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اقدامات اصالحي در جهت رفع مشكالت و معضالت، تقويت نقاط          
ها و تهديدات به نقاط قوت حاصـل          قوت، تبديل نقاط ضعف، نارسايي    

 وجود نظارت همگاني در جامعه است.

توان كنترل اجتماعي نظارتي نام بـرد كـه            نظارت همگاني را مي   
 هـاي يـك جـامـعـه دارنـد.               شهروندان برعملكـرد و فـعـالـيـت          

نظارت و كنترل همانند امربه معروف و نهي از منكر تكليف برهمگان            
دهد در امور اجتماعي، فرهنگي و    است اين نظارت به مردم اجازه مي 

سياسي خود دخالت معقول، مناسب و منطقي داشته باشند و جريان           
 امور جامعه را پيگيري نمايند. 

توانيم  بپذيريم كـارايـي         اگر اصل نظارت همگاني تحقق يابد مي      
يابد. وبه تبع آن رضايت شهروندان         سازمان ها، نهادهاو... گسترش مي       

 ها نمود واقعي و عملي پيدا خواهد كرد. از عملكرد اين سازمان

نظارت همگاني بر مبنـاي      بايد به اين موضوع نيز اشاره شود كه          
اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي در راستاي تحقق اصـل            

 مترقي امر به معروف و نهي از منكر شكل گرفته است. 

امام خميني (ره)  نقش نظارتي مردم را بزرگترين ضمانت حفـظ              
 فرمايند:  دانند. ايشان مي امنيت جامعه مي

آگاهى مردم و مشاركت و نظارت و همگامى آنها با حـكـومـت               «
منتخب خودشان، خود بزرگترين ضمانت حفظ امنيت در جـامـعـه             

 )348، ص:   4(صحيفه امام، ج» خواهد بود.

توان به پاسخگويي مسـئـوالن         از ديگر اثرات نظارت همگاني مي     
دهد  اشاره كرد. بر اين اساس پاسخگويي قابليت اعتماد را افزايش مي           

و يكي از راههاي ايجاد اعتماد عمومي است، مسئوالن بـا اطـالع از                
تـري    حق مردم براي نظارت و نقد عملكرد آنها احساس وظيفه جدي          

كنـنـد.بـر      هاي مردمي و اصالح رفتار خود پيدا مي         براي پيگيري پيام  
تـر   توان اميدوار بود كاركرد مسئوالن بهتر و قابل قـبـول           اين مبنا مي  

 شود و اعتماد مردم، افزايش يابد

 

 
 
 

 ضرورت نظارت همگاني
 

 سردبير                                                                                                                                                            

 سرمقاله
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اي است كه به يك فرد يا به              امضاي طاليي اختيارات ويژه     
شود تا بتواند براي اعداد نجومي موجود در اقتصاد            سازماني داده مي  

توان تقريباً    گيري كند. رد پاي اين امضاي طاليي را مي          كشور تصميم 
در همه جاي اقتصاد اعم از واردات، واگذاري اراضي، واردات خودرو،             

هاي كالن و... مشاهده كرد. موضوعي كه باعث اخالل              دريافت وام 
نظام اقتصادي كشور شده است بسياري از مسئولين معتقدند بخش           

توان ناشي از همين      هاي فساد در اين خصوص را مي        اي از ريشه    عمده
ها   امضاي طاليي دانست. در اين گزارش به اظهارات برخي شخصيت          

والمسلمين رئيسي دادستان كل كشور، ابراهيم        االسالم  از جمله حجت  
شاهرخيان معاون سازمان بازرسي كل كشور و ذبحي معاون قضايي            

 گردد.. مي دادستان كل كشور اشاره 

 

 دادستان كل كشور: 

مفسده اقتصادي محصول روابط ناسالم 
هايي است كه امضاي طاليي در دست  بخش

 هاست آن
گونه مفسده اقتصادي بدون رابطه ناسالم بين بخش                   هيچ

 آيد.  هايي از نظام اداري به وجود نمي خصوصي يا اليه

مفسده اقتصادي محصول روابط ناسالم بين بخش خصوصي و             
هايي از نظام اداري، پولي و بانكي كشور است و درواقع                    بخش
 هاست. هايي كه امضاي طاليي در دست آن بخش

ما بايد يك سري از سازوكارها را اصالح كنيم كه مفسده                   
هاي   اقتصادي اتفاق نيفتد مثالً اگر در نظام پولي و بانكي كشور نظام            

بار شاهد بروز يك       كنترلي دقيق وجود داشته باشد ما هرچند يك         
پرونده فساد اقتصادي نخواهيم بود. اگرچه اقداماتي شده اما براي              

 هاي كنترلي كافي نبوده است.  نظام

هــاي فساد اقتصادي متعدد با متهمان مختلفي         تاكنون پرونــده 
هاست كه همه     شده اما آنچه مشترك است جنس اين پرونده         تشكيل

مند نبودن نظام پولي و بانكي كشور و            برنامگي و نظام    به علت بي  
دادن تسهيالت و نگرفتن وثايق كافي و زد و بندهاي ناسالم                    

مند و    هاي بانكي و پولي نظام        گرفته است و اگر اين نظام         نشأت
هاي كنترلي آن قوي نشود ممكن است شاهد پرونده ديگري               نظام

 باشيم. 

ضروري است كه سازوكارها اصالح و بسترهاي فسادزا به                  
بسترهاي فساد زدا تبديل شود كه اين امر مربوط به مسئوالن نظام              

 بانكي، مالياتي، كنترلي و نظام صادرات و واردات كشور است. 

پس از اصالح سازوكارها و بسترهاي فسادزا نقش دستگاه قضائي           
هايي   در برخورد با مفسده و مفاسد اقتصادي يعني مصاديق و پرونده           

كننده است و در اين         گيرد، تعيين   كه روي ميز قضات قرار مي        
خصوص رسيدگي سريع، دقيق و عادالنه و صدور حكم متناسب               

گيرد تا هم براي ديگران عبرت باشد و هم از وقوع مفاسد                انجام مي 
آينده پيشگيري كند و با محكومان و متخلفان برخورد شود.(برنامه            

 تيتر شبكه خبر سيما/دوشنبه اول تيرماه)

 

 

 ردپاي امضاي طاليي در اقتصاد كشور
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 معاون سازمان بازرسي كل كشور: 

توان با  تا وقتي امضاي طاليي وجود دارد نمي
 فساد مبارزه كرد

ترين تجربه دنيا ايجاد شفافيت با ايجاد بانك اطالعاتي و                مهم
ساختار و سيستم الكترونيكي است. تا وقتي دولت الكترونيك ايجاد            

 اي با فساد نداشته باشيم. نشود، توقع برخورد ريشه

اعتمادي مردم به دولت است؛ فساد باعث          ترين اثر فساد بي     مهم
شود؛ فساد باعث تأثير منفي بر          گذاري در كشور مي      توقف سرمايه 

گردد؛ فساد باعث هدر رفت منابع و نهايتاً فساد باعث            رشد خالص مي  
 شود. عدالتي و فقر مي افزايش نابرابري بي

ديگر مبارزه اثربخش با  عبارت دشمن اصلي فساد شفافيت است. به
سازي است. كشورهاي موفق در كنار برخورد با فساد،              فساد شفاف 

 اند. يابي فساد كرده ريشه

ما سازوكار داريم، اما چون هوشمند نيست با تصميم يك مدير،             
شود. بايد در كنار برخورد جدي با فساد ساختارها اصالح و             جابجا مي 

 نقش نيروي انساني كاهش پيدا كند.

بايد هزينه فساد را باال برد. در ساير كشورها به خاطر يك اتفاق و              
گونه   دهد اما در كشور ما اين  دقتي باالترين مقام اجرايي استعفا مي  بي

 نيست.

هاي اطالعاتي      يكي از راهكارهاي كاهش فساد ايجاد بانك            
هاي اطالعاتي بسيار ضروري است كه يا نداريم و يا             است.ايجاد بانك 

هاي اجرايي حاضر نيستند در اختيار سايرين قرار           اگر داريم دستگاه  
شود چون    طور مثال از كاركنان دولت ماليات گرفته مي            دهند. به 

ها شفاف است. اما چرا در مورد ساير صنوف اين              سيستم حقوق آن  
 افتد. اتفاق نمي

ريزي و امور مجلس سازمان بازرسي        (سخنان معاون برنامه   
كل كشور/ مراسم توديع و معارفه بازرس كل استان لرستان/          

 )94خرداد 27

 

 ردپاي امضاي طاليي در تغيير كاربري اراضي
ذبحي معاون قضايي دادستان كل كشور هم به رد پاي امضاي              

ها اشاره كرد و گفت: بعضي مقامات          طاليي در تغيير كاربري زمين     
 شوند. ها مي امضاي طاليي دارند و باعث تغيير كاربري زمين

اشخاص، مسئوالن و مقاماتي امضاهاي طاليي در اختياردارند و با          
توانند با تغيير     صدور مجوز از يك كميسيون يا مسئول، اشخاصي مي        

افزوده تحصيل    زيست تغيير ايجاد كنند و ارزش         كاربري در محيط  
 كنند. 

زيست و منابع طبيعي  و         تهيه شناسنامه اراضي از حيث محيط      
هاي متولي و در دسترس قرار دادن آن          تهيه  اطالعات توسط دستگاه    

شده در جلسه كارگروه        به ساير نهادها  ازجمله راهكارهاي ارائه          
 المال در اراضي و منابع طبيعي بود. شوراي حفظ حقوق بيت

بايد سازوكاري انديشيده شود كه اعطاي اين نوع مجوزها براي             
اراضي خاص با يك نظارت و تائيد نهايي مرجع عاليه برخوردار باشد             

 و از خودمختاري برخي از مسئوالن خودداري شود.

هاي قبل مقرر شد كميته اطالعات و عمليات در شوراها             در سال 
ها   تشكيل شود و اين كميته تهيه تمام تغييرات در اراضي و محدوده            

كند. (حسين ذبحي معاون      كنند و با تخلفات برخورد مي       را رصد مي  
قضايي دادستان كل كشور/ جلسه كارگروه شوراي حفظ حقوق               

 المال در اراضي و منابع طبيعي) بيت
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 مقدمه
با تداوم انقالب صنعتي در اروپـاي قـرن نـوزدهـم و ايـجـاد                     

هاي كالن  براي تداوم فعاليت آنهـا         هاي بزرگ نياز به سرمايه      كارخانه
هايـي از      بيش از پيش احساس گرديد.از سويي تامين چنين سرمايه         

گذار فراتر بود و از طرفي ديگر، يك          امكانات مالي يك يا چند سرمايه     
دار آمادگي پذيرفتن خطر تجاري چنين فعاليـتـهـاي            يا چند سرمايه  

بزرگي را نداشتند. ازاين رو، با بهره گيري از دو دستـاورد بـزرگ و                  
مفيد انقالب صنعتي، يعني سازماندهي و مشاركت، شركتهايي ايجاد         

هاي كوچك تجهيز و راهكـار        گرديد كه با مسئوليت صاحبان سرمايه     
هاي كالن و توزيع مخـاطـرات تـجـاري             معقولي براي تامين سرمايه   

فراهم آمد كه اين رويداد مهم منجر به جدايي مديريت از مالـكـيـت               
گذاران يا همان مالكان، براي اطـالع از            گرديد. در اين ميان سرمايه     

مراحل تحقق اهداف خود نيازمند گزارشات و اطالعاتي بـودنـد كـه              
بايست از سوي مديران تهيه و ارائه گردد. ليكن در بسياري موارد               مي

گـذاران)    اهداف تهيه كنندگان (مديران) و استفاده كنندگان (سرمايه          
اين گزارشات با هم متفاوت و اغلب متضاد بود. بنـابـرايـن ضـرورت                 
وجود افرادي كه توانايي تشخيص صحت و مطلوبيـت اطـالعـات را              
داشته باشند در پرتو اين نياز كامالً نمايان بـود. افـرادي بـه نـام                     
حسابرسان مستقل كه با صالحيت و صداقت حرفه اي اطـالعـات و              
گزارشات قابل اتكا را  تشخيص و تصويري مطلوب و كامل از واقعيت             

 گذاران ارائه نمايند. را به استفاده كنندگان و سرمايه
هاي نـظـارتـي در          اين رويكرد امروزه در خصوص نقش سازمان      

هاي دولتـي و       هاي مالي و اقتصادي مربوط به دستگاه        كنترل فعاليت 

عبارتي در هر كشوري لزوم وجـود         غير انتفاعي قابل مشاهده است. به      
سيستم نظارتي مستقل از دولت و تهيه كنندگان گزارشات و عملكرد   

عهده داشته بـاشـد       مالي، كه مسئوليت كنترل و پايش بيطرفانه را به        
اجتناب ناپذير است. سازمان بازرسي كل كشور نيز به استناد قـانـون              
اساسي مسئوليت نظارت بر اجراي صحيح قوانين از جمله مـقـررات             

عهده دارد. در اين راستا و نظر به اينكـه حسـابـرسـي از                    مالي را به  
هاي عمليات بازرسي است تالش گرديده تـا          گرايشات و زير مجموعه   

همكاران و بازرسان محترم طي اين نوشتار و مقاالتي كه در آيـنـده               
چاپ خواهد شد آشنايي بيشتري با حرفه و فرآيند حسابرسي داشته           

 باشند. 
 

