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  هاي حقوق قضایی فصلنامه دیدگاه
  174تا  139، صفحات 1392بهار ، 61شماره 

  
  وري اطالعاتفناپیشگیري از فساد اداري با تأکید بر 

  
  1فرید محسنی

  
  )15/02/1392: تاریخ تصویب - 23/12/1391: تاریخ دریافت(

 
  چکیده

 .باشند میارزه با آن در صدد مب  ها معضالتی است که همه دولت فساد اداري از جمله جرائم و
 ي خاصی ها جرائم زیر گروه فساد اداري از زمره جرائم یقه سفیدي است که از پیچیدگی

سوء استفاده  گونه جرائم، منشأ این غالباً .یابد میي متنوعی ارتکاب  ها با روش وباشد   می خورداربر
غیر شفاف امور  و مبهم ،نیز بهره بردن از زوایاي تاریک واز منابع عمومی کارمندان شخصی 

پیشگیري از آن از موضوعات مهمی است که همواره در  ي مقابله و ها روش در مقابل،. استاداري 
همواره در جهت مبارزه با   ها سیاست جنائی دولت گرچها. قرار داشته است  ها کانون توجه دولت

وري فناپدیداري  .بوده است الزم براي اعمال این سیاست محدودولی ابزارهاي  ،بودهفساد اداري 
اطالعات، امکان و مجالی مطلوب براي ایجاد دولت الکترونیک و درنتیجه پیشگیري از این قبیل 

فساد اداري، ي  ها مفهوم و ویژگیبحث در مورد ضمن  نوشتار حاضر،. گردد میتلقی جرائم 
نین مرتبط با آن را تبیین نیز تسهیل اجراء قوا شفاف سازي و براي  وري اطالعاتفنااهمیت کاربرد 

   .نماید می
  

جرم شناسی، شفافیت، دولت الکترونیک، وري اطالعات، فنافساد اداري،  :کلیدي گان واژ
  .پیشگیري

                                                                                                               
   Email: mohseni@afranet.com .و خدمات اداري ییدانشگاه علوم قضا ،استادیار گروه حقوق جزا و عمومی - 1
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  مقدمه

له موضوعاتی هستند که به ل و آثار آن، به دلیل شیوع و اهمیت، از جمیدال 1،اداري فساد
و دستور کار سیاستگذاران، سیاستمدارن،   ها ي گوناگون در برنامه ها ینده و در قالبنحوي فزا

قرار  المللی بینو  یدر سطوح مل  ها متو سایر ارکان حکو ، مجریان قانونقانونگذاران
نظر از نوع آن، ویروسی بیماري زا  فساد را، صرف ي هبه عبارت دیگر، اگر پدید. گیرند می

کم و بیش ... داري، مالی، قضایی و ي مختلف ا ها تلقی نماییم، تمامی کشورهاي دنیا، در حوزه
 The(به عنوان مثال، بانک جهانی . یابی و مبارزه با آن هستند ن مبتال و در تالش براي ریشهبه آ

World Bank(  به این نتیجه ي به عمل آمده توسط آن نهاد،  ها در طی بررسی 1997در سال
و ابتکارات ضد کی برقرار است نزدی ي هاقتصادي و کاهش فساد، رابط ي هرسید که بین توسع

  .)Miller, 2011, p.1( اند شکل گرفته ي صالحیت مختلف ها زهو حو  ها فساد بسیاري، در نظام
و مانع  تتهدیدگران تمامیت اخالقی یک مل  ترین دولت، بدون شک، از جديدر فساد 

در راستاي  عالوه بر این، تضعیف قوانین و مقررات طراحی شده .باشد میتوسعه و پیشرفت 
سسات مختلف نیز از دیگر ؤو پاسخگویی اداري و اجتماعی نهادها و م  پذیري مسئولیتافزایش 

به همین دلیل، این موضوع به ویژه با نگاهی به آثار  .باشند میشمار آن  ض جانبی بیرعوا
بته ال. انگیز و قابل توجه تبدیل شده استبرجهانی فساد، دمکراسی و توسعه، به موضوعی بحث 

و   ترین منزیک موضوعات جدیدي نبوده و از م  فساد، پیشگیري و مبارزه با آن، هیچ
در گذر زمان،  اگر چه .دنگرد میجراحات وارده بر پیکر نظام اداري محسوب   ترین دردناك

ي جدید  ها ي گوناگونی به خود گرفته و بشر نیز همواره سعی در استفاده از روش ها فساد، چهره
آنچه که دیدگاه و رویکرد کشورها و جامعه  .تري براي مبارزه با آن داشته استو کارآمد

مردم،  ي هو دغدغ سازد، آگاهی از آن میي اخیر، متمایز  ها جهانی را نسبت به فساد، در سال
که، امروز با  آن به ویژه. براي پیکار با این معضل بزرگ است المللی بیني  ها مسئولین و سازمان

ي  ها نظام تر این پدیده روبرو هستیم که ارکان تقنینی، اجرایی و کیفري پیچیده ي ها جلوه

                                                                                                               
  .کار رفته، منظور فساد اداري استه در این مقاله هرگاه کلمه فساد به تنهائی ب - 1
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ه ساخت مواجهي بسیار و نیاز مبرم براي بکارگیري تمهیدات جدیدتر  ها را با دشواري گوناگون

  . است
معضالت عصر حاضر،   ترین براي مبارزه با انواع فساد به عنوان یکی از بزرگترین و پیچیده

ها  آن  ترین که مهم پیشنهاد و در جوامع مختلف به کار گرفته شده استاي گوناگونی راهکاره
 ،)Political Commitment( تعهد سیاسی ،)Transparency( شفافیت ایجاد :عبارتند از

 Procedural(سازي شکلی  ساده ،)Administrative Accountability( پاسخگویی اداري

Simplification(مدنی ي همع، مشارکت در جا )Civil Society Participation(، )Sondhi, 

2000, p.3(  وري اطالعاتفناو استفاده از )Information Technology (IT)(  که به عنوان
، در سطح وري اطالعاتفناو نظارتی محصول عصر ارتباطات ي  ها رهیافت  ترین یکی از مدرن

بته الزم به ذکر ال. گیرد مید استفاده قرار مور وسیع، در راستاي کاهش و پیشگیري از فساد
 و کابردهاي ابعاد اي از مجموعه دیگر، داراي ي هوري اطالعات نیز مانند هر پدیدفنااست که 

به دلیل وجود  به عبارت دیگر،. باشد میمثبت و منفی بوده و صرفاً واجد آثار ضد فساد ن
و نهادهایی  عناصرکار فساد، از رت اند، عوامل دسو صالحیتی ي قانونی ها و کاستی  ها خالء

 Tax( ي امن مالیاتی ها گاهربند ،)Banking Secrecy Laws( مانند قوانین رازداري بانکی

Heavens( و دیگر مراکز غیرمقیم )Offshore Centers( المللی بیني  ها و معضالت همکاري 
 ,Report on Master Training Seminar( برند میحداکثر سود را در تعقیب این جرائم، 

ADB-OECD Anti-Corruption Initiative, 2003, p.11.(  
یی که بستري مناسب براي  ها وري اطالعات، به بخش عمومی و سایر عرصهفناتسري 

گیري ابعاد پیشگیرانه و کاهش  شکلگردند، در کنار  میگیري انواع فساد محسوب  شکل
ي جدیدي  ها ي پیشرفته در این زمینه، چالش ها ارتامکان نظ وري مذکور، در قالبفنا ي هدهند

در جهت نیل به اهداف مالی و ي تازه و بی سابقه  ها که ناشی از فرصت است را به دنبال آورده
به عنوان مثال، سرعت نقل و انتقاالت آنی الکترونیکی در . دنباش میعملی این دسته از مجرمین 

ي الزم و مناسب در  ها فقدان کنترل و حفاظت وجه، جابجاییتبادل اطالعات و  ي هزمین
ي ارتکاب جرم، براي بزهکاران آشنا با  ها بهترین فرصت ي هاي، فراهم کنند ي رایانه ها سیستم
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عمال خالف قانون در ي پولی و بانکی غیرقانونی و دیگر انواع اَ ها دانش کامپیوتر و یا فعالیت

  .)Ibid, p.13( فراهم نموده است را این حوزه
ي نظارت بر آن، حاکی از تنوع  ها نگاهی به ادبیات مرتبط با فساد اداري و روش

با توجه به تازگی موضوع مبارزه با فساد اداري اما . باشند میموضوعات مطروحه در این زمینه 
نوشتار  به ارمغان آورده، این زمینهدر یی که  ها و چالش  ها فرصتوري اطالعات، و فنابا تکیه بر 

تر شدن دامنه بحث،  اما ابتدا الزم است براي روشن. ر، به این موضوع اختصاص یافته استحاض
  .به تشریح ماهیت فساد اداري و جایگاه آن در چشم انداز جرم شناسی بپردازیم

  
  یشناس جرم دگاهید از آن گاهیجا و يادار فساد تیماه -1

           ان در برابر قانون برابرنددمکراتیک، قدیمی و بنیادین، همگ ي هبر مبناي یک انگار
)Everyone Is Equal Under the Law(. عمل،  ي همرحل اصیل و باشکوه، در ي هاما این قاعد

، مدیران عالی اگر مظنونین به فساد، تجاري ثروتمند به ویژه. یی روبروست ها با موانع و چالش
و   ها این تنها یک نمونه از پیچیدگی. اشندنفوذ ب یا سیاستمدارانی برجسته و با رتبه نظام اداري

ي پیش  ها آن، به لحاظ ماهیت جرم شناسانه و چالش ي هي فساد و جرائم زیرمجموع ها دشواري
طور کلی، ه ب .باشد میکشف جرم، تعقیب و مجازات اینگونه بزهکاران  ي هدر زمینروي آن، 

ي مختلف از جمله نهادهاي  ها حوزهي فساد در  ها آمیز پرونده نرخ تعقیب و رسیدگی موفقیت
در سراسر جهان، حتی در کشورهایی که اقدام به ... ي بزرگ و چندملیتی و  ها دولتی، شرکت

قانونگذاري و جرم انگاري در قالب قوانین جامع ضد فساد نموده اند، بسیار پایین است 
)Ibid,p.10(. ف و اثبات اینگونه ي مرتبط به کش ها عدم موفقیت در این زمینه و دشواري

ها در این قسمت به اختصار مورد بررسی قرار  باشند که اهم آن میجرائم، معلول عواملی چند 
  .گیرند می

یکی از دشوارترین فرآیندهاي رسیدگی ي آن،  ها تحقیق و رسیدگی به فساد و زیرمجموعه
 ي هدون وجود صحندر اغلب موارد، این تحقیق و پیگیري، باید ب. گردند میبه جرائم محسوب 

فساد و مصادیق . دصر الزم در این زمینه، انجام گیرجرم، اثر انگشت، شاهد عینی و سایر عنا
دو طرف راضی  ي همختلف آن، از ماهیتی بسیار سرّي و پیچیده برخوردارند که فقط دربردارند

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


  وري اطالعاتاپیشگیري از فساد اداري با تأکید بر فن
 فرید محسنی

                       
         143       

 
ماهیت  ي هطدر نتیجه، به واس. باشد میاز وقوع این عمل و فاقد انگیزه براي افشاء حقیقت 

حتی در صورتی که شهودي در مورد عمل مجرمانه وجود داشته باشد، پوشیده و توافقی فساد، 
براي حضور  اعمال مذکور، اعتبار آنان آنان در ي هه دلیل مشارکت و مداخلدر اغلب موارد، ب

  .)Man-Wai, 2002, p.196 (گیرد  میاي از ابهام قرار  له ها  ربه عنوان یک شاهد، د در دادگاه
به عبارت دیگر، برخالف بسیاري از جرائم سنتی مانند سرقت یا قتل، هیچ بزه دیده یا شاهد 
مستقیم و مشخصی که اقدام به شکایت یا گزارش دهی در مورد اعمال ارتکابی نماید، وجود 

ات افرادي که در مورد جرم ارتکابی، اطالع ي هدایر بنابراین، در موارد مربوط به فساد، .ندارد
د که به نحوي در اینگونه گرد میرند، اغلب به کسانی محدود صحیح و مستقیم در دست دا

دالئلی است که احتمال گزارش دهی و   ترین جرائم ذینفع هستند و همین ویژگی، یکی از مهم
 UN Anti- Corruption( سازد میمی را بسیار ضعیف و بعید طرح شکایت در مورد چنین جرائ

Toolkit, 2002, p.183(. ویژگی خاص اینگونه جرائم موضوع بزه  فقدان شاکی خصوصی و
  .دنبال داشته استه جرم بارکان  توجیه اطراف و را در دیده فرضی

فساد، که باید در این قسمت  ي هیکی از نکات مهم در مورد ویژگی و ماهیت جرم شناسان
عمل آمده، فساد، جرمی بدون مورد توجه قرار گیرد، این است که برخالف برخی ادعاهاي به 

قربانی آن در بسیاري از موارد، منافع عمومی جامعه  تنها بلکه. نیست )Victimless( بزدیده
البته . دهی در مورد آن قرار دارد که نه از وقوع جرم مطلع بوده و نه در موقعیت گزارش است

 .باشند میتاً مستقیم فساد، در برخی موارد، داراي بزه دیدگانی نسب ي هجرائم زیر مجموع
ي  ها کنندگان ناموفق در یک رقابت فاسد مانند قراردادهاي عمومی یا موقعیت شرکت

ي الزم در  ها البته این افراد نیز باید از آگاهی. ، از مصادیق بارز اینگونه موارد هستنداستخدامی
برخوردار  و انگیزه الزم براي گزارش دهی  ها مورد احتمال وجود فساد در این زمینه

حال تفاوت آشکاري بین اینگونه جرائم با انواع دیگر از جرائم مشاهده  هر در .)Ibid(گردند
  .گردد می

ي  ها و دشواري  ها پیچیدگیل یدالیکی دیگر از قدرت و نفوذ این گروه از بزهکاران، 
کور، افراد مذ. ستا آنان کشف جرائم این حوزه، تحقیق، رسیدگی و اعمال مجازات نسبت به
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ي مختلف، به راحتی دیگر افراد مرتبط با  ها ي خود در زمینه ها با استفاده از امتیازات و برتري

مجبور به سکوت نموده و هرگونه ... و  پرونده را از طریق ارعاب و وحشت، تهدید، تطمیع
  .)Man-Wai, op. cit, p.195( سازند میبی نتیجه و بررسی در این زمینه را عقیم و  تحقیق

زیر  ي هوسیع اعمال منحرفانه و مجرمان ي هاین موضوع، گستر ي هچالش برانگیزترین جنب
ه بیان دیگر، فساد ب. باشد میمرزها و مصادیق آن ، به همراه ابهام فراوان در فساد ي همجموع

وجه به مسائل مالی و اعمال خالف قانون  واضح و روشنی نبوده به هیچ داراي ابعاداداري، 
مجموعه اي از  ي هبردارند بلکه در. گردد میمحدود ن ولتی در جهت تأمین منافع شانات دمقام

مرتبط با عدم عملکرد جرائم پردامنه از انواع جرائم اقتصادي و یقه سفیدي تا تمامی موارد 
ها  آن ي هیی است که مردم عادي به واسط ها موقعیت ، تبعیض در استخدام و ها درست سیستم
  ترین ي مختلف متداول ها طور کلی، در منابع و فرهنگه ب. گردند میخت رشوه ناگزیر از پردا

سوء استفاده از  رشوه، اختالس، سرقت، کالهبرداري، اخاذي، :مصادیق فساد اداري عبارتند از
غیرقانونی، تبعیض و پارتی  ي هنفوذ در شرایط برخورد منافع، پیشنهاد یا پذیرش انعام و مساعد

مصادیق و  ي ههمین گستردگی دامن . ...و سیاسی غیرقانونی، پول شویی ي ها بازي، کمک
که باید در راستاي پیشگیري، کاهش و مبارزه با  چهمرزهاي مبهم، تصمیم گیري در مورد آن

 10th UN National Global Compact Principle( سازد میفساد انجام شود را دشوار 

against Corruption, 2006, p.102(.  
مندي  بهره ي هیت فساد افزوده و زمینمل دیگري که در عصر حاضر، بر پیچیدگی ماهعا

ي قانونی و  ها ، از موقعیت و نفوذ خود، در کنار خالءها و کاستیهرچه بیشتر اینگونه مجرمین
آورده و منجر به پنهان ماندن آنها از چشم قانون و یا فرار از مجازات را فراهم  صالحیتی

اده از کمک و مشاوره فنی و حرفه اي متخصصین و کارشناسانی مانند وکال، گردد، استف می
انند ها م در پیشبرد عملیات سرّي خود و مراحل بعدي آن... حسابرسان، متخصصین کامپیوتر و 

  .)Man-Wai, op. cit. p.196(باشد  میتطهیر و شستشوي عایدات فاسد 
رخوردار ز حساسیت ویژه اي براي دولت باین، تحقیق، پیگیري و افشاء فساد، ا عالوه بر

وجود چنین جرائمی در هر نظام  هرچند .گردد میساري آن بوده و موجب تضعیف و شرم
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همراه با افتخار به موفقیت در کشف دولت حدي اجتناب ناپذیر است ولی در هر حال  اداري تا

 هر مسلماً و .داده استتوان اجرائی خود را مورد سؤال قرار به نوعی مدیریت و ،اريمفاسد اد
بزرگ تر  ،سؤال قابل طرح از دولت ،باشد فساد کشف شده وسیع تر ابعاد میزان و ،چقدر دامنه

  .جدي تر خواهد بود و
بدیهی است، کشف و پیگیري موفقیت آمیز این دسته از جرائم، مستلزم اجتماع عناصري 

، )و نیروهاي متخصص و ماهر ودجهب قت،اعم از و(منابع الزم آمد،  قوانین جامع و روز مانند
و تخصص مقام مذکور، محرمانگی تحقیقات، حمایت  ، قدرت، صالحیتاستقالل مقام تحقیق

 ,Ibid( باشد می متقابل المللی بیني  ها نظام دادخواهی مؤثر و همکاري از گزارش دهندگان،

p.197(.  
  

  اداري فسادي  ها ویژگی و تعریف -2
توضیح داده شد، فساد، مفهومی بسیار گسترده با مرزهایی مبهم همانگونه که در سطور قبل 

 ي ها ي مختلف حقوقی و مرزبندي ها بنابراین، بدیهی است که در نظام. و مصادیق فراوان است
گردیده و وسیع آن، ارائه  ي هنظري گوناگون، تعاریف متنوعی به منظور پوشش دادن گستر

موضوع این . باشد سیم ماهیت آن، برشمرده شدهي متفاوت و گوناگونی براي تر ها ویژگی
  .باشد میي ارائه شده در این زمینه  ها و معتبرترین تعاریف و ویژگی  ترین قسمت نیز ارائه مهم

  
  تعریف فساد اداري - 1-2

یک از این تعاریف، کامل و جامع  هیچعلیرغم تنوع تعاریف ارائه شده از فساد اداري، 
 مذکور ي هپدیدبخشی از مختصات، مفاهیم و مصادیق  ي هارندنبوده و هریک، تنها دربرد

تعداد بی شمار این تعاریف، تعریف ارائه شده توسط بانک جهانی، به دلیل  ندر میا. باشند می
اختصار، صراحت و دربرگرفتن بیشترین مصادیق و مفاهیمی که در ادبیات این حوزه به چشم 

تعریف مرجع  اساس بر. گردد میمحسوب مذکور ي تعاریف  ها خورد، از بهترین نمونه می
مسئولیت عمومی در جهت نفع  سوء استفاده از مقام یا«ست از ا عبارت اداري ، فسادمذکور
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فساد «: در تعریف دیگري آمده است .)World Bank Perspective 1999, p.2(» شخصی

 ي هعمومی به وسیلاز منافع  ،شخصی ي هنهادینه شد ي هست از سوء استفادا اداري، عبارت
  .)Charmchi et al. 2011, p.180( »مستخدمان کشوري

یکی از تبعات مستقیم گستردگی مفهوم و تنوع مصادیق فساد، محدود نبودن آن، به  مسلماً
به عنوان مثال، این پدیده، در ابعاد گوناگون جامعه و با گرایشات . عرصه اي خاص است

اري، مالی، قضایی و سیاسی، به عنوان بارزترین خورد و فسادهاي اد میمختلف به چشم 
حضوري آشکار دارند که مطالعه درخصوص هریک  المللی بینتجلیات آن، در سطوح ملی و 

  .مستلزم بحث مستقلی است
شود، عناصر اصلی فساد اداري، ملهم از تعریف کلی بانک جهانی  میهمانگونه که مشاهده 

ین قسمت باید مورد توجه قرار گیرد، منحصر و محدود مهمی که در ا ي هنکتاما  .باشند می
بدین معنی . مصادیق فساد اداري و اعمال منجر به آن، به واحدهاي دولتی است ي هنبودن دایر

ي  ها فساد اداري را صرفاً معلول اعمال و سوء استفادهکه نباید با تکیه بر تعریف ارائه شده، 
که کامالً مشخص است که واحدهاي  چرا. دانستمدیران و کارمندان بخش عمومی و دولتی 

بخش عمومی و خصوصی هر کشور، با یکدیگر در ارتباط و تعامل مستقیم و اجتناب ناپذیر 
ي عمومی  ها عالوه براین، درگیر بودن دیگر نهادها و واحدهاي جامعه، غیر از بخش. قرار دارند

یی از فساد رایج در  ها اینکه قسمت نتیجه. ناپذیر است و دولتی در فساد نیز حقیقتی انکار
، در اثر تعامل با واحدهاي خصوصی درگیر فساد و )و نه تمام آن(ي دولتی  ها بخش

زا، منجر به  باشد که همانند یک ویروس بیماري میآنان در این زمینه  ي هي آلود ها پرداخت
  .)Mohabbat Khan, 2004, p.2( گردد میلودگی بخش عمومی و دولتی آ

ي درگیر در  ها از مباحث مهم در این زمینه، شناخت چارچوب کلی عملکرد حوزه یکی
 اصلی ي هفساد اداري، در یک تقسیم بندي کلی، در دو حوز ي هبازیگران صحن. باشد میفساد 

  کنند و مصادیق  میفعالیت ) Petty Corruption( و خرد )Grand Corruption( فساد کالن
یکی از این  ي هفراخور شرایط و متغیرهاي گوناگون، زیر مجموع مذکور، به ي هبی شمار پدید

تحصیل مقاصد یا منافع شخصی به واسطه عملکرد گفته شد که . شوند میدو حوزه محسوب 
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مستقیم تحقق یابد و در اکثر موارد، مستلزم اختالط  تواند به طرق مستقیم و غیر میفاسد، 

بر ضد  یا وبه انونی و غیرمشروع، بدون توجه ق عمومی و خصوصی و یا یک تبادل غیر ي هحوز
 ،در این فرآیند، در صورتیکه برنامه یا عملکرد فاسد. باشد میمنافع عمومی، بین این دو حوزه 

حاصل تعامل تصمیم گیران سیاسی یا مقامات رده باالي اداري باشد، اعمال ارتکابی و نتایج 
در چنین حالتی، ردپاي سوء . گردد یمحاصل از آن، تحت عنوان فساد کالن، طبقه بندي 

ي گوناگون فرآیندهاي حکومتی  ها استفاده از امکانات دولتی در جهت منافع شخصی، در الیه
بارزترین مصادیق فساد . و نفوذ ارکان مختلف آن در سطوح مختلف جامعه قابل مشاهده است

ی خودنمایی ي کارگري، خصوصی سازي و تدارکات حکومت ها سیاستاعمال کالن، در 
دستیابی به اهداف و که فساد خرد، در استفاده از امکانات دولتی به منظور  در حالی. کنند می

شکل فساد   ترین شایع. یابد میخدمات عمومی، تحقق  ي هئعملی ارا ي همنافع شخصی در عرص
در  تسریع ، دادن رشوه یا هدیه به کارمندان یا مدیران، براي ها خرد، در بیشتر جوامع و فرهنگ
 .)Atkinson, 2011, p.7( روند انجام یک کار اداري است

  
  ي فساد اداري ها ویژگی - 2-2

 و حیله و مکرم مبتنی بر ئلذا از جمله جرا فساد اداري از جمله جرائم یقه سفیدي است و
براي . شود میکارشناس انجام  توسط افراد تحصیل کرده و غالباً است و قبلی طراحی همراه با

ي آن  ها و امکان تشخیص و بررسی مصادیق آن، باید با ویژگی اداري اخت بهتر پدیده فسادشن
 ،ي مختلفی است ها ویژگی ، داراي خصوصیات وسایر مفاسدهرچند فساد اداري نظیر . آشنا شد

 ي هها، به عنوان ترسیم کنند آن  ترین مهم که ندبرشمرده انحو خاص براي آن ه ولی مواردي را ب
 ي هکلی فساد و محورهاي اصلی مباحث مطروحه در این زمینه، بر مبناي مفاهیم سه گانتصویر

  :شوند مییک به اختصار شرح داده  استوار است که هر ،و تولید، و فراگیري اقتصاد فرهنگ،
ها  تأثر متقابلی بین آن در برخی موارد تأثیر و. فساد اداري با فرهنگ جامعه مرتبط است -1

به . از جهت تلقی عموم بسیار مهم است تأثیر و نفوذ فرهنگدر عین حال . ردخو میبه چشم 
 ي مختلف ها لگوهاي ذهنی و اخالقی در جوامع و فرهنگکه ا لحاظ آنه ب عبارت دیگر
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مثال،  براي. استنتیجه برداشت جوامع گوناگون از عمل واحد متفاوت ، در باشد میمتفاوت 

ممکن است در ي این مبحث،  ها و بارزترین مثال  ترین جهدیه گرفتن، به عنوان یکی از رای
که در  در حالی ،محسوب گردد و رشوه فرهنگ یک کشور، عملی مذموم و از مصادیق فساد

  .شود میکشوري دیگر، امري کامالً عادي و فاقد هر گونه بار معنایی منفی تلقی 
برخی بر این لی در عین حال و. تولید تأثیر گذار است بر اقتصاد و فساد اداري غالباً -2

بلکه گاهی از اوقات ممکن است در برخی  ،نیستصورت منفی  هب این تأثیر لزوماًعقیده اند که 
) یا بافت مدیریتی ویژه از جمله حاکم بودن بوروکراسی اداري و( ي خاص ها جوامع با ویژگی

هاي الزم صدور مجوزرشوه موجب  فساد اداري و ،به عبارت دیگر. مثبت باشد ي هداراي جنب
 ، در اینگونه موارد، فساد ادارينظر آنان به. در نتیجه توسعه اقتصادي گردد براي تولید و

رونق تولید  ،شکل گیري سرمایه، کارآفرینی تواند به عنوان یک نیروي محرك قوي، باعث می
یی  ها ت و فعالیتبه نحوي که منطق بازار را در متن معامال .ي اقتصادي گردد ها کاالها و فعالیت

 .)Ackerman, 2006, p. 22( ها را ممنوع و محدود نموده بود آن ي عمومی، ها قرار دهد که کنترل

ي پیشگیري از  ها هنگام بحث در مورد روش ،اهمیت این موضوع از نگاه جرم شناختی مسلماً
  . گردد میاین جرم مشخص 

به عبارت دیگر، این نوع از . استسومین ویژگی شاخص فساد اداري، فراگیر بودن آن  -3
ي خاص نبوده و قادر است با عناوین و اشکال بسیار  ها فساد، محدود به اشکال، اسامی و حوزه

 در صورت پدیداري ،به عبارت دیگر .شود و گستردهظاهرمتفاوت، در سطوح مختلف اجتماع 
صورت یک ه ب یابد و میواج ي اجتماع ر ها سریع در همه الیه این امر بسیار، روزنه فساد اداري

عرفی در این  ،در صورت عدم مواجهه جدي با آن گیرد و میشکل در جامعه قانون نانوشته 
تا آنجا . گردد میصورت یک هنجار اجتماعی نهادینه ه به مرور زمان ب کهآید  میزمینه پدید 

 و( رباب رجوع انتظارنه تنها کارمند بخش عمومی در قبال انجام وظیفه اداري از ا براي مثالکه 
امري عنوان ه بنماید، بلکه ارباب رجوع نیز این انتظار کارمند را  میپرداخت رشوه ) مطالبه یا

    .گردد میخود نسبت به انجام این وظیفه ذهنی  پیش قدم  و ارف تلقی نمودهمتع
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وسعت  تنوع جرائم، ي هیی که براي فساد بر شمرده شد، همگی نشان دهند ها ویژگی

خصوصیاتی که کشف و پیگیري این . ی و نامحسوس بودن آن استیعملکرد، نامر ي هگستر
ي بسیار روبرو ساخته و به همین ترتیب، پیشگیري و مبارزه با آن را با  ها جرائم را با دشواري

حتی علیرغم ادعاهایی که در مورد آثار مثبت  .سازد میو موانعی سخت همراه   ها فراز و نشیب
ر حوزه اقتصاد، تولید و بازار مطرح گردیده است، شواهد موجود در طی سالیان فساد اداري د

در  و(، همواره اداري ي اخیر، نمایانگر این حقیقت است که آثار فساد ها دهه به ویژهمتمادي و 
  .)Ibid( منفی بوده است  ها در تمامی جبهه )نهایت امر

آثار لذا  گردد و میسیاسی به نوعی مرتبط با امور  فساد اداري معموالًالزم به ذکر است که 
پدیدار ي گوناگون زندگی اجتماعی و کل جامعه  ها در جنبه ووجهی  چندصورت ه آن بمنفی 

اهداف   ترین بنابراین، مبارزه با فساد و ریشه کن نمودن آن باید به عنوان یکی از مهم. گردد می
   .، همواره در اولویت قرار داشته باشد ها دولت
بته همانطور که اشاره گردید فساد اداري داراي خصوصیات زیادي است که در باال چند ال

خاص آن بیان گردید ولی پیامدهاي منفی مهم دیگري نیز براي آن بیان  ویژگی برجسته و
  :گردد میها اشاره  گردیده که به برخی از اهم موارد آن

ع ارزشمند اقتصادي به درون کاهش احتمال تحقق اهداف دولت از طریق هدایت مناب -1
  .ي غیرمولد ها فعالیت

از طریق اتالف منابع ارزشمندي مانند وقت و زمان مفید   ها یی سازماناکاهش کار -2
ها به کارهاي بی هدف و غیرسازنده که در دراز  کارکنان نهادها و مؤسسات و تخصیص آن
  .گردد میمدت به سرخوردگی و فقدان انگیزه تبدیل 

ي  ها اداري، به دلیل ماهیت نامحسوس، پنهانی، توافقی و فراگیر بودن آن در الیه فساد -3
مختلف زندگی اجتماعی، ذاتاً پدیده اي غیردمکراتیک است که به تمامی ابعاد زندگی 

به عبارت  .)103ص ،1384دانایی فرد، (رساند مینهادهاي دمکراتیک آسیب  به ویژهاجتماعی و 
ي  ها در نتیجه پایه دهد و میي افراد در برابر قانون را مورد آسیب قرار دیگر این امر اصل برابر
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 بنابراین از جمله جرائم نقض کننده حقوق اساسی و .نماید میحقوق اساسی جامعه را سست 

  .آید میحقوق بشر در جامعه بشمار 
  

  ي مبارزه با فساد  ها شیوه -3
، الگوها و راهکارهاي متفاوتی اداري فساد ي بروز و شیوع انواع ها با توجه به علل و زمینه

حمایت از دمکراسی و  ها آن  میبراي مبارزه با آن ارائه گردیده است که فصل مشترك تما
عمال فشار بر حقوق بشر، از طریق بسیج و قدرت بخشیدن به شهروندان و جامعه در راستاي ا

ي آنان، به عنوان یکی  ها اولویت دولتی براي پاسخگویی به نیازها و سسات و نهادهاي ملی وؤم
ري این عملکرد و میزان تأثیرگذا  ي هبدیهی است که نحو. از ارکان اساسی دمکراسی است

 .)Hellstrom et al., 2011, p.2(باشد  می، متفاوت  ها شیوه

  : از راهکارهاي ارائه شده براي مبارزه با فساد در جوامع مختلف عبارتند  ترین مهم
   کارآمدي و بهره وري مدیریت عمومی؛ ي  هامیت و توسعتضمین تم -1
  ف؛یپاسخگویی بر مبناي کارها و وظاقابلیت  -2
  فساد؛ ي هدربار اطالع رسانی و آموزش -3
  ... و  )World Bank, 2007, p.15(دهی  ي گزارش ها ایجاد فرصت -4

 ي هید دربردارندتژي ضد فساد، بااهرگونه استرشود،  میبنابراین، همانگونه که مشاهده 
 ي هي تشویق کنند ها توان به ویژگی میاین عناصر،  ي هاز جمل. عناصري با هدف افشاء آن باشد

ایجاد انگیزه براي  1،ي قانونی از آنان ها حمایت ي هارائ، شهود و مطلعین براي گزارش دهی
عیارهاي طرح شکایت در مورد هر یک از مصادیق فساد مانند خدمات عمومی پایین تر از م

 مورد ماهیت فساد،اطالع رسانی و آموزش در  م که ممکن است معلول فساد باشند،الز
امور عمومی مد نظر قرار  ي هي حاصل از آن، استانداردهاي بنیادین که باید در ادار ها زیان

ند حسابرسی و ي تخصصی و فنی جمع آوري اطالعات در این زمینه مان ها گیرند و شیوه
  .)Anti-Corruption Toolkit, op. cit. p.185(ه نمود بازرسی، اشار

                                                                                                               
  .ي مختلف از جمله مریدا و پالرمو پیش بینی شده اند ها برخی از این تمهیدات در کنوانسیون- 1
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اي  در میان تمامی الگوهاي ارائه شده براي مبارزه با فساد، شفافیت، از جایگاه ویژه

این حوزه، شفافیت،  و ادبیات این اهمیت، به حدي است که در تمامی منابع. باشد میبرخوردار 
و  تضمین موفقیت راهکارهاي ضد فسادقدرتمندترین دشمن فساد و عنصري کلیدي، براي 

  .)Hellstrom et al. op. cit., p.5( ، تلقی گردیده استاعتبار تحقیقات به عمل آمده
 ،)Internationa Transparency( المللی بینشفافیت  بر اساس تعریف ارائه شده توسط سازمان

عامالت تجاري و از تصمیمات اداري، ماصلی که به افراد متأثر «عبارتست از شفافیت 
ي اصلی  ها امکان آگاهی از حقایق و ارقام، بلکه فرآیندها و مکانیسم ي خیریه، نه تنها ها فعالیت

بر اساس اصل مذکور، مستخدمین دولتی، مدیران و متولیان، باید به شیوه . دهد میو بنیادین را 
 Transparency( »و قابل درك عمل نمایند ، قابل پیش بینیو قابل رؤیت اي آشکار

International, 2012, p.2(.  
وظیفه  کهعلیه فساد است جهانی  تحادیه ايایک سازمان غیردولتی و  ،المللی بینشفافیت 

 باشد میالملل  اطالع رسانی در مورد فساد شرکتی و سیاسی در توسعه بیندیده بانی و  آن
)Ibid. p.1(.  

برقراري تعادل  ي هاساسی در زمین کراسی، تغییر مسیريوبا پایان جنگ سرد و گسترش دم
 ي هد که نتیجمدنی، جهانی سازي و آداب و رسوم اجتماعی آغاز ش ي همیان دولت، بازار، جامع

ي جدید اطالعات و  ها وريفناانفجار . بود  ها عملکرد دولت ي هحوز آن تغییر و تحول محیط
 ي هردید که عموم را قادر به مطالبیی گ ها و رویه  ها ارتباطات نیز منجر به انتشار جهانی ایده

این . ساخت میاستانداردهاي باالتري از اخالق، شفافیت و پاسخگویی در بخش عمومی 
پایدار، نه تنها پشتیبانی قوي و  ي ه، به عنوان پیش نیازهاي یک حکومت خوب و توسع ها ارزش

د، بلکه در نگرد میمحکم براي نظم عمومی و سطوح باالي عملکرد بخش عمومی محسوب 
ثبات و عامل  ي هاقتصادي، تضعیف کنند ي همانع توسع  ترین پیشگیري از فساد، به عنوان مهم

 UN Public( نماید میومی نیز نقش مهمی ایفا فرسایش اعتماد در نهادهاي عم

Administration Program, 2010, p. 1(.  
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بارزه با فساد انجام گرفته، عنصر م ي هو آنچه که تا کنون در زمین  ها در میان تمامی رهیافت

 Information and Communication(وري اطالعات و ارتباطات فناشفافیت، در قالب 

Technology (ICT)  (و دولت الکترونیک )E- Government(وجه   ترین ، به بهترین و کامل
مکان مذکور، از طریق ایجاد ا ي هبه عبارت دیگر، دو پدید .ممکن متجلی گردیده است

ن زمینه و عملی دسترسی شهروندان و مسئولین، به بیشترین میزان اطالعات مورد نیاز در ای
افزایش شفافیت، به  ي دقیق و پیشرفته، با تمام قدرت، در مسیر ها نمودن امکان انواع پایش

 .Hellstrom et al( دارند میگام بر ،عنصر تمامی راهکارهاي مبارزه با فساد  ترین عنوان بنیادي

op. cit., p.6(.  
 ي هبخش عمومی و ابعاد مختلف آن، در طی ده اي شبکهعملکرد  ي هاصلی اندیش ي هانگیز

مبادله و پردازش اطالعات  ي هبا ظهور اینترنت، سهولت و کاهش شگفت انگیز هزین 1990
و   ها مذکور، سازمان ي ههمپاي جنبش بازمهندسی اطالعات و ارتباطات در ده. شگل گرفت

بازدهی  ي هو توسع  ها ي جدید کنترل هزینه ها هادهاي بخش عمومی، در جستجوي روشن
  .)UN E-Government Survey, 2008, p.69( سازمانی بودند

ي اطالعات و  ها وريفناادارات و نهادهاي دولتی از  هدولت الکترونیک، به معنی استفاد
است که از قابلیت ... ت رایانه اي سیار و ي رایانه اي، اینترنت، خدما ها ارتباطات مانند شبکه

با ارکان مختلف دولت، برخوردار ... تغییر روابط میان شهروندان، تجارت و کسب و کار و 
توانند در جهت اهداف گوناگون به خدمت گرفته شوند مانند  میي مذکور  ها وريفنا. دنباش می

ا تجارت و صنعت، توانمندسازي و کیفیت خدمات رسانی دولت، تعامل بهتر ب کمیتارتقاء 
حاصل از  ي هنتیج. شهروندان در دسترسی به اطالعات و مدیریت بهتر و کارآمدتر دولت

در هم شکستن و دگرگون سازي بنیادین مرزهاي سازمانی، فراهم  اجراي صحیح موارد فوق،
نمودن دسترسی گسترده و آسان به اطالعات، مشارکت شهروندان در دولت، افزایش 

فساد کمتر،  ي عمومی، ها تباطات، تسهیل فرآیندهاي الکترونیک، شفافیت بیشتر سازمانار
 ست ها ارتقاء سطح آسایش و رفاه در جامعه، افزایش منافع و درآمدها و یا کاهش هزینه

)Fang, 2002, p.3(.  
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فساد،  عامل مبارزه با  ترین البته الزم به ذکر است که شفافیت و تأکید بر آن، به عنوان مهم

وري اطالعات و ارتباطات، دولت الکترونیک و سایر موضوعات مرتبط با فناقبل از پدیداري 
زندان تمام  ي هآنها اید  ترین آنها، توسط اندیشمندان حقوق جزا مطرح گردیده بود که معروف

، )Jeremy Bentham (1748-1832)( توسط جرمی بنتام است که) Panoptic Vision(دید 
براساس الگوي زندان  .مطرح شد در قرن هجدهم ،پرداز انگلیسی جرم شناس و نظریهفیلسوف، 

ه راحتی شود که مدیران و ناظران زندان، ب میاي طراحی  ساختمان زندان، به گونهتمام دید، 
مذکور، الهام بخش  ي هاید. و اعمال و رفتار زندانیان باشند نقاط زندانقادر به نظارت بر تمامی 

، فیلسوف و نظریه پرداز )Michel Foucault (1926-1984)( کار میشل فوکوآراء و اف
در جهان امروز  .)Yar, 2002, p.264( نظم و مجازات گردید ي هدر زمین اجتماعی فرانسوي،

در صورت  ي خود،وردهااو دست  ها با تمامی قابلیت وري اطالعات و ارتباطات،فنانیز، 
ویژه فساد  هانواع فساد، ب ي هي موجود در زمین ها یی با چالشقابلیت رویارو کارگیري درست،  هب

  . زندان تمام دید را براي نقش آفرینان این صحنه خواهد داشت ي هاداري، و محقق نمودن اید
  

  وري اطالعات در مبارزه با فساد اداريفناجایگاه  -4
ي مرتبط با  ها پذیري ذاتی سیستم پذیري و مقیاس فراوان و جدید، انعطاف ي ها قابلیت

ي امنیت و نظارت  ها اطالعات و ارتباطات اعم از اینترنت، دولت الکترونیک، سیستم يورفنا
. رده، همگانی و اجتناب ناپذیر این تکنولوژي گردیده استتباعث پذیرش گس... و  اي شبکه

و با  ل ارتباطی کارآمدیوسا اطالعات، چگونگی زندگی امروزي، بدون دسترسی آسان به
و اطالعات در مقیاس   ها داده ي هرفه، و امکان ذخیره سازي و کپی برداري سریع و سادص

ي آشناي امروز هستند که  ها ، بخشی از تکنیک ها همگی این. وسیع، غیرقابل تصور است
وري فنابه عبارت دیگر، نیاز به استفاده از  .زندگی بشر را با انقالبی عظیم مواجه ساخته اند

ي  ها رسانی عبور کرده و به یکی از ارکان و ضرورت زهاي نوآوري و فایدهمذکور، از مر
به عنوان  .جهانی بدل شده است ي هزندگی اجتماعی در درون هر کشور، و حضور در جامع

ي پایش را از نظارت مستقیم با چشم، به مراقبت  ها مثال، صنعت برقراري امنیت و نظارت، شیوه
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دیجیتال همراه با پایش خودکار و هوشمند  اي شبکهوري فنا از طریق مونیتور و سرانجام،

بکارگیري ، پذیرش این نظام نظارتی و همانطور که در عمل نیز ثابت شده .متحول نموده است
  .)Heathfield, 2013, p.3(است  و پیشرونده پیشرفت اجتناب ناپذیرآن، بخشی از یک فرآیند 

فساد  به ویژهمبارزه با فساد و  ي هاطات، در حوزوري اطالعات و ارتبفنااهمیت بنابراین، 
وردهاي تکنولوژیکی فراهم ادست ي هه واسطبه لحاظ امکان نظارتی است که ب از طرفی، اداري،

  ترین مناسب وابزار برقراري آزادي اطالعات   ترین و قوي  ترین مهم از طرف دیگر،آورده و 
که  چرا .رود میشمار راهکار در این زمینه، ب  رینت تحقق مفهوم شفافیت به عنوان مهم براي بستر
وري، مانند اینترنت، دولت الکترونیک، نظارت فناي گوناگون این  ها گیري از جلوه بهره

ي جدیدي را فراروي مبارزه کنندگان با فساد گشوده و آنان را به چنان  ها ، افق...ویدیویی و 
ي مبارزه با فساد،  ها که از طریق سایر روشي نظارتی مسلح نموده است  ها امکانات و شیوه

وري اطالعات و ارتباطات و فنابر مبناي همین استدالل، مدافعان استفاده از . متصور نبوده است
ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد اداري تلقی ي آن، این شیوه را بهترین راهکار  ها زیرمجموعه

  .)Hellstrom et al. op. cit, p.7( نمایند می
وري اطالعات در راستاي مبارزه با فساد اداري، با تأکید بر تحقق فناکارگیري ه طرفداران ب

، متمرکز اصلی مباحث خود را بر دو محور استداللکامل مفهوم شفافیت در این حوزه، 
  :اند نموده
گیري  و امکانات ویژه حوزه اطالعات و ارتباطات، ضمن کمک به شکل  ها قابلیت -1

یی مانند آموزش، اطالع رسانی، ارائه  ها مد، پویا و تأثیرگذار، از طریق رهیافتدولتی کارآ
منجر به مبارزه با فساد و ... بهتر و باالتري از خدمات عمومی وهمگانی و یکنواخت سطوح 
طور خودکار، تحقق سایر ه مذکور، ب ي هعالوه براین، شیو. پیشگیري از آن خواهد شد

 درنیز  را ...لت در برابر مردم، اطالع رسانی ود مانند پاسخگویی دوي مبارزه با فسا ها روش
  .برخواهد داشت

ي  ها وري اطالعات و ارتباطات، در قالب دولت الکترونیک و شیوهفنااستفاده از  -2
ها را  ي اصلی فساد گشته و امکان تحقق آن ها نظارتی، منجر به از میان برداشتن عملی زمینه
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میان مراجعین و  ي هه عنوان مثال، تسریع در انجام امور شهروندان، قطع رابطب. سازد میمنتفی 

متصدیان امور بخش دولتی، ارتقاء کیفیت تدارکات و خدمات و شفاف سازي امور مالی، 
  .)دانایی فرد، همان( گردد میمنجر به عقیم گشتن پرخطرترین نقاط تحقق فساد اداري 

وردها، منافع و اوري، دستفناید در مورد این نوع از اما این تمامی آن چیزي نیست که با
واقعیت این است که تکنولوژي مذکور مانند هر . امتیازات کاربري  آن، در جامعه گفته شود

  ها ، داراي نقاط ضعف و مضراتی است که قابلیت ها دیگر، در کنار نقاط قوت و مزیت ي هپدید
و نظارتی،  اي شبکهي امنیت  ها اینترنت، سیستمي آن، اعم از  ها مجموعه ي زیر ها ویژگیو 

    .تبدیل نموده است اي شبکهتاریک و خطرناك جهان  ي هآن را به نیم... دولت الکترونیک و 
وري اطالعات و ارتباطات، موجی از فناي بی بدیل و شگفت آور  ها و نوآوري  ها قابلیت

 ي هانقالبی در زمین ي هشته که به دیددنبال دا به را تفکرات ناظر بر کارآیی این تکنولوژي
 ي هجراحت پیکر  ترین کهن که قادر به درمان این شود مینگریسته  اي وسیلهمبارزه با فساد و تنها 

ي  ها دربرداشتهو   ها توانایی نسبت به این باور عمومی. باشد میي اداري در سراسر جهان  ها نظام
تا حدي است که به ... ي آن مانند فضاي سایبر و  ها وري اطالعات و ارتباطات و زیرمجموعهفنا

ویژه جهان عرب، ه سیاسی اخیر در نقاط مختلف دنیا و ب عنوان مثال، در جریان تحوالت
که توسط شهروندان این ... و توییتر و فیس بوك یی مانند پیام کوتاه، وبالگ نویسی،  ها رسانه

 وري آزادسازيفنارد استفاده قرار گرفتند، ي استبدادي مو ها کشورها براي مبارزه با رژیم
)Liberation Technology(  نامیده شدند که قادر به پیشبرد آزادي، در برابر و برعلیه استبداد

کی، به خودي خود، از اینجاست که آیا خود این ابزارهاي تکنولوژی، سؤال حال. باشند می
 ,Beges, 2010( بدادي برخوردارند؟ي است ها براندازي حکومت ، درو توانایی چنین قابلیت

p.1( به عنوان  از دیدگاه طرفداران آن، علمی، ي هي این رشت ها قابلیت ي ه، در زمینهمین سؤال
  . گیرد میکه در اینجا به اختصار، مورد بررسی قرار  باشد مینیز مطرح آوردگاه مبارزه با فساد 

گیري از  بهره زمینه مدیریت ودر  یگرمبناي برخی از نظریات دبه عنوان امروزه این ایده 
ه وري بفناالبته صرف  .عنوان منطق حاکم بر دولت الکترونیک کاربرد یافته استه ب ،آن

ي  ها فساد داراي ریشه اساساً .گردد میموجب حذف فساد ن، اي که بیان خواهد شد گونه

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


  1392، بهار 61، شماره ي حقوق قضاییها دیدگاهي  هفصلنام                    
      156  

 
هرچند  .گردد  ها آن زمانع به نتیجه رسیدن برخی ا تواند میوري اطالعات فنامختلفی است که 

نماید ولی  میزیادي را مسدود  مجاري مفاسد هاي سوء استفاده و راه ،وريفنااین  استفاده از
به عبارت  .استفاده را باز کند سوءتري براي  تخصصی و رت ي پیچیده ها زمینه ،ممکن است خود

اي براي  وسیله بلکه نهایتاً گردد میي فساد ن ها وري اطالعات موجب حذف ریشهفنا ،دیگر
منافع زیادي براي جامعه  هرچند این امر فی نفسه داراي فوائد و .آید میشمار ه پیشگیري ب

 ،کالن در نگاهی وسیع تر و .باشد ولی در حقیقت نگاهی خرد به موضوعی اجتماعی است می
با وري فنا ،در واقع .دنفرهنگ مورد توجه قرار گیر ها و سیاستم است نظام سازمانی، الز

نکته حائز اهمیت آنکه این دو امر باید  .نه علت فساد مبارزه با معلول است و ،دشیتمامی فوا
هاي  عنوان ابزاري در دست سیاسته وري بفنابنابراین  .در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند
  .کلی در امر مبارزه با فساد ضروري است

وري، بهترین و فنایی فراوان این رشته از اوسیع و کار ي هبه بیان دیگر، با توجه به دامن
وري اطالعات، به عنوان ابزاري در خدمت فناکاربرد آن، قرار دادن  ي هشیو  ترین صحیح

  .دشمنان فساد، دمکراسی، شفافیت و آزادي اطالعات است  ترین و اصلی  ترین قوي
 ور حکومت ودر ام مردمفعال نمودن  دمکراسی،یکی از لوازم وشرائط برقراري  اساساً

نظریات اکثریت  ي همنعکس کنندحکومت  اصل، اي که در گونه هب .باشد می  ها تصمیم گیري
چنین  ایفاء مسلماً .)Christiano, 2006, p.2( گردد میاعمال از طرق مختلف  مردم است که

تصمیمات مردم مبتنی بر  صوري است که آراء وغیر شی توسط مردم درصورتی واقعی ونق
آزادي اطالعات نیز به عنوان یکی از ارکان استقرار این مبنا  بر .صحیح باشد اطالعات کافی و

تواند با خدمت  مییی است که  ها حوزه  ترین سازي شفافیت، یکی از مهم مردم ساالري و نهادینه
وري اطالعات و ارتباطات، نقش مهمی در مبارزه با فساد در ابعاد گوناگون جامعه فناگرفتن 

به  محدودیت آحاد مردم بی واصل مذکور، امکان دستیابی آزادانه  ي هدرون مای. ایفاء نماید
گذاري و عملکرد  اطالعات، به ویژه اطالعات دولتی است تا با آگاهی از چگونگی سیاست

فراهم   ها ي پیشگیري و مبارزه با انواع اعمال فاسد و سوء استفاده ها کارگزاران دولتی، زمینه
وري اطالعات در راستاي تبلور آزادي فناشود، به خدمت گرفتن  میهمانگونه که مشاهده . آید
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. گردد میاطالعات، گامی به جلو، در جهت تحقق زندان تمام دید، جهت مواجهه با فساد تلقی 

آزادي اطالعات در منابع و اسناد گوناگون، یک اصل حقوق بشري تلقی گردیده است که 
 ي آن، پیشگیري و مبارزه با فساد اداري است ها و تأثیرگذارترین رسالت  ترین یکی از پررنگ

)Frankel, 2001, p.1(.  
، پذیري وري اطالعات و ارتباطات، با وجود تمامی انعطاففناعلت تأکید بر ماهیت ابزاري 

این است که در اکثریت جوامع، مردم و حتی برخی شان،  و کاربرد وسیع پذیري مقیاس
وردهاي سحرآمیز و جذاب این تکنولوژي، طبیعت و قابلیت اصلی اتأثیر دست مسئولین، تحت

آن را به دست فراموشی سپرده و بر این باورند که این ماشین آالت و تجهیزات، اعم از سخت 
اي زنده، پیچیده و در  افزار و نرم افزار، به خودي خود و ماهیتاً قادر به نظارت و پیگیري پدیده

آنچه که ما از آن انتظار معجزه داریم، تنها  حال آنکه تمامی. هستند نی فساد،، یعتغییر مداوم
و کاربري  ، تدوین سیاست جناییریزي برنامهصورت ارهایی خوب و روزآمد هستند که در ابز

البته نباید . و عوامل فساد و مبارزه با آن هستند  ها صحیح، قادر به تسهیل فرآیند نظارت بر زمینه
یی که در طول تاریخ مبارزه با فساد به  ها داشت که در قیاس با تمامی وسائل و شیوه از نظر دور

 هیچ... ي مستقیم و  ها کار گرفته شده مانند گزارش دهی، قانونگذاري و جرم انگاري، نظارت
ق بنابراین، این ابزار جدید، دقی. اند وري برخوردار نبودهفناي این  ها و توانمندي  ها یک از قابلیت

به ایجاد زندان تمام دید و زدودن فساد  ردیش، بطور خودکار قا ها تمام ویژگیو قوي، با وجود 
وري ما را قادر به حرکت در جهت براندازي فناآنچه که با به خدمت گرفتن این . باشد مین
، قانونگذاري و تدوین یک سیاست جنایی دقیق و ریزي برنامهگذاري،  نماید، سیاست میساد ف

در فقدان سیاست جنایی و قوانین حاکم بر موضوع و در صورتی  .باشد میدر این زمینه  صحیح
که مسئولین و کارکنان نظام اداري از آگاهی، انگیزه، مهارت، ابزار و اختیار کشف اعمال 

وردي در این زمینه ادست  ترین وري کوچکفنا نباشند، خود رفاسد و اقدام بر علیه آنان برخوردا
  . اشتنخواهد د

وري اطالعات و ارتباطات، فناي قبل نیز گفته شد،  ها این، همانطور که در قسمت عالوه بر
مانند هر پدیده و نوآوري علمی و تکنولوژیک دیگر، در کنار مزایا و نقاط مثبت خود، داراي 
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نظارت قانونی  گذاري و شد که در صورت فقدان سیاستبا مینیز  عوارض جانبینقاط منفی و 

یح، در دستان مجرمین آشنا به دانش کامپیوتر، تبدیل به ابزاري مخرب براي ارتکاب و صح
  Electronic Corruption(مانند فساد الکترونیک جرائمی  تر انواع بسیار پیشرفته تر و پیچیده

E- Corruption)( بزهکاري  ي از موج جدید جرائمی از این دست، ایجاد کننده  .گردد می
 ,Zipparo, 2001(سازند  میتري مواجه  ي سخت تر و تازه ها جهان را با چالش که مرتباً هستند

p.41(.  
 United Nation Convention(کنوانسیون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد 

Against Corruption (2003)(را به عنوان یک اصل بنیادین  مذکور ي ه، مبارزه با پدید
 Social(این راستا الگوهایی براي پیشگیري اجتماعی و در مورد تأکید قرار داده 

Prevention(  و وضعی)Situational Prevention (مکانیسم پیشگیري . ارائه داده است
رسانی در مورد فساد  کند با استفاده از تدابیر آموزشی و اطالع میاي عمل  اجتماعی به گونه

. خوردهاي اینگونه اعمال آشنا شوندي اجرایی و باز ها اداري، مجرمین بالقوه با ضمانت
افزایش حقوق کارمندان و در نظر گرفتن مانند  تعالوه براین، بکارگیري برخی تمهیدا

ي سالمت اداري از راهکارهاي موفق و مؤثر پیشگیري اجتماعی محسوب  ها پادش
م اداري اعضاء سیستاجتماعی، تنها بر مجرمان بالقوه و  ي هي پیشگیران ها رهیافت. گردند می

بنابراین، سایر . داند میاي تک بعدي ن جامعه متمرکز نبوده و فساد اداري را پدیده
بدین ترتیب، آموزش و . خواند میگران این عرصه، یعنی مردم را نیز به تعامل  کنش
رسانی و ترغیب به گزارش موارد فساد اداري به مراجع صالح، الگوهاي پیشگیرانه را  اطالع

  .دهد میعمیم در سطح جامعه ت
ی گونه از پیشگیري، یعن پیشگیري وضعی از فساد اداري، بر اساس الگوي اصلی این

بدین . قرار دارد تکاب جرماري مناسب براي  ها فرصتو   ها ممانعت از شکل گیري موقیت
ترتیب، در صورتی که اطالعات مهم و مرتبط با موضوعاتی که زمینه ساز ارتکاب این 

ي ارتکاب بزه عمالً  ها باشند، در دسترس عموم قرار گیرند، فرصت میگروه از جرائم 
ي  ها ي مسئولین، منافصه ها به عنوان مثال، اطالعات مربوط به دارایی. منتفی خواهد شد

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


  وري اطالعاتاپیشگیري از فساد اداري با تأکید بر فن
 فرید محسنی

                       
         159       

 
ي  ها و عقیم ماندن اندیشه  ها دولتی و مواردي از این دست، منجر به از میان رفتن فرصت

  .)6 ص ،1384جاللی فراهانی، ( شدمرتبط با ارتکاب این اعمال خواهد 
 

  در مواجهه با فساد وري اطالعاتفنا ي ویژه ها قابلیت - 5
عنوان یک وسیله براي ه ي نوین ب ها وريفنابا مشخص شدن ضرورت استفاده از 
قوانینی به ی جامع در این زمینه، یسیاست جنا پیشگیري از فساد اداري در راستاي برنامه و

نمائیم تا با ذکر  میاشاره  ،سازي را مد نظر دارند شفاف نی ورسا  طالعکه ضرورت ا
) اند تصویب شدهوري اطالعات فناکه حتی قبل از پدیداري ( مصادیقی از قوانین مختلف

تواند تسهیالت الزم براي نیل  میي مذکور  ها وريفنامشخص گردد که چگونه استفاده از 
فساد، به عنوان مبارزه با ، بیان گردیدکه همانطور . به اهداف قانونگذار را فراهم سازد

ي گوناگون اجتماع، بسیار دشوار و  ها اي زنده، پیچیده و همواره در حرکت در الیه پدیده
به این نکته نیز اشاره شد . باشد مینیازمند نیروهاي متخصص و ابزارهاي دقیق و روزآمد 

یی صحیح و کارآمد، گذاري و تنظیم سیاست جنا ریزي، قانون که در صورت برنامه
وري اطالعات، بهترین ابزار نظارت و مبارزه مؤثر با فساد اداري است به نحوي که فنا

ي نوین زندان تمام دید را از جهت  ها نسخه  ترین و منطقی  ترین واقعیتواند یکی از  می
  . ایجاد امکان نظارت کامل و دقیق در این زمینه، متبلور سازد

وري اطالعات و ارتباطات، در راستاي نظارت بر فنااگون کارگیري ابعاد گونه ب
ابزارهایی   ترین و کامل  ترین ي اجرایی، یکی از قوي ها عملکرد مقامات عمومی و دستگاه

زادي آاست که تاکنون با هدف شفاف سازي، پیشگیري و مبارزه با فساد در خدمت 
  .اطالعات و حق مردم بر دانستن، قرار گرفته است

. باشد می، ناظر بر این موضوع 1388نتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب قانون ا
  :این قانون 2 ي همادبر اساس 
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هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطالعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع «

وانین و مقررات مربوطه ها تابع ق استفاده از اطالعات عمومی یا انتشار آن. کرده باشد
  .»خواهد بود

قانون مذکور، در خصوص تکلیف مقامات عمومی بر انتشار اطالعات مقرر  5ماده 
سسات عمومی مکلفند اطالعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن ؤم« :دارد می

  .و بدون تبعیض، در دسترس عموم قرار دهند
  .»...  -تبصره

ت در راستاي ترویج شفافیت این قانون نیز در مورد تکلیف به انتشار اطالعا 10 ي هماد
بندي  هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردي که اطالعات داراي طبقه« :دارد میمقرر 

باشد، در راستاي نفع عمومی و حقوق شهروندي دست کم به طور ساالنه اطالعات عمومی  می
مکان در یک ألا و حتیاي  خود را با استفاده از امکانات رایانه) بیالن(شامل عملکرد و ترازنامه 

تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست  کتاب راهنما که از جمله می
  :شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد

  .»...  -الف
، و انتشار و دسترسی آزاد به اطالعاتاطالعات و اسناد منتشر شده بر اساس مقررات قانون 

و سایر موارد مرتبط   ها ط با عملکرد مسئولین، اموال و داراییبه طور کلی، تمامی اطالعات مرتب
ي الکترونیک، با  ها وري اطالعات و ارتباطات و رسانهفنابا فساد اداري، با وجود دسترسی به 

گذاري و اطالع عموم  عرض انتشار، به اشتراكمسرعت، سهولت و به بهترین نحو ممکن، در 
وجه در سطح وسیع  ي سنتی، به هیچ ها در این زمینه به شیوهی قرار دارند و در واقع، اطالع رسان

  . و توسط عموم مردم جامعه امکان پذیر نخواهد بود
یی از لزوم نظارت بر عملکرد ادارات دولتی و مقامات و  ها در قوانین و مقررات ایران، نمونه

با فساد اداري ضرورت پیشگیري و مبارزه  ي همدیران بخش عمومی وجود دارد که نشان دهند
اما همانطور که در ادامه گفته خواهد شد، تحقق تمامی این  .از منظر قانونگذاران ایران است

امکان اجرا و نظارت عملی، در در گرو ي مبارزه با فساد اداري،  ها موارد، به عنوان استراتژي

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


  وري اطالعاتاپیشگیري از فساد اداري با تأکید بر فن
 فرید محسنی

                       
         161       

 
و اوضاع و  بدیهی است با توجه به شرایط. باشد میراستاي اهداف قوانین و مقررات مذکور 

ها با استفاده از  احوال حاکم بر جوامع امروزي، تحقق اهداف مذکور، تنها در قالب اجراي آن
ي الکترونیکی و  ها وري اطالعات و ارتباطات و انواع مختلف پایشفناابزارهاي مجهز به 

نظارت، ي خاص از  ها البته الزم به ذکر است که اعمال این گونه. گردد میاي امکان پذیر  شبکه
ي مقامات عمومی، باید با احتیاط کامل و دقت در ترسیم مرزهاي میان  ها بر عملکرد و دارایی

  .صورت گیرد، اند حقوق و تکالیفی که در این حوزه به هم آمیخته
ي تالقی حق مردم بر دانستن و به تبع آن، لزوم تحقق  ها یکی از بحث انگیزترین کانون

تر و  وري اطالعات و ارتباطات، در ابعاد وسیعفناارگیري که ب ي هشفافیت، که به واسط
گردد، ایجاد تعادل میان لزوم نظارت بر  میي شدیدتر مطرح  ها آسیب ي هتر، با دامن حساس

به عبارت دیگر، اگرچه حق جامعه براي . مسئولین و صیانت از حریم خصوصی آنهاست
دارد، اما ترسیم مرزهاي دقیق  تدانستن نسبت به حق حریم شخصی مسئولین سیاسی اولوی

ي خصوصی زندگی مقامات و سیاستمداران،  ها مجاز به الیه سازي با ورود غیر شفاف
اطالع رسانی، شفاف سازي و مبارزه با  ي هوري در زمینفنادشوارترین مبحث استفاده از این 

  . فساد اداري است
مبارزه با  ،مت نظام سیاسیسال به همین دلیل، قوانین ناظر بر این موضوع، در راستاي

بسیار قلمرو حریم خصوصی در مقایسه با اشخاص عادي،  فساد و حق مردم بر دانستن،
و آنان را بیش از شهروندان عادي  تعریف نمودهی یمسئولین سیاسی و اجراتري براي محدود

ه قانونگذار براي جلوگیري از هر گونبه عبارت دیگر، . است در معرض نظارت، قرار داده
سازي امور، مسائل خصوصی مسئولین طراز  گونه افراد و براي شفاف اي توسط این سوءاستفاده

چنین شرایطی، حق مردم  رد. اول کشور را نسبت به حق حریم شخصی آنان اولویت داده است
اي افراد قرار  سازي در جامعه در تقابل با مسائل شخصی و حرفه بر دانستن و لزوم شفاف

مسائل شخصی و  ي هحق جامعه در اولویت قرار داشته و این دایر ی است کهبدیه. گیرد می
مسئولین است که  به ویژهمسائل شغلی و حرفه اي افراد و  و ها اطالعات شخصی، اموال، دارایی

در مورد اشخاص  این در حالی است که. گردد میبه نفع حق جامعه بر دانستن، محدودتر 
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. تحصیل مال، از جمله مسائل بسیار محرمانه و شخصی استی و چگونگی یعادي، میزان دارا

اي  مورد مسئولین سیاسی نه تنها محرمانه نیست بلکه بعنوان وظیفهشرایط خاص و در ولی در 
ي حقوقی و کشورهاي مختلف  ها در تمامی نظام اساسا .قانونی مکلف به اعالم آن هستند

مقامات عمومی، به عنوان یکی از ي صحت عملکرد  ها شاخص  ترین جهان، یکی از مهم
در طول صاحب منصبان اداري ي وجود فساد در سیستم اداري، سنجش میزان دارایی  ها مؤلفه

توسط  مکانیسم مذکور از طرق مختلف مانند اعالم میزان دارایی. باشد میدوران تصدي شان 
و پایش  اداري، مبارزه با پول شویی، ارتقاء سالمت تا انواع بازرسی خود این افراد،

صورت ... ي دولت الکترونیک و ها طرح ،اي شبکهي  ها تکنولوژیکی در قالب نظارت
  .پذیرند می

با توجه به توضیحاتی که بیان گردید روشن است که صرف مکلف نمودن اشخاص اداري 
یا امر به ضرورت  صالح، و یا صاحب منصبان به ارائه اطالعات مالی خود به مراجع ذي و

متخلف از انجام  زیرا فروض مسئله تخلف افراد سودجو و .راموال آنان کافی نیستنظارت ب
یا اموال خود  نمایند و میطبعا چنین افرادي از ارائه اطالعات الزم امتناع . تکلیف قانونی است
بنابر این الزمه ویا تنها راه موفقیت در پیشگیري از . نمایند میصالح پنهان  را از دید مراجع ذي

 تا براي مثالوري اطالعات است فناي منحصر به فرد  ها قابلیتاز گونه افراد، استفاده  ئم اینجرا
براي . گرددامکان تجمیع اطالعات اموال اشخاص فراهم  ،از طریق تعمیم دولت الکترونیک

گردد که در صورت تلفیق وهمراه  می ی از قوانین مختلف ذکری ها روشن شدن موضوع، نمونه
ي سنتی  ها ها انقالبی در پیشگیري از مفاسد اداري وروش نوین در استفاده از آن  ها وريفناشدن 

صاحب  مندان ودر زمینه اموال کار  ها این مثالالبته رویکرد غالب  .آن صورت خواهد گرفت
  .نیز همین موضوع قابل تعمیم استاداري  ددر سایر مصادیق فسا ولی طبعاًمنصبان اداري است 

  
  ناظر بر مبارزه با فساد اداريقوانین  -6

تواند در تکمیل یا اصالح نواقص آن مؤثر  میاز آنجا که مطالعه قوانین مرتبط به این حوزه 
به لحاظ اهمیت قانون اساسی، به  .دارد بطور اجمال اهم موارد مطرح گردد واقع شود لذا جا
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 گردد و میاین موضوع ذکر عنوان مبناي سایر قوانین، ابتدا اصولی از قانون اساسی ناظر بر 

  .گیرد میئی از سایر قوانین مورد مطالعه قرار  ها سپس نمونه
  

  قانون اساسی - 1-6
ویژه از طریق سوء استفاده از ه نامشروع ب هاي راهقانون اساسی به موضوع کسب مال از 

مقامات سالمت مالی  اولین اصل ناظر بر .موقعیت شغلی ومواردي از این قبیل توجه وافري دارد
این قانون است که با صراحت به موضوع فساد مالی و از جمله فساد اداري  49اصل عمومی، 

و عایدات نامشروع حاصله از آن ... مانند رشوه، اختالس، سوء استفاده از معامالت دولتی و 
ي ناشی از ربا، غصب،  ها دولت موظف است ثروت« :دارد میمقرر  49اصل . پرداخته است

و   ها تالس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاريرشوه، اخ
ي موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد  ها ، فروش زمینمعامالت دولتی

. حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد بغیرمشروع را گرفته و به صاح
  .»ا رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شوداین حکم باید ب

اصل دیگري که در میان اصول قانون اساسی، به موضوع نظارت بر میزان اموال و 
دارایی رهبر، « :اصل مذکوراساس  بر. است 142ي مقامات عمومی پرداخته، اصل  ها دارایی

ندان آنان قبل و بعد از خدمت، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرز
  .»شود که خالف حق افزایش نیافته باشد توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می

اصول فوق، حاکی از تأکید قانون اساسی، بر لزوم نظارت دقیق بر مسائل مالی و میزان 
در راستاي اجراي اصول فوق، دولت در اردیبهشت  .باشد میي مقامات و کارمندان  ها دارایی
 از قانون اساسی، دولت، 49اقدام به تصویب آیین نامه اي نمود که با استناد به اصل  1390

ها برخوردار  سر و فرزندان آني مقامات، مدیران دولتی، هم ها اجازه رسیدگی به اموال و دارایی
  .باشد می

، مکلفند ها آن ي هنامه، مقامات و مدیران مشمول این آیین نامه و خانوادبر اساس این آیین 
طور ساالنه، صورت دارایی و درآمد خود، همسر و فرزندان تحت والیت خود را در ه ب
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که به بندي و اجراي تدریجی آیین نامه در قالب فرم مخصوصی  چارچوب برنامه زمان

  .ت ارسال کنندأهی ي هشود، به دبیرخان میابالغ   ها یاد شده به دستگاه ي هبرنام ي هضمیم
  

ی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوري یبوط به رسیدگی به داراقانون مر - 2-6
  1337مصوب ها  سسات وابسته به آنؤو م  ها و لشگري و شهرداري

ی وزراء و کارمندان دولت یقانون مربوط به رسیدگی به دارا« 1 ي ههمچنین بر اساس ماد
کلیه کارمندان مکلف به  ،»ها و موسسات وابسته به آن  ها اعم از کشوري و لشگري و شهرداري

  . باشند ی خود مییاعالم دارا
  

  قانون مدنی - 3-6
حاوي مقرراتی در مورد لزوم نظارت بر دارایی افرادي قانون مدنی نیز  989و  988مواد 

مقرر  988 ي هماد. نمایند میاست که اقدام به ترك تابعیت ایران یا تحصیل تابعیت مضاعف 
قبالً تعهد  -3...  :وانند تبعیت خود را ترك کنند مگر به شرائط ذیلت میاتباع ایران ن« :دارد می

نمایند که در ظرف یکسال از تاریخ ترك تابعیت حقوق خود را بر اموال غیرمنقول که در 
باشند و یا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به  میایران دارا 

  .»....  وي از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند، به نحاتباع خارجه بدهد
ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از  ي ههر تبع« :قانون مدنی 989بر اساس ماده 

شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و  1280تارخ 
او با نظارت مدعی  ي هاموال غیرمنقول ي هشود ولی در عین حال، کلی میایران شناخته  ي هتبع

العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و 
ي ایالتی و  ها بعالوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن

  .والیتی و بلدي و هر گونه مشاعل دولتی، محروم خواهد بود
بارز نظارت بر تغییر تابعیت و یا  ي هفوق، نمون ي هشود، دو ماد میگونه که مشاهده همان

کسب تابعیت مضاعف شهروندان ایرانی است و تعیین تکلیف در خصوص مسائل مالی ناشی 
از آن و ممنوعیت چنین افرادي از احراز هر گونه مشاغل دولتی از جمله وزارت و معاونت 
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ي ایالتی و والیتی و بلدي است که اگر چه در  ها نه و انجمنوزارت و عضویت مجالس مقن

با وجود اختیار مدعی العموم  ولیتدوین نشده  اي آیین نامهظاهرا اجراي آن  ي هخصوص نحو
. راي کیفري برخوردار گشته استمحل، در نظارت بر اجراي مقررات مذکور، از ضمانت اج

یابد که دادستان با  مین ماده زمانی تحقق بینی شده در ای اما ضمانت اجراي کیفري پیش
وري اطالعات و ارتباطات، از امکان نظارت و پیگیري الکترونیکی و فراگیر فنادسترسی به 

جراي مقررات این ماده، عمالً امکان پذیر صورت، ا این غیر در. چنین مواردي برخوردار باشد
ی ینامه اجرا از وکار الزم ازجمله آئینالبته اجراي این قبیل مواد قانونی مستلزم س .باشد مین

رسد همین نواقص سبب گردیده که  میبنظر . است تا مسئولیت اجراء مفاد آن مشخص گردد
به همین جهت تجدید  .چندان اجرا نگردیده است صورت متروك در آمده وه ب این ماده عمالً

 يي اطالعات در زمینه اجراورفناکارگیري ه نیز ب حیات این ماده قانون با تصویب آئین نامه و
  . دنبال داشته باشده تواند موفقیت چشمگیري در جهت تحقق اهداف قانونگذار ب میآن، 

ی تقنینی در مسیر مبارزه با فساد اداري، از دیر یگردد سیاست جنا مینطور که مالحظه اهم
ي وسیاسی باز به این نتیجه رسیده است که باید نظارت دقیق بر اموال صاحب منصبان ادار

ي الزم براي این امر طبعا سنتی بوده  ها وري اطالعات، ابزارفناولی پیش از رواج . صورت پذیرد
در صدد بکار گیري  )هرچند با تأخیر( وري مذکور، قانونگذار ایران نیزفنابا پدیداري . است

که وري اطالعات افنبعد از رواج  از قبل و مقررات ی از قوانینی ها نمونه. آن در این زمینه برآمد
مورد  در زیررا نمایند  میخصوص  ی در اینیاجرا ی تقنینی ویاي داللت بر سیاست جنا گونهه ب

  :دهیم میاشاره قرار 
  

  1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب - 4-6
 ي الزم براي ها ي دولتی وضرورت فراهم نمودن بستر ها اهمیت نظارت بر امور مالی دستگاه

 بر :بینی نموده است محاسبات عمومی زمینه اجراءآن را پیش دي است که قانون،این امر در ح
  : این قانون 139 ي هماداساس 

وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی «
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سنامه اي ي دولتی و نیز تجهیز کادر مالیاتی و حسابرسی طبق اسا ها ي دستگاه ها فراگیر بر هزینه

که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت وزیرا خواهد رسید، نسبت به تأسیس آموزشگاه 
 ي هقانون بودج 65 ي هآن بر اساس تبصر ي هعالی اختصاصی براي این امر اقدام نماید و هزین

  .»شود میتأمین  1360سال 
  

سترش کاربرد ي مشخص به منظور گ ها اجراي فعالیت ي هنحو ي هآیین نام - 5-6
   1381وري ارتباطات و اطالعات کشور، مصوب هیأت وزیران فنا

آماده سازي هر چه بیشتر کشور، در جهت حضور همه جانبه در  با هدفاین آیین نامه که 
وري فناتوسعه و کاربري «جامع  ي هو اطالعات و در راستاي تصویب برنامعصر ارتباطات 

  :دارد میمقرر  4شده در ماده  تدوین 1)تکفا( »اطالعات و ارتباطات
 ي هي برنام ها ي مربوط به عنوان اولویت ها ذیل همراه با پروژه ي هي هفت گان ها برنامه«

  :گردد میاعالم  1381وري ارتباطات و اطالعات کشور در سال فناعملیاتی 
  )مجازي، قانون و امنیت ي هسیستم، شبک(طرح دولت الکترونیکی  -الف

  .»...  -ب
حاضر گفته شد، دولت الکترونیک، یکی از  ي هونه که در دیگر مباحث مقالهمانگ

وري اطالعات و فنا ي هو کارآمدترین ارکان ناظر بر فساد اداري از طریق مجموع  ترین قوي
  .ارتباطات است

  
  1382مصوب هیأت وزیران  ،ارتقاء سالمت نظام اداري ي هبرنام - 6-6

  :دارد میاین برنامه مقرر  1ماده 
  :یابد میارتقاء سالمت نظام اداري از طرق ذیل تحقق «

  و افزایش پاسخگویی؛  ها شفاف سازي انجام امور و فعالیت -الف

                                                                                                               
قانون  13 ي هرسمی براي تبصر راست و در حقیقت، نامی غی »وري اطالعاتفناکاربردي  ي هتوسع«تکفا، مخفف عبارت  -  1

  :اطالعات بیشتر در. گنجانده شده و به تصویب رسیده است 1381سال  ي هباشد که در تدوین بودج بودجه می
http://www.itdevelopteam.com/   
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  :پیشگیري از بروز فساد استمذکور نیز ناظر بر  ي هبرنام 2ماده 

ي دولتی و عمومی و  ها و سازمان  ها دستگاه ي هبه منظور پیشگیري از بروز فساد در کلی«
 ي هي وابسته به آنها و ارتقاء سالمت در نظام اداري و اجرایی کشور، کلی ها و سازمان موسسات

ي مشمول این برنامه، موظفند لوایح مورد نظر ذیل را براي تسري، اصالح یا اطالق  ها دستگاه
  .»... قوانین انجام و ظرف یکسال پس از ابالغ این برنامه، به هیأت وزیران ارائه نمایند 

، تسهیالت، اقدامات،  ها ي کشور و ارشاد اسالمی موظفند بررسی ها وزارتخانه -4ماده 
ي  ها و حمایت از سازمان را در خصوص توانمندسازي ي الزم ها و هماهنگی  ها همکاري

پیشگیري و مبارزه با فساد را با رعایت مصالح نظام و در  ي هغیردولتی و مطبوعات در زمین
  . مربوط معمول دارندچارچوب قوانین و مقررات 

ي مشمول این  ها مسئولیت پیشگیري از فساد و سالم سازي در هر یک از دستگاه -5ماده 
باشد که با رعایت قوانین و مقررات مربوط،  میه، با وزیر و باالترین مقام اجرایی دستگاه مبرنا

  .دهند میآن را انجام 
 ي هوب قوانین و مقررات مربوط، کلیدر چارچموظفند  ،ي مشمول برنامه ها دستگاه -7ماده 

ستاد ارتقاء «شفاف سازي اطالعات که از سوي  ي همعامالت خود را در چارچوب آیین نام
  .»گردد، انجام دهند میتصویب و ابالغ  »سالمت نظام اداري و مقابله با فساد

  
   1386شویی مصوب  قانون مبارزه با پول - 7-6

آوري، پردازش و  جمع ي هي ذیربط در زمین ها دستگاه یاین قانون، ناظر بر هماهنگ 4 هماد
تحلیل اخبار و اطالعات و اسناد و مدارك مرتبط با پولشویی به عنوان یکی از بارزترین 

  :به موجب این ماده. مصادیق فساد است
ي ذیربط در امر جمع آوري، پردازش و تحلیل اخبار،  ها به منظور هماهنگ کردن دستگاه«

ي اطالعاتی هوشمند، شناسایی  ها ي واصله، تهیه سیستم ها ك، اطالعات و گزارشاسناد و مدار
شویی به  شویی، شوراي عالی مبارزه با پول معامالت مشکوك و به منظور مقابله با جرم پول

ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادي و دارایی و با عضویت وزارت بازرگانی، اطالعات، 
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  : گردد میبا وظائف ذیل تشکیل  کشور و رئیس بانک مرکزي،

آوري و کسب اخبار و اطالعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندي فنی و  جمع -1
  .تخصصی آنها در مواردي که قرینه اي براي تخلف وجود دارد طبق مقررات

2-  ...«.  
ت در جهت امکان انجام اقداما »ي اطالعاتی هوشمند ها تهیه سیستم«به  تصریح این ماده

مذکور در آن، اعم از هماهنگی، جمع آوري اخبار و اطالعات، اسناد و مدارك، پردازش و 
شویی، یکی از بارزترین و  در راستاي نظارت و مبارزه با پول... ها و  تجزیه و تحلیل آن

   .وري اطالعات استفناي مبارزه با فساد با استفاده از  ها نمونه  ترین مهم
 و یی از قوانین ها ها اشاره شد، نمونه که در این قسمت به آن و مقرراتی قوانین برخی

به منظور  ،وري اطالعات و ارتباطاتفنااز رواج استفاده از بعد  و ایران هستند که قبل مقررات
 اام. اند ي مقامات عمومی و بستگان نزدیک آنها، تدوین شده ها نظارت بر عملکرد و دارایی

پایش، و بدون گردآوري گونه انات و مزایاي حاصل از این بدون برخورداري از امک مسلماً
ي داده، ردیابی و  ها هگاي اطالعاتی و پای ها سوابق و مدارك مربوطه در این زمینه در بانک

ي تدوین شده و  ها در میان قوانین و آیین نامه. گیري سوابق مورد نظر غیرممکن خواهد بود پی
و   ها ي اخیر متولی نظارت بر این مهم گشته اند نیز خالء اه و نهادهایی که در سال  ها سازمان
. گردند میبا فساد اداري  مؤثر مبارزهخورد که همگی مانع از  میي بسیاري به چشم  ها کاستی

ست که در صورت رعایت تمامی نکات فنی و حقوقی، و پرهیز از هر گونه ا این در حالی
بستر را براي   ترین ر، توان فراهم نمودن مناسبوري مذکور، در حال حاضفناافراط و تفریط، 

باشد  مینظارت همه جانبه بر کارمندان و مقامات عمومی، در راستاي مبارزه با فساد اداري دارا 
زندان تمام دید بنتام با امکان نظارت همه جانبه و فراگیر در تمام ابعاد و  ي هیعنی تحقق اید

مواردي وجود دارند که به لحاظ ها توضیح داده شد،  رد آنگذشته از قوانینی که در مو.  ها جنبه
و بطور کلی ها و یا عدم امکان پیگیري سوابق الکترونیکی  عدم وجود متون قانونی ناظر بر آن

که علیرغم  تبدیل گشته اند ي تاریک این مسیر ها گذرگاه، به وري اطالعاتفنااستفاده از 
  . ندارد تحت نظارت قرار ها، نامکان وجود تخلفات و مخاطرات جدي در آ
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ویژه در امور وام ه ي مالی ب ها یکی از بارزترین مصادیق این موارد، نظارت بر تراکنش

از  .آید میشمار ه که به نوعی تعامل مجرمانه بین کارمندان اداري وبخش خصوصی بباشد می
زم بسترهاي فیزیکی و ي بانکداري الکترونیکی، مستل ها نجا که اجراء و مدیریت تمامی فعالیتآ

ي  ها افزارها و سامانه سازي نرم باشد، طراحی، تولید و فعال میافزاري جامع، الزم و کافی  سخت
پیشرفته در راستاي پاسخ به نیازهاي اطالعاتی و اهداف مورد نظر و روز رسانی و همسوسازي 

لوازم و ابزارهاي نظارت بر   ترین ي روز دنیا، از اصلی ها وريفنارین استانداردها و تآن با جدید
ي فساد  ها حوزه  ترین ، به عنوان یکی از مهم ها در زمینه وام به ویژه،  ها ي مالی بانک ها تراکنش

  . مالی و اداري است
دهد که علیرغم وجود نواقص قانونی در  مینگاهی به قوانین مصوب در این زمینه نشان 

خصوص  وري اطالعات در اینفنااده از توان استفی تقنینی در صدد یاینخصوص، سیاست جنا
 ها در حیطه اجرا، موفقیت آنقوانین و مقررات ناظر بر این مورد که عدم   ترین مهم. باشد می

  :معضالت بسیاري در این زمینه به بار آورده است عبارتند از
  

  1386قانون تسهیل اعطاء تسهیالت بانکی مصوب  -1
  :رددا میاین قانون مقرر  5 ي هماد

بندي و اعتبار  رتبه دولت مکلف است با ایجاد نهادهایی از قبیل بانک جامع اطالعات،«
  .»سازي کند سنجی مشتریان، اعطاي درست و سالم تسهیالت بانکی را زمینه

  
  15/10/1389مصوب  پنجم توسعه ي همانبر 49 ي هماد -2

ها  بانک مرکزي باید بر آني متمرکز بانکی هستند و  ها ملزم به ایجاد سامانه  ها بانک«
  .»نظارت کند

براي مدیریت و   ها فوق در وزارت اقتصاد و بانک ي هي نظارتی یکپارچ ها فقدان سامانه
ي اقتصادي کشور، مانع  ها ها و بنگاه ي پولی و مالی، بانک ها اي فراگیر بر تراکنش نظارت شبکه

سازي اطالعات  شفاف اطالعات وطریق دسترسی آزادانه به  تحقق امنیت فضاي اقتصادي از
طبیعتاً در چنین شرایطی مبارزه با فساد، ایجاد ثبات و اطمینان براي فعالین . گردد میاقتصادي 
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   .پذیر نخواهد بود امکان ،اقتصادي و عموم مردم

وري اطالعات، و ابزارهاي تحقق آن یعنی شفافیت فنامدیریت و نظارت یکپارچه از طریق 
ي راهبردي آن از آنچنان اهمیتی برخوردار  ها به دلیل کارآیی و ویژگی و آزادي اطالعات،

اما این . اشاره و تأکید قرار گرفته است موردي کالن نظام،  ها است که در اکثریت سیاست
به عنوان مثال، . خورد میدر عمل کمتر به چشم گردش اطالعات، علیرغم اهمیت و حساسیت، 

، و »1385نظام مستند سازي و اطالع رسانی مناقصات مصوب اجرایی  ي هآیین نام«با وجود 
، بسیاري از مناقصات و قراردادهاي »1387اطالع رسانی عمومی قراردادها مصوب  ي هن نامآیی«

  . آیند میمنعقد شده و به اجرا در  ،ها دولتی بدون انتشار کمترین اطالعات در مورد آن
منشاء  تواند میها،  طبع عدم امکان نظارت بر آنعدم ثبت سوابق الکترونیکی این امور و بال

   .داختالس گردجرم اي از جمله  معضالت عدیده
ي  ها آنچه گفته شد، اعم از فقدان ارکان نظارتی و قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت

ترونیک نظارتی و یا عدم ثبت سوابق ي الک ها بانکی، عدم ایجاد سامانهي  ها اقتصادي، تراکنش
قدرت نظارت  ي هرا بر پیکر  ها آسیب  ترین جدي... ها، عدم شفافیت در انتشار اطالعات و در آن

الزمه  طبعاً .آورند میي دمکراسی، به عنوان بستر مبارزه با فساد اداري، وارد  ها عمومی در نظام
 ی ویی، قضایاجرا ي سیاست جنائی اعم از تقنینی، ها موفقیت در این امر همسو نمودن شاخه

وري فناکارگیري ه الزم است با بازنگري در قوانین موجود ضمن تأکید بر ب. مشارکتی است
ي تشویقی براي  ها بکارگیري جنبه. ي مردمی استفاده بیشتري بعمل آید ها اطالعات، از ظرفیت

مأمورینی که به موقع اقدام  الکشف براي کارمندان و اشخاصی که اطالع رسانی نمایند و حق
که علیرغم اطالع اقدام به اعالم ) ویژه کارمندانیه ب( نظیر تعیین کیفر براي اشخاص نمایند و

تواند درتحقق سالمت اداري مؤثر  میمواردي از این قبیل تمهیداتی است که  و جرم ننمایند
نهاد شایسته براي این امر  ي مختلف مستلزم تعیین متولی و ها در عین حال نظارت. واقع شود

امکان نظارت دقیق در این زمینه وري اطالعات فناکارگیري ه اي که بتواند با ب گونهه ب .باشد می
   .را فراهم سازد
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  گیري نتیجه

ي  ها اندرکاران نظام ي دست ها دغدغه  ترین ، همواره یکی ار مهماداري مبارزه با فساد
به مقتضیات  این مبارزه که در هر دوره با توجه. جزایی و اجرایی جوامع مختلف بوده است

تعریف  ي همانع از ارائ، شکلی تازه به خود گرفته و اوضاع و احوال حاکم بر آن زمان،
نظر از  صرفاین مبارزه، . روشن و واحد از این پدیده و قواعد مبارزه با آن گشته است

ي نهادینه ضد فساد و  ها ، اساساً نیازمند چارچوبدر نظر گرفته شدهو تدابیر   ها روش
ئق آمدن بر موانع موجود در این به منظور فاو اعمال مجازات  تعقیب هاي نظارت،راهبرد
  . باشد میزمینه 

تهدیدگران ابعاد مختلف   ترین و جدي  ترین ، به عنوان یکی از پیچیدهاداري فساد
ي قدیمی و جدید خود، از گوناگونی  ها حیات فردي و اجتماعی بشر، در تمامی چهره

ي ناشی از  ها فساد، به همراه چالش تنوع مصادیق این نوع از. ده استبسیاري برخوردار بو
ي کشف، تحقیق و تعقیب این گونه از جرائم، نکاتی بسیار مهم هستند که باید  ها دشواري

  .و تدابیر ضد فساد مد نظر قرار گیرند  ها در تدوین سیاست
یک  ي هان کنندو موانع این حوزه گفته شد، بی معضالتتمامی آنچه که در مورد 

  :دباش میین زمینه بسیار مهم در ا ي هنکت
اري و اقدامات گان ذاري، جرمگ ، مستلزم سیاست ها این تنوع، گستردگی و دشواري

در هر زمان و مکان،  اي به فراخور ماهیت و ساختار این اعمال فساد در گستره ضد
ي زندگی  ها تمامی الیه توان مبارزه دري ضد فساد،  ها رهیافت بدین ترتیب،. باشد می

  .بدست خواهند آوردرا ... فردي و اجتماعی مردم، دولت، سیاست و 
وري و مقتضیات جوامع مدرن، فناي علوم و  ها نیز همپاي پیشرفت اداري امروزه، فساد

ي خود را  ها آسیب ي هیی کامالً جدید، به موجودیت خود ادامه داده و حتی دامن ها با چهره
بنابراین، . کند میحرکت  قوانین و نهادهاي مبارزه با فساداز جلوتر  و گسترش داده

ضروري   ها ي نوین علمی به جهت ایجاد توان رویارویی با این چالش ها گیري از روش بهره
ي گوناگونی براي مبارزه با فساد  ها ي قبل گفته شد، روش ها همانطور که در قسمت. است
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ویی دولت در برابر توان به پاسخگ میرد که از جمله نوع اداري آن وجود دا به ویژهو 

  .راهکار، یعنی شفاف سازي اشاره نمود  ترین مردم، اطالع رسانی و آموزش و مهم
وري فناورد عصر حاضر، اسازي، بزرگترین دست و کارآمدترین ابزار شفاف  ترین مهم

ي نظارتی آن،  ها یستمي ویژه و س ها باشد که استفاده از قابلیت میاطالعات و ارتباطات 
   .مبارزه با فساد به پا کرده است ي هانقالبی عظیم در عرص

ي پدیده فساد اداري و عوارض جانبی بی شمار آن در ابعاد  ها با توجه به ویژگی
راهکارهاي   ترین یی قوانین و مقررات موجود، یکی از مهماگوناگون جامعه و عدم کار

 ،در جهت تحقق شفاف سازي، بازنگري قوانین موجود وري اطالعاتفناثر از ؤاستفاده م
ي این حوزه و اقدام به تدوین قوانین جامع و  ها و کاستی  ها برطرف نمودن خالءدر راستاي 

وري اطالعات در فنایی اجرایی الزم، ضمن ایجاد زمینه استفاده صحیح از  ها حاوي ضمانت
   .باشد میاین زمینه 

کارگیري افراطی از  هضمن اجتناب از ب  ها روش فاده صحیح از این فنون واست
و حق جامعه بر   ها میان حقوق و آزادي ترسیم مرزهاي دقیق ،ي این عرصه ها توانایی

بیان، با  اطالعات و دانستن و ایجاد تعادل میان شفاف سازي، حریم خصوصی و آزادي
ي مقامات عمومی و  ها راییگیري از قوانین ناظر بر این حوزه، مانند اعالم اموال و دا بهره

آمیز از  ساز استفاده موفقیت عمومی، زمینه ي هنظارت دقیق بر عملکرد شغلی آنان در حوز
  .با فساد اداري خواهد بود مبارزه ي هوري اطالعات در زمینفنا
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