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پیشگفتار
براي دولتی استفاده از قدرت در تعریف معمول عبارتست ازفساد 

و مبارزه با فسادکنترل روشن است که، . گروهیکسب منفعت شخصی یا 
بسیاري مانند رشد، توسعه، کارآیی و کارآمدي را نصیب جامعه ایاي مز

اوتی براي کاهش شیوه هاي متفاز این رهگذر، در تمام کشور ها . کندمی
،در این بین. فساد مطرح شده که برخی موفق و برخی ناموفق بوده اند

یک تدوین مهمترین عنصر و شاید بتوان گفت زمینه و بستر این مبارزه،
مندمند شدن و ساختارباعث نظاماست که فسادمبارزه بابرد ملی راه

. کندبروز آن جلوگیري می از حتیشده وفساد مبارزه باشدن
یعنی الگویابی براي گزارش پژوهشی حاضر سعی دارد به این مهم 

براي تدوین همت گمارد و مدعی است یک راهبرد جامع مبارزه با فساد، 
از فساد در ایران می توان هفت بعد کلیدي را مد راهبرد ملی پیشگیري

نظر قرار داد که تقویت و مدیریت اثر بخش آنها از طریق تدوین و اجراي 
از بروز فساد جلوگیري تواندمیبعد برنامه ها و طرحهاي گوناگون درهر

.کند

حسن صفرخانی          
ریزيرئیس مرکز پژوهش و برنامه
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ارهاي کنترل آنو راهکفساد ؛ مقدمه
براي اینکه طرحها و برنامه هاي مدیریت فساد اداري در کشور موثر واقع 
شوند باید رویکردي جامع نگر در پیش گرفته و از جزئی نگري و نگاه 

. جزیره اي به ریشه کن کردن فساد پرهیز کرد
برنامه هاي ضد فساد در ایران عمدتا بر اصالح ، در طول چند سال اخیر

اما این . دولتی و مدیریت امورمالی عمومی متمرکز بوده اندمدیریت 
برنامه ها چندان موثر واقع نشده اند و به نظر اندیشمندان و اندیشه ورزان 
. و حتی عامه مردم فساد اداري در ایران بیش از پیش افزایش یافته است

شاید بتوان گفت ریشه هاي فساد اداري فراتر از توان و ظرفیت دولت و 
تا جایی که روابط ساختاري عناصر کلیدي در . دیریت دولتی بوده استم

رابطه حکومت و ، جامعه از جمله سازماندهی درونی نظام سیاسی
شرکتهاي خصوصی و روابط بین حکومت و جامعه مدنی را نیز در برمی 

. گیرد
در ) 2001و حق و مول ؛  1998رایلی ؛ 1995تن (تجارب افراد 

ن نشان می دهند که مدل منحصر به فردي در دست کشورهاي گوناگو
نیست که بتوان بر اساس آن روابط فوق را چنان ساختار بندي کرد که 

شیوه هاي متفاوتی براي ، بنابراین. خطرات بروز فساد به حداقل برسند
ازآنجا که تدوین راهبرد ملی پیشگیري از ، کاهش فساد مطرح شده اند

ي سرعت می بخشد و در صورت اجراي آن به کنترل فساد ادار، فساد
بلکه پیشاپیش از بروز آن جلوگیري ؛  مبارزه با فساد ضروري نمی شود

. می شود
براي تدوین راهبرد ملی پیشگیري از فساد اداري در ایران می توان هفت 
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بعد کلیدي را مد نظر قرار داد که تقویت و مدیریت اثر بخش آنها از 
رنامه ها و طرحهاي گوناگون درهربعد ممکن طریق تدوین و اجراي ب

این هشت بعد اصلی راهبرد ملی . است از بروز فساد جلوگیري کند
: پیشگیري ازفساد اداري به شرح زیراست

پاسخگویی نظام سیاسی کشور.1
مشارکت مردمی.2
بخش خصوصی رقابتی.3
مدیریت دولتی مردم ساالر.4
ساز و کارهاي نهادي.5
دینیآموزش اثر بخش آموزه هاي .6
تقویت نقش رسانه ها.7

پس از تشریح مولفه هاي هر یک از ابعاد هشت گانه با این نتیجه دست 
می یابیم که براي کاهش هزینه هاي کنترل فساد و رسیدن به نتایج بهتر 
چه بسا تدوین راهبرد ملی پیشگیري از فساد اداري در کشور ضرورتی 

الزم به نظر ، ن مولفه هااما پیش از تشریح ای، اجتناب ناپذیر تصور شود
می رسد که قدري پیرامون معناي فساد و نظریه هاي کنترل فساد اداري 
صحبت شود تا محمل مناسبی براي بررسی اجزاي راهبرد ملی پیشگیري 

. از فساد فراهم شود
فساد به سوء استفاده از قدرت براي کسب منفعت شخصی یا منابع 

خواه ( عی از رفتار مقامات دولتی فساد تجلی نو.  گروهی  اشاره دارد
است که در آن به طور ) سیاست مداران و خواه مستخدمان کشور

نادرست و غیر قانونی با سوء استفاده از قدرت عمومی محول شده به آنها 
: 1997استپن هارست والنگست (خود و نزدیکانشان را غنی می سازند 
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313(
: سیم کردمی توان فساد را در دو مقوله کلی زیر تق

به افزون خواهیهایی جزئی اشاره دارد که کارکنان : فساد جزئی)الف
دولت بر اثر پایین بودن حقوق و دستمزدشان براي پرداخت هزینه هاي 

؛  خانواده خود از شهروندان دریافت می کنند
توسط آن دسته از مقامات عالی رتبه دولتی صورت می : فساد کالن) ب

. اد قراردادهاي دولتی بزرگ تصمیم گیري می کنندگیرد که زمینه انعق
فساد در همه کشورها صرف نظر از میزان توسعه اجتماعی و اقتصادي رخ 

ولی معموالً فساد در جایی رخ می دهد که بخش دولتی و ، می دهد
به ویژه در جاهایی که ؛  بخش خصوصی با یکدیگر مالقات می کنند

ضه خدمات عمومی یا اعمال مقررات مقامات دولتی مسئولیت مستقیم عر
عناصر زیر باید وجود داشته ، براي وقوع فساد، خاصی را بر عهده دارند

که ) پول یا هر نوع منفعت دیگر( نوعی منفعت ، مقام دولتی: باشند
این امر ممکن است در . )1991کلیتارد (نصیب آن مقام دولتی می شود

:دو حالت زیر رخ دهد
ت و قراردادها براساس قانون و مقررات در حالتی که خدما.1

. عرضه می شوند
در حالتی که مبادله ها بر خالف قانون و مقررات صورت می .2

. گیرند
مقام دولتی براي انجام دادن چیزي پول دریافت می ، در حالت نخست

در ؛  کند که به طور معمول ملزم به انجام دادن آن بر اساس قانون است
مثل تضمین برخی از ( ی براي انجام دادن چیزي حالت دوم مقام دولت

رشوه می ) قراردادهایی که به طور قانونی نمی تواند آنها را تضمین کند
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: 1994هیوستد (گیرد که از نظر قانون مجاز به انجام دادن آن نیست 
18( .

