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بازشناسی و نحوه کاربست قوانین و مقررات سالمت نظام اداری

 در صیانت از حقوق مردم

سخنران: دکتر ذبیح اله سلمانی )سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی(
تاریخ نشست: 1400/09/24

 مقدمه

موضوع امروز ما، برای امروز یا دیروز نیست؛ بلکه موضوعی است 
که قبل از حضور حضرت آدم در این کره خاکی بوده است و زمانی 
که خداوند به مالئکه اعالم می کند که من می خواهم در زمین 
برای خود خلیفه ای انتخاب و مستقر کنم، مالئکه سوال می کنند 
می خواهی  را  کسی  دهی؟  انجام  می خواهی  را  کار  این  چرا  که 
انتخاب کنی که ایجاد فساد کند؟ کلمه فساد از همان زمان قبل 
از اینکه حضرت آدم در زمین هبوط کند، وجود داشته است و در 
آیات قران هم به کّرات از این کلمات استفاده شده است. در مورد 
ارتقای نظام اداری هم اینکه تاریخچه نظام اداری چه بوده و در 
این مسیر چه اتفاقاتی افتاده است و نظام اداری ما در 100سالی 
رسمی  صورت  به  اداری  نظام  در  اداری  استخدامی  و  قانون  که 
داشت.  خواهیم  مروری  است،  گرفته  شکل  امروز  تا   1301  از 

موضوعی که امروز خدمت دوستان هستیم، نحوه کاربست قوانین 
و مقررات ارتقای سالمت اداری و صیانت از حقوق عامه و حقوق 
مردم یا ملت است که با عنوان های مختلف در قوانین باالدستی 
ما وجود دارد. فصل سوم قانون اساسی، حقوق ملت است و فصل 
سوم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مردم است و در سایر 
قوانین یا مصوبات قوه قضاییه، حقوق عامه و یا حقوق شهروندی 
کره  این  در  که  است  افرادی  حقوق  این ها  همه  و  است  بشر  یا 

خاکی زندگی می کنند.
بهداشت جهانی، سالمت را چنین تعریف می کند: سالمتي، حالتي 
از تندرستي کامل فیزیکي، رواني و اجتماعي است و تنها نبودن 
بیماري و ناتواني نیست. این که ما بیمار و ناتوان نیستیم، پس 
سالمت هستیم، به این شکل نیست. در کتاب سالمت اقتصادی، 
اگر نگاه کنید، سالمت فردي داراي 7 مشخصه دانسته شده و 
آمده است که اگر این ها باشد، یعنی سالمت فردی اتفاق افتاده 
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است و این شاخص ها به شرح زیر است:
1. از نظر فیزیکي بي عیب و صحیح
2. از نظر رواني کامل و صدمه ندیده

3. شادماني روحي
4. داشتن فعالیت اجتماعي

5. آگاهي سیاسي
6. مولد اقتصادي

7. احساس مسئولیت فرهنگي
می گوییم این سالمت فردی است. اگر شما این ها را در نظام اداری 
موارد  این  از  یک  کدام  کشور  اداری  نظام  که  دهید  تعمیم  کشور 
ما  اداری  نظام  داریم؟  سیاسی  سالمت  آیا  ندارد؟  یا  است  دارا  را 
سیاست زده شده است؟ آیا سالمت فرهنگی در نظام اداری داریم 
یا خیر؟ یا خرده فرهنگ ها، فرهنگ اصیل نظام اداری کشور ما را 
به حاشیه برده است یا فرهنگ سازمانی در سازمان های دولتی ما 
به شدت افول پیدا کرده یا فرهنگ سازمانی باعث شده است که 
سازمان های غیررسمی  در سازمان های رسمی  به وجود بیاید. هر 

کدام از این ها قابل بحث و بررسی است.
استادان دانشگاه ویسکانسین، یک سری مشخصه های دیگری را 
برای سالمت معرفی کرده اند که پیش تر سازمان بهداشت جهاني 

نیز به همین مولفه ها استناد می کند:
• از نظر فیزیکی

• از نظر سالمت شغلی
• از نظر سالمت معنوی

• از نظر سالمت اجتماعی
• از نظر سالمت محیط زندگی

• از نظر سالمت عاطفی 
• از نظر سالمت ذهنی 

جالب این است که در نظام سالمت کشور همه این ها به نوعی با 
نظام سیاسی و نظام اداری منطبق است. 

تعریف سالمت شغلي
براساس یافته های علمی، داشتن شغلي که رضایت شغلي نسبتًا 
خوبي را ایجاد کند. من زمانی احساس می کنم در شغلی که دارم، 
دارای سالمت شغلی هستم که یک رضایت نسبی داشته باشم و 
بیشتر از افراد سوال می شود که آیا رضایت شغلی دارید یا خیر؟ پاسخ 
می دهند که من رضایت شغلی ندارم یا احساس می کند که محیط 
آن شغل یا افرادی که با آنها کار می کند، مناسب نیستند یا احساس 
می کند میزان حقوق و مزایایی که پرداخت می شود، عادالنه نیست 
یا با دانش فنی، تحصیالت و مهارت های او متناسب نبوده است؛ 
بنابراین، احساس رضایت مندی خوبی ندارد. انجام کاري که معنا 
داشته باشد، یعنی از کاری که انجام می دهم، احساس لذت داشته 

باشم و برای من که کاری را انجام می دهم، معنایی وجود داشته 
باشد که هدف من چیست و به کجا می خواهم برسم. کار کردن 
با کساني که سهم تو را ببینند و احساس کنند که همان جا حضور 
داری و بپذیرند و منافع مالي در حدي که بتوانید سبک زندگي مورد 
نظر خود را داشته باشید؛ جمع بندی این ها سالمت شغلی می شود.

 تعریف بیماری

از  بیماری:  است.  سالمتي  مقابل  بیماري،  تعریف؛  ساده ترین  در 
بدي تنظیم عمل اندام هاي انساني در رابطه با محیط زیست و یک 

سری تعاریف دیگر است.

صیانت

مردم  حقوق  از  پاسداری  و  نگهبانی  نگهداری،  معنای  به  صیانت 
است. اگر لغت نامه دهخدا را نگاه کنید، آنجا مشخص می شود که 
صیانت به معنای نگهبانی، نگهداری، پاسداری و حفاظت از یک 

حقوق است.
قانون  در  و  شده  مطرح  بارها  ما  باالدستی  اسناد  در  مردم  حقوق 

اساسی هم آمده است. 
فصل سوم، قانون اساسی در خصوص حقوق ملت چه شاخصه هایی 

را بیان کرده است:
1. حق برابري همه مردم در برابر قانون

نظر  در  بدون  مساوي،  حقوق  از  مردم  همه  برخورداري  حق   .2
گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها

3. حمایت یکسان قانون از زن و مرد و برخورداري هر دوی آنها از 
همه حقوق انساني، سیاسي، اقتصادي و فرهنگي با رعایت موازین 

اسالمي
4. حق برخورداري مردم از امنیت و مصونیت از نظر حیثیت جان، 

مال، حقوق، مسکن و شغل
5. حق برخورداري از مسکن متناسب با نیاز

6. حق برخورداري رایگان از وسایل آموزش و پرورش
7.  حق انتخاب محل اقامت

8. حق داشتن تابعیت ایراني براي هر فرد ایراني و حق برخورداري 
از اتباع خارجه از تابعیت ایراني در حدود قوانین

و... 
این حقوق، جزو حقوق ملت است و باید ببینیم نظام اداری کشور ما 
چگونه می تواند از این حقوق ملت حمایت کند که این حقوق مورد 
تعرض واقع نشود. تعدی به این حقوق افراد صورت نگیرد، زمانی 
مصونیت  و  امنیت  از  برخورداری  حق  می گوید  اساسی  قانون  که 
قضایی؛ آنجا گفته می شود هیچ فردی که از مادر متولد می شود، 
دادگاه  در  جرمش  تا  نمی شود  را  فردی  هیچ  یا  و  نیست  مجرم 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

sr
.s

m
tc

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 10

https://jasr.smtc.ac.ir/article-1-170-fa.html


فصلنامه تخصصی مطالعات و پژوهش های اداری  |  شماره دوازده -  زمستان 1400 136

صالحه به تایید نرسیده و محقق نشده است، بازداشت، شکنجه یا 
بازخواست کرد؛ بنابراین، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد 
مصون است و باید حمایت دولت ها از این ها باشد. این حقوق ملت 

در قانون اساسی در فصل سوم بود.

فصل سوم قانون خدمات کشوری تحت عنوان حقوق مردم

و  قوانین  در  مردم  حقوق  از  می خواهد  چگونه  کشور  اداری  نظام 
از  و  کند  حمایت  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  در  ما  مقررات 
کارمندان  و  مدیران  بدارد.  مصون  حقوق  این  به  تعدی  گونه  هر 
رعایت  با  باید  و  هستند  مردم  خدمتگزاران  اجرایی،  دستگاه های 
موازین اخالق اسالمی  و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود 
ادا نمود ه اند و منشور اخالقي و اداري که امضا مي کنند، وظایف 
خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن 

حقوق و خواسته هاي قانوني آنها انجام دهند.
همه این حقوق، حقوقی است که از اول خدمت به عنوان حقوق 
بشری و برای انسان آمده است و حقوق شهروندی ملت یا مردم 

باید در نظام اداری کشور رعایت شود.
و  مردم  حقوق  تامین  به منظور  است  مکلف  دولت   -  28 ماده 
مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در 
ارتقاء انتصاب و تمدید قراردادهاي استخدامي و بهره مندي از سایر 
امتیازات استخدامي و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و 
کلیه آیین نامه ها، شیوه نامه ها و ضوابط اداري و استخدامي مربوط 

به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل موثر منظور نماید.
احتمااًل اگر شما نگاه کنید، این ها را در قالب نظرسنجی از ارباب 

رجوع خواهید داشت.
در فرم های ارزیابی عملکردی که هر ساله برای کارکنان دولت 
انجام می شود، یکی از شاخص هایی که مورد ارزیابی قرار می گیرد، 
رضایت ارباب رجوع است. این ها مواردی از قوانینی است که برای 

حقوق ملت یا مردم در قوانین باالدستی ما وجود دارد.
قبل از توضیح در مورد پیشینه نظام اداری، جمله ای را می خواهم 
است.  شده  شروع   1301 سال  از  ما  قانون گذاری   که  کنم  بیان 
می گذرد؛  ما  کشور  در  قانون گذاری  از  سال   100 نزدیک 
قانون گذاری ما از سال 1301 به طور رسمی  شروع شد و در این 
100 سال، حدود 11000 عنوان قانون در کشور ما تصویب شده 
است و یکی از عواملی که نظام اداری کشور را دچار فساد می کند، 

تعدد قوانین و مقررات است.
اگر در همه کتاب ها، مقاالت و دستورالعمل ها بخوانید، به همین 
عنوان   11000 بر  بالغ  ما  سال،   100 این  در  می رسید.  نکته 
قانونی داریم. اگر کشور فرانسه را مطالعه کنید، 250 سال از عمر 
قانون گذاری این کشور می گذرد و براساس آماری که وجود دارد، 

قانون  ما  سوم  یک  یعنی  دارند؛  قانونی  عنوان   3500 الی   2800
دارند. در 250سال، 3500 عنوان قانونی نوشته اند و ما در صد سال، 
مقررات  و  قوانین  تعدد  همین  نوشته ایم.  قانونی  عنوان   11000
باعث شده است که ما قوانین ناسخ و منسوخ و متناقض داشته 
کرده ام  خدمت  کشور  اداری  نظام  در  سال   32 حدود  من  باشیم. 
و بیشتر تجربه من در حوزه اداری، مالی و مدیریت منابع انسانی 
کشور بوده و نزدیک 15 سال است که در مجمع مدیران توسعه 
منابع انسانی کشور، جزو هیات مؤسس هستم و نزدیک به 9 سال 
مدیرعامل آن مجمع هستم و وظیفه ملی من ایجاب می کند که 
این ها را مطالعه کنم. گاه ما می گوییم اگر در نظام اداری بخواهید 
کاری را انجام دهید، راه را پیدا می کنید و اگر نخواهید انجام دهید، 
بهانه آن را؛ یعنی این قوانین و مقررات متناقض باعث شده است 
که این حرف ها در نظام اداری اتفاق بیفتد؛ بنابراین، یکی از تکالیف 
بزرگی که به نظر ما نظام اداری ما باید انجام بدهد، تنقیح قوانین 
و مقررات حوزه نظام اداری است. ما یک مرجع کاملی از قوانین و 
مقررات اداری کشور نداریم. تنقیح قوانین و مقررات باید صورت 

بگیرد. قوانین و مقررات باید کمتر، بهتر و قابل فهم تر باشد. 

پیشینه نظام اداری

نظام اداری با آحاد مردم ارتباط مستقیم دارد و همه مردم کشور ها 
برای حوزه های حقوق شهروندی خود یا حقوق ملتی خود باید به 
نظام اداری کشور مراجعه کنند؛ بنابراین، نظام اداری کشور دارای 
یک اعتبار خاصی بین مردم است. این نظام اداری بازوی نظام 
شد،  سیاست زده  اداری  نظام  این  اگر  ولی  کشور هاست؛  سیاسی 
اعتقاد  ما  این  رو  از  است؛  جبران ناپذیر  که  است  آفت هایی  دارای 
سیاسی  نظام  اجرای  بازوی  باید  کشور  اجرایی  نظام  که  داریم 
کشورها شود؛ ولی سیاست زده نشود. اگر در کشور نگاه کنید، خیلی 
از انتخاب و انتصاب مدیران سیاسی و مدیران حرفه ای از طریق 
که  آفت هایی  از  یکی  می بینیم  جلوتر  در  می افتد.  اتفاق  سیاسی 
سالمت نظام اداری ما را تهدید می کند، همین عدم شایسته گزینی 
فنی  دانش  با  و  متخصص  متعهد،  مدیر  اینکه  جای  به  ما  است. 
دارای  که  سیاسی  مدیر  یک  کنیم،  منصوب  را  کار  آن  مهارت  و 
وابستگی سیاسی یا حزبی است را منصوب می کنیم و این ها در 
کشور ما ملموس است. جالب است فردی که تخصص و مهارت 
آن  هستیم  امیدوار  می پذیرد.  را  پست  ندارد،  نظر  مورد  حوزه  در 

روزی بیاید که هر فردی در جایگاه خود قرار گیرد. 

 نظام اداري در ایران

ایران  عهد  به  و  است  طوالني  بسیار  ایران  اداري  نظام  پیشینه   •
باستان و عهد عتیق بازمي گردد.
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• ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه شناخته مي شود و براي 
تحقق اهداف و سیاست هاي خود به یک دستگاه اداري سالم و 

کارامد نیاز دارد.
•  وجه تمایز کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه، نظام اداري 

و مدیریتي آنهاست که نمونه ای از شاخص های آن در ابتدا مطرح 
شد.

• بخش عمده اي از توسعه و پیشرفت هر کشوري وابسته به کارایي 
و اثربخشي مدیریت و نظام اداري آن است. چنین مطرح شد که 
اگر می خواهیم به توسعه پایدار برسیم، باید در جهت ارتقاء سالمت 
پیشرفت  و  توسعه  نماییم.  تالش  فساد  با  مبارزه  و  اداری  نظام 
هر کشوری به کارایی و اثربخشی نظام اداری آن بستگی دارد. 
نظام اداری دنیا بیشتر دو هدف عمده دارد: یک هدف، حفظ نظم 
عمومی  و هدف دیگر، ارائه خدمات عمومی  است. تمامی  قوانین و 
مقررات در نظام اداری به این دلیل است که نظم عمومی  در جامعه 
خدمات  مانند:  شود،  عمومی  ارائه  خدمات  دیگری،  شود؛  حفظ 

شهرداری ها و دستگاه های اجرایی خدمات رسان.
باید  عمومی  خدمات  داریم.  خدمات  برای  شاخص ها  سری  یک 
استمرار داشته باشد، شهرداری یک روز هم نمی تواند تعطیل بماند 
و جزو خدمات عمومی  است و خیلی از دستگاه های خدمات رسان 
عنوان  به هیچ  بهداشت   سازمان های  و  بیمارستان ها  مانند 
نمی توانند تعطیل کنند؛ پس خدمات عمومی  باید استمرار داشته و 
تعطیل ناپذیر و دارای انطباق باشند؛ به این معنی که براساس نیاز 
روز جامعه، خدمات ارائه دهند. شاخص های دیگری که در نظام 
اداری کشور و خدمات عمومی  برای حفظ نظم عمومی  در جامعه 

ضرورت دارد به شرح زیر است: 

سالمت نظام اداری

سالمت نظام اداری وضعیتی است که کلیه عوامل یک سازمان، 
قابلیت تامین اهداف سازمان را به طور مطلوب دارند و مي توانند 
را  سازماني  اهداف  موانع  و  قانوني  اداري،  هنجارهاي  از  انحراف 
در اسرع وقت شناسایي و تدابیر الزم و به هنگام را براي رفع آنها 

درنظر بگیرند.
اگر این اتفاق بیفتد به این معنی است که نظام اداری ما از سالمت 

برخوردار است. 
حکومت هاست؛  اساسي  و  مهم  مسائل  از  اداري  نظام  سالمت   •

بنابراین، ایجاد شفافیت در قوانین و مقررات، فعالیت هاي اداري، 
نحوه انجام و اجراي آنها از لوازم اصلي تحقق سالمت اداري است. 
در خیلی از مواقع، در برنامه ششم مالحظه کرده اید که مثاًل برای 
ایثارگران، یک سری قوانین حمایتی بود که در دو نوبت این قوانین 
تفسیر شد. چون قوانین به  اندازه کافی پایدار نبود، هر کسی یک 

تفسیری می کرد و در نهایت نامه نوشتند و در الیحه ای، دولت و 
مجلس بارها این قوانین را تفسیر کردند. دلیل تفسیر های بعدی 
این است که قوانین از شفافیت کافی برخوردار نیستند؛ بنابراین، 
در سالمت نظام اداری ما می گوییم که قوانین و مقررات باید از 

شفافیت کافی برخوردار باشند. 
• ارائه بهینه خدمات عمومي، مستلزم وجود سازمان هایي است که 
اجرایی  باشند. دستگاه های  مجهز  کارآمد  سالم و  اداري  نظام  به 
خدمات رسان و موسسات عمومی  خدمات رسان ما اگر می خواهند 
بهینه خدمات دهند باید نظام اداری سالم و کارآمد داشته باشند. 
گاهی گفته می شود در شهرداری فساد وجود دارد. در بین عوام 
مردم ممکن است یک سری مسائل اتفاق بیفتد؛ ولی ممکن است 
گاه در واقعیت وجود داشته باشد، چون برخی قوانین و مقرراتی که 
مجریان آنجا اجرا می کنند، شفافیت ندارد؛ بنابراین تفسیر می کنند 
می دهند.  انجام  را  خویش  الزم  برداشت های  آن،  از  خودشان  و 
برجسته  محور  اداری،  نظام  سالمت  گفت:  می توان  کلی  به طور 
مبارزه با فساد است. تا زمانی که نظام اداری سالم نباشد، همین 

فسادهایی که اتفاق می افتد، ادامه خواهد داشت.

تهدیدکننده های سالمت نظام اداری 

عوامل  می شود.  فساد  به  منجر  اداری  نظام  تهدیدکننده  عوامل 
پیدایش فساد خیلی از مواردی هستند که اگر درست انجام نشوند، 

موجب پیدایش فساد خواهد شد. 

عوامل اداری و مدیریتی 

1. عدم وجود شفافیت و پاسخگویي در فعالیت هاي اداري؛ شرح 
وظایف فرد مشخص نیست، پس فرد پاسخگویی مناسبی ندارد. 

در کالن نظام اداری هم همین اتفاق می افتد.
مدیریت  در  شغلی  امنیت  چون  فرد  مدیریت ها؛  در  .عدم ثبات   2
ندارد، نمی تواند برنامه های بلندمدت یا میان مدت بریزد؛ بنابراین، 

به برنامه های کوتاه مدت روزمره اکتفا می کند.
3 . اعطاي اختیارات بیش از حد به مدیران؛ بعد از انتصاب مدیر، 
وظایف  او  به  شغل،  آن  ذاتی  صالحیت های  و  وظایف  بر  عالوه 
داریم،  اختیاری  یا  تکلیفی  صالحیت  ما  می دهند.  هم  دیگری 
مدیرکل  من  است.  من  شغل  براساس  من  تکلیفی  صالحیت 
بودجه این دستگاه هستم، یک سری صالحیت های تکلیفی دارم 
و باید آنها را انجام دهم. یک سری صالحیت ها اختیاری است. 
دستگاه یک سری اختیارات برای ما قرار می دهد. همین موضوع 
ماده 52 تا53 محاسبات عمومی  که رئیس دستگاه در حوزه مالی 
تفویض اختیار می کند و آن قدر این اختیارات بیش از حد است که 
باعث توزیع قدرت نمی شود؛ بلکه سبب تجمیع قدرت در یک نفر 
کار  هم  است؛  منظور  هم  و  ناظر  هم  نفر،  یک  آن  پس  می شود؛ 
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می کند و هم بر کار خود نظارت می کند و این جزو اتفاقاتی است 
که ممکن است بیفتد.

4. عدم وجود امنیت شغلي براي کارکنان؛ 
5. چندشغله بودن مدیران؛ 

6 . نارسایي، پیچیدگي، تناقض و ابهام در قوانین و مقررات اداري؛ 
7 .عدم وجود نظام شایسته ساالري در عزل و نصب ها؛ 

در  تنبیه  و  تشویق  و  مناسب  انگیزشي  نظام هاي  وجود  عدم   .  8
ادارات.

اصلی  عوامل  از  یکی  مدیران؛  تخصص  و  دانش  ضعف   .9
تهدیدکنندة سالمت نظام اداری است.

عوامل فرهنگي و اجتماعي نظام اداری

1 .ضعف و نارسایي فرهنگي عموم مردم در مواجهه با سازمان هاي 
دولتي.

2. فرهنگ کار ضعیف است و برخي از رفتارها مثل کم کاري در 
ادارات، ضد ارزش محسوب نمي شود. ببینید فرهنگ سازمانی تا 
مفید  فساد  از  پیشگیری  و  سالم  اداری  نظام  در  می تواند  حد  چه 
باشد؛ ولی متاسفانه ما در نظام اداری و سازمان های اداری خود 

کمتر به فرهنگ های سازمانی اهمیت می دهیم.
3 .استفاده ابزاري از دین و افزایش میزان دورویي و نفاق در جامعه؛ 
تهدید  را  ما  اداری  نظام  واقع  در  که  است  فرهنگی  عوامل  جزو 

می کند.
4. عدم  ارائه الگوي اخالقي و رفتاري مناسب از سوي مدیران.

5. انتظارات و خواسته هاي نابه جاي ارباب رجوع که مشوق کارکنان 
در ارتکاب مفاسد اداري است؛

عوامل نظارتي

1. عدم کارآمدي دستگاه هاي نظارتي
دستگاه های  نظارتي؛  دستگاه هاي  عدم انسجام  و  پراکندگي   .2
نظارتی ما از قبیل: مجلس شورای اسالمی ، کمیسیون اصل 90، 
دستگاه ها،  بازرسی  کشور،  کل  بازرسی  کشور،  محاسبات  دیوان 
موارد  یا  حسابرسی  سازمان  مثل  موسسات  و  دستگاه ها  حراست 

دیگر. 

عوامل تسهیل کننده نظام اداری

اگر ما واقعا به این عوامل توجه کنیم، نظام اداری خوبی خواهیم 
داشت.

قوانین و مقررات

• اصالح قوانین و مقررات انضباطي با جهت گیري پیشگیرانه؛ ما به 
جای اینکه برویم قوانین را وضع کنیم و دزد را بگیریم، یک سری 

قوانین پیشگیرانه تنظیم کنیم. یک زمانی به دنبال این هستیم 
که فرد چرا دزدی می کند. این فرد چرا به حقوق دیگران تعدی 
کرده است؛ ولی بهتر است قوانینی داشته باشیم که دیگر این اتفاق 

نیفتد.
در  شخصي؛  سالیق  اعمال  از  پرهیز  و  قانون  نهادینه کردن   •

است.  قانون  حاکمیت  شاخص ها،  از  یکی  خوب،  حکمرانی 
مطلوبی  بسیار  حد  در  توسعه یافته  کشورهای  در  قانون  حاکمیت 

اتفاق افتاده است. 
سطوح  در  به خصوص  انتصاب،  و  ارتقاء  نظام  اجراي  و  تدوین   •

مدیریتي (شایسته ساالری)
• تدوین و اجراي مدل شایستگي

•  تدوین و اجراي نظام جبران خدمت عادالنه با تاکید بر کارمزدي 
ماه  یک  کارمند  فرد  بگوییم  اینکه  جای  به  روزمزدي؛  جاي  به 
و  فعالیت ها  فرایند ها،  می کنیم.  کارسنجی  را  شغل  این  کند،  کار 
او  به  روزمزدی،  جای  به  و  شود  انجام  کار  این  مسئولیت های 

کارمزدی پرداخت کنیم.
نظام  هدفمند؛  و  مناسب  ارزشیابي  و  ارزیابي  اجراي  و  تدوین   •

عنوان  به  هم  خودتان  شما  نیست.  مطلوب  ما  عملکرد  ارزیابی 
مدیران و کارکنان نظام اداری گاهی در حوزه هایتان اتفاق می افتد 
که فرد برای اینکه عدد باالیی در این فرم بگیرد، یک سری کارها 
را مستندسازی می کند و از مدیر درخواست تقدیرنامه می کند تا 
بتواند قدری ارتقاء پیدا کند. در حالی که نظام ارزیابی عملکرد باید 
به نظام پرداخت وصل شود و ارزیابی عملکرد به شکل واقعی و 
آسیب های  و  معایب  از  یکی  متاسفانه  گیرد.  صورت  عملکردی 

نظام اداری کشور این مساله است.

نیروي انساني

آموزش هاي  طریق  از  کارکنان  حرفه اي  مهارت هاي  توسعه 
مستمر؛ این می تواند نظام اداری را تسهیل کند تا به ما یاد بدهند 
که می خواهیم کارشناس سخت افزار شویم؛ عالوه بر دانش علمی 
 که در دانشگاه خواندیم، یک سری مهارت هایی هم به ما بیاموزند؛ 

نه  تنها مهارت حرفه ای آن شغل، بلکه مهارت کار گروهی، هوش 
هیجانی و خودکنترلی، این ها را به ما یاد دهند تا زمانی که کارمند 
دولت شدیم، به جز دانش فنی به این مهارت ها هم مسلط باشیم.

هدف گذاري،  فرایند  در  کارکنان  مشارکت هاي  نهادینه کردن   •

تصمیم گیري و اجرا
• تشویق به نوآوري و خالقیت فردي و گروهي کارکنان

• تاکید بر خودنظارتي
• افزایش آگاهي کارکنان در زمینه هاي کاري، پیامدهاي هر اقدام 

و غیره.
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•  به کارگیري مدیران حرفه اي، متخصص و متعهد؛ در نظام اداری 
متعهدی  و  متخصص  آدم  من  بگوید:  مدیر  به  کارمندی  اگر  ما 
هستم و به من پست بدهید، گاه ما برنمی تابیم و می گوییم که فرد، 
خودپسند است؛ ولی در آیات قرآن به این شکل نیست. در سوره 
یوسف خداوند می فرماید: «یوسف وقتی پیش فرعون رفت، گفت: 
من را خزانه دار مصر بگذار. فرعون گفت دلیل این حرف چیست؟ 
یوسف گفت: من حافظ خوب بیت المال هستم و علم آن را هم 
دارم.» می خواهم بگویم که در دین ما به این صورت بوده است. 
فرعون در اینجا نگفت که چقدر او خودپسند است؛ بلکه گفت هم 

آدم امین و هم فرد متخصصی است. 

عوامل موثر بر تحقق سالمت اداری

نظام کنترل و نظارت و رویکرد نظارتی باید از طریق سازمان های 
نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دیوان 

عدالت اداری و نظایر آن صورت بگیرد.
ما  نظارتی  رویکرد  داریم.  نظارتی  رویکرد  ما  نظارتی،  کنترل  در 
جزایی و پیگیری کارکنان متخلف است یا رویکرد روان شناختی؟ 
یعنی به جای اینکه اول اتفاقات بیفتد، بعد فرد را دستگیر کنیم؛ 
پیشگیری کنیم که فرد سراغ تخلف و فساد نرود. عوامل فرهنگ 
سازمانی شامل: پیش فرض ها، ارزش ها و هنجارها است و یکی از 
عوامل اصلی تحقق سالمت اداری، همین فرهنگ سازمانی است 

که یک عامل کنترلی برای سالمت نظام اداری است.

عوامل اداري و ساختار دولت

مقابل  در  عدم تمرکز  اداری،  نظام  سالمت  بسترهای  از  یکی 
تمرکز نظام اداری است. ما در تمرکز اداری خیلی از مسئولیت ها 
و اختیارات را تجمیع می کنیم؛ ولی در عدم   تمرکز، تفویض اختیار 
گسترده انجام می دهیم و قدرت، گسترده می شود و در جامعه ای 
که قدرت توزیع شده باشد و ما به همدیگر نظارت داشته باشیم، هم 
سالمت نظام اداری حفظ می شود و هم فساد کمتر اتفاق می افتد.

ویژگی های نظام اداری سالم

اگر می خواهیم نظام اداری ما سالم باشد، باید هم به لحاظ نظری 
اندازه گیری کنیم، آنها را در نظر  و هم شاخص هایی که باید بعداً 

بگیریم.
شکل  باید  جامعه  واقعي  نیاز  براساس  اداري  نظام  دستگاه هاي 
گرفته باشند؛ در سال های قبل در خصوص استخدام ها شنیده اید 
یا  نیفتد،  اتفاق  سی  ساله  استخدام  بود  داده  پیشنهاد  دولت  که 
استخدام موقت باشد یکسال تا سه سال یا استخدام دائم، حداکثر 
7 سال باشد؛ دلیلی که دولت مردان این پیشنهاد را دادند، این بود 
که در کل دنیا، اگر نظام اداری را مطالعه کنید، دستگاه های اجرایی 

به  مشخصی شکل گرفته اند و وقتی  براساس یک سری اهداف 
آن اهداف رسیدند، دستگاه ها حذف می شوند و عمر طبیعی اینها 
حداکثر 7 سال است. ما چرا کارمند را سی سال استخدام می کنیم 
آن  کار  فناوری،  آمدن  با  اجرایی  دستگاه  این  که  می بینیم  بعد  و 
کم شد و خیلی از وظایف و ماموریت های ما سیستمی  و کم شد. 
استخدام  هم  سال  سی  کنیم؟  چه  را  بخش  آن  کارکنان  باید  ما 
علت  داده ایم.  کارمند  این  به  هم  ساله  سی  تعهد  یک  و  کرده ایم 
است.  همین  دارد،  وجود  ما  کشور  در  نیرو  مازاد  حجم  این  اینکه 
برای چه می خواهیم تعدیل نیرو انجام دهیم؟ به همین دلیل است 
که دولتمردان گفتند استخدام دائم، یعنی یک تا هفت ساله(متغیر 
سالم  اداری  نظام  در  باید  اجرایی  دستگاه های  که  گفتند  است). 
براساس نیاز واقعی جامعه شکل بگیرد. ما اگر امروز نیازی به یک 
دستگاه اجرایی و موسسه ای نداریم، به چه دلیل باید به هزاران نفر 

حقوق پرداخت کنیم و خروجی خاصی نداشته باشیم.
نیروي انساني سازمان ها افرادي با دانش، داراي تعهد سازماني و 
با روحیه باشند. اگر نظام اداری سالم باشد، نیرو هایش باید افرادی 

باشند که دانش فنی و مهارت های کار و تعهد سازمانی دارند.
• نظام ها و قوانین ناظر بر نظام اداري، جنبه برانگیزنده داشته باشند، 

نه جنبه بازدارنده.
• به ارزیابي عملکرد براساس بروندادهاي واقعي اهتمام ورزد- گفته 

شد که در نظام ارزیابی عملکرد چه معضالتی داریم.
  هدایت و رهبري نظام اداری سالم، جنبه مشارکتي داشته و قدرت 

و اختیار باید توزیع شده باشد (همان عدم تمرکز اداری ).
و  دستگاه ها  بودن  انعطاف پذیر  و  مسئولیت پذیری  پاسخگویی،   •
عملکرد آن نیز به شدت مورد توجه است؛ دستگاه باید پاسخ دهد 
اگر هیات وزیران مصوبه ای صادر کرد و این مصوبه، خسارتی را به 
نظام اداری یا کارکنان نظام اداری کشور وارد کرد، هیات وزیران و 
در راس آن، آقای رئیس جمهور باید پاسخگو باشد. در کشور هایی 
که حکمرانی خوب را پیاده کرده اند، این اتفاق می افتد؛ ولی هنوز 
درکشور ما اگر دولت مصوبه ای را مصوب می کند و خسارتی وارد 
می شود، کسی تاکنون پاسخگو نبوده و بازخواست هم نشده است. 
در نظامی  که واقعا براساس اصول حکمرانی خوب اداره می شود، 
پاسخگویی، اصل و مطالبه گری مردم هم اصل است. مردم باید 
به  شما  دارید.  پاسخگویی  وظیفه  شما  و  کنند  بازخواست  را  شما 

نیابت از مردم در این سمت نشسته اید.
ساز  عملکرد  تصمیمات،  از  مردم  آگاهي  افزایش  شفافیت،   •

اصول  اصلی  مصادیق  از  یکی  شفافیت،  است.  نظام  وکارهاي 
دموکراسی و حاکمیت مطلوب است. شفافیت در عملکرد، قوانین و 

مقررات، مصوبات، بخشنامه ها و... 
• از بازخورد های مردم در اصالح استفاده کنند.
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• رضایت مشتری را به عنوان اصل اولیه بپذیریم؛ کارمندی که در 

پشت نشسته است باید هدف اصلی او خدمت به ارباب رجوع باشد و 
هیچ کار دیگری به عهده او نیست؛ مگر اینکه مشکل ارباب رجوع 

را حل کند. 
• نظام اداری سالم باید انعطاف پذیر باشد.

راهکارهای ارتقای سالمت نظام اداری
اکنون دولت همین راهکارهای سالمت نظام اداری را برای ارزیابی 

عملکرد دستگاه  اندازه گیری می کند که عبارت است از:
1. قانونگرایي؛ حاکمیت قانون که یکی از اصول حکمرانی خوب 
است. قانو ن گرایی می گوید: همه مدیران و مسئوالن باید قانون 
را رعایت کنند. بالزاک یک جمله  در مورد قوانین و مقررات دارد. 
و  اندیشمندان  علما  نظر  از  که  کرد  وضع  قوانینی  زمانی  فرانسه 
مناسب نبود. بالزاک گفت: قوانین فرانسه مانند تار عنکبوتی است 
که مگس های تنومند آن را پاره و از آن فرار می کنند و مگس های 

ضعیف در آن گرفتار می شوند.
قانون اگر شفافیت نداشته باشد و اگر تعدد قوانین و مقررات وجود 
نداشته باشد و قوانین خیلی جامع، مانع و قوی باشند؛ در آن زمان 
بالزاک چنین جمله ای را نمی گفت. قطعاً کشورها در وضع قوانین 

باید این اصول را رعایت کنند.
2. استقرار و توسعه سامانه هاي الکترونیک و فناوری هاي نوین)
هوشمند(؛ همین دولت الکترونیک که در کشور ما و در دنیا اتفاق 
به  بانکی  کار  کوچک ترین  برای  قبل  سال  چند  تا  شما  و  می افتد 
به  که  است  سال  چندین  ما  از  خیلی  و  می کردید  مراجعه  بانک 
بانک مراجعه نکرده ایم؛ به این دلیل که خیلی از کارهای بانکی 
مانند: انتقال وجه، پرداخت پول، پرداخت قبوض و... از طریق نظام 
الکترونیک است و هر چقدر دولت ها و نظام اداری هوشمند شود، 

فساد اداری کمتر خواهد شد.
کنم.  عرض  را  جمله ای  یک  شفافیت،  تعریف  در  ؛  شفافیت   .3
شفافیت به طور علمی یعنی مردم به شکل ضابطه مند، ساده و آسان 
به همه اطالعات و داده ها دسترسی داشته باشند. اگر ما بخواهیم 
شفافیت را در کشور پیاده کنیم باید اطالعات را در دسترس مردم 
قرار دهیم، اطالعات کامل و جامعی از عملکرد، رویه های کاری، 
دستورالعمل ها و همه مواردی که نیاز است مردم در جریان قرار 

بگیرند.
ما  اقدامات  بسنجیم  بخواهیم  اگر  ما  داخلي؛  کنترل  و  نظارت   .4
چقدر صحت داشته است و از آن شاخص های اصلی به دور نیستیم 
این  عملکرد،  موازات  به  که  کنیم  فعال  هم  را  داخلی  کنترل  باید 
کنترل های داخلی صورت گیرد و هر جایی که انحرافی باشد، اعالم 

کند که شما از این وظیفه تخطی کرده اید.
به عهده  که  شغلی  عملکرد  پاسخگوی  باید  فرد  پاسخگویي؛   .5

گرفته است، باشد.
6. انضباط اداري و مالي؛ همه کارکنان نظام اداری از تمامی  قوانین 

اداری و مالی، محاسباتی، استخدامی  و... باید پیروی کنیم.
7. آموزش مهارت آموزي و توسعه فرهنگ سازماني، باید در جهت 
کسب مهارت های تخصصی و باال بردن فرهنگ سازمانی تالش 

شود.
اداری کشور  را در نظام  مدل شایستگی  باید  شایسته ساالري؛   .8
نظام  براساس  ما  مدیران  انتصاب  و  انتخاب  باید  کنیم.  پیاده 

شایستگی اتفاق بیفتد. 
9. الگوي مصرف و بهره وري؛ در الگوی مصرف هم بارها در اسناد 
باالدستی و هم در قوانین و مقررات آمده است: «استفاده بهینه از 

منابع موجود». 

راهکارهای اصالح نظام اداری

از  یکی  سیاسي؛  وابستگي هاي  از  مدیریتي  امور  جداسازی 
در  که  است  اداری»  نظام  ما، «سیاست زدگی  امروزی  چالش های 
این موضوع صحبت کردیم که این دو بخش اداری و سیاسی را 
باید از هم جدا کنیم و نظام اداری باید براساس شایستگی های آن 
تنظیم شود، نه شایستگی های نظام سیاسی؛ مثاًل اگر نخبه سیاسی 
هستم، در حوزه سیاسی کار کنم؛ اگر متخصص نظام اداری هستم 
در حوزه های تخصصی نظام اداری کار کنم و خائن به نظام نباشم.
شاخص های  از  پیش تر  ما  خوب؛  حکمراني  الگوي  به  توجه 
حکمرانی خوب از نظر بانک جهانی نوشته ایم، مثل حاکمیت قانون 
و پاسخگویی. اگر می خواهیم اصالح نظام اداری صورت گیرد باید 
شاخص های حکمرانی خوب را نگاه و در نظام اداری کشور همه 

این ها را پیاده سازی کنیم.

توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازي نظام اداري؛

استانداردسازي خدمات اداري؛ استانداردسازی خدمات اداری باید 
در مشاغل، مسئولیت ها و فرایندها صورت گیرد. ساختار سازمانی 
تشکیالت  و  سازمانی  پست  سری  یک  و  می دهیم  پیشنهاد 
تفصیلی هم ابالغ می کنیم. از برخی دستگاه ها سوال کرده ام که 
این تشکیالت تفضیلی شما برای اداره کل امور مالی، 50 پست 
فرد  چیست؟  پیش  بینی  علمی  این  مبنای  است،  کرده  پیش بینی 
اعالم می کند که پیش تر 100 پست بوده، اکنون 50 پست کرده  و 
تعدیل کرده ام؛ بنابراین، قانون را رعایت کرده ام و منطقی سازی و 
چابک سازی ساختار و تشکیالت اداری را انجام می دهم. براساس 
باید  و  است  زیاد  پست ها  تعداد  که  شدید  متوجه  محاسباتی  چه 
ارائه  که  خدماتی  و  فعالیت ها  و  فرایند ها  این  آیا  کرد؟  کم  را  آن 
و  تشکیالت نویسی  مبنای  کرده اید؟  استانداردسازی  را  می دهید 
طرح تفضیلی نویسی ماتریسی از همه این ها است؛ بنابراین، باید 
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استانداردسازی در خدماتی که به دستگاه های اداری ارائه می دهند، 
ملی  سازمان  ریاست  خدمت  در  که  جلسه ای  در  گیرد.  صورت 
استاندارد بودیم، در آن جلسه عرض کردم که برای استانداردسازی 
که  سازمانی  به عنوان  کرده اید؟  کاری  چه  کشور  انسانی  نیروی 
مالی  انسانی،  فیزیکی،  چه  تمامی  منابع،  استانداردسازی  متولی 
و... هستید، استاندارد هایی را تعریف کنید. به طور مثال، برای باجه 
بانکی کارمند استخدام کنم. استاندارد این شغل به استثنای مدرک 
تحصیلی، مهارت و ... چیست؟ آیا فردی را استخدام کنیم که قد 
او بلند است و وقتی ارباب رجوع مراجعه می کند، به خاطر قد بلندش 
امکان ارتباط با مشتری را نداشته باشد یا فردی که قد او کوتاه است 
و اگر پشت باجه بنشیند، ارباب رجوع ایشان را نمی بیند؟ یا فردی 
که خیلی چاق یا خیلی الغر است و برخی از مشاغل ممکن است 
نیاز به فردی داشته باشد که بدن درشتی داشته باشد، مثاًل نگهبان 
بانک یا محافظ یک فرد باشد. همه منابع باید استانداردسازی شود 

که منابع انسانی هم جزیی از این ها است.
کاهش نقش دولت و نهادهاي حاکمیتي در اقتصاد و کوچک  سازي 
آن؛ پیرو اصل 44 قانون اساسی و مواد 13 و 23 قانون مدیریت 
اعمال  باید  دولت  و  شود  واگذار  باید  تصدی ها  کشوری،  خدمات 

حاکمیت کند و تصدی را به بخش خصوصی واگذار کند.
تدوین قانون پاسخگویي عمومي در نظام اداري؛ یکی از ضروریاتی 
است که باید در نظام اداری ما صورت گیرد و این قانون باید تدوین 
از  باشد.  باید  خود  عملکرد  پاسخگویی  مسئول  فردی  هر  شود. 

روسای قوا تا آحاد مردمی که باید پاسخگوی عملکردشان باشند. 
از  یکی  کشور؛  اداري  نظام  اخالقي و دیني در  آموزه هاي  تقویت 
شده  کمرنگ  اخالق  که  است  این  اداری  نظام  جدی  تهدیدهای 
و جالب است در گزارش 2030 آمده است که دین دچار تغییرات 
زیادی می شود. ما براساس شریعت می گوییم که عمر دست خدا 
است و خداوند خیلی از علوم را قبل از اینکه حضرت آدم به این کره 

خاکی بیاید به او یاد داده است، 

فساد

فساد به معناي شکستن است؛ وقتی فساد اتفاق می افتد، یا قانون 
می شکند یا اخالقیات می شکند؛ همه این ها زمینه هایی هستند که 

ما تحت عنوان فساد می شناسیم.
در فرهنگ لغت آکسفورد، فساد یعني بو گرفتن جسد، اخالق بد، از 
بین رفتن شرف، آبرو، حقیقت و هر صفت نیک دیگر؛ تلفظ درست 

کلمه« َفساد» است. 
وادار  براي  که  است  نامشروع  پاداشي  فساد:  وبستر،  فرهنگ  در 
کردن فرد (کارگزار دولتي ) به تخلف از وظیفه تخصیص داده شده، 

پرداخت می شود.

فساد اداری 

فساد اداری عبارت است از: استفاده غیرقانوني از اختیارات اداري- 
دولتي براي نفع شخصي.

چون من می خواهم از موضوعی بهره مند شوم، دستور غیرقانونی 
می دهم و درخواست پاداش برای یک فرد می کنم و مبنای قانونی 
چون  دهد  انجام  را  کار  این  می خواهد  که  مالی  مسئول  و  ندارد 
تفویض اختیار مواد 52و53 از من ندارد، این کار را انجام می دهد؛ 
ولی به طور قانونی فرد به استناد قانون 95 محاسبات عمومی باید  
اعالم می کرد که این دستور شما خالف مقررات جاری و ساری 
دیگر  ایشان  می کردم،  قید  را  درخواستم  مجدد  من  اگر  است؛ 

مسئولیتی نداشت.
در نظام اداری هم به همین صورت است. ماده 96 قانون مدیریت 
و  وظایف  چارچوب  در  باید  کارکنان  می گوید:  کشوری  خدمات 
اختیاراتشان از دستورات مقام مافوق اطاعت کنند؛ ولی اگر دستور 
مقام مافوق خالف قوانین و مقررات بود، ایشان باید بنویسد؛ اگر 
و  است  ساقط  او  از  تکلیف  داشت،  تاکید  عمل  انجام  بر  ایشان 

مسئولیت از او برداشته می شود.
فساد اداري عبارت است از:

اقدامات ماموران دولتي که با هدف انتفاع و بهره برداري براي خود 
اشخاص  یا  خود  براي  مال  دریافت  قبال  در  یا  دیگر  اشخاص  یا 

دیگر از طریق راه هاي زیر انجام مي پذیرد:
1. نقض قوانین، مقررات و ضوابط اداري

2.  تعبیر و تفسیر قوانین و مقررات اداري.
3. تغییر در قوانین و ضوابط اداري؛ برخی اوقات افراد فاسد حتی 

ضوابط را تغییر می دهند. 
4. خودداري، سهل انگاري و کوتاهي در انجام وظایف قانوني در 
اداری  تخلفات  به  رسیدگی  قانون   8 ماده  اگر  ارباب رجوع؛  قبال 
نقض  و  شده  آورده  قانون  در  که  عناوینی  آن  همه  کنید،  نگاه  را 

مقررات، منشا آن همین مساله است.
5. تسهیل یا تسریع غیرعادي در انجام کار براي اشخاص معین در 
مقایسه با دیگران؛ در برخی اوقات، کار خیلی سریع انجام می شود؛ 

ولی بعد متوجه می شویم که او هم از ما درخواستی دارد.

انواع فساد اداری

هیدن هایمر محقق آلمانی است و در این حوزه خیلی کار کرده 
است. او می گوید ما یک سری فساد اداری داریم.

فساد اداری سیاه یعنی اینکه نه نخبگان سیاسی و اداری و نه توده 
مردم این را قبول دارند. مانند اینکه سازمان آتش نشانی برای ایمنی 
ساختمان ها مجوز می دهد؛ اگر بدون ارزیابی به ساختمان مجوز 
نخبگان  نه  و  مردم  نه  می گوید  چون  است.  سیاه  فساد  جزو  دهد 
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سیاسی آن را قبول دارند. 
فساد اداری خاکستری این محقق می گوید: این نوعی از فساد است 
که نخبگان سیاسی از کنار آن می گذرند و برای آنها زیاد تفاوتی 
ندارد؛ ولی برای توده مردم مهم است که این اتفاق بیفتد. ممکن 

است قوانینی نقض شود و مردم هم دچار مشکل شوند.
فساد اداری سفید یا منسوخ ممکن است یک سری قوانین در نظام 
اداری باشد که زیاد به کار نمی آید. این مقررات را اگر کسی اجرا 
نکند یا زیر پا بگذارد، نه توده مردم و نه نخبگان سیاسی ناراحت 

نمی شوند. 
تقسیم بندی دیگر برای فساد:

• فساد اداری خرد مانند رشوه گیری
مرتکب  را  این ها  کالن  سیاسی  مقامات  کالن،  اداری  فساد   •

می شوند. 
• فساد فعال یا منفعل.

قوانین و مقررات مرتبط با حوزه سالمت اداری و مقابله 
با فساد

این ها قوانین و مقرراتی است که در سالمت اداری و مقابله با فساد 
و صیانت از حقوق مردم خیلی مهم است:

قانوني  مقررات  و  حق  برخالف  نفوذ  اعمال  مجازات  قانون   .1
مصوب 1315 (بحث پارتي بازي)

2.  الیحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و 
کارمندان دولت در معامالت دولتي مصوب 1337

از  کارمندی  بار  (یک   1339 مصوب  مدني  مسئولیت  قانون   .3
سازمانی شکایت کرده بود و وکیل او به ماده 1 قانون مسئولیت 
شخصی  اگر  که  می گوید  قانون  این  که  بود  کرده  استناد  مدنی 
حقیقی یا حقوقی کاری کند که خسارتی مادی یا جسمانی یا روحی 
به حیثیت، آبرو و یا ... وارد کند، شخصاً مسئول جبران این خسارت 
مشخص  دادگاه  را  خسارت  جبران  نوع  یا  خسارت  میزان  است، 
می کند. اکثر ما مدیران یا کارکنان در نظام اداری شاید این قوانین 
را مطالعه نکرده ایم که آیا قانون ماده 1 و11 مسئولیت مدنی صرفًا 
برای کارکنان دولت است؟ (بهتر است مطالعه کنیم که بعدها اگر 

نیاز شد از آن استفاده کنیم).
مصوب 1348 (ماده  دولتي  معامالت  در  تباني  مجازات  قانون   .4
واحده ای است برای جایی که کارکنان دولت یا معامله کننده تبانی 

می کنند).
دولتي  سّري  و  محرمانه  اسناد  افشاي  و  انتشار  مجازات  قانون   .5
خیلی  محرمانه،  اداری  نامه های  در  می گوید:  1353؛  مصوب 
محرمانه، سّری، به طورکلی سّری را به چه شکل باید با اینها رفتار 
شود. آیا نامه به کلی سّری را من می توانم به یک مدیرکل بفرستم؟ 

سّری  نامه  بفرستم،  کارشناس  یک  به  را  سّری  نامه  می توانم  آیا 
یا به طورکلی سّری را کجا و چند سال نگهداری کنم؟ این ها در 
نظام اداری خیلی مهم است و موجب تهدید سالمت نظام اداری 

می شود.
6. فرمان هشت ماده اي حضرت امام خمینی (ره) خطاب به قوه 

قضائیه و همه ارگان هاي اجرایي سال 1361
7. فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري، ابالغیه مورخ 1380 و 

تشکیل ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي
8.  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداري 

مصوب 1364
9. قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران، اصول سوم، چهل و نهم 

و صد و چهل و یکم مصوب 1368 (در ابتدا گفته شد)
مصوب  دولت  کارمندان  اداري  تخلفات  به  رسیدگي  قانون   .10

1372 (ماده 8 بیان شد)
 1373 مصوب  شغل  یک  از  بیش  تصدي  ممنوعیت  قانون   .11

(اصل 141 قانون اساسی)
12. برنامه هفتم نقشه راه اصالح نظام اداري«تحت عنوان صیانت 
از حقوق مردم و سالمت اداري» موضوع بخشنامه مورخ هفدهم 
تیرماه 1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور (در دولت قبلی 
اتفاق افتاد و یک بحثی از آن مربوط به تیرماه 1393تا 1397 بود 
صیانت  آن،  هفتم  برنامه  که  بود  تا 1399  از 1397  دوم  بخش  و 
از حقوق شهروندی در نظام اداری بود. حقوق شهروندی براساس 
اصول قانون اساسی ابالغ شد. حقوق شهروندی در نظام اداری هم 
ابالغ شد و یک سری تکالیفی برای دستگاه ها و همه شهروندان 

مشخص کرد.)
13. دستورالعمل نظارت و پیگیري حقوق عامه ابالغیه مورخ سوم 

بهمن ماه 1397 ریاست محترم قوه قضائیه
14. قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 92-90 (در این قوانین 
گفته می شود که اخذ هرگونه هدیه، مشاوره و ... به جز در دستگاه 
خود برای کارمند ممنوع است. نحوه مجازات آنها هم بیان شده 

است.)
15. سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و الیحه برنامه هفتم 

توسعه
امیدوارم ان شااهلل در جلسات بعدی، این قوانین را موشکافی کنیم 
و مواد قانونی آن را تک به تک صحبت کنیم که این خسارت به 
چه  از  می شود  اداری  نظام  عدم  سالمت  باعث  که  مردم  حقوق 

جنبه هایی از این قانون ممکن است اتفاق بیفتد.
اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملي پیشگیري و مقابله با فساد 
اداري و اقتصادي ریاست محترم جمهوري مورخ بیست و چهارم 

شهریور ماه 1400
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انتظار  باشد.  اداری  نظام  مانیفست  باید  دوازده گانه  اصول  این 
می رود که دستگاه های اجرایی، این اصول دوازده گانه را بخوانند؛ 
خوب،  حکمرانی  اصول  با  مطابق  اصول  این  که  دلیل  این  به 
برنامه های ارتقای سالمت اداری و مقابله با فساد، اصول حاکم 
بر حقوق شهروندی، اصول حاکم بر حقوق شهروندی اداری و ... 

است که همه این ها در این 12اصل آمده است:
1. شفاف سازی: تولید و ارائه اطالعات صحیح ،دقیق، به موقع و 

مرتبط به مراجع ذیصالح و مردم
2. مدیریت تعارض؛ ممکن است در سازمانی اتفاق بیفتد فردی 
خود  می گذاریم.  دندان پزشکان  شکایات  به  رسیدگی  مسئول  را 
تعارض  این  و  است  دندان پزشک  گذشته ایم  مسئول  که  فردی 

منافع ایجاد می شود.
3. فرهنگ سازي و نظارت همگانی: نهادینه کردن فسادستیزي، 
رشد فرهنگ پاسخگویي و مسئولیت پذیري، بهره گیري از ظرفیت 
رسانه ها در مبارزه با فساد و جلوگیري از عملیات رواني مخرب در 
جامعه و تقویت حساسیت عمومي با به مشارکت طلبیدن مردم و 
توسعه زیرساخت هاي حمایتي از افشاکنندگان فساد و فراهم کردن 

زمینه هاي نظارت همگاني
رشد  از  جلوگیري  دولت:  تشکیالت  و  ساختار  متناسب سازي   .4
نامتوازن  اندازه دولت و کاهش پیچیدگي ساختارها و فرایندهاي 
اداري، افزایش کارآمدي و اثربخشي نظام اداري و تقویت نقش 

هدایتي، حمایتي و نظارتي دولت
5. شایسته گزینی: استقرار نظام شایسته گزیني و انتصاب مدیران 
نظام  مختلف  سطوح  و  الیه ها  در  انقالبي  و  فسادستیز  کارآمد، 

اداري
استعالم هاي  و  مجوزها  نظام  در  بازنگري  فرایندها:  سهولت   .6
دولتي با رویکرد حداقل  سازي لزوم صدور مجوزها و شفاف سازي 
فرایندها؛ بحث همین پنجره واحد که سال ها است در مورد آن 
 %90 ژاپن،  ایالت های  از  یکی  در  شهرداری  در  می شود.  بحث 
خدماتی که شما از وزارت خانه ها و سازمان ها در ایران می گیرید، 
متولد  که  فرزند  مثال،  به طور  می شود؛  ارائه  شهرداری  در  فقط 
 ... و  تولد  هدیه  و  می شود  صادر  شناسنامه  همان جا  در  می شود 

می دهند.
اطالعات  فناوري هاي  از  بهره گیري  الکترونیک:  دولت   .7
رساندن  حداقل  به  و  الکترونیک  دولت  استقرار  و  تکمیل  به ویژه 
رویارویي حضوري. خدمت دهنده و خدمت گیرنده و ایجاد پنجره 
واحد خدمات دولتي و شکل دهي دولت هوشمند با لحاظ کردن 

تعامالت آن با دیگر بخش ها
هدف  با  تامین:  زنجیره هاي  و  ارزش  زنجیره  رویکرد  توسعه   .8
کوتاه کردن فاصله بین تولیدکننده و مصرف کننده واقعي و اصالح 
نظام قیمت گذاري کاالها و خدمات عمومي؛ ساده ترین آن، بحث 
داللی در میوه است. به طور مثال، فردی که محصول باغ خود را 
مستقیم و در ماشین می فروشد، این زنجیره را قطع کرده است؛ به 
این دلیل که دالل، قیمت تمام شده را باال می برد و به این روش، 

خود تولیدکننده مستقیم سود می برد.
و  ثروت آفرینان  به  گذاشتن  احترام  سالم:  فعالیت  از  حمایت   .9

فعاالن اقتصادي سالم 
10. تقویت اشراف بر امور: یکپارچه سازي اطالعات در نظام مالي 
و اقتصادي کشور و بهره گیري از روش هاي نوین تحلیل داده ها 

براي افزایش توان پیش بیني و پیشگیري.
یکپارچه،  فناوري هاي  از  بهره گیري  کارآمد:  و  موثر  نظارت   .11
حذف  و  نظارت ها  اثربخشي  افزایش  براي  هوشمند  و  برخط 
بسترهاي فسادزا و طراحي ساز و کارهاي حساس و هوشمند در 
بروز  زمینه ساز  که  دولت  کارکنان  و  مقام ها  فعل هاي  عدم  برابر 

فساد است.
12. برخورد قاطع، دقیق و موثر: بازدارندگي و جلوگیري از تمایل 
با  مجازات  و  رسیدگي  فرآیندهاي  در  بازنگري  و  فساد  به  افراد 

رویکرد سرعت، دقت و قاطعیت در مقابله با فساد
ان شاهلل روزی برسد که در کشور ما که مزین به نام امام زمان(عج) 
از هرگونه تخلف  عاری  باشیم؛  سالمی  داشته  اداری  نظام  است، 
بین المللی،  رتبه های  در  ان شااهلل  که  پاک  اداری  نظام  و  فساد  و 
یک روزی اسم ایران را به عنوان پاک ترین و سفیدترین کشور رقم 

بزنند.
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