 تعريف حسابرسي
حسابرسي فرايندي منظم و با قاعده است جهت جمـع آوري و              
ارزيابي بيطرفانه شواهد درباره ادعاهاي مربوط به فعاليتها و وقـايـع             
اقتصادي، به منظور تعيين درجه انطباق اين ادعاها يا اظـهـارات بـا               
معيارهاي ازپيش تعيين شده و گزارش نتايج به افراد ذيـنـفـع. در                 
تعريفي ديگر حسابرسي عبارت است از بازرسي جستجوگرانه مدارك         

 حسابداري و ساير شواهد زيربناي صورتهاي مالي.
دليل اصلي وجود حرفه حسابرسي وظيفه اعتباردهي است؛ اعتبار         

هاي مالي به معناي ايجاد اطمـيـنـان از             دادن به گزارشات و صورت    
مطلوبيت ارائه و قابليت اتكاي آنهاست. لذا هدف حسابرسي از كشف            

هاي قبل از قرن نوزدهم، به ارائه تصويري مطـلـوب از               تقلب در سال  
وضعيت مالي تغيير يافت و استفاده از فنون نمـونـه گـيـري رونـد                  

 
 ) 1حسابرسي و جايگاه آن در نظام مالي ( 

 
 
 

 حيدر عسكري
 مسئول امور مالي بازرسي كل استان خوزستان



7 

 1394سال ششم/شماره شصت و نهم/ تير و مرداد  

حسابرسي را از اثبات تمام معامالت به آزمون معامالت انتخاب شـده            
هـا داراي انـواع و            تبديل نمود. اين حرفه نيز مانند ساير تخصـص         

 گردد.  گرايشاتي است كه ذيالً اشاره مي
 

 انواع حسابرسي: 
 الف) حسابرسي از لحاظ اهداف كلي و موضوعات مورد رسيدگي: 

هاي مالي: حسابرسي صـورتـهـاي مـالـي               حسابرسي صورت   -1
هاي مـالـي طـبـق          سازد آيا مجموعه گزارشات و صورت       مشخص مي 

معيارهاي از بيش تعيين شده ارائه شده اند يا خير؛ معيار ايـن نـوع                
باشد. اين حسـابـرسـي         حسابرسي اصول پذيرفته شده حسابداري مي     

شـود    ها و مؤسسات حسابرسي انجام مي       طور معمول توسط شركت     به
ها و  گذاران، بانك كنندگان آن شامل مديريت، سرمايه و دامنه استفاده 

 هاي دولتي است. سازمان

حسابرسي عملياتي: اين نوع حسابرسي به بررسي رويدادهاي           -2
هاي اتخاذ شده به منظور ارزيابي و قضاوت در مـورد             عملياتي و روش  

كارايي، اثربخشي و صرفه اقتصادي سـازمـان تـحـت حسـابـرسـي                 
هـا و     ها، خط مشـي پردازد. به عبارت ديگر ميزان انطباق سياست     مي

شـود     هاي مختلف انداره گيري مي      مقررات سازماني با عملكرد بخش    
ها يا    در پايان كار نيز مديريت انتظار دارد براي بهبود عمليات، توصيه          

بيشنهادهايي از سوي حسابرس ارائه گردد.در واقع كارايي به معنـاي            
ميزان موفقيت در استفاده بهينه از منابع است، اثربخشي يعني سطح   
موفقيت در رسيدن به اهداف تعيين شده و صرفه اقـتـصـادي كـه                 
تأكيدي است برميزان سود آوري و نسبت منفعت بر هزينه. ضـمـنـاً               
انجام اين نوع حسابرسي در مقايسه با انواع ديگر آن مستلزم استفاده            

 هاي استنباطي و قضاوت حرفه اي بيشتر حسابرس است. از جنبه

حسابرسي رعايت: عبارت است از تعيين اينكه آيا واحد تحـت      -3
هـاي    ها، قوانين و مقررات (قوانين دولتي، آيين نامــه          حسابرسي رويه 

نمايد يا خير، مانند رسيدگـي بـه اظـهـار               اجرايي و...) را رعايت مي        
هاي مالياتي توسط مميزان اداره ماليات كه نوعي حسـابـرسـي               نامه

 شود. رعايت محسوب مي

 ب)حسابرسي از لحاظ ماهيت رسيدگي: 
بررسي و ارزيابي سيستم كنترل داخلي: بررسـي سـيـسـتـم               -1

ها و كنترل داخلي شركت را     كنترل داخلي، رسيدگي به تمام سيستم     
شود. هدف از اين نوع رسيدگي كشف موارد وجود كنتـرل              شامل مي 

هـا    داخلي در موارد مقتضي و كشف موارد عدم اجراي صحيح كنترل          

و تعيين نقاط قوت و ضعف سيستم است كه بعضاً توسط حسـابـرس              
 شود.  داخلي يا حسابرس مستقل انجام مي

رسيدگي اثباتي: عبارت است از رسيدگي به تك تـك اقـالم               -2
هاي مالي و اثبات صحت و سقم آنها به منظور ارائه             مندرج در صورت  

 هاي مالي. نظر در مورد كليت صورت

ها و     هاي ويژه يعني انجام بررسي      هاي ويژه: رسيدگي     رسيدگي-3
ها و به مـنـظـور اهـداف            ها در مورد مانده برخي از حساب        رسيدگي

 گيرد.  خاصي انجام مي

 ج ) حسابرسي از لحاظ حدود رسيدگي: 
حسابرسي كامل: نوعي از حسابرسي است كه از حسـابـرس                -1

ها و عمليات مالي را مورد رسيدگي قرار        شود كليه حساب    خواسته مي 
 دهد. مي

حسابرسي محدود: نوعي از حسابرسي استكه از حسـابـرس              –  2
شود تعداد محدودي از حسابها و عـمـلـيـات مـالـي را                   خواسته مي 

رسيدگي نمايد. در چنين مواردي تعيين حدود رسيدگي كه توسـط            
 شود الزامي است.     حسابرس انجام مي

 د)حسابرسي از لحاظ زمان انجام كار: 
حسابرسي ضمني: عمليات حسابرسي ممكن است در طـول             -1

دوره مالي و قبل از بستن قرارداد آغاز شود. در اين نوع رسـيـدگـي                  
هاي خود را در ضمن سال مالي (پيـش            حسابرس بخشي از رسيدگي   

طــور     دهد. در اين نوع رسيدگـي بـه           از پايان سال مالي ) انجام مي       
هاي داخلي    معمول بررسي، شناخت، آزمون و ارزيابي سيستم كنترل       

گيرد كه پايه و اساس حسابرسي نهايي است، حاصـل ايـن               انجام مي 
به مؤسسه تحت “ نامه مديريت”رسيدگي تحت عنوان گزارشي به نام 

گردد. رسيدگي ضمني مبناي مـنـاسـبـي بـراي               حسابرسي ارائه مي  
هاي اثباتي ( محتوا ) براي حسـابـرسـي               تعيين حجم نمونه و آزمون    

 نهايي است.
حسابرسي نهايي: اين نوع رسيدگي معموالً پس از پايان سـال   -2

هاي مالي    طور كامل بسته و صورت      ها به   شود تا حساب    مالي انجام مي  
 تهيه و تنظيم شوند.

حسابرسي مداوم: در برخي موارد بر اساس ماهـيـت كـار و                  -3
حجم عمليات ضروري است حسابرسان بصورت مستـمـر در واحـد              

 حضور داشته باشند و اقدام به اجراي عمليات حسابرسي نمايند.
 هـ) حسابرسي از لحاظ شيوه انجام كار: 
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بر اساس ترازنامه: روشي كه امروزه توسط حسـابـرسـان در                 -1
شـود. در ايـن روش             هاي مالي بكار گرفته مي      رسيدگي به صورت  

هاي مـالـي،      حسابرس با تجزيه و تحليل كلي اقالم مندرج در صورت         
كند و نتـايـج       اقالم يا اهميت و عمده را بصورت نمونه اي انتخاب مي          
 دهد.  حاصل از رسيدگي را به كل صورتهاي مالي تعميم مي

رسي: در اين نوع رسيدگي كه امروزه تقريباً منسوخ شده             سند  -2
هاي خود را از مدارك و اسناد اوليه آغـاز و              است حسابرس رسيدگي  

رسد(جزء بـه كـل) كـارشـنـاسـان مـالـي                     به صورتهاي مالي مي   
 برند. ها معموالً از اين روش بهره مي دادگستري

 
 انواع حسابرسان: 

حسابرسان داخلي: امروزه هر شركت بزرگي داراي يك واحـد             -1
حسابرسي داخلي است كه از لحاظ سازماني تمام افراد شاغل در اين            
واحد، كارمند مؤسسه بوده و عزل و نصب آنها با مديريت يا مديـران              
اجرايي است. وظايف حسابرسان داخلي بيشتر در رابطه با حسابرسي           
عمليات طراحي شده و در واقع مقصود تعيين اين موضوع است كـه              

 سازمان و اعضاي آن در انجام وظايف تعيين شده موثر عمل نمايند.
حسابرسان مستقل: اين حسابرسان كارمند مـؤسـسـه مـورد              -2

باشـنـد كـه        حسابرسي نبوده و داراي مدرك حسابرسي مستقل مي       
شود و عزل و نصب اين نوع         توسط انجمن حسابداران رسمي اعطا مي     

حسابرسان از سوي مؤسسه حسابرسي است نـه شـركـت تـحـت                 
حسابرسي. البته استقرار آنها در شركت بر اساس قرارداد مـنـعـقـده               

 ميان مؤسسه حسابرسي و دستگاه است.

ديوان محاسبات عمومي: كار حسابرسان ديوان مـحـاسـبـات              -3
شامل حسابرسي رعايت و حسابرسي عمليـاتـي اسـت كـه بـراي                 

هاي دولتي به منظور تعيين انطباق صرف اعتبارات در مقاصد          سازمان
باشد. حسـابـرسـان ديـوان مـحـاسـبـات،                 از پيش تعيين شده مي    

كـنـنـد تـا         هاي طرف قراردادهاي دولتي را نيز رسيدگي مي         شركت
 هاي دولت طبق قرارداد را بررسي نمايند. صحت پرداخت

مميزان مالياتي: مميزان مالياتي به حسابرسي رعايت مربـوط            -4
 پردازند. ها مي هاي مالياتي افراد و شركت به اظهارنامه

 

 آيين رفتار حرفه اي: 
سازد تـا      اي روشهاي عملي براي اعضا فراهم مي        آيين رفتار حرفه  

رفتار و طرز فكر حرفه اي داشته باشند.ضمن اينكه وجـود چـنـيـن          
ها مـوجـب جـلـب           آييني نه تنها براي حسابرسان بلكه ساير حرفه       

اعتماد  افراد جامعه و نشان از قانونمندي و هدفمنـدي آن حـرفـه                 
است.ذيالً مواردي از مهمترين آيين رفتار حرفه حسـابـرسـي ذكـر                

 گردد. مي
اطالعات محرمانه دستگاه مورد حسابرسي: حسابرس نه تنهـا            -1

هاي مالي و تجاري مـؤسـسـه تـحـت               ها و برنامه    بايد در مورد طرح   
رسيدگي محرمانه رفتار نمايد بلكه حتي المقدور از ذكر نام مؤسسـه             

 مورد حسابرسي در محافل نيز خودداري نمايد.
استقالل: حسابرس نسبت به دستـگـاه مـورد حسـابـرسـي                  -2
 بايست مستقل باشد و نيز مستقل به نظر آيد. مي

اعمال بد نام كننده: اعمالي چون امضاي گزارش حاوي اظهار             -3
نظر نادرست، ارتكاب خيانت، كوتاهي در استـرداد مـدارك تـحـت               

 حسابرسي و.... از موارد موتر در نقض اين آيين است.
نوع شخصيت حقيقي و نام: فعـالـيـت حسـابـرس بصـورت                   -5

حقيقي، حقوقي و حتي دولتي نبايد تحت نام گمراه كننده و غـيـر           
 واقعي صورت گيرد.  

 
 هاي حسابرسي:  استاندارد

اين استانداردها مقررات الزم االجرايي است بمنظـور سـنـجـش             
گانـه  نشـانـه          كيفيت فرآيند حسابرسي.وجود اين استانداردهاي ده      

اهميت و توجه حسابرسان به كيفيت اجراي حسابرسي و هماهـنـگ            
 گردد  ميان ساير حسابرسان است كه ذيالً به آنها اشاره مي

هـاي     هايي كه بـر ويـژگـي         هاي عمومي: استاندارد     الف)استاندارد 
 شخصي و صالحيت فردي حسابرسان تأكيد دارند.

كسب شواهد  3استقالل راي     -2صالحيت و آموزش فني           -1
 كافي و قابل اطمينان به عنوان مبناي اظهار نظر

هاي اجراي عمليات: مقررات مربوط به جمـع آوري             ب)استاندارد 
شواهد كافي براي اظهار نظرحسابرسان نسبت به گـزارشـات مـالـي              

 است.
كسب شناخـت از     -2برنامه ريزي كار و سرپرستي كاركنان             -1

كسب شواهد كافي و قابل اطميـنـان بـه       -3ساختار كنترل داخلي      
 عنوان مبناي اظهار نظر

هاي مربوط به محتواي      هاي گزارشگري: دستورالعمل     ج) استاندارد  
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 1394سال ششم/شماره شصت و نهم/ تير و مرداد  

 نمايد. گزارش حسابرسي و نحوه تنظيم آنرا ارائه مي
طبق اصول پذيرفته شده حسـابـداري بـودن يـا نـبـودن                    -1
كفايـت    -3تعيين موارد عدم رعايت يكنواختي          -2هاي مالي     صورت

 هاي مالي  اظهارنظر درباره كليت صورت -4افشا     
در اين ميان استقالل مهمترين استاندارد حسابرسي مـحـسـوب            

بايست مستقل باشند بـلـكـه          شود چرا كه حسابرسان نه تنها مي        مي
چنان جلوه نمايند كه ساير افراد جامعه دليلي براي ترديد نسبت بـه             

 استقالل آنها نيابند. 
دارد كه حسابرسان در     در واقع استانداردهاي حسابرسي مقرر مي     

برنامه ريزي و تنظيم طرح كلي به سطوح مناسبي از اهـمـيـت و                  
احتمال ريسك حسابرسي توجه كننـد. اهـمـيـت، بـرآورد اولـيـه                 

تواند بر    حسابرسان از كوچكترين مبلغ اشتباهي است كه احتماالً مي        
كند اثر    هاي مالي اتكا مي     تصميمات يك شخص منطقي كه بر صورت      

بگذارد. احتمال ريسك حسابرسي بـه ايـن امـر اشـاره دارد كـه                     
حسابرسان ندانسته نظر خود را نسبت به صورتهـاي مـالـي حـاوي                

 تحريف با اهميت تعديل و اظهار ننمايند. 
الذكر    هاي فوق   ها و دستورالعمل    سازد كه استاندارد    خاطر نشان مي  

هـاي مـالـي را شـكـل             شالوده اصلي حسابرسي گزارشات و صورت 
هاي متعدد مالي و تجاري  در         دهد. در اين ميان  با توجه به نظام           مي

ها اعم از دولـتـي و      محيط اقتصادي، شايسته است  مديريت سازمان  

اي بـر       غير دولتي عالوه بر حسابرسي مالي  تأكيد جدي و فزاينـده           
حسابرسي عملياتي نيز داشته باشد.چرا كه با توجه به تحوالت سريع            

