورهـاي              يافته بايد با همكاري     كشورهاي توسعه 
طور   توسعه را ياري بخشيده و از مرحله حرف بيرون آمده و به             درحال

 واقعي اين مبارزه را مؤثر و جدي سازند.

المللي مبارزه با فساد بـا         گفتني است شانزدهمين كنفرانس بين    
كشور جهان    130هزار ميهمان خارجي از بيش از         حضور بيش از يك   

برگزار شد. كـنـفـرانـس         13الي    11در بوتراجايا به مدت سه روز از        
 به ميزباني كشور برزيل برگزارشده بود. 2012پيشين، سال 
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قوه قضائيه در عرصه برخورد با موارد كوچك و بـزرگ فسـاد،                
 همواره با عزم راسخ به مبارزه پرداخته است.

كشور نقش به سـزايـي را ايـفـا              كل  بين سازمان بازرسي    در اين   
ميلياردي، زد و بـنـد      3000هايي نظير فساد بزرگ       نمايد. پرونده    مي

مالي در بيمه و موارد متعدد ديگر، نشان از اراده محكم قوه قضائـيـه               
 براي برخورد با فساد است.

بدون شك مبارزه با فساد سبب افزايش اعتماد عمومي در جامعه           
گـذاري    تواند بستر الزم را براي افزايش سرمـــايه        است. اين اقدام مي    

داخلي و خارجي و درنهايت بهبود شرايط توليد، اشتغال و  رفع فقـر،              
 تبعيض و نابرابري را فراهم نمايد.

فروغي جامعه نسبت به پديده فساد در دل افـراد            اعتنايي و بي    بي
 توان از مصاديق همه جوامع گرفتار فساد دانست. را مي

بر اين اساس شرايط بايد طوري باشد كه مردم به حفـظ امـوال               
اعـتـنـا       تفاوت و بـي       دولتي كه درواقع متعلق به خودشان است بي       

 نباشند. 

 

شـود     اگر جامعه ببيند كه با فساد، تبعيض و رشوه  برخورد مـي            
 دچار بيگانگي با دولت نخواهند شد. 

برخورد با مفسدان اقتصادي هم در حد كالن وهم در حد خرد و              
تواند بازخورد خوبي در جامـعـه داشـتـه        رساني مناسب آن مي   اطالع

تر هـم قـرار         باشد. بر اين مبنا بسياري از افراد كه در مناصب پايين           
 المال تعدي نمايند. دارند، به خود اجازه نخواهند داد كه به بيت

توان آن را مهار      پايان است اما مي     هرچند مقوله فساد موضوعي بي    
 تر كرد. هاي نفوذ فساد را تنگ كرد و گلوگاه

نظام اسالمي ايران برآمده از يـك انـقـالب مـردمـي اسـت و                    
هـاي     كوشند با مهار فساد در جـنـبـه          اندركاران و مسئوالن مي     دست

اي عاري از فسـاد را فـراهـم              گوناگون اقتصادي و اجتماعي جامعه    
 نمايند. 

 
 
 

 مبارزه با فساد و اعتماد عمومي
 

 سردبير                                                                                                                                                            

 سرمقاله
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هاي نظارتي صورت     هايي كه توسط دستگاه     در نظارت و بازرسي   
هاي بازرسي و به طور خاص نيز براساس            گيرد و متعاقب يافته      مي

سياست هاي تقنيني در سازمان بازرسي كل كشور، بازرس مكلف             
گرديده در موارد ابهام و جرم، تخلف و سوء جريان، نسبت به اخذ                

و   32توضيح و اخذ دفاع از كارمند يا كاركنان متخلف به شرح ماده              
آئين نامه اجرايي قانون سازمان بازرسي كل كشور اهتمام ورزد،            33

گردد كه كاركنان دولت در پاسخ، علم          در برخي موارد مالحظه مي     
نداشتن به قوانين و مقررات و ناآگاهي از آن را به عنوان دليل                    

نمايند، در اين خصوص گرچه       توجيهي ناشي از عمل خود مطرح مي      
تطبيق عنوان جرم و تخلف با قانون به عهده قاضي محكمه است،                
ليكن بازرس درخصوص تهيه گزارش اختصاصي اعم از كيفري و               
تخلفات اداري با اشرافيت كامل به قاعده مذكور و آگاهي كامل از                

تواند نقش مهمي در توليد پرونده قضايي و             حدود و ثغور آن مي      
اداري، همچنين ارايه پيشنهادهاي متناسب در جهت اصالح امور و            
پيشگيري از جرم و تخلف ايفاء نمايند، كه در مقاله فوق قاعده                  

 گردد.  مذكور از جهات مختلف تشريح مي

بزرگواراني كه مقاله فوق را مورد مداقه قرار خواهند داد، نواقص             
 را بزرگوارانه به نگارنده منعكس نمايند. 

در بينش قانونگذار ما مفهوم بزهكار با مفهوم بزه، پيوندي نزديك           
 دارد.

بزهكار يا مجرم در نظام كيفري ما، كسي است كه فعلي مغاير با              
 اوامر و نواهي قانونگذار مرتكب شود. 

شوند كه اهليت  كارمنـدان دولت عموماً اشخاص طبيعي اتالق مي
دارا شدن حقّي را دارند، و براساس قوانين و مقررات مرتبط به عنوان             

هاي محوله و قانوني به تكليفي ملتزم          كارگزار در راستاي مسئوليت   
گردند. البته در طبيعت، انسان يگانه موجودي است كه داراي اراده             

تواند ملتزم به تكليف گردد، و يا از حقي برخوردار گردد،              است و مي  
پس تنها انسان ممكن است دستور قانونگذار تخطي كند و مقصر               

 شناخته شود، و داراي مسئوليت است. 

مسئوليت در لغت به معناي موظف بودن به انجام دادن                 
امري است (محمد معين، فرهنگ فارسي، مسئوليت) و مسئول كسي          
است كه در قبال ديگري مسئوليت به عهده دارد كه اگر از اداي آن                

 شود.  سرباز زند از او بازخواست مي

اگر نسبت انسان را با عنصر مادي جرم بسنجيم، بزهكار مسلماً             
كسي است كه جرم را مادتاً مرتكب شده و يا به اجراي آن (شروع به               
جرم) مبادرت ورزيده است، كه در اين فرض از منظر حقوقي او را                

 نامند.  فاعل جرم يا مباشر جرم مي

براساس يكي از قواعد مسلَم حقوقي، هر انساني، مسئول               
توان براي فعلي كه ديگري       عمل خـويش است و هيـچ كس را نمي        

مرتكب شده، مسئول دانست. به عبارت ديگر هر انساني بايد شخصاً            
پاسخگوي پيامدهاي ناگوار اعمالي كه از او صادر شده است باشد و              
ممكن نيست اين بار را بر دوش ديگري نهاد، البته در نظام اداري با               
توجه به مسئوليت مديران و سرپرستان از حيث اعمال نظارت قانوني           
بر عملكرد همكاران خود، موضوع تا حدودي متفاوت بوده و عالوه بر             

 شخص كارمند، مدير وي نيز بايستي پاسخگو باشد. 

 
 قاعده جهل به قانون و مسئوليت كاركنان دولت

 
 علي احمدي

 معاون بازرس كل استان مركزي
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البته شرط نظارت و مراقبت بر اجراي مقررات آن هم به                 
صورت دقيق براي اداي تكليف منوط به اين است كه مدير و مسئول             
بر رفتار افراد زير مجموعه خود در حين كار قدرت فايق داشته باشد،             
زيرا اگر نتواند در كاري كه انجام دادن آن بايد با حفظ و رعايت                   
مقررات باشد، قدرت خود را در هدايت رفتار ديگري كه مستلزم امر             
و نهي است به كار ببرد، مسئول شناختن او در قبال افعال ديگـري               
بي مبنا خواهد بود، در واقع اقتدار مدير در اين موارد ضمانت اجـراي             

 گردد.  تكاليـف قانونـي او مـحسوب مي

در مواردي كه كارمند دولت بر اثر ناآگاهي(جهل) به اوامر و             
با نواهي قانونگذار و با در نتيجه درك و تفسير نادرست از مقررات                
قانوني مرتكب جرم يا تخلفي شود كه در صورت وقوف به حكم                  

 واقعي از  

كرد، تكليف بازرس چيست و چگونه            ارتكاب آن پرهيز مي     
 توان موضوع را به نحوي مديريت كرد كه  مي

فساد اداري نيز كاهش يابد، موضوع از جهات مختلف تشريح               
 شود.  مي

قاعده  «در قلمرو حقوق كيفري، بلكه مطلق قوانين نيز بنا به              
اكثر حقوق دانان پذيرفته اند كه        »جهل به قانون رافع تكليف نيست     

قانون  « 2»پس از قانون و گذشتن از موعد اجراي آن مطابق با ماده  

قوانين، پانزده روز پس از انتشار، در           «دارد:    مدني كه اشعار مي    
سراسر كشور الزم االجرا است مگر آن كه خود قانون، ترتيب خاصي             

قانون   »3«  مضافاً آنكه براساس ماده    براي موقع اجرا مقرر شده باشد.     
انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به           «دارد:  مدني كه اشعار مي   

قانوني قابليت اجرايي دارد كه در روزنامه رسمي منتشر             »عمل آيد 
 شده باشد. 

ادعاي جهل به قانون مسموع نيست، و اگر كارمندي در راه              
حصول علم به قوانين و مقررات كوشش نكرد، به بهانه اين تقصير               
نبايد از تحمل پيامد افعال خود معاف گردد، در اين باره بايستي                 
اذعان داشت كه، آگاهي به احكام قانونگذار، اماره اي قانوني است، و             

كند كه اثبات خالف اين فرض ميسر نباشد،           نظم عمومي ايجاب مي   
در تاييد مطلب مذكور، يكي از شعب ديوان عالي كشور چنين اظهار             

جهل و گرفتاري هاي متهم موجب معافيت او از           «نظر كرده است:    
مجازات عملي كه قانوناً ممنوع و براي مرتكب مجازات تعيين شده              

ديوان عالي   1317/2/20مورخ   293(حكم شماره        .»نخواهد بود  
 كشور)

در عوض تكليف      »جهل به قانون رافع تكليف نيست       «قاعده:   
قانوني بودن   «قانونگذار به آگاه نمودن شهروندان، و رعايت قاعده           

يعني لزوم بيان احكام كيفري پيش از استقرار              »جرم و مجازات   
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تكليف، آگاه شدن از قوانين كيفري را براي عموم و باالخص كاركنان            
دولت در نظام اداري تكليفي متقابل ساخته است، ليكن تكليف فوق            
نبايد هيچگاه براي مكلف غير مقدور باشد، بنابر اين اگر حصول علم             
به قانون ناممكن و يا فهم درست آن از قدرت كارمند دولت خارج                
باشد، در موارد مرتبط با جاهل قاصر توجهاً به وضعيت انتصابات افراد            

هاي سازماني و اينكه بعضاً با اعمال ساليق شخصي                  در پست 
ها و بدون طي دوران آموزشي متناسب با شرح وظايف شغل             مديريت

و پست بعضـاً كـاركنان با ابالغ داخلي در خارج از پست هاي                   
گردند، نپذيرفتن ادعاي     سازماني عهده دار انجام برخي وظايف مي        

جهل به قانون تا حدودي جاي تأمل دارد، مانند كارمندي كه خارج             
از پست مصوب سازماني، آن هم بدون انگيزه و عالقه و بدون كسب              
فنون و مهارت هاي شغلي، شغل واگذار شده، بكارگيري شده است و            
به هيچ وجه از احكام و مقررات قانوني اطالع حاصل نكرده و دستگاه             
اداري نيز آموزش هاي مرتبط را ارايه ننموده و مسير اشرافيت                  
كارمند به شرح وظايف شغل مورد تصدي را فراهم ننموده، بدون               
شك جهل قصوري به سبب وجوه قوه قاهره از فاعل رفع تكليف                 

كند و چنانچه مدعي بتواند در مرجع صالحه، دليلي بر جهل خود              مي
اقامه كند، پذيرفتن ادعاي او به نحوي قابل توجه خواهد بود كه                 

 عمومات مذكور ناظر به اشتباهات حكمي است. 

ليكن در اشتباهات قهري، يعين اشتباهي كه غلبه بر آن ناممكن            
است در برخي از نظام هاي كيفري كم و بيش، و رفته رفته پذيرفته               
شده است. مقصود از اشتباه قهري، اشتباهي است كه كارمند مرتكب           
جرم و تخلف، با وجود استعالم و اسخبار از مقامات مطلع قادر به                 
اجتناب از آن نيست، باالخص در مواقعي كه آگاهي او از احكام يا                 
مقررات قانوني مبتني بر اطالعات نادرستي است كه از منع رسمي             
خبري كسب كرده است، پس در سلسله مراتب اداري، هرگاه مديري           

كند و متعاقب آن كارمند دولت هستند به            دستور خالف صادر مي    
كارمندان دستگاههاي اجرائي مكلف      «دارد:    قانون، كه اشعار مي    

باشند در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر رؤساي مافوق                مي
خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مقام               
مافوق را بر خالف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند مكلفند               
كتباً مغايرت دستور با با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطالع دهند.       
در صورتي كه بعد از اين اطالع، مقام مافوق كتباً اجراء دستور خود را      

تأييد كرد، كارمندان مكلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از              
اين حيث مسووليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با             

، قانون مديريت خدمات     96(ماده   »باشد.  مقام دستور دهنده مي    
 كشوري)

همچنين مسئوليت مديران در مباحث مالي مستند به قانون كه           
در صورتي كه ذيحساب انجام خرجي را بر خالف             «دارد:    اشعار مي 

قانون و مقررات تشخيص دهد، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط            
كند. مقام صادر      كتباً به مقام صارد كننده دستور خرج اعالم مي            

كننده دستور پس از وصول گزارش ذي حساب چنانچه دستور خود            
را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسئوليت قانوني بودن            
دستور خود را كتباً با ذكر مستند قانوني به عهده بگيرد و مراتب را                
به ذي حساب اعالم نمايد، ذي حساب مكلف است وجه سند هزينه             
مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول                   
مسئوليت مذكور پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني مربوط            
به وزارت امور اقتصادي و دارائي و رونوشت آن را با ذكر مستندات                
قانوني مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارائي و رونوشت آن را جهت 
اطالع به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد. وزارت امور اقتصادي و      
دارائي در صورتي كه مورد را خالف تشخيص داد مراتب را براي                 

 »اقدامات قانوني الزم به ديوان محاسبات كشور اعالم خواهد داد.            

 ، قانون مديريت خدمات كشوري)91(ماده 

اگر پس از علم و اطالع از خالف واقع بودن دستور صادره، مجدداً             
اجراي آن را اصرار ورزد، مسئوليت متوجه مدير خواهد بود و هيچ               
عذر و بهانه اي از وي پذيرفتني نخواهد بود. بنابر اين در سيستم                 
اداري فوق است بين كسي كه براي زدودن جهل خود هيچ كوششي             
از خويشتن نشان نداده و در فراگيري قوانين قصور ورزيده و كسي               
كه با وجود تالش و دست يابي به منابع خبري از معرفت درست و                 
قوانين عاجز مانده است. به همين دليل جاهل مقصر، هيچگاه معذور           
نيست. همچنين ميتوان كارمندي را كه با فحص و بررسي دقيق               
دليلي بر وجود حكم در موضوع خاص نيابد و يا به سبب دريافت                 
اخبار و اطالعات نادرست به اشتباه افتد. چندان كه در مقام عمل به              

به    »مشمول قاعده دراء دانشت   «صحت فعل خود يقين حاصل كند 
موجب اين قاعده ( الحدود تدار بالشبهات ) كه اكثر علماي اهل                 
تسنن و تشيع به آن استناد كرده اند، در موارد عروض شبهه اعم از                
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شود، حقيقت اين است      موضوعي و حكمـي، كيفـرهـا برداشتـه مي      
كه علم و آگاهي كاركنان دولت به همه قوانين به ويژه جرائم خاص              

بند احصاء گرديده،    29كاركنان دولت و تخلفات اداري كه در بند           
قانون رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان دولت مصوب             8(ماده  
 مجلس شوراي اسالمي)                  1373سال 

در كشورهايي كه وضع اين قبيل مقررات رويه فزوني است، نياز             
به تدوين برنامه نيازسنجي آموزشي در سيستم هاي اداري را به طور            

نمايد، از سوي ديگر برخي كاركنان دولت         مرتب و مستمر ضروري مي 
در استماع اظهارات و دفاعيات توسط بازرسان سازمان بازرسي كل            

آئين نامه اجرايي قانون سازمان بازرسي كل          33و32كشور، (مادتين 
نمايند و در اصل عالماً و         كشور) ادعاي جهل به قانون را مطرح مي         

عامداً قصد نقض قوانين و مقررات را نداشته اند، ليكن تفسيري كه              
آن ها در مقام عمل و اقدام از قوانين و مقررات موضوعه و مرتبط                  
داشته اند، تفسير مدنظر مقنن و واضع قانون نبوده است، كه در                 

هاي ناروا و فهم نادرست         فرض فوق عامل مهمي كه به برداشت         
قوانين و مقررات وسعت عمل بخشيده، مبهم بودن بعضي از قوانين و            

شود كه جهل به قانون رافع        مقررات است، بنابر اين، وقتي گفته مي       
تكليف نيست. منظور جامعه اي برخوردار از تشكيالت منظم                  

ابهام   قانونگذاري و اجرايي است، به نحوي كه وقتي قانون صريح و بي           
به تصويب رسيد، و از طريق روزنامه رسمي انتشار يافت و دست يابي             
و آگاهي براي تمامي كاركنان، باالخص جامعه هدف ممكن شد، در             

توان   اين صورت است كه اگر كسي ادعاي جهل و اشتباه كرد، مي              
ناآگاهي او را ناشي از سستي و اهمال خود او در فراگيري و فهم به                 

قاعده جهل به قانون رافع تكليف          «قانون دانست، به همين دليل     
اي مطلق نيست، گرچه      در روزگار فعلي و نظام اداري قاعده         »نيست

كند كه موارد استثناء به       لزوم حفظ نظم اداري و اجتماعي اقتضاء مي       
 همان جهل يا اشتباهات قهري محدود گردد. 
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هـاي نـظـارتـي         گانه دستگاه   در نظام اداري كشور و در قواي سه       
طور مستقيم يا غيرمستقيـم عـمـلـكـرد             مختلفي وجود دارند كه به    

همـه دسـتـگـاه         نمايند. وجود اين     ها را نظارت و بازرسي مي       دستگاه
كنندگان قانون اساسي بـه       دهنده اهميت و توجه تدوين      نظارتي نشان 

هـا     باشد. اما ازآنجاكه حيطه و گستره فـعـالـيـت آن               امر نظارت مي  
خوبي تعريف و تبيين نشده، گاهي اوقات دچار مـوازي كـاري و                  به

هـا     شوند. اين ناهماهنـگـي       ناهماهنگي در انجام اقدامات نظارتي مي     
گردد   هاي اجرايي و مديران مي      عالوه بر اينكه بعضاً باعث آزار دستگاه      

وسـيلـه      شود بخشي از سيستم اجرايي كشور بـه         همچنين سبب مي  
هاي نظارتي، مورد نظارت چندباره قرار گيرد و بخش ديـگـر       دستگاه

نيز از گستره نظارتي بيرون بماند. آنچه در اين ميان معقول به نـظـر                
هاي نظارتي است تـا       رسد ضرورت هماهنگي و همپوشاني دستگاه       مي

ها و توان يكديگر استفاده بهتري نمايند. در ايـن              از امكانات، ظرفيت  
هاي نظارتي كشور باهدف ساماندهي امر نظارت         راستا شوراي دستگاه  

و با حضور پنج دستگاه اصلي نظارتي در كشور تشكيل شد كـه در                
تـوانـد تـفـاوت          مـي “  سازماني نظارت و بـازرسـي       جامعه” قالب يك   

 توجهي بازماني كه وجود نداشته ايجاد نمايد.  قابل

در اين مسوده قصد داريم از خالل علوم سازماني و تحليل روابـط             
هـاي     ها، به اين نكته بپردازيم كه چگونه شوراي دسـتـگـاه              سازمان

تواند به آماج خود دست يابد و آيا ايجاد نهادي جديد بـه               نظارتي مي 
 اين بهانه عالج اين درد خواهد بود يا خير؟

هاي ديگر روابطي دارد كه برخـي از ايـن           هر سازماني با سازمان   
اهميت و برخي ديگر از اهميـت بـااليـي             اهميت، برخي كم    روابط بي 

اي دارنـد و در بـه            آوردهاي عمده   باشند. اين روابط ره      برخوردار مي 
نتيجه رساندن يك سياست عمومي نقش بـااليـي دارنـد. عـمـوم                  

هستند و روابـط  “  سازماني  جامعه” هاي كالن برخوردار از يك        سياست
سازماني نقش بسيار مهمي در فرآيند اجـراي          ميان اجزاي اين جامعه   

آن دارد. سياست نظارت و بازرسي هم از اين قاعده مستثني نيست و     
بـاشـد.در درون         اي سـازمـانـي را دارا مـي             به فراخور خود جامعه   

روابطي در جريان اسـت كـه در          “  سازماني نظارت و بازرسي     جامعه” 
 شناسي اين روابط هستيم. اينجا در پي بازشناسي و آسيب

نظر دارند كه سه نوع يا سـه           دانشمندان مختلف بر اين امر اتفاق     
ترين شـكـل رابـطـه،         ها وجود دارد كه ساده      مدل روابط بين سازمان   

به سازمان  “  مدل جفتي ” است كه در    “  مدل جفتي ” ميان دو سازمان    
ها موردتـوجـه قـرار         شود و رابطه آن با ساير سازمان        اصلي توجه مي  

هايي   هاي ارتباطات سازماني در مواردي، گروه       گونه مدل   گيرد. اين    مي
شوند تا هـدف خـاصـي را            صورت موقت تشكيل مي     ها به   از سازمان 

 تأمين كنند.