غالبا این چنین .  اهمیت و تاثیر فساد در جهان بسیار متفاوت است
این ، مع الوصف.  اد بخشی از فرهنگ کشورهاستمطرح می شود که فس

، مثال(واقعیت که افرادي در کشوري خاص ممکن است با برخی تقاضاها 
رشوه هاي کوچک را به مقامات دولتی ) براي صدور مجوز یا اعطاي پروانه

ضرورتا دال بر آن نیست که آنها رشوه دهی را تائید می ، تحمیل کنند
اوي این نکته باشد که چنین مردمی این این موضوع چه بسا ح؛ کنند

رشوه هاي کوچک را عملی ترین راه کسب چیزهایی می دانند که که می 
. خواهند یا نیاز دارند

فساد شاید تجلی رفتارهاي تحمیلی بر یک فرهنگ از ، در برخی از موارد
بعنوان مثال اگر چه برخی از کشورهاي . طریق نفوذهاي بیگانه باشد

لیکن تاریخ دانان متذکر شده اند که پدیده ، د فساد اداري اندآسیایی نما
.  ریشه در دولتهاي استعمارگر گذشته حاکم بر آنهادارد

در برداشتها و شیوه هاي عمل فساد بین کشورهاي ) 1973سایواواش(
فساد هزینه ، با این دهه. گوناگون نیز تفاوتهاي معناداري دیده می شود

. )1984نونان (به آنها ضروري است هایی در بردارد که توجه

هزینه هاي فساد- 1
پژوهشهادر کشورهاي گوناگون نشان می دهد که فساد در بین کشورها و 

زمینه بروز فساد در . حتی در بین بخشهاي درونی هر کشور متفاوت است
از سایر ) مانند گمرك و سازمان امور مالیاتی (برخی از نهادهاي دولت 

پژوهشها نشان می دهند که در ، همچنین.  تر استنهادهاي آن بیش
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جاهایی که فساد مزمن هست هزینه ناعادالنه هنگفتی بر کسب و 
مهم تر اینکه سنگین ترین هزینه ها . کارهاي کوچک تحمیل می شود

بلکه اساسا در تخریب پایه هاي ، نوعا در خود رشوه ها نهفته نیستند
رز و (رشوه ها هستنداقتصادي نهفته اند که رهاوردهاي این

. )1996اکرمن
وقتی الگویی از رشوه خواري در کشوري نهادینه شود مقامات دولتی 
فاسد براي افزایش میزان رشوه هاي مورد تقاضاي خود از انگیزه الزم 
برخوردار و براي دریافت رشوه هاي بیشتر به راهکارهاي دیگري متوسل 

دمات را براي شهروندان تا ممکن است عرضه خ، براي مثال. خواهند شد
ممکن است براي ؛ زمانی که رشوه پرداخت نکنند به تعویق بیندازند

یک برنامه کالن تدارکات دولت ، رشوه هاي کالن و مخفی نگهداشتن آن
در مقیاس بزرگ طراحی کنند که متضمن خرید تجهیزات بسیار 

مانه یا ممکن است براي دادن اطالعات محر؛ تخصصی  ویا شخصی باشد
رشوه هایی دریافت ، درباره مناقصه ها یا پروژه هاي خصوصی سازي

بدیهی است که همه این هزینه ها خطر بزرگی را بر جامعه تحمیل . کنند
صاحب نظران . هزینه هاي متعددي بر فساد مترتبند، بنابراین. می کنند

به علت تاثیرش در ، استدالل می کنند که فساد) 1977تنزي و داوودي (
همچنین رشوه نوعی . در تولید و مصرف اثرگذار است، خصیص منابعت

مانع  براي ورود به عرصه تولید و خدمات است و شرکتهایی که رشوه 
دهند نه فقط انتظاردارند که قراردادیا پروژه خصوصی سازي را ازآن خود 

انحصارگري ، بلکه توقع دارند که منابع آتی را نیز به شکل یارانه، سازند
سطح . بازار و اهمال کاري در اجراي رویه هاي قانونی به دست آورنددر

چه بسا معافیتها یا عملیاتی ، رشوه گیري و رشوه دهی بسیار باال میرود
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که قصد خصوصی سازي آن را داریم به کارآمدترین پیشنهاد دهندگان 
پروژه ها ممکن است آنچنان بزرگ و تخصصی و در عین . تخصیص نیابند

نظر فنی بسیارپیچیده باشند که بتوان رشوه گیري را در آنها به حال از
این ، اگر پیمانکاران به مقامات دولتی رشوه دهند. راحتی مخفی کرد

مقامات به آنها اجازه می دهند تا الزامات ایمنی و رعایت مقررات را 
فساد نیروي کار را از فعالیتهاي مولد و غیر فسادزا دور می. نادیده گیرند

فساد در الگوهاي استخدام و ارتقا نیز تاثیر می گذارد ، همچنین. کند
مثال کارآمدترین کارکنان ممکن است استخدام نشوند و کسانی که پست 

اگر . دولتی دریافت می کنند ممکن است افرادي ناشایست و ناالیق باشند
کارکنان بالقوه کارآمد از رقابت براي تصاحب پستهاي دولتی دلسرد 

زیرا انرژي و نیروي کارکنان به سمت ، این وضعیت بدتر خواهد شد، دشون
فعالیتهاي فساد آور می رود و بدین ترتیب آنان از فعالیتهاي ارزشمند 

در نتیجه فساد رفاه کلی عامه مردم را . اجتماعی روي گردان می شوند
پژوهشهاي اخیر در زمینه اقتصاد سنجی حاکی از وجود . تقلیل می دهد

. همبستگی منفی بین سطوح باالي فساد و رشد اقتصادي اندنوعی
مطالعات موردي در جهان نشان می دهند که رشوه ها می توانند هزینه 
ها را افزایش و کیفیت پروژه هاي عمومی را کاهش 

