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  خالصه مدیریتی
حــوزه مبــارزه بــا فســاد از دهــه 90 میــادی بــه بعــد بــه حــوزه تخصصــی میان رشــته ای تبدیــل شــده اســت و ذیــل   ●

کمیت هــا تلقــی می شــود. ادبیــات نظــری »حکمرانــی خــوب« ازجملــه مهم تریــن ویژگــی ایــن حا
کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد ســازمان ملــل متحــد در ســال 2003 بــه تصویــب مجمــع علنــی آن رســیده اســت. ایــن   ●

مهم تریــن ســند بین المللــی در حــوزه مبــارزه بــا فســاد اســت. ایــران نیــز در ســال 1388 بــه ایــن کنوانســیون پیوســته 
ــا فســاد« در ســال  ــارزه ب ــی کنوانســیون مب اســت1 و نهــادی به منظــور پیگیــری ایــن ســند، تحــت عنــوان »مرجــع مل

کــرده اســت. 1389 تأســیس 
کنوانســیون، بــر ضــرورت تأســیس نهادهــای مبــارزه بــا فســاد به عنــوان یکــی از   ● در بندهــای مختلــف ایــن 

کیــد شــده اســت. تأ ایــن حــوزه  ابزارهــای  مهم تریــن 
ــه امــروز، نهادهــای بســیاری   ● ــا ب ــه بعــد ت ــه ایــن کنوانســیون پیوســته اند از ســال 2000 ب ــه ب ک بیشــتر کشــورهایی 

ــز از ایــن امــر مســتثنی نیســت. ــران نی ــد. ای ــی تشــکیل داده ان ــا فســاد تحــت عنوان هــای متفاوت ــارزه ب ــرای مب ب
کــه به جــز دو مــورد، همگــی پــس از تاریــخ تصویــب ســند   ● امــروزه در ایــران دوازده نهــاد مبــارزه بــا فســاد فعــال اســت 

کنوانســیون، در ســال 2003، تشــکیل شــده اند.
کیــد اســناد بین المللــی بــر ضــرورت نهادســازی   ● برخــی از تحلیل گــران حــوزه مبــارزه بــا فســاد معتقدنــد بــا وجــود تأ

کارآمــدی ایــن نهادهــا در کاهــش فســاد  ــه کشــورهای درحال توســعه نشــان دهنده نا ــا فســاد، تجرب ــه ب در امــر مقابل
بــوده اســت.

نهادهــای مبــارزه بــا فســاد را بــا شــاخص ماهیــت مأموریــت بــه پنــج دســته تقســیم می کننــد: نهادهــای تخصصــی   ●
پیشــگیری از فســاد؛ نهادهــای تخصصــی اجــرا؛ نهادهــای تخصصــی پیشــگیری و اجــرا؛ نهادهــای چندمنظــوره؛ و 

ــرا. ــیون های اج کمیس
اولیــن نهــادی کــه به طــور متمرکــز در ایــران بــرای مبــارزه بــا مســئله فســاد تشــکیل شــد »ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا   ●

مفاســد اقتصــادی و مالــی« اســت. ایــن نهــاد پــس از فرمــان »8 مــاده ای« رهبــری تأســیس شــد و نمایندگانــی از قــوای 
ســه گانه در آن حضــور دارنــد.

ــا میــان قــوا تشــکیل   ● ــه امــروز نهادهــای متعــددی در ایــن حــوزه به صــورت مجــزا ی ــا ب از اواخــر دهــه 80 شمســی ت
شــده اســت.

تجربــه ایــران در حــوزه مبــارزه بــا فســاد نیــز به خوبــی نشــان دهنده تأثیــر نداشــتن نهادســازی در کنتــرل فســاد   ●
 Transparency( کــه از ســال 1995 هــر ســاله ســازمان شــفافیت بین الملــل ک فســاد  اســت. آمــار شــاخص ادرا

که با عنوان  خ 1385/3/21 مجلس  کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب جلسه علنی مور که الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به  1-  الزم است ذکر شود 
الیحه به مجلس شورای اسالمی تقدیم و مطابق اصل یکصدودوازدهم )112( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود، اما در 

کنوانسیون تا سال 1388 به طول انجامید. نهایت پیوستن رسمی ایران به این 
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ــا فســاد و وخامــت رتبــه  ــارزه ب International( منتشــر می  کنــد نشــان دهنده هم زمانــی افزایــش تعــداد نهادهــای مب
کشورهاســت. ایــران در میــان 

نهادهــای مبــارزه بــا فســاد در ایــران عمومــًا دولتــی هســتند. ایــن امــر نشــان دهنده تقلیــل یافتــن مســئله مبــارزه بــا   ●
فســاد در ایــران بــه حــوزه دولتــی اســت.