ها داراي نظام خاص خود بوده، كارهـا          تر سازمان   در مدل پيشرفته  
كار دارند و هنـجـارهـاي         نمايند، تقسيم   را به شيوه خاصي رسمي مي     

هـا     كنند. گاهي نيز سازمان  ها تعيين مي گروه رفتاري براي خود و هم   
تـر،     سازمانـي مـنـظـم        آورند كه از مجموعه     اي را به وجود مي      شبكه

در “  سـازمـانـي      جـامـعـه   ” تر است. ويژگي ديگر        تر، هماهنگ   منسجم
عبارت است از روابـط خـاص بـيـن             “  سازماني  مجموعه” مقايسه با   

ها را در يك جامعه قرار داده و به هم مـتـصـل          ها كه همه آن     سازمان

 
 هاي نظارتي  تشتت ساختاري دستگاه

 
 

 حسين قلجي
 هاي مبارزه با فساد رئيس گروه مطالعات پژوهش
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كـنـد و هـمـه            نمايد. اين جامعه هدف يكساني را  دنبال مـي             مي
 باشند. ها داراي هدف مشترك مي سازمان

 شكل انواع روابط ميان سازماني

سازماني نظارت و بازرسي كه تحت عـنـوان           به نظر نگارنده جامعه   
هاي نظارتي معروف است، در غـالـب چـنـد رابـط                  شوراي دستگاه 

 -سازمان بازرسـي، سـازمـان بـازرسـي            –بين قوه قضائيه    “  جفتي” 

تحليل اسـت. اگـر          وزارت اطالعات، قابل    -مجلس و سازمان بازرسي   
مـجـمـوعـه     ” بخواهيم اغماض به خرج دهيم، نهايتا بتوان گفت يك          

“ سازماني جامعه”دهند. هنوز طرحي براي يك  را تشكيل مي“ سازمان
براي اجراي ارزيابي، نظارت و بازرسي ترسيم نشده است. طرحي كـه           

طـرفـه)، جـهـت           هاي ماهيت ارتباط (متقابل/ يـك         حداقل شاخصه 
احتمالي ارتباط (همكاري، خنثي، تعارض)، شكل ارتباط (رسـمـي،              
غيررسمي و كمي رسمي) و نيز شدت و ضعف ارتباط (تماس دائـم،                

ندرت) در آن رعايت شده و مفروض گـرفـتـه              تماس اندك، تماس به   
 شود. 

وتحلـيـل روابـط        عنوان سخن آخر، بايد گفت كه مسئله تجزيه         به
گذاران در    ميان سازماني بسيار پيچيده و مشكل است و بايد سياست         

سازماني   جامعه” ريزي، طرحي دقيق و مفصل از         مرحله پيش از برنامه   
را بريزند اما ناگوارتر اين است كه در سال اخـيـر             “  بازرسي  نظارت و 

غايت مشابه  هايي براي ايجاد يك سازمان نظارتي جديد به  ريزي  برنامه
سازمان بازرسي كل كشور در جريان است. آنچه در اين وضـعـيـت                

تنها باري از دوش نظام مـبـارزه بـا              ها نه   فقدان وجود اتفاق سازمان   
فساد بر نخواهد داشت بلكه باري بر آن خـواهـد افـزود. چـراكـه                     

تنها به دليل فقدان ساختارهاي نهـادي         نهفساد  ها در مبارزه با       ناكامي
گونه كه گفته شد نتيجه فقدان ارتباط ارگانيـك و         نيست بلكه همان  

نهاد ديگر به ايـن صـحـنـه            مند ميان نهادها است كه ورود يك        نظام
هاي اجرايي را به  بيشتر موجبات تشتت، موازي كاري و ستوه دستگاه

چنـدان دور، كشـور         اي كه در سالهاي نه      ارمغان خواهد آورد. تجربه    
تركيه با طرح ايجاد سازمان آمبودزمان در كنار سه نهـاد نـظـارتـي                

 ديگرش تجربه كرده است.
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ويـنـاي     تـوسـط     1998در سال   »  چالش فساد در آسيا   « كتاب  
بارگاوا، و اميل بولون گيتا نگارش شده است. بارگاوا مدير و مشـاور                
امور بين الملل بانك جهاني است كه پيرامون موضوعاتي چون مبارزه 

نمايد. بولون گيـتـا نـيـز            با فساد، نظارت و اداره كشورها فعاليت مي       
باشد.   استاد دانشگاه و فعال در زمينه نظارت بر بخش هاي دولتي مي           

توسط عليرضا ديهيم و حسين عظيم بيك         1389اين كتاب در سال     
كوشند تا با تاكيد بر  به فارسي برگردانده شده است. مولفان كتاب مي

ضرورت و اهميت مهار فساد، از طريق مطالعات موردي انجـام شـده         
در كشورهاي منتخب از جمله فيليپين، كره جنـوبـي، تـايـلـنـد و                  
اندونزي، توصيه هايي براي بهبود روش ها و ابزارهاي مبارزه با فسـاد             
ارائه نمايند. مطالعات موردي و ساختار تحليلي استفاده شده در آنهـا         
توسط مولفان در معرض بررسي واقعيات موجود قرار داده شده كـه             

اين امر از طريق كمك بانك جهاني در تامين امكانات بـراي ايـجـاد               
جلسه هاي كنفرانس ويدئويي، دسترسي به سمينار براي كشورهـاي          
ديگر و به كارگيري افراد بسياري از كشورهاي مرتبط تسهيل شـده             
است. مولفان بر اين نكته تاكيد دارند كه ايجاد يك ائتالف گسترده با 

تواند عاملي تعيين كننده در تغيير توازن قـدرت           رهبريت اخالقي مي  
به نفع مبارزه با فساد باشد. آنها همچنين نحوه ي اجراي آن را مورد               

باشد، بنابراين آنهـا بـر         ها مي   بحث قرار داده كه همان ارزيابي برنامه      
نظارت و سازوكار بازخورد تاكيد دارند تا اينكه به دقت آن برنامـه را               

دهد تا دولت را در         تنظيم كرده و اطالعات الزم را به شهروندان مي        
پاسخگويي متعهد سازد. هدف كتاب ارائه ساختاري كارا براي كمـك            
به سياست گذاران در جهت طراحي و اجراي برنامه هاي مبـارزه بـا               

 فساد متناسب با شرايط داخلي كشور ها است. 

 
فسـادبررسي موردي و ساختاري براي اقدام بر ضد   

 

 مروري بر كتاب چالش فساد در آسيا
 

 پوريا ديني تركماني
 كارشناس اداره كل منابع انساني و تحول اداري
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باشد. اوالً؛ بررسي      مطالعه اين كتاب از چند نظر حائز اهميت مي        
وضعيت فساد در كشورهاي مورد مطالعه و تجربيات آنها در مبارزه با            

فرهنگي، قابلـيـت انـطـبـاق و           -آن به دليل شباهت هاي اجتماعي   
مقايسه (مبارزه با فساد) در اين كشورها با وضعيت داخلي را امـكـان                

نمايد. ثانياً؛ با طرح مباحثي چون بررسي فضاي حكمرانـي           پذيرتر مي 
و محيط عامل در يك كشور، كنترل و ارزيابي بازخورد سياست ها و             

ها، اصالح و انسجام سازماني، طراحي راهبردي منـسـجـم بـا                برنامه
تمركز بر پيشگيري، ابتكارات جامعه مدني براي مبـارزه بـا فسـاد،               

ارزيابي اثربخشي سازمان هاي مبارزه كننده با فساد، و استقرار نظـام            
هاي گزارش و نظارت در زمينه مبارزه با فساد، اطالعات مـفـيـد و                 
ارزنده اي را در اختيار كساني كه به دنبال ابزارهاي مبارزه با فسـاد               

 دهد.  هستند، قرار مي
چالش فسـاد در      «از جمله نكات مهم و قابل مالحظه در كتاب  

 توان به موارد زير اشاره كرد: مي» آسيا
                با وجود اينكه بسياري از كشورها با مشكل فساد به عنـوان يـك

موضوع اساسي روبرو هستند، اما داليل، اشكال و نتايج حاصل از اين            
مشكل در هر كشور شكل مخصوص به خود را دارد. به عنوان مـثـال                
همزمان با بحران اقتصادي شرق آسيا، در كشور فيليپين سـيـسـتـم              

قضايي فاسد، سياست ها و قوانين قابل فروش و سلطـه نـهـادهـاي                
ضعيف بر دولت عوامل اصلي فساد معرفي شده اند. در حاليـكـه در                

هاي پولي و رانت خواري منشاء اصـلـي فسـاد              كشور تايلند سياست  
سـومـيـن كشـور        2001گزارش شده است. در اندونزي كه در سال          

فاسد معرفي شده، ساختارهاي سازماني ضعيف، فساد مـوجـود در             
نظام قضايي، نفوذ صاحبان قدرت، پليس، نهـادهـاي اقـتـصـادي و                

 ها از عوامل اصلي بوجود آورنده فساد بوده اند.  بانك

              تفاوت ها از لحاظ سازمان هاي قانوني و سياسي، ميزان توسـعـه

اقتصادي و ارزش هاي اجتماعي، تاثيرات متغيري را در مـقـابلـه بـا                
 فساد در پي دارد. 

                 علي الرغم افزايش روزافزون اطالعات در زمينه راهـهـا و ابـزار
دهد كه در اغلب كشورها سازمان ها         مبارزه با فساد، شواهد نشان مي     

و ابزارهاي مبارزه با فساد وظايف خود را به درستي انجام نمي دهند.             
در حقيقت يا سياست هاي مبارزه با فساد كارايي الزم را ندارند و يـا               

 اينكه سازمان هاي مبارزه با فساد خود از همه فاسدترند. 

            ،آگاهي روز افزون شهروندان نسبت به هزينه هاي سنگين فساد
حمايت هاي بين المللي در مبارزه با فساد، احساس خطر مـقـامـات              
دولتي در ارتكاب به فساد، و به دست آوردن امتيازات سـيـاسـي در                
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مبارزه با فساد، ضرورت اقدام در بين مقامات دولتي و نقش آفرينـان             
اصلي براي ايجاد ساختاري تحليلي به منظور ارزيابي برنـامـه هـا و              

بخشد. ساخـتـاري       سياست هاي مرتبط با مبارزه با فساد را بهبود مي         
كه نسبت به حقايق اجتماعي، سياسي و اقتصادي محيط هاي خاص           

 هر كشور حساس باشد.

            كشورهاي داراي فضاي حكمراني ضعيف، ميزان باالي سلطه بـر
دهد كه ابزارهاي مبارزه با فساد بـايـد           دولت، و فساد اداري نشان مي     

مجموعه سياستها و برنامه هايي را دنبال كنند كه در آن نيـازي بـه            
نظارت و رهبري دولت نداشته باشند كه دليـل ايـن امـر ضـعـف                   
نهادهاي دولتي بوده كه مقامات و ادارات به احتمال زياد خود بخشي            

دهند. در چنين شرايطي اصـالحـات را             از اين معضل را تشكيل مي     
توان از طريق اقدامات قانوني و نقش آفرينان برون سازمان ايجـاد              مي

 شود: خط مشي زير پيشنهاد مي 5كرد از اين رو 

) ايجاد ائتالف گسترده در مبارزه با فساد (ائتالف در مـبـارزه بـا                  1
فساد براي كشورهاي با حكمراني ضعيف تا متـوسـط كـه در آن                 
نيروهاي فاسد نهادهاي دولتي را در اختيار دارند موفقـيـت آمـيـز             

 است)

) ادامه سياست اصالحات كه فرصت ها براي فساد اداري را از بين              2
 برد، مي

 ) تقويت استقالل رسانه اي و مشاركت مردمي،3

 ) افزايش اثرگذاري و پاسخگويي نهادهاي نظارتي مستقل،4

) ايجاد ظرفيت و استقالل در ادارات مرتبط با پيگرد قانوني و در               5
نظام قضايي همراه با نظارت و موازنه مناسب براي پاسخگويـي بـه              

 مردم

                شرايط فساد و چشم انداز تغيير و تحول در آن در بين كشـورهـا

متفاوت بوده و هيچ راهبرد جامع و فراگيري وجود ندارد. بنـابـرايـن               
اقدامات كشورها در مبارزه با فساد نيز متاثر از شرايط موجود خواهد            
بود. به عنوان مثال اقدامات در كـره شـامـل؛ فـاز اول: بـهـبـود                         

هاي شناسايي، اصالح بخش هاي اداري مستعـد فسـاد، راه               سيستم
اندازي مبارزه با فساد در بخش هاي عمومي كشوري. فاز دوم: اداره               

هـا و       ديجيتالي، گسترش دسترسي به اطالعات، شفافيت در روش        
معيارها، بهبود ساختار نظارتي، گسترش نظارت به وسيلـه مـردم و         

باشد. اما در فيليپين شامل: ايـجـاد تـوازن                تقويت پي گيري ها مي    
دقيق بين حقوق و قوانين،  اصالحات مديريت بخش دولتي، شفافيت   
در ارائه خدمات، اصالحات در بخش خدمات اجتماعي، برقراري نظام          
مالياتي موثر، حاكميت قانون، استقالل قضايي، خصوصي سـازي و             

 نظارت پارلماني است.

 عوامل مهم در طراحي برنامه منسجم در مبارزه با فساد:

     كند كه هر برنامه اي كه بـر پـايـه               بانك جهاني خاطر نشان مي
هـاي     رهبري مقامات رده باال استوار باشد، به دليل وجود ناپايـداري          

 بسيار زياد در سر راه فرايند سياسي آسيب پذير خواهد بود.

               اصالحات سازماني كه باعث شفافيت و پاسخگويي در دولـت و
شود بخش ضروري هر برنامه مبارزه بـا فسـاد             نهادهاي اقتصادي مي  

 است.

            پيشگامان برنامه مبارزه با فساد كارمندان دولت هستند. چنانچـه
شود تا در بـرابـر        آنها دستمزد و مزاياي خوب دريافت كنند باعث مي        

 فساد مقاومت نمايند.

           اعتماد عاملي تعيين كننده در سرمايه اجتماعي و ظرفيت جامعه
 براي هماهنگي در اقدامات و برنامه هاي مبارزه با فساد است.

               ،ايجاد ساختار ارزيابي و نظارت براساس اتفاق نظر بـيـن دولـت
 بخش خصوصي و جامعه مدني.

 .تضمين دسترسي همگاني به اطالعات 

           دهـد كـه آيـا           نظرسنجي كارنامه اي از دستگاهها: نشان مـي
شهروندان از كيفيت خدمات ارائه شده و يا كيفيت اجـرايـي ادارات              

 محلي و ملي راضي هستند.

               اصالح ساز وكار اينترنتي براي كاربرد اجتماعي به گونه اي كـه
كليه امور از آغاز تا پايان به وسيله فناوري هاي اطالعات و ارتباطـات         

 انجام شود.

             ،اصالح واحدهاي اداري مستعد فساد مثل اداره ماليات، پـلـيـس
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 مسكن، ساخت و ساز، محيط زيست و بهداشت. 

 : ساختارهاي مديريت و رهبري براي مبارزه با فساد

             تاثير اين ساختارها بسيار متفاوت بوده و بستگي به ويژگي هـاي
فضاي حكمراني كشورها دارد. هر كشور با توجه به شـرايـط خـود                 

تواند ساختارهايي از جمله؛ بازرس ويژه، ادارات ملي مـبـارزه بـا                مي
فساد، نهادهاي عالي حسابرسي، دستگاههاي تفحص و پيگرد قانوني،         

هاي نظارتي مجلس، و... داشته باشد. برخي از اين نـهـادهـا از          هيات
شوند و برخي ديگر بـه         سوي بخش اجرايي (قوه مجريه) تاسيس مي        

گيرند. مطالعه كشورهـاي انـدونـزي،           موجب قانون اساسي شكل مي    
دهد كه نهادهاي دولـتـي كـه در ايـن                تايلند و فيليپين نشان مي    

كشورها براي مبارزه با فساد تاسيس شده اند خود از معضل سلطه بر             
برند و از اين رو چندان هم در اين امر موثر نبوده انـد.                دولت رنج مي  

تاثيرگذاري دولت در كره در مبارزه با فساد از نمونـه هـاي مـوفـق           
 مديريت و رهبري در مبارزه با فساد است.

 سيستم هاي نظارتي و گزارش مبارزه با فساد: 
      توانـد بـراي ايـجـاد           در فضاهاي حكمراني ضعيف اطالعات مي

 ائتالف و اجرايي كردن برنامه ها بسيار حياتي باشد.

                  گروههاي مردمي بايد به ارائه نقش فعال تشويـق شـده و بـه
تدريج رهبري را در نظارت و ارزيابي اقدامات در مبارزه با فسـاد بـه                
عهده بگيرند. براساس تجربيات حاصل شده در آسيا اقداماتي كه بـا              
هدف افزايش حضور فعال مردم در مبارزه با فساد صورت گرفته تاثير            

 اولويت هاي اصلي قرار گيرد. ءشگرف داشته و بايد جز

          توان از     ارائه كنندگان اطالعات بايد معتبر باشند. اطالعات را مي
طرق؛ نظرسنجي از افكار عمومي، جلسات بحث و گفتگوي گروههاي          
كوچك، روزنامه نگاري تفحصي و مطالعات تحقيقـي جـمـع آوري              

 نمود.

             اصالحات نظارتي و سياستي در جهت آزادي اقتصادي بيـشـتـر
 شود. منجر به فساد كمتر مي

      تواند ابزار و پيام هايـي كـه           نتايج ارزيابي و نظارت همچنين مي
 بيشترين و كمترين تاثير را دارند آشكار سازد.