منابع به سمت عرصه هاي ، در یک محیط فاسد. )1997:713مارو(دهند
و نظامی و دیگر سازمانهاي کنترل نیروهاي انتظامی، مانند پلیس(نامولد 

می روند چون نخبگان سیاسی به حفظ خود و مقام و ثروت ) اجتماعی
اقتصادي به هزینه –منابع ارزشمند اجتماعی . مادي خود می اندیشند

بدین ترتیب این امر به تضعیف نهادهاي . هاي امنیتی تبدیل می شوند
به هدف ) ي سرمایه گذاري به جا( چون افزونه خواهی ،بازار می انجامد
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. )1982:315و رابلین 1982وید(اصلی سیاست گذاران تبدیل می شود

اهمیت پیشگیري از فساد- 2
زیرا فساد نوعی ویروس مستعد ، همه ما از شیوع فساد به شدت نگرانیم

بی اعتبار کردن نهادهاي عمومی و شرکتهاي ، براي فلج کردن دولتها
در حقوق انسانها در جوامع دارد و بدین خصوصی است و اثرویرانگري

اعالمیه ( ترتیب جامعه و توسعه آن را نابود می کندو فقر تقویت می کند 
. )1993:134شلیفر و ویشنی ) (نهایی دومین اجالس جهانی

رزو (فساد در بسیاري از ابعاد جامعه تاثیر منفی می گذارد ، بی تردید
تاثیر گذاري در جامعه را می محورهاي اصلی) 1994و بکر 1996اکرمن 

:توان در قالب گزاره هاي زیر مطرح کرد
به نقل از (مطالعات گوناگون . فساد به فقرا آسیب میرساند

نشان میدهند که فساد یک متغیر )1997و مارو 1993شلیفر 
فساد . بسیار کلیدي در معادله توسعه اقتصادي بشمار می رود

، ابري درآمدها می شودموجب وخیم شدن وضعیت فقر و نابر
هزینه هاي مدیریتی و مالی و انجام دادن کسب و کار را افزایش 

، نرخ سرمایه گذاریها و رشد اقتصادي را پایین می آورد، میدهد
، در نتیجه. و نهایتا مردم ساالري و نمایندگی را مخدوش میکند

. اقتصاد را سست کرده و فقر را به طورگسترده افزایش می دهد
زه با فساد فقر را کاهش وتوسعه اقتصادي را ارتقاء می دهدمبار .

لیکن کنترل آن مزایاي ، اگر چه فساد آثار منفی متعددي دارد
در کشورهایی که فساد کنترل . زیادي نصیب جامعه می کند
اقتصادي اساسی نظیر سرمایه –می شودشاخصهاي اجتماعی 
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مرگ و میر ، رشد درآمد سرانه باالتر، گذاري خارجی بیشتر
افزایش رشد ، حقوق مالکیت قوي تر، مواد باالتر، کمتر کودکان

کنترل فساد سبب . کسب و کار  عملکرد بسیار مناسبی دارند
بهبودهاي بسیاري در کیفیت زندگی کشورهاي گوناگون می 

و دي اسپرایل 1993رایلی ؛ 1992فایندلی و استوارت (شود
ر وا رتقاء توسعه کنترل فساد کاهش فق، از این رو) 1995

بدو ن داشتن راهبرد اثربخش . اقتصادي را در پی دارد
. ضدفسادهیچ توسعه خاصی رخ نمی دهد

شرکتهاي گوناگون . فساد کارایی شرکتها را کاهش می دهد
برخی از آنها . بنابر علل متعددي در اعمال فساد آور دخیل اند

د و برخی فساد را صرفا هزینه انجام دادن کسب و کار می دانن
زیرا کارایی را افزایش می ، دیگر رشوه را واقعا مقبول می دانند

در عین حال پژوهشهاي . )1991و گلد 2000گرابوسکاي (دهد
اخیر نشان میدهند که شرکتهایی که براي گرفتن امتیازات یا 

زیرا حجم عظیمی ، رشوه می دهند واقعا کارآمد نیستند، قرارداد
ذاکره با دیوان ساالریها می کنند و از تالشهاي خود را صرف م

و 1996آدس (هزینه سرمایه اي باالتري متحمل می شوند
1999:325( .

نظام سالمت ملی و کنترل فساد-3
ابزار ، مجموعه هاي گوناگونی از برنامه ها، براي کنترل مظاهر و علل فساد

ترده ادبیات گس، بنابراین. و خط مشی ها بنابر نوع کشور تدوین کرده اند
در این ) 2001و استراوسمن و زامی 1982وید ، 1982رایلین (اي 
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زمینه در دست است که با بررسی آن محورهاي زیر بیشتر به چشم می 
. خورند

در ، تقویت نظام قضایی و ارتقاي تمرکز زدایی در دولت، در موضوع اول
اي آزادي اطالعات و تاسیس انجمنه، موضوع دوم پرورش مطبوعات آزاد

گوناگون در محور سوم ایجاد نظام شفاف سازي داراییهاي کارگزاران و 
در ، مسئوالن عالی رتبه دولتی و تعیین نحوه تامین مالی بودجه احزاب

و در محور ، محور چهارم شکستن انحصارها وتقویت نهادهاي تنظیمی
پنجم برقراري نظام خدمات کشوري شایسته ساالر و انضباط مالی 

در کنار این موضوعهاي پراکنده یکی دیگر از . لی اندمحورهاي اص
. است» نظامهاي سالمت ملی «رویکردهاي مبارزه با فساد برقراري 

برخی از صاحب نظران ارتقاي سالمت ملی را راه پیشگیري ، بر این اساس
سالمت ملی متضمن ارتقاي سالمت نفس جامعه است . از فساد می دانند

شکل زیر مدلی . ی براي کلیت جامعه می انجامدکه به ره آوردهاي مطلوب
. براي ارتقاء سالمت ملی را نشان می دهد
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مدلی براي  ارتقاء سالمت ملی- 1شکل 

همراه با این مدل ارتقاء مدلهایی نیز درباه عوامل اصلی شکل دهنده نظام 
سالمت ملی پیشنهاد شده اند که شکل زیر یکی از این مدلها را ارائه می 

این شکل نشان می دهد که براي ارتقاء سالمت نظام ملی توان این . دهد
نهادهاي ، اصالحات اداري، اراده سیاسی: هشت رکن را در نظر گرفت

.  رسانه ها و بخش خصوصی، قوه قضائیه، آگاهی عمومی، مجلس، نظارتی
، اگر یکی از این ارکان دچار ضعف شود. این هشت رکن به هم وابسته اند

، اگر چند رکن تضعیف شوند. افی بر دوش رکن دیگر وارد می گرددبار اض
. کیفیت زندگی و حاکمیت قانون دچار رکود می شوند، توسعه پایدار

نظام ، نهایتا اگر این هشت رکن را مردم پایش کنند و دچار ضعف نشوند
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توسعه پایدار و ، سالمت ملی شکل خواهد گرفت و حاکمیت قانون
. خواهند یافتکیفیت زندگی ارتقاء

استین هارست و : (منبعارکان هشت گانه نظام سالمت ملی- 2شکل 
)312: 1997النگست 

پیشگیري از فساد براي جمهوري اسالمی ایرانراهبرد جامع-4
عالوه بر ) در همه انواع(ادبیات گسترده پیشگیري مبارزه و کنترل فساد 

اما ، فاهیم نیز ایجاد کرده استنوعی سردرگمی در م، مزیت تنوع راه حلها
که اصالح ، نگارنده با مطالعه این ادبیات و نگاه به نظام سالمت ملی

بلکه عوامل کلیدي ، مدیریت دولتی ایران فساد ریشه کن نمی کند
دیگري نیز هستند که در صورت تقویت آنها نظام کالن مدیریتی کشور 

مقوله مبارزه و حتی ، و در نتیجه، می تواند از فساد پیشگیري می کند
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. کنترل فساد را کم رنگ تر کند
و سایر قوانین ، با توجه به نظام سیاسی خاص کشور ما که قانون اساسی

پاسخگویی مدیران نظام «، کشور بر ارزشهاي دین اسالم استوارند
به ویژه نهادینه کردن اصل امر به (»و آموزه هاي اصیل دینی » سیاسی

دو عامل اصلی ، در کنار سایر مولفه ها، می توانند) معروف و نهی از منکر 
با مدنظر قراردادن این مولفه ، باشند لذا»راهبرد پیشگیري از فساد «

راهبرد جامع پیشگیري از فساد در کشور و اقدامات آن راهبرد را می 
. توان بشرح شکل زیر اصالح نمود
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راهبرد جامع پیشگیري از فساد در ایران- 3شکل 

اء پاسخگویی سیاسیارتق
نخستین رکن راهبرد پیشگیري از فساد در کشور افزایش پاسخگویی 

به عبارت دیگر پاسخگویی سیاسی به . رهبران سیاسی است
محدودیتهایی اشاره دارد که توسط سازمانها و ذي نفعانی که قدرت 
. اعمال مجاز دارند بر رفتار متصدیان امور عمومی تحمیل می شوند
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بنابراین به موازاتی که پاسخگویی سیاسی افزایش . )1990:467گارتی (
که به بهاي ، می یابد هزینه اتخاذ آن دسته از تصمیمات سیاسیون

. افزایش می یابد، منفعت عامه منافعی نصیب آنها می کنند
پاسخگویی سیاسی تا حد فراوانی بر اثربخشی مجازاتها و ، بی تردید

تصمیمات و ، ر برابر نظارت بر اقداماتظرفیت نهادهایی متکی است که د
شفافیت از ، برا این اساس. منافع خصوصی سیاستمداران پاسخگو هستند

طریق تفحص عمومی یکی از قدرتمندترین گونه هاي نظارت بر مقامات 
اهل فن در زمینه شفافیت در امور عمومی و ) 2005بزایر (دولتی است

ی مطالعات متعددي انجام داده تاثیر کلیدي آن در افزایش اعتماد عموم
براي دستیابی به شفافیت سیاسی می )2000و بروز 1999کاترل (اند 

: برخی از آنها عبارت اند از، توان از سازو کارهاي متفاوتی استفاده کرد
؛  برگزاري جلسات مجلس بصورت علنی
؛  برگزاري جلسات هئیت دولت بصورت علنی
؛  سد اقتصادي بصورت علنیبرگزاري جلسات دادگاهها ي مفا
 از میان برداشتن فعالیتهاي داللی سیاسی در مجلس شوراي

؛ هیئت دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اسالمی
 انتشار آراي نمایندگان مجلس در موضوعات کلیدي و حتی غیر

؛ کلیدي
؛  انتشار گزارشهاي ساالنه سازمانها و مجموعه هاي دولتی
؛ هها در موارد کلیدي موثر در منافع جامعهانتشا ر احکام دادگا
افشاي هدایا و رشوه ها به کمک مردم بر اساس قانون افشاگري .

عالوه بر سازو ، )1999بالکین ( براي تقویت و پرورش شفافیت سیاسی
میزان رقابت سیاسی در فرایند انتخابات ، کارهاي مطرح شده در باال
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از ) . . . جلس خبرگان هبريم، مجلس شوراي اسالمی، شوراهاي شهر(
اهمیتی بسیار برخوردار است وجود رقابت در چنین عرصه هایی این 
احتمال را افزایش می دهد که داوطلبان و احزاب گوناگون در پی افشاي 
فساد در دولت رقیب برآیند و سیاست مداران را در برابر عملکرد ضعیف 

. ویی به شهروندان کننددر زمینه سطوح باالي فساد ملزم به پاسخگ، خود
البته این رقابت باید مبتنی بر اصول پذیرفته یا آنچه از آن با عنوان قواعد 
منصفانه بازي یاد می شود و نظر به اینکه کشور بر اصول دین اسالم 
استوار است باید در رقابت سیاسی موازین شرع و قانون را با دقت 

فراطی و مخرب می تواند به زیرا رقابت سیاسی ا، بیشتري مدنظر قرارداد
در واقع با فرض . )1999کاترل(بی ثباتی در نظام سیاسی بینجامد 

در . پایبندي به قانون اساسی باید در عرصه رقابت سیاسی فعالیت کرد
رقابت سیاسی افراطی می تواند ظرفیت حکومت را ، غیر اینصورت

. هم کندمخدوش کرده و شرایط ویژه اي براي تشویق فساد اداري فرا
زمانی رقابت سیاسی در ارتقاي پاسخگویی اثر بخش تر است که در 

به گونه اي که بتوان از آن طریق ذي ، قالبهاي مشخصی سازماندهی شود
نفعان بیشتري را با اتکا بر احزاب سیاسی و گروههاي ذي نفع مبتنی بر 
توده مردم بسیج کرد تا آنها بدین طریق تقاضاهاي جمعی خود را به 

. رهبران سیاسی ابراز دارند
پاسخگویی الزم نیست بر ذي نفعان خارجی و فشارهاي رقابتی استوار 

چنین سازوکاري درون دیوان ، در بسترهاي خاص، باشد در حقیقت
نظم دهی به ، ساالریها دولت به کمک تدوین منشورهاي اخالقی

نونی داللیهاي سیاسی ممنوع کردن تعارض منافع و افشاي اجباري و قا
، براي موفقیت چنین رویکردي. درآمدها و داراییها نیز فراهم می شوند
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تضمین مجازات معتبر و نظارت داخلی اثربخش بر رفتار دیوان ساالر ي 
)2005بزایر (موضوعی اساسی و کلیدي است

تقویت جایگاه آموزه هاي دینی
آموزه هاي دینی در صورتی به کلیدي ترین رکن راهبرد پیشگیري از

فساد تبدیل می شوند که به گونه اي مناسب و مطلوب و با ابزارها و 
به همین علت . الگوهاي مناسب در اذهان قشرهاي جامعه تزریق شود

اصول اخالقی را در ، امروزه در بیشتر دانشگاهها و در بیشتر رشته ها
.  )1992کندي (قالب واحدهاي درسی به دانشجویان آموزش می دهند

، که در قرآن، آموزه هاي دینی کشور، زیر فراهم شوندچنانچه شرایط
به یکی از ارکان ، نهج البالغه و سایر منابع اسالمی به چشم می خورد

:پیشگیري از فساد تبدیل می شوند
افرادي که امروزه در جامعه ما آموزه هاي دینی را ترویج می کنند –1

؛ خود عامل به آنها باشند
هره بگیریم که بتوانند باور به ورودي از فساد را در از فنون و ابزاري ب-2

؛ اذهان افراد شکل دهند
سیاست فرهنگی کشور را به ، سازمان صدا و سیما، رسانه ملی کشور- 3

. گونه اي مناسب تحت پوشش قرار دهد
عالمان دینی به نقش کلیدي خود در اصالح جامعه یقین داشته –4

. باشند
نی به عملکرد سازمانی و فردي خود حساسیت مدیران قشر روحا–5

. بیشتري نشان دهند
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تقویت مشارکت مردمی
اتحادیه ، سازمانهاي مردم نهاد، نظیر گروههاي شهروندي(سازمانهایی

هسته ها و کانونهاي اندیشه و تفکر و ، انجمنهاي بازرگانی، هاي تجاري
در ، دنی اندکه تجلی و نمودي از جامعه م) سازمانها و هیئتهاي مذهبی

مقام واسطه بین حکومت و عامه مردم و ناظر بر کیفیت حاکمیت نقش 
: 2004؛ لوریان؛ 2004بلر (مهمی در محدود کردن فساد ایفاد می کنند

فعالیتهاي این سازمانهاي مدنی حول سه محور کلیدي صورت ) 194
:پذیرند

؛ آگاه کردن عموم مردم از فساد–1
؛  براي مبارزه با فسادتنظیم طرحهاي عملی –2
. پایش اقدامها و تصمیمهاي دولت در زمینه کاهش فساد-3

می توانند از نظر سنجیها سازمانها غالباً، براي افزایش  آگاهی عمومی
، برگزاري گردهماییها.  درباره فساد و نحوه عرضه خدمات استفاده کنند

به الگوها و شدت همایشها و کارگاهها در عمومی سازي اطالعات مربوط 
برنامه هاي این . فساد و نیز تدوین برنامه هاي اجرایی موثر است

که در مجلس ، سازمانها و تالشهاي آنها براي تاثیرگذاري در قوانین
به کنترل ، شوراي اسالمی و سایر مراجع قانون گذاري تصویب می شوند

تالش براي دستیابی به ابزارهاي نهادي ، همچنین. فساد کمک می کنند
به منظور جلوگیري از فساد یا مجازات عامالن فساد از جمله فعالیتهاي 

، تالش براي اصالح نظام قضایی و آزادي اطالعات.  دیگر این سازمانهاست
از میان برداشتن قوانین دست و پا ، حمایت از اصالحات حقوق قضایی

و اصالحات در نظام تدارکات دولت ، خصوصی سازي، گیر بازرگانی
محورهاي اصلی مداخله جامعه مدنی را تشکیل می دهند برخی از 
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اصالحات تدارکات ، فعالیتهاي نظارتی بر طرحهاي خصوصی سازي
. تخصیص مسکن و اصالحات و اصالحات حقوقی متمرکزند، عمومی

هم زمانی جامعه مدنی به نحو موثر عمل خواهد کرد که دولت آن را یک
. قلمداد کند) نه یک دشمن ( پیمان 

تقویت نقش رسانه ها
رسانه هاي مستقل و حرفه اي با افشاي سوء استفاده ها به بازبینی سطح 

رسانه ها نهاد عمومی کلیدي ، بر این اساس. فساد کمک می کنند
اگر چه بسیاري از کشورها بعضاً رسانه . مبارزه با فساد تلقی می شوند

ولیکن برخی از عوامل محدود کننده با مشارکت ، و بازي دارندهاي آزاد 
کاترل ( قدرتمند بالقوه رسانه ها را در مبارزه با فساد تضعیف می کنند

رسانه ها یکی از ارکان ، بنابراین درهمه کشورها. )1999و بالکین 1999
. اصلی جامعه مدنی قلمداد می شوند

ایجاد بخش خصوصی رقابتی
از تاثیر ایجاد ) 2005و شروپ 2004پنفولد ( ن متعددي اقتصاد دانا

بی . بخش خصوصی رقابتی در پیشرفت و توسعه کشور سخن گفته اند
براي داشتن اقتصادي قوي باید به بخش خصوصی قوي و با انگیزه ، تردید

هر چند میراث اقتصادي کشور توانایی ایجاد یک شبه چنین ، اي داشت
خصوصی سازي که بطور خاص از برنامه سوم فرایند.  بخشی را ندارد

زیرا ، مورد شک و تردید قرار گرفته استبعضاً، توسعه آغاز شده است
چنین تصور می شود که نقش آفرینان قدرتمند حکومتی براي کنترل 

نظر به . بخشهاي اساسی اقتصاد به تصاحب بخشهاي کلیدي پرداخته اند
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ارچوب تنظیمی مناسب اینکه انحصارات دولتی در غیاب یک چه
در برخی از موارد ، خصوصی سازي شده یا در حال خصوصی سازي است

بلکه ، این چنین خصوصی سازي نه فقط سبب کارایی بیشتر نشده است
ساالنه بودجه عظیمی به صورت ، چون جزء انحصارات کلیدي دولتی است

.  یارانه از دولت دریافت می کند که چیزي جز فساد در پی ندارد
توجه به محورهاي زیر ، براي ایجاد بخش خصوصی رقابتی، بنابراین