ها در جهان، ارزيابـي   ها و سازمان هاي رقابتي شركت   و افزايش قابليت  
سطح مطلوبيت يا عدم مطلوبيت اجزاء عملكرد فعاليت سـازمـان(بـر             

تواند مبناي سنجش     اساس كارايي، اثر بخشي و صرفه اقتصادي ) مي         
عملكرد مديران در اين رقابت تنگاتنگ باشد. لذا در كشور مـا كـه                 
مديريت بخش اعظم منابع اقتصادي بر عهده دولت اسـت ايـجـاب               

كند كه حسابرسي عملياتي در اين بخش عالوه بر ارزيابي تصميم             مي
ها و عملكرد مديريت، پيشنهادات اصالحي را جهـت بـهـبـود                گيري

 بيش از پيش بازدهي مديريت اجرايي، ارائه نمايد.  
در پايان با عنايت به رسالت حسابرسي بعنوان جزيـي از اركـان               
نظارتي كشور و همسويي آن با فعاليتهاي سازمان بازرسي كل كشور،       
با استعانت از خداوند متعال در مباحث آتي شـرحـي در خصـوص                

هـاي    گيري، فنون و تكنيك     طراحي برنامه حسابرسي، روشهاي نمونه    
اجراي حسابرسي و همچنين نحوه تنظيم گزارش حسابرسـي ارائـه            

 خواهد شد.
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يكي از مباحت مهمي كه در دين مبين اسالم موردتوجه بـوده             
امر نظارت و بازرسي است. بر همين اساس نظارت و بـازرسـي در                 

 اي داشت.  حكومت علوي نيز جايگاه ويژه
در بخش اول اين مقاله گفته شد كه كلمه نظارت و بازرسي در              

بار تكرار شده و در ادامه هدف اميرالمؤمنين عـلـي             143البالغه    نهج
السالم از نظارت و كنترل و همچنين نظارت كارآمد از ديـدگـاه        عليه
البالغه را بررسي كرديم و در پايان به نظارت در حكومت علـوي               نهج

 شود. پرداختيم. حال بخش دوم از اين مطلب تقديم مي
 

اي    گـونـه    پرداختن به فرآيند نظارت و بازرسى حكومت علوى به        
مـرحلـه انـتـخـاب           5توان آن را در        گسترده و فراگير بود كه مي     

ها، ترسيم خطوط كلى سياست حاكم، هشدار و پيشگـيـرى،         بهترين
بندي كرد. در اين مقـال بـه            اعمال نظارت و واكنش مناسب تقسيم     

فراخور موضوع تنها به موضوعات هشدار و پيشگيرى، اعمال نظـارت       
 پردازيم. و واكنش مناسب در حكومت علوي مي

 
 ـ مرحله سوم نظارت: هشدار و پيشگيرى1

هشدار و پيشگيرى از تخلف و انحراف واليان و كارگزاران مرحله           
سوم از نظارت در حكومت علوي بود، بدين گونه كه پـيـشـاپـيـش                

طـور ضـمـنـى اعـالم             معيارهاى ارزيابى و نظارت كارگزاران را به      
(ع) با شناخت عمـيـق از زوايـاى روح انسـان                    نمود. امام على     مى

هاى گوناگون نفسانى     رود كه خواهش    دانست هرلحظه بيم آن مى      مي
نفس اما ره، كارگزاران را به ورطه سقوط و خيانت بكشاند. بـديـن                

هاى گوناگون، مديران نظام را        صورت مستمر و به مناسبت      منظور به 
داد و از غلتيدن در فساد و تباهى (كه الزمه قدرت و               پند و اندرز مى   

توان  داشت. در اين مرحله از كنترل (كه مى   مكنت است) بر حذر مى   
كوشيد لغزش و      از آن به تهذيب ضمن خدمت يادكرد) امام (ع) مى            

اشتباهات همكاران دولت خويش را به حداقل برساند و نقاط ضعـف            
 بخش اجرايى حكومت خويش را كاهش دهد.

 
هـاى     طور مثال امام در عهدنامه مالك اشتر ضمن مـوعـظـه              به

متعددى درباره حفظ جان مردم، عجب و خودبينى، دوست داشتـن           
تملّق، منّت نهادن بر مردم، شتاب ورزي نابجا، خودكامگى، خشم و            

تو را تكـلـيـف      »كند:     غرور، ياد معاد و... به مالك، چنين گوشزد مى           
هـاى     هاى دادگستر پيشين، سـنـت       واجب است كه همواره حكومت    

هاى پسنديده، آثار پيامبران و واجباتى را         پرفضيلت گذشتگان، روش  
كه در كتاب خداست، به ياد داشته باشى و نيز عمل ما را الگو بگير،               

كه بر تو واجب است در جهت پيروى ازآنچه در اين فرمان بـا                 چنان
دارم    عنوان برهانى در برابر تو بدان تكيـه         ام و خود به     تو پيمان بسته  

اى نباشد)    هايت شتاب دهد، تو را بهانه       سوي هوس   (تا هرگاه نفس به    
سخت بكوشى، هرچند عصمت از بدى و توفيق نيكى جز از جـانـب              

 1»خداى متعال نباشد.

 

 ) 2(البالغه  نظارت و بازرسي در نهج
 

 علي فخيمي
 كارشناس اداره روابط عمومي

 قسمت دوم 
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سپارد، نـيـز       اى كه به يكى از كارگزاران صدقات مى         امام در نامه  
هايش، آنجا كه     هاى پنهانى كار    در اسرار سياست و جنبه    «نويسد:     مى

اى جز خدا حضور ندارد، او را به تقواى الهى فـرمـان                گواه و نماينده  
دهم كه مبادا در ظاهر خدا را اطاعت كند           دهم و نيز، فرمانش مى      مى

و در خلوت بدان كار ديگر پردازد! كه هر آنكه پيدا و پنهان و گفتار و       
كردارش دوگانه نباشد، از عهده اداى امانت برآيد و در عبادت، توفيق            

ها  دهم كه با مردم تندخو نباشد؛ به آن   اخالص يابد و نيز فرمانش مى     
بر امتياز ناشى از مقام سيـاسـى خـود، مـورد                دروغ نگويد و با تكيه    

اعتنايى قرارشان ندهد، كه آنان برادران دينى اويـنـد و يـار و                    بى
 2.»همكارش در به دست آوردن حقوق...

اى به اشعث بن قيس (والى آذربايجـان)    ايشان همچنين طى نامه   
اى    شده است، نه لـقـمـه        گمان كارى كه به تو سپرده       بى«نويسد:     مى

چرب، بلكه بارِ امانتى بر گردن توست و در پاسدارى از آن بايد سرور              
خويش را پاسخگو باشى. تو را نرسد كه درباره مـلـت، خـودسـرانـه                  

بخـش، بـه       تصميم بگيرى يا بدون در دست داشتن سندى اطمينان        
كار خطيرى اقدام كنى. بخشى از مـال خـداى عـزوجـل را در                      

دار آنى تا به من بسپارى، بسا كه من نيز برايت             اختيارداري كه خزانه  
 3»زمامدار بدى نباشم.

 

 ـ مرحله چهارمِ نظارت: اعمال نظارت2
مرحله چهارم اعمال نظارت دقيق و پيگير امام بر امـور جـارى               

ويژه بر عملكرد كارگزاران بود. تالش امـام (ع) در ايـن                    مملكت، به 
ميدان، بسيار گسترده و همراه با دقت، تيزبينى، قاطعيت و جـديـت             

اندركاران امـور،     كوشيد كه همه اجزاى دولت و دست        بود. همواره مى   
بر محور حق حركت كنند و از چارچوب حكومت اسـالمـى خـارج                

شد كه سه     نشوند. اين مهم در سايه نظارتى فراگير و پيگير انجام مى           
 گونه بود: 

 
ــت و      ـ نظارت آشكار:     2ـ1 ع نظارت در مركز حكوم اين نو

طور طبيـعـى از سـوى آن             هر جا كه امام شخصاً حضور داشت، به       
گرفت و ايشان از نزديك بر حسـن اجـراى امـور                 حضرت انجام مى  

اشراف كامل داشت، چنانكه امام (ع) سه جنـگ دوران حـكـومـت                  
طور مستقيم بر حسن اجـراى نـبـرد،            خويش را فرماندهى كرد و به     

البالغه به چنين نظارتى در        نهج  106نظارت دقيق داشت. در خطبه       
 شده است. جريان نبرد صفين اشاره

 
امام (ع) براى مجموعه دولت خويش نيز، شبكه بازرسى و كنترل             

روز، در سراسر ميهن اسالمى       ايجاد كرده بود و بازرسان دولتى، شبانه      
هاى خود را  پرداختند و نتيجه بررسى  طور آشكار به كنترل امور مى       به

رساندنـد. كـارگـزاران نـيـز            كتبى يا حضورى به اطالع امام (ع) مى        
ماند   دانستند كه عملكرد آنان از ديد بازرسان مخفى نمى          خوبي مى   به

تـنـاسـب       شود. چنين كارى بـه       طور مستمر به مركز گزارش مى       و به 
موضوع، حجم و اهميت سوژه، بيشتر به شكل انفرادى و گاهى نـيـز              

كه امام به مالك بـن كـعـب            گرفت، چنان   صورت گروهى انجام مى     به
التمر) طى حكمى مأموريت داد كه بـا مـأمـوران                ارحبى (والى عين   

اما بعد، كسى را بـه      «تحت امر خود، منطقه وسيعى را بازرسى كند:          
سوي مـنـطـقـه         جانشينى خويش بگمار و با گروهى از همكارانت به        

حركت كن و عملكرد كارگزاران را، از دجله و غريـب            »كورة السواد «
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طـور     ها را بـه      وكتاب آن   تا بهقباذات پرسش و بررسى كن و حساب       
فرمان  دقيق به انجام رسان. در اين مأموريت كه خدا به تو سپرده، به         

اوباش و بدان كه اعمال آدميزاد براى خودش محفوظ است و درازاي         
خدا با مـا  -گيرد. بنابراين، راستى و نيكى را پيشه كن          آن پاداش مى  

رسـانـى،     و در مأموريتى كه به انجام مى        -و شما به نيكى رفتار كند!      
 4»ات را به ما نشان بده. والسالم راستى و درستى

 

نوع ديگر از نظارت آشكار، حسابرسى و گرفـتـن گـزارش كـار                
گرفت و امام از ايـن         طور مرتب انجام مى     مديران بود. اين كار نيز به      

طريق بر عملكرد آنان اشراف و اطالع داشت. اين كـار بـه شـكـل                   
شد و اگر احياناً برخى از كـارگـزاران            عمومى و به سهولت انجام مى     

شدند. نـامـه       كردند، با واكنش سريع امام مواجه مى      انگاري مى   سهل
امـا  «امام (ع) به يزيد بن قيس ارحبى، گوياى اين حقيقت اسـت:                 

اى؛ سبب اين كـاربـر         بعد، تو در ارسال اموال مالياتى كوتاهى كرده       
اى نيست جز اينكه تو را به تـقـواى الـهـى                من پوشيده است، چاره   

سفارش كنم و از اينكه باخيانت به مسلمانان پاداشت را تباه سـازى             
دهم. بنابراين، از خـدا        و جهاد خويش را بر باد دهى، تو را پرهيز مى          

پروا كن؛ خويشتن را از آلوده شدن به حرام منزه دار؛ راه بازخواست             
دار و بـه پـنـاه         و نكوهش مرا بر خود ببند؛ احترام مسلمانان را نگه    

 5»جويان مملكت اسالمى ستم روا مدار.
همچنين به امام گزارش رسيد كه نعمان بـن عـجـالن (والـى                 

المال به مركز كوتاهى ورزيده؛ گويـا         بحرين) در فرستادن اموال بيت     
امـا  «اى به توبيخ او پرداخـت:           قصد خيانت دارد. امام (ع) طى نامه         

بعد، هركسي امانت را خوار شمارد و ميل به خيانت كند و جـان و            
آيين خود را مهذّب نسازد، خويشتن را در سراى دنيا تباه سـاخـتـه               

تـر،     تر، بـادوام     است و آنچه را در آن سرا به دست خواهد آورد، تلخ           
تر است. بنابراين، از خدا بترس، تـو از قـبـيلـه                   تر و طوالنى    سخت

برى. پس اين گمان نيكو را در حـق خـويـش                اى نسب مى    شايسته
 6»دار. پاس

سـوي     همچنين امام (ع) يكى از بازرسان را براى حسابرسى بـه            
يكى از واليان گسيل داشت، ولى او نسبت به فرسـتـاده امـام (ع)                  

حرمتى كرد و اجازه نداد كه مأموريتش را انجام دهد. امام پس از                بى
اما بعد،   «آگاهى از اين موضوع، طى نامه شديداللحنى به او نوشت:            

اى. از اين گذشـتـه،         اى و او را رنجانده      تو به فرستاده من دشنام داده     
هاى فـراوان     ها و روغن    به من خبر رسيده كه تو خود را با انواع عطر          

خورى؛ بر فـراز مـنـبـر كـه             دهى و غذاهاى رنگارنگ مى  بخور مى 
آيـى، كـار        رانى و چون فرود مى  شوى، چونان راستان سخن مى      مى

اند، خويشتن    كنى! اگر تو چنان باشى كه گزارش داده          گران مى   اباحى
-اى... تـو            اى و به آداب و روش من خدشـه وارد كـرده           را باخته 
زن و يـتـيـم           هاى گردآمده از اشك و آه بيوه        كه در نعمت    هنگامي
چگونه اميد دارى كه خداوند پاداش شايستگان عطايـت           -ورى  غوطه

اگرچند صباحـى     -شد ـمادرت به عزايت بنشيند!       كند؟ تو را چه مى    
گرفتى و اندكى از غذايت را به مسـتـمـنـدان              به خاطر خدا روزه مى    

دادى؟ كه چنين كارى سيره پيامبران و سنت صـالـحـان              صدقه مى 
است. خويشتن را اصالح كن و از گناهت بازگرد و حق خداونـد بـر                 

 7»خود را ادا نما.
 

 ادامه دارد..
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
 نوشت:  پي
البالغه، (خورشيد بي غروب)، ترجمه عبدالمجيد معـادي            . نهج  1

 .53خواه، نامه 
 .76. همان، نامه 2
 .5. همان، نامه 3
و    204، ص  2. احمد بن ابى يعقوب يعقوبى، تاريخ يعقوبى، ج         4
 .25، ص5، دار صادر و محمودى، نهج السعاده، ج205
 .201و  200. همان، ص5
 .201. همان، ص6
 .202. همان، ص7
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 مقدمه: 

گيري   اند با بهره    هاي مختلف در چند دهه اخير سعي كرده         دولت
از ابزارهاي مختلف  سياستي و نظارتي زمـيـنـه بـروز فسـاد در                    

 كشورهاي خود را كاهش داده و سالمت اداري را تضمين نمايند.

ها   در نظام سياسي هر كشور، نظام ديواني وظيفه اجراي سياست         
هاي هـر نـظـام بـه اهـداف               را بر عهده دارد و براي آنكه  سياست        

موردنظر نائل شود، نظام سياسي بايد از سالمت برخوردار باشد. بـه              
همين دليل سالمت سيستمي در نظام اداري از اهـمـيـت بـااليـي                

 برخوردار است.

دهد و     نظام اداري با توجه به خدماتي كه به شهروندان ارائه مي          
نيز دسترسي به منابع دولتي هـمـواره در مـعـرض انـحـراف و                     

هاي نظارتي جـهـت        رو سازمان   سوءاستفاده قرار داشته است و ازاين     
هـا در      اند. اين سـازمـان       شده  كنترل بر اعمال و عملكرد آن تأسيس      

كشورهاي مختلف داراي كاركردها و ساختارهاي متفاوتي هستند و          
كـنـنـد. كشـورهـاي           هاي مختلفي استفاده مـي      از فرآيندها و شيوه   

هـاي     اند با استفاده از روش     يافته تا حدود زيادي موفق شده  توسعه
هاي ديوانساالري را بسته و آن را تا حـدود زيـادي از                 علمي، رخنه 
كه فسـاد اداري در         هاي شخصي دورنگه دارند درحالي      سوءاستفاده

اي شايع و از موانع اصلي توسعه   توسعه پديده  اغلب كشورهاي درحال  
 شود. محسوب مي

نيـازهـاي     مقاله حاضر با مفروض گرفتن اين امر كه يكي از پيش          
اساسي مبارزه با فساد، بررسي ساختارهاي ضد فساد و مـطـالـعـه                

صورت مختصـر   كوشد به  تجربه ساير كشورها در اين زمينه است، مي    

ها و ساختارهاي ضد فساد در جمهوري فـدراتـيـو              به معرفي برنامه  
 روسيه بپردازد.

 سياست و حكومت در فدراسيون روسيه: 1-1

 قوه مجريه:  1 -1-1

 1993دو سال پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، در سال            
رفراندومي در روسيه برگزار شد و بر اساس آن مردم بـه تشـكـيـل                 

جمهور در آن رئيس كشور اسـت رأي            فدراسيون روسيه كه رئيس   
وزير رئـيـس دولـت اسـت.             دادند. بر اين اساس در روسيه نخست       

شود و هر  انتخاب مي 1ساله جمهور بارأي مردم براي دوره شش  رئيس
جمهور باشد. پوتين به مـدت دو            تواند رئيس   شخص تا دو دوره مي    

رياست جمهوري روسيه را بر عهده داشـت. در             2008دوره تا سال    
اين سال در پي انتخاب ديميتري مدودف به رياسـت جـمـهـوري،               

در    2012وزير روسيه معرفي شد و تا سـال            عنوان نخست   پوتين به 
براي سومين بار  2012اين سمت مشغول به كار بود. پوتين در سال 

سال اجـازه     18به رياست جمهوري روسيه برگزيده شد. افراد باالي          
 دارند در انتخابات اين كشور رأي دهند. 

 قوه مقننه:  1-1-2

كـه  »دوماو شوراي فـدراتـيـو      «در روسيه دو مجلس وجود دارد       
شـونـد. شـوراي          گيري انتـخـاب مـي        نمايندگان آن از طريق رأي    

شده است كه اعضـاي آن          كرسي تشكيل   166فدراسيون روسيه از    
منطقه فـدرال، اسـتـان،         83توسط مقامات اجرايي و قانون گزاري  

شود (هر بخش دو        جمهوري، كرايس و شهرهاي فدرال برگزيده مي      
 4نماينده در اين شورا دارد ). مدت نمايندگي اعضاي ايـن شـورا          

كميته دارد. ايـن مـجـلـس         10معاون و   5باشد. اين شورا       سال مي 

 
 هاي ضد فساد  هاي نهادي و برنامه معرفي ظرفيت

  در جمهوري فدراتيو روسيه
 چي رضا آهن سيد علي

 الملل  كارشناس اداره امور بين
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)، كـه افـراد آن از           2007كرسي دارد ( برابر اصالحات سال  450
درصد مجموع آراء را در انتخابات كسـب          7سوي احزابي كه حداقل     

شود. دوره نمايندگي در اين مـجـلـس هـم           كرده باشند تعيين مي   
بـرگـزار      2011دسامبر    4چهارساله است. آخرين انتخابات دوما در        

درصد، كمونيسـت بـا        49/6شد كه طي آن احزاب: روسيه واحد با          
درصد و ليبرال دموكـراسـي بـا           2/13درصد، روسيه عادل با       19/2
كـرسـي،      238درصد برنده شد. تعداد كرسي روسيه واحـد             11/7

كرسي و ليبرال دموكراسـي       64كرسي، روسيه عادل      92كمونيست  
 خواهد بود. 2015كرسي است. انتخابات بعدي دوما در دسامبر  56

 قوه قضاييه:  1-1-3

نظام قضايي در جمهوري فدراتيو روسيه بر اساس قانون اساسـي           
ساماندهـي شـده       -به تصويب رسيد    1993كه در سال    -اين كشور   

ماده است كه فصل هفتم آن        137فصل و     9است؛ اين قانون شامل     
در رابطه با اصالحات ساختار سيستم قضايي است. بر اسـاس ايـن                
قانون، دستگاه قضايي روسيه متمركز و يك كل واحد نيست و نظام            

 شده است:  قضايي به سه شعبه تقسيم

 هاي عمومي دادگاه

 هاي داوري دادگاه

 دادگاه قانون اساسي

هاي عمومي و داوري به مسائل و اخـتـالفـات در حـوزه                  دادگاه
كنند و دادگاه قانون اساسي فدراسيون روسيـه          عمومي رسيدگي مي  

جمهور و  قاضي است (تمام قضات توسط شخص رئيس  19كه شامل  

شوند) و بر اسـاس قـانـون           با رضايت شوراي فدراسيون انتخاب مي     
گذاري و اجرايي كشـور،        ، حل اختالفات ميان نهادهاي قانون     1993

اي و محـلـي،       هاي منطقه   ها ميان مسكو و دولت      برطرف كردن تنش  
هاي نهادهاي مختلف دولتي و شركت در فرايـنـد            بررسي درخواست 

دار است. گرچه قوه قضاييه روسـيـه           جمهور را عهده    استيضاح رئيس 
كنند بسـيـاري از         ازلحاظ تئوريك مستقل است، اما برخي ادعا مي       

هاي اين نهاد قضايي تحت كنترل سياسي كرملين و بخصوص            بخش
 شخص پوتين است.

 

 هاي ضد فساد در روسيه:  فساد و سياست 1-2

بدنه اصلي اقتصاد در فدراسيون روسيه دولتي، حجيم و گسترده          
است، اطالعات موجود حاكي از آن است كه دولت روسيه در ساليان            
اخير با دنبال كردن پروژه ليبراليسم اقتصادي به دنبال حشو زوائـد     
بازوهاي دولتي براي احياي قدرت اقتصادي خود است. در هـمـيـن              

هاي عملياتي مبارزه با فساد در         راستا پديده فساد و متقابالً سياست     
اين كشور از جايگاه مهمي برخوردار است. بـر اسـاس آمـارهـاي                  

المللي شفافيت كه با مبناي شاخص ادراك فساد در پنج  سازمان بين
شده است، روسيه در ميان كشـورهـاي جـهـان از                سال اخير تهيه  

جايگاه خوبي درزمينه ميزان فساد برخوردار نيسـت؛ امـا از سـال           
هاي عملياتي سعي در ارتقا جـايـگـاه           به بعد با اتخاذ سياست      2010

خود داشته است و تا حدي هم توانسته وضعيت خود را در مقايسـه              
 با كشورهاي ديگر بهبود بخشد.

سال اخير تـقـريـبـاً         5جايگاه روسيه درزمينه مبارزه با فساد در        
الـمـلـلـي        در سازمان بـيـن     2مشابه جايگاه جمهوري اسالمي ايران 

 ).2و  1شفافيت است (جداول شماره 

 

وضعيت جمهوري فدراتيو روسـيـه در         :  1جدول شماره   
الملل بر اساس شاخص ادراك فساد در          سازمان شفافيت بين  

  سال اخير 5

 



15 

 1394سال ششم/شماره شصت و نهم/ تير و مرداد  

ابتكارات جمهوري فدراتيو روسيه در راستاي           1-2-1
 مبارزه با فساد

روسيه داراي چارچوب قانوني جامع مبارزه با فساد است؛ قانون           
با موضوع مقابله با فساد، دريافت و پرداخت           273فدرال به شماره    

هاي دولتي و     رشوه، سوءاستفاده از موقعيت اداري، رانت در بخش         
خصوصي، فساد مأموران دولتي و مقامات شهرداري، روساي                

هاي دولتي، الزام مقامات دولتي و قضات به اعالم درآمدها و              شركت
امالك و مستغالت خود و همسران و كودكانشان (قبل از رسيدن به            

چنين   چنين گزارش موارد مشكوك به فساد و هم         سن قانوني) و هم   
روسيه با موضوع الزام همه نيروهاي           230قانون فدرال شماره      

عمومي و كاركنان دولت به ارائه گزارش و اطالعات درباره چگونگي            
چنين درباره دارايي     مصرف بودجه در نهادهاي مطبوع خود و هم         

شان ازجمله مجموعه قوانيني هستند كه به موضوع           اعضاي خانواده 
اند. قانون روسيه داشتن      مبارزه با فساد در فدراسيون روسيه پرداخته      
رتبه، نمايندگان شوراي     حساب بانكي خارجي را براي مسئوالن عالي      

هايشان ممنوع كرده است. بر         فدراسيون، دوما و اعضاي خانواده      
اساس قانون اين كشور، پرداخت تسهيالت و هداياي محدود به               

دالر   92روبل (تقريباً معادل      3000مقامات دولتي باارزش بيش از       
ي دولت به     ها  يورو) ممنوع است و بيش از آن جزء دارايي             69يا  

ها را ملزم     ها و كارخانه    شركت  273آيد. قانون فدرال شماره       شمارمي

 رديف سال تعداد كشورها رتبه امتياز

27 136 175 2014 1 

28 144 177 2013 2 

28 133 174 2012 3 

27 120 182 2011 4 

22 146 178 2010 5 

 رديف سال تعداد كشورها رتبه امتياز

27 136 175 2014 1 

28 127 177 2013 2 

28 133 174 2012 3 

24 143 182 2011 4 

21 154 178 2010 5 

 سال اخير 5الملل بر اساس شاخص ادراك فساد در  وضعيت جمهوري اسالمي ايران در سازمان شفافيت بين: 2جدول شماره 
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به توسعه سازوكارهاي همكاري با مجريان قانون، ايجاد ابزارهايي            
روز كردن    وفصل تعارض منافع و به       براي شناسايي، پيگيري و حل     

اي در محيط كار براي كاركنان نموده           هاي اخالق حرفه    مجموعه
است. روسيه جزء كشورهايي است كه كنوانسيون ملل متحد عليه            
فساد و كنوانسيون حقوق كيفري فساد در اروپا را امضا كرده است؛             

هاي ضد فساد در       چنين يكي از اعضاء گروه دولت         روسيه نيز هم  
 است. )GERCO( 3اروپا
 راهبردهاي دولت در راستاي مقابله با فساد:  1-2-2

دولت روسيه طرح ملي مقابله با فساد         2014در ماه آوريل سال     
روز كرد. اين طرح شامل         به  2015و    2014هاي    را براي سال   

هايي براي سيستم قضايي است كه زمينه را براي هماهنگ              توصيه
هاي صورت گرفته توسط دولت در راستاي مقابله با              كردن تالش 

كند. مقامات قواي     ها فراهم مي    فساد در سيستم قضايي و دادگاه       
هاي خود براي مبارزه با فساد         مجريه و مقننه ملزم به ارائه برنامه        

شدند. وزارت    2014اداري و اطمينان از اجراي آن تا پايان سال             
نام از همه كاركنان دولتي در          اي براي ثبت     كشور روسيه سامانه   

راستاي جلوگيري از سوءاستفاده اداري و تحت پيگرد و تعقيب قرار            
اندازي كرده است. در راستاي كاهش تعامل             دادن متخلفان راه   

مستقيم ميان مردم با كاركنان دولت و جلوگيري از به وجود آمدن             
اي براي    هاي خريد يك مرحله     فرصت براي اخاذي و فساد، فروشگاه     

شده است. روسيه آموزش مبارزه با فساد به               شهروندان تأسيس 
 كاركنان دولتي را باهدف افزايش آگاهي آنان اجباري نموده است.

 مراجع ضد فساد در روسيه:  1-2-3
توان نهادهاي ضد فساد در  شده مي هاي انجام طبق بررسي

 دسته تقسيم كرد:  6روسيه را بر اساس كاركرد و اهداف به 
كننده  كننده و هماهنگ دهنده، هدايت توسعه  -1

 هاي ضد فساد سياست
 4الف) شوراي ضد فساد تحت نظر نهاد رياست جمهوري

 5ب) كميسيون پارلماني مبارزه با فساد
 تحقيق، بررسي و افشاي جرائم مرتبط با فساد -2

 6الف) كميته تحقيق و بررسي فدرال روسيه
 7ب) وزارت كشور روسيه

 8ج) سرويس امنيت فدرال روسيه
ايجاد هماهنگي ميان مراجع مجري قانون در راستاي  -3

 تعقيب كيفري جرائم فساد
 9الف) دادستان كل روسيه

گسترش روشمند دانش مبارزه با فساد در نهادهاي -4
 هاي غيردولتي دولتي و سازمان

 10الف) وزارت كار فدراسيون روسيه

المللي مختص  اي و بين مشاركت در نهادهاي منطقه -5
 مبارزه با فساد و نظارت

 الف) دادستان كل روسيه
 11ب) وزارت دادگستري روسيه

 12ج) سرويس فدرال نظارت مالي روسيه
 كننده به شكايات مردمي (آمبودزمان) نهاد رسيدگي -6

 13الف) كميسارياي عالي حقوق بشر روسيه
 
 هاي نهادي ضد فساد در فدراسيون روسيه:  ظرفيت 1-3
 
 شوراي رياست جمهوري براي مبارزه با فساد:  1-3-1

نويس طرح ملي مبارزه با فساد         اين شورا موظف است كه پيش      
هاي مختلف سازماني را       اداري را تدوين كند؛ همچنين چارچوب       

براي ايجاد سازوكارهايي مؤثر در مبارزه با فساد كه بر اساس نتايج              
 ) است را ارائه كند.GERCO2013نظرسنجي (

 كميسيون پارلماني مبارزه با فساد (در روسيه):  1-3-2
كميسيون پارلماني مبارزه با فساد در روسيه در راستاي                  

تواند مخل    نويس لوايحي كه مي     وتحليل قوانين و تهيه پيش       تجزيه
 شده است. جريان فساد باشد تشكيل

 دادستان كل:  1-3-3
اي وجود دارد كه روي اجرا و نظارت           در دفتر دادستان كل اداره    

بر قانون مبارزه با فساد متمركز است. اين اداره در روسيه يك                  
هاي فساد توسط مأموران      صفحه وب براي آگاهي شهروندان از شيوه      

پرونده فساد مرتبط با       50اندازي كرده است. اين اداره          دولتي راه 
هاي المپيك زمستاني سوچي را رسيدگي كرده است و تاكنون            ي  باز

نفر، مؤسسه و شركت را در اين زمينه مجازات كرده              100بيش از   
گذاري اقليمي    است كه مبناي قانوني اين مجازات بيانيه سرمايه          

  است. 2014
 آژانس مبارزه با فساد:  1-3-4

آژانس منحصراً مسئول تحقيق و تعقيب جرائم مرتبط با فساد             
در روسيه) و دفتر دادستاني      FSBنيست. سرويس امنيت فدرال (     

عمومي مسئول مبارزه با فساد هستند. آژانس داراي گروهي است            
كه اكثراً با فساد داخلي سروكار دارد و نقص دائمي در آن دخالت و               

 نفوذ سياسي است. اعمال
 اتاق حسابرسي:  1-3-5

اين قسمت يك مؤسسه عالي حسابرسي در روسيه است كه               
هاي فدرال، بررسي سوء      وظيفه اصلي آن نظارت بر مديريت دارايي       

هاي   مديريت مالي و ارائه گزارش به دوماي روسيه است. گزارش             
شود كه وجود     سايت اين مجموعه منتشر مي      اتاق حسابرسي در وب   
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دهد. اتاق    بر صدها ميليارد روبل را نشان مي             نقص مالي بالغ   
حسابرسي يك اداره داخلي متناسب با صنوف براي مبارزه با فساد             
تأسيس كرده است. مميزي در روسيه مؤثر نيست و دولت عمدتاً              

 گيرد. هاي اتاق را ناديده مي گزارش
 كميسر حقوق بشر (در روسيه):  1-3-6

جمهور   كميسر حقوق بشر در روسيه (آمبودزمان) توسط رئيس        
شود. كميسر حقوق بشر        وسيله دوما منصوب مي       انتخاب و به   

اي تحقيق كند اما هيچ اختيار و حقي در مجازات            تواند در مسئله    مي
مجرمين ندارد. كميسيون اغلب نتايج يك تحقيق را به دوما ارائه              

دهد كه همين امر باعث شده برخي منتقدان استقالل آن را زير               مي
 سؤال ببرند.

صورت ساليانه    كميسيون حقوق بشر گزارش عملكرد خود را به        
كند كه در كميسارياي عالي حقوق بشر روسيه                  منتشر مي  

 دسترس است. قابل
 دولت الكترونيك:  1-3-7

ها و خدمات كه شامل        ها، آژانس   پورتال دولت لينك وزارتخانه    
كند. همچنين از      ماليات و ماليات گمرك است را ساماندهي مي          

طريق اين سايت ايجاد يك نظام يكپارچه نظارتي كه امكان                  
 دسترسي به همه مناطق روسيه را داشته باشد كامالً محتمل است.

 رساني عمومي:  فرآيند اطالع 1-3-8
ساماندهي   44رساني عمومي از طريق قانون فدرال شماره          اطالع

اي تمامي اطالعات     صورت شهري، فدرال و منطقه      شده است كه به   
هاي خريد آنالين را      درباره مناقصات دولتي، مزايدات و ساير روش       

سايت رسمي اين نهاد       كند؛ كه اين اطالعات در وب          منتشر مي 
دسترس است. قانون فدرال در پي كاهش نقش دولت در انجام              قابل
 –ها      نيروگاه   -خطوط لوله     -ها   هاي زير بنايي (بزرگراه        پروژه

ها به بخش خصوصي         آهن) و واگذاري نقش         راه   -ها فرودگاه
صورت رقابتي برگزار شود و برگزاري          است.مناقصه عمومي بايد به    

تواند باعث به چالش كشيده شدن تصميمات اين نهاد           ناموفق آن مي  
 در دادگاه شود.

 گيري:  بندي و نتيجه جمع
ترين موانع توسعه و شفافيت          عنوان يكي از اصلي       فساد به 

رود. فدراسيون    توسعه به شمار مي      اقتصادي در كشورهاي درحال    
روسيه به دليل حجم باالي دولت و دخالت آن در ساختار اقتصادي             

هاي اخير    برد و در سال     شدت رنج مي    اين كشور از پديده فساد به      
تالش خود را مصروف اصالح ساختارهاي اقتصادي خود نموده است.        

هاي قانوني و عضويت در نهادهاي         اين كشور با استفاده از ظرفيت      
المللي سازوكارهاي كارآمدي را در راستاي مبارزه با فساد و                بين

ارتقاي سطح نظارت اداري تأسيس نموده است كه باعث بهبود               

الملل شده است؛     نسبي جايگاه اين كشور در سازمان شفافيت بين         
هاي سالمت نظام اداري      اما با شرايط مطلوب و دستيابي به شاخص        

 مطلوب فاصله زيادي دارد.   
 

 پي نوشت:  

سال بود كه با اصالحات قانوني در          4تر دوره رياست جمهوري در روسيه          . پيش 1
 اجرا گرديد. 2012سال افزايش يافت و از سال  6به  2008سال 

الملل بر اساس اطالعات      . جايگاه جمهوري اسالمي ايران در سازمان شفافيت بين         2
كه اين نهاد در ايران        ارسالي نهادهاي گزارش دهنده ايراني نيست و با توجه به اين             

نمايندگي يا دفتري ندارد عمدتاً اطالعات خود را از طريق نهادهاي ضد حاكميت در                
جهت رتبه ايران در اين سازمان جاي تأمل           كند و ازاين    خارج يا داخل كشور تهيه مي     

 دارد.

) groupe d'États contre la corruptionنام اين گروه مخفف فرانسوي (        .3
است. اساس تشكيل اين نهاد نظارتي به توافقي كه در شوراي اروپا بين هفده كشور از                  

هاي مخالف    گردد. گروه دولت    امضا شد برمي    1991ميان كشورهاي عضو شورا در سال       
عضو دارد و عضويت در آن مفتوح است. تا قبل از ماه آگوست               49فساد در حال حاضر     

اند. هدف گروه     تمام كشورهاي عضو شوراي اروپا عضويت در اين نهاد را پذيرفته            2010
وسيله نظارت    ) بهبود ظرفيت اعضا در مقابله با فساد به        GRECOهاي مخالف فساد (     دولت

بر انطباق اعضا با استانداردهاي ضد فسادي شوراي اروپا همچنين ايجاد يك فرآيند پويا              
سازي كشورها از طريق فشار وارد آوردن به كشورهاي ناهمسان             براي ارزيابي و همسان   

هاي ملي ضد فساد كمك       است. اين روش نظارت در اين نهاد به شناسايي نقايص سياست          
دهد. (   شاياني كرده است و كشورها را در مسير اصالحات قانوني درست قرار مي                  

GRECO                اختياري در محاسبه فساد در كشورهاي عضو خود ندارد و اين كار توسط (
شود. دبيرخانه گروه     الملل بر اساس شاخص ادراك فساد انجام مي          سازمان شفافيت بين  

شده است و بناي ساختمان آن در سال            هاي مخالف فساد در شهر آگورا واقع          دولت
 به پايان رسيد. 2008

٤.Presidential Council for Combating Corruption(CCC) 
٥. Anti- Corruption Parliamentary Commission  
٦. The Investigative Committee of Russia Federation 
٧. Ministry of Internal Affairs of Russia 
٨. Federal Security of Russia 
٩.The Prosecutor General's Office of Russian Federation 
١٠.Ministry of Labor of Russia 
١١. Ministry of Justice of Russia 
١٢. Federal Financial Monitoring Service 
١٣.Human Rights Commissioner  
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دولت جمهوري خلق چين براي افزايش روند مبارزه با مـفـاسـد             
اقتصادي در اين كشور، از مردم خواست تا اپليكيشني كه به هميـن             

شده است، بر روي گوشي تلفن همـراه خـود نصـب                منظور ساخته 
 كنند. 

مبارزه با فساد اقتصادي در چين نيز، هوشمند شد. اين خبـري              
هاي مختلف و نشريات اقتصادي جـهـان از ايـن               بود كه خبرگزاري  

افـزاري   كشور مخابره كردند. دولت چين از مردم خواسته است تا نرم      
شده است را دانلود كرده و بـر           كه به همين منظور طراحي و ساخته      

 روي گوشي تلفن همراه خود نصب كنند. 
اپليكيشني كه دولت چين براي مبارزه با مفـاسـد اقـتـصـادي                

اندازي كرده است، قابليت نصب بر روي كلـيـه            فزاينده اين كشور راه   
ميليارد نفر از جمعيت ايـن كشـور را دارا               1هاي هوشمند     گوشي

افزار، كاربران قادر خواهـنـد بـود تـا از                باشد. از طريق اين نرم       مي
هاي مختلف، عكس     نمادهاي مفاسد اقتصادي در اين كشور درزمينه      

 گرفته و به مسئوالن مربوطه ارسال كنند.
اند كه ارسال سريع و بـاكـيـفـيـت             مديران اين طرح مدعي شده    

ها الكترونيكي شهروندان چيني از طريق اين اپلـيـكـيـشـن،               گزارش
مالحظه است. يكي از اين مسئوالن گفته است كـه     بسيار باال و قابل 

دقت توسط كـارشـنـاسـان          هاي دريافتي از سوي شهروندان، به       پيام
هـاي     شود و به مراجع مربوطه براي پيگـيـري          بررسي و پيگيري مي   

شود. از زمـان        تكميلي و برخوردهاي قضايي و عملياتي استفاده مي       
اندازي اين اپليكيشن، روزانه بيش از يك هزار پـيـام مـتـنـي و                    راه

تصويري از سوي شهروندان چيني براي اداره مبـارزه بـا مـفـاسـد                 
 شده است.  اقتصادي چين ارسال

استريت ژورنال آمريكا، آژانس ضـد فسـاد حـزب              به نقل از وال   
هـاي گـوشـي        هاي آنـالين و قابليــت     كمونيست چين، از دسترسي   

هوشمند براي توسعه خدمات دولت الكترونيك و تعامل با شهروندان          
هاي مختلف استفاده كرده است كه در جديدتريـن مـورد،              در حوزه 

هـاي شـهـرونـدان          ارائه اپليكيشني براي دريافت نظرات و پيشنهاد      
سايت مربـوطـه بـه نشـانـي             افزار از طريق وب     چيني است. اين نرم    

www.ccdi.gov.cn/client/index.html        ــلــود ــابــل دان ق
 باشد. مي

 هوشمند Appمبارزه با فساد اقتصادي با 
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كنند، فـهـرسـت       افزار را دانلود و نصب مي       وقتي كاربران، اين نرم    
شود كـه   افزار ارائه مي مختلفي از انواع فساد به زبان چيني در اين نرم   

توانند بـه بـخـش          اند، مي   ها با توجه به فسادي كه مشاهده كرده         آن
مربوطه رفته و گزارش خود را در زير بخش مربوطه ارائه كنند. ايـن                

ها،   هاي عمومي، ضيافت    هاي دولتي براي برنامه     فهرست شامل: بودجه   
هـاي     گردشگري داخلي، سفر به خارج از كشور، بـرگـزاري جشـن             

 باشد.  لوكس، مراسمات و مسائل ديگر مي
شده، عنواني را انتـخـاب        كه كاربران، از طريق ليست ارائه       هنگامي

شوند كه نوشتن متن و آپـلـود عـكـس              كردند، وارد بخش بعدي مي    
 باشد.  مي

توانند با كليك بـر روي         كاربران چيني پس از ورود اطالعات، مي      
طور ناشناس، به مقامات مربوطه       دكمه ارسال مطالب خود را سريعاً به      

ارسال كنند تا پيگيري شود. دولت چين اميدوار است، اين اپليكيشن            
بتواند، درزمينه كنترل و بازرسي موارد مربوط به فساد اقتصـادي در             

 اين كشور مؤثر باشد. 

ميليوني چين، در برخورد با مفـاسـد          كشور يك ميليارد و دويست    
اي داشته است و اكـنـون بـا اسـتـفـاده از                   اقتصادي، رفتار قاطعانه  

هـاي     ويژه در حوزه گوشي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات به       قابليت
طورجدي از بسترهاي آي.تي مدار، بـراي           كند به   هوشمند، تالش مي  

 رصد و پيگيري مسائل فساد مقامات دولتي در اين كشور، آگاه شود.
تن از سران نظامي و سياسي اين كشور بـه دلـيـل                250اخيراً،   

اند. چين، مجازات اعـدام را      مفاسد اقتصادي، دستگير و مجازات شده  
 معموالً براي مقابله با مفاسد اقتصادي در دستور كار قرار داده است. 

  
كنند، كشور چين، تـا سـال        بيني مي   تحليل گران اقتصادي پيش   

ميالدي، همچنان اقتصاد اول جهان را در اختيار داشته بـاشـد.              203
درصد را تجربـه كـرده         8چين سال گذشته ميالدي، رشد اقتصادي       

 سابقه گزارش شد بود كه رقمي بي
 

 (تصوير پرتال رسمي دانلود اپليكيشن مبارزه با مفاسد اقتصادي در جمهوري خلق چين)
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 كنيد. ها را مشاهده مي هاي مختلفي در سازمان برگزار شد. گزارش تصويري اين برنامه برنامه در ايام ماه مبارك رمضان ويژه

 محفل انس با قرآن كريم

 المللي ايران در چند نوبت در نمازخانه سازمان برگزار شد. محفل انس با قرآن كريم با حضور قاريان بين

 هاي سازمان  برنامه ويژه
 در ماه مبارك رمضان
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 كاركنان بازرسان سازمان در كالس آموزش قرآن كريم
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 بيت مجلس مناجات با حضور حاج سيد محمد موسوي ذاكر اهل
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 االسالم رئيسي دادستان كل كشور در جمع نمازگزاران حجت
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 جشن والدت امام حسن مجتبي (ع) با حضور 

 رئيس مجلس شوراي اسالمي) (نايبفرد  والمسلمين سيدمحمدحسن ابوترابي االسالم  حجت
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 والمسلمين محسن الهي در مراسم عزاداري به مناسبت  االسالم حجت 

 هاي ليالي قدر  شهادت امير المومنين حضرت علي (ع) و شب
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بازرسان بايد تالش كنند عيوب را نزد هركسي نـگـويـنـد. اگـر                 
ها نظارت كرد حق ندارد عيوب را پـيـش          سازمان بر عملكرد سازمان   

هركسي بگويد. تذكر ديگر آنكه اخبار را از فاسق كسب نكنيد. قـرآن               
كنيـد، حـتـمـاً         فرمايد درباره اخباري كه كسب مي       در اين رابطه مي   

تحقيق كنيد. ديگر آنكه با موج حركت نكنيد؛ خيلي از خبرها مـوج               
 است و واقعيت ندارد.

البالغه از سه دسته بازرس يادشده است. يـكـي بـازرس                در نهج 
عـنـوان      دارند گزارش دهند و از آن به        عمومي است و همه مردم حق     

دهند كه حـقـوق    شود. يك گزارش را نيز كساني مي        ياد مي »بلغني«
وابـعـث   «فـرمـايـنـد         ها مي   گيرند و اميرالمؤمنين(ع) درباره اين        مي

 »عيني بالمغرب «البالغه يادشده،     بازرس ديگر كه در نهج     .»العيون

 اند كه بازرس ويژه و مخصوص هستند.

مـوقـع گـزارش        در امر بازرسي از متخصصين استفاده كرده و به        
تخلف دهيد. در دام قرار نگيريد. گاهي اوقات انسان ناخودآگاه در دام       

گيرد؛ مانند پذيرش هديه يا موقعيت. گمان نكنيـد از ايـن                 قرار مي 
ها، بيمه هستيد. همه در معرض فريب هستيم؛ گـاهـي اوقـات                  دام

 شود. خورد كه خودش هم از آن آگاه نمي انسان به نحوي فريب مي

كساني كه عمري در علم و تقوا روزگار گذراندند فريب شيطان را            
خورند چه برسد به شما كه اكثراً جوان هستيد؛ بنابراين اگر خـدا               مي

ها كـاري     دست شمارا نگيرد، تحصيالت و حقوقدان بودن و اين حرف         
سال پشت فـرمـان       30اي بعد از      برد. ممكن است راننده      از پيش نمي  

 اي از ياد خدا غافل شد. خواب برود؛ بنابراين نبايد لحظه

نبايد در كار بازرسي فقط از يك منبع اطالع گـرفـت و بـايـد                   
ها را    وسقم يك خبر را از چند منبع بررسي شود. حتماً گزارش             صحت

قبل انتشار مورد ارزيابي قرار دهيد تا خدايي نكرده آبروي مـؤمـنـي              
جهت ريخته نشود. پيشگيري كنيد؛ اگر گزارشي از يك تخلف بـه               بي

دست شما رسيد آن را در اسرع وقت رسيدگي كنيد تا مانع گسترش  
تخلف شويد. براي تهاجم خبري بسترسازي نكنيد. چـراكـه بـعـضـاً          

كند. به ظن و گـمـان تـكـيـه               دشمن از اين شرايط سوءاستفاده مي     
نكنيد. قرآن آياتي دارد مبني بر اينكه برخي با ظـنـيـات زنـدگـي                   

اي را دست هركسـي   كنند. كار بازرسي را تقسيم كنيد. هر پرونده          مي
كنيد صفت كرامت داشته باشـيـد. در            نسپريد. وقتي بازرسي هم مي     

 چشم ببينيد. بازرسي دقيق باشيد. همه را با يك

 البالغه  نگاه قرآن و نهج
 به امر بازرسي و نظارت

 
والمسلمين محسن قرائتي در جمع بازرسان و  االسالم سخنان حجت

 كاركنان سازمان بازرسي كل كشور



 نشريه سازمان بازرسي كل كشور 

28 

 
وبيش وجود دارد و به هـيـچ           فساد در هر جامعه و هر كشور كم       

تواند ادعا كند كه از فساد در امـان بـوده               صورت هيچ كشوري نمي   
هاي صورت گرفته در جـوامـع بشـري، ابـعـاد                است؛اما با پيشرفت  

تر نيز شده است به دليل عدم وجـود            مختلف فساد كه هرروز متنوع    
اي را در برابر رونـد تـحـقـق              استراتژي در مقابل فساد، بحران ويژه     

هـاي     شـرط    عنوان پيش   جامعه مدني، تجديد حيات اجتماعي و...به        
هرحال  عوامل فسـاد اداري          تحقق دموكراسي خلق نموده است. به      

بايست اين    داراي دو بعد داخلي و خارجي است كه در اولين قدم مي           
 دو بررسي شود.

 عوامل داخلي:  -الف
ماهيت و اشكال فساد اداري پيش از همه در درون مكـانـيـسـم               
سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و غيره يك نظام حاكمـيـتـي            

ها موجود در يك نـظـام    گيرد شايد بتوان گفت ساير بحران شكل مي 
حكومتي بيشتر متأثر از  همين عوامل داخلي باشد و آن نـيـز بـه                  

شده در جامعه در مواردي ازجـملـه مـادي،             دليل رفتارهاي نهادينه  
اي و  حتي تغيير محل قوانين از ضـوابـط             و يا مديريت قبيله       معنوي

توانـد در      به روابط باشد. در اين مبحث جا دارد به رفتارهاي كه مي            
اي داشته   بررسي عوامل داخلي فساد، آن را تشديد و تائيد كند اشاره          

 باشيم.
 عامل اداري:  -1

روابط اداري كه مبتني بر بوروكراسي موجب تورم تشكيالتـي و            
گردد. در اداراتي كه در برابر كـار           يكي از عوامل مهم فساد اداري مي      

هـاي مـخـفـي و           شده باشد، بيكاري    كم، كارمندان زيادي استخدام   
و عـرضـه         دار گـرديـده     خلق و وجهه كاري آن اداره خدشه         علني

شود. متأسفـانـه در روابـط            پذير مي   خدمات به عموم جامعه آسيب    

هـا سـعـي         مبتني بر بوروكراسي اكثر نهادهاي عمومـي و ارگـان           
ها وسيع و  كـارمـنـدانشـان زيـاد و             نمايند كه ادارات تابعه آن      مي

ها بيشتر و بيشتر باشد تا در نـظـر             يافته به آن    هاي اختصاص   بودجه
آراء عمومي بزرگ و باعظمت جلوه نمايند. همين چند نكته عوامـل             
اداري فساد در نهادهاي عمومي، بيانگر رفتار انحصاري در  روابـط              

توانـد    نوبه خود مي    اقتصادي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي بوده و به       
هاي علمي و     عامل ساير بحران كنوني كشور نيز بگردد. بنا بر بررسي          

المللي بوروكراسي و عريـض و طـويـل             شده در مراجع بين     پذيرفته
اي است كه بـه       شده  هاي اداري داراي ايرادات پذيرفته      نمودن دستگاه 

همين داليل توجيهي براي گسترده نمودن دستگاه يا نهاد عمـومـي            
طور خالصـه بـه      دولتي وجود ندارد. در اين خصوص اگر بخواهيم به       

توان به چند نـكـتـه زيـر            گيري اين مباحث اشاره نمايم  مي        نتيجه
عنوان آثار و تبعات بوروكراسي و عريضه و طويل نمودن نهادهـاي              به

 طور اجمال اشاره كرد. دولتي به
 هاي نظام اداري عدم وجود شفافيت و پاسخگويي در فعاليت -1
 عدم وجود امنيت شغلي براي كاركنان -2
نارسايي، پيچيدگي، تناقض و ابهام در قوانيـن و مـقـررات                -3
 اداري
 ها ساالري در عزل و نصب عدم نظام شايسته -4
اي كاركنان    كفايتي حرفه   ضعف دانش و تخصص مديران و بي        -5

 گرايي (باندبازي) و رواج گروه
 عدم وجود انگيزه (تشويق و تنبيه در ادارات) -6
 هاي اداري انحصار در فعاليت -7
طرف براي رسيدگي به شكـايـات         نبودن مرجع مشخص و بي      -8

 مردم از واحدهاي دولتي
 در ادارات و نهادهاي دولتي  »ضوابط«بر  »روابط«تقدم  -9

 

 عوامل فساد اداري
 
 دكتر عبدالواحد مشعل، گروه علوم اجتماعي 

 2014دانشكده ادبيات دانشگاه بغداد، جوالي 
 
 مترجم: محمدرضا پناهي
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الذكر تبعات زير در جـامـعـه           در صورت عدم توجه به موارد فوق      

ساالري به وجود خواهد آمد و كمترين اثر آن سـرخـوردگـي                 ديوان
كاركنان نهادهاي دولتي و تشديد عوامل فساد خواهد بود در چنـيـن    

 گونه تصويربرداري گرديده است:  شكلي فساد اداري اين
دانـش،     كاهش مديريت سالم و نصب افراد غير متعهد و بـي            -1

 هاي حساس. تجربه در پست بي
 هاي ادارات. عدم ثبات در ساختار تشكيالتي وپست -2
عدالتي در تعيين كـادر      ساالري و رواج بي     عدم تطبيق شايسته    -3
 اداري.
عدم رعايت اهليت كاري كارمندان  در تحصيـل و تـجـارب                 -4
 اداري.
هـا در       عدم رعايت تركيب ملي و مشاركت عادالنه قومـيـت           -5

 نهادهاي اداري.
هاي باال بدون در نظر داشت تخصص، سابقه كـار            گرفتن رتبه   -6

 در ادارات.
 ايجاد فضاي اختناق و نفوذ افراد صاحب قدرت در ادارات. -7
دور زدن ضوابط قانوني و يا نقض قانون تـوسـط  اشـخـاص                 -8

 صاحب قدرت 
متأسفانه رواج موارد فوق در بعضي از كشورهاي جهان سوم باعث     

عنوان هنجار اجتماعي شده و پديده جديدي به نام           بروز ناهنجاري به  
به وجود آورده اسـت.       »فرهنگ«عنوان يك     را به  »معافيت از جرم  «

اين پديده ناهنجار در كنار استراتژي تغيير گروهي كاركنان نهادهاي          
گـرايـي،      غيرسياسي و انتصاب گروهي آنان مبتـنـي بـر قـومـيـت               

گرايي يا حزب گرايي موجب تشديد تحريـك سـودجـوئـي از             سمت
هـاي     نظمي منصب و جايگاه دولتي شده و موجبات  انواع و اقسام بي         

انـد، را       شـده   قبلي بعدي كه كارمندان در آن تبديل       اداري در ادارات  
 فراهم نموده است.

 عامل سياسي:  -2
تسلط مستقيم و غيرمستقيم اشخاص صاحب قدرت، انحصارگـر،         

يـافـتـه در         گرا و يا حتي مجرمين سازمـان        قبيله گرا، خودكامه، قوم   
گردد. ديـگـر ايـنـكـه،             نهادهاي دولتي مانع تطبيق قوانين نافذ مي      

هاي اداري،    جلوگيري از معرفي و افشاي مفسدين كليدي در دستگاه        
هـا از       كنندگان حقوق عمومي افراد  و نظاير ايـن    گريزان، نقض   قانون

ها و نهادهاي جامعه مدني در يك نظام حكومتي، مبارزه            طريق رسانه 
 به ناكامي مواجه نموده است. عليه فساد اداري را 

المـلـلـي ازجـملـه          شده در دكترين بين     هاي پذيرفته   بنا بر نظريه  
گـونـه      الملل، عوامل سياسي فساد اداري ايـن          سازمان شفافيت بين  

 باشد:  مي
هاي تـنـظـيـمـي،         ها بر مبناي مصلحت     تقسيم قدرت و پست     -1

 ساالري. سمتي، مليتي، قومي، نه بر اساس شايسته
يـافـتـه در         نفوذ اشخاص صاحب قدرت و مجرمين سازمان        -  2

 هاي  دولتي. دستگاه
جلوگيري از افشاي اشخاص مفسـد و مـجـرم از طـريـق                    -3
 هاي جمعي. رسانه
 هاي بانفوذ در حاشيه قدرت در مبارزه عليه فساد. فشار گروه -4
 معافيت از قانون در برابر نقض قانون. -5

فساد سياسي مشروعيت حكومت را از بين برده و فاصله مـيـان              
دهد. فساد از اندازه اثربخشي و مشروعيت   دولت و مردم را افزايش مي     

سـازد.     كاهد، امنيت و ثبات جوامع را به خطر مواجه مـي   ها مي   دولت
فساد جايگاه و حيثيت حقوقي، اقتصادي، اخالقي، فرهنگي جامعه را     

هاي تعـامـلـي     آورد. فساد باعث عدم موفقيت در ديدگاه        زير سؤال مي  
بخـشـد.     گردد و مخالفين حكومت را تقويت مي        احزاب در جامعه  مي    

بايد تذكر داد كه عدم اطاعت از قوانين اوامر و ارشادات اسالمي يكي             
از عوامل مهم ايجاد فساد اداري اقتصادي، اجتمـاعـي و سـيـاسـي                 

شود چه تطبيق قوانين و پيروي از اوامـر و ارشـادات                  محسوب مي 
تـوان بـه        گردد. در اين زمينه مـي     اسالمي باعث جلوگيري فساد مي    

كس را از حـكـم          اشاره كرد كه هيچ  »ص«حديثي از  پيامبر اكرم    
قسم به خدا  كـه  «فرمايند:    قانون مستثني قرار نداده و در كالمي مي       

 »اگر فاطمه دختر محمد دزدي كنددستش را قطع خواهم كرد.

 

 پيامدهاي فساد سياسي: 
آورد كـه      فساد سياسي پيامدهاي ناگواري را در جامعه به بار مي         

ها و مشكالت زيادي چون جنگ، خشونت و قـيـام            منجر به نابساماني  
هـاي     ها و يا انـقـالب       عليه حاكميت در جامعه شده و باعث فروپاشي       

طوري كه عوامل فساد سيـاسـي         گردد. همان    ها مي   دروني در حكومت  
و هر عامل پيامد و         هم زياد است    شمارش نيست، پيامدهاي آن     قابل

يا پيامدها را در پي خود دارد. در اينجا پيامدهاي مهم فساد  سياسي               
 گردد. صورت مختصر ذيالً يادآوري مي به
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صورت نادرست اختصـاص      فساد منابع توليدي و خدماتي را به       -1
 دهد. مي

 دهد. مصارف عمومي و تجاري را افزايش مي -2
 آورد. سطح رشد اقتصادي و اجتماعي را پائين مي  -3
 دهد. بازدهي كار در نهادهاي دولتي و خصوص كاهش مي -4
تساوي اقتصادي را تشـديـد نـمـوده و سـطـح                   فقر و عدم   -5

 دهد. ها رابين افراد خصوصاً در مقابل زنان افزايش مي خشونت
 شود. حاكميت قانون ضعيف شده و روابط بر ضوابط حاكم مي -6
 گردد. مانع اصالحات دموكراتيك مي -7
 دهد. ثباتي سياسي را افزايش مي بي  -8
 دهد. هاي مافيايي را افزايش مي ميزان جرائم و فعاليت  -9

ها در جامعه     صلح و امنيت را برهم زده و باعث ايجاد بحران           -10
 گردد. مي

ها جاي    هاي ملي و ديني را پايمال ساخته، ناهنجاري         ارزش  -11
 گيرد. هاي اخالقي را مي ارزش

هاي اقـتـصـادي و          تورم تشكيالتي به وجود آمده، فعاليت       -12
 سازد. اجتماعي را به ركود مواجه مي

جايگاه، حيثيت حقوقي، اجتماعي، اخالقي و اقتـصـادي و             -13
 برد. مشروعيت دولت را زير سؤال مي

هاي اجتماعي، اقتصادي، واداري شده و بـاعـث    موجب زيان   -14
 شود. توزيع غيرعادالنه منابع ثروت جامعه بين افراد  جامعه مي

رود و      شفافيت در درآمدها و مصارف دولت از بـيـن مـي               -15
 رسد. هاي غير مولد و غير مثمر به مصرف مي بودجه درراه

معامالت تجاري تقليل يافته و ارزش پول داخلي را كمـتـر              -16
 سازد. مي

تفاوتـي،    يافته و باعث بي     اميد مردم براي آينده بهتر كاهش       -17
گردد و روحـيـه         كفايتي افراد و دوري افراد از دولت مي         تنبلي، و بي  

 سازد. اشخاص صادق و درستكار را ضعيف مي
الزم به ذكر است عوامل ديگري مانند قوم و قبيله، زبان، حـزب،              
استخدام ناشايسته مشاورين خارجي، تضادهاي مذهبي، عدم تطبيـق    
قانون، نبود آگاهي بنيادي ديني و مواردي ديگر  نـيـز از  مـوارد                    

ذكر در عوامل داخلي فساد اداري است كه در حال حاضر خـارج               قابل
 باشد.  از حوصله اين نوشتار مي

 عوامل خارجي:  -ب 
آشكار است كه حضور استثمارگرايانه در  ساير كشورها، منفعتـي           
براي كشوري كه مورد استثمار  قرارگرفته باشد ندارد. مـتـأسـفـانـه                

المللي  اقـدام      هاي بين   بسياري از كشورهاي قدرتمند با بهانه سازمان      
نماينـد ايـن       توسعه مي   به حضور در كشورهاي جهان سوم  يا درحال        

حضور همواره با مداخله در امور امنيتي، نصب افـراد در مـقـامـات                 
كليدي دولت، عقد قراردادهاي اقتصادي يا دخالت در فرهنگ جامعه          

 بوده است.
توسعه معموالً عقـد قـراردادهـاي          متأسفانه در كشورهاي درحال   

هاي خارجي و      كالن اقتصادي با طرف   
هاي اقتصادي، همواره     يا دريافت كمك  

با شائبه  فساد همراه بـوده و آنـچـه             
هـا  يـا         گونه كمك   عنوان منافع اين    به

هـاي    قراردادهاي اقتصادي نصيب طرف   
خارجـي شـده اسـت بـراي كشـور              

سومي منفعت عمومي نـداشـتـه         جهان
 است.

فشارها و نفوذ كشورهاي خارجي  بـر         
شـود،     دستگاه اداري كشور وارد مـي       

 اند:  عبارت
دخالت اقتصادي يا ايـدئـولـوژيـك          -1

 بيگانگان و عوامل خارجي 



31 

 1394سال ششم/شماره شصت و نهم/ تير و مرداد  
 فشار بخش خصوصي بر بخش دولتي. -2
 نفوذ در كاركنان دولت. -3

توسعه،   ترين نفوذ خارجي بر دستگاه اداري كشورهاي درحال         قوي
باشند. تمام كوشش اين       هايي هستند كه داراي چند مليت مي        شركت
ها بدون توجه به منافع و پيشرفت كشوري كـه در آن كـار                   شركت

شود كه حداكثر منافع را براي خود به دست           كند، مصروف آن مي     مي
ها به اقتصاد، ارز خـارجـي و           آورند. خروج نامحدود عوايد اين شركت      

 كند. ي شديدي وارد مي هاي كشور لطمه ي پرداخت موازنه
 راهكارهاي مبارزه با فساد: 

ناپـذيـر     بر البته برگشت    مبارزه با فساد يك فرآيند طوالني و زمان       
شود، اما تنها راه غلبه بر آن عزم          است كه در زمان  كوتاه حاصل نمي       

و اراده سياسي است. و همواره در فرآيند مبارزه با فساد سه چيز بايد               
 مدنظر باشد؛ 

 تواند باشد.  ناپذير و همگاني مي فساد يك امر اجتناب -اول 
فرايند طوالني مداوم است كه در مـدت          غلبه بر فساد يك     -دوم

 شود.  كوتاه حاصل نمي
كـه در      چنان  هرحال مبارزه با فساد بايد نتيجه بدهد.آن         به  -سوم  

 كشورهاي مختلف نتيجه داده است.
به اعتقاد بانك جهاني استراتژي مبارزه با فساد بر پنـج عـنـصـر                

 اند از:  كليدي استوار است كه عبارت
 افزايش پاسخگويي سياسي.  – 1
 تقويت مشاركت جامعه مدني. – 2
 ايجاد يك بخش خصوصي رقابتي. – 3
 شده قدرت. موانع نهادينه – 4
   بهبود ارتقاي مديريت بخش دولتي. – 5

راهبرد مهار فساد دارند      اين پنج عنصر براي اجرايي شدن نياز به       
براي كشورهاي جهان سـوم در ايـن           كه  ترين راهكارهايي   كه  مهم  

مـرحلـه زيـر        تواند موردتوجه دولت قرار گيرد، در چهـار         راهبرد مي 
 خواهد بود: 

 مبارزه مستقيم:  -اول
در مبارزه مستقيم دولت بايد به جنگ فساد و مظاهر آن بـرود.               

هـاي دولـت بـايـد در ايـن مسـيـر                    تمام امكانات و دست داشته    
ها در اين مرحلـه نـيـاز بـه              كارانداخته شود. البته موفقيت دولت       به

 المللي دارد. صورت بين صورت داخلي و چه به تحقيق و تفحص چه به

 گيري:  پيش -دوم 
در تمام كشورهاي جهان كه معضل فساد را تـجـربـه             گيري  پيش

هاي مهار فساد بوده است. در اين مرحله دولـت              اند، يكي از راه     كرده
كارمندان كاركنان دولـت بـپـردازد.           بايد به تأمين نيازهاي اساسي    

تأمين نياز كارمندان دولت در وهله نخست، باال بردن ميزان حـقـوق             
هاي تشويقـي و       ها است. دومين كار در اين راستا سياست          مزاياي آن 

هـاي     ها نهادها پياده شود. سيـاسـت         تنبهي است كه بايد در سازمان     
تنها اعطاي جوايز ارتقاي مناصب بلكه بـه وجـود آوردن               تشويقي نه 

راهكارهاي پيشگـيـرانـه      نامي و صداقت امثال آن است.        فرهنگ نيك 
هـاي     سـيـاسـت     البته كه تنها مربوط به افراد نيست بلكه شـامـل           

فرهنگ گزارش دهي و ايجاد سازوكارهاي قانوني         سازي، بسط   شفاف
 شود. و سازماني براي پيشگيري از فساد مي

 هاي علمي پژوهشي:  تشكيل گروه –سوم 
هاي  براي موضوع مهمي چون فساد اداري، پيش از هر چيز تبيين       

و شناخت علل و عوامل مختلف فساد با تمـام رويـكـردهـاي                 علمي
هاي بشري، يك ضـرورت        هاي مختلف علوم و دانش      موجود در شاخه  

آيد. تنها در پرتو شناخت درست و راهبردهاي           حساب مي   ونيازمبرم به 
تنها بر فساد بلكه بر تمام معضالت سياسي،  توان نه علمي است كه مي 

اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، فائق آمد. در اين راستا بـايـد افـراد                 
هاي مختلفي چون، حـقـوق، سـيـاسـت،              نخبه و دانشمند در رشته    

آيـنـد و        شناسي، مديريت، اقتصاد و... گرد هـم            شناسي، روان   جامعه
 پذير آرايه كنند.  محاسبه و كميت راهبردهاي علمي و قابل

 راهبردهاي فرهنگي:  –چهارم  
راهبردهاي فرهنگي يكي از راهبردهايي هستند كه در آن تـنـهـا         

هاي هـمـگـانـي،        دولت حضور ندارد، بلكه در اين راستا بايد از رسانه    
ها، نهادهاي مدني، مساجد، نهادهاي مـذهـبـي و...               مدارس، دانشگاه 

استفاده شود. در ذهن و وجدان جامعه، مفاهيمي چون هويت مـلـي،              
هـايـي چـون         وحدت ملي، مشاركت سياسي، نمادهاي ملي و ارزش       

هاي ديني يا هنوز شكـل   دموكراسي، آزادي، حقوق بشر و حتي آموزه   
اند. به     اند، به گونه غلط و وارونه جا گرفته         گرفته  اند يا اگر شكل     نگرفته

همين خاطر تغيير در باورهاي اجتماعي و سياسي نهادينه ساخـتـن            
تواند به روند كاهش فساد و مهار         مفاهيم جديد ضرورتي است كه مي     

 خوبي كمك كند. آن به



 نشريه سازمان بازرسي كل كشور 

32 

هاي اداره كل منابع انساني       ها و سيـاسـت    لطفاً برنامـه 
ويـژه   و تحول اداري سازمان در مورد آموزش كاركنان  به         

 بازرسان را بيان نماييد؟

 آمـوزش   حاضر  حال  . در بخش آموزش بدو خدمت بازرسان: در         1
 از  هـاي مـخـتـلـف         سازمان  در  كاركنان و دوره كارورزي     بدو خدمت 

آموزش در سازمان بازرسـي كـل          است. اين    برخوردار  خاصي  جايگاه
 هـاي    هر فرد، طـي دوره       شغلي  رشته  شدن  از مشخص   كشور، پس 

خدمت و گذراندن دوره      بدو  آموزش  گيرد. اهميت    مي  صورت  ضروري
مرحله، بـازرس      اين  تا  كه  است  نهفته  نكته  اين  در كارورزي بازرسان 

 شـغـل    بـا   رابـطـه    در  اقـدامـي    يا  فعاليت  جديد االستخدام، هيچ نوع   
 نيندوختـه   زمينه  اين  در  نيز  اي  تجربه  و  نداده  انجام  خويش(بازرسي)  

 گذاري  پايه  آموزش، در   نوع  اين  در  آموزشي  تمام موضوعات   است، لذا 
 به  براي  باشند و   مي  مؤثر  العاده  فوق  فرد  بعدي  هاي  مهارت  و  ها  فعاليت
 هـاي    فـعـالـيـت      با  تئوريك  هاي  آموخته  تطابق  عدم  رساندن  حداقل
باشند. به همين منظور دستـورالـعـمـل            مي  مؤثر  بسيار  كاري  محيط

مـاده     8كارورزي از سوي اداره كل منابع انساني و تحول اداري در             
عنوان راهنماي عملي در جهـت آمـوزش           ازاين به   شده كه پس    تدوين

 بازرسان مورداستفاده قرار خواهد گرفت.
. در بخش آموزش كاركنان صف: در سازمان بازرسي كل كشور،   2

كارآمد نظارتي، بهبود امور و ارتقاي سالمت نظام اداري              استقرار نظام 

شود. در اين راستا ايـن اداره كـل               ترين اهداف محسوب مي     از مهم 
جامع آموزش منابع انساني سازمان بازرسي كـل          نظام« ضمن تدوين   

و با رعايت مقررات قانون و نظام آموزش كـاركـنـان دولـت،       »  كشور
ريزي كشـور، تـالش داشـتـه بـا                ابالغي سازمان مديريت و برنامه    

هاي آموزشي در جهت تحـقـق اهـداف            ريزي و اجراي فعاليت     برنامه
 هاي اساسي بردارد.  الذكر، گام فوق

و ابتداي سال جاري بر اساس نظام         1393در سه ماه پاياني سال      
جامع آموزش منابع انساني سازمان و با توجه به اهمـيـت جـايـگـاه                 

ها و نيازهاي علمي، تخصصـي        ها، ضعف   مديريتي در شناسايي كاستي   
و مهارتي نيروي انساني، فرايند نيازسنجـي آمـوزشـي بـر اسـاس                 

صورت انـفـرادي در سـطـح بـازرسـان و                  هاي سازماني و به     پست
كارشناسان و كاركنان ستاد سراسر كشور آغاز گرديد. اداره كل منابع       
انساني و تحول اداري بر اساس روش تحليل شكاف، ابتدا اقـدام بـه                
ارزيابي نيازها و سپس نيازسنجي آموزشي بر اساس الگوي مـمـاس             

 است.  نموده
. در بخش آموزش سربازرسان: ازآنجاكه سازمان بازرسـي كـل              3

نظارت بـر   « دار وظيفه     قانون اساسي عهده    174كشور مطابق با اصل     

 

 بررسي تدوين نظام جامع 
 آموزش كاركنان

 
 وگو با محمد صنايع  گفت 

 مديركل منابع انساني و تحول اداري 

عنوان مؤثرترين راه تجديد و احياي            آموزش كاركنان به   
استعدادهاي انساني و ايجاد بستري مناسب براي هماهنگي            

رود،   ها انتظار مي    ها با وظايفي كه از آن       بيشتر مؤسسات و سازمان  
كه آموزش كاركنان باعث       باشد. ازآنجايي   همواره مدنظر مي   

هاي ادراكي، ايجاد و تقويت خودباوري،           گيري مهارت   شكل
پرورش خالقيت، تحقق كارگروهي، پرورش، ظهور و رشد وجدان         

هاي هر سازماني تشخيص      شود، آن را از بهترين فعاليت       كاري مي 
تنظيم و  «اند. اداره كل منابع انساني و تحول اداري باهدف             داده

سازي عناصر و      اتكا، براي طراحي و يكپارچه        ارائه سند قابل   
هاي آموزش منابع انساني سازمان بازرسي كل كشور و              مؤلفه

ها از بعد دروني و بيروني در راستاي          برقراري ارتباط مؤثر بين آن    
هاي آموزشي سازمان در قالب يك سيستم           اهداف و سياست  

به تدوين نظام جامع آموزش كاركنان پرداخته          »هدفمند و پويا  
هاي آموزش،    ها و سياست     است. در ادامه در خصوص برنامه       

مصاحبه با جناب محمد صنايع، مديركل منابع انساني و تحول            
 :  گردد اداري ارائه مي
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» هـاي اداري      حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگـاه    

منظور موفقيت در انجام مأموريت مهم نظارتي و ايـفـاي              هست و به  
سازي و ارتقاي چرخه نظام اداري و         نقش مؤثر و كارآمد خود در سالم      

اجرايي كشور وابسته به نيروي انساني مطلوب و برخوردار از قابليت و            
هاي بازرسي هست، آموزش سربازرسان از اهـمـيـت وافـري                مهارت

 برخوردار است. 
 مطرح  سربازرسان  آموزش  درزمينه  كه  نويني  رويكردهاي  از  يكي

آمـوزشـي     هـاي    برنامه  طراحي  هاي دانشي در    قابليت  كاربرد  گرديده
، باهدف شناسايي قـابـلـيـت       1394هاست. اين اداره كل در سال   آن

آزمـون سـنـجـش       « اي) سربازرسان در راستاي        دانشي(دانش حرفه  
، مرحلـه دوم     1392برگزارشده در سال    »  اي سربازرسان   دانش حرفه 

اي سربازرسان را در دست اقدام قرار داده كه بـر              ارزيابي دانش حرفه  
هاي متعدد با مديران و سربازرسان خبـره،          اساس آن پس از مصاحبه    

اي از      عنوان دانش حرفـه     هاي آموزشي كه سربازرسان بايد به       اولويت
ها برخوردار باشند استخراج و پس از بررسي، الگوي قابليت دانش             آن

شده است. به همين منظور در فـاز دوم              اي سربازرسان ترسيم    حرفه
اي سربازرسان، محتواي آموزشـي هـر يـك از               ارزيابي دانش حرفه  

ها قرارگرفته و سپس طي آزمـون          ها استخراج و در اختيار آن       اولويت
جامع، كليه سربازرسان سراسر كشور مورد ارزيابي قـرار خـواهـنـد               

 اند از:  گرفت. ازجمله اقدامات ديگر در مورد آموزش عبارت
منظور حفـاظـت و تـوسـعـه             . استقرار نظام مديريت دانش به      1
 هاي دانشي سازمان دارايي

. استقرار نظام ارتباطي ميان آموزش منابع انسانـي بـا سـايـر                 2
 هاي اداري در سازمان بازرسي كل كشور نظام

. استقرار الگوي آموزشي مدون مناسب، خاص سازمان بازرسـي           3
 كل كشور

ريـزي     مندي از منابع انساني توانمند با توجه به بـرنـامـه             . بهره  4
 اي به همراه تقويت شغلي هاي تخصصي و حرفه آموزش

هاي تكميلي در سازمان بـازرسـي         . استمرار و پيوستگي آموزش     5
 كل كشور

نـظـران      مند و مستندسازي تجربيات صاحـب       گيري نظام   . بهره  6
 سازماني و توليد دانش در آموزش  درون

آمـوزشـي و        -. گسترش تعامالت با مراكز و مؤسسات علـمـي       7
هاي معتبر كشور در جهت ارتقاي سطح علمي و مـهـارتـي                دانشگاه

 كاركنان سازمان  

آموزش چه نقشي در ايفاي مأموريت سازمان در امـر           
 نظارت و بازرسي و مبارزه با فساد دارد؟

يكي از مقوالت اساسي در بحث سالمت اداري و مبارزه با فسـاد،             
شـود.    پذيري است كه يكي از اركان نظارت محسوب مي          بحث نظارت 

هـاي     پذيري دستگاه   هاي نظارت   نقش آموزش مديران در تقويت پايه     
اجرايي از اهميت وافري برخوردار هست. نتيجه تحقـق مـأمـوريـت               

هاي اجرايي واداري كشـور         سالمت اداري دستگاه    سازمان بازرسي به  
ياري رسانده و اگر نظارت بهنگام، مؤثر و اثربخش باشد، خروجي كار، 
حصول اطمينان از اجراي صحيح قوانين خواهد بـود. در خصـوص            
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نـظـارت   « و    » ناظر« پذيري بايد بيان نمود كه دوروي نظارت،          نظارت
هستند. بنابراين اگر فقط بخواهيم اعمال نظارت كنيم و در              » شونده

طرف مقابل، فرهنگ پذيرش نظارت وجود نداشته بـاشـد، مـيـزان               
بسـا     سالمت اداري يا اجراي صحيح قوانين يا حسن جريان امور چـه           

 شود.  اثر مي كاهش پيداكرده و يا كمرنگ و بي
در سازمان، اعتقاد راسخي براي تحقق اثربخش بـودن نـظـارت              

پـذيـري را در          هاي نـظـارت     وجود دارد. به همين منظور، بايد پايه       
هاي اجرايي تقويت كنيم و در گام اول، آموزش مديران، يـك              دستگاه

پذيري كمك كند.     تواند به فرهنگ نظارت     راهكار اجرايي است كه مي    
بنابراين مديران بايد در يك فرايند زماني مشخص و به تعبير مـقـام            
معظم رهبري در يك عملـكـرد جـهـادي، آمـوزش داده شـونـد.                    

پذيري به يك حركت جهادي نياز دارد كه          سازي براي نظارت    فرهنگ
موفقيت آن بدون همياري و هـمـكـاري مسـئـوالن در آمـوزش                   

 هاي اجرايي ميسر نيست. دستگاه

سازمان بازرسي و اداره كل منابع انساني و تحول اداري          
هاي اجرايي كشـور بـراي         هاي متعددي با دستگاه     نشست

هاي آموزشي داشته است، لطفاً بفرماييد چه         توسعه همكاري 
 شده است؟ اقداماتي صورت گرفته و چه نتايجي حاصل

آموزش كاركنان فرايندي براي سازگاري افراد با محيط متحول           
سازماني و درنتيجه انطباق سازمان با محيط بيروني است. آموزش و             
بهسازي نيروي انساني باعث دانش و معرفت باالتر، توانايي و مهـارت            

تر كاركنان سـازمـان بـراي اجـراي             بيشتر و بينش و بصيرت عميق     
هاي شغلي شده و درنتيجه مـوجـب نـيـل بـه                  وظايف و مسئوليت  

گردد. بـر       هاي سازماني باكار آيي و اثربخشي بيشتر و بهتر مي           هدف
ريزي و تالش براي آموزش، ارتقاء و توانمنـدسـازي            اين اساس برنامه  

طور عام و اداره كـل      كاركنان، همواره در دستور كار سازمان متبوع به       
هـاي     طور خاص قرار داشته و در سال        منابع انساني و تحول اداري به     

 هاي مختلفي در اين راستا طراحي و اجراشده است. اخير برنامه
هـاي     هاي اتخاذشده در اين زمينه، اجراي بـرنـامـه           يكي از روش  

آمـوزشـي      -هاي علمـي    آموزشي از طريق ايجاد و گسترش همكاري      
هاي تخصصي   هاي اجرايي بوده كه درزمينه آموزش       سازمان با دستگاه  

 بازرسان سازمان منشأ آثار زيادي شده است.

 اقدامات: 
نفـر از     50همايش با حضور بيش از        4ريزي و برگزاري      . برنامه  1

 هاي اجرايي مديران منابع انساني دستگاه
هاي آموزشي سازمـان      . تهيه و تنظيم منشور گسترش همكاري       2

 هاي اجرايي  بازرسي كل كشور با دستگاه

هـاي اجـرايـي         هاي حقوقي به برخي از دستگـاه  . ارائه آموزش   3
منظور آشنايي مديران و كاركنان باكيفيت و نوع تخلفـات            متقاضي به 

 باهدف ارتقاي سالمت نظام اداري

. تدوين بسته آموزشي باهدف آشنايي بيشتـر بـا وظـايـف و                  4
هـاي     هاي سازمان بازرسي كل كشور(يك نسخه به دستگاه          مأموريت

 اجرايي تحويل شد.)

. تدوين بسته آموزشي نقش و جايگاه آموزش در فرايند نظارت            5
 هاي اجرايي برداري به دستگاه و بازرسي و ارسال جهت بهره

ريزي، هماهنگي و تأمين اساتيد موردنياز براي برگـزاري           . برنامه  6
 هاي اجرايي هاي آموزشي دستگاه دوره

. برگزاري جلسات كميته تخصـصـي دبـيـرخـانـه گسـتـرش                  7
هاي اجرايي باهدف طـراحـي         هاي علمي آموزشي با دستگاه      همكاري
هاي آموزشي تخصصي و سايـر مـحـتـواهـاي مـربـوط بـه                     كارگاه

 هاي آتي، به شرح اقدامات زير:  همايش

 رئيسه تخصصي:  هيأت 3الف) طراحي 
پذيري و مـقـابلـه         هاي تقويت نظارت    كارها و شيوه    الزامات، راه   -

هاي اجرايي از طـريـق آمـوزش         بافرهنگ نظارت گريزي در دستگاه   
 ويژه مديران كاركنان به

بـررسـي نـقـش       « اجراي پروژه مشترك پژوهشي در خصوص         -
 »آموزش كاركنان در تسهيل و اثربخشي فرايند نظارت و بازرسي

كـارهـايـي بـراي مـرتـبـط كـردن و بـه                     بررسي و ارائه راه     -
هاي اجـرايـي و        هاي آموزشي و تجارب دستگاه      گذاري برنامه   اشتراك
 سازمان

تـقـويـت فـرهـنـگ         « گـانـه       8هاي آموزشـي     ب) تدوين دوره  
جهت ابالغ به   »  1394هاي اجرايي در سال       پذيري در دستگاه    نظارت
 هاي اجرايي دستگاه

هاي آموزشي براي كاركنان سازمان بازرسي كل         ج) برگزاري دوره   
 93و  1392هاي اجرايي در سال  كشور با همكاري دستگاه

هاي آمـوزشـي گـامـي          ريزي و اجراي فعاليت     اميدواريم با برنامه  
 هاي سازمان برداريم. اساسي در جهت تحقق اهداف و مأموريت
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 خانواده اولين شهداي شهرستان دامغانكل استان سمنان با  ديدار بازرس

 8اتفاق همراهان با حضور در منزل خانواده اولين شهداي شهرستان دامغان ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي                     بازرس كل سمنان به   
 سال دفاع مقدس، با ايشان ديدار و گفتگو كردند.

 كل استان سيستان و بلوچستان جلسه شوراي قضايي استان در بازرسي

 كل استان سيستان و بلوچستان برگزار شد. در دومين روز از بزرگداشت هفته قوه قضائيه، جلسه شوراي قضايي استان در بازرسي

استاني  گزارش 
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 جلسه معارفه هيأت بازرسي در اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان مركزي
كل استان مركزي رونق اقتصادي، حمايت از صنايع توليدي و معادن و جلوگيري از تعطيلي واحدهاي صنعتـي بـا لـحـاظ                           عشقي بازرس 

 هاي اداره كل صنعت، معدن و تجارت دانست. قوانين و مقررات را اولويت

 مالقات مردمي بازرس كل استان هرمزگان
بازرس هرمزگان و جمعي از كاركنان بازرسي به همراه ساير مسئوالن و كاركنان قضايي استان، ضمن حضور در برنامه مالقات مردمـي و               

 پاسخگويي به مسائل و مشكالت مردم در حوزه مسئوليت بازرسي، در صفوف نماز عبادي سياسي جمعه شهر بندرعباس حضور يافتند.
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 بازديد از شركت پااليش گاز بيدبلند
 

 بازرس كل استان خوزستان به همراه هيأتي از واحدهاي مختلف شركت پااليش گاز بيدبلند بازديد كرد.

 كل استان اصفهان جلسه شوراي اداري در بازرسي
كل اداره بازرسي استان اصـفـهـان، خسـروي وفـا                 و المسلمين محمودآبادي بازرس       االسالم  سومين جلسه شوراي اداري با حضور حجت      

 كل استان اصفهان برگزار شد.  كل دادگستري استان در بازرسي رييس



 نشريه سازمان بازرسي كل كشور
1394/ تير و مرداد 69سال ششم/ شماره   

سازمان بازرسي كل كشورصاحب امتياز:   
ابوالفضل روستاييمدير مسئول:   

محمد حسين صيرفيسردبير:   

محمدجواد صلواتي تهرانيدبير تحريريه:   
حسين علي پوردبير اجرايي:   
ياسر فاتحي، علي فخيمي: گروه تحريريه  

مجيد مقصوديصفحه آرا:   
حسين پرنده غيبيامور وب سايت:   

61362831تلفن:   
 

انتشار مطالب اين نشريه فقط با اجازه كتبي از روابط 
باشد عمومي سازمان بازرسي كل كشور امكان پذير مي  