ــای   ● ــان نهاده ــی می ــکاری متقابل ــا هم ــته اند، ام ــه پیوس ــن جرگ ــه ای ــی ب ــز به تازگ ــاد نی ــای مردم نه ــد نهاده هرچن
ــدارد. ــت وجــود ن ــا فســاد در دول ــارزه ب ــی مب ــور و دســتگاه های اصل مذک

از میــان حوزه هــای مبــارزه بــا فســاد، تمرکــز نهادهــای فعــال در ایــران بــر کنتــرل فســاد مالــی و اقتصــادی اســت.   ●
ــا  کــرده اســت و عمــًا کنتــرل بحــران چندوجهــی را ب ــه مســئله فســاد را دچــار خدشــه  ــرا ب ــگاه همه جانبه گ ایــن امــر ن

کــرده اســت. مشــکل روبــه رو 
نهادهــای مبــارزه بــا فســاد در ایــران عمومــًا در مرحلــه پیشــگیرانه و سیاســت گذارانه باقــی مانده انــد و ورود بــه   ●

ــا فســاد کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.  مراحــل عمــده مبــارزه ب



نهادهای حاکمیتی شفافیت و مبارزه با فساد در ایران

9

ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

  مقدمه
کنــار ســایر وجــوه زندگانــی آن اغلــب وجــود داشــته اســت. شــاید کمتریــن ســطح  فســاد در ســاحت فــردی و اجتماعــی زندگــی بشــر، در 
کــه فســاد را در ذهــن مــا به عنــوان دال مشــترک بــا وجــود تمــام تغییــرات ثابــت نــگاه مــی دارد، تلقــی از فســاد به عنــوان نوعــی از  معنایــی 
کنــش باشــد کــه خیانــت بــه تابوهــا، قوانیــن، آداب و رســوم و ارزش هــای جمعــی از انســان ها بــه نفــع منافــع شــخص یــا گــروه خاصــی اســت 
ــر شــدن جوامــع انســانی، صورت هــای  ــخ و پیچیده ت ــا تحــوالت پی درپــی تاری ــا ب ــه آن دســت می یابنــد، ام ج از عــرف معمــول ب کــه خــار
فســاد در قالــب نهادهــای هــر دوره نیــز متفــاوت شــد. در طــرف مقابــل، مکانیســم های مقابلــه بــا ایــن فســاد نیــز بــر اســاس ظرفیت هــای 
نهادهــای متصــدی بخش هــای نــرم و ســخت اجتماعــات انســانی کارآمدتــر شــد. طیــف راهکارهــای چاره جویانــه در برابــر فســاد از ســطح 
اخاقــی در زندگــی فــردی آغــاز می شــود و تــا قوانیــن ســخت قضائــی ادامــه می یابــد. مــوارد متعــددی تعیین کننــده کیفیــت ســطح مقابلــه 
کــه مهم تریــن آن هــا زمینــه اجتماعــی، نهــادی و ســازمانی آن دوره خــاص از تاریــخ اســت. پــس الجــرم بایــد بــه وضعیــت  بــا فســاد اســت 
گــزارش اســت در ایــن زمینــه  ع اصلــی ایــن  کــه موضــو گــذرا داشــت و راهــکار نهــادی مبــارزه بــا فســاد را  تاریخی-اجتماعــی معاصــر نگاهــی 