: اساسی است
آزادسازي مدبرانه و عدم واگذاري : سیاست اقتصادي یکپارچه. 1

انحصارات کلیدي دولتی که سبب تسلط افراد خاصی بر اقتصاد نشود و 
زیرا پرداخت یارانه به این ،در عین حال به رونق اقتصادي کمک کند

. )2004پنفولد(ها سبب بروز فساد خواهد شد شرکت
شفافیت در تنظیم و اجراي سیاست اقتصادي براي : تقویت رقابت. 2

مبارزه با فساد خصوصاً در حوزه هاي خصوصی سازي و مقررات بسیار 
که دولت ، بخش عمده اي از داراییهاي حکومت. اساسی و کلیدي است

و بسیاري از آنها در عظیم است ،در پی خصوصی سازي آن است
رقابت در ، بنابراین. بخشهاي زیر ساختاري و منابع طبیعی قرار دارند

انجام دادن چنین فعالیتهاي حیاتی کشور مستلزم تدابیري سنجیده است 
تا سبب شود که منابع عظیم کشور به نحوي مناسب در جهت مصالح 

اشد که ولی از طریق بخش خصوصی مصرف شوند و این چنین نب،کشور
جهت خارجی صرفاً/ عده اي با افزونه خواهی و تکیه بر نیروهاي داخلی و

تسلط بر منافع کشور از یک طرف و دریافت یارانه در نظام اقتصادي 
زیرا این سازمان باید با نگاه ، کشور در این زمینه بسیار حساس است

ت منفعت عامه و نگاه صرف کارایی یا کوچک کردن غیر منطقی بار دول
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. در این زمینه تصمیم گیري کند
این اجزاء بخشهایی هستند که : خصوصی نکردن بخشهایی از دولت. 3

گریندل و (حتی در کشورهاي سردمدار خصوصی سازي هنوز دولتی اند
اما تنظیم مقررات صحیح و ، )814: 1999وکایدن 463: 1995هیلدربرند 

در آنها رقابت کاملی به که، طراحی نظام ارزیابی عملکرد این فعالیتها
برقراري .  براي کاهش فساد بسیار ضروري و مهم است، چشم نمی خورد

نظام شایسته ساالري در انتصابها و به کار گیري افراد در پستهاي کلیدي 
شرکتهاي دولتی تدوین ساز و کارهاي پاسخگویی و شفافیت در برابر 

نند شرکتهاي زیان ده و انتشار گزارشهاي عملکردي می توا، عامه مردم
. )1991بونینگر ( دولتی را به بنگاههاي کارآمدتر تبدیل کنند

یکی از چالشهاي فراوري کشورهاي در : تشکیل انجمنهاي بازرگانی. 4
یافتن راههایی است که ، حال گذار به طور اعم وکشور ما  به طور اخص

گر به نحوي به کمک آنها صاحبان منافع خصوصی متنوع بتوانند با یکدی
که غالباً در کشورهاي در ، یکی از ساز و کارها. باز و شفافیت رقابت کنند

حال گذار نادیده گرفته می شود استفاده از انجمنهاي کسب و کار جمعی 
به منزله ابزار مشروع براي ارائه و نمایش منافع جمعی در شکل دهی و 

نجمنهایی کمتر در کشورهایی که چنین ا. تنظیم قانون و سیاست است
به ، تبانی بیشتري میان بخش خصوصی و بخش دولتی، شکل گرفته اند

و همچنین فساد اداري بیشتري به چشم می خورد ، نفع منافع خصوصی
. )2005شروپ ( 

ساز و کارهاي نهادي ناظر بر قدرت
, وانند ساز و کار مهمی براي کنترلچارچوبهاي نهادي حکومت می ت
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توسعه اثر بخش ، به طور خاص. ل فساد باشندبررسی و کاهش عوام
موانع نهادي درون حکومت به میزان تفکیک قواي سه گانه و ایجاد 

.  میان نهادهاي حکومتی وابسته است)) میان بر (( مسئولیتهاي نظارتی 
محدودیتهاي اثر بخش از طریق نظارت نهادهاي حکومت بر یکدیگر می 

و در صورت وقوع ، قدرت را کاهش دهندتوانند فرصتهاي سوء استفاده از 
در . مجازاتهایی بر ضد سوء استفاده کنندگان اعمال کنند، سوء استفاده

یک دستگاه قضایی مستقل و بی طرف غالباً عامل مهم جلوگیري از ، واقع
زیرا اعتبار نهادهاي دیگر ، فساد و سایر اعمال فساد آور است، سوءاستفاده

حکومت بر آن استوار است و در زمان ) اه مردم بعد از اعتبار از دیدگ( 
گریندل و هیلدربرند ( مورد نیاز اعتبار این نهادها را به چالش می کشد 

1995( .
، سلسله مراتب حکومت به صورت حکومت مرکزي، در برخی از کشورها

تعویض قدرت ، با این حال. فرمانداریها و بخشدارایهامی باشد، استانداریها
تواند در ایجاد موانع نهادي کزي به سطوح فرعی حکومت میسطح مراز 

، د که تمرکز زداییتجارب برخی از کشورها نشان می دهاما ، موثر باشد
غالباً آسیب پذیري را ، در صورت فقدان ظرفیت و پاسخگویی اثر بخش

در بسیاري از . )567: 1999کلی ( در برابر فساد افزایش می دهد 
ح فرعی ملی به صورت مشکلی جدي و حاد کشورها فساد در سطو

، سازمانهاي نظارتی مشتمل برسازمان بازرسی کل کشور.  درآمده است
می توانند نیز، وزارت اطالعاتودیوان محاسبات ، دیوان عدالت اداري

. کاهش و مبارزه با فساد داشته باشند، نقش مهمی درکنترل
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اصالح مدیریت دولتی
ازکشورهاي سرمایه داري گرفته (رهرکشوري بی تردید مدیریت دولتی د

کلید پیشرفت یا ) تا کشورهایی با اقتصاد مختلط و اقتصاد تقریباً دولتی
. )567: 1999و کلی 1998ماداك ومورگان (پسرفت محسوب می شود 

با وجود حضور مدیریت دولتی نوین در نظام اداري کشورها و از جمله 
ارت برهمه کاالها و خدمات عمومی را توزیع و نظ، همچنان تولید، ایران

موفقیت ، و از طرف دیگر، نمی توان به بخش خصوصی واگذار کرد
خصوصی سازي در کشورها به واسطه وجود مجموعه مدیریت دولتی 
قوي و مدبر است که هم در سیاست گذاري و هم در اجراي سیاستهاي 

. ده استدولتها در اجراي اهداف خصوصی سازي به طور موفق عمل نمو
نظر به اینکه بازار در همه فعالیتهاي جامعه نمی تواند و بعضا ، بنابراین

)) دولت در عمل(( مدیریت دولتی که همان، نمی خواهد شرکت کند لذا
همیشه  ودر همه حال متولی اجراي آنها خواهد ، )1999نورا ( است 

، ماعیاجت، اقتصادي، اما این مدیریت دولتی در یک بستر سیاسی، بود
. )815: 1999کایدن (فرهنگی فعالیتهاي خود را انجام می دهد 

مدیریت دولتی به ، در صورتی که بستر فوق به نحوي مناسب مهیا نباشد
که ، فساد اداري، بنابراین. خودي خود نمی تواند اثربخش و کارآمد باشد

فی نفسه از طریق ، خود را در مدیریت بخش عمومی متجلی می سازد
بلکه به عوامل دیگري نیز باید ، مدیریت دولتی ریشه کن نمی شوداصالح

نگاه کردکه اصالح آنها در کنار اصالح مدیریت دولتی می تواند دیدگاهی 
بهبود امور مدیریتی . کلی نگر براي مبارزه با فساد در کشور فراهم کند

مربوط به مدیریت دولتی یکی از موضوعاتی است که در اصالح ساختار 
. یریت دولتی کشور باید مدنظر قرار گیردمد
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خاطرنشان می سازد دانشگاه محل تولید علم است و به کارگیري این 
کارگزاران باید از علم . علم در عمل همیشه برعهده دانشگاهیان نیست

، مدیریت دولتی و سایر علوم به فراخور اوضاع کشور و وضعیت اقتصادي
برگزاري . استفاده مطلوب کنندفرهنگی آن –و اجتماعی ، سیاسی

در . . . اقتصاد و، مدیریت دولتی، جلسات تخصصی با گروههاي مدیریت
برگزاري میز گردهاي ماهانه و ساالنه در زمینه نوآوریهاي ؛  دانشگاهها

حضور ؛  دولت و خدمات عمومی و به طور کلی مدیریت دولتی
ي دوره هاي مدیریت کارشناسان در کناراستادان دانشگاهها در برگزار

و راه اندازي فصلنامه تخصصی مدیریت در بخش دولتی از جمله ؛  دولتی
نکته مهم ؛  البته.  سازو کارهاي تقویت جنبه تخصصی به شمار می روند

دیگر این است که افرادي که متصدي مدیریت کالن می شوند افرادي 
با . دارا باشنداجرایی باشند که دانشگاهها رغبت پذیرش آنها را- علمی

می بایستی براي اصالح مدیریت دولتی فعالیتهاي ، توجه به موارد فوق
:زیر انجام گیرد

) 830: 1999و کایدن 1991بونینگر (تقویت روح خدمت به عامه .1
در مدیران و مستخدمان دولتی از طریق تدوین شاخصهاي نرم 

همه .)رضایتمندي و اعتماد، نظیر پاسخگویی(ارزیابی عملکرد 
سازمانهاي دولتی باید در پی کسب رضایت و اعتماد مردم باشند و 

را پیشه ) .  . . مالی و، قانونی، اخالقی( براي اینکار باید پاسخگویی 
باید قضاوت درباره سازمانهاي دولتی را ) 2002بروز (کار خود کنند 

بر اساس قضاوت شهروندان از سه مقوله فوق انجام پذیرد و حتی 
و کسب رتبه در ، افزایش حقوق و دستمزد، ت پاداشهاپرداخ

در واقع . شاخصهاي فوق استوار گردد، جشنواره ها را نیز بر اساس
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مدیریت و کارکنان ، تاکید بر این شاخصها کانون توجه به سازمان
دانائی فرد ))(مردم محوري ((سازمانهاي دولتی را به سمت تحقق 

، به عبارت دیگر.  ی برددر مدیریت دولتی م) 149- 180: 1382
کارایی در ؛  کلید مدیریت در بخش دولتی کارایی محض نیست

چه . عدالت و انصاف اهمیت دارد، کنار سایر ارزشها نظیر اثر بخشی
بسا در برخی از موارد کارایی محور اصلی مدیریت در سازمانهاي 

عدالت و انصاف کانون توجه ، بلکه اثر بخشی، دولتی قرار نگیرد
بنابراین نکته اول در اصالح مدیریت دولتی . دیریت قرار گیردم

. بسیار کلیدي است
اهتمام جدي براي برقراري نظام شایسته ساالري هم در مدیریت و .2

هم در سطح عملیاتی سازمانهاي دولتی از طریق تدوین قانون 
برچیدن نظام تاراج در مدیریت دولتی ، مدیریت در بخش دولتی

دي از مدرك گرایی و روي آوري به آموزشهاي خاص ایران پرهیز ج
مدیریت در بخش دولتی از طریق در نظر گرفتن امتیازات خاص 

. براي مدیران و کارکنان متصدي امور در بخش دولتی
تاکنون بخش : بازنگري در تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدي گري. 3

تفکیک وظایف براي) .  . . وزارت خانه ها و( اعظم سازمانهاي دولتی 
حاکمیتی و تصدي اقداماتی انجام داده اند و در قانون سوم برنامه توسعه 

اما .  فرهنگی کشور به این مقوله اشاره شده است–اقتصادي و اجتماعی 
به نظر میرسد که در واگذاري و خصوصی سازي وظایف تصدي گري نه 

الوه بر مناسب بلکه ع، فقط در برخی از موارد هزینه ها کاهش نیافته اند
تر نشدن نحوه عرضه خدمات هزینه هاي دیگري بر پیکره دولت تحمیل 

نکته کلیدي این است که نخست تفکیک وظایف حاکمیتی و . شده اند
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–تصدي برخی از وظایف دولت اقتضایی است و بنابر شرایط اقتصادي 
بی دقتی در این زمینه موجب ایجاد، بنابراین. سیاسی کشور متغیر است

شرکتهایی ، در واگذاري وظایف:دوم. جو نامطلوب در سازمانها می شود
بازنشسته یا ، عهده دار وظایف شده اند که متولیان آنها بعضا از کارکنان

وقتی شرکتی عهده دار وظایف ، سوم. بازخریدهاي این سازمانها هستند
تصدي گري یک سازمان دولتی می شود به نحوي با سازمان و مدیران 

ز شده و از آن پس مدیران دولتی به سختی راضی می شوند که همسا
ساالنه این شرکتها  را تغییر دهند و وظایف را به شرکتهاي دیگر واگذار 

بنابراین رقابت در واگذاري عمال مشهود نیست و در نتیجه . کنند
.  وضعیتی پیش می آید که تاکنون ما در سازمانهاي دولتی می بینیم

قانونی تدوین شود که این معضالت را برطرف کند تا زمینه باید ، بنابراین
. عرضه خدمات مناسب فراهم شود

یکی دیگر از محورهاي اصلی در مدیریت دولتی شفافیت و –4
رویکرد .  پاسخگویی در مدیریت مالی سازمانها و شرکتهاي دولتی است

اگر .بودجه بندي متعارف در این سازمانها و شرکتها روشی منسوخ است
چه رویکرد تدریجی گرایی در سازمانهاي دولتی بنابر شرایط کشور 

) راهبردي و بلند مدت ( لیکن به علت فقدان برنامه ریزي ، مناسب است
سازمانهاي دولتی اقالم بودجه اي را صرفاً براساس افزایش درصدي از 

( بودجه گذشته تدوین می کنند و از این رویکرد همیشه پیروي می شود 
ی اگر استانی در زمینه هاي متفاوت در زمره شهرهاي پیشرفته کشور حت

بودجه آن حوزه ها همیشه با درصدي از افزایش همراه خواهد بود ، باشد
شرکتهاي . )و در نتیجه شهرهاي محروم همیشه محروم می مانند 

عمدتاً زیان ده هستندو ساالنه از دولت بودجه هایی ، دولتی در ایران
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، غیر از شرکتهایی که کاالهاي عمومی تولید می کنند. کننددریافت می 
بهره وري ، اثربخشی، لیکن سایر شرکتها باید بر اساس محورهاي کارایی

و بهنگامی در عرضه خدمات و کیفیت ارزیابی شوند و بودجه الزم را 
از ، مرئوسین و مردم باید به طور شفاف،همچنین مافوق.  دریافت دارند

ی که سازمانهاي دولتی در زمینه هاي گوناگون به دست همه درآمدهای
. می آورند مطلع گردند

امنیت ، کلیه هزینه هایی که دولت در زمینه هاي دفاعی، از سوي دیگر
داخلی و مدیریت بین الملل خود صرف می کند می بایست براي زدودن 

. ظن و گمان و رفع بی اعتمادي تا حد امکان به اطالع عامه برسد
ارتقاي پاسخگویی و کنترل بیشتر هزینه هاي بودجه اي مستلزم .5

حسابداري و حسابرسی قوي و داشتن نوعی فرایند قوي اجرا ي بودجه 
براساس  تقویت جایگاه نظارتی سازمانهاي نظارتی اعم ازسازمان . است

و تخصصی این ، از طریق ارتقاي دانش فنی.  . . بازرسی کل کشور و
ویت ضمانت اجرایی تصمیمات این سازمانها تاثیر مهمی در سازمانها و تق

.  ارتقاء پاسخگویی دارند
فساد در مدیریت مالیاتها و عوارض گمرکی درآمدهاي کشوررا کاهش .  6

میدهد ومحیط بخش خصوصی را تخریب می کند و غالباً با جرم سازمان 
الی و ساده سازي سیاستها ي م.  یافته و قاچاق گونه مرتبط می شود

حذف معافیت اختیاري توسط ماموران مالیاتی و دستکاري ؛  تنوع درآنها
استانداردسازي فرمها و رویه هاي کار وشفاف سازي ؛  مالیاتی واقعی
بر خط و دستی  و قرار دادن آنها در اختیار ، به صورت باز، کلیه فرایندها

ار دارند و  همه کسانی که با گمرك و عوارض گمرکی و مالیاتها سرو ک
همچنین حذف تماس رو در رو بین مودیان وماموران مالیاتی براي ازبین 



کنترل فساد اداري در بخش دولتی 28

مدیریتی ،بردن فساد بسیار مهم بوده وضامن سالمت نظام هاي مالیاتی
بوده و به سادگی از طریق نظر سنجی هاي دوره اي از مودیان مالیاتی 

. قابل  پایش می باشد
فیت عرضه خدمات در سراسر فساد اداري می تواند به سطح کی.  7

این امر عمیقاً ریشه در بخشهاي . بخشهاي کلیدي کشور آسیب برساند
براي حفظ کیفیت .  دیگر کشور نظیر بخشهاي انرژي و بهداشت دارد

باید گروهها و سازمانهاي مردم نهاد در ، 1عالوه بر رعایت بند ، خدمات
رباره کیفیت دوره هاي زمانی مشخص به نظر سنجی از شهروندان د

خدمات اقدام و نتایج را در روزنامه ها و سایر رسانه هاي جمعی منعکس 
، کنند تا سازمانهاي دولتی در حفظ کیفیت خدمات خود هوشیار باشند

زیرا نتایج این نظر سنجیها به شیوه هاي متفاوت در سرنوشت آنها تاثیر 
. خواهد گذاشت

اکارآمدي مولفه هاي دیگر ضعف در هر یک از موارد موجب ن، بی تردید
. فاجعه زمانی رخ می دهد که هر هشت مولفه سست شوند. خواهد شد

ساله و امید به قرارگرفتن در 20به اعتبارحرکت ایران براساس چشم انداز
، ضرورت تدوین این راهبرد، جایگاه نخست منطقه در بسیاري از محورها

. بیش از پیش احساس می شود

نتیجه گیري
متخصصان علوم پرشکی در این نکته ، ینه درمان و سالمت روحیدر زم

هزینه ، به نظر آنها. هم راي هستند که پیشگیري بهتر از درمان است
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. هاي پیشگیري در یک گستره زمانی چه بسا از درمان بسیار کمتر باشند
طراحی .  در قلمرو فساد اداري نیز همین نکته صادق است، بنابراین

ضمن ، که در نفس خود از بروز فساد جلوگیري می کند، نظامی فراگیر
تقویت روح اعتماد و همزیستی میان ، کاهش هزینه هاي فساد در جامعه

پیشاپیش مانع از سیاه نماییهاي مخالفان نظام سیاسی ، مردم و دولت
تدوین راهبرد پیشگیري از فساد ، بر این اساس. ایران می شود

تقویت آموزه ، فت مولفه اصلی مشتمل بردرکشورباید با در نظرگرفتن ه
ساز و کارهاي ، مشارکت مردمی، داشتن بخش خصوصی قوي، هاي دینی

اصالح بخش دولتی  و پاسخگویی نظام سیاسی  صورت ، نهادي مناسب
. پذیرد
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