برنامه ها و سياست هايي كه در آسيا تاثيرات شگرفي در 
 مبارزه با فساد داشته به شرح زير است:

                    ،اصالحات در زمينه شفافيت و صـداقـت: آزادي رسـانـه هـا
 دسترسي به اطالعات دولتي و امور بخش خصوصي، 

                 فشار عمومي از طريق رسانه ها، تشكل هاي غيـردولـتـي و در
 برخي موارد مجاري بين المللي

 عملكرد مطلوب نهادهاي پاسخگو 

 اجراي قوانين مرتبط با مبارزه با فساد 

 بكارگيري فناوري اطالعات 

 ائتالف ها در مبارزه با فساد 

 ارتقاء شفافيت و پاسخگويي 

            نهادهاي مشاركتي با هدف ارتقاء بازرسي هاي مردمي و نظـارت
 هاي دولتي بر فعاليت
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يكي از مباحت مهمي كه در دين مبين اسالم مورد توجه بـوده            
امر نظارت و بازرسي است. بر همين اساس نظارت و بـازرسـي در                 

 اي داشت.  حكومت علوي نيز جايگاه ويژه
در   »نظارت و بازرسي    «درقسمت اول اين مقاله گفته شد كلمه        

بار تكرار شده و در ادامه هدف اميرالمومنين علـي            143نهج البالغه   
السالم از نظارت و كنترل و همچنين نظارت كارآمد از ديـدگـاه        عليه
البالغه و نظارت در حكومت علوي را تا حـد امـكـان تشـريـح                    نهج

كرديم. در قسمت دوم نيز به موضوع نقش هشدار و پيشگيـري در               
نظارت پرداختيم و توضيحاتي درباره اعمال نظـارت آشـكـار ارائـه              
كرديم. حال در بخش سوم از اين مطلب به نـظـارت پـنـهـان و                      

 پردازيم. همچنين نظارت مردمي مي
نظارت پنهان: امام (ع) به نظارت پنهانى نيز سخت معتقـد                2ـ2

دانست؛ زيرا كارگزاران  بود و آن را براى اصالح امور بسيار كارساز مى      
توانستند از ديد بازرسان آشكار مخفى شوند يا با ظاهرسازى            اگر مى 

آنان را بفريبند و يا احياناً با آنان از در آشتى و سازش در آيند و بـه                  
هاى صحيحى كه به زيان آنان است         الحيل ايشان را از گزارش      لطايف

اند و يـا ايـن         باز دارند، از بازرسى و گزارش بازرسان پنهان بيمناك        
هايى در امانند. اينان با بازرسى و نـظـارت              بازرسان از چنين آسيب   

پنهان، بيم و هراس مديرانى را كه قصد تخلف و خـيـانـت دارنـد،                  
كنند و اين خود عامل افزايش ضريب كارى و امـنـيـتـى                 افزون مى 

شود. چنين نظارتى با استخدام، آموزش و به كارگيـرى     مسئوالن مى 
ها بيشتـر زيـر نـظـر            پذير است. اين نيرو      نيروهاى مخصوص امكان  

كـنـنـد.       گيرنده عمل مـى     ترين مرجع تصميم    ترين مقام يا عالى     باال

اميرمؤمنان (ع) چنين نظارتى را براى سالمت دولت و كـارگـزاران               
دانست و بدين منظور به واليان خويش نـيـز دسـتـور                 ضرورى مى 

داد چنين نيروهايى را در محدوده حكمرانى خـويـش بـه كـار                  مى
سپس چگونگى كـاركـرد        «نويسد:   گيرند؛ مثالً براى مالك اشتر مى     

كارگزاران خود را جويا شو و از ياران راست كردار و وفادار، ميانشـان     
بگمار، كه بازرسى ناپيداى تو، به رعايت امانت و مداراى بـا مـردم                

كند. پس، اگر تنى از ايشان به خيانت دست يازيد و               ناگزيرشان مى 
هاى گوناگون چنين خبرى را تأييـد كـرد،            گزارش بازرسانت، از راه   

اش دست بگشا و به ميزان كـردار          نياز از گواهى گواهان، به تنبيه       بى
نادرستش، بازخواستش كن، سپس در جايگاه خوارى بنشانش؛ داغ          

 1»خيانت بر او بگذار و قالده ننگ و بدنامى به گردنش بياويز.
در فراز يادشده، عالوه بر ضرورت اصل سازمان نظارت و بازرسى،   
بخشى از برنامه درون سازمانى آن نيز تشريح شده است؛ نظير تأثير            
شگرف آن بر عملكرد مديران. همچنين از سخن باال و سخنان ديگر             

آيد كه شبكه اطالعاتى پنهان در حكومت علـوى بـه              امام (ع) برمى    
كرده و امام (ع) در كمترين زمـان الزم، هـمـه             طور فعال عمل مى   

شـود:    هايى از آن آورده مى      آورد. نمونه    اطالعات مفيد را به دست مى     
اما بعـد، چشـم      «نويسد:   امام (ع) به قُثم بن عباس (والى مكه) مى           

من در مغرب مرا در جريان اين واقعيت قرار داده كه كسانى از مردم        
هاى كـور،   اند؛ گروهى با دل شام براى موسم حج به مكه گسيل شده    

هاى كر و چشمانى فرو بسته.... پس با آنچه در دست تو است،                   گوش
چونان مسئولى پا بر جا، استوار، خيرخواه و خردمند كه پيرو قـدرت       

بردار امام خويش است، پايدارى كن و زنهار! از دست  ما فوق و فرمان

 

 ) 3(البالغه  نظارت و بازرسي در نهج
 

 علي فخيمي
 كارشناس اداره روابط عمومي

 قسمت سوم 
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نهايت بـه هـنـگـام             يازيدن به آنچه در پى آن پوزش خواهند و در           
روايى و نعمت مغرور مشو و در هنگامه رنج و سختى، به سستـى                كام

معاويه اين تعداد از شاميان را بـه مـكـه                2»و وارفتگى تن مسپار.    
فرستاد تا از اجتماع انبوه حج سوء استفاده كنند و تبليغاتـى را بـه               

  3زيان امير مؤمنان (ع) و به سود معاويه راه بيندازند. 
عبدالرحمان مسيب فزارى، نيروى اطالعاتى امام در شام بود كـه           

بكر به دست نيروهاى معاويه، بالفاصلـه         پس از شهادت محمد بن ابى     
  4خود را به مركزرساند و امام را از نزديك در جريان حوادث قرارداد. 

حنـيـف (والـى مـديـنـه)              بن  اى به سهل    همچنين امام طى نامه   
اما بعد، به من خبر رسيده كه تعدادى از اهالى مديـنـه              «نويسد:     مى

قصد پيوستن به معاويه را دارند؛ بر هر يك از آنان كه دست يافتى از               
  5»اند، غمگين مباش. رفتن بازشان دار و بر آنان كه گريخته

محمد قرشى نقل كرده كه امام (ع) روزى ابواالسود دؤلى را بـه                
همان ساعات نخستين نيمروز، وى را              قضاوت منصوب كرد، ولى در    

بر كنار نمود. او به حضور امام (ع) شتافت و گفت: به خدا سوگند من 

ام، به چه دليل مرا بر كنـار كـردى؟             ام و فريب نخورده     خيانت نكرده 
تر از    امام در پاسخ فرمود: به من خبر دادند كه تو هنگام داورى، بلند     

 6گويى!  دادخواهان سخن مى
هاى يادشده، نظارت امام (ع) بر امور حكومـت از طـريـق                   نمونه

گيرى و اقدام به موقع ايشـان را نشـان               اش و تصميم    نيروهاى ويژه 
دهد. نكته جالب ديگرى كه در سيستم نظارتى امام (ع) به چشم                 مى
خورد، استفاده از پوشش امنيتى است؛ يعنى افـرادى بـا پسـت                 مى

سازمانى آشكار به خدمت مشغول بودند و در نهان، اخبار و اطالعـات      
دادند. ابواالسود دؤلى مدتى بـه عـنـوان             الزم را به مركز گزارش مى     

عباس (والى بصره) در بصره حضور داشت و امام (ع) را                   جانشين ابن 
اى در      داد. امام (ع) در نـامـه            در جريان كارهاى ابن عباس قرار مى      

پاسخ وى، ضمن قـدردانـى از زحـمـاتـش، يـادآورى كـرد كـه                      
عـبـاس از        هايش به طور محرمانه محفوظ خواهد ماند و ابن          گزارش

 7مكاتبات او باخبر نخواهد شد. 
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گويد: من از هـمـكـاران            همچنين شخصى به نام ابوالكنود مى     
المال بصره را تصاحب كرد، بـه         عباس بودم. پس از آنكه وى بيت         ابن

 8محضر امام (ع) شتافتم و او را از اين جريان باخبر ساختم. 
هاى دقيق و نظام يافته كه  نظارت مردمى: عالوه بر بازرسى 2ـ3 

گـرفـت، امـام (ع) از               توسط نيروهاى رسمى حكومت انجام مـى      
هاى متعدد ديگرى نيز از عملكرد كارگـزاران خـويـش آگـاه                 كانال
ها ارتباطات قوى مردمى بـود. مـردم اگـر از                 ترين آن   شد. مهم    مى

اى ناراضى بودند يا مشكالت خاصى برايشان بـروز            مسئوالن منطقه 
شد، به طور مستقيم، حضورى       كرد كه به دست آنان گشوده نمى        مى

جسـتـنـد.      گرفتند و از او مدد مى       اى، با امام (ع) تماس مى         يا مكاتبه 
امام (ع) نيز براى افكار عمومى و خواست بـه حـق مـردم، ارزش                    

 داد. نهاد و به آن ترتيب اثر مى مى
كنيم. ـ ابن عبـاس در بصـره،          در اينجا به چند نمونه اشاره مى      

گاه آنان را مورد توبـيـخ         كرد و   مهرى مى   تميم بى   نسبت به قبيله بنى   
رساند. علت چنيـن كـارى، حـمـايـت و                 داد و يا زيان مى      قرار مى 

دارى اين قبيله از عايشه و طلحه و زبير در جنگ جمـل بـود.            طرف
عباس به ستوه آمده بودند. از         برخى از شيعيان اين قبيله از رفتار ابن       

عـبـاس      اى به امام نوشت و از ابـن            قدامه نامه   بن  ميان آنان، جارية  
شكايت كرد. امام (ع) به محض دريافت نامه وى بـه ابـن عـبـاس                     

تـمـيـم، تـكـبـر            به من خبر رسيده كه تو نسبت به بنـى   «نوشت: 
اى   تميم قبيله   كنى، با اينكه بنى     ورزى و چونان پلنگ درشتى مى       مى

اى از آنان به افول نشسته، ستاره ديگـرى بـه              گاه ستاره   است كه هر  
چه در جاهليت و چـه در زمـان           -جايش طلوع كرده است و اينان       

اند. عالوه بر اين، مـا بـا             خشم و دشمنى ديگران را برنتافته       -اسالم
آنان هم خونى و خويشاوندى نزديك داريم كه اگر صله رحم انجـام             
دهيم، پاداش خواهيم گرفت و اگر بدرفتارى كنيم، كيفر خـواهـيـم             
ديد. پس اى ابوالعباس! ـ خدا رحمتت كند ـ قدرى نرمى پـيـشـه                  

رود،   كن، چرا كه من نيز در آنچه از نيك و بد بر دست و زبان تو مى                
سهيم هستم. بنابراين، خوش گمانى مرا نسبت به خود پاس دار و               

  9»كارى نكن كه نظر من نسبت به تو برگردد.
دو نكته جالب در اين نامه، پراهميت است: يكى ديـدگـاه امـام                
نسبت به عملكرد مردمى كارگزاران خويش است كه همـاره امـيـد              

اى    دارد آنان نسبت به مردم بهترين رفتار را داشته باشند و به گونه            

عمل كنند كه ملت به طور پيوسته از دستگاه حكـومـت خشـنـود                
هايش بدانند. نكته ديگر،       باشند و آن را حامى خود و برآورنده آرمان        

احساس مسئوليت امام نسبت به كارنامه مديران حكـومـت اسـت؛             
دانـد و       يعنى، خود را در ريز و درشت كارهاى آنان سـهـيـم مـى               

مستحضر است كه مردم نيك و بد اعمال كارگزاران را بـه حسـاب               
گذارند، چرا كه آنان يا دستورات رهبـرى را اجـرا               رهبرى نظام مى  

انـد و       كنند كه در اين صورت به عنوان اجراكننده عمل كـرده             مى
عالوه بر نقش خود آنان، نقش رهبرى نيز به روشنى و مثبت جلـوه              

يابد و اگر بدون اطالع رهبر اقدام كنند، عملكرد منفى آنـان بـه               مى
هاى جبران    برد و زيان    طور مستقيم حكومت مركزى را زير سؤال مى       

كند. بدين منظور، امام (ع) بـه كـارگـزاران            ناپذيرى متوجه آن مى  
كند كه اخالق مردمى داشته باشند، هـمـواره در             خويش تأكيد مى  

هاى آنان وقوف يـابـنـد و            ميان آنان باشند تا از نزديك بر خواسته       
مباد كه دور از چشم مردم، ديرى       ...»هرگز از جامعه فاصله نگيرند:       

در سراپرده سياست بمانى، كه غيبت زمامداران از ملت، منشأ كـم             
هاى كشور باشد و غيبت از مردم پيوندشـان را بـا                آگاهى از جريان  

گسلد و در نتيـجـه مسـايـل بـزرگ در                 آنچه پس پرده است، مى    
هـا،     نمايد، زيـبـايـى      چشمشان كوچك و مسايل كوچك، بزرگ مى      

آميـزد.    كند و حق و باطل در هم مى         ها، زيبا جلوه مى     زشت و زشتى  
هايى   دار، آدمى بيش نباشد و جريان       واقعيت، جز اين نيست كه زمام     
تواند دريابد و به درسـتـى         دارند، نمى   را كه ديگران از او پوشيده مى      

 10»بشناسد.
سعد (والى آذربايجـان)    بن اى به قيس  همچنين امام (ع) طى نامه      

عبداهللا بن شبيل احمسى از من درخواست كرده بـه     «…نويسد:   مى
تو سفارش كنم با او به نيكى برخورد كنى. من او را مـردى آرام و                   

ات را بـه روى           افتاده ديدم. تو نيز رفتارت را نرم كن و درب خانه           
  11»مردم بگشا و به حق اعتماد كن...

جالب اين است كه امام (ع) حتى به شكايات و اطالعاتى كـه از        
داد و آنان را از      كرد نيز، ترتيب اثر مى سوى نامسلمانان دريافت مى 

ساخت. در نامه زيـر        مند مى   پاى مسلمانان بهره    به  حقوق اجتماعى، پا  
كه امام (ع) به عمر بن ابى سلمه ارحبى (والى بحـريـن) نـوشـتـه،               

كدخدايان منـطـقـه تـحـت         «آيد:   مطلب باال به وضوح به دست مى      
اعتنايى تو به مـن       گيرى، تحقير و بى     مسئوليت تو از درشتى، سخت    
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اند. من در باره اين جماعت بـررسـى            شكايت كرده 
كردم و به اين نتيجه رسيدم كه آنـان         

انـد)     (به سبب اينـكـه مشـرك        
صالحيت ندارنـد كـه بـه         

دستگاه خالفت نزديك   
شوند و روا نيست كه     

به كلى مطرود و از     
حقوقشان محـروم   
شوند، چرا كـه بـا       

ها عهد و پيمان      آن
ايم. بنابـرايـن،       بسته

در برخورد با آنان در     
اى ظاهر شو كـه        جامه

تارش از ماليمت و پـودش      
از قاطعيت باشد. سـخـتـى و           

مهربانى را برايشان در هم آميز و بـه          
اى با آنان رفتار كن كه نه از تو دور شوند             گونه

  12»و نه خيلى نزديك و خودمانى گردند.
نويسد، از او      كعب انصارى مى    بن  اى كه به قرظة     همچنين در نامه  

خواهد به شكايت برخى از ذميان در مورد نهر آب آنان رسيدگى              مى
برخى از مردان اهل ذمه ناحيه واليت تو از نـهـرى سـخـن                  «كند: 
هايشان جارى بوده، ولى اكنون فرو ريختـه و         گويند كه در زمين     مى

آب آن مسدود گشته است و چنان كه گفته شده، اين نهـر سـبـب       
ها وارد مذاكره شو و به احيا و          آبادانى ناحيه بوده است. پس تو با آن        

آبادى نهر اقدام كن. به جانم سوگند! ايشان اگر به آبادانى بپردازنـد،            
هـا    بهتر از آن است كه از اين مملكت كوچ كنند، گرچه از عهده كار             

 13»چنان كه شايد و بايد برنيايند.

هاى اصرار امام (ع) بـر ايـن             توان گفت يكى از علت      خالصه، مى 
نكته كه كارگزاران، زندگى عادى و همسان با مردم داشته باشند و             
با گماشتن محافظ و دربان از مردم فاصله نگيرند، اين بوده است كه             
از سويى، مردم به راحتى با كارگزاران حكومت تمـاس بـگـيـرنـد؛                
پيشنهادهاى اصالحى را ارائه دهند و مشكالت خود را به آسانى بـا              
آنان در ميان گذارند و از سوى ديگر، عملكرد مسئوالن در مـنـظـر         

افكار عمومى قرار گيرد و مردم (كـه ركـن اسـاسـى                 
حكومت اسالمى هستند) از نزديـك بـا          
رفتار، منش و تعهد مديران جامعه      
آشنا شوند. از اين رو، امـام (ع)       
به مسئوالن مملكتى تأكيـد     

نبايد ميـان   ...»كرد:     مى
تو و مردم، نماينده اى     
جز زبانت و دربانى جز     

ات باشد؛ به هيچ     چهره
روى هيچ نيازمندى را    
از ديدار خود مـحـروم      

ها اگـر در       مكن كه نياز  
هاى نخستين بر تو      فرصت

عرضه نشود، برآورده ساخـتـن      
ها برايت ستايش انگـيـز        بعدى آن 

 14»نباشد.
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 تاريخچه
آكادمي بين المللي مبارزه با فساد، يك سازمان بين المللي است           

شروع به فعاليت نمود. دفتر مركـزي آن در          2011مارس    8كه در   
كيلومتري جنوب وين اتريش  قرار دارد. آكادمي در             15الكزنبرگ،  

ابتدا توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل مـتـحـد،                 
اداره مبارزه با تقلب اروپا ،جمهوري اتريش و ديگر ذينفعان تأسيـس            

 شد. 
دولت عضو سازمان ملل و يك سازمان بين المللي موافـقـت              35

نامه تاسيس آكادمي به عنوان يك سازمان بين الـمـلـلـي را طـي                  
كه در هافـبـورگ   ”  از رويا تا واقعيت   ”  كنفرانس افتتاحيه موسوم به     

برگزار شد امضاء نمـودنـد.          2010سپتامبر      3تا      2وين اتريش در    
 120شركت كننده از بيـش از           1000كنفرانس با شركت بيش از      

سازمان و نـهـاد از بـخـش            25دولت عضو سازمان ملل و بيش از    
خصوصي و تجاري و نيز جامعه مدني،دانشگاهي و رسانه اي برگـزار            
شد و آقاي بان كي مون،دبير كل سازمان ملل سخنران افتـتـاحـيـه              

 بود.
عضو ديگر سازمان ملل و بيش از          16از زمان كنفراس افتتاحيه،   

يك سازمان بين المللي موافقت نامه آكادمي را از امضاء كرده و در        
،پـنـج   2011مي   11عضو موسس دارد. همچنان كه در          53مجموع  

دولت عضو سازمان ملل و دو سازمان بين المللي موافقت نـامـه را                
تصويب نموده و دو دولت عضو سازمان ملل به آن ملحق شده انـد.               

امضاء نقطه عطفـي بـود كـه آكـادمـي                53رسيدن به حد نساب     
المللي مبارزه با فساد را به يكي از موفق ترين ابتـكـارات بـيـن                  بين

 المللي كه تاكنون تشكيل شده بدل نموده است.

آكادمي مبادرت به ارائه آموزش و تعليم به ويـژه  بـر اسـاس                  
چارچوب هاي كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل خواهد كـرد.            
هدف كلي آكادمي بهبود دانش و مهارت شركت كنندگان خـود و              
سازمانها و نهادهاي هميار در تـرفـيـع شـفـافـيـت،مسـئـولـيـت                    

 باشد.  پذيري،سياست و رويه هايشان مي
 وظايف

همانطور كه صراحتاً در موافقت نامه تاسيس از آكادمي به عنوان           
يك سازمان بين المللي ياد شده،هدف آكادمي تبديل شدن به مركز           
تعالي، تربيت، همكاري و مطالعات آكادميك در حوزه فسـاد اسـت.             
آكادمي درصدد كمك به اجراي كنوانسيون مبارزه با فساد سـازمـان            

باشد نظـيـر    ملل و ديگر ابزارهاي منطقه اي و بين المللي مرتبط مي        
كنوانسيون مبارزه با ارتشاء سازمان همكاري اقتصادي و تـوسـعـه،             
كنوانسيون اتحاديه آفريقا براي پيشگيـري و مـبـارزه بـا فسـاد،                  
كنوانسيون بين آمريكايي مبارزه با فساد و گروه دولت هاي مبارزه با            

 فساد.
 بطور خاص، وظايف اصلي آكادمي شامل موارد ذيل است:

مواجهه با موضوع فساد با رويكرد كلي نگر،جامع و استفاده از              -
 روش هاي گوناگون 

 “ مبارزان عليه فساد” تهيه خط و مشي براي شبكه جهاني  -
خصوصي مربوط به بازيگـران اصـلـي       -ارتقاي رويكرد عمومي    -

 مبارزه با فساد
تعيين معيار هاي ممتاز و استانداردهاي عالي جهـت تـدارك              -

آموزش هاي موثر پيشگيري،تحقيق، محاكمه و قضـاوت در مـورد             
 فاسد

 المللي مبارزه با فساد آكادمي بين
 آيت باقري

 هاي سالمت اداري و مبارزه با فساد كارشناس مركز مطالعات و پژوهش



19 

 1394سال ششم/شماره هفتاد/ شهريور  

به عنـوان نـهـادي بـراي            –منده از اعتبار عناصر كليدي        بهره  -
هـمـراه بـا        -پليس،قضات، دادستانها،قانون گذاران و بخش خصوصي     

 آموزش بوسيله همطرازان و متخصصين
تاثيرات ژرف بر شبكه جهاني متخصصيـن و اسـتـقـبـال از                   -
 هاي فرهنگي متنوع سنت
بهره مندي از امكانات پيشرفته كه سخاوتمندانه بوسيله اتريش           -

 شود و ارائه آموزش جهت مواجهه با وضعيت هاي واقعي تامين مي
 ساختار

هيئت بين المللي مشورتي ارشد  و هيئت مشورتي بين الملـلـي             
آكادميك  براي آكادمي بين المللي مبارزه با فساد رهنمود هاي كلي            

نمايند. مجمع اعضاء به عنوان بدنه تصميم گيرنده  نـهـايـي                ارائه مي 
عمل كرده و هيئت حكّام، راهبردها،سياست ها و دستورالعمل هـاي            

كند. رئيس و مدير كل، مسئولـيـت      مربوط به كاركرد ها را تعيين مي      
 2011مـارس       8مديريت روزمره آكادمي را بر عهده دارند. قبل از            

آكادمي در طي دوران گذار توسط كميته سازماندهي بين الـمـلـلـي              
شد. كميته سازماندهي،سياست هاي آكادمي را تـعـيـيـن              هدايت مي 

نموده و مديريت، برنامه كاري موقت و بودجه آن را سـر و سـامـان                
بخشيد. اين كميته پيشرفت فعاليت هاي آكادمي را بررسي كرد و تـا          

زمان تبديل شدن آكادمي به يك سازمان بين المللي تمام عيار،مسير      
راهبردي انجام كارهاي مقدماتي را به تيم موقت بين الملـلـي ارائـه               
نمود.به عالوه، كميته با انتساب اعضاء بـه عضـويـت در هـيـئـت                     

المللي مشورتي ارشد و هيئت بين المللي مشورتـي آكـادمـيـك                بين
 موافقت كرد. 