کــرد. بــرای مخاطــب قــدری بیشــتر باورپذیــر 
ع از فســاد  ع ایــن نــو فســاد در جهــان معاصــر در قالــب ســازمان بوروکراتیــک مــدرن وجــه خاص   بودگــی خــود را یافتــه اســت. امــکان وقــو
در دوره هــای پیشــامدرن بــا تردیــد جــدی روبــه رو اســت. تجربــه اولیــه مدرنیتــه در غــرب و شــکل گیری نوعــی از ســازمان دهی اداری در 
ع خاصــی از تعاریــف  قالــب ســازمان بوروکراتیــک، بــه دســتگاه های تمشــیت امــور عمومــی پیچیدگــی نظام منــدی داد و بهره منــدی از نــو
ــر  از قانــون و غلبــه کنش هــای عقانــی در ســازمان و ســنت مکتوب ســازی اســناد بــه همــراه نوعــی از مدیریــت نیــروی انســانی مبتنــی ب
الگوهــای بهــره وری آن وجــه جدیــد ســازمان جدیــد اســت کــه پیــش از ایــن، نشــانه ای از آن در جوامــع دیــده نمی شــود. همچنیــن تجربــه 
ثانــوی مدرنیتــه بــا الگوهــای توســعه ای از قــرن 20 بــه بعــد جــای پــای ایــن مفاهیــم را در کشــورهای غیرغربــی نیــز گشــود. کژکارکردهــای 
گــره خــورده  کــه درحال توســعه نــام گرفتنــد عــاوه بــر بحــران ســازمان های مــدرن بــا معضــات بومــی آن هــا نیــز  ایــن نهادهــا در جوامعــی 
بــود و عــدم تقــارب بــا بافــت تاریخــی و اجتماعــی ایــن جوامــع ســبب شــد ســازمان های غیربومــی بــا مشــکات عدیــده ای روبــه رو شــوند. از 

مهم تریــن ایــن کژکارکردهــا فســاد ســازمانی اســت.
کــه از نهادهــای مبــارزه بــا فســاد  کــرده اســت اولیــن کشــوری اســت  کــه فرآینــد توســعه را در نیمــه دوم قــرن 20 آغــاز   کشــور ســنگاپور 
کــه تحــت عنــوان »اداره تحقیقات-اقدامــات فســاد« مشــغول بــه فعالیــت  در ســال 1952 بهره منــد شــده اســت. تجربــه موفــق ایــن نهــاد 
بــود بــه دلیــل موفقیــت در زمینــه کنتــرل فســاد در ایــن کشــور ســبب گســترش نهــادی مبــارزه بــا فســاد در کشــورهای دیگــر درحال توســعه 
شــد. هنگ کنــگ نیــز در ســال 1974 در اوج مســیر توســعه تجربــه موفقــی را در مبــارزه ســازمانی بــا فســاد در »کمیســیون مســتقل مبــارزه 
بــا فســاد« داشــت، امــا عمــده فرآینــد مبــارزه بــا فســاد در قالــب فعالیت هــای نهــادی را در کشــورهای مختلــف بایــد در دهــه 90 میــادی و 
کــرد. پیگیری هــای مجمــع عمومــی ســازمان ملــل از ابتــدای دهــه مذکــور از کمیســیون پیشــگیری از جرائــم و  اوایــل قــرن 21 جســت وجو 
غرامــت کیفــری ســبب شــد ایــن کمیســیون در مســیر مبــارزه بــا فســاد بــه شــکل مســتقل پیشــنهاد تصویــب کنوانســیون ملــل متحــد بــرای 
ع پــس از کــش و قوس هــای فــراوان، نهایتــًا در ســال 2003، بــه تصویــب مجمــع عمومــی رســید  کلیــد زد. ایــن موضــو مبــارزه بــا فســاد را 
و کشــورهای بســیاری بــه آن پیوســته اند. ایــران نیــز دو ســال پــس از تصویــب ایــن کنوانســیون از ســال 1384، فرآینــد پیوســتن بــه آن 
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کــرد و نهایتــًا بــا تأییــد مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در ســال 1387 آن را بــه پایــان بردنــد. )دایره المعــارف مبــارزه بــا فســاد،  را آغــاز 
)18-16 :1397

کیــد شــده  کــه در ایــن کنوانســیون به منظــور کنتــرل فســاد بــر ضــرورت تشــکیل آن تأ متخصصــان حــوزه نهادهــای مبــارزه بــا فســاد، 
اســت، فســاد را بــه انــواع مختلفــی تقســیم کرده انــد. در کتــاب دایره المعــارف مبــارزه بــا فســاد، نهادهــا بــه اعتبــار مراحــل ورود بــه مقابلــه 

ع اقــدام بــه پنــج دســته تقســیم شــده اند: بــا فســاد و همچنیــن نــو
نهادهــای تخصصــی پیشــگیری از فســاد: ایــن نهادهــا تنهــا وظیفــه پیشــگیری دارنــد و هیــچ وظیفــه ای دربــاره   ●

