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 جستارگشایی
ترین راهبردهای تیات  انایی ات  که در کنار تددابیر تدرکوبگر    پیشگیری از ارم از شاخص

المللی و ملدی اتد د بدر همدین      ارا  انایی بینگ  تیات  موردتواه)قهرآمی ( برای مهار ارم 

آور و ارشدادگر متعدددی بده تردویه      المللدی اتدناد الد ام    اتاس، در پهنۀ تیات  اندایی بدین  

المللی حقوق مددنی و   اندد میثاق بین المللی )فراملی( داده اند که به این راهبرد اایگاه بین رتیده

یافتده فراملدی    هدای تدازما    ارزه بدا ادرم  پیما  تازما  ملل متحد بدرای مبد   ،(1966تیاتی )

های بارز این اتدناد   (، از نمونه2003و پیما  تازما  ملل متحد برای مبارزه با فساد ) ،(2000)

اندد )نجفدی ابرنددآبادی،     پیشدگیری از ادرم را شناتدایی کدرده     نا آشکارهستند که آشکارا و یا 

به  یگ ار قانو ترین تطح  برد در عالیدر عرصۀ تیات  انایی ایرا  نی  این راه د(576 :1383

 یتداز  یاتاتد »تدوا  از   کده در پرتدو ایدن تیاتد  مدی      یا گونه بهات د  شده شناختهرتمی  

و پنجاه و ششم قانو   صد کیاصل  5به میا  آوردد بر اتاس بند  تخن« شناتانه های ارم یافته

اقددام  »ددد (، دتتگاه قضایی مأموری  پیدا کرده ات  تدا  1358اتاتی امهوری اتالمی ایرا  )

انددازی   گیدردد ایدن نهداد نید  از آ  هنگدام بدا راه       به کدار را ددد« مناته برای پیشگیری از ارم 

-در صددد اارایدی  بده بعدد،    1380، البته از دهۀ «معاون  ااتماعی و پیشگیری از وقوع ارم»

های مختلف ایدن بندد بدوده اتد د هم،ندین، در همدا  عردر از رهگد ر          عملیاتی کرد  انبه

الیحۀ پیشگیری »و با تدوین « کمیسیو  پیشگیری از وقوع ارم مرک  مطالعات توتعۀ قضایی»

و پیگیری فرآیند ترویه آ  تاختارمند کرد  این راهبرد را مورد تأکیدد قدرار    (1)«از وقوع ارم

بده تدر    ااراشدد  با واود این، هنوز بندد مد کور در انتظدار     د(126 :1382داده ات  )نیازپور، 

ترین چالش این دتتگاه ذات/ ماهی  تدابیر پیشگیرانه ات  کده انجدام    بردد چه بسا، براسته می

همۀ آنها و امکانات مناته برای عملیاتی کرد  این راهبرد به تنهایی در توا  دتدتگاه قضدایی   

( نه صریحاً، بلکده  1358 د به همین اه ، خبرگا  قانو  اتاتی امهوری اتالمی ایرا  )نیس

تلویحاً در نخستین اصوا این قانو  تکالیف متعددی از املده پیشدگیری از ادرم را بدر عهددۀ      

فردل تدوم بدا     ژهید و بده اندد در واقع، در این قسم  از قانو  مد کور   های اارایی گ ارده دتتگاه

های پرشماری در عرصۀ پیشگیری از ارم به قوۀ مجریده واگد ار    مأموری « مل حقوق »عنوا  

ام این قانو ، حق شهروندا  بر تحریل رایگا  در  شده ات د به عنوا  مثاا، از رهگ ر اصل تی

گنجانده شده ات  که طبیعتداً عدالوه بدر داشدتن کدارکرد       وپرورش آموزششمار وظایف وزارت 

آیدد بده هدر رو، تحردیل افدراد در بسدتر       می به کاری از ارم هم حقوق بشری در پهنۀ پیشگیر

تواندد در پرورانیدد  شخردی  و     مدار ات  که مدی  های پیشگیری اامعه مدرته از امله شیوه

(د به این ترتیه، پیشگیری از ارم، 89 :1391آفرین باشد )نیازپور،  پ یر کرد  افراد نقش اامعه

بۀ نهادهای دولتی و حتی اامعوی نیداز داردد از ایدن رو،   اان راهبردی ات  که به مشارک  همه
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هدای   کدارگیری اقددام   خبرگا ، مدیری  پیشگیری از ارم را به دتتگاه قضدایی و هم،ندین بده   

 اندد پیشگیرانه را به قوۀ مجریه واگ ار کرده

تدوا  بده پیشدگیری     آنهدا مدی   ۀازاملد های متعددی ات  که  پیشگیری از ارم دارای گونه

پیشدگیری عمدومی شدامل     (د138 :1378اختراصی اشاره کدرد )نجفدی ابرنددآبادی،     عمومی و

های غیرکیفری ات  که برای کداهش مید ا  همدۀ اندواع ب هکداری بده صدورت         مجموعه شیوه

هدای   ، چدارچون درواقدع گیرند؛ مانند پیشگیری رشدمدارد  عمومی/ فراگیر مورد اتتفاده قرار می

 شودد لمرو تبیین میفراگیر پیشگیری از ارم در این ق

های غیرکیفری ات  که برای کاهش  آ  دتته از روش ۀرندیدربرگپیشگیری اختراصی  اما

هدای پیشدگیری از    روندد شیوه کار می ای خاص به شمار ارتکان یک نوع ارم و یا ب هکاری دتته

 گنجندد ای و مواردی مانند اینها در این پهنه می های رایانه فساد، ارم

هددا  المللددی بددا همددین رویکددرد بددرای پیشددگیری از شددماری از ب هکدداری   ندر عرصددۀ بددی

توا  به پیما  تازما  ملل متحد برای مبارزه با  نمونه می عنوا  بهگ اری شده ات  که  تیات 

های عضو به دنبداا   ( اشاره کردد در واقع، این پیما  از رهگ ر متعهد تاختن دول 2003فساد )

ناته برای پیشگیری از فساد مثل ارتشاء و اختالس ات  )بدارانی،  های م شیوه ااراشناتایی و 

هدا بده اتدتفاده از تددابیر      ، تدند مد کور در کندار ملد م کدرد  دولد       تدا   نیابه  د(66 :1393

هدای   گد اری(، در راتدتای شناتدایی مجموعده روش     انگداری و کیفدر   کننده با فساد )ارم مقابله

فسداد   راید ؛ زگ اری کرده ات  ای معین از فساد، تیات  پیشگیری از دتته منظور بهغیرکیفری 

ای از رفتارهای مجرمانه ات  که در اثدر توءاتدتفاده از موقعید  و     مالی شامل مجموعه -اداری

یابدد و پیکدرۀ نظدام اداری و     قدرت تفویض شده برای به دت  آورد  منفع  فردی ارتکان مدی 

 تازدد موااه می های ادی مدیریتی را با آتیه

 اتخاذشدده در پهنۀ تیات  انایی ایرا  نی  برای پیشگیری از ارتکان فساد تدابیر متعددی 

اردیبهشد    10در « تتاد مبارزه با مفاتد اقتردادی و مدالی  »ات د صادر شد  دتتور تشکیل 

و و یدا تهیده    1389فدروردین   14در « های کلی نظام اداری تیات »و یا تدوین و ابالغ  1380

 1383اتدفند   22هدای اارایدی در    نامه پیشگیری و مبدارزه بدا رشدوه در دتدتگاه     ترویه آیین

بنابراین، در دو تطح مداهوی و شدکلی بدرای پیشدگیری از فسداد      ؛ روند آنها به شمار می ۀازامل

هدای غیرکیفدری از تأثیرگد اری     کارگیری تدابیر و اقدام به ۀواتط بهشده ات  تا  یگ ار ات یت

زا بر گرایش شهروندا  به ارتکان این رفتارهدا کاتدته شدودد در همدین چدارچون و       رمعوامل ا

  ( بده تردویه رتدیده   1390ها قانو  ارتقاء تالم  نظدام اداری )  پیشگیری از این ارم منظور به

بیندی شدده در آ  از وقدوع ایدن      هدای پدیش   ات  تا از رهگ ر به اارا درآمد  این قانو  و اقدام

 شودد ها پیشگیری ارم

به اتخاذ یدک تیاتد  تدازه     1392قوۀ مجریه نی  در همین راتتا در واپسین روزهای تاا 
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اتدفند تداا یادشدده     21در  را ید وز ئد  یهبرای پیشدگیری از فسداد مبدادرت ورزیدده اتد د      

را به تردویه  « مند و پایدار با مفاتد اقترادی در قوۀ مجریه نامه پیشگیری و مقابلۀ نظام آیین»

های اارایی تدابیر مناته برای پیشگیری از وقوع فساد اتخاذ  ت  تا در عرصه دتتگاهرتانیده ا

شودد به هر رو، برای کاهش شمار فساد همۀ نهادها بایدد در راتدتای از بدین بدرد  و یدا       ااراو 

 د(196 :1390زا مشارک  کنند )دادخدایی،  کاهش تأثیرگ اری عوامل ارم

قانو  ارتقاء تالم  نظام اداری و مقابله  مواه بهانایی ایرا   گ ارا  ات یتبر این اتاس، 

از رهگ ر فردل دوم   1( با تعریف فساد و برشمرد  مرادیق آ  در بند الف مادۀ 1390با فساد )

بینی وظایف هدر یدک از    به پیش« ها در پیشگیری از مفاتد اداری تکالیف دتتگاه»تح  عنوا  

شناتدی مقدررات    آتیه (1)اندد مهار این پدیده مبادرت ورزیده ۀنیدرزمنهادهای اارایی و قضایی 

مقابلده بدا فسداد و     منظور بهشناتی ارتکان این پدیده، ایجاد تاختار مناته  ناظر به فساد، عل 

هدای   کدارگیری اقددام   و به« ای اامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع ارم الیحه»هم،نین تهیه 

هدای   ترین تکالیف واگ ارشده بده دتدتگاه   رانه از امله شاخصمدار پیشگی مدار و اامعه موقعی 

 اندد ات  که برای کاهش شمار ارتکان فساد شناتایی شده (2)دولتی و اامعوی

شود که در کنار اتخاذ تدابیر ماهوی مناته نسدب  بده    اثربخش می آنگاهپیشگیری از فساد 

نامۀ م کور کده دارای نده    ر آیینشودد به همین اه ، د یگ ار ات یتچگونگی اارای آنها نی  

اتد  و هدم بده ابعداد شدکلی       شدده  اشارههای ماهوی پیشگیری از فساد  ماده ات ، هم به انبه

 هاد پیشگیری از این ارم

( پیشگیری از 3های شکلی ) ( و انبه2های ماهوی ) بر همین اتاس، در این نوشتار از انبه

« مند و پایدار با مفاتد اقترادی در قوه مجریده  ظامنامۀ پیشگیری و مقابله ن آیین»فساد در پرتو 

 آیدد ( تخن به میا  می1392)

 مالی -های ماهوی پیشگیری از فساد اداری . جنبه1
هدای غیرکیفدری/    شناتانۀ خود شامل مجموعه تددابیر و اقددام   پیشگیری از ارم در معنای ارم

زا )اعم از عوامل   اری بر عوامل ارمتأثیرگ منظور بهات  که پیش از ارتکان ارم و   یقهرآم ریغ

، راهبدرد مد کور بددو     تدا   نیاشوندد به  گرفته می به کارمدار(  مدار و موقعی  فردمدار، محیط

  بدین  ها و اب ارهای نظام عدال  کیفری پیش از وقدوع ب هکداری بده دنبداا از     اتتفاده از ظرفی 

تا بده ایدن واتدطه از ب هکدار شدد        کم کاهش تأثیرهای آنهات  زا و یا دت  برد  عوامل ارم

 رید غکنشدی/ پیشدینی بدود  و     د(90: 2009شماری از شهروندا  ممانع  به عمل آید )تیگل، 

های این راهبرد ات د راهبرد مد کور بدر پایده     ترین ویژگی بود  از شاخص  یقهرآم ریغ/ یفریک

در این میا  پیشگیری از ادرم   ؛ اماات  شده یبند دتتههای مختلف  معیارهای مختلف به گونه

 شودد تقسیم می« مدار موقعی »و « فردمدار»به دو نوع   های شخری  و موقعی  مطابق مؤلفه
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 مالی -. پیشگیری فردمدار از فساد اداری1-1

گویندد، شدامل مجموعده تددابیر و      پیشگیری فردمدار که بده آ  پیشدگیری ااتمداعی نید  مدی     

پد یر کدرد     ات  که برای پرورانید  شخری  افراد و اامعده های تامانۀ تیات  انایی  اقدام

ترین هددف، ااتمداعی    گونه پیشگیری، بنیادی ، در عرصۀ ایندرواقعشوندد  گرفته می به کارآنا  

 د(63 :1393های مناته هنجارمند شد  آنا  ات  )انددلی،   کرد  افراد و فراهم کرد  زمینه

های غیرکیفدری بده دنبداا بسترتدازی      ر تدابیر و اقدام، پیشگیری فردمدار از رهگ هیترت نیا به

اتاتی اامعه و گرایش داد  آندا  بده تدم  احتدرام      یها ارزش بابرای آشنا کرد  شهروندا  

بندابراین، در پهندۀ پیشدگیری فردمددار،     ؛ بایدها و نبایدهای کیفدری اتد    ،گ ارد  به هنجارها

های غیرکیفری  تدابیر و اقدام ۀواتط هبگیری مطلون شخری  افراد  درت  تربی  شد  و شکل

 ات د موردتواه

دتترتی به ایدن هددف دارای دوگوندۀ پیشدگیری رشددمدار و       منظور بهاین نوع پیشگیری 

هدای   مدار ات د پیشگیری رشدمدار یا زودهنگام دربرگیرنده آ  دتدته از تددابیر و اقددام    اامعه

دار و بدرای حماید  از آندا  در     شناتانه ات  که نسب  به کودکا  مشدکل  اامعه-شناتانه روا 

 د(477 :1393شود )نجفی ابرنددآبادی،   گرفته می به کارمقابل عوامل خطرزای فردی و محیطی 

دار بده دنبداا تدرمیم     ، این نوع پیشگیری با هدف قرار داد  فرآیند رشد کودکا  معضدل درواقع

این انگاره واود دارد که بدود  و پابرادا ماندد  مشدکالت ایدن       رای؛ زخألهای تربیتی آنا  ات 

، هید ترت نید ا بده دهددد   کداری را افد ایش مدی   دتته از کودکا  احتماا پایداری آنا  در ورطۀ ب ه

پیشگیری رشدمدار با در نظر داشتن این نکته که واود یک تری مشدکالت فدردی و محیطدی    

مادر ب هکار و یا اتتفاده از -فعاا بود ، داشتن پدر روی کودکا  مثل پرخاشگر بود ، بیش پیش

گیدری شخردی  و    د شدکل توانندد در فرآیند   های تربیتی نامناته در محیط خدانواده مدی   روش

مددار،   پ یری ایدن دتدته خدشده ایجداد کنندد، بدر اتدتفاده از تددابیر حمدایتی خدانواده           اامعه

 کندد کاهش احتماا م من شد  ب هکاری تمرک  می منظور بهمدار و مواردی مانند اینها  مدرته

 رید غ هدای  مدار یا محیطی ات  کده از رهگد ر تددابیر و اقددام     گونۀ دیگر، پیشگیری اامعه

گیری  اقترادی، ااتماعی، فرهنگی و مواردی مانند اینها به دنباا بسترتازی برای شکل یفریک

در واقع، این ندوع   د(26 :1998پ یر افراد و هنجارمند شد  آنا  ات  )گیسو ،  شخری  اامعه

ااتمداعی کدرد  افدراد اتد       درصددد هدا   هدای یادشدده در محدیط    پیشگیری از طریدق اقددام  

گیدری   به هدر رو، محدیط و الگوهدای موادود در آ  در شدکل      د(102 :1381قی، )میرمحمدصاد

تدوا    های این عرصه می ، با اتتفاده از ظرفی رو نیازاکندد  شخری  افراد نقش بنیادی ایفاء می

 آنا  گام برداش د تاختن ریپ  اامعهگیری درت  شخری  شهروندا  و  در راتتای شکل

پیرامدو  افدراد کده در رشدد و ایجداد شخردی  افدراد         یعندی دنیدای   - ، محدیط یطدورکل  به

 شودد بندی می اغرافیایی و ااتماعی دتته -به دو نوع طبیعی -آفرین ات  نقش
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وهوایی ات  کده از تدوی شدماری از     اغرافیایی هما  شرایط اقلیمی و آن -محیط طبیعی

محیط ااتمداعی آ    ا؛ امشناتا  در گرایش افراد به ب هکاری تأثیرگ ار پنداشته شده ات  ارم

 ۀنوبد  بده هدای آ    آید و هر یک از گونه ها پدید می دنیای پیرامو  افراد ات  که با خوات  انسا 

آفرینندد محیط ااتماعی عمومی و شخری از اندواع   گیری شخری  افراد نقش می خود در شکل

از آندا    آ  هستند که گونۀ نخس  میا  همه شهروندا  مشترک ات  و البته نسب  به هر یک

هدای بدارز آ  بده شدمار      الدوه  ازاملده تأثیرهای متفاوت داردد محیط کال  اقترادی و تیاتی 

های این محیط نسب  بده یکایدک    روندد گونۀ دوم، ویژۀ هر یک از شهروندا  ات  و خریره می

آنا  متفاوت ات د این محیط کده دنیدای پیرامدو  و ن دیدک بده افدراد اتد  بده چهدار گوندۀ           

مادری(، اتفاقی )مانندد مدرتده(، تحمیلدی )مثدل زنددا ( و        -پ یر )مثل خانوادۀ پدرینا ااتنان

، محیط انتخدابی/ کدار هدم از املده     تا  نیاشودد به  بندی می انتخابی )مانند محیط کار( دتته

هدای   کارگیری اقددام  های تأثیرگ ار در گرایش افراد به ب هکاری ات  که تواه به آ  و به عرصه

ها خروصاً فساد نقدش داشدته    تواند تا اندازۀ زیادی در پیشگیری از ارم ین پهنه میمناته در ا

باشدد به هر رو، ارتباط داشتن افراد در محیط کدار در همسدو شدد  آندا  و پد یرش الگوهدای       

 رفتاری ن دیک به هم تأثیرگ ار ات د

این دتته به فسداد  تأثیرگ اری محیط کار بر افراد/ کارمندا  و مدیرا  و گرایش پیدا کرد  

در ایدن میدا  دو    ؛ امدا شناتانه مورد تواده قدرار داد   های متعدد ارم توا  از رهگ ر نظریه را می

آینددد در پرتدو    مدی  به کارتازی بیشتر  یافته )ترایحی( و فنو  خنثی های برتری نظریۀ معاشرت

ح شدد، ب هکداری   مطدر  ادوین تداترلند یافته که نخستین بار از توی  های برتری نظریۀ معاشرت

هدای   یعنی، انبۀ اکتسدابی دارد و طبیعتداً از طریدق اقددام    ؛ شود مثل دیگر رفتارها فراگرفته می

تداترلند بدرای تبیدین ایدن      د(128 :1393توا  از وقوع آ  پیشگیری کرد )ویلیام ،  مناته می

اد بدا  نظریه اصوا متعددی را شناتاند که از امله آنهدا دو اصدل کمید  و کیفید  رابطدۀ افدر      

گرید  اتد     ها هستندد اینکه هرگاه یک فرد با آ  محیط که دارای الگو و رویکدرد قدانو    محیط

یابددد در   دار، پرتعداد و عمیق/ صمیمی داشته باشد به تم  ب هکداری گدرایش مدی    تعامل مدت

هدای مجرمانده اتدبان     ، مستمر/ پایدار و درازمددت شدهروندا  بدا محدیط     یفیباکواقع، ارتباط 

هدای   بندابراین، ارتبداط کارمنددا  و مددیرا  بدا محدیط      ؛ تدازد  ر شد  آنا  را فدراهم مدی  ب هکا

زا/  تواندد ادرم   دارند، مدی  ای که به دنباا ارتکان فساد هستند یا در این راتتا گام برمی مجرمانه

 زا باشدد فساد

کده   تدازی  توا  بر اتاس نظریۀ فندو  خنثدی   عالوه بر این، ارتکان شماری از فسادها را می

نخستین بار توتط دیوید مات ا مطرح شد، نی  تحلیل کردد وی بر ایدن بداور بدود کده ب هکدارا       

سدری  کی مواده  بده د، امدا  هسدتن  مانند تایر شدهروندا  بده بایددها و نبایددهای کیفدری آگداه      

 کننددگا   محکومدیده، محکوم کرد   ولی ، انکار ب هئیعنی، انکار خطا، انکار مس -ها کننده توایه
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کنندد، مرتکده فسداد     هدای دروندی را خنثدی مدی     کننده که کنترا (4)-توتل به اصل وفاداریو 

 د(24 :1392شوند )ابراهیمی،  می

، بده  فسادندمرتکبا   ازاملهبنابراین، کارمندا  و مدیرا  با این توایه که مدیرا  باالدتتی 

ستری بدرای بده وقدوع    تواند ب روندد پیدات  که محیط کار می تم  ارتکان این پدیده پیش می

هدای مناتده بدرای     فسداد باشددد اگرچده، همدین محدیط از ظرفید        ازاملهپیوتتن ب هکاری 

ای به کارکندا  اداری و مددیرا     آموزش اخالق حرفه رای؛ زپیشگیری از ب هکاری برخوردار ات 

ه های ارتکان فساد و پرورانید  شخردی  هنجارمندد ایدن دتدت     تواند در از بین برد  زمینه می

 واتدطه  بهتوا   می اامعه مداربنابراین، در بستر پیشگیری  د(308 :1387)النگس ،  گ ارد ریتأث

تاز کارکنا  اداری )در هر مرتبه که باشدند( را بده تدم      های مناته فرهنگ کارگیری اقدام به

،  رعای  مقررات و پ یرش هنجارها رهنمدو  تداخ د بددیهی اتد ، اینجدا پدرورش شخردی        

گرایش نیافتن کارکنا  اداری به فساد  منظور بهتازی  های بنیادی ااتماعی و آگاه آموزش ارزش

قانو  ارتقاء تالم  نظام اداری و  7ماده  بر اتاسچارچون ات  که  نیدر همات د  موردتواه

 شدده  گ اشدته بدر عهدده دولد     « ای کارگ ارا  نظدام  منشور اخالق حرفه»مقابله با فساد تدوین 

الدف، ن و     یبنددها  موضدوع هدای   کلیه دتتگاه»تبرره ماده م کور  مواه بهبنابراین و ؛ ات 

های خدود در چدارچون منشدور اخدالق      ند بر اتاس وظایف و مأموری ا این قانو  مکلف 2ماده 

قدانو    71ای و اخالقدی مقامدات موضدوع مداده      ای کارگ ارا  نظام به تدوین رفتدار حرفده   حرفه

 د«ی و تایر مدیرا  و کارکنا  خود اقدام نمایندمدیری  خدمات کشور

توانند در گرایش کارکنا  اداری به فسداد   های دیگری هم می ها و مؤلفه در کنار اینها، محیط

در اثدر   شدده  لیتشدک مادری و چه خانواده  -آفرین باشدد محیط خانواده )چه خانواده پدری نقش

خدود در ایدن مقولده     نوبده  بده هدای دوتدتا ، تحردیلی و مدواردی مانندد اینهدا        ازدوا (، محیط

میا  نقش بنیادی ایفاء کننددد   نیدر ااقترادی  -های مالی رتد مؤلفه به نظرمی ؛ اماتأثیرگ ارند

اداری به ای از شهروندا  مانند کارکنا   شود تا دتته اقترادی تبه می -، ناتوانی مالیهر روبه 

 درو آورندب هکاری و فساد 

هدا و   نظریه فشار به نقش فرص  ازاملهشناتانه  های ارم به همین اه ، شماری از نظریه

که برای نخستین بدار از ایدن نظریده     د رابرت مرتناند کرده اشارهتاختارها در ب هکار شد  افراد 

ای مهم در ارتکان ب هکاری به شمار  های تاختار ااتماعی را مؤلفه تخن به میا  آورد، نابرابری

در بداور وی هدر اامعده دارای آرمدا  اتد  و هرگداه افدراد بده          د(217 :1380آورده بود )ولدد،  

اقتردادی اتد ،    -همانا وضعی  مناته مالی که آ های مشروع/ قانونی برای رتید  به  فرص 

آنهدا   ازاملده  یکدار  ب هدهند که ارتکان  های متعددی نشا  می دتترتی نداشته باشند واکنش

تواند شماری از آنا  را به تم   های برابر در میا  کارکنا  اداری می بنابراین، نبود فرص ؛ ات 

، بدر پایده ایدن نظریده     هید ترت نید ا بده ارتکان فساد برای دتتیابی به آرما  مادی رهنمو  تازدد 
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شروع و برابدر در کداهش   های م بازتازی تاختارهای اداری، ااتماعی و اقترادی و ایجاد فرص 

 منظدور  بده هدای ااتمداعی و اقتردادی مناتده      آفرین ات د بدیهی ات ، اقدام شمار فساد نقش

تدرین تدازوکارهای پیشدگیری     گیری درت  شخری  افراد )اینجا کارکنا  اداری( از مهم شکل

 ات د اامعه مدار

اامعده  پیشدگیری  اقتردادی، ااتمداعی و فرهنگدی در     یفریکریغهای  اهمی  اقدام باواود

 صدورت  بده نامه م کور که به تدابیر ماهوی پیشگیری از فسداد اشداره دارد،    آیین 2در ماده  مدار

هدای   این ماده عمدتاً انجام اقدام مواه به، درواقعگونه پیشگیری تواه نشده ات د  صریح به این

« ظدام اداری کدارگروه ارتقداء تدالم  ن   »مددار در شدمار تکدالیف      مربوط به پیشگیری موقعید  

ات  که در عرصه تیات  اندایی اصدل بدر پیشدگیری فردمددار       یدر حالات د این  قرارگرفته

نامده   بنابراین، نویسندگا  این آیدین ؛ مدار همواره انبه اتتثنائی دارد ات  و پیشگیری موقعی 

 2مداده   5بندد   مواده  بده  اگرچده  شدناختندد  را به رتدمی  مدی   اامعه مدارباید صریحاً تدابیر 

از فساد را  اامعه مدارهای مربوط به پیشگیری  تواه به اقدام یا گونه بهتوا   نامه م کور می آیین

های اامع پیشگیری و مقابله با مفاتد اقترادی  ارائه طرح»بر اتاس این بند  رای؛ زبرداش  کرد

هدای ارتقداء تدالم  نظدام اداری      به هر یک از کارگروهددد« در دتتگاه مربوط به کمیته پیگیری 

در ایدن  ددد« پیشدگیری  »ددد های م کور با تواه به اطالق واژه  ، کارگروهرو نیاات د از  واگ ارشده

از فساد را به کمیته پیگیدری   اامعه مدارهای مربوط به پیشگیری  ها و طرح انند برنامهتو بند می

گ اری در این زمینه ارائه دهندد به هر رو، برای پیشگیری از فساد بایدد   اه  ترویه و تیات 

ها اتدتفاده   های مناته و ظرفی  یک تیات  و برنامه فراگیر اتخاذ کرد که در آ  از همه اقدام

کارکندا    ازاملده از قابلید  پرورانیدد  افدراد     اامعه مدارهای پیشگیری  چه اینکه، اقدامشودد 

توا  در راتتای تقوی  هنجارمنددی آندا  گدام برداشد د      اداری برخوردارند و به این واتطه می

کارگیری این نوع پیشدگیری و تددوین    نامه به کنندگا  این آیین تر بود تدوین ، مناتهنیباواودا

 کردندد ها واگ ار می در این زمینه را به کارگروه ازیموردنی ها طرح

 مالی -از فساد اداری مدار . پیشگیری موقعیت1-2

های پیشگیری ات  که بدا ماهید  غیرکیفدری بده دنبداا       مدار از دیگر گونه پیشگیری موقعی 

ری بدو  ، این نوع پیشگیدرواقعات د  ییانا شیپهای  کاهش و یا نامساعد الوه داد  وضعی 

هدا درصددد مددیری      گیری شخری  افراد و صدرفاً بدا تمرکد  بدر فرصد       تواه به فرآیند شکل

 د(292 :1380هدا اتد  )صدفاری،     پیش از ارتکدان ب هکداری و حفاظد  از آمدا      واحواا اوضاع

مندد در صدورت    مدار بر این انگاره اتتوار ات  که ب هکارا  احتمالی و انگی ه پیشگیری موقعی 

ورزنددد   و موانع مناته به ارتکان ارم مبدادرت مدی   حفاظ  کنندهدار و نبود  ا  ااذبهواود آم

اندایی و آمدا  ادرم از وقدوع پدیدده مجرمانده        های پیش باید از رهگ ر تاماندهی موقعی  پس
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گونه پیشگیری، ب هکارا  را حسابگر به شمار آورده و بر همین اتداس اتد     پیشگیری کردد این

آور بدود  ارتکدان    زیا  یطورکل بهو  ییانا شیپهای  نامناته نشا  داد  وضعی  واتطه بهکه 

 ب هکاری به دنباا پیشگیری از وقوع ب هکاری ات د

 یدشدوار تداز  ، اف ایش خطر ناشی از ارتکان ارم، کاهش ا ابی  آما  ارم و هیترت نیا به

توا  از ارتکان ارم  نها میکارگیری آ های مناته هستند که از رهگ ر به روش ازاملهب هکاری 

 د(611 :1376پیشگیری کرد )گسن، 

هدای روزانده و    های انتخان عقالنی، شیوه و تبک زندگی، فعالید   در همین خروص، نظریه

مددار   شناتدانه اتدتفاده از پیشدگیری موقعید      ترین توایهات ادرم  از شاخص ریدفاع پ فضای 

انتخدان عقالندی مجرمدا  بدا حسدابگری بده       بر پایده نظریده    د(78 :1392زاده،  هستند )توتلی

ورزندد آنا  پس از بررتی و محاتبه ه ینه و تود ناشدی از ارتکدان ادرم،     ب هکاری مبادرت می

ها مرتکبا  فسداد   شوندد هم،نین، در پرتو دیگر نظریه در صورت تودآور بود  آ  را مرتکه می

یا  ناشی از وقوع ارم در راتدتای  معموالً افرادی حسابگرند و پس از در نظر گرفتن منفع  و ز

آور نشا  داد  فرآیند ارتکان  ، اتخاذ تدابیر مناته برای زیا رو نیازاد دارند یبرمارتکان آ  گام 

 آفرین باشدد تواند در پیشگیری از این پدیده نقش فساد می

کدارگیری تددابیر    بده  2003کننددگا  پیمدا  مبدارزه بدا فسداد       در همین چارچون، تددوین 

های مناتده بدرای پیشدگیری از فسداد در شدمار تکدالیف        یکی از شیوه عنوا  بهمدار را  ی موقع

هدای مناتده بدرای     این تند اتخاذ تیاتد   10تا  5مواد  مواه بهاندد  های عضو گنجانده دول 

اتد د   شدده  گ اشدته ها  زا بر عهده این دول  های ارم برد  موقعی   پیشگیری از فساد و از بین

گد ارش  انددازی فرآیندد    بیندی و راه  کننده، پیش ایجاد تازوکارهای منسجم نظارتتازی،  شفاف

هدای موادود در ایدن     ها، اصالح مقررات و برطدرف کدرد  خدأل    درآمدها و ه ینه ۀنیزم در یده

مددار   های پیشگیری موقعی  ترین اقدام مهم ازاملهعرصه و پدیدآورد  نظام حسابرتی مناته 

 روندد در این تند به شمار می شده یمعرف

مددار را بده کدارگروه     کدارگیری تددابیر موقعید     نامه م کور هم مأموری  به نویسندگا  آیین

نامده   ایدن آیدین   2انددد مطدابق مداده     ها واگ ار کرده ارتقاء تالم  نظام اداری هر یک از دتتگاه

ها و نظدارت   در درو  دتتگاه پیگیری اارای کامل دول  الکترونیک»ها باید در راتتای  کارگروه

هدای   تدازی، مستندتدازی و کداهش ه ینده     گویی، شفاف اف ایش پاتخ»(، 1)بند « در انجام آ 

ارائده پیشدنهادهای الزم بدا    »(، 2)بندد  « های قانونی دتتگاه ولی ئاداری و اارایی در حیطه مس

کمیل و اصالح قدوانین،  گیری از تجارن حاصل از اقدامات مقابله با فساد در اه  تعریف، ت بهره

هدای   ولی ئهای عملکردی در حوزه مسد  ها و دیگر چارچون ها، فرآیندها، رویه نامه مقررات، آیین

نامه مد کور   ، در پرتو آیینتا  نیا( گام بردارندد به 7)بند « های دتتگاه مربوطه قانونی و فعالی 

های فسادزا و هم،ندین   ویههای رتمی و برطرف تاختن خألهای قانونی، اصالح ر تقوی  نظارت
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های ارتکان فساد نقدش   و یا کاهش موقعی  برد  نیبتدوین مقررات مورد نیاز که طبیعتاً در از 

 داند قرارگرفتههای یادشده  دارند، در شمار وظایف کارگروه

های ارتقاء تالم  نظدام   نامه م کور کارگروه آیین 2ماده  5رتد مطابق بند  البته؛ به نظر می

 نده یزم دربیندی شدده در دیگدر بنددهای ایدن مداده        هدای پدیش   توانند در کندار روش  می اداری

 های مناته را اه  ارائه و ترویه در کمیته پیگیری تدوین کنندد پیشگیری از فساد طرح

 مالی -های شکلی پیشگیری از فساد اداری . جنبه2
وی پیشدگیرانه نیسد ، بلکده    پیشگیری از فساد فقط در گرو اتخاذ تدابیر ماه ۀنیزم درموفقی  

آنها نی  ترتیم و تدوین شوندد از همین رو، در  ااراشد های مناته برای  باید تاختارها و آیین

نامه م کور نی  برای اثربخش بدود  تددابیر مداهوی مربدوط بده       پهنه تیات  انایی ایرا  آیین

یدن پدیدده مد کور بده     بینی شده ات  تدا ا  های متعددی پیش پیشگیری از فساد تاختار و آیین

 مند مهار شودد شکل منسجم و نظام

 مالی -. ساختار پیشگیری از فساد اداری2-1

عملیداتی شدد     -پیشگیری از فساد و اارایی ۀنیزم درگ اری  نامه م کور برای تیات  در آیین

«د کدارگروه ارتقداء تدالم  نظدام اداری    »و « کمیته پیگیری»بینی شده ات ؛  آنها دو نهاد پیش

گد اری و تداماندهی، هددای  و نظدارت و      تیاتد  »ددد نامده   این آیدین  1بند الف ماده  مواه هب

هدای   در شدمار مأمورید   ددد« تقوی  فرآیند پیشگیری و مقابله با مفاتد اقترادی در قوه مجریه 

 ات د قرارگرفتهکمیته پیگیری 

ارتقاء تالم  نظدام اداری  های  بر این اتاس، کمیته م کور باید در راتتای راهبری کارگروه

بینی راهبردهای  گ اری و پیش شوند به تیات  های اارایی تشکیل می که در هر یک از دتتگاه

هدای پیشدگیرانه بایدد آ  دتدته از      مناته مبادرت ورزندد به هر رو، برای اثربخش بدود  اقددام  

؛ را از پیش تعیین کدرد  آفرین باشد ها نقش تواند در هدای  کارگروه ها و راهبردها که می تیات 

رونددد   های بسیار مهم به شدمار مدی   برای موفقی  در این زمینه نظارت و ارزیابی هم از مؤلفه اما

ها و راهبردها دچار مشکل شدوند و یدا    ها در برداش  از تیات  چه اینکه، احتماا دارد کارگروه

تواندد در   میته پیگیری میچندا  در این زمینه فعاا و دقیق عمل نکنندد اینجات  که نظارت ک

ها تأثیرگ ار باشدد به همین اه  اتد    کارگروه ییکاراارتقاء تطح تامانه پیشگیری از فساد و 

 بدر عهدده  هدا   نامه م کور ارزیابی عملکرد و تدطح فعالید  کدارگروه    آیین 1ماده که در بند الف 

 کمیته پیگیری گ ارده شده ات د

اانبده دولد  دارای اهمید  اتد د      یادی حضور همده در پیشگیری از فساد تواه به اصل بن

پیشدگیری از فسداد بدا یکددیگر همکداری       ۀنیزم دربراتاس این اصل کلیه نهادهای دولتی باید 
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هدای اارایدی بدا     البته؛ این مشارک  به همکاری دتتگاه د(43 :2010کنند )تازما  ملل متحد، 

در این راتتا گام بردارنددد در بندد الدف     شود، بلکه دیگر نهادهای دولتی نی  باید هم محدود نمی

پیشگیری از فسداد تدا انددازه زیدادی ایدن       نهیدرزمگ اری  نامه م کور برای تیات  آیین 1ماده 

ات د به همین اه ، در میا  اعضای کمیته پیگیری که با ریاتد    قرارگرفتهاصل مورد تواه 

زیدرا  اطالعدات، کشدور، امدور     شدود شدماری از وزیدرا  )و    برگد ار مدی   امهور سیرئمعاو  اوا 

اقترادی و دارایی، دادگستری، نف ، صدنع ، معدد  و تجدارت، راه و شهرتدازی و ارتباطدات و      

رید ی و نظدارت راهبدردی، امدور مجلدس و اارایدی        فناوری اطالعات( در کندار معاوندا  برنامده   

اوری باندک مرکد ی امهدوری اتدالمی ایدرا ، معداو  اقترداد و فند         کدل  سیرئو  امهور سیرئ

بیندی   دبیرخانه شورای عالی امنی  ملی و دبیر تتاد هماهنگی مبارزه با مفاتد اقتردادی پدیش  

 اندد شده

قوه مجریه وادود دارد   رمجموعهیزهای  با واود اینکه احتماا ارتکان فساد در همه دتتگاه

بلندپایده  امهدور و شدماری از مقامدات     نامه صرفاً تعدادی از وزیرا ، معاونا  رئیس در این آیین

اندد این در حالی ات  که در کلیده   بینی شده عضو کمیته پیگیری پیش عنوا  بهاقترادی  -مالی

ات ؛ مانند وزارت کار، تعاو  و رفاه ااتماعی که در  ریاحتماا پ نهادهای اارایی ارتکان فساد 

تده بدرای   های منا های اداری و اقترادی زمینه این مجموعه نی  به اه  گسترده بود  فعالی 

تواند تدا انددازه    وقوع این پدیده واود داردد از این رو، اگرچه پرشمار شد  اعضاء این کمیته می

ها، تأثیر نامطلون گ ارد، اما شناتدایی   اتخاذ تیات  بسا چهزیادی در برگ اری منظم السات و 

ت ایدن  شماری از نهادهای زیرمجموعه قوه مجریه مثل وزارتخانده یادشدده در انعکداس مشدکال    

 ات د نیآفر نقشدتته نهادها و طبیعتاً اتخاذ تدابیر مناته 

دهنددد   اارایی تشکیل مدی  یها از دتتگاهکمیته را صرفاً یک تری  نیاعضاء اعالوه بر این، 

ای  گرا فساد را یدک مقولده درو  قدوه    نامه م کور با اتخاذ رویکرد درو  ، نویسندگا  آییندرواقع

اند و بر همین اتاس برای شماری از نهادهای دارای مأموری  در زمینه مهار این پدیده  پنداشته

مانند تازما  بازرتی کل کشور و یا دیوا  محاتدبات کشدور کده مطدابق مقدررات از متولیدا        

 اندد ، نقش قائل نشدهفسادنداز پیشگیری 

 -تواندد در اارایدی   اعضاء کمیته مد کور مدی   عنوا  بهبینی این نهادها  رتد، پیش به نظر می

پیشگیری از ارم تأثیر گ اردد بده هدر رو،    ۀنیدرزماانبه دول   عملیاتی کرد  اصل حضور همه

شناتایی عوامل  جهیدرنتاین نهادها خروصاً تازما  بازرتی کشور به مناتب  مأموری  خود و 

هدای مربدوط بده     توانند به کمیته پیگیری در پی برد  به واقعید   مؤثر در ارتکان این پدیده می

 های کال  پیشگیرانه در این زمینه یاری رتانندد های مواود و اتخاذ تیات  فساد، ضعف

ن پهنده  های پیشگیرانه از دیگر اصدوا حداکم بدر اید     بنیا  بود  تیات  ضمن اینکه؛ دانش

هدا و   های مربوط به پیشگیری از فسداد بایدد بدر یافتده     ها، راهبردها و برنامه یعنی، تیات ؛ ات 
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تواندد بده    های علمی اتتوار باشدد بر همین اتاس، شناتایی اایگاه برای دانشدگاهیا  مدی   روش

ازه تواندد تدا اندد    ، حضور دانشگاهیا  در کمیته مد کور مدی  درواقعاین کمیته انبه علمی دهدد 

های علمی نویافته در حوزه پیشگیری از فسداد و اتدتفاده از تجدارن     زیادی در شناتاند  آموزه

شناتی دقیق در زمینه چرایی و چگونگی ارتکان  دیگر کشورها در این خروص و هم،نین عل 

نامده   کننددگا  آیدین   ، تددوین نیبداواودا آفرین باشدد  این پدیده و ارائه راهکارهای مناته نقش

اندد و بده همدین اهد ،      اارایی پنداشدته  -ر مهار پدیده فساد را صرفاً یک مقوله مدیریتیم کو

 اندد برای دانشگاهیا  در کمیته م کور اایگاه در نظر نگرفته

های ارتقاء تالم  نظام اداری بدرای انجدام    رتد این کمیته و نی  کارگروه ، به نظر میاگرچه

ها بده دریافد  نظدر و     تایی راهبردها و تدوین برنامهگ اری، شنا تیات  نهیدرزممأموری  خود 

عضدو کمیتده    عندوا   بهبینی آنا   شناس نیاز دارند، اما پیش های علمی متخررا  ارم مشورت

هدای مربدوط بده     گ اری پ یر تاختن تأثیرگ اری مستقیم این دتته در تیات  پیگیری و امکا 

هدای کمیتده    بنیدا  بدود  تددابیر و تردمیم     نشتواند تا اندازه زیادی به دا پیشگیری از فساد می

 م کور کمک کندد

رتدد،   در کنار اینها، پیشگیری از فساد صرفاً از رهگ ر مداخله نهادهای دولتی به نتیجه نمی

د )امشدیدی،  ده باشند داا داشتد دور فعد ده حضد دن زمیند دبلکه نهادهای اامعوی هم باید در اید 

تواند بدا رویکدردی    د برخوردار ات  و بنابراین نمیبه هر رو، دول  از ظرفی  محدو د(41 :1387

هدای موادود در    ، باید از دیگر تواناییرو نیازااانبه در عرصه پیشگیری از فساد اقدام نمایدد  همه

به همین اه  ات  که  د(59 :1387یک اامعه نی  برای مهار این پدیده بهره اس  )رتتمی، 

صراحتاً مشارک  نهادهای ادامعوی در   13در ماده  2003کنندگا  پیما  مبارزه با فساد  تدوین

های عضو گنجانده اتد د مطدابق ایدن مداده      فرآیند پیشگیری از فساد را در شمار تکالیف دول 

های عضو باید برای مهار اثربخش فساد بسترهای مناته و الزم اه  حضور ایدن نهادهدا    دول 

هدای مدورد نیداز مثدل      در این راتتا اقددام  در عرصه پیشگیری از پدیده م کور را فراهم تازند و

 ها را انجام دهندد ارتقاء اایگاه نهادهای اامعوی در این زمینه و حتی از بین برد  محدودی 

نامه م کور برای آنهدا   اهمی  حضور این نهادها در حوزه پیشگیری از فساد، در آیین باواود

بینی نشده ات د در میا  اعضاء کمیته پیگیری فقط شدماری از نهادهدای    نقش پیش صراح  به

هدای   گد اری  توانند در فرآیند تیاتد   شوند و بنابراین نهادهای اامعوی نمی دولتی مشاهده می

 (5)مربوط به پیشگیری از فساد چندا  تأثیرگ ار باشندد

اند نی  رویکرد دولتی محدض   ایی شدهها شنات آنجا که اعضاء کارگروه 1حتی در بند ن ماده 

نهادهدای دولتدی     رتد، با تواه به محدود بود  ظرفید   مورد تواه قرار گرفته ات د به نظر می

بینی نقدش   در زمینه پیشگیری از فساد و هم،نین پی،یده بود  فرآیند ارتکان این پدیده پیش

تأثیرگ ار «   پیشگیری از ارماصل مشارکتی بود»برای این دتته از نهادها در به عمل رتید  
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اتد  کده    چندا   آ باشدد به هر رو، در این زمانه اهمی  این نهادها در گستره تیات  اندایی  

یدک نقدش نویافتده بدرای      1392قانو  آیین دادرتی کیفری  66ایرا  از رهگ ر ماده  قانونگ ار

ن مداده نهادهدای   اید  مواده  بده بینی کرده ات د  نهادهای اامعوی در پهنه عدال  کیفری پیش

اتاتنامه آنها درباره حمای  از اطفاا و نواوانا ، زنا ، اشدخاص بیمدار ددد اتد     »ددد م کور که 

های فوق اعالم ارم کنند و در تمام مراحل دادرتی  ارتکابی در زمینه ارائمتوانند نسب  به  می

، در ایدن مداده   چهاگر« اه  اقامه دلیل شرک  و نسب  به آرای مرااع قضایی اعتراض نمایندد

صراحتاً از امکا  مداخله نهادهای اامعوی فعاا در عرصه پیشگیری از فساد و مقابله با آ  برای 

توا   رتد می نشده ات ، به نظر می برده ناماعالم ارم در این زمینه و شرک  در فرآیند کیفری 

در ایدن مداده حضدور    بینی شدده   پیشددد« حقوق شهروندی »ددد با تواه به گسترده بود  معنای 

، شناتدایی نقدش بدرای ایدن     هید ترت نید ا بهپ یر پنداش د  این نهادها در فرآیند کیفری را امکا 

تواندد تدا انددازه زیدادی در بداال بدرد         نهادها در دو عرصه پیشگیری از فساد و مقابله با آ  مدی 

ن چدارچون، در  د در همدی گد ارد  ریتدأث کارآیی نظام پیشگیری و ترکوبگری ناظر به این پدیده 

هدای   کدارگیری اقددام   بده  1390قانو  ارتقاء تالم  نظام اداری و مقابله با فساد  22و  14مواد 

دار اه  مقابله با این پدیده بده   دهی به مرااع صالحی  پیشگیرانه نسب  به فساد و نی  گ ارش

 نهادهای اامعوی مثل کارشناتا  رتمی، حسابدارا  و حسابرتا  تپرده شده ات د

نامه م کور برای نهادهدای ادامعوی در میدا  اعضداء کمیتده       با واود این، نویسندگا  آیین

ایدن   1اندد چه اینکه، مطابق بندهای الدف و ن مداده    بینی نکرده پیگیری و کارگروه اایگاه پیش

دهنددد بده هدر رو،     های دولتی تشکیل می نامه کلیه اعضاء مرااع یاد شده را مدیرا  و مقام آیین

مهار فساد برخوردارندد و بدر همدین     منظور بههای مناته  های اامعوی از ظرفی  و قابلی نهاد

تواند در پیشدگیری از   های م کور می اتاس شناتایی نقش برای این نهادها در کمیته و کارگروه

اینکه؛ در این زمانه تیات  انایی  ژهیو بهباشدد  نیآفر نقشفساد و یا واکنش نشا  داد  به آ  

 و بعد مشارکتی هم به خود گرفته ات د شده خار کل دولتی محض از ش

 مالی -. ترتیبات پیشگیری از فساد اداری2-2

های متعدددی اتد  کده تحقدق هدر یدک از آنهدا بدرای          فرآیند پیشگیری از ارم دارای مرحله

پیشگیری از فساد  ۀنیزم دربنابراین، موفقی  ؛ دتترتی به موفقی  در این عرصه ضروری ات 

های  شیوه ااراهای تنجیده،  ری ی ها، برنامه برد  به چالش در گرو شناتایی وضعی  مواود، پی

هدا بده    نبود هر یدک از ایدن مرحلده    رای؛ زدرآمده ات  ااراهای به  پیشگیرانه و ارزیابی از برنامه

هدای پیشدگیرانه    نداموفق بدود  برنامده    جهیدرنتناشناخته ماند  خألها و عوامل ارتکان فساد و 

ها بدرای دتدتیابی بده     نامه م کور به این مرحله آیین 6تا  2انجامدد به همین اه ، در مواد  می

 موفقی  در عرصه پیشگیری از فساد اشاره شده ات د

بدا تواده بده     ؛ امدا بندی کرد توا  دتته های مختلف می فرآیند پیشگیری از ارم را به شکل
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رید ی و   ری ی، هنگام برنامه ری ی به ته مرحله پیش از برنامه گ اری/ برنامه ام تیات معیار هنگ

 شودد ری ی تقسیم می پس از برنامه

پد یردد   اویانده صدورت مدی    هدای شدناخ    رید ی اقددام   در مرحله نخس  یا پیش از برنامده 

ناتدایی وضدعی    کارگ ارا  پیشگیری از ارم باید با اتتفاده از اب ارهای مناتده در راتدتای ش  

در ایدن مرحلده    د(28 :1390مواود، تحلیل فساد و چرایی وقوع آ  گام بردارند )محمدد نسدل،   

هدای نظدام پیشدگیری از فسداد،      به شناتایی کاتتی ابتدااندرکارا  پیشگیری از ارم باید  دت 

پدیدده را  نبود امکانات، تاختارها و تدابیر الزم مبادرت ورزند و تپس عوامل مؤثر بر وقوع ایدن  

 های تنجیده شناتایی کنندد اتخاذ و تدوین تدابیر و برنامه منظور به

بررتدی و  » 2مداده   3و  3نامده مد کور از رهگد ر بنددهای      به همین اه ، نویسندگا  آیدین 

شناتدایی و  »و « شناتی روند پیشگیری و مقابلده بدا مفاتدد اقتردادی در دتدتگاه مربدوط       آتیه

گیری و گسترش مفاتد اقتردادی در دتدتگاه    های شکل بسترها و زمینههای فساد،  کنترا گلوگاه

هدا بدرای تددوین     اندد به این ترتیه، این کدارگروه  های م کور گ ارده را بر عهده کارگروهددد« مربوط 

شناتی این پدیده و هم،نین نقرا  موادود   برنامه مناته پیشگیری از فساد باید در راتتای عل 

باید بده تیماشناتدی پدیدده مد کور و      ابتدایعنی، ؛ ز وقوع فساد گام بردارنددر تامانه پیشگیری ا

بر پیدایش فسداد مبدادرت ورزندد تدا بده       مدار و موقعی  مدار چگونگی تأثیر عوامل فردمدار، محیط

 واتطه شناخ  صورت گرفته تدابیر مناته پیشگیرانه اتخاذ شودد

خس  کافی نیس ، بلکه باید با تواه بده  البته؛ برای پیشگیری از فساد تپری شد  مرحله ن

بینی تدابیر و راهبردهای مناته اقدام صورت  ری ی و پیش شناخ  حاصل شده نسب  به برنامه

هدای   گد اری  هدا تیاتد    کاهش شدمار فسداد یدا لحداق واقعید       منظور بهگیردد در این مرحله 

ارائده  »نامده مد کور    آیین 2 ماده 5پ یردد در همین چارچون، از رهگ ر بند  پیشگیرانه انجام می

در شدمار وظدایف   ددد« های اامع پیشگیری و مقابله با مفاتد اقترادی در دتتگاه مربدوط   طرح

کنندد کده    گداه انبده اارایدی پیددا مدی      ها آ  های م کور گنجانده شده ات د این طرح کارگروه

بندابراین،  ؛ دماده م کور به ترویه کمیتده پیگیدری رتدیده باشدن     5مطابق قسم  واپسین بند 

هدای پیشدگیری از فسداد     هدا و برنامده   نامده تددوین طدرح    شود که در پرتو این آیین مالحظه می

های فرآیند پیشگیری از ارتکان این پدیده به رتمی  شناخته  ترین مرحله عنوا  یکی از مهم به

 شده ات د

اخترداص   تددابیر  ایدن و تپس ارزیابی  اتخاذشدهتدابیر  یاارابه  ،مرحله واپسین  ینها در

در پرتو آ  امکا  تنجش می ا   رایز؛ د در این میا  ارزیابی از نقش محوری برخوردار ات دارد

بر همدین اتداس    د(132 :1387شود )فرایها،  های پیشگیرانه شناتایی می اثر بخش بود  اقدام

نامه  آیین 5تا  3این ماده و مواد  6ماده م کور، نی  بند  5قسم  واپسین بند  مواه بهات  که 

ارائده گد ارش مسدتمر از عملکدرد دتدتگاه مربدوط در خردوص وظدایف کدارگروه در          »یادشده 
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هدای   به کارگروه م کور واگ ار شده ات  تا در پرتو آ  از اقدامددد« دهی  چارچون الگوی گ ارش

و بیندی ایدن مرحلده     ها ارزیابی صورت پ یردد بدیهی اتد ، پدیش   پیشگیرانه هر یک از کارگروه

تازوکارهای مناته در این زمینه در بداال بدرد  کدارآیی تددابیر نداظر بده پیشدگیری از فسداد         

 آفرین ات د نقش

هدا، کمیتده پیگیدری بایدد در      رتد که عالوه بر ارائه یک گ ارش از توی کارگروه به نظر می

مده مد کور از   نا راتتای ترتیم نظام ارزیابی پیشگیری از فساد گام برداردد با واود این، در آیین

ایجاد تامانه ارزیابی در کمیته پیگیری تخن به میا  نیامده ات د البتده؛ بدا تواده بده عبدارت      

هدای  و نظارت و تقوید  فرآیندد پیشدگیری و مقابلده بدا مفاتدد       »ددد  1نخستین بند الف ماده 

ده ایدن مدا   3را بر عهده کمیته پیگیری گ اشته ات  و هم،ندین مطدابق تبردره    ددد« اقترادی 

هدای پیگیدری،    های تخرری شامل کمیتده  موظف به تشکیل کمیته»ددد دبیرخانه کمیته م کور 

ایجاد نظام ارزیدابی تددابیر پیشدگیری از     نهیدرزمباید « ات گیری، مدیری  و نظارت ددد  گ ارش

هدا   ها و طدرح  گری و شناتایی نقاط ضعف و قوت برنامه فساد اقدام کرد تا از رهگ ر این تنجش

 رف د  ها، راهبردها و تدابیر پیش م  بازبینی تیات به ت

 فرجام
دهندد   مالی در این زمانه به یک معضل اهانی تبدیل شده ات د آمارها نشدا  مدی   -فساد اداری

همدین اهد ،    بده  شدودد  ها اضدافه مدی   های این ارم در تیاهه ارم که همواره بر شمار و گونه

میالدی از رهگ ر ترویه و پیوتدتن   2003صاً از المللی و ملی خرو گ ارا  انایی بین تیات 

 اندد به پیما  مبارزه با فساد به ع م اهانی برای مهار این پدیده رتیده

در پهنۀ تیات  انایی ایرا  نی  شناتایی تدابیر ناظر به کنترا فساد با پیوتتن به پیمدا   

ددی مدد کور شددتان بیشددتری بدده خددود گرفتدده اتدد  و در همددین چددارچون مقددررات متعدد   

اندد و شدامل    هدا عمددتاً انبده کیفدری/ واکنشدی داشدته       گ اری این تیات  ؛ امااند شده هیترو

از رهگد ر قدانو  ارتقداء     1390انگاری و کیفرگ اری در این عرصه ات د تا اینکه؛ در تداا   ارم

تالم  نظام اداری و مقابله با فساد به روی دیگر تیات  انایی یعنی، پیشگیری از ادرم هدم   

شده ات د بر همین اتاس، پیشگیری از فساد و ترتیم یک تامانه کنشی مهارکنندده در  تواه 

 منظومه تیات  انایی ایرا  به رتمی  شناخته شده ات د

عملیداتی  -مند و پایدار با مفاتد اقترادی نی  برای اارایدی  نامه پیشگیری و مقابله نظام آیین

نامده   رتدد، در ایدن آیدین    به نظدر مدی   کرد  همین بعد تیات  انایی به ترویه رتیده ات د

های متعدددی هدم وادود داردد فراگیدر      بینی تدابیر ماهوی و شکلی مناته کاتتی پیش باواود

بینی نشدد  ایجداد یدک نظدام آمدار       ها، پیش گ اری نبود  اعضای کمیته پیگیری برای تیات 

مندد و از   ابی تدازما  ها، شناتایی نشد  نظدام ارزید   انایی منسجم در قلمرو هر یک از کارگروه
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تر نبود متخررا  در عرصه پیشگیری از ارم و تواده نداشدتن بده نقدش و ظرفید        همه مهم

 روندد های بنیادی این گستره به شمار می نهادهای اامعوی در این پهنه از چالش

به هر رو، دتترتی به موفقی  در عرصده پیشدگیری از فسداد بده رعاید  اصدوا متعدددی        

هدا و تددوین    بیندی تیاتد    گد ارا  اندایی ایدرا  بایدد ضدمن پدیش       تیات نیازمند ات  که 

 ها در راتتای آنها هم گام بردارندد نامه آیین

 :ها پانوشت
قدانو  تشدکیل   »توتط مجمع تشخیص مرلح  نظام و با عنوا   1394گفتنی ات  که این الیحه در شهریور ( 1)

 ت دبه ترویه رتیده ا« شورای عالی پیشگیری از وقوع ارم

فساد در این قانو  هرگونه فعل یا ترک فعلی ات  کده  »م کور قانو   1گفتنی ات  که بر اتاس بند الف ماده ( 2)

 هرگونده فردی، امعی یا تدازمانی کده عمدداً و بدا هددف کسده        صورت بهتوتط هر شخص حقیقی و حقوقی 

ن و مقررات کشوری انجام پد یرد یدا   برای خود یا دیگری با نقض قوانی میرمستقیغمنفع  یا امتیاز مستقیم یا 

ضرر و زیانی را به امواا، منافع، منابع یا تالم  و امنی  عمومی و یا امعی از مردم وارد نمایدد؛ نظیدر رشداء،    

هدای   از مقدام یدا موقعید  اداری، تیاتدی، امکاندات، دریافد  و پرداخد         توءاتتفادهارتشاء، اختالس، تبانی، 

های غیرقانونی، اعدل، تخریده بدا اختفداء      انحراف از این منابع به تم  تخریصاز منابع عمومی و  یرقانونیغ

 «اتناد و توابق اداری و مالید

ای مثدل کدانو  کارشناتدا      های خروصدی حرفده   قانو  م کور مؤتسه 1اف ودنی ات  که مطابق بند ن ماده ( 3)

 اندد رتمی دادگستری نی  در حوزه پیشگیری از فساد مأموری  یافته

شناتدی   شناتدی اندایی )اامعده    تقریرات درس اامعه»حسین نجفی ابرندآبادی،  برای آگاهی بیشتر، نک: علی (4)

 www.lawtest.irپ یر در تارنمای:  ، دتترس«ارم(

پیشدگیری از وقدوع   »قانو  بدازار اوراق بهدادار امهدوری اتدالمی ایدرا        7ماده  8اف ودنی ات  که مطابق بند ( 5)

تواند از مرادیق آ  باشد به تدازما  بدورس اوراق بهدادار     در حوزه بازار ترمایه ایرا  که فساد هم می« تخلفات

 ات د واگ ارشدهکه نهادی غیردولتی ات ، 

 منابع فارسی

مددأمورا  نظددام مالیدداتی از منظددر فنددو   اددرائمتحلیددل اددرم شددناختی "(، 1392ابراهیمددی، شددهرام )

مید ا ، چدا     :، تهدرا  مجموعه مقاالت همایش ارتقاء سالمت اداری نظام مالیاتی، در: "تازی خنثی

 نخس د

ا ، چدا   مید   :، تهدرا  هتا   المللی دولتت  جهانی )تعهد بین جرائمپیشگیری از (، 1393بارانی، محمد )

 نخس د

رحیمدی ندژاد،    لیاتماع، ترامه مدار  )رویکردی فرصت یدیسف قهی جرائم(، 1391بنسو ، مایکل ااد )

 می ا ، چا  نخس د :تهرا 

 انگل، چا  نخس د :، تهرا اقتصادی جرائمپیشگیری از  (،1390زاده، تورا  ) توتلی

مجموعته مقتاالت پلتی  و    ، در: "ایدرا  مدیری  و پیشگیری از ارم در "(، 1387امشیدی، علیرضا )

http://www.lawtest.ir/
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 دفتر تحقیقات کاربردی نااا، چا  نخس د :، تهرا پیشگیری از جرم

مید ا ،   :، ترامه و تحقیق شهرام ابراهیمی، تهرا درآمدی بر پیشگیری از جرم(، 1393اندلی، منو  )

 چا  نخس د

مجموعه مقاالت پلی  و ، در: "نهاد در پیشگیری از ارم های مردم نقش تازما "(، 1387رتتمی، ولی )

 دفتر تحقیقات کاربردی نااا، چا  نخس د :، تهرا پیشگیری از جرم

، ترامده حمیدرضدا   دانیستف  قته ی جرائمشناسی  جرم(، 1392تیمپسو ، تالی اسد و وی یرد، دیوید )

 مجمع علمی و فرهنگی مجد، چا  نخس د :دانش ناری و آزاده صادقی، تهرا 

 می ا ، چا  نخس د :، تهرا اداری و سیاست جنایی مقابله با آن -فساد مالی(، 1390دادخدایی، لیال )

 د34و  33شماره ، مجله تحقیقات حقوقی، "مبانی نظری پیشگیری وضعی"(، 1380صفاری علی )

و  یشددناخت روشهددای  چددالش هددای پیشددگیرانه پلددیس: ارزیددابی مداخلدده"(، 1387فرایهددا، محمددد )

دفتدر تحقیقدات کداربردی     :، تهدرا  مجموعه مقاالت پلی  و پیشگیری از جرم، در: "گ اری تیات 

 نااا، چا  نخس د

حسدین نجفدی    ، ترامده علدی  "روابط میدا  پیشدگیری وضدعی و کنتدرا ادرم     "(، 1376گسن، رمو  )

 د20و  19، شماره مجله تحقیقات حقوقیابرندآبادی، 

، ترامه امیرحسین االلی فراهانی و های جهانی مبارزه با فساد برنامه(، 1387النگس ، پیتر و دیگرا  )

 های مجلس شورای اتالمی، چا  نخس د مرک  پژوهش :نظر، تهرا  مند بگ حمید بهره

 می ا ، چا  نخس د :، تهرا مبانی پیشگیری از جرم(، 1390محمدنسل، غالمرضا )

مجلته تحقیقتات   ، "پیشگیری از وقوع ادرم مالحظاتی در موضوع "(، 1381میرمحمدصادقی، حسین )

 د99-110: 36و  35، شماره حقوقی

، مجله تحقیقات حقوقی، "پیشگیری از ب هکاری و پلیس محلی"(، 1378حسین ) نجفی ابرندآبادی، علی

 د129-150: 26و  25شماره 

وعه مقتاالت  علوم جنایی )مجم، در: "پیشگیری عادالنه از ارم"(، 1383حسین ) نجفی ابرندآبادی، علی

 تم ، چا  نخس د :، تهرا در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری 

، و پیشتگیری از جترم   یشناست  دهیت بزه ددانشنامه ( )زیر نظر(، 1393حسین ) نجفی ابرندآبادی، علی

 می ا ، چا  نخس ، الد اواد :تهرا 

الیحه قدانو  پیشدگیری از   پیشگیری از ب هکاری در قانو  اتاتی ایرا  و "(، 1382نیازپور، امیرحسن )

 د124-45:159، مجله حقوقی دادگستری، "وقوع ارم

: از حقددوق بشدر تددا پیشددگیری از  وپدرورش  آمددوزشحدق برخددورداری از  "(، 1391نیدازپور، امیرحسددن ) 

 د87-106: 22، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، "ب هکاری

 تم ، چا  نخس د :جاعی، تهرا ، ترامه علی ششناسی نظری جرم(، 1380ولد، ار  و دیگرا  )

، ترامه حمیدرضدا ملدک محمددی،    های جرم نظریه(، 1393لین ) شین، ماری ویلیام ، فرانک پید و مک

 می ا ، چا  نخس د :تهرا 
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