تيم موقت بين المللي اكادمي با انجام كارهاي مقدماتي،زمـيـنـه            
را فراهم كد و بعدا تا زمان تـاسـيـس              2010افتتاح آن در سپتامبر     

سازمان به عنوان يك سازمان بين المللي به تالش هاي خـود ادامـه               
داد. اين تيم يك گروه در حال گسترش از متخصصان بين المـلـلـي                 
تمام وقت و پاره وقت است كه  وابسته به سازمانهاي همكار يـعـنـي                
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملـل مـتـحـد،جـمـهـوري                  

 باشند. اتريش،اداره مبارزه با تقلب اروپا مي
مارتين كروتر، رئيس كميته سازماندهي و رئيس تـيـم مـوقـت               

المللي آكادمي است وي همچنين  به عنوان رئـيـس شـركـاي                  بين
اروپايي عليه فساد و عضو كميته اجرايي انجمن بين المللي مسئولين           

 كند.   هاي مبارزه با فساد انجام وظيفه مي دستگاه
المللي مشورتي ارشد، پانزده كارشناس برجسته مبارزه         هيئت بين 

با فساد از كليه مناطق جهان را گرد هم آورده است. وظـيـفـه ايـن                   
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هيئت تدبير فعاليت هاي آكادمي و ارائه توصيه درباره نحوه حصـول            
آكادمي به استاندارهاي برتر جهت تبديل آن به يك مركز تـعـالـي               

” المللي مشورتي ارشد كه به عـنـوان      باشد. همچنين هيئت بين     مي
كند وسعت ديد آن را افزايش داده  و بـه              آكادمي عمل مي    ” سفراي

 كند. تسهيل در زمينه  شبكه سازي مابين ذينفعان آن كمك مي
هاي هيئت بين المللي مشورتي ارشد به آكادمي شـامـل              توصيه

 موارد زير است:
هاي مبارزه با فساد و  توجه به تحوالت جديد در عرصه سياست      -

 اجرايي نمود آن؛
همكاري با ذينفعان عمده در اجتماع مبارزه با فساد و فراتر از               -

هاي غير دولتـي و جـامـعـه             آن، از جمله بخش خصوصي، سازمان     
 مدني؛ 

رعايت تعادل و تنوع فرهنگي،منطقه اي و جنسيتي در تمامي            -
 هاي آكادم؛ فعاليت

اتخاذ راهبردهاي ارتباطي جهت  افزايش آگاهي نسـبـت بـه          -
 آكادمي و معاضدت هاي آن؛

معرفي بين المللي آكادمي به عنوان مركز تعـالـي در حـوزه                 -
 آموزش و مطالعه مبارزه با فساد.

آقاي ميشل هرشمن به عنوان رئيس هيئت و خانم هوگون لبـل            
 باشند. و آقاي تيموسي تونگ به معاونان وي مشغول فعاليت مي

 هيئت مشورتي بين المللي آكادميك -
اين هيئت متشكل از نه نفر دانشگاهي مشهور و متخصص در              -

 امور مبارزه با فساد است. 
 توصيه هاي هيئت به آكادمي شامل موارد زير است:

 توسعه برنامه هاي آموزشي؛ -
هاي  داشتن راهبرد و چارچوب سياست جامع براي كليه برنامه          -

 آموزشي و تربيتي؛
 توجه به دسته بندي و سطوح مشاركت دانش آموزان؛ -
 ارائه برنامه و دوره هاي كنفرانس در طول سال اول؛ -
توجه با ساختار علمي آكادمي و سيستم واحد هاي درسـي             -

 مناسب براي مدارج كارشناسي و كارشناسي ارشد؛
شناسايي دانشگاهها و ديگر نهاد هاي علمي  و رابطه كـاري             -

 با آنها بمنظور معرفي برنامه هاي آكادمي؛
تهيه برنامه مطالعات  علمي براي آكادمي از جمله تعـيـيـن              -

 اهداف و مقاصد چنين مطالعاتي.
افزون بر آن، هيئت در زمينه انتخاب و ابقاي اعضـاي هـيـئـت                

 كند.  علمي، آكادمي را راهنمايي مي
 دستاوردها

،آكادمي شروع به ارائه استانداردها، سمينـارهـا و          2010از پاييز   
آموزش هاي مناسب با همكاري برخي مجموعه ها همانـنـد دفـتـر             
مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، برنامه توسعه سازمان         
ملل، موسسه بازل در خصوص حكمراني، برنامه جهاني غذا، سازمان          
غذا و كشاورزي سازمان ملل نموده است. همچنين فعالـيـت هـاي               

يابند تا نـيـازهـاي خـاص            مطالعاتي و آموزشي بييشري توسعه مي     
 آموزشي ذينفعان برآورده شود.

در تالش براي تقويت مبارزه با فساد،اكادمي همكاري نزديكي بـا      
سازمانهاي دولتي و غير دولتي و نيز بخش خصوص داشـتـه اسـت.           
همچنين داراي ترتيبات همكاري با بيشتر نهادها از جمله سـازمـان            
امنيت و همكاري اروپا، بانك جهاني و سازمان دولت هاي آمريكايـي          

 باشد.  مي
 
 

.............................................................................................. 
 منبع:

http://www.iaca-info.org/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Anti-

Corruption_Academy 

………………………………………………... 

1- The International Anti-Corruption Academy

（IACA） 

2 - European Anti-Fraud Office（OLAF） 

3 - Group of States Against Corruption（GRECO） 

4 -“anti-corruption busters” 

5 - International Senior Advisory Board（ISAB） 

6 - International Academic Advisory Board（IAAB） 

7 -International Transition Team 
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مـديـريـت شـهـري              ترين ساختارهاي   ها يكي از مهم       شهرداري
هاي كوچك و بزرگ كشورمان هستـنـد كـه داراي          موجود در شهر 

هاي عملگرايي و پشتيباني از اجـزاي           ويژگي منحصر به فرد در حوزه     
هاي خـاص       يك گستره جمعيتي و عمق فعاليت آنها، مرتبط با سازه         

هاي شهـري تـفـاوت           باشد. اين ساختار با ديگر ساختار          آن شهر مي  
ها نه تنها با تمـام شـهـرونـدان               كلي دارد، چون شهرداري       ماهوي و   

ساكن در شهر سر و كار دارند، بلكه با هر كسي كه در حال تردد در                
شهر يا اطراف آن است نيز در ارتباط هستند و از سويي بـا ديـگـر                   

اي دارنـد         هاي موجود در شهر نيز ارتباط ارگانيكي و تنواره            ساختار
بدين صورت كه در اكثر قوانين ادارات شهري برخـي وظـايـف يـا                 

اند و همچنين يـكـي از       ها در نظر گرفته    تكاليفي نيز براي شهرداري   
ها داشتن قوانين مـتـعـدد و              مهمترين معضالت عمومي شهرداري   

ها بيشتر مربـوط بـه           مختلف است. در اصل، كار عملياتي شهرداري       
ها و       ها، مبلمان شهري، احداث خيابان        امور شهرسازي(ساخت و ساز    

ها، ايجاد فضاي سبز و ايجاد تاسيات شهري)، حمل و نـقـل                    كوچه
هـاي فـرهـنـگـي،            شهري، جمع آوري و انتقال زباله و حتي فعاليت        
ها مشخص و معـيـن          هنري، ورزشي و... است كه در قانون شهرداري          

شده است كه به تبع اينگونه وظايف، روزانه باالترين مراجعات را بـه             
تـريـن وظـايـف             خود اختصاص داده است و از نگاه كالن، بنيانـي         

 ها در سه دسته مهم قابل مشاهده هستند:  داري  شهر
 امور مربوط به رشد و توسعه و پيشرفت شهر -1
امور مربوط به حفظ و گسترش ساختار سازمان شهرداري و             -2
 ي اسالمي شهر  ها  شورا

اي بـا          تعامالت و ارتباط همه جانبه و ارگانيك و تـنـواره              -3
 ها و تشكيالت در شهر   هاي موجود اعم از ادارات و سازمان  ساختار

يك شهرداري مقتدر نيازمند يك مدير شهري متخصص توانمند         
با كفايت و درايت است تا قدرت كنترل و مديريت شهري را داشتـه              
باشد و در جهت توسعه همه جانبه شهري، گسترش فضاي شـهـر،              
استفاده از تكنولوژي و صنعت شهر سازي مدرن و حمايت از ايـجـاد          

مراكز علمي، آموزشي، فرهنگي و ورزشي در راستاي تمدن شهري با           
 قدرت گام بردارد. 

ها، همزمان با تغيير فضاي رو به رشد            از جمله وظايف شهرداري    
و توسعه شهري، به افزايش قدرت ساختار خود بپردازد يعنـي يـك              
حالت توازون بين رشد و توسعه و پيشرفت شهري با ساختار اداري             
خود به وجود آورند تا به لحاظ قدرت مالي و منابع انساني متخصص             
و گسترش سازماني و اخالقي رشد و توسعه يابـنـد. هـمـچـنـيـن                   

ها با توجه به وظايف مذكور، بايد با ايجاد همـاهـنـگـي و                    شهرداري
قـدرت هـم     ” اي به صورت يك          تعامالت و ارتباط ارگانيكي و تنواره     

(ادارات) در شهـر در        “  هاي موجود     ساختار” (برتري)، به نظم      “  جانبه
راستاي اهداف عاليه مديريت شهري يعني رشد و توسعه و پيشرفت           

 باشد، بپردازد.   مي
هاي اخير نسبت به گذشته چه بـه            ها طي سال      قدرت شهرداري  

لحاظ مالي و چه به لحاظ اختيارات رو به كاهش رفـتـه اسـت در                  
ها داراي بودجه دولتي نيز بودند و حداقـل             سنوات گذشته شهرداري  

شـد. امـا          درصد بودجه آنان از طريق اعتبارات دولتي تامين مي          50
ها بايد تمام بودجه و درآمد خود را از طريق منـابـع       امروزه شهرداري 

ها، همـانـنـد      درآمدي(عوارض و...) تامين كنند و همچنين شهرداري 
گذشته اختيارات وسيع و كامل مديريت شهري را نـدارنـد بـديـن            
صورت كه برخي وظايف آن با وضع قوانين جديد به ديـگـر ادارات            

يـي، مـعـمـوالً             واگذار شده است و از سويي با ايجاد نظـام شـورا            
ها محصور به ساليق برخي از اعضاء شورا و در اغلب اوقات                شهرداري

اند.(هر چنـد شـوراهـاي             هاي سياسي، قوميتي و... شده           دچار چالش 
بارترين نهاد مدني كشور با ربع قرن           ترين و پر      اسالمي به عنوان عالي   

تجربه بسياري از معضالت و مشكالت شهري را رفع و حل و فصـل               
كرده است). و از سويي با تصويب قوانين، برخي از شهروندان تحـت               
پوشش نهادهاي حمايتي و همچنين برخي نهادهاي انقالب اسالمي         
از پرداخت عوارض به شهرداري معاف شده بودند كه در واقع اينگونه      
قوانين متاثر از ذهن قبلي، داير بر استفاده شـهـرداري از بـودجـه                 

 

 ها و مشكالت مديريت شهري جايگاه شهرداري
 
 محمد نادري ملكشاه

 ستاندانشجوي دكتري علوم سياسي و بازرس گروه سياسي و قضايي بازرسي كل استان گل                                                          
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هـا       باشد و همچنين عدم همكاري برخي از ادارات و ارگان             دولتي مي 
كه بر اساس قانون مكلف هستند در امور مطالبات شهرداري  بـه آن        

انـد. اكـثـر             ياري رسانند به علل مختلف از اين عمل بـاز مـانـده              
ها متوسط به پايين به علت عدم ايجاد درآمد پايدار و عـدم                 شهرداري

تحقق منابع درآمدي پيش بيني شده در بودجه ساالنه ورشكـسـتـه             
توان قسمتي از عدم تحقق منابع بودجه را بـه        اند. از اين رو مي     شده

قـانـون      181و  174، 173علت موارد فوق دانست. بحمدا... در ماده        
پنجم توسعه پنجساله جمهوري اسالمي تهميداتي در اين خصـوص           

 انديشيده شده است.
هـا        ها  قطعاً منجر به توسعه و پيشرفت شهـر      تضعيف شهرداري  

آسيب خواهد رساند. شهرداري ضعيف، باعث پس رفت شهر خـواهـد         
هاي ديگر نيز به مرور زمان رو بـه         شد و به تبع آن ادارات و سازمان       

ضعف خواهند گراييد. شهرداري مقتدر و با سـاخـتـار و پـرسـنـل                   
تواند، شهري پر رونق و با نشاط و با مشاركت همه               متخصص قوي مي  

ها، نهادها، ادارات و....) را به وجود بياورد و                  جانبه (شهروندان، سازمان   
 شهر را به سمت پيشرفت و توسعه سوق دهد. 

“ درآمد و هزينـه   ” ها داراي ساختار مالي         به لحاظ مالي، شهرداري   
هستند يعني بايد به واسطه منابع درآمدي (دريافت عوارض و...) يك                
ساختار مالي قدرتمند ايجاد و نسبت به هزينـه آن در چـارچـوب                 

هـاي        وظايف محوله قانوني اقدام نمايند. ضمن اينكه در اكثر كشـور     
ترين مقام مديريت شهري تعريف         توسعه يافته، شهردار به عنوان عالي     

بـايـد         و پذيرفته شده و كليه ادارات دولتي و اجرايي سطح شهر مي           
تحت نظر شهردار انجام وظيفه نمايند حال آنكه حداقل در كشور ما،            
شهردار در كنار ديگر مديران اجرايي، يك مدير شهري محسوب شده           

هاي ديگر نيز براي انجام امور عمراني صرفاً به استـعـالم از       و دستگاه 

اند. همانگونه كه مطلع هستيد يك حوزه شهـري       شهرداري ملزم شده  
نيازمند ايجاد تاسيسات شهري من جمله؛ خط لوله آب، گاز، تلفن و             

هاي مربوط به شبكه خطوط برق و... است كه ايـن مـوارد در             ستون
باشد و هر يك در انجام          هاي اجرايي مختلف مي       حيطه اختيار دستگاه  

اين امور مترصد تامين اعتبار هستند و پس از تامين آن سريعـاً بـه                
كنند. از سويي ديگر شـهـرداري بـه               حفاري و امور عمراني اقدام مي     

بايد معابر شهري را مجهز به احداث جـداول،      واسطه وظايف خود مي 
هاي اجرايي مذكور به مـرور بـا             زير سازي و آسفالت نمايد و دستگاه      

اعالم تامين اعتبار عمراني، اقدام به حفاري معابر و تخريب آسفالـت،            
هاي مـخـتـلـف           جهت اجراي خط لوله گاز، آب، تلفن و... در قسمت            

نمايند. كه با اين وصف تصور فرماييد، چه به سـر                خيابان يا معابر مي   
تر از همه به روحيـه مـردم وارد               مبلمان و معابر و نماي شهر و مهم       

آيد؟ كه البته اين موضوع مبتالبه اغلب شهرها در كل كشور است                مي
نـظـمـي          قوارگي و بي      و اين نوع مديريت پراكنده و متكثر ضمن بي        

چيدمان مبلمان شهري، باعث هدر رفت منابع مالي شهر، شهرونـدان           
 شود.   و به تبع آن كشور مي

توانند بدون ساختار قوي و هـمـراهـي و             ها قطعاً نمي      شهرداري 
مشاركت همه جانبه شهروندان به اهداف خود دست يابد، ايـن امـر              
مستلزم پيوند همه اجزاي شهر با يكديگر است و از سويي شهـرداري             
براي برخي امور نياز ضروري به كمك باال دست (دولت و...) دارد و                    

هاي تـخـصـصـي          طلبد كه جامعه شهري با داشتن نهاد          همچنين مي 
مدني قوي به ياري شهرداري بشتابند و تك تك شهروندان نيز بايـد              
در داشتن شهري با شكوه، تميز، زيبا و با طراوت كوشا باشند كه بـا                
تماشاي آن نشاط و شادي در روح و جانمان جاري و ساري شود.  به                

 اميد آينده بهتر.   



23 

 1394سال ششم/شماره هفتاد/ شهريور  

 مقدمه: 
موضوع نظارت همواره در مديريت از اهميت ويژه اي برخوردار             
است و استقرار نظام هاي كارآمد نظارتي از اهداف اوليه و عمده                 

آيد. باتحوالتي كه امروزه درشرايط        مديران در هربخش به شمار مي      
دروني و بيروني سازمان ها ايجاد شده مساله نظارت نيز دستخوش             
تغيير گرديده است و اگر بخواهيم نظام نظارتي اثربخشي را                   
سازماندهي كنيم بايد مالحظه خاصي را در نظر داشته باشيم. دراين           
مقاله تالش شده است تا ويژگي هاي نظام كارآمد نظارتي با توجه به             
تحوالت دانش مديريت مطرح گرديده و چارچوبي براي الگوي                

 نظارتي جامع ارائه شود.
 

 ويژگي هاي نظام كارآمد نظارتي 
هدف و فلسفه وجودي نظارت و كنترل            گر:  نظارت اصالح 

اصطالح و بهبود است و اگر اين ويژگي درنظام كنترلي موجود                 
نباشد، سيستم دوام چنداني نخواهد يافت و به زودي به صورت يك             
وظيفه اجباري در مجموعه سازماني جلوه گر خواهد شد. سازمان              
هاي نظارتي بايد تالش كنند تا پس از شناسايي دقيق مطالعات، آنها            

هاي اصالحي را ارائه نمايند.اگر          را ريشه يابي كرده و راه حل           
هاي نظارتي تنها به كشف مشكالت بپردازند ولي هيچگونه             سازمان

راه حلي ارائه ندهند و يا توليد كننده گزارشات مفصل در مورد                  
يابي آن    مشكل باشند اما خود را موظف به يافتن علت مشكل و ريشه           

 ندانند، درانجام رسالت خود توفيق چنداني نداشته اند.
هاي نظارتي با هدف      بايد پيوسته اين نكته تكرار شود كه سازمان       

اند و نبايد طوري عمل كنند كه به عنوان               اصالح به وجود آمده    
مرجعي تنبيه كننده، يابنده خطاها يا برمالكننده اشتباهات شهرت           

هاي نظارتي چنين چهره اي را از خود در جامعه              يابند. اگر سازمان  

تصوير كند، به سرعت مقبوليت اجتماعي خود را درميان افراد و                
ها از كف داده و به صورت سازماني ناموفق و نااثربخش مطرح              سازمان

 خواهد شد.
 
در فرآيند نظارت و كنترل مقايسه و تطبيق        نگر:    نظارت مثبت  

به عمل آمده   “  آنچه كه هست.  ”  و  ”   آنچه كه بايد باشد   ”  دقيق ميان   
آيد.   و نتيجه به دست آمده از اين مقايسه، نتيجه نظارت به شمار مي            

ازنظر منطقي سه حالت در فرآيند كنترل متصور است؛ درحالت اول            
آيد اجراي كارها كامال مطابق          كه حالتي ايده آل به شمار مي          

شود؛   استانداردها و ضوابط بوده و نتيجه كنترل مثبت ارزيابي مي            
درحالت دوم اجراي كارها فراتر از استانداردها و ضوابط بوده و اين               
امر نشانگر آن است كه مجريان بهتر و بيشتر ازآن چه مقرر بوده                 
است فعاليت كرده اند؛ درحالت سوم كه حالتي منفي به شمار                  

رود، اجراي كارها كمتر و پايين تر از استانداردها و ضوابط بوده و               مي
 دهد. كنترل مشكالت و نارسايي هايي را نشان مي

متاسفانه اغلب سازمان هاي نظارتي هم و غم خود را مصروف               
نمايند. دراين    حالت سوم كرده و نوعي نظارت منفي گرا را اعمال مي          

فرهنگ نظارتي اگر كارها بر وفق معيارها باشد و يا آن كه فعاليت ها              
فراتر از استانداردهاي پيشرفت كرده باشد حمل برانجام وظيفه شده           
و هيچ گونه واكنشي دربرابر آن ها صورت نمي گيرد. اما اگر نكته                

شود تا    منفي پيدا شد، تمام توجهات معطوف به آن شده و تالش مي           
 خاطي مشخص شده و تنبيه گردد.

دريك نظام نظارتي مطلوب بايد نقاط مثبت نيز مدنظر نظارت             
كننده باشد و با ديدي مثبت به مسايل نگريسته شود. نقاط قوت و               
ضعف دركنار هم ديده شوند و همواره با نگاهي مثبت كار كنترل                
صورت بپذيرد. ترويج فرهنگ اعتماد به ديگران و پاي بندي به اصل             
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شود تا كنترل مثبت نگر توسعه يافته و افراد،                برائت موجب مي   
ها يا سازمان هاي تحت نظارت با عالقه مندي و انگيزه به                    گروه

كنترل شدن تن دهند. كنترل در چنين حالتي، تلخي و گزيدگي              
خود را ازدست داده و با رغبت و تمايل كنترل شوندگان روبه رو                  

 خواهد شد.
 

يكي از مشكالت كنترل آن است كه استفاده          نگر:  نظارت پيش 
پردازد؛ از اين رو      از مكانيسم بازخور پس از انجام عمل به نتيجه مي          

درصورتي كه نتيجه عمل منفي باشد، ديگر نمي توان از خسارات و              
نمود. به همين سبب برخي از        زيان هاي به وجود آمده جلوگيري مي      

نوشداروي پس از     «  انديشمندان، مديريت كنترل هاي بازخور را          

اند. اگرچه بازخور نقش مهمي در نظام هاي نظارتي          نام نهاده »  مرگ
(Postmortem)            در اغلب موارد نمي تواند پاسخگوي نيازهاي ما

باشد؛ زيرا همانگونه كه مذكور افتاد بازخور براساس نتايج حاصل از             
گيرد، در حالي كه گاهي الزم است قبل از آن              فعاليت ها شكل مي   

كه نسخه اي به وجود آمده باشد پيشگيري هاي الزم به عمل آيد.               
) انجام   Feedforwardنگر(   در اين قبيل موارد كنترل پيش           

 سازد. اصطالحات قبل از اجرا را ميسر مي
كنترل پيش نگر باتكيه بر اطالعات موجود، و پيش بيني اوضاع و         
احوال آينده و بهره گيري از تجربه و بصيرت مديران قبل از آن كه                
به مرحله اجراي عمليات رسيده باشيم، كنترل و نظارت را عملي               

سازد اين كنترل بااستفاده از ستاده ها انجام نمي گيرد، بلكه به                مي
بخشد.   كمك داده ها و پيش بيني هاي اجرايي كنترل را تحقق مي             

ذكر اين نكته ضروري است كه وجود مكانيسم كنترل پيش نگر در              
نظام نظارتي، نفي كنترل هاي بازخور نبوده و اين دومكانيسم به               

 دهند. همراه هم نتايج بهتري را دراختيار سازمان نظارتي قرار مي
دركنترل هاي بازخور يا پس نگر تصحيح خطاء فقط نسبت به              
عمليات آينده ميسر است، درحالي كه كنترل پيش نگر، سازوكاري            
است كه قبل از وقوع اشتباهات و خطاها قادر به تشخيص آنها بوده و 

نمايد.كنترل پيش نگر، ابزارمفيدي دراختيار         از آنها جلوگيري مي    
دهد تا قبل از فوت وقت و منابع، نقاط           سازمان هاي نظارتي قرار مي    

ضعف شناسايي شده و از وقوع آنها ممانعت به عمل آيد. كنترل                 
پيش نگر قبل از آنكه به گذشته متكي باشد آينده گراست و در                  
دنياي متحول امروز كه هرلحظه بر فاصله گذشته و آينده افزوده               

 آيد. شود، كنترل موثري به شمار مي مي
كنترل زمان وقوع نيز سازوكار ديگري است كه درنظام هاي               

هاي بازخور به      تواند اثرات بهتري درمقايسه با كنترل         كنترلي مي 
همراه داشته باشد. دركنترل زمان وقوع، درست در لحظه اي كه               

آيد؛ از    شود نظارت الزم نيز به عمل مي         اولين قدم اجرا برداشته مي    
شود كه اگر نقصي دركار       اين رو بازخورهاي بسيار سريعي حاصل مي      

 باشد به سرعت قابل حل و رفع است. 
كنترل زمان وقوع، اگرچه مانند كنترل هاي پيش نگر قبل از               
اجراء انجام نمي شود ولي به علت نزديك بودن آن به زمان وقوع،                
بالفاصله پس از انجام فعاليت ها، و درنهايت اثربخشي بيش تر نظام             

 كنترلي، برخوردار است.
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يكي ازآفات نظارت، گرايش به سوي ذهني         گرا:  نظارت عينيت 
گرايي و دورشدن از عينيت گرايي است. اين وضعيت زماني رخ                

دهد كه معيارها و استانداردهاي عيني، ملموس و قابل سنجش              مي
در دسترس نظارت كنندگان نيست و آنان براي انجام كنترل به                

شوند و كار نظارت را بسيار         معيارهاي ذهني خودساخته متوسل مي    
سازند. در چنين حالتي حركات و رفتارهاي              مخاطره آميز مي   

شود و امكان بروز تبعيض       دلخواهانه در سازمان نظارتي مشاهده مي     
 گردد. در امر نظارت بسيار محتمل مي

براي غلبه بر اين مشكل، سازمان هاي نظارتي بايد بكوشند تا               
معيارهاي دقيق و عيني براي نظارت طراحي نموده و موارد مشابه را             
با ابزار سنجش واحدي مورد نظارت قراردهند، عينيت استانداردها و           
معيارها، موجب شفافيت امر نظارت شده و نظارت شوندگان به                

كنند و جاي     وضوح نتيجه كاري خود را در آينه نظارت مشاهده مي          
 هيچ گونه شبهه و اتهامي باقي نمي ماند.

گرا بودن نظام نظارتي به معناي توجه به كميت ها و             البته عينيت 
غفلت از كيفيت ها نيست؛ بلكه بايد مسايل كيفي و ابعاد گوناگون               
آن در مورد نظارت شده، مدنظر باشد و كميت سنجي و كيفيت                 
سنجي به همراه هم صورت پذيرد. دشواري كيفيت سنجي در اغلب            

شود تا درامر نظارت توجهات به كميت هايي كه به             موارد موجب مي  
شوند، معطوف شده و كيفيت هاي كار ناديده            سهولت سنجيده مي  

انگاشته شوند. اين ضايعه، كنترل را ناقص ساخته و نتايج آن را                  
سازد. نمونه بارز اين مشكل توجه         كننده و غيرقابل اعتماد مي      گمراه

به مسايل مالي در نظارت ها و غفلت از فعاليت هاي انجام شده                  
است. براي سنجش كيفيت ها در امر كنترل بايد از افراد آزموده و                
آگاه نسبت به كار مورد نظارت بهره گرفت و كوشيد تا اين بعد مهم               

 درامرنظارت همواره موردتوجه باشد.

توجه به ماهيت سازمان و روابط موجود          گرا:  نظارت سازمان 
سازد. درنظارت فردي،     درآن نظارت را به صورت متفاوتي مطرح مي        

كنترل ها و مقايسه ها در مورد يك فرد و وظايف و مسئوليت هاي                
گيرد، درحالي كه همين فرد در مجموعه         وي به طور فردي انجام مي     

سازماني بايد به گونه هاي ديگر مورد ارزيابي و نظارت قرار گيرد.                
كسي كه اختيار او در سلسله مراتب منوط و مرتبط به اختيارات                
ديگران بوده و مسئوليت هاي عملكرد او وابسته به عملكردهاي                
بسياري از افراد ديگر به عنوان زيردست و فرادست و همكار است را              
نمي توان به طور فردي مسئول دانست و از او مسئوليت فردي را                 

شوند   درخواست كرد. گاهي سازمان هاي نظارتي دچار اين خطا مي          
كه دركنترل سازمان ها به دنبال يافتن يك فرد به عنوان عامل اصلي 
عملكرد هستند، درحالي كه عملكرد، درسازمان تعلق فردي نداشته و       
سرشتي سازماني و جمعي دارد. عمل خطا يا اقدام درست، حاصل              
مجموعه اي از دستورات، اقدامات و رفتارها و روابطي است كه                 
ساختار و شكل سازمان آن را ايجاد كرده است و هيچ گاه نمي توان               
آن را به تنهايي به يك فرد نسبت داد؛ ماهيت سازمان، سلسله                  
مراتب فرماندهي، ميراث تمركز، رسميت و پيچيدگي ساختاري             

دهند كه درنهايت به وسيله فرد يا افرادي          مجموعا عملي را شكل مي    
گيرد، اما اين اقدام فردي به معناي انجام عمل با نيت و                 انجام مي 

قصد فردي نيست. درسازمان اگرچه يك فرد دست به اقدام و عمل              
زند اما اين دست او نيست، بلكه دست سازمان است و اين نكته                 مي

مهمي است كه بايد موردتوجه نظارت كنندگان سازمان ها باشد. در            
بررسي و نظارت سازماني بايد مجموعه سازمان را درنظر گرفت.               

ها را مد نظر قرار داد و هرعملي          تقسيم وظايف، اختيارات و مسئوليت    
 را  در اين مجموعه بررسي و ارزيابي نمود.

 
سازمان هاي دولتي به علت ماهيت خاصشان         گرا:  نظارت واقع 

داراي جنبه هاي سياسي بوده و غالب تصميمات درآن ها صبغه                
سياسي دارد. به اين دليل نبايد در ارزيابي اين سازمان ها، تنها                  
معيارهاي سازمان هاي اقتصادي و خصوصي را درنظر گرفت. گاهي            

كنند كه درسازمان     اوقات مصالح اجتماعي و منافع عامه ايجاب مي         
دولتي تصميمي گرفته شود كه شايد با معيارهاي منطبق ابزاري (              

Instrumental  Rationalty            تطبيق نداشته باشد اما در پي (
 Rarionalityتحقق اهداف منطبق ارزشي و جوهري(                  

Substantive             باشد. دراين گونه موارد اگر نظارت كننده تنها به (
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اهداف ابزاري تاكيد كند بي گمان نتايج ارزيابي او گمراه كننده و               
 غيرمنصفانه خواهد شد.

هاي دولتي را بايد با توجه به سياستي بودن آن ها و با                 سازمان
كه اثربخشي سياسي را به همراه اثربخشي فني و اقتصادي            معيارهايي

دهد، موردارزيابي و كنترل قرارداد و تنها دراين          موردسنجش قرار مي  
توان اطمينان داشت ارزيابي صحيحي صورت          صورت است كه مي    

 پذيرفته است.
 

كنترل و نظارت مانند انواع ديگر          نگر:  نظارت كارا و غايت   
هاي مديريتي بايد از كارايي الزم برخوردار بوده و رابطه                 فعاليت

مناسبي بين هزينه ها و نتايج حاصل از آنها وجود داشته باشد، به                
عبارت ديگر سازمان نظارتي نبايد در فعاليت هاي كنترلي خود به              
صرف هزينه هايي بپردازد كه نتايج حاصل از آنها ارزش چنداني در             
برنداشته باشد و درصورتي كه اين هزينه ها انجام نمي گرفت و                 

ها   كنترلي به عمل نمي آمد مقرون به صرفه تر بود. برخي از كنترل             
ها،   در سازمان هاي دولتي مصداق اين حالت هستند، در اين كنترل           

اگر كنترلي انجام نگيرد خسارات احتمالي ناشي از آن بسيار كم تر از             
هزينه نيروي انساني، وسايل و تجهيزاتي است كه صرف كنترل                

شود. دراين قبيل موارد شايد كنترل هاي تصادفي و غيرمستمر،             مي
 با حذف كنترل راه حل مناسبي باشد. 

البته بايد در نظر داشت كه نتايج حاصل از كنترل و نظارت                  
همواره مالي و مادي نيستند و دركارايي نظام كنترلي بايد نتايج                
غيرمالي را نيز در مدنظر داشت. به عنوان مثال، اگر نتيجه اعمال                
نظارت، ايجاد اعتبار، حسن شهرت، امنيت و اعتماد باشد نمي توان             
بهايي براي آنها تعيين نمود و بايد هزينه هاي الزم براي آنها را                   

 پرداخت نمود.
نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن اشاره كنيم نتايج حاصل از               
كنترل است. هرسيستمي درارتباط با محيط خارجي خود نتايجي            

دهد. نتايج قريب همان بروندادهاي        (               قريب و بعيد به دست مي     
Outputs               سيستم هستند كه قابل مشاهده عيني بوده و كامال (

محسوس هستند؛ براي مثال تعداد فارغ التحصيالن در يك موسسه           
شوند؛ اما اثراتي كه اين فارغ          آموزشي، برونداد قريب محسوب مي     

گذارند اثرات بعيد     التحصيالن در فرهنگ و اقتصاد جامعه برجاي مي       
  )Impacts         آيد كه توجه به آنها        ) مؤسسه آموزشي به شمار مي

براي نظام نظارتي حايز اهميت بسيار است. گاهي اوقات به علت                

سهولت سنجش اثرات قريب، سازمان هاي نظارتي تنها آنها را مالك           
كنند كه اين شيوه برخورد       كنترل قرار داده و از اثرات بعيد غفلت مي        

سازد. اثرات و پيامدهاي بعيد، كنترلي        نتايج كنترل را خدشه دار مي     
سازد. به عنوان مثال برخي از سازمان  را مفيدتر و قابل استفاده تر مي

پردازند كه به عنوان       ها به توليد و ارائه خدمات و بروندادهايي مي          
نتيجه قريب قابل توجه هستند؛ اما از نظر اثرات منفي بر محيط                 
اجتماعي و طبيعي، اثرات بعيد آنها مخرب و مضر هستند؛ درچنين            
شرايطي بايد درنظارت هم نتايج قريب و بعيد و همچنين نظارت بر             

 نتايج بعيد مفيد و مجرب مورد توجه نظارت كننده قرار گيرند.

 

نظارت ناظر بايد برمجموعه فعاليت ها در يك           گرا:  نظارت كل 
سازمان باشد و با تاكيد بر يك جزء از ساير اجزاء غافل بماند....                   

ها   دهد تا مجموعه فعاليت     نظارت كل نگر به نظارت كننده امكان مي       
را دركنار هم مورد ارزيابي قرار دهد و ارزش هر جزء را دررابطه با                 
اجزاء ديگر بررسي نمايد. توجه به يك جزء درنظارت، موجب ضايعه            

گردد و بهينه      ) مي   Suboptimizationبهينه سازي جزئي (       
سازد. به عنوان مثال اگر سازمان نظارتي به           سازي كل را مختل مي    

نظارت واحدمالي در يك سازمان تاكيد بگذارد، اين امر سبب                  
شود تا امورمالي بهبود يابد، اما از آنجائي كه واحد مالي بايد                   مي

درارتباط با ساير واحدها كار كند، بهبود آن واحد و عدم توسعه ساير             
گردد تا كل سيستم سازمان دچار         واحدها به همراه آن، موجب مي      

)  تحقق   Totaloptimization  اختالل شود و بهينه سازي كلي (        
) موضوعي است كه    Synergyپيدا نكند.خاصيت كل يا سينرزي (        

بايد در نظارت كل گرا مدنظر باشد و نظارت نسبت به كل اجزاء يك              
 سيستم به طور متعادل و موزون صورت پذيرد.

از جهت توجه به محيط بيروني و عوامل موثر بر سازمان از                  
محيط خارجي نيز بايد در نظارت كل گرا  اقدامات الزم صورت                  
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پذيرد و نظارت با توجه به محيط خارجي و عوامل موجود درآن                 
انجام شود. همچنين درنظارت كل گرا  توجه به افق هاي زماني                 
آينده نيز ضروري است، زيرا اگر نتايج سيستم تنها در زمان حال                
مدنظر باشد و نتايج آتي مورد توجه نباشد، نظارت كاملي اعمال                
نشده و نتايج نظارت ناقص و نادرست خواهند بود. استفاده از                   

هاي مبتني بر درخت تصميم گيري كه نتايج را درمقاطع                تحليل
دهد، دراين گونه موارد          زماني مختلف مورد ارزيابي قرار مي          

بسيارمفيد و كارساز است. باانجام اين تحليل نظارت كننده متوجه            
شود كه براي مثال نتايج منفي سال اول دريك سيستم ممكن                مي

شود و نبايد آنها را        است موجب نتايج مثبت در سال هاي آتي مي          
دريك مقطع كوتاه و جزيي زماني منفي ارزيابي نمود. به طورخالصه           
نظارت كل گرا باتوجه به اجزاء دروني يك سيستم، محيط خارجي و            
عوامل موثر بيروني، و افق هاي زماني مختلف، نظارتي جامع را تحقق  

 بخشد. مي
 

در اداره اموردولتي سنتي، مديران نسبت         گرا:  نظارت مشتري 
درمقابل   كردند و خود را        به فرادستان خود احساس مسئوليت مي      

دانستند، اما با ظهور مديريت دولتي جديد، با بهره            آنان پاسخگو مي  
گيري از ويژگي هاي مديريت بخش خصوصي، رضايت مشتري و              
پاسخگو بودن مديران نسبت به ارباب رجوع شكل جديدي از روابط            
ميان مردم و مديران پديد آمد. در شرايط كنوني، مديريت سازمان             
ها اعم از خصوصي يا عمومي با شاخص رضايت مشتريان و ارباب                
رجوع قابل ارزيابي است. سازمان موفق امروز، سازمان است كه ارباب           

 رجوع از خدمات يا توليدات آن راضي باشد. 
ها بايد با شاخص رضايت مشتريان            درجامعه مدني سازمان   

موردسنجش قرار گيرند و مديران نيز درصورتي كه دراين راه توفيق            

گردند. سازمان هاي     داشته باشند، مديران شايسته اي محسوب مي       
نظارتي باتوجه به اين شاخص، يعني رضايت مشتري با ارباب رجوع،            

ها   موجب ارتقاي سطح كمي و كيفي خدمت رساني و توليد سازمان           
گردند. سازمان هايي كه با رضايت مشتري مورد ارزيابي قرار                 مي

كنند رضايت مشتريان خود را جلب كنند و اين امر            گيرند، تالش مي  
شود تا كيفيت و كميت خدمات و توليدات           در درازمدت موجب مي   

آنها بهبود يابد، زيرا تقاضاي اصلي مشتريان و انتظار مهم آنان،                 
 توليدات و خدمات مطلوب، با قيمت پايين و كيفيت باال است.

 

سازمان هاي امروزين درحالي كه به سوي          نظارت نامتمركز:   
خواهند اهداف بزرگ و       بزرگ شدن ميل دارند و ازاين طريق مي          

هاي   هاي مثبت سازمان    عظيمي را محقق سازند، مايلند كه از ويژگي       
هاي مجازي    كوچك نيز برخوردار باشند تلفيق حاصل شده درسازمان       

)irtual organizations  V            آورد   )  اين امكان را به وجود مي
كه سازمان هاي بزرگ در قالب شبكه اي از سازمان هاي كوچك                
شكل گيرند و با نوعي عدم تمركز و تفويض اختيار به واحدهاي                 

 كوچك، تحقق اهداف بزرگ را فراهم سازند.
تر بايد از        هاي بزرگ نظارتي براي اثربخشي بيش             سازمان

ساختارهاي متمركز و سلسله مراتبي ديوان ساالرانه دوري جسته و            
 به سوي ساختارهاي نامتمركز و شبكه اي متمايل شوند. 

ساختارهاي نامتمركز و به اصطالح امروز، سازمان هاي شبكه اي          
آورند و بقيه     مجازي يك بخش هماهنگ كننده قوي به وجود مي           
 پذيرند.  امور از طريق سازمان هاي كوچك و مستقل انجام مي

وجود نظام هاي اطالعاتي و ارتباطي نيز اين امكان را فراهم                
آورد كه ضمن اعمال عدم تمركز، اطالعات كامل و به هنگام                  مي

دراختيار تمامي مديران قرار داشته باشد.و برخالف گذشته كه                
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تفويض اختيار موجب اختياراتي در اطالع گيري مديران ارشد                
گرديد، عدم تمركز از اين، هيچ گونه اثر سويي به جاي نگذارد.                مي

دهد تا شناخت دقيق و نزديكي        نظارت نامتمركز به واحدها امكان مي     
از محيط هاي تحت نظارت و كنترل خود حاصل نمايند و با اشراف               
كامل به موضوعات، كار نظارتي خود را انجام دهند، سرعت انجام               
امور نيز در نظارت نامتمركز افزايش يافته و كندي هاي ناشي از                 
سلسله مراتب و ساختارهاي بزرگ سازماني كمتر امكان بروز                 

يابند. به طورخالصه نظارت نامتمركز در سازمان هاي بزرگ امروز            مي
 تنها راه تحقق اهداف به صورت كارآمد و اثربخش است.

 
اگر سازمان هاي نظارتي بتوانند با تكيه         مدار:  نظارت فرهنگ 

بر فرهنگ و ارزش هاي فرهنگي جامعه، ساز و كار ايجاد كنند كه                
افراد، گروه ها و سازمان ها قبل از آن كه به وسيله يك عامل خارجي 

پردازد. و از     موردكنترل و نظارت قرار گيرند، خود به كنترل خود مي          
بسياري هزينه ها و اتالف نيروها جلوگيري به عمل خواهد آمد.                
سازمان ها خودكنترل، نوع تازه اي از روابط نظارتي را به وجود                  

آورند و كار مديريت در سطوح مختلف سازماني را ساده و سهل                مي
 سازند. مي

شود، ايجاد حالتي در درون        هدفي كه درخودكنترلي دنبال مي     
فرد است كه او را بدون اعمال نظارت خارجي به انجام درست وظايف 

سازد. نيل به اين هدف جز از طريق           و مسئوليت هايش متمايل مي    
كار فرهنگي ميسر نخواهد شد و خوشبختانه در جامعه ما به علت               
وجود زمينه اي مساعد و مطلوب خودكنترلي از نظر اعتقادي،                 
بهترين بستر رشد براي تحقق اين مهم وجود دارد. در اسالم                   

هاي اعتقادي به گونه اي است كه فرد مسلمان و متقي خود را               زمينه
همواره كنترل نموده و بدون آن كه به كنترل هاي اين جهان                   
بيانديشد، خود را متوجه كنترل هاي عاقبت كار و آن جهاني                   

داند. فرد مسلمان معتقد به معاد و روزجزا، بي گمان دست به                 مي
عمل ناروا نخواهد زد و كسي كه خدا را همواره حاضر و ناظر امور و                

داند، ازمسير راستي و درستي منحرف نخواهد شد.            اعمال خود مي  
چنين انساني بدون وجود ساز و كارهاي كنترلي از سوي ديگران،              
خود كنترل بوده و مجهز به يك دستگاه كنترل دروني مبتني بر                
اعتقاد عقل، فطرت، وجدان و ضميرروشن است كه او را به سوي                

 شود. عمل درست رهنمون مي
كوشند تا ازطريق گوناگون       درعصرحاضر كه جوامع مختلف مي     

هاي   خود كنترلي را درسازمان هاي خود تحقق بخشند، در سازمان           
ما نيز بايد مديران تالش كنند تا با هدايت و ارشاد افراد، آنان را به                 

هاي   سوي خود كنترلي سوق دهند و با كار فرهنگي لزوم نظارت              
 بيروني را به حداقل ممكن كاهش دهند.

بي گمان سازمان هاي نظارتي نيز بايد با جهت گيري هاي عملي           
مناسب به اين تالش كمك كرده و با الگوسازي، خودكنترلي را                 

 جايگزين ديگر كنترلي سازند.
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هاي در دسـتـور كـار،          ضرورت و برنامه    هاي مختلف بنا به     سازمان
ترين اطـالعـات و         عنوان كتابخانه و مركز ارائه تخصصي       بخشي را به  

گيرند. سازمان بـازرسـي        مندان در نظر مي     ها به محققان و عالقه      داده
وري مجموعه و      كل كشور نيز چند سالي است در راستاي ارتقاء بهره         

گرايي و عميق شدن در موضوعات بازرسي داراي كتابـخـانـه              تخصص
هاي كتابخانه سـازمـان        است. براي آشنايي بيشتر با فعاليت و برنامه        

شدن به يك كتابخانه تخصصي است، بـا           بازرسي كه در مسير تبديل    
هاي سالمت    خانم سمانه پاليزبان كارشناس مركز مطالعات و پژوهش       

اداري و مبارزه با فساد كه مسئوليت كتابخانه را بـر عـهـده دارد،                   
 خوانيد: ايم كه در ادامه مي صحبت شده هم

 

 
كتابخانه سازمان بازرسي كل كشور از چه سالي و با چـه              -

 هدفي تأسيس شد؟
 1382اندازي كتابخانه سازمان بازرسي كل كشور، در سال           فكر راه 

باهدف گردآوري، ذخيره، بازيابي و اشاعه اطالعات، در برنامه كـاري            
 سازمان قرار گرفت.

زمان با انتقال سازمـان از         گيري كتابخانه، هم    هاي اوليه شكل    پايه
 1387ساختمان جامي به محل كنوني بنيان نهاده شد و تـا سـال                

 اقدام جدي در اين خصوص صورت نگرفت.
به لحاظ تشكيالت سازماني، ابتدا كتابخانه زير نظر روابط عمومـي          

روابـط عـمـومـي بـا             1391تا    1387هاي    سازمان بود و طي سال    
دار اين مسئوليـت      ريزي (سابق) عهده      همكاري مركز پژوهش و برنامه    

هاي مذكور، به كـوشـش مـركـز پـژوهـش و                  بوده است. طي سال    
هـاي    آوري كتب از طريق دريافت كتاب       ريزي، تالش اوليه جمع     برنامه

ها و مراكز علمي و اداره تسويه و امور ورشكسـتـگـي               اهدايي دانشگاه 
 ي قضاييه (كه خيلي سال پيش منحل شده است) فراهم گرديد. قوه

پس از تغيير ساختار تشكيالتي سازمان بازرسي كل كشور در آبان   
و مشخص شدن جـايـگـاه مـركـز مـطـالـعـات و                     1391ماه سال   
هاي سالمت اداري و مبارزه با فساد در تشـكـيـالت جـديـد             پژوهش

طور رسمي، زيرمجموعه ايـن مـركـز قـرار              سازمان، كتابخانه نيز به   
 گرفت.

يكي از اولين مسايلي كه موردتوجه رياست محترم مـركـز قـرار               
اندازي و تأسيس كتابخانه تخصصي سازمان بازرسـي كـل             گرفت، راه 

كشور، براي استفاده پژوهشگران، بازرسان، كارشناسان و دانشجويـان         
سازمان بود. اين مهم نقطه عطف شروع حركتي مثبت و مـؤثـر در                 

 باشد. راستاي بهبود وضعيت آشفته مدارك و جايگاه كتابخانه مي
هاي تخصصي با ايـجـاد نـظـام             دانيد، كتابخانه   طور كه مي    همان

رساني مناسب و سيستماتيك براساس يك برنامـه و الـگـوي                اطالع
مشخص و يكپارچه به هدايت اطالعات به سـمـت كـاربـر نـهـايـي             

نماينـد. كـتـابـخـانـه            افزوده از اطالعات ايجاد مي      پردازد و ارزش    مي
نـمـايـد و اگـر           صورت يك سيستم زنده و پويا عمل مي         تخصصي به 

وظيفه عمومي هر كتابخانه را گردآوري، ذخيره، بازيابـي و اشـاعـه               
اطالعات درنظر بگيريم، دريك كتابخانه تخصصي اين وظـايـف بـه              

است به كاربران و    اهداف سازمان مادر   اي كه باعث پيشبرد     شكل ويژه 

 مسئول كتابخانه سازمان  
 وگو با آينه: در گفت

 

 مركز 
 مطالعات سازمان

 تأسيس 
 كتابخانه تخصصي 
 نظارت و بازرسي 

 را  در 
 دستور كار 

 دارد
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 گيرد. اي، انجام مي كنندگان محدود و تعريف شده استفاده
صـورت     نامه كتابداري نيز، كتابخانه تخصصي بـديـن          در اصطالح 

واحدي از يك سازمان كه هدف آن فراهم ساختن         ” شده است:      تعريف
اطالعات خاص براي پيشرفت كار سازمان يا براي گـروه مـحـدودي              

 “.است
ي تخصصي سازمان نيز باهدف حمايـت از           در اين راستا، كتابخانه   

هاي سازمان بازرسي كل كشور، تأسيس و تجهيز شده          اهداف و برنامه  
  است. 
با توجه به امكانات موجود، امروز چه ميزان از اهـداف               -

 كتابخانه محقق شده است؟
اندازي كتابخانه تخصصي سازمان بـازرسـي          اولين اقدام جهت راه   

كل كشور، مشخص شدن محلي مناسب براي برپايي كتابخانه بود كه           
مترمربع، در     100با كوشش رئيس مركز مطالعات، مكاني به وسعت         

 طبقه سوم سازمان در اختيار مركز گذاشته شد.
بـنـدي و        پس از مشخص شدن مكان كتابخانه، عمليات قفـسـه         

ها صورت گرفتـه و تـا سـال              دهي كتب و مدارك داخل قفسه       جاي
، كتابخانه به لحاظ فيزيكي شكل و سروسامان اوليه، گرفت. از            1392
 تاكنون نيز اقدامات زير صورت گرفته است: 1392سال 

1- 

بررسي كتب اهدايي و ديگر كتب موجود در سازمان جهـت وجـيـن           
 3000برداري. در اين زمينـه          هاي قابل بهره    منابع و جداسازي كتاب   

برداري از رده خارج و درنهايـت   جلد كتاب غير مرتبط و غيرقابل بهره     
 جلد كتاب آماده ورود به كتابخانه شد. 4000حدود 

صورت دسـتـي و سـپـس            فهرست برداري از نسخ موجود به       -2
 كامپيوتري كردن فهرست منابع.

بـنـدي      بندي موضوعي كتب بر اساس رده        سازي و رده    مرتب  -3
 ها. ديويي در داخل قفسه

منظور ايجاد قابليت جستـجـوي        طراحي پايگاه داده اكسس به      -4
 منابع و مدارك موجود و سازماندهي بهتر منابع نسبت به قبل.

 هاي وافر در جهت تجهيز كتابخانه  تالش -5
هـاي     جلد كتاب حقوقي و كتب مرتبط بـا حـوزه     500خريد  -6

 نظارت و بازرسي.
گرفته بيشتر در راستاي تأمـيـن اهـداف            بنابراين اقدامات صورت  

عمومي كتابخانه بوده و هنوز اقدامات اساسي كه جهت تـخـصـصـي              
كردن كتابخانه صورت گرفته، به ثمر نرسيده است. الـبـتـه اخـبـار                 

اي    زودي شاهد تغييرات مـثـبـت و ارزنـده             خوشي درراه است و به    
 شاءاهللا. خواهيم بود. ان
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استقبال بازرسان، كارمندان و كاركنـان سـازمـان از              - 
 كتابخانه چه ميزان است؟

ميزان مراجعه به كتابخانه و استفاده از منابع موجود در آن، كمتر            
رسد داليل آن عواملي از قبيل عـدم          از حد انتظار است كه به نظر مي       

اطالع از منابع موجود در كتابخانه و يا حتي عدم اطـالع از وجـود                  
روز نبودن منابـع حـقـوقـي،           كتابخانه سازمان در ساختمان فعلي، به     

پاسخگو نبودن منابع موجود به نيازهاي تخصصي همـكـاران ادارات            
كل بازرسي و نظارت، عدم ارائه خدمات الكترونيـكـي و مسـائـلـي                 

 دست باشد. ازاين
آيا استقبال همكاران از كتابخانه در موارد خاص صـورت            -
گيرد يا اينكه برخي از همكاران پيوسته به كـتـابـخـانـه                مي
هاي عمومي نيز توجه      وآمد داشته و حتي به مطالعه كتاب        رفت

 دارند؟
صورت موضوعي و خـاص اسـت. اگـر           بيشترين ميزان تقاضاها به   

بندي كنيم، كتب حـقـوقـي در            بخواهيم منابع مورداستفاده را رتبه    
هاي حوزه نظارت، سالمـت اداري، مـديـريـت و               مرتبه اول و كتاب   

خدمات اداري، در مراتب بعدي قرار دارند. منابع عمومي كتـابـخـانـه          
مذهبي، تاريخي، ادبي و...) نيـز از اقـبـال خـوبـي                      –(كتب ديني    

مراتب بيشتر از مـنـابـع           برخوردارند اما مراجعين منابع تخصصي به     
 عمومي است.

هاي موردتوجه و بااهميت كتـابـخـانـه           گفتني است يكي از بخش    
ها و     ها، نشريه   نامه  سازماني، پايان   براي دانشجويان و پژوهشگران برون    

 هاي منتشرشده توسط مركز مطالعات سازمان است. فصلنامه
 

هاي كتابخانه سازمان اسـتـفـاده         آيا مديران نيز از كتاب      -
 كنند؟ مي

بله، معاونين، مديران ارشد و بازرسان كل سازمان نـيـز ازجـملـه               
مراجعين كتابخانه هستند كه افتخار ارائه خدمات به اين عزيـزان را             

 داريم.
هاي كتابخانه سازمان بازرسي در        گنجايش و تنوع كتاب     -

ها چـگـونـه        ابتداي تأسيس چگونه بود و االن بعدازاين سال       
 است؟ در كتابخانه سازمان چند جلد كتاب وجود دارد؟

هاي اهدايي وارده به سازمان و ديگر كتبـي كـه از               مجموع كتاب 
ادارات كل سازمان در اختيار كتابخانه قرار گرفت، ابتدا قـريـب بـه                

هاي   جلد كتاب بود كه پس از بررسي موضوعي و وجين كتاب            7000
 4000جلد كتاب از رده خارج و           3000برداري حدود     غيرقابل بهره 

جلد كتـاب نـيـز         500تاكنون،    1392جلد كتاب باقي ماند. از سال        
شـده     شده و به مجموعه كتب موجود در كتابخانه اضـافـه             خريداري
هـاي     نامه  ترتيب در حال حاضر، عالوه بر نشريات و پايان          اين  است. به  

قوانين و مقررات     –جلد كتاب در موضوعات: حقوق         4500تخصصي،  
مديريـت و خـدمـات          -سالمت اداري و مبارزه با فساد         –نظارت    -

زبان و ادبيات     -جغرافيا    –تاريخ    –علوم اجتماعي     –اقتصاد    –اداري  
 در كتابخانه سازمان موجود است. -

ساز به ارتقاء     ميزان توجه مسئولين تصميم گير و تصميم        -
 كمي و كيفي كتابخانه چه ميزان است؟

پرور سازمان، توجه و عـنـايـت           الحمداهللا، مسئولين فهيم و دانش    
هاي معنوي و سازمـانـي    اي به اين امر داشته و همواره از حمايت          ويژه

ايم. هرچند كه محدوديت منابع مـالـي و              اين عزيزان برخوردار بوده   
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امكانات فيزيكي موجود در سازمان، موانعي را در پيشبرد سـريـع و               
 اند. بهينه اهداف، ايجاد كرده

برنامه شما كه مسئول كتابخانه هستيد براي ارتقاء كمـي            -
توان انتظار داشت در آينده       و كيفي كتابخانه چيست و آيا مي      

 نزديك شاهد تحول بزرگ در كتابخانه سازمان باشيم؟
هـا و       ها از اركان مهم وجودي آن       هاي تخصصي سازمان    كتابخانه

ها و چشم اندازهاي مرتبط با توسعه علمـي           پشتيبان اهداف و فعاليت   
ها هستند. سازمان بازرسي كل كشور نيز با در نـظـر                 و پژوهشي آن  

گرفتن و پشتيباني كردن از توسعـه عـلـم و پـژوهـش، درصـدد                    
هاي مرتـبـط بـا         توانمندسازي بازرسان و كارشناسان خود و سازمان      

انـدازي     وظايف كاري مشترك بوده و براي اين مهم سازماندهي و راه          
هاي: برخورداري از روزآمدترين منابـع،   اي تخصصي با ويژگي  كتابخانه

سازماندهي اصولي، ارائه خدمات تخصصي و نوين الـكـتـرونـيـكـي،               
هـا بـه       ارتباطات مؤثر با كاربران و هدايت و راهنمايي هرچه بهتر آن          

 هاي خود قرار داده است. سمت تحقق اهداف سازمان را جزو اولويت
سـازي و       در اين رابطه، با در نظر گرفتن اصول علمي مجمـوعـه           

مجموعه گستري كتابخانه فعلي سازمان، اقدام به سازماندهي مجـدد          
افزارهاي تخصصي كـتـابـداري نـمـوده و           منابع موجود از طريق نرم    

اي نزديك، شاهد اشاعه اطـالعـات و مـديـريـت                شاءاهللا در آينده    ان

هاي عـمـلـكـردي و          هاي مختلف كتابخانه با باالبردن شاخص      بخش
سازي مـجـمـوعـه و           اعمال تغييرات الزم و احتمالي در بخش آماده       

اندازي  هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي، از قبيل راه   گيري از فناوري    بهره
سايت تخصصي كتابخانه، جهت ارائه خدمات به همكاران محتـرم            وب

 سازماني، خواهيم بود. در داخل سازمان، و دانشجويان و محققان برون
افزار تـخـصـصـي        ها در جهت تهيه نرم      ذكر است، اولين گام     شايان

رساني و نـيـازسـنـجـي از              كتابخانه، ايجاد پايگاه تحت وب، آگاهي     
شده است كه نـتـايـج آن در             كارشناسان و بازرسان محترم برداشته    

 گيرد. اي نزديك در معرض استفاده همكاران قرار مي آينده
خوانـي بـيـن        اي براي گسترش فرهنگ كتاب      آيا برنامه  -

خواني در دستور كار      همكاران مانند تبليغات يا مسابقات كتاب     
 كتابخانه است؟

خواني در بين كاركنان سازمان نيز        بله، قطعاً توسعه فرهنگ كتاب    
ذكـر اسـت جـهـت            هاي آتي كتابخانه خواهد بود. شايـان         از برنامه 

اندازي كتابخانه تخصصي، طرح تفصيلي، خدمت رياست مـحـتـرم        راه
اي جهـت     شده است كه در آن پيشنهادهاي كارآمد و بهينه          مركز ارائه 

شـده     افزايش گرايش همكاران به استفاده از منابع كتابخانه مـطـرح      
شاءاهللا بعد از افتتاح رسمي كتابخانه تخـصـصـي سـازمـان،            است. ان  
 هاي تشويقي پيشنهادي را نيز با جديت دنبال خواهيم كرد. سياست
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 مقدمه
هاي واالي اجتماعي همچون كـرامـت         با سرلوحه قراردادن ارزش   

پذيري در قبال جامعه داخلي و جهان، و بـه يـاد                انسان و مسئوليت  
آوردن رنج مردم ناشي از فساد در ابعاد گسترده مالي و اداري كـه                 

ها بوده است. انسان امـروز       ساز افول ملت    همواره در طول تاريخ زمينه    
هايي با سرزمين مشخص و حاكميت مستقل به ايـن             در قالب دولت  

اي و    المللي منطقه   هاي بين   اند تا با تشكيل سازمان      بندي رسيده   جمع
تمركز بر مسائل موجود در منطقه جغرافيايي خويش، مشكالت مردم       

المللي  هاي بين خود را از ميان بردارند. اما تبيين ارتباط ميان سازمان  
 هاي عضو آن احتياج به تحقيق و تأمل دارد.  اي و دولت منطقه

همانگونه كه پروفسور ايان براونلي در كـتـاب اصـول حـقـوق                 
طـور خـاص        المللـي (و بـه         هاي بين   الملل بيان كرده، سازمان     بين

هـاي     اي) ضرورتا با نظام داخلي دولت        المللي منطقه   هاي بين   سازمان
كنند به ويژه آنكه مركـز        حقوقي و اقتصادي برقرار مي      عضو آن ارتباط  

اصلي عمليات آن سازمان به عنوان دبيرخانه در دولت معيني مستقر           
باشد.الزم به يادآوري است كه چگونگي شناسايي شخصيت حقوقـي           

هاي عضو آن، مـقـررات       المللي به نظام حقوقي دولت      هاي بين   سازمان
الملـلـي     ملي ممالك مذكور و البته تكاليف تعيين شده در اسناد بين          

 بستگي دارد.
قانون مدنـي آن كـه        9ماده  در نظام حقوقي ايران و با توجه به   

مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولـت          « دارد    مقرر مي 
بـديـهـي       » ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است          

المللي كه بـه تصـويـب           هاي بين   است كه معاهدات و اسناد سازمان     
مجلس شوراي اسالمي برسند در حكم قانون است و اگـر مـقـررات               

هـمـان      974المللي باشد به استناد ماده        داخلي بر خالف اسناد بين    
 شوند.  قانون به موقع اجرا گذاشته نمي

اي ايران كه با هدف توسـعـه          هاي منطقه   گرفتن فعاليت   با در نظر  
همكاري اقتصادي، فني و فرهنگي با همسايـگـان خـود سـازمـان                

هـاي     به هـمـراه دولـت         1364همكاري اقتصادي (اكو) را در سال         

پاكستان و تركيه و به عنوان جايگزيني براي سـازمـان هـمـكـاري                 
اي براي توسعه تأسيس نمود، تالش شده است تا در اين مقاله    منطقه

الـمـلـلـي       هاي عضو اين سازمان بين      به توجيه و تبيين جايگاه دولت     
 گـيـري     اي در عـرصـه مـبـارزه بـا فسـاد و بـهـره                         منـطـقـه   
 هاي موجود پرداخته شود.  از فرصت

 تاريخچه سازمان همكاري اقتصادي اكو
الـدولـي      هاي اقتصادي اكو يك سازمـان بـيـن           سازمان همكاري 

ميالدي توسط سه كشـور ايـران،      1985اي است كه در سال     منطقه
هاي اقتصادي، فـنـي و          پاكستان و تركيه، به منظور ترويج همكاري      

 فرهنگي بين كشورهاي عضو تأسيس شد.

اسـت    » اي  سازمان همكاري عمران منطقه   « سازمان اكو جانشين    
ــال         ــول س ــه در ط ــاي      ك ــا      1964ه ــالدي    1979ت ــي  م

نام اين سازمان به اكو       1985به طور عملي كارايي نداشت و در سال         
 تغيير يافت و دور جديد فعاليت آن آغاز شد.

هفت كشور ديگر به اعضاي اكو ملحق شدند و به  1992در سال  
اي تبديل شد. اين   اين ترتيب اكو به يك سازمان بزرگ و مهم منطقه     

سازمان به لحاظ وسعت و جمعيت دومـيـن سـازمـان هـمـكـاري                  
رود و مساحت تحت پوشش فعاليـت         اي در جهان به شمار مي       منطقه

 آن برابر با هفت ميليون و دويست و يازده كيلومـتـر مـربـع اسـت                  
كشـور     10گيـرد.       و بيش از سيصد و پنجاه ميليون نفر را در بر مي           

عضو اكو عبارتند از: آذربايجان، ازبكسـتـان، افـغـانسـتـان، ايـران،                  
 پاكستان، تاجيكستان، تركمنستان، تركيه، قزاقستان و قرقيزستان.

 تشكيالت سازمان همكاري اقتصادي اكو
شـود و بـه         سازمان همكاري اقتصادي از چهار ركن تشكيل مي       

 باشند: شرح ذيل مي
ــاذ               نشست سران  ــخ ــت ات ــه ــار ج ــب ك سال ي كه هر دو 

 گردد. رهنمودهاي كلي برگزار مي

ــم        شوراي وزيران  ــي ــم ــري و       كه باالترين ركن تص ــي گ

 

 اي المللي منطقه هاي بين سازمان

 هاي مبارزه با فساد در سازمان همكاري اقتصادي (اكو) ظرفيت
 

 شماري، مهرباني به رعيت و دوست داشتن آنها و لطف در حق ايشان را شعار دل خود ساز. چونان حيواني درنده مباش كه خوردنشان را غنيمت
 زيرا آنان دو گروهند يا همكيشان تو هستند يا همانندان تو در آفرينش (حضرت علي عليه السالم) 

 حسن روحاني
 الملل  كارشناس اداره امور بين
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 دهد. سياستگذاري سازمان است و سالي يكبار تشكيل جلسه مي

ران         شوراي نمايندگان دائم   ــ شوراي وزي كه بازوي اجرايي 
 دهد. است و هر ماه در سطح سفرا در تهران تشكيل جلسه مي

ح         اي  شوراي برنامه ريزي منطقه    ــ ــط س كبار در  سالي ي كه 
ريزي كشورهاي عضو تشـكـيـل جـلـسـه          هاي برنامه روساي سازمان 

هاي عملي بـراي تـحـقـق            دهد و وظايفي از قبيل تدوين برنامه        مي
هاي گذشته و پيـشـنـهـاد تشـكـيـل               اهداف سازمان، بررسي برنامه   

 اي را به عهده دارد. نهادهاي منطقه

 اهداف سازمان همكاري اقتصادي اكو
مطابق با اساسنامه اين سازمان، اكو براي بهبود شرايط تـوسـعـه             
اقتصادي پايدار كشورها و حذف تدريجي موانع تجاري در اين منطقه   
فعاليت دارد. از آنجا كه بسترهاي اقتصادي همواره در معرض فسـاد              
قرار دارند و از تعامالت اقتصادي كالن است كه سوء جريانات شكـل             

شـود، بـنـابـرايـن           گرفته و حاكميت قانون دستخوش تزلـزل مـي         
هاي آمبودزمانـي در چـارچـوب           هاي ضدفسادي و فعاليت     همكاري

اهداف اقتصادي اكو ضروري است. با نگاهي به اهداف سازمان اكو و              
سپس تبيين جايگاه مبارزه با فساد در كشورهاي عضو آن، در ايـن              
مقاله پيش زمينه همكاري بيشتر و حاكميـت قـانـون را فـراهـم                  

 نماييم: مي
ا.ارتقاء شرايط براي توسعه اقتصادي پايدار و افـزايـش سـطـح                

 زندگي و رفاه مردم؛

اي و حذف موانـع      اي و فرامنطقه   منطقه  ب. گسترش تجارت درون    
 تجاري؛

ج. تالش در جهت ادغام تجارت كشورهاي منطقه بـا تـجـارت                
هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، فنّـي و         جهاني و ارتقاي همكاري   

 علمي؛

 د. توسعه زيربناهاي حمل و نقل و ارتباطات؛

هـ. توسعه همگرايي بخش دولتي و خصوصي بـا تـاكـيـد بـر                    
 آزادسازي اقتصادي؛

برداري   و. تدوين برنامه مشترك جهت توسعه منابع انساني و بهره          
 از منابع طبيعي؛

 اي براي كنترل مواد مخدر؛ ز. همكاري منطقه

ح. حفظ محيط زيست و تحكيم روابط تاريخي و فرهنگي در بين 
 المللي. اي و بين هاي منطقه كشورهاي عضو و همكاري با سازمان

سازمان هـمـكـاري        تبيين جايگاه ضد فسادي اعضاي    
 اقتصادي اكو

با توجه به ابتكار سازمان بازرسي كل كشور جمهوري اسالمي در           
هاي مـبـارزه بـا         خصوص تأسيس مركز همكاري منطقه اي دستگاه      

هاي   المللي دولت   فساد و نهادهاي آمبودزماني اكو و مطابق توافق بين        
كـل     عضو منطقه اكو، دبيرخانه آمبودزمان اكو به سازمان بـازرسـي           

كشور جمهور اسالمي ايران محول گرديده است، با اشاره به وضعيـت        
هاي منطقـه اكـو، در        هاي آمبودزمان دولت مبارزه با فساد و فعاليت 

هـاي ايـن        پايان به ارايه راهكار مختصري براي استفاده از ظرفيـت         
منطقه خواهيم پرداخت. الزم به توضيح اسـت كـه هـر كـدام از                    

هاي عضو اكو از نظر شاخص ادراك فساد و جايگاهي كـه در                 دولت
الملل بـه      بندي سازمان شفافيت بين     خصوص مبارزه با فساد در رتبه     
 اي دارند.  هاي قابل مالحظه خود اختصاص داده اند تفاوت

گرفتن نكته فوق به طور خالصه به نهادهاي مبارزه بـا              با در نظر  
فساد دولت هاي عضو اكو اشاره و سپس جايگاه آنها در مـبـارزه بـا                 
فساد را به ترتيب موفقيت و با توجه به آمارهـاي جـهـانـي بـيـان                    

 )1نماييم.( لطفاً رجوع شود به جدول شماره  مي
در تركيه، وزارت ماليه تركيه (دفتر بازرسي مالياتي    تركيه: 

تركيه) و نهاد آمبودزماني آن دولت به امـر مـبـارزه بـا فسـاد و                       
پردازند. مطابق با آخرين آمار ارايه شـده            هاي آمبودزماني مي    فعاليت

 45الملل نمره      در گزارش شاخص ادراك فساد سازمان شفافيت بين       
كشور) به تركيه اختصـاص        175( از بين       64) و رتبه     100( از نمره     

 يافته است.

شور كه        آذربايجان:    عالوه بر دادستان كل ك آذربايجان،  در 
وظيفه مبارزه با فساد را عهده دار است، براي مـبـارزه بـا فسـاد و                    

هاي آمبودزماني، كميسيون مبارزه با فساد و نهاد كميسيـون            فعاليت
پردازند. با توجه به آخـريـن آمـار        بشر آن دولت به فعاليت مي     حقوق

الملل   ارايه شده در گزارش شاخص ادراك فساد سازمان شفافيت بين         
 به آذربايجان اختصاص يافته است. 126و رتبه  29نمره 

آمبودزمان         پاكستان:  ستان، دفتر پاسخگويي ملي و  در پاك
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 1394سال ششم/شماره هفتاد/ شهريور  
هـاي     فدرال پاكستان (وفاقي محتسب) وظيفه ضد فسادي و فعاليت          
هـاي     آمبودزماني را بر عهده دارند. البته در پاكستان آمـبـودزمـان             

متعددي فعاليت دارند كه به نوعي مركزيت آنها با آمبودزمان فـدرال            
است. با توجه به آخرين آمار ارايه شده در گزارش شـاخـص ادراك             

بـه     126و رتـبـه آن            29الملل، نمره     فساد سازمان شفافيت بين   
 پاكستان تعلق گرفته است.

ساد و فعاليت         قزاقستان:  ستان، امر مبارزه با ف هاي   در قزاق
آمبودزماني به ترتيب بر عهده وزارت دادگستري جمهوري قزاقستان         

بشر جـمـهـوري قـزاقسـتـان)             و آمبودزمان ملي (كميسيون حقوق     
باشد. با توجه به آخرين آمار ارايه شده در گزارش شاخص ادراك               مي

به قزاقسـتـان      126و رتبه     29الملل نمره     فساد سازمان شفافيت بين   
 اختصاص يافته است.

ــان          جمهـوري اسـالمـي ايـران:          ــازم س ران،  ــ در اي
كشور به عنوان زير مجموعه قوه قضائيه در امر مبارزه بـا               كل  بازرسي

كند. مطابق با آخرين آمار        هاي آمبودزماني فعاليت مي     فساد و فعاليت  
الملل   ارايه شده در گزارش شاخص ادراك فساد سازمان شفافيت بين         

 به جمهوري اسالمي ايران اختصاص يافته است.136و رتبه  27نمره 

ــي و           قرقيزستان:  در قرقيزستان، كميته دولتي امنيت مل
هـاي    آمبودزماني با عنوان حقيقتچي موضوع مبارزه با فساد و فعاليت         

آمبودزماني را در آن دولت بر عهده دارند. مطابق با آخرين آمار ارايه              
الملل نمره    شده در گزارش شاخص ادراك فساد سازمان شفافيت بين        

 به قرقيزستان اختصاص يافته است. 136و رتبه  27

آژانس دولتي كنترل مالي و        تاجيكستان:  ستان،  در تاجيك
مبارزه با فساد جمهوري تاجيكستان و به عالوه آمبودزمان آن دولـت      

هاي آمبودزماني را بر عهده دارند. با          امر مهم مبارزه با فساد و فعاليت      

توجه به آخرين آمار ارايه شده در گزارش شـاخـص ادراك فسـاد                 
به تاجـيـكـسـتـان         152و رتبه     23الملل نمره     سازمان شفافيت بين  
 اختصاص يافته است.

ــه            ازبكستان:  ــف ــي ــان وظ ــودزم ــب آم ستان، نهاد  ك در ازب
هاي آمبودزماني و به نوعي مبارزه با فساد را برعهده دارد. بـا                فعاليت

توجه به آخرين آمار ارايه شده در گزارش شـاخـص ادراك فسـاد                 
بـه ازبـكـسـتـان           166و رتبه      18الملل نمره     سازمان شفافيت بين  

 اختصاص يافته است. 

سال       تركمنستان:  قانون مبارزه با فساد  2014اخيرا، يعني در 
االجرا گرديده است. در اين كشـور نـيـز               تركمنستان تصويب و الزم   

همچون افغانستان، سه نهاد به طور رسمي امر مبارزه با فساد را بـر               
عهده دارند. نهادهايي كه موضوع مبارزه با فساد را در تركمنستان بر             
عهده دارند عبارتند از وزارت كشور، وزارت امنيت مـلـي و دفـتـر                  
دادستان كل. مطابق با آخرين آمار ارايه شده در گـزارش شـاخـص                

بـه     169و رتبـه       17ادراك فساد سازمان شفافيت بين الملل نمره        
 تركمنستان اختصاص يافته است.

ستقل         افغانستان:  سيون م سه نهاد مهم كمي ستان،  در افغان
حقوق بشر افغانستان، كميته مستقل و مشترك نظارت و مبارزه بـا             
فساد و همچنين دفتر عالي رسيدگي به كم كاري و مبارزه با فسـاد               
امر خطير مبارزه با فساد و فعاليت هاي آمبودزماني را بر عهده دارند.             
مطابق با آخرين آمار ارايه شده در گزارش شـاخـص ادراك فسـاد            

بـه افـغـانسـتـان          172و رتبه     12سازمان شفافيت بين الملل نمره      
 اختصاص يافته است.

 
 جدول شماره يك

 جايگاه در اكو كشور 175رتبه از  100نمره از  دولت هاي عضو اكو

 1 64 45 تركيه

 2 126 29 آذربايجان

 2 126 29 پاكستان

 2 126 29 قزاقستان

 3 136 27 ايران

 3 136 27 قرقيزستان

 4 152 23 تاجيكستان

 5 166 18 ازبكستان

 6 169 17 تركمنستان

 7 172 12 افغانستان
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 نمودار شماره يك

 گيري نتيجه
تـوانـد      فعاليت هاي سازمان همكاري اقتصادي موسوم به اكو مي        

همكاري هاي منطقه اي را در راستاي تأمين امنيت، بهبود اقتصادي،           
رشد سرمايه هاي اجتماعي و افزايش ارتباطات بين المـلـلـي بـراي               
تحقق آرمان هاي فوق الذكر فراهم آورد. بي شك، همـكـاري هـاي                
منطقه اي از جمله ابزارهاي مديريت سيستمي، سـالمـت اداري و               

باشد. علي رغم عزم بسياري از كشـورهـاي            ريشه كن كردن فساد مي    
منطقه مزبور؛ تقريبا هيچ يك از آنها جايگاه مناسبي در رتبه بـنـدي              

ندارند كه بيانگر وجود برخي كاستي هـا         سازمان شفافيت بين الملل   
در شفافيت و متأسفانه وجود فساد اعم از اداري، مالي و سيسـتـمـي               

 باشد. مي
بي شك، همكاري هاي آمبودزماني و ابتـكـارات مـنـطـقـه اي                 

تواند   هماهنگ در زمينه مبارزه با فساد بين كشورهاي اين منطقه مي          
به بهبود جايگاه اين كشورها در سطح بين الملل كمك شاياني نمايد.         

جمهوري اسالمي ايران به عنوان يكي از اعضـاي مـوسـس اكـو و                   

كشور كه مبتكر و موسس مركز همكاري منطـقـه            كل  سازمان بازرسي 
هاي مبارزه با فساد و نهادهاي آمبودزمـانـي اكـو اسـت                 اي دستگاه 

داند كه بسترهاي همكاري را در راسـتـاي افـزايـش               رسالت خود مي  
هاي آمبودزمـانـي بـيـن          تعامالت مربوط به مبارزه با فساد و فعاليت       

گـردد بـا انـعـقـاد             كشورهاي عضو فراهم آورد. لذا پيشنهـاد مـي          
يا چند جانبه ميان كشورهاي عضو و اسـتـفـاده از               دو    هاي  نامه  تفاهم

هاي   پتانسيل موجود در مباحث آكادميك و كاربردي،با برگزاري دوره        
آموزشي مشترك و سمينارهاي علمي و عملي، نسبـت بـه تـبـادل                

 تجربيات بازرسي براي هم افزايي ميان اعضاي اكو اقدام عاجل گردد.
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يكي از مهم ترين راهبردهاي سازمان، موضوع گسترش ارتباطات          
اي و دوجانبه با ساير كشورها با هدف تبادل و               المللي، منطقه   بين

انتقال تجربيات در زمينه مبارزه با فساد و تخلفات در سيستم اداري             
و دولتي بوده كه تاكنون نتايج و دستاوردهاي مثبت و تعيين كننده             

 اي در پي داشته است.
امروزه با تشكيل نهادهاي منطقه اي و جهاني، بسياري از كشورها           
با مشاركت هاي فراملي و جمعي قادر به مطالعه، شناسايي و مقابله با   

اند؛ آن هم     اقدامات غيرقانوني و فسادآور افراد و باندهاي منحرف شده        
هاي الكترونيكي موجب     در شرايطي كه توسعه فناوري و زيرساخت        

پيچيدگي مكانيزم و اقدامات خالفكارانه و بالطبع سخت شدن فرايند          
 هاي مسئول گرديده است.  كشف و مقابله توسط دستگاه

Corrupاز نگاه لغوي، اصطالح       on   »التين     از ريشه   »فساد
Corruptus      و از فعلrumpere  »       به قطعات شكستن با پيشوند

Com   گرفته شده كه به معناي شكستن است. به اين            »به يكديگر
شود كه ممكن است      شكند يا نقض مي     معنا كه در فساد چيزي مي      

 يك هنجار اخالقي، قانوني يا حتي مقررات اداري باشد.
هاي   فساد به عنوان پديده اي برخاسته از تالقي منافع بخش              

عمومي و خصوصي با يكديگر، حاصل رفتار منفعت جويانه كساني             
است كه نمايندگي بخش عمومي را بر عهده دارند يا از قدرت و                  
اختيارهاي دولتي برخوردارند و از آن براي مقاصد شخصي، خانوادگي    
يا گروهي اعم از انگيزهاي كسب فرصت هاي سياسي يا اقتصادي              

كنند. فساد مالي نيز سوءاستفاده از قدرت، امكانات،           سوءاستفاده مي 
اختيار و مناصب دولتي (عمومي) براي تامين منافع شخصي، گروهي،   

 حزبي، قومي يا طبقه اي خاص است.

اگر چه مفهوم فساد و تلقي متفاوت و بعضاً متباين جوامع مختلف            
واژگان ما      از آن، دامنه شمول پرنوساني را در برمي گيرد اما دايره             

براي درك اين پديده، آشكارا دچار كمبود است. گاه همين واژه                
گيرد كه تقريباً      ، آنقدر مورد استفاده گسترده قرار مي          »فساد«
شود. فساد، در برگيرنده رشوه، رانت، خويشاوند ساالري،          معني مي   بي

اختالس، اخاذي، خريد رأي، تثبيت قيمت و صدها نوع ديگر تقلب             
 است.

هايي چون    ها، گره خوردن اين پديده با مؤلفه        در كنار اين برداشت   
پولشويي، تروريسم، جرايم سازمان يافته و قاچاق انسان، زنان و مواد            

تواند   مخدر، اين سوال اساسي را مطرح نموده كه چرا فساد مي                
توان اذعان كرد كه      تهديدي براي امنيت جهاني باشد؟ اگر چه نمي        
چرا كه آمارهاي     «دنيا پاسخ قاطعي براي اين سوال بدست آورده           

ليكن فقدان پاسخ     »باشد  فزاينده فساد در كشورها در دسترس مي       
المللي براي مقابله با اين        قطعي نيز به معناي نبود تالش هاي بين         

هاي متقابل، تبادل      بليه مبتال به جوامع در قالب تشديد همكاري          
اطالعات و تجربيات و به ويژه آموزش و افزايش آگاهي دست                   

 اندركاران، مديران وكاركنان نخواهد بود.

 نگاه آموزش 
 به مقوله 

           مبارزه با فساد 
 
 

 حميدرضا ستوده
 معاون آموزشي اداره كل منابع انساني و تحول اداري
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تغيير محسوس رويكرد آموزش سازمان بازرسي كل كشور به              
سمت كاربردي نمودن آموزش ها و برجسته نمودن موضوع فساد و             
ضرورت آشنايي با قوانين و مقررات ضد فساد و درك شيوه ها و                  
روش ها و تجربيات ساير كشورها در مقابله با اين پديده فراگير                  
جهاني و گنجاندن دوره هاي مرتبط با آن حتي در آموزش هاي بدو              

خدمت اخير، بيانگر اهتمام و اهميتي است كه نهادها و دستگاه هاي            
مختلف از جمله سازمان بازرسي كل كشور در ايران به عنوان مهم               

 به اين موضوع داشته اند.  ترين دستگاه نظارتي حاكميت نسبت
جايگاه جمهوري اسالمي ايران در بين كشورهاي فسادپذير بر             
اساس آمار و گزارش هاي سازمان شفافيت جهاني، زنگ خطري را              

ها و مقامات ذيمدخل به صدا در آورده تا با اتخاذ              براي همه دستگاه  
ها و تدابير كارآمد و هماهنگ بتوانند نسبت به احياي اعتبار از               روش

دست رفته گام موثري بردارند. در كنار مهم ترين راه كارهاي موثر              
در امر مقابله با فساد از جمله تقويت و توانمندسازي نهادهاي نظارتي           
براي اعمال نظارت هاي قانوني، توانمندسازي نهادهاي مدني براي            

گيري از همكاري هاي        نظارت عمومي بر قدرت حاكم و بهره           
هاي بين المللي در امر مبارزه با فساد و تبادل تجربيات آنان               سازمان

باشد، اهميت دادن به نقش و تاثير آموزش و ارتقاء              در اين امر مي   
باشد. اين مهم تنها با حرف و           دانش و مهارت دست اندركاران مي      

شعار محقق نمي گردد و نيازمند جديت و برنامه ريزي و هم چنين               
همگرايي سطوح مختلف سازمان در گسترش فراگيري آموزش              

 باشد.  مي

با تمهيدات نهادهاي جهاني در امر آموزش خصوصاً سازمان ملل             
هاي پيشگيري و مقابله با جرايم و فساد و هم                 متحد، كميسيون 

هاي آموزش بسيار كاهش يافته و          چنين كشورهاي مختلف، هزينه    
باشد و اين فرصت طاليي، فتح بابي را جهت اعزام            مقرون به صفر مي   

بازرسان، كارشناسان و مديران به دوره هاي آموزشي برون مرزي و             
مندي از اساتيد خارجي در اين حوزه فراهم           نيز به كارگيري و  بهره     

 نموده است.
در اين راستا ضروريست ضمن تقويت رويكرد آموزشي حين                 

مناسبات بين المللي سازمان، موضوع برگزاري دوره هاي آموزشي            
فراملي در دستور كار سازمان قرار گرفته و با اختصاص مبالغ الزم               

بتوان امر مهم و اجتناب ناپذير تقويت نقش سازمان            »ريالي-ارزي«
 در پيشگيري و مقابله با فساد در كشور بيش از پيش محقق ساخت.
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لطفا براي آشنايي خوانندگان خودتان را معرفـي كنيـد؟           
اينكه از چه زمان در سازمان بازرسي كل كشور مشغول به كار            

 شده ايد و در چه رشته هاي ورزشي فعاليت داريد؟
افتخار همكاري با     76آمين سرامي هستم از شهريور ماه سال          

سازمان را دارم. ابتدا در اداره نقليه مشغول به كار شدم و اموردفتري             
دادم. بعد از كار دفتري در اداره فوق مسئول اعزام شدم،                انجام مي 

مدتي بعد معاون اداره شدم و پس از آن هم به مدت حدوداً يك سال  
دار بودم. وقتي هم كه رئيس جديد           مسئوليت اداره نقليه را عهده     

اداره نقليه معرفي شد، به اداره رفاه رفتم. چند سالي در اداره رفاه                
مشغول به كار بودم ودر آنجا مسئوليت بيمه را برعهده داشتم سپس            
چند سالي در اداره كارپردازي انجام وظيفه نمودم و در حال حاضر              

 نيز سرپرست اداره خدمات هستم. 

از زماني كه وارد سازمان شدم هميشه يك پـاي ورزش سـازمان              
يك حكم قهرماني دارم كـه بـا    76بودم. يعني از همان ابتدا  در سال       

، فوتبال، فوتسال،     هاي شنا   تيم فوتبال نقليه قهرمان شديم. در ورزش       
كشي در سـازمان فعـال بـودم.           پنگ،آمادگي جسماني و طناب     پينگ

گرفتم. البته رشـته تخصـصي        بيرون از سازمان نيز كشتي فرنگي مي      
بنده شنا است كه حكم درجه يك نجات غريق هـم دارم. عـالوه بـر                  

ها   هاي مختلفي كه در مسابقات داخلي سازمان طي اين سال           قهرماني
كسب نمودم در مسابقات كاركنان دولت نيز از طرف سازمان بازرسي           

كنـم تنهـا فـردي        آوردم. فكر مي     معرفي و هميشه مقام به دست مي      
باشم كه هر وقت در مسابقات كاركنان دولت شركت كـردم، دسـت              
خالي به سازمان برنگشتم. همين كه از بلندگو اسم سازمان را اعـالم         

گويند آمين سرامي از سازمان بازرسي كل كشور براي           كنند و مي    مي

 

 آمين سرامي قهرمان شنا در مسابقات كاركنان دولت در گفت و گو با آينه:

 كنم اينكه در مسابقات ورزشي نام سازمان برده مي شود، افتخار مي 

 
پشت ميز نشيني يكي از تهديدات سالمت كاركنـان و           

شود. عدم ورزش و تحرك كافـي          كارمندان محسوب مي  
بعضا باعث سلب نشاط و شادابي از مجموعه هاي اداري          
مي شود. در اين راستا همواره توسعه فرهنگ ورزش و            

كردن فعاليت هاي ورزشي كارمنـدان از جملـه           همگاني
سازان بوده و هست.      گيران و تصميم    هاي تصميم   سياست

ضمن آنكه مسئوالن در سازمان بازرسي كل كشور نيـز          
بايد اعتراف كـرد حـضور برخـي           اين دغدغه را دارند،   

همكاران در ميادين ورزش قهرماني نيز موجب تـشويق         
اين امر مي شود. در همين راسـتا بـا آميـن سـرامي                 
سرپرست اداره خدمات سازمان بازرسي كل كشور كـه          

هـاي    چند دوره قهرمان مـسابقات مختلـف در رشـته         
 خوانيد: ايم كه در ادامه مي ورزشي بوده همكالم شده
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بنده افتخار است. من سعي كردم به لطف خداونـد متعـال هميـشه               
پرچم سازمان را باال نگه دارم و با چهـار دوره شـركت در مـسابقات                 

 ام (البته در رشته شنا).  چهار مقام قهرماني كسب كرده
گردد  كنم سالمتي و نشاطي كه دارم، همه به ورزش برمي فكر مي

كنم كه ورزش كننـد. البتـه هـر             و بسياري از دوستان را تشويق مي      
كند، سخت است امـا بعـد از مدتـي            فردي وقتي ورزش را شروع مي     

 شود.  بدن انسان هماهنگ مي
 هايي از طرف سازمان شركت داشتيد؟ در چه رشته -

 كشي، شنا، فوتسال طناب
 دهيد؟ هاي ديگري انجام مي چه ورزش -

صـبح نيـز      9الـي     8روم و     صبح كوه مـي     4من هر صبح جمعه     
روم. صـبح     گردم. صبح روزهاي زوج بـه باشـگاه سـازمان مـي               برمي

روم.   اسـتخر مـي    7:30تا 6روزهاي فرد نيز قبل از ساعت اداري يعني     
 روم.  ها هم فوتبال مي يكشنبه

 ايد؟ اي تحصيل كرده در چه رشته -
در حـال حاضـر داراي مـدرك كارشناسـي در رشـته مديريــت                
فرهنگي هستم و در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد علـوم            

 تحقيقات نيز دانشجو هستم. 
آخرين دوره مسابقات كاركنان دولـت در چـه سـالي              -

 برگزار شد؟
بود كه بعـد از آن     92من در آخرين سالي كه قهرمان شدم سال     

 كنم مسابقات كاركنان دولت برگزار نشده است.  فكر مي
هـايي در اداره      از اين مسايل كه بگـذريم چـه برنامـه           -

 هايي داريد؟  خدمات انجام شده و چه برنامه
در اداره خدمات زحمات زيادي پيش از بنده كشيده شـده بـود.             

بنده نيز از زماني كه به اداره خدمات آمـدم، سـعي كـردم اقـدامات                 
آمـيزي البـي، نمازخانـه        اساسي انجام دهم ازجمله اين اقدامات رنگ      

وپاركينگ، توسعه فضاي سبز، بهبود كيفيت غذا، تجهيز مهمانسرا از       
محل درآمد خود آن، بهبود كيفيت چاي مـصرفي، بهبـود وضـعيت            
البسه پرسنل اداره خدمات، بهبود كيفيت مـواد شـوينده، برگـزاري             
جلسات فـصلي باكاركنـان اداره بـراي رفـع مـشكالت احتمـالي و                 

دهي بهتر، برگزاري كالس آموزشي براي  منظور سرويس انديشي به هم
كننده توسط مدرس مجـرب   باال بردن سطح آموزشي پرسنل پذيرايي   

سـاعت پـس از انجـام       8تشريفات و صدور گواهي آموزشي به مـدت         
عنوان نفرات برتر براي ايجـاد انگـيزه     نفر به 6آزمون مربوطه، انتخاب  

وقدرداني از افراد متعهد كه جا دارد از الطاف جناب آقاي شاهرخيان      
هاي   ريزي و امور مجلس كه مثل هميشه حمايت      معاون محترم برنامه  

گـذاري بنمـايم و همچنيـن بـراي            فرمايند سپاس   الزم را مبذول مي   
آينده نقطه نظراتي نيز در حال پيگيريست كه در صـورت تخـصيص        
بودجه قابل ارائه خواهد بود. در پايان از زحمات همكاران خدوم اداره             

نمايم و موفقيـتي اگـر هـم بـوده ايـن               خدمات تشكر و قدرداني مي    
عزيزان زحمتش را كشيدند. همچنين از همه مسئوليني كه بـه ايـن              
حقير اعتماد نموده تا اين مسئوليت را برعهده بگيرم كمال تـشكر را           

نحـو مطلـوب بتـوانم پاسـخگوي          دارم و اميدوارم با انجام وظيفه بـه       
اعتماد مديران محترم باشم و براي همه همكاران آرزوي سـالمتي و             

 موفقيت دارم.
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     هاي شهرداري كرج بازديد بازرس كل استان البرز از روند اجراي پروژه
دهقان بازرس كل البرز به همراه شهردار كالنشهر كرج، معاون عمراني و تعدادي از مديران شهرداري و اعضاي شوراي اسالمي شـهـر از                          

 هاي كرج بازديد كرد. برخي پروژه

 هاي اجرايي هاي آموزشي كاركنان دستگاه برگزاري دوره
در »  كل كشور و آشنايي با قوانين و مقررات برگزاري منـاقصـه و مـزايـده                     آشنايي با قانون تشكيل سازمان بازرسي     « هاي آموزشي     دوره 

 وپرورش استان ايالم توسط كارشناسان بازرسي استان ايالم برگزار شد. ، براي مديران و كارشناسان اداره كل آموزش94مردادماه سال 

استاني  گزارش 
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 اهللا مكارم شيرازي ديدار بازرس خراسان رضوي با آيت
 .سازمان و بازرسي خراسان رضوي را ارائه نمود 2والمسلمين حسن درويشيان گزارشي از عملكرد منطقه  االسالم در اين ديدار حجت

 بازرس كل اصفهان در جلسه شوراي اسالمي شهر
والمسلمين محمودآبادي بازرس كل اصفهان در جلسه شوراي اسالمي شهر ضمن اشاره به اهميت شوراهاي اسـالمـي و                       االسالم  حجت

 نقش آن در رفع مشكالت مردم خواستار تعامل بيشتر شورا با اداره كل بازرسي شد.
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 1394سال ششم/شماره هفتاد/ شهريور  

 بررسي هيئت بازرسي گيالن از وضعيت منابع طبيعي منطقه حيران
از    » حيران« منظور بررسي وضعيت منابع طبيعي منطقه  هيئتي متشكل از بازرسان و كارشناسان مجرب اداره كل بازرسي استان گيالن به         

 توابع شهرستان مرزي آستارا در اين شهرستان مستقر شدند. 

 كل لرستان  با استاندار  نشست مشترك بازرس
 نشست مشترك استاندار لرستان و هيئت همراه با بازرس كل و كاركنان بازرسي لرستان در سالن كنفرانس اين اداره انجام شد.
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 حضور بازرس استان سمنان در جلسه شوراي اداري ميامي
محمدتقي مشهدي بازرس كل استان سمنان در جلسه شوراي اداري شهرستان ميامي تأكيد كرد اگر تخلفي در دستگاهي صورت گـرفـت      

 مدير آن بايد پاسخگو باشد.

 كل كهگيلويه وبويراحمد با دادستان استان ديدار بازرس
سيدمهدي تقوي، بازرس كل استان كهگيلويه و بويراحمد به همراه جمعي از سربازرسان و كاركنان اين اداره كل با دادستان مركز استـان                       

 ديدار نمودند.
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 رئيس سازمان بازرسي كل كشور

 المللي نهادهاي آمبودزماني در تركيه در نشست بين 

 خوانيد مشروح گزارش را در شماره بعدي مي



 نشريه سازمان بازرسي كل كشور
1394/ شهريور 70سال ششم/ شماره   

سازمان بازرسي كل كشورصاحب امتياز:   
ابوالفضل روستاييمدير مسئول:   

محمدحسين صيرفيسردبير:   

محمدجواد صلواتي تهرانيدبير تحريريه:   
پور حسين عليدبير اجرايي:  

ياسر فاتحي، علي فخيمي: گروه تحريريه  
مجيد مقصوديآرا:  صفحه  

غيبي حسين پرندهامور وب سايت:   

61362831تلفن:   
 

انتشار مطالب اين نشريه با اجازه كتبي از روابط عمومي 
 سازمان بازرسي كل كشور  بالمانع است.
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 مرور سریع 
 12/06/1394 رهبري خبرگان مجلس اعضاي و رئیس دیدار در رهبر انقالب بیانات


 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد براي 
 مطالعه بیشتر


اهمیت مجلس 
 خبرگان


�.است ایمان هاينشانه از الهی يسکینه انزال این چون باشد؛ الهی يسکینه انزال این تمام و تام مظهر میتواند خبرگان مجلس�•
 طبیعی طوربه انسانها روح در مختلف، وضـعیّتهاي ها،دشـمنی گوناگون، خبرهاي گوناگون، حوادث اسـت؛ تالطم مقابل در آرامش هم سـکینه معناي�•


�.میکند ایجاد تالطم
 مظهر� است. رهبري انتخاب هم دوّم انتخاب�،میکنند معیّن را خودشـان معتمدین که مردم يوسـیلهبه انتخاب یکی: مجلس این در مهم انتخابات دو�•


�است. مجلس این واقع در تمام و تام و کامل طوربه اسالمی ساالريمردم
ــایلی و ابزار این. کنند پیدا تحقّق زندگی واقعیّت در باید بمانند؛ باقی اذهان در فقط که اندنیامده الهی ادیان�•  لسمج ابزار، این اینجا دارد؛ الزم وس


� .را اسالم حاکمیّت و را خدا دین حاکمیّت و را الهی احکام اجراي و را الهی ارزشهاي حاکمیّت میکند تضمین طریق این از که است خبرگان
 مؤمنین دلهاي در آرامش و سکینه موجب این میدهد، نشان را خود آگاهی و خود فکري استقالل و خود آمادگی و میشـود تشـکیل مجلس این وقتی�•


 .جامعه داخل به مجلس این از میشود سَرریز الهی، يسکینه این واقع در میشود؛


 دیدار در بیانات


 مجلس اعضاي


 خبرگان


09/06/1385 


منظومه فکري 
 اسالمی انقالب


�.بشود نباید سلطه نظام تحمیلی هايکلیشه اسیر باشد داشته فکري استقالل بایستی خبرگان مجلس�•
�.بگیرند کاربه و بفهمند را مفاهیم این آنها معناي طبق همه، مایلند و میکنند معنا و میکنند کاريدست یا جعل یا را مفاهیمی طلبانهسلطه رویکرد با�•
�.کرد عرضه دنیا به را نو فکري يمنظومه یک که بود این کرد، ایجاد دنیا در زلزله انقالب این اینکه علّت و انقالب این اهمّیّت�•
 قدرتها يسلطه از آزاديِ امّا است، سکّه روي یک فردي آزاديِ یعنی است آزادي از بخشی استقالل ،»اسالمی جمهوري آزادي، استقالل،« معروف شعار�•


�است. سکّه دیگر روي هاابرقدرت و
� .کرده پیدا را خودباوري این ما ملّت امروز که میکند پیدا خودباوري ملّت که است این فکري، هاينگاه این ينتیجه�•
 تحقّق اسالمی جمهوري براي[پیشرفت مادي و معنوي]  آینده این که است این براي اسالمی، جمهوري با يمواجهه در میشود امروز که تالشی يهمه�•


  .نکند پیدا


 دیدار در بیانات


 مجلس اعضاى


 رهبرى  خبرگان


21/12/1393 
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شناخت نقشه لزوم 
 دشمن


� .باشد جمع همه حواسشان کند؛ کارچه میخواهد دشمن بدانند همه و کنند کار همه کنند، کوشش همه کنند، تالش همه باید�•
 یاناًاح حرفی کلمه یک ،امري یک در دشمن مدّتکوتاه مساعدت یک احیاناً با دشمن، لبخند با چیست؛ دشمن هدف که بدانند کشور مسئولین يهمه�•


�نخوریم. فریب ما حرفها این به آورد، زبان بر اسالمی جمهوري نفع به
 هیئت سرِ پشت و اسـت مصـداقش ترینبزرگ آمریکا اسـت؛ روشـنی مصـادیق داراي و اسـت واقعی امر یک نیسـت؛ موهوم امر یک جهانی اسـتکبار�•


 هستند. صهیونیست غالباً خوارِجهان دارانِسرمایه و هاکارتل و هاتراست و هاکمپانی آمریکا، يحاکمه


 دیدار در بیانات


 و جمهوررئیس


 هیأت اعضاى


 دولت


04/06/1394 


مسائل مربوط به 
 برجام


�. بشود وارد مجلس باید بداریم؛ برکنار قضیّه این از را مجلس که نیست مصلحت ما نظر به که امکرده عرض را این هم جمهور رئیس آقاى به�•
 .دیگرى نحوبه یا باشد، رد یا تصویب نحوبه باشد؟ جورىچه گیرىتصمیم نوع. بکند عمل جورىچه که مجلس به ندارم اىتوصیه هیچ بنده �•


 


مسائل مربوط به 
 بعد از برجام


 کردیم، رهمذاک اینکه شد؛ خواهد حفظ تحریمها چهارچوب که میگویندبشود.  روشن حرفها این تکلیف باید میزنند؛ حرف بد خیلی آمریکایی مسئولین�•
�ندارد. وجود ايمعامله نشود، برداشته تحریمها است بنا اگر بشود؛ برداشته تحریمها که بود این براي دادیم، امتیازاتی آمدیم، کوتاه موارد از بعضی در


 هم ما پس بخ میکنند، تعلیق آنها اگر نداریم؛ تحریم تعلیق نداریم، تحریم توقّف. نبوده این ما يمســئله میشــود؛ متوقّف یا تعلیق تحریمها میگویند�•
�است. اروپایى دولتهاى دست یا آمریکا دولت خود دست که چیزهایى .است تحریمها لغو] منظور[ بنابراین میکنیم، تعلیق اینجا


 زامرو. کرده فرق دنیا! عقبند قرن دو واقعاً تاریخ، از و دنیا از یعنی میزنند؛ حرف نوزدهم قرن هايانگلیســی مثل آمریکا يحاکمه هیئت يمجموعه در�•
�است. اسالمی جمهوري طرف، هم بعد ندارند؛ را کاري چنین یک يعُرضه ندارند، ايتوانایی چنین ندارند، قدرتی چنین هاابرقدرت


 ورعب اسالمی ارزشهاي از یعنی متفاوت،! بدهد انجام متفاوت کاري اسالمی، جمهوري دولت یا اسالمی جمهوري مسـئولین که داریم انتظار ما میگویند�•
�.افتدنمی اتّفاقی چنین است؛ این آنها نظر از متفاوت معناي دادن؛ دست از را اسالمی احکام به پایبندي یعنی کردن،


 نیدک تالش هم خارج در ندهید؛ آمریکا به مطلقاً داخل در را طلبىفرصت این ىاجازه که است این گوناگون مسئولیّتهاى در و دولت در دوستانمان به�•
� .نگیرد قرار آمریکا اختیار در فرصتها این که


�کنند. تهیّه اقتصادي مقاومت سیاستهاي تحقّق براي کاربردي و عملیّاتی جامعِ يبرنامه یک که کردیم خواهش دولت در برادرانمان از ما�•
، فرهنگی اقتصادي، کار يآماده یعنی نیست؛ جنگ يآماده معناي به کاربهآماده. باشند کاربهآماده کشور سـرتاسـر در معتقد و اصـیل مؤمن، نیروهاي�•


 است. راست اشوعده متعال خداي است؛ راست هم الهی يوعده و�.باشیم آماده باید همه ما باشند، سیاسی
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واژگان کلیدي


بیانات در دیدار رئیس
و اعضاي مجلس 
خبرگان رهبري 


1394/06/12


سکینه 
الهی استقالل 


فکري


ادبیات 
نظام سلطه


منظومه 
فکري 
اسالم
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 برخی مصادیق جعل مفاهیم توسط نظام سلطه            
 کارهایی که تروریسم و ضدحقوق بشر معنا میکنند: و حمایت از حقوق بشر معنا میکنند: کارهایی که ضدتروریست


 دفاع نیروهاي مقاومت در فلسطین و لبنان در مقابل اشغالگر ها و مدارس و بیمارستانهاشش ماه بمباران یمن و کوبیدن خانه


 بحرین یک رأي داشته باشدهر نفر در داخل کشور  ها در غزه و غیر غزهحمله به مناطق فلسطینی


 مجازات مجرمی که اعتراف به جرم کرده و میکند ايترور دانشمندان هسته


 یجزئیات تکمیل


 خصوصیات پیشرفت براي آینده ایران اسالمی 
 داراي شاخصهاي پیشرفت مادي، مانند علم و صنعت پیشرفته�-1


 میلیونی 200یا  150داراي جمعیت �-2


 دوري از سلطه، زورگویی و تحمیل حرف خود به دیگران�-3


 دوري از تعدي و تجاوز به دیگران�-4


 کمک به مظلومین�-5


 ایستادگی در مقابل حرفهاي زورگوهاي دنیا�-6


 افزایی ملیبرخوردار از برادري، وحدت ملی و  هم�-7


 برخوردار از معنویت و متکی به خداي متعال�-8


 برخوردار از سبک زندگی اسالمی�-9


 ذاکر هللا، شاکر هللا، عابد هللا، ساجد هللا؛ و تسلیم در برابر احکام الهی�-10


 اسالمی شوراي مجلس در برجام بررسی مسئله برجام


  از پس مسائل


 برجام


 آن قبال در دولت گیريموضع و هاتحریم يدرباره هاآمریکایی اظهارات


 هم ما اقدامات کنند تعلیق را آنها هاتحریم برداشتن جاي به  اگر


 اساسی نه بود خواهد تعلیقی


 ایران رفتار تغییر بر مبنی آمریکا انتظار نشدن برآورده


 مقاومتی اقتصاد براي دولت ریزيبرنامه


 دشمن گیريجهت با مقابله براي مؤمن نیروهاي آمادگی


 اجزاء منظومه فکري اسالم
 نفی ظلم، استکبار و استبداد�-1


 ملی عزت ملتها و عزت�-2


 عزت اسالمی در کشورهاي اسالمی�-3


 استغناء ملتها از تکیه به دیگران و آویزان قدرتها بودن�-4


 استقالل همه جانبه: استقالل فکري، سیاسی و اقتصادي�-5
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