کمــه و اجــرا بــه عهــده ندارنــد. مهم تریــن نمونــه ایــن نهادهــا را کمیســیون های مقامــات عالی رتبــه تشــکیل  محا
کــه بــه تعریــف اهــداف و اولویت هــای راهبــردی و هماهنگــی بخش هــای مختلــف دولــت مشــغول  می دهنــد 
می شــوند. همچنیــن در تجــارب برخــی از کشــورها بــه دوش کشــیدن وظیفــه آمــوزش نیــز در حــوزه تخصصــی مبــارزه 

ــه ایــن بخــش از نهادهــا ســپرده می شــود. ــز آموزشــی ب ک کادمی هــا و مرا ــا حضــور آ ــا فســاد ب ب
 نهادهــای تخصصــی اجــرا: ایــن نهادهــا عمومــًا دارای اختیــارات دادســتانی و وظایــف حقوقــی هســتند و در اجــرای   ●

قوانیــن مقابلــه بــا فســاد فعالیــت می کننــد.
نهادهــای پیشــگیری و اجــرا: در برخــی از نمونه هــای نهادهــای مبــارزه بــا فســاد، بــه دلیــل پیوســتگی وظایــف دو   ●

کــه  نهــاد مذکــور و پیوســتگی اقدامــات و اطاعــات مــورد نیــاز بــرای هریــک از ایــن اقدامــات نیــاز بــه دســتگاهی اســت 
به صــورت جامــع تــوان تجمیــع ایــن دو وظیفــه را بــا هــم داشــته باشــد. بــه همیــن منظــور نهادهــای پیشــگیری و اجــرا 

در بســیار از کشــورها ذیــل یــک ســازمان مشــغول بــه فعالیت انــد.
گــذار سیاســی و دوران انقاب هــا تشــکیل می شــوند و   ● کمیســیون های اجــرا: ایــن نهادهــا عمومــًا در برهه هــای 

مســئولیت حفاظــت از امــوال و جلوگیــری از فســاد را بــه عهــده دارنــد. ایــن نهادهــا بــه دلیــل فقــدان قانــون مجبــور بــه 
ارجــاع بــه قوانیــن گذشــته هســتند تــا شــرایط بــه حالــت معمــول تغییــر کنــد.

نهادهــای چندمنظــوره: برخــی از نهادهــا وظیفــه اصلــی مبــارزه بــا فســاد را بــه عهــده ندارنــد، بلکــه از خــال   ●
کــه اولویــت نیــز بــا ایــن اقدامــات اســت بــه حــوزه مبــارزه بــا فســاد نیــز ورود کرده انــد. عمومــًا نهادهــای  وظایــف دیگــر 
ــان: 15 -20( ــد. )هم ــت دارن ــز فعالی ــوزه نی ــن ح ــفافیت در ای ــه ش ــوط ب ــای مرب ــری و نهاده ــوق بش ــی، حق حسابرس

 برخــی دیگــر بــه اعتبــار حیطــه فعالیــت ایــن نهادهــا و وابستگی شــان، آن هــا را بــه ســه دســته دولتــی، مردم نهــاد و بین المللــی تقســیم 
ــری  ــر دیگ ــا ب ــن نهاده ــک از ای ــان هیچ ی ــه رجح ــیم بندی به منزل ــن تقس ــه ای ک ــت  ــده اس ــد ش کی ــیار تأ ــه بس ــن نکت ــر ای ــه ب ــد، البت کرده ان
کادمی هــا و نهادهــای مبــارزه بــا  محســوب نمی شــود، بلکــه بــه ضــرورت مســئله هرکــدام از آن هــا در کنتــرل فســاد مفیــد خواهــد بــود. )آ

ــاد، 1395: 35-30( فس
گــزارش بــر اســاس ســند  دربــاره ویژگی هــا و خصوصیــات ایــن نهادهــا دیدگاه هــای متعــددی وجــود دارد. ســعی داریــم در ایــن 
کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد ســازمان ملــل، برخــی از ویژگی هــای ایــن نهادهــا را برشــماریم. در ایــن ســند، در مــاده پنجــم تــا هفتــم 
کــرده اســت، ابعــاد  کــه طبیعتــًا ایــن ســند دربــاره آن اظهارنظــر  دربــاره نهادهــای مقابلــه بــا فســاد بحــث شــده اســت. مهم تریــن نکتــه ای 
جهانــی مســئله فســاد و راهکارهــای فراملــی بــرای مبــارزه بــا آن اســت. درواقــع نهادهــای مبــارزه بــا فســاد بــه دلیــل گســتردگی دامنــه ایــن 
مســئله و همچنیــن بــرای اســتفاده از تجــارب ســایر نهادهــای بین المللــی موظف انــد بــا ســازمان های بین المللــی و نهادهــای مشــابه در 
کشــورهای دیگــر همــکاری داشــته باشــند. پیونــد بــا آمــوزش در راســتای تخصصــی شــدن فزاینــده حــوزه مبــارزه بــا فســاد در حیــن پیچیــده 
شــدن مســئله و نیــاز بــه میان رشــته ای شــدن ایــن حــوزه بــرای نهادهــای مبــارزه بــا فســاد ضــروری اســت. حفــظ اســتقال ایــن نهادهــا 
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کــه در ایــن ســند ســخت بــر آن پافشــاری شــده اســت. ایــن اســتقال بــرای حفــظ موقعیــت نهادهــای نظارتــی  نیــز از نــکات دیگــری اســت 
کــه بــدون رعایــت آن پــروژه مبــارزه بــا فســاد چنان کــه بایــد پیــش نخواهــد رفــت. پرهیــز از جهان شــمولی و  شــاید از اصــول اساســی اســت 
کــه در جامعــه مدنــی فعــال هســتند  بهره منــدی از رویکردهــای مســئله محور غیرتعمیمــی، تمرکــز بــر اســتفاده از ظرفیت هــای نهادهایــی 
ــا رویکردهــای مردم محــور در زمینــه  و توان افزایــی به منظــور گســترش مشــارکت آن هــا و افزایــش فعالیت هــا در زمینــه فرهنگ ســازی ب
کیــد ویــژه داشــته  کــه ایــن کنوانســیون بــر رعایــت آن توســط نهادهــا مربوطــه تأ پیشــگیری و مبــارزه بــا فســاد از اهــم خصیصه هایــی بــود 

اســت. )لینــک متــن کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد(
ــا فســاد در ایــران، از ســال 1380 در پــی فرمــان 8 مــاده ای مقــام معظــم رهبــری تشــکیل شــدند. اولیــن نهــادی  نهادهــای مبــارزه ب
کــه تحــت ایــن عنــوان تأســیس  شــده اســت »ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و مالــی« اســت2. اعضــای ایــن ســتاد از قــوای 
ســه گانه هســتند و ســابقه فعالیــت آنــان امــروزه بالــغ بــر هجــده ســال اســت. اهــم اقدامــات ایــن ســتاد تدویــن قانــون »ارتقــای ســامت 

اداری و مقابلــه بــا فســاد«، »آیین نامــه 16 اولویــت مبــارزه بــا فســاد« و »قانــون پنجــره واحــد مدیریــت زمیــن« اســت.
کــه به تفصیــل در متــن  ــا مفاســد در نیمــه دوم دهــه 80 شمســی، چهــار نهــاد دیگــر تأســیس شــدند  به جــز ســتاد هماهنگــی مبــارزه ب
گــزارش بــه آن هــا اشــاره خواهــد شــد. »شــورای عالی مقابلــه و پیشــگیری از جرائــم پول شــویی و تأمیــن مالــی تروریســم« و »مرکــز مطالعــات 
و پژوهش هــای ســامت اداری و مبــارزه بــا فســاد قــوه قضائیــه« در ســال 1387 تأســیس شــدند. یــادآوری می شــود در همیــن ســال 
قانــون ســازمان بازرســی کل کشــور اصــاح  شــده اســت. همچنیــن »مرجــع ملــی مبــارزه بــا فســاد« در ســال 1389 پــس از پیوســتن ایــران بــه 
کنوانســیون زیــر نظــر وزارت دادگســتری تأســیس شــد. در حــوزه مبــارزه بــا پول شــویی نیــز پــس از تصویــب قانــون مبــارزه بــا پول شــویی در 
ســال 1386 و ابــاغ آیین نامــه اجرایــی آن در ســال 1388، در همیــن ســال »اