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  مقدمه
 مقهررات  و ارهو   رعایهت  با اداری نظام یعنی. است اداری سالمت موضوع اداری فساد مقابل نقطه

 بهه  نیهل  بهرای  و خهوبی  به را خود وظایف فدهت طراری قبل از اداری نظم به توجه با و رانم اداری
 جوامهع  دیرینهه  آرزوههای  و هها  خواسهته  از یکهی  اداری سهالمت . نمایهد  مهی  اجرا سازمانی ریو بهره

. بافهد  فههروندان  عمهوم  بهه  خهدمت  عادالنهه  توزیهع  ابزار یک اداری نظام نه بطوری بوده مختلف
 اداری نظهام  سهالمت  .دارد افهاره  سهازمان  مهدت  نوتاه بخشی اثر از فراتر وضعی به اداری سالمت

 نهارت  نیهروی  بهاالی  روریهه  محهی ت  فهرای   با انطباق نه پایدار نسبتاً از خصایص تاس ای مجموعه
 بهر  اداری نظهام  سالمت نلی طور به. دارد همراه به را... و عمل سرعت مشکالتت رل برای نفایت
 و مهدیریت  عامهل  دو در ریشه ناخواه و خواه اداری دارد. سالمت تانید بخش اثر نار انجام برآیند
 مفههوم   حها   از سازمانی سالمت رویداد. دارد اداری نظام درونی انسجام و رادقانه و قوی رهبری
 ای مالرظهه  قابهل  علمی مزایای هات آن بهسازی جهت در نوفش و پژوهش و ها سازمان های پویایی

 .دارد
 فهفاف  بهه  ههم  و پهردازد  می عمومی بخش در ارتباطی نظام نردن ففاف به هم ففافیتت الیحه

 ایهن  بهر . رکومهت  و دو هت  ارنهان  در عمهومی  منهافع  بها  فخصی منافع تعارض های تموقعی نردن
 قهومیت  خویشهاوندیت  ی رابطه از اعم( رانت) خواری ویژه نوع هر مبنای بر اقدامی هر انجام اساست
 و فهده  بهارز  و آفهکار  فهفافیتت  ابهزار  طریق از رکومتیت نهادهای از یک هر در دوستی و آفنایی
 از اسهتفاده  سوء نوع هر همچنین. است فده برخوردار متناسب قانونی اجرای تضمان از مورد رسب

 عمهومی  منهافع  بر خانواده یا و خود منافع ترجیح و فخصی برداری بهره جهت دو تی منصب و مقام
الیحه ففافیت مواجه  در مصرح قانونی اجراهای ضمانت با متناسباً و گردد می ررد جامعهت نالن و

 .فد خواهند
 قهوانین  نیهز  ایهن  از پهیش  امها  دارد؛ باالیی ارزش و اهمیت ففافیت الیحه تصویب نفس چندهر 
 سهالمت  ارتقها » قهانون  مثها   طور به. بودند رسیده تصویب به نشور در فساد با مبارزه برای متعددی

 خوبی جامعیت نه رسید تصویب به ماده 35 در 29/2/1390مورخه  در «فساد با مقابله و اداری نظام
 موظهف  دو تهی  مسهووالن  نهه  بود آمده قانون همین سوم ماده در. دافت اداری فساد با برخورد رد

 منتشهر  خهود  ا کترونیکهی  ههای  پایگهاه  در عمومی رورت به را غیرمحرمانه اطالعات تمامی هستندت
 را اداری فسهاد  هرگونه نه بودند فده موظف نارمندان و مسووالن تمامی آن 13 ماده در یا نمایند

 .برسانند فساد با مبارزه مسوو  مقامات اطالع به فوریت قید هب
 را «فسهاد  با مقابله و اداری نظام سالمت ارتقای برنامه» نیز 13۸2 سا  ماه اسفند در وزیران هیأت

 ارتقهای  بهرای   هوایحی  مسهوو ت  ههای  دسهتگاه  تها  فهد  مقرر برنامه همین براساس. رساند تصویب به
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 برنامههت  ایهن  در. نننهد  تقهدیم  وزیهران  هیأت به یکسا  ظرف را فساد با همقابل و اداری نظام سالمت
 .بود فده بینی پیش فساد با مقابله و اداری نظام در ففافیت ایجاد برای نیاز مورد  وایح تدوین

 و اداری فسهاد  مقابلهه  بهرای  اخیهر  ههای  سها   ای برنامه و قانونی اقدامات از بخشی تنها موارد این
 اسهتت  ارزفهمند  ا نفسهه  فی نه  وایح این تصویب رسد می نظر به اما است؛ بوده رنشو در اقتصادی

 .است ندافته فساد با مبارزه مشکالت رل بر چندانی تأثیر
 ایهن  غیهر  در. هسهتند  اجهرا  بهرای  جهدی  عزمهی  نیازمنهد  فسادت با مبارزه روزه در مصوب قوانین

 نظهام  در فسهاد  ناهش بر تأثیری تواند نمی ررفت به طور قوانین چند باره و مکرر تصویب رورت
 منجهر  مهردم  اعتمهادی  بهی  افهزایش  و مسها ه  در ایهن  قهوانین  تهورم  به تنها و بافد دافته نشور اداری

 ناسهت  و نهم  بدون تصویبت رورت در مذنور الیحه نه است معنا این به جدی عزم. فد خواهد
 .فود اجرایی تر تمام چه هر قاطعیت با و

 نظهام  در نهه  فهد  خواههد  مواجهه  افرادی مقابله و مقاومت با قوانینی چنین اجرای طبیعی طور به
 نشهدن  اجرایی برای خود توان تمامی از قطع طور به افراد این. فوند می فساد مرتکب نشورت اداری

 انتظار توان نمی قاطعانه و مستمر نظارت بدون را  عین در. برد خواهند بهره قانون این مختلف مواد
 قهانون  این دقیق اجرای از ها سازمان برخی رتم طور به و فود اعما  درستی به مذنور الیحه دافت

 .زد خواهند باز سر
 بهرای  آنهان  عهزم  و نیسهتند  جامعه عمومی نهادهای تنها دو تیت نهادهای نه است آن دیگر نکته

 قهوه  دو ویهژه  بهه  و هها  سهازمان  و نهادها سایر همکاری. بافد مفید تواند نمی تنهایی به فسادت با مقابله
 گذفهته  در فهده  تصهویب   هوایح  سایر یا تصویب رورت در الیحه این اجرای برای قیائیه و مقننه

 مقابلهه  اداری فساد با تا فد نخواهد موفق تنهایی به هرگز دو ت رورت این غیر در است؛ ضروری
 هسهتند  فعا یت را  رد قوه سه ریطه از خارج نه اداری های سازمان و نهادها برخی همچنین. نماید

 فسهاد  بها  گانهه  سهه  قهوای  بها  همهراه  و نمایند جزم مصوبات این با همراهی برای را خود عزم باید نیز
 .ننند مبارزه اداری

با این مقدمه نگارندگان در این مقا ه به دنبا  پاسخگویی به این سوا  ارلی هسهتند نهه الیحهه    
 انیه م یچهه ارتبهاط  اری دافهته اسهتو و همچنهین    اد نظهام  سالمت فساد جامع ففافیت چه تأثیری بر

وجهود  بهه ویهژه در نشهور ایهران      هها نظارت بر رکومهت  دسترسی به اطالعات و و یاسناد تیففاف
 رسد در رورت تصویب الیحهه جهامع فهفافیت در نظهام رقهوقی ایهران منجهر بهه        و به نظر میدارد

رسهد رابطهه مسهتقیمی    ه نظهر مهی  اداری خواهد فد و همچنین به  نظام سالمت ارتقای و فساد ناهش
میان ففافیت اسنادی و دسترسی به اطالعات و نظارت بر رکومهت وجهود داردت بهه عبهارت دیگهر      
اعما  رکومت بدون نظارت در رد مطلوب تحقق پیدا نخواهد نرد و نشور ایران ههم مسهتثنی از   
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 این موضوع نخواهد بود.
 

 شناسی و کلیات تحقیق . مفهوم1
 جهامع  الیحهه  گیهری  ین قسمت به تبیهین مفهاهیم ارهلی مقا هه و تبیهین نحهوه فهکل       نگارندگان در ا

 ففافیت و ماهیت و ساختار آن خواهد پرداخت.
 

 . مفهوم فساد 1-1
مهده  آبهه عمهل    1تعاریف گوناگونی از فسهاد  هاتبردافت ها وبررسب نگرش در جوامع گوناگونت

بهه   ومنع از رسیدن به یک ههدف مطهرح اسهت    به معنی تباهیت اخال  و « فسد» فساد از ریشه است:
 ن ممکهن اسهت رفتهار اخالقهی یها فهیوه قهانونی و غا بهًا        آنهه  ت معنای فکستن یا نقض نهردن اسه  

. ا بته تعاریف فساد بسته به رفته و سازو نارهایی نهه بهرای توضهیح پدیهده بهه      مقررات اداری بافد
اسهتفاده از   سوء»ا مللی فساد را به معنای نرود متفاوت است. بانک جهانی و سایر نهادهای بینار می

 (15 :13۸3ت معصومی نیا و دادگراند. )تعریف نرده« منصب عمومی برای نفع فخصی
 بهه  فسهاد  تعریهف (؛ 13: 13۸۸ رها حیت  اانهر ) اسهت  فهده  انهر  مختلفهی  تعاریف فساد برای 

 بانهک  پذیرش مورد نه است تعریفی فخصیت منفعت برای عمومی فغل و موقعیت از استفاده ء سو
 بخهش  در فسهاد  وجهود  امکان علیرغم تعریف این(؛ 13 :13۸۸ آندویگت) است گرفته قرار جهانی

 مبارزه برای ملل سازمان ننوانسیون است دانسته عمومی و دو تی بخش به محدود را آن خصوریت
 فهامل  را فسهاد  و نهداده  ارائه ازآن تعریفی فسادت معنای در اختالفات د یل به  (UNCAC)فساد؛ با

 (15 :13۸۷ دیگرانت و النگستر. )است نرده خصوری
 متقلبانههت  ههای غیرقهانونی نامشهروعت   فعا یت فساد مفهومی گسترده نه طیف وسیعی از رفتارها و

 ههای سیاسهی اداری و   از نظر تاریخی فساد در تمهامی رهوزه   فودتغیرارو ی و ناهنجار را فامل می
دهد.  قرار می تری مورد مطا عه فساد را در معنای وسیع« ر میردا گونا. »بخش خصوری وجود دارد

های گوناگون انحراف یا اعما  قدرت فخصهی و اسهتفاده نامشهروع     به نظر ویت فساد به تمام فکل
 (14: 13۸3 زادگانت عبّاس. )از مقام و موقعیت فغلی قابل اطالق است

 و مختلهف  مصادیق قا ب در فساد با مبارزه و مقابله دیرینه سابقه رغم به ایرانت رقوقی نظام در 
 منهافع  جههت  در دو تی و عمومی منابع از استفاده سوء مفهوم به «فساد» واژه استعما  رفوهت ویژه به

 مصهوب  فسهاد  بها  مقابله و اداری سالمت ارتقای برنامه در بار نخستین و بوده جدید مالنا فخصیت
 نامهه  نآیهی  سهسس  ؛فهود  ارائهه  اداری فسهاد  از تعریفهی  آنکهه  بهدون  فد مطرح وزیران هیأت 13۸2

                                                                                                                                                    

1. corruption. 
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 ارهطالح  از 15 و 14 مهواد  ضهمن  13۸3 مصهوب  اجرایی هایدستگاه در رفوه با مبارزه پیشگیری

 سهتاد  آنت بها  مبهارزه  و فسهاد  از پیشهگیری  ر جههت د 15 مهاده  در نامهه  آیین این ؛دنمو استفاده فساد
 . نرد گذاری پایه را فساد با مقابله ریادا نظام سالمت ارتقای

 نهه  مجلهس  اجتمهاعی  نمیسیون 13۸۷ مصوب فساد با مقابله اداری نظام سالمت ارتقای الیحه
 تهاری   در فهدت  موافقت سا  3 مدت به نآ آزمایشی اجرای با مجلس 29/2/13۸۷ مورخ جلسه در

 رقهوقی  نظهام  ادبیهات  در ایهنت  از پهیش  تا؛ رسید نظام مصلحت تشخیص مجمع تأیید به ۷/۸/1390
 ؛فدمی استعما  عمومی عفت منافی اعما  و اخالقی ای ناهنجاری مفهوم به غا بأ فساد واژه داخلیت

 بها  مبارزه برای متحد ملل سازمان وانسیوننن به ایران اسالمی جمهوری قانونت این تصویب از پیش
 ایگونه به ندافت؛ وجود آن به ا تزامی عملت در اما بود فده ملحق( 2003 مریدا)ننوانسیون  فساد

 .یابد راه قیایی آراء به قانونیت مستند عنوان به نتوانسته قانون این گفت توانمی نه
 اسهت  دافته اعالم 14/۸/1390مورخ  ۷/3۸5۷ فماره مشورتی نظر در قیاییه قوه رقوقی اداره

 ههای رسهیدگی  در اسهتناد  ارزش فاقهد  رهریحت  جزایهی  تقنین عدم د یل به مذنور قانون اجرای نه
 بلکه نبوده قانونگذاری فسادت با مبارزه برای متحد ملل سازمان ننوانسیون اساس زیرا ؛است نیفری

 (12: 1394 . )جعفریتاست بعدی لیداخ های قانونگذاری به نشورها تعهد و دعوت بر مبتنی
 

 (26/2/98 مصوب) شفافیت جامع الیحه گیری . بررسی نحوه شکل1-2
 پایهانی  مررلهه  در امها . فد منتشر ماده 192 در «ففافیت الیحه» نویس پیش او  نسخه 139۶ سا  در

 الغابه  مجلهس  بهه  محتهرم  جمههور  رئهیس  سهوی  از 139۸ تیرمهاه  او  تاری  در ای ماده 3۶ ای الیحه
 .گردید
 بهه  دسترسهی  و توزیهع  بها  نهه  فهفاف  سیاسهی  نهادههای  ایجهاد  بهرای  ننهد  می تالفی الیحه این

. بافهد  فساد از پیشگیری گر تسهیل و نند ایجاد را جمعی نظارت زمینه دو تیت و رکومتی اطالعات
 تاطالعها  فهدن  سهیم معنای به ففافیت. است سازمانی اطالعات «استار» ناهش درردد الیحه این

 .است عمومی نظارت نظام یک ایجاد و مردم با رکمرانی نظام عملکرد و رانمیت
 ههای  رهوزه  در آن تحقهق  و فهفافیت  موضهوع  بها  مختلهف  رقوقی های نظام مواجهه نوع گرچه

 در. اسهت  دافته پی در مشخص رویکرد دو... و اجتماعی اقتصادیت سیاسیت روزه جمله از مختلف
 موضهوعات  در فهفافیت  مفههوم  فناسهایی  در سهعی  مختلفهی  قهوانین  قا ب در ها دو ت او  رویکرد
 موضهوع  در داخلهی  قهوانین  ایل مجلس ففافیت قواعد به توان می آن جمله از نه اند نموده مختلف
 در امها . نمهود  افهاره  مختلهف  نشورهای در انتخاباتی قوانین ایل انتخابات ففافیت قواعد و پار مان

 بسهتر  تها  انهد  نهرده  تهالش  دو ت آید می فمار به ففافیت به نسبت تری جدی اقدام نه دوم رویکرد
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 تصهویب  راستا این در. دهند قرار گذاری مقررات و تقنین مورد مستقل مفهومی عنوان به را ففافیت
 دنیها  رقهوقی  ههای  نظهام  در جهدی  عطف نقطه توان می را اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قوانین

 فمار به ها دو ت رویکرد این نننده نامل نیز ففافیت خاص قوانین ویبتص این بر عالوه اما دانست
 گیهری  تصهمیم  فرآینهد  در فهفافیت  قهانون  جملهه  از مختلفهی  قوانین به توان می زمینه این در. آید می

 و فسهاد  بها  مبهارزه  فهفافیتت  قانون فرانسهت 2013 عمومی زندگی در ففافیت قانون مو داویت 200۸
 .نمود افاره... و آمریکا 200۷ ففاف دو ت قانون فرانسهت 2013 اقتصاد سازی مدرن

 نیهز  فسهادت  معیهل  بها  آن جهدی  مواجههه  و نشور ننونی وضعیت ترسیم نه است را ی در این
 از بهیش  ننهونی  بحرانهی  فهرای   از رفهت  بهرون  برای مستقل ظرفیتی عنوان به را ففافیت نلید واژه

 داردت ا ملل بین تجربیات در مشخصی سابقه تنها نه نه ففافیت طالیی نلید. نماید می ضروری پیش
 ا سهالم  علیهه  علهی  امیرا مهومنین  نه آنجا تا داردت دینی رکومت ادبیات در نیز ای ویژه جایگاه بلکه

 از جنگهی  اسرار جز را چیزی نه است آن من بر فما رق بدانید: »فرماید می ا بالغه نهج 50 نامه در
 .«ندارم پنهان فما

 و ویهژه  مفههوم  یهک  عنهوان  بهه  فهفافیت  با رابطه در جدی اقدام ضرورت ایران رقوقی نظام در
 139۶ سها   نهایهت  در تا. گرفت قرار رانمیت و دو ت تأنید مورد تدریج به 1392 سا  از مستقل

 ههای  بررسهی  مرنهز  سهوی  از ارزفهمند  اقهدامی  در مهاده  192 در الیحهه  ایهن  نویس پیش او  نسخه
 پایهانی  مررلهه  در امها . فهد  منتشر جمهوری ریاست رقوق معاونت و وریجمه ریاست استراتژیک

. فهد  ابالغ مجلس به محترم جمهور رئیس سوی از 139۸ تیرماه او  تاری  در ای ماده 3۶ ای الیحه
 نیهز  ههایی  چا ش با اما گشایدت می نشور روی پیش نه مختلفی فررت های پنجره علیرغم نه امری

 .بود خواهد مواجه
 موافقهان  از دسته دو ففافیت مستقل قانون به نیازمندی رد و تأیید در الیحهت این انتشار ایابتد از

 این با موجود مرتب  قوانین نه است آن موافقان د یل مهمترین. اند دافته متفاوتی نظرات مخا فان و
 رها ی  در اسهت  جهرم  وقهوع  از بعد مجازات خواهان نه معنی این به. هستند نتیجه به مقید موضوعت

 پهروژه  معتقدنهد  دسهته  ایهن  همچنهین . اسهت  تخلف وقوع از پیشگیری درردد عمدتا الیحه این نه
 بهرای  نهه  نیهز  مهمهی  قوانین نه است فده منجر مستقلت مفهومی عنوان به نشور در ففافیت نشدن
 بهه . فهوند  اجهرا  نانارآمهد  نحهو  بهه  یا و نشوند اجرا یا اند فده تصویب ففافیت ابعاد از برخی تحقق

 ههایی  روش بها  تهدابیر  ایهن  اما دارد وجود ما رقوقی نظام در نننده ففاف تدابیر برخی دیگر عبارت
 فهده  آن امر این نتیجه و فده منحرف و خنثی اند فده گرفته بکار ها آن مخا فان سوی از عمدتا نه

 .است فده محروم نند آن عاید توانست می ففافیت نه منافعی تمام از ما جامعه نه است
 قابهل  نسهبتا  مفهاد  نه 1390 مصوب فساد با مقابله و اداری نظام سالمت ارتقای قانون مثا ت برای
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 سسری نیز آن آزمایشی اجرای و قانون این اعتبار مدت اننون و نشد اجرا متأسفانه دافتت نیز قبو ی

 بهرای  ههم م و نلیهدی  قهوانین  از 111۷ مصوب اطالعات به آزاد دسترسی و انتشار قانون. است فده
 د یهل  بهه  آن اجرایهی  ههای  نامهه  آیهین  و مهذنور  قهانون  اینت وجود با. است نشور در ففافیت تحقق
 آن وضهع  بهرای  نهه  را اههدافی  اسهت  نتوانسهته  قهانونیت  خألههای  و ایرادهها  ابهاماتت با بودن مواجه

 جرایهیت ا ههای  نامهه  آیهین  بهه  قهانونی  ارکهام  مهمتهرین  از برخی واگذاری. سازد محقق بود موردنظر
 از یهک  ههر  مهورد  در زیهاد  ابهامهات  وجهود  اطالعهاتت  به فهروندان دسترسی نحوه در ابهام وجود

 از اطالعهات  به دسترسی از ممانعت اجراهای ضمانت نبودن روفن اطالعاتت به دسترسی استثناهای
 .است فده آن اجرای از مانع نه است قانون این مهم ایرادهای دیگر

 در جهامعی  قهانون  باید فسادت با مبارزه در موجود قوانین تورم علت به دندمعتق مخا فان مقابل در
 اداری سهالمت  و فسهاد  بها  مبهارزه  زمینه در قانون ۷0 از بیش نلی طور به. فود تدوین خصوص این
 مبهارزه  و فهفافیت  منافعت تعارض با ارتباط در قوانین تعدد معتقدند مخا فان. است موجود نشور در

 امها . نهرد  خواههد  رو روبه چا ش با را گیری تصمیم نظام بلکه نند نمی رل را مشکلی اتنه نه فساد با
 سهازوناری  را آن بایهد  الیحهت این قانونی جنبه به توجه از بیش نه است آن واقعیت موافقان نظر به

 الیحهه » پیهام  مهمتهرین  اطالعهات  بهه  فههروندان  دسترسهی  نحوه. دانست مسئوالن پاسخگویی برای
 نهل  طهور  بهه  و نماینهدگان  مهدیرانت  دو تهیت  مأموران نه است راهنمایی الیحه این. است «ففافیت

 و عموم به اطالعات گذاردن اختیار در و توضیحات ارائه برای آن رعایت به موظف امور متصدیان
 بهرای  مناسهب  قهانونی  پشهتوانه  از نظهارتی  نهادههای  ایهنت  از پهیش  هر چنهد . هستند نظارتی نهادهای

 .اند بوده برخوردار الیحه این اهداف از مندی بهره
 

 شفافیت جامع الیحه ساختار و . ماهیت1-3
 همهه  الیحههت  ایهن  قواعهد  تا فده سعی آنت محتوای و ففافیت جامع الیحه ساختار تدوین و تهیه در

 عمهومی  افهخاص  فعا یهت  موضوع نه اموری همه همچنین و رکومتی و دو تی نهادهای و مقامات
 زاویهه  از الیحهت تدوین در نیز علت همین به. بدهد قرار خود چتر زیر و سایه در هدتد می تشکیل را

 قواعهد  بهه  الیحهه  از بخشهی  اختصهاص  ضهمن  نه ترتیب بدین است؛ فده نگریسته آن به موضوعی
 در فهفافیت  ارهل  و گرفهت  تعلق ففافیت اختصاری قواعد به آن از دیگر بخشی ففافیتت عمومی

 قطهع  و اجرایهی  و قیایی گذاریت مقررات از اعم رکومت ارنان و نهادها ا یتفع انواع و ابعاد همه
 اههداف  الیحهه . فهد  واقهع  توجه مورد رانمیتت قوای از آن تابعیت و دو تی موسسه ماهیت از نظر

 و اداری نظهام  سهالمت  ارتقهای  نارمنهدانت  و مسهئوالن  مقاماتت پاسخگویی ارتقای جمله از واالیی
 در نهه  نند می تعقیب را رکومت و دو ت نارگزاران اعما  بر مردم مستقیم رتنظا فسادت با مقابله
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 . انجامید خواهد رکومت به نسبت عمومی اعتماد بهبود به نهایت در تحققت رورت
 از فهفافیت  الیحهه  نویس پیش چارچوب ففافیتت ماهوی قواعد درست چیدمان انجام منظور به
 و گانهه  سهه  قهوای  از یهک  ههر  نهه  ترتیهب  بهدین  ؛اسهت  فهده  تنظیم موضوعی نحو به فکلی ریث

 و موضهوعات  از یکی مشمو  چنانچه آنت ارلی وظایف و موقعیت از نظر قطع اجرایی های دستگاه
 ههای  پایگهاه  در را قهانون  نظر مورد اطالعات دارد تکلیف گیردت قرار اختصاری و عمومی تکا یف

 .بدهد قرار مردم عموم دسترس در و اعالم خود رسانی اطالع
 اختصاری تکا یف»ت «ففافیت عمومی تکا یف» ت«اهداف و تعاریف» بخش چهار در الیحه این

 .است گردیده تنظیم «ففافیت عا ی فورای» و «ففافیت
 :از است عبارت نه اند گردیده مشخص الیحه این 2 ماده در ففافیت الیحه اهداف

 اطالعات به افراد دسترسی رق ارل تیمین و تأمین (ا ف
 اجتماعی سرمایه و عمومی اعتماد افزایش (ب
 فرهنگی و اجتماعی اقتصادیت سیاسیت های زمینه در اطالعاتی و اداری سازمانیت ففافیت( پ
 نارننان و مدیران مقاماتت هات دستگاه پاسخگویی ارتقای( ت
 اداری نظام سالمت ارتقای و فساد های زمینه بردن بین از( ث
 اجرایی و قیایی تقنینیت نظام بر مردمی یافته سازمان و مستقیم نظارت تقویت( ج
 غیرقانونی مناسبات و رواب  ناهش جهت در تعامالت و ارتباطات نردن ففاف( چ

 و فعا یهت  بهر  مهردم  مسهتقیم  نظارت الیحهت این وضع از مقصود نه دارد آن از نشان اهداف این
 .است آن گسترده معنای در آن مقامات دو ت عملکرد

 بهه  دسترسهی  نحهوه  فهدهت  تعیهین  اطالعهات  ارائهه  بهه  مشهمو   موسسهات  تکلیهف  الیحهه  این در
 فهفافیت  انجهام  از مقامی و دستگاه هیچ و گردیده بیان انتشار غیرقابل اطالعات همچنین و اطالعات

 .است نشده مستثنی
 

 ضد فساد . ارزیابی اصل حاکمیت قانون به عنوان سیاست2
های بسیار زیادی مطرح فده است؛ گروههی  یاتیت اداری و ....( دیدگاهبرای مبارزه با فساد )عامت ما 

ههای  دهنهد. پیشهنهاد سهازمان    از افراد اجرای خصوری قوانین به جای اجرای دو تی را پیشهنهاد مهی  
ا مللی نیز بر پرداخت دستمزد بیشتر بهه نارننهان دو تهی اسهت. امها ایهن راهکهار تحهت فهرای           بین

 (33: 2005ت 1فود. )سونسنخت بیشتر دستمزد ا زاماً مانع فساد نمیخاری اثربخش است و پردا
از دیدگاه اقتصاددانان نهادگرات در بسهیاری از نشهورهای در رها  توسهعه سهاختار انگیزفهی و       
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ای است نه ضعیف بوده و بنابراین اعیهای   ی منابع در جامعه به گونه نننده نیفیت نهادهای هدایت

جهویی )افزونهه خهواهی( و     های ارزش ناه مانند رانت ابع به سمت فعا یتننند تا من جامعه تالش می
فساد سوق داده فود. همچنین در بیشتر این نشورها نهادهای ما ی و قانونی ضعیف اغلب فسادآمیز 

رل مناسبی بهرای   ی منابع بیشتر به نهادهای اجرایی دو تیت راه بوده و این امکان وجود دارد نه ارایه
بافهندت امها در نهلت فهواهد      ننهگ اسهتثناء مهی    ساد  نبافد. هر چند تنها سنگاپور و هنهگ مبارزه با ف

اندنی مبنی بر ناهش فساد از طریق اختصاص منابع اضافی بر نهادهای نظارتی در بیشتر نشورهای 
 (33: 2005ت 1در را  توسعه وجود دارد.)سونسن

عمهومی اسهت و معنهی آنت ایهن      ارل رانمیت قانون یا تفوق قانون یکی از ارو  مهم رقهوق 
های عمومی زیر نظارت قهانون قهرار داده فهود و همهه مقامهات عمهومی       است نه نلیه قوا وسازمان

دهندت رعایت قهوانین و مقهررات را    گیرند و اعما ی نه انجام میمکلف فوند در تصمیماتی نه می
 (235 :13۸۸  طباطبایی موتمنیتبنمایند. )

فق  ناظر بهه نظهم فهکلی قهانون بهود و بهه نظهم مهاهوی آن نهاری          در گذفتهت رکومت قانون 
ندافت. به همین علت در انثر موارد با ارهل سلسهله مراتهب قواعهد رقهوقی و ارهل قهانونی بهودن         

فد. در اواخر قرن بیستم مفهوم رکومت قانون به طور نلی متحهو  گردیهد   اعما  رقوقی خل  می
 (40: 1390فلسفیت فردی نیز تعمیم پیدا نرد. )های  و به محتوای قواعد مربوط به آزادی

نگرش اروپایی به مفهوم رانمیت قانون متفاوت بوده اسهت. در آ مهانت مفههوم دو هت قهانونی      
رایج بوده است نهه بهرای مهدتی مفههوم رایهج در اروپها بهوده اسهت امها بعهدها تفکهرات انگلیسهی             

یک قوات ارل انتظارات مشروع و ارهل  امریکایی رایج فد نه رانمیت قانون را مبتنی بر ارل تفک
 (5 : 13۸۸یوسفیان فوره د یت دانستند. )برابری در برابر قانون می

گهذار رهلح پایهدار اجتمهاعی اسهت خهود        در را  راضرت ارل نلی رانمیت قهانون نهه پایهه   
تهر عبارتنهد از: او ویهت قهانون اساسهیت       تری است. از جمله این ارهو  جزیهی   متیمن ارو  جزیی

ت سازمان اداری و قیایی از قانون و رقوقت ممنوعیت قوه مجریه از هرگونه اقدامی نه مبنهای  تبعی
تقنینی نافی ندافته بافدت اعما  بالواسطه رقوق بنیادینت تفکیک قوات امنیت رقهوقی و  هوازم آنت   

 فلسهفیت مندی از تیمینات فهکلی آیهین دادرسهی. )    مسئو یت دو تت تناسبت رق اقامه دعوا و بهره
1390 :41) 

دربهاره مفههوم و محتهوای ارهل رانمیهت قهانون دو رویکهرد وجهود دارد: بردافهت فههکلی و          
بردافت ماهوی. در بردافت فکلیت مفهوم رانمیت قهانون رهرفًا بهه معنهای قهانونی بهودن اعمها         
ارنان دو تی است و عادالنه بودن محتوای آن مورد نظر نیسهت امها در بردافهت مهاهویت محتهوای      

                                                                                                                                                    

2. Sevensen 
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گیرد و باید عادالنه بافد به تبع همین اختالف نظهرت دیهدگاه   رانم هم مورد سنجش قرار میقانون 
طرفداران هر ندام از این رویکردها درباره ارو  و محتوای ارل رانمیت قهانون متفهاوت اسهت.    

 (9-۸ : 13۸۸یوسفیان فوره د یت )
ای از  نی نهه ههیچ طبقهه   فرط عمده در رکومت قانون تساوی افراد اسهت در برابهر قهانون. قهانو    

جامعه را بهر طبقهه دیگهری برتهری ندهنهدت همهه طبقهات بهه طهور مسهاوی تهابع و پیهرو آن بافهندت              
های عمومی جز به موجب آن رکم نکنندت هرگونه استثنا نه مقامات دو تی یا طبقات دیگهر   دادگاه

از رهدود رهالریت   را از اطاعت قانونی نه فهروندان دیگهر پیهرو آننهدت معهاف سهازد یها آنهان را        
 (30: 13۷۶بوفهریت خواهد بود. )« رکومت قانون»های عمومی خارج نندت خالف ارل  دادگاه

توان گفت رانمیت قانون عبارت است از یک نظام رقهوقی و سیاسهی نهه بهه     به طور نلی می
بینهی پهذیر   ههای فهردی و ایجهاد نظهم و پهیش     موجب آنت رقوق از طریق تیهمین برخهی از آزادی  

-رواب  بین فهروندان با دو تت قدرت عمومی را در نحوه اعما  قدرت خهود محهدود مهی    ساختن

توان چنین استدال  نرد نه رانمیت قانون نظامی است نه سهعی دارد بها ایجهاد نظهم در     سازد. می
 رفتار رکومتت رقوق فهروندان را در برابر اعما  قدرت خودسرانه رکومت محافظت نماید. 

تهرین ارهو  و    ا مللی به عنوان یکی از مبنهایی یت قانون در ابعاد ملی و بیندر را  راضر رانم
ا مللهی تها آنجها اسهت نهه      های بشری مطرح فده است. اهمیت رانمیت قهانون در بعهد بهین    آرمان

ت سازمان تجارت جهانیت بانک جههانی و ...  1های مختلفی از جمله سازمان برنامه ملل متحد سازمان
در ادامهه بهه بررسهی نقهش      2نننهد.  انون در ایجاد توسهعه اقتصهادی تأنیهد مهی    بر اعما  رانمیت ق

 مخرب فساد در اعما  رانمیت قانون پرداخته خواهد فد.
تواند به برابری فهروندان در مقابل قانون  طمه زده و رانمیت قانون را سسهت نمایهد.   فساد می

-توانند بسردازند و نمینهایی نه نمیرسند و آنسانی نه با پرداخت رفوه به رقوق قانونی خود می

رسههند در مقابههل قههانون یکسههان نیسههتند و در چنههین فیههایی عمههالً قههانون رههانم نیسههت و ارههوالً    
های دیکتاتوریت  برخورداری از برخی رقوق فق  با رذف فساد امکانسذیر است. همچنین در رژیم

دهدت انگیهزه زیهادی بهرای     می هاهای موجود برای فساد نه رکومت به آن نخبگان به خاطر فررت
های بهانکی خهود را پهر نماینهد.      چسبیدن به قدرت دارند تا با اخذ رفوه و نمیسیون و تقلب رساب

آمیز فساد مستلزم تقویت همه جانبه تنظیمات رکمرانی اسهت نهه از    در هر رورت ناهش موفقیت

                                                                                                                                                    
1. undp 

 چهاپ مبانی نظری و ساختار دو ت رقوقیت  ؛برای اطالعات بیشتر در رابطه با مفهوم رانمیت قانون ر.ک به: ویژهت محمدرضا. 2
نخسهتت   اپههات چه  رانمیت قانونت مفهاهیمت مبهانی و بردافهت    ؛و مرنز ما میریت ارمد .1390ت نخستت تهرانت انتشارات جنگل

 .13۸5ت های مجلس فورای اسالمی مرنز پژوهشتهرانت انتشارات 
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سهتری مسهتقلت آزادی   ای نظیهر دادگ  فهوند و عنارهر گسهترده    طریق آن اعما  رکومتی ظهاهر مهی  

ههها و مشههارنت عمههومیت انتخابههات مناسههب و  NGO، هههات آزادی اجتماعههات اطالعههات و رسههانه
گذاری در ممانعت از فساد موثرند. هیچ یهک از ایهن عنارهر در یهک جامعهه دمونراتیهک بهه        قانون

تواند در قلع فساد موثر افتدت اگر نه دیگر عنارر ریور ندافته بافند و تنها یک چهک  تنهایی نمی
تواند به وجهود آیهد و فسهاد را تها رهد      باالنس متقاطع است نه با ارتباط و رواب  بین این عنارر می

معقو ی ناهش دهد. برای نارنرد درست این عنارر به تنهایی و در ارتباط با همدیگر دسترسی به 
اطالعات و ففافیت امری ضروری است و بدون وجود ففافیت و در فقدان دسترسهی بهه اطالعهات    

 51: 13۸۸یزدانی زنهورت  موارد فساد افشا نشده و مرتکبین فساد مجبور به پاسخگویی نخواهند بود. )
- 52) 

در رابطه بین رانمیت قانون و جلوگیری از فساد ارل بر ایهن اسهت نهه اسهتفاده خودسهرانه و      
های رکومتی مردود است. رانمیت قانون یک مفهوم نلهی  گیری زورمدارانه از قدرت در تصمیم

ههای عمهومی اعهم از     بافهد. بهدین معنهی نهه نلیهه فعا یهت      است نه فامل نلیه قوای رکومتی مهی 
توانند با مراجعهه بهه مراجهع قیهایی      اند و افراد می ریت قیایی و اجرایی و اداری تابع قانونقانونگذا

ها جلوگیری ننند. برابر این ارهل قهوه قانونگهذاری بایهد تهابع      رالریت دار از تخلف و تخطی آن
 نند. از طرفی قهوه  طرف بر اعما  قانونگذاری نظارت می قانون اساسی بافد و عموماً یک مرجع بی

قیائیه هم باید ارکام خود را بر طبق قانون رادر نند. بنها بهر ارهل رانمیهت قهانون مقامهات قهوه        
هها نظهارت اداری از طریهق    بافهند و بهر اعمها  آن   مجریه نیز مکلف به رعایت قوانین و مقررات می

 گیرد.ها رورت می ها و مراجع قیایی خاص یا دادگاه بازرسی
اند یها اگهر    توسعه به دمونراسی قوانین جاری بعیاً یا ناعادالنهدر بسیاری از نشورهای در را  

فهوند و یها اسهتقال  قیهایی وجهه ا مصها حه منهافع و         اند به طور عادالنهه و برابهر اجهرا نمهی     مناسب
ها به طور واقعی  های خاص سیاسی قرار گرفتهت و یا رقوق افراد و اقلیت مصلحت رکومت یا گروه
هها و نهادههای رکهومتی بهه انهدازه نهافی جههت         فوند و یا سهازمان  نمی و موثر مورد رمایت واقع

اجرای قوانین موجود توانمند نیستند. در چنین وضعیتی بدون رعایت رانمیت قانونت قهوای مجریهه   
نننهد. در   و مقننهت بدون وجود سیستم ننتر  و توازن و یا تأثیر و تأثر نسبت بهه یکهدیگر اقهدام مهی    

اختارهای نههاتوان و نانارآمههد رقههوقی و سیاسههی در ایههن نشههورهات فرآینههد ههها و سههنتیجههه سههازمان
اندازد و زمینه هر چه بیشهتر فسهاد   ارالرات مردمی و توسعه پایدار در اینگونه جوامع را به خطر می

 (1۶3: 13۸3زارعیت آورد. ) را فراهم می
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 اداری  نظام سالمت فساد و . تأثیری الیحه جامع شفافیت بر3
 کارکنان و مدیران مقامات، ها، دستگاه پاسخگویی ارتقای وه. نح3-1

 هها  دو هت  امهروزه . هسهتند  مواجهه  آن بها  امهروزه  هها  دو ت نه است هایی چا ش از یکی پاسخگویی
 پاسهخگو  سیسهتم  یهک  نیازمنهد  دو تی هر. بافند پاسخگو اقداماتشان و ها مشی خ  به نسبت بایستی

 بهه  دو تهیت  ههای  سهازمان . اسهت  مناسهب  پاسهخگویی  تمسیس یک دافتن دمونراسیت الزمه و است
 .بافند پاسخگو ها آن برابر در بایست می و فوند می ایجاد مردم برای و مردم وسیله

 آنت موجههب بههه نههه دهههد مههی فههکل را پاسههخگویی سیسههتم فهههروندانت و دو ههت بههین رابطههه
 وظهایف  ایهن  نهه  دهنهد  یمه  اجازه فهروندان و دهند می انجام را مربوط وظایف دو تی های سازمان

-2۸9: 13۷۷بافهد. )آونت  پاسهخگو  و نکنهد  تجاوز خود رد از ونیل اینکه بر مشروط فوندت انجام
2۸۸) 

 ههر  نهه  نحوی به را خود قدرت از بخشی آن طی نه است مباد ه نوعی پاسخگویی سیستم یک
 نظهارت  و ننتهر   هایابزار از ننند. پاسخگویی می مباد ه بافدت دافته نیاز دیگری به طرفین از یک

 و سهاز  و فرآینهدها  ههات  نظهام  همهه  در ایهن  بنهابر . اسهت  قهدرت  از اسهتفاده  سهوء  با مقابله و قدرت بر
 نبافهندت  پاسهخگو  هها  دو هت  اگهر . اسهت  فهده  بینهی  پیش دو ت اجرایی فاخه اعما  برای نارهایی
 مناسهب  اسخگوییپ سیستم یک دافتن دمونراسی الزمه. فد خواهند فسادانگیز و مستبد و یکسویه

 هها  آن برابهر  در بایسهت  مهی  و فهوند  مهی  ایجاد مردم برای و مردم وسیله به دو تی های سازمان. است
 (2۸۸-2۸9: 13۷۷بافند. )آونت پاسخگو

 ههای  دسهتگاه  امهروزه . اسهت  دمونراتیک نندت می ادعا نه است ای جامعه هر مبنای پاسخگویی
 خود ملی های سازمان و مردمان مقابل در سوت یک از :اند مواجه دوگانگی و تعارض نوعی با دو تی

 ا زامهات  دیگهرت  سهوی  از و بافهند  پاسهخگو  آنان نیازهای برابر در باید و ننند می مسئو یت ارساس
 مغهایر  عمهل  در نه نند می هایی فیوه و ها روش اعما  به وادار را آنان جهانی نیروهای و ا مللی بین

  ( 1۷-1۶: 13۸۸ا وانیت  فرد و ها است. )داناییآن فهروندان انتظارات و خواست
 ویهژه  بهه  ههات  فهکل  سهایر  طهرف  بهه  مسهئو یت  قهدیمی  ههای  فهکل  از گذر را  در پاسخگویی

 آنکهه  از پهیش  مهدیریتی  رویکهرد  ارهلی  ههدف . است پاسخگوتر و نارآمدتر مدیریت های سیستم
 بهه  توجهه  بهذ   و شهتری م بهه  پاسهخگویی  افهزایش  اههدافت  تحقهق  بافهدت  مقررات و قوانین رعایت

 (294: 13۷۷است. )آونت فکل موثرترین به محدود منابع از استفاده و ها هزینه
 ههای  سهازمان  از هها  آن انتظهارات  مختلهفت  جوامهع  در فهروندان عمومی های آگاهی افزایش با

 نهه  دارنهد  انتظهار  دو تی های سازمان در فهروندان. است فده زیادی تحوالت دستخوش نیز دو تی
 تو یهدت  در نهارایی  منهابعت  در جهویی  رهرفه  برابهریت  و عهدا ت  مقهرراتت  و قهوانین  اخالقهیت  و ار
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. دهنهد  قهرار  توجهه  مهورد  گذفهته  از بیشهتر  را رجهوع  اربهاب  نهردن  توانمند و ها آن دادن مشارنت

 پیشهنهاد  را مختلفی های روش آن ساختن نارآمد و اداری نظام ارالح برای اداری علوم دانشمندان
 .است نارآمد پاسخگویی نظام یک اجرای و طراری هات روش این مهمترین جمله از. اند نرده

 مهی  قهرار  تانیهد  مهورد  متفهاوتی  ههای  رورت به جهان سیاسی های نظام در پاسخگویی هر چند
 بهرای  را رانمهان  ها آن بر تکیه با فهروندان نه فود می گفته فرآیندهایی به عام مفهومی در گیردت
 نماینهدگان  به فود می انجام انتخابات راه از اغلب نه امر این. ننند می پاسخگو ردفانعملک و رفتار
 سهازونارهای  از را دو تهی  نارننهان  و سیاسهی  مهدیران  نهه  دههد  مهی  اختیار مقننه مجا س در مردم

 مراتهب  سلسهله  راه از را خود فردوست مأموران نیز سیاسی مدیران. ننند پاسخگو ممیزی و نظارتی
. نننهد  مهی  پاسهخگو  قهانون  برابهر  در را مجریهان  نیهز  اداری محانم و ها دادگاه و مسوو یت و اختیار

 و قهدرت  بهر  نظهارت  جههت  اسهت  ابهزاری  آنکهه  نخسهت  دارد؛ ای گانه سه های هدف پاسخگوییت
 ملهیت  منهابع  رهحیح  نهاربرد  بهر  اسهت  تیمینی دوم. عمومی اختیارهای از استفاده سوء از پیشگیری

 و ارتقهاء  بهرای  اسهت  مهوثری  ابهزار  سهوم  و عمومی خدمات های ارزش از ریانت و قانون از تبعیت
 .عمومی خدمات مدیریت و زمامداری بهبود
نند. یکهی   دم وجود اطالعات و ففافیتت نظارت نهادهای مردم نهاد و غیردو تی را مختل میع

همهواره از مسهایل و   تواند مهردم را   از موارد مهم ففافیتت امکان دسترسی به اطالعات است نه می
های مردمی بر رفتارها و  امور تدثیرگذار بر سرنوفت خود آگاه نماید. این امر سبب افزایش نظارت

و  فهود  های نارگزاران بخش دو تی فده و بدین رورت فررت ارتکاب فساد محدود مهی  تصمیم
وجهود آنکهه در   و ینت از  حا  نیفی نیز به طهور مطلهوب انجهام خواههد فهد. بها       ئاعما  قانونی مس

ههایی   مقهررات ایهن رهوزه ناسهتی     نشور ما به موضوع ففافیت نم پرداخته فده اسهت و قهوانین و  
از سوی مجریان مورد غفلت واقع فده است. فهفافیت قهوانین و مقهرراتت     داردت اما همین میزان نیز

ننهد چهرا    تواند به سهالمت اداری نمهک   ما ی همگی می مرارل انجام نار و فعا یت امور اداری و
هها در   نه در فیای مبهم و تاریک سودجویان به اههداف خهود خواهنهد رسهید. ایجهاد پایگهاه داده      

ههای امهور اداری و اسهتخدامی و تصهمیمات      به جلو است اما در روزه های مختلف گامی رو عرره
نهژادت  را حی؛ تقی نژاد و علی . )نهادهای گوناگون ففافیت بیشتری در نظام اداری باید رانم فود

139۶ :3) 
 :دارد عمده هدف سه پاسخگوئی نرد بیان توان می خالره طور به
 عمومی اختیارات از استفاده سوء از پیشگیری و قدرت بر نظارت جهت در است ابزاری( 1
 خهدمات  ههای  ارزش از رهیانت  و قانون از تبعیت ملیت منابع رحیح ناربرد بر است تیمینی( 2

 عمومی
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 است عمومی خدمات مدیریت و زمامداری بهبود و ارتقاء برای موثری ابزار( 3
 تانیهد  قهانون  رانمیهت  بهر  نه است دو ت وظایف نهادها رانمیت یا رکمرانی  غت از منظور

 ههای  سیاست هدایت برای دو ت رالریت متیمن نه بوده مدنی جامعه و دو ت تعامل فامل دارد
 .دارد تانید اجتماعی و اقتصادی منابع مدیریت بر و است رفاهی و اقتصادی عملکرد به مربوط

 سهازمان  عمهران  ماننهد  ا مللی بین نهادهای نه دارد خاری رفات و ها ویژگی رکمرانیت نظریه
 :اندنرده توریف زیر ترتیب به را آن های مو فه متحدت ملل

 واسهطه  نهادههای  طریهق  از نهه  دارند اظهارنظر رق گیری تصمیم در افراد تمام: مشارنت (ا ف
 .گیرد می رورت مردم نتخبم

 .است طرفانه بی و عادالنه جامعه رقوقی های نظام: قانون رانمیت (ب
 در اطالعهات  و نهادهها  فرآیندهات. است ففافیت بیانگر اطالعات تباد  آزاد جریان: ففافیت (ج

 .هستند آگاهی به مایل نه است فهروندانی دسترس
 تقاضهای  بهه  رسهیدگی  و اینفهع  افهراد  همهه  به متخد برای دو تی های سازمان: فناسی وظیفه (د

 .ننند می تالش ها آن
 .دارند برابر فررت خود زندگی نیفیت بهبود برای جامعه افراد همه: عدا ت (و

 و خهوب  رکمرانهی  از را روفهنی  دورنمهای  و افهت  مهردم  و جامعه رهبران: استراتژیک افق (ی
 .دارند است زنیا مورد انسانی توسعه برای آنچه و انسانی توسعه

 

 و قضاایی  تقنینای،  نظاام  بار  مردمای  یافتاه  ساازمان  و مستقیم نظارت . تقویت3-2
 اجرایی

 و سهاالر  مهردم  ههای  رکومهت  تحقهق  بنهای  سهنگ  نه «قانون رانمیت» ارل برای رقوقی متون در
 و فهفاف  دو هت  فسهادت  فقهدان  اسهت؛  فهده  بیهان  فهاخص  هشهت  نهم  دسهت  استت محور عدا ت

 وجهود  رقوقیت امنیت و نظم فهروندانت اساسی رقوق رعایت چابکت و نوچک دو ت پاسخگوت
 دو هت  بدنهه  سازی نوچک و قانون رانمیت اهمیت. نیفری عدا ت و مدنی عدا ت اجرات ضمانت

 و ارترام آزادت و پویا مدنی جامعه ایجاد مردمت قبا  در آن های فعا یت نامل ففافیت در توان می را
 نشهور  سیاسهی  نظهام  و دو ت بدنه در فساد فقدان و جامعه و انمیتر سطوح همه در قانون اجرای

 اطالعهات  بهه  دسترسهی  امکهان  نمهودن  فهراهم  و رکومهت  تصهمیمات  و هها  فعا یت «ففافیت. »یافت
 بها  مبهارزه  عامهل  مهمتهرین  آنت عهام  مفههوم  در دو ت تصمیمات و اقدامات وظایفت همه به مربوط

 .  است عمومی اعتماد جلب نتیجه در و فساد
 نهه  اسهت  فهده  توجهه  امهر  این به نگاریت قانون ارو  رعایت منظور به ففافیت جامع الیحه در
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 دقیهق  اجرایهی  نظهام  و بافهندت  آن انتقها   و زوا  یها  و تکلیهف  و رهق  موجهد  بایهد  می اروالً قوانین

 ههای  مصهوبه  و مقهررات  در ضهواب ت  و ارهو   طبق بر تکا یف و رقوق این استقرار جهت موضوعه
 بینهی  پهیش  تکلیف و رق موجد قواعد ررفاً الیحه این در بنابراین فودت  منعکس مجریه قوه اجرایی
 بهودن  تخصصهی  و نشهور  در قهوانین  تهورم  جملهه  از چند دالیلی به توجه با امر این رعایت. گردید

 سههاختارهای و اقههدامات سههازی فههفاف در جملههه از موضههوعاتت از یههک هههر در اجرایههی جزئیههات
 و تشهکیالتی  ابعهاد  همهه  در جزئیهات  تمهام  درج نه چرا رسیدت می نظر به ضروری دو ت تشکیالتی

 قهانونی  مهواد  الزم غیهر  تهرانم  و تکثهر  بهه  قهانون  مجموعه یک در رکومت متعدد نهادهای فعا یتی
 .بافد توانست نمی مختلف های روزه تخصصی ابعاد همه جامع نیز نهایت در و فده منتهی

 جهامع  الیحهه  مههم  ارنهان  دیگهر  از فسهادت  افشهاننندگان  از نبهجا همه و موثر رمایت ضرورت
 پاسهخگو  معتبرت موفقت رقوقی های نظام دقیق تطبیقی مطا عه با چه اگر الیحه این در. است ففافیت

 هسهتندت  منهد  بههره  ارقهام  و آمار در ای فایسته نسبتاً رقوقی و اقتصادی امنیت از نه موجود مردمی و
 روا  و طهرق  از فسهاد  افشای تنها بدواً و روست روبه چند موانعی و ها یتمحدود با «عمومی افشای»

 فهخص  از رمایت و فساد افشای اهمیت اما استت گرفته قرار رمایت مورد قانون در فده بینی پیش
 افشهای  بهه  تمسهک  بها  افشهانننده  اگهر  نهه  است ای اندازه به فسادت از رکومت پاالیش و افشانننده

 دو تهی  نظام جانبه همه و نامل رمایت از نندت فاش را آن و بردارد پرده نظر مورد فساد از عمومیت
 .گردد می مند بهره قیایی و

 از ترنیبهی  بها  «فهفافیت  عها ی  فهورای » تأسیس قانونیت الیحه این مهم های بخش از دیگر یکی
 ورمنظه  بهه  و نمهوده  ررهد  دقت با را رکومت نامل ففافیت نه است مدنی جامعه و دو تی اعیای

 ایهن  بهه . سهسارد  مهی  عدا ت دست به یا و داده تذنر را ففافیت از انحراف یا نقض موارد آنت پایش
 و تهر  دقیهق  نگهاهی  با بتواند نه فده بینی پیش فورا این ایل تخصصی نمیسیون چند تشکیل منظور

 نآ در مزبهور  ههای  نمیسیون و فورا این ترنیب اهمیت. بسردازد ارجاعی موضوعات به تر تخصصی
 مدنی نهادهای مردمت مختلف اقشار سوی از دو تیت موسسات و رکومتی ارنان و مقامات نه است

 داده اجهازه  فورا این به ا بته. گیرند می قرار نظارت تحت رب ت ای قیایی و دو تی مقامات برخی و
 موضهوع  آن به مربوط تخصصی و علمی ترنیب با نمیسیون تشکیل به نیز خاص موارد در نه فده

 .نند اقدام
 مطا عهات  و نظهر  دقت به نیاز د یل به الیحهت این آور ا زام قواعد اجرای ضمانت و تنقیحی بحث

 بهه  و تهدوین  الیحههت  تصویب و بررسی مرارل در و است تکمیل و اجرا را  در تخصصی دار دامنه
 اجهرای  دارد بیشهتری  اهمیهت  قوانینت وضع و الیحه این تدوین از آنچه اما. فد خواهد اضافه الیحه
 و هنجهاری  سهاختاریت  مقو هه  سهه  از ما نشور در متأسفانه. است قوانین چرای و چون بدون و دقیق
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 بنهابراین . اسهت  اجرایهی  و رفتهاری  رهوزه  بهه  مربوط همواره نانارآمدی و ضعف بیشترین رفتاریت
 قهوانین  وضهع  مهوازات  به رانمیتی نهادهای به ففافیت های مقو ه آموزش نیز و اجرا همگانی اراده

 ههای  ناهنجهاری  نکهوهش  و اداری نظهام  سهالمت  ارتقای و سازی ففاف فرهنگ ترویج و روزه این
 نننههده تیههمین رقیقههت در دو تههی مقههام از سوءاسههتفاده و رفههوه خههواریت ویههژه چههون؛ ای نهادینههه

 .بود خواهند دست این از  وایحی و قانونی الیحه این اثرگذاری
 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
 مقهررات  و ارهو   رعایهت  با اداری نظام یعنی. است اداری سالمت موضوع اداری فساد مقابل طهنق

 بهه  نیهل  بهرای  و خهوبی  به را خود وظایف فدهت طراری قبل از اداری نظم به توجه با و رانم اداری
 جوامهع  دیرینهه  آرزوههای  و هها  خواسهت  از یکهی  اداری سهالمت . نماید می اجرا سازمانی وری بهره
. بافهد  فههروندان  عمهوم  بهه  خهدمت  عادالنهه  توزیهع  ابزار یک اداری نظام نه بطوری بوده فمختل

 اداری نظهام  سهالمت  .دارد افهاره  سهازمان  مهدت  نوتاه بخشی اثر از فراتر وضعی به اداری سالمت
 نهارت  نیهروی  بهاالی  روریهه  محهی ت  فهرای   با انطباق نه پایدار نسبتاً از خصایص است ای مجموعه

 بهر  اداری نظهام  سالمت نلی طور به. دارد همراه به را... و عمل سرعت مشکالتت رل یبرا نفایت
 و مهدیریت  عامهل  دو در ریشه ناخواه و خواه اداری سالمت. دارد تانید بخش اثر نار انجام برآیند
 مفههوم   حها   از سازمانی سالمت رویداد. دارد اداری نظام درونی انسجام و رادقانه و قوی رهبری

 ای مالرظهه  قابهل  علمی مزایای هات آن بهسازی جهت در نوفش و پژوهش و ها سازمان های یپویای
 .دارد

 فهفاف  بهه  ههم  و پهردازد  می عمومی بخش در ارتباطی نظام نردن ففاف به هم ففافیتت الیحه
 ایهن  بهر . رکومهت  و دو هت  ارنهان  در عمهومی  منهافع  بها  فخصی منافع تعارض های موقعیت نردن

 قهومیت  خویشهاوندیت  ی رابطه از اعم( رانت) خواری ویژه نوع هر مبنای بر اقدامی هر انجام اساست
 و فهده  بهارز  و آفهکار  فهفافیتت  ابهزار  طریق از رکومتیت نهادهای از یک هر در دوستی و آفنایی
 از اسهتفاده  سوء نوع هر همچنین. است فده برخوردار متناسب قانونی اجرای ضمانت از مورد رسب

 عمهومی  منهافع  بر خانواده یا و خود منافع ترجیح و فخصی برداری بهره جهت و تید منصب و مقام
 مواجه ففافیت الیحه در مصرح قانونی اجراهای ضمانت با متناسباً و گردد می ررد جامعهت نالن و

 .فد خواهند
 قهوانین  نیهز  ایهن  از پهیش  امها  دارد؛ باالیی ارزش و اهمیت ففافیت الیحه تصویب نفس هر چند

 سهالمت  ارتقها » قهانون  مثها   طور به. بودند رسیده تصویب به نشور در فساد با مبارزه برای ددیمتع
 خوبی جامعیت نه رسید تصویب به ماده 35 در 29/2/1390 مورخه در «فساد با مقابله و اداری نظام
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 موظهف  دو تهی  مسهووالن  نهه  بود آمده قانون همین سوم ماده در. دافت اداری فساد با برخورد در

 منتشهر  خهود  ا کترونیکهی  ههای  پایگهاه  در عمومی رورت به را غیرمحرمانه اطالعات تمامی هستندت
 را اداری فسهاد  هرگونه نه بودند فده موظف نارمندان و مسووالن تمامی آن 13 ماده در یا نمایند

 .برسانند فساد با مبارزه مسوو  مقامات اطالع به فوریت قید به
 را «فسهاد  با مقابله و اداری نظام سالمت ارتقای برنامه» نیز 13۸2 سا  ماه اسفند در وزیران هیأت

 ارتقهای  بهرای   هوایحی  مسهوو ت  ههای  دسهتگاه  تها  فهد  مقرر برنامه همین براساس. رساند تصویب به
 برنامههت  ایهن  در. نننهد  تقهدیم  وزیهران  هیأت به یکسا  ظرف را فساد با مقابله و اداری نظام سالمت
 .بود فده بینی پیش فساد با مقابله و اداری نظام در ففافیت ایجاد برای نیاز مورد  وایح تدوین

 و اداری فسهاد  مقابلهه  بهرای  اخیهر  ههای  سها   ای برنامه و قانونی اقدامات از بخشی تنها موارد این
 اسهتت  ارزفهمند  ا نفسهه  فی نه  وایح این تصویب رسد می نظر به اما است؛ بوده نشور در اقتصادی

 .است ندافته فساد با مبارزه مشکالت رل بر نیچندا تأثیر
 ایهن  غیهر  در. هسهتند  اجهرا  بهرای  جهدی  عزمهی  نیازمنهد  فسادت با مبارزه روزه در مصوب قوانین

 نظهام  در فسهاد  نهاهش  بر تأثیری تواند نمی ررفت طور به قوانین چندباره و مکرر تصویب رورت
 منجهر  مهردم  اعتمهادی  بهی  افهزایش  و مسها ه  ندر ایه  قهوانین  تهورم  به تنها و بافد دافته نشور اداری

 ناسهت  و نهم  بدون تصویبت رورت در مذنور الیحه نه است معنا این به جدی عزم. فد خواهد
 .فود اجرایی تر تمام چه هر قاطعیت با و

 نظهام  در نهه  فهد  خواههد  مواجهه  افرادی مقابله و مقاومت با قوانینی چنین اجرای طبیعی طور به
 نشهدن  اجرایی برای خود توان تمامی از قطع طور به افراد این. فوند می فساد مرتکب نشورت اداری

 انتظار توان نمی قاطعانه و مستمر نظارت بدون را  عین در. برد خواهند بهره قانون این مختلف مواد
 قهانون  این دقیق اجرای از ها سازمان برخی رتم طور به و فود اعما  درستی به مذنور الیحه دافت

 .زد خواهند زبا سر
 بهرای  آنهان  عهزم  و نیسهتند  جامعه عمومی نهادهای تنها دو تیت نهادهای نه است آن دیگر نکته

 قهوه  دو ویهژه  بهه  و هها  سهازمان  و نهادها سایر همکاری. بافد مفید تواند نمی تنهایی به فسادت با مقابله
 گذفهته  در فهده  صهویب ت  هوایح  سایر یا تصویب رورت در الیحه این اجرای برای قیائیه و مقننه

 مقابلهه  اداری فساد با تا فد نخواهد موفق تنهایی به هرگز دو ت رورت این غیر در است؛ ضروری
 هسهتند  فعا یت را  در قوه سه ریطه از خارج نه اداری های سازمان و نهادها برخی همچنین. نماید

 فسهاد  بها  گانهه  سهه  قهوای  بها  همهراه  و نمایند جزم مصوبات این با همراهی برای را خود عزم باید نیز
 .ننند مبارزه اداری
 آن مهدیریت  و اداره نحهوه  بهه  دو هت  نگهرش  دهنهده  نشان رکومتی هر اداری نظام نلی طور به
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 تهأثیر  و فرهنگهی  و اجتمهاعی  سیاسهیت  اقتصادیت ساختارهای در اداری نظام نقش و بافد می نشور
 اداری نظهام  دافتن بدون نه است اهمیت رائز قدری به جامعه نالن های نظام اهداف تحقق در آن

 و اداری نظهام  ارهالح  اخیهر  های سا  در. نیست عملی مدنظر اهداف به دستیابی اثربخش و نارآمد
 پیگیهری  اساسهی  ههدف  یهک  و نشهور  توسهعه  و رفهد  ارهلی  نیهاز  پهیش  عنهوان  بهه  مدیریت بهبود

 در مههم  و ریهاتی  عامهل  وانعنه  به اجرایی نظام مدیریت اثربخشی و نیفیت نه طوری به گرددت می
 دسترسهی  و نتایج به توجه. رسد می نظر به ضروری ها ملت رفاه و نامیابی و توسعه های برنامه تحقق

 امهور  هدفمنهد  انجهام  فههروندانت  رضهایت  تأمین و عمومی خدمات نیفیت مستمر بهبود اهدافت به
 اجرایی های دستگاه ملکردع به توجه اخیرت های دهه در مدیریت دانش فگرف تحوالت و سازمانی

 نظهارت  و ارزیهابی  نظهام  هماننهد  مهدیریتی  های نظام نقش امروزه و سازد می ا زامی را آن ارزیابی و
 .است فده فناخته نامالً سازمانی تعا ی و بهبود در نارآمد

 نشهورت  اداری نظهام  در تحهو   برنامهه  دسهتاورد  نهه  رود مهی  انتظار مناسب نارهای راه اجرای با
 رضهایت  جلهب  و گرایهی  مشهتری  ارهل  و فهود  خادمانه نگاه به دو ت رانمانه نگاه تبدیل به منجر

 نظهام  توسهعه  و رفهد  و نارآمهدی  سهنجش  ارهلی  های فاخص از یکی عنوان به گیرندگان خدمت
 انجهام  نیفیت رجوعت ارباب نارهای انجام در رحت و دقت سرعتت مانند هایی مو فه. گردد تلقی

 هسهتند  عهواملی  مناسهب  رسهانی  اطالع و ففافیت گیرندگانت خدمت با برخورد و رفتار فیوه نارهات
 اعتمهاد  افهزایش  زمینهه  دو تهیت  ههای  دستگاه از خدمات دریافت در مردم رضایت جلب ننار در نه

 .سازد می فراهم نیز را است اداری نظام گاه تکیه و سرمایه بزرگترین نه عمومی
 ایهن  و پیشهین  مطا عهات  نتهایج  و نهاد تقدیر های فانه بر توان نمی را تحو  وقوع نه است روفن

 نظهام  نمهودن  نارآمهدتر  و تحهو   برنامهه  رهحیح  تحقق در دو ت نقش نه دهد می نشان نیز مطا عه
 مهردان  دو هت  گذاری سیاست و ها تالش سایه در نه طوری به بودهت نننده تعیین بسیار جامعه اداری

 ههای  او ویهت  و هها  خواسهته  هات ارزش موجودت اداری نظام یاتواقع زوایای و ابعاد دقیق فناخت با و
 اداری بدنهه  دافهتن  بها  بود خواهیم قادر نشورها سایر تجارب از آگاهی نهایت در و اسالمی جامعه
 .یابیم دست استت ایران اسالمی جمهوری زیبنده نه پیشرفتی و رفد آن به سا مت

گفتهه فهده و بها دقهت نظهر در قهانون انتشهار و         توان بیان نمود با توجه به مطا هب  در مجموع می
دسترسی آزاد به اطالعات و الیحه جامع فهفافیت ارهالح نظهام اداری ایهران و بهه تبهع آن نهاهش        

 تخلفات اداری مستلزم زمان بیشتر و دقت نظر در انجام مفاد قوانین مصوب مربوطه دارد.
ن مها دارای سهه قهوه نارآمهد در     با ارالح نظام اداری نشهور و دوری از فسهادهای رایهج در آ   

نشور خواهیم بود نه تاثیر آن در جامعه و زندگی مردم مشههود خواههد بهود؛ بهرای جلهوگیری از      
تییع رقوق مردم و ایجاد عدا ت و برابری اجتماعی باید به این نکته توجه نرد نه اطالع مهردم از  
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را در راسهتای رسهیدن بهه ایهن محهق       تواند مها  های اداری و سازمانی می نامه رقوق اجتماعی و آیین

نمک نمایدت نه این نار به واسطه اجرای رحیح و دقیق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعهات  
 و الیحه جامع ففافیت امکان پذیر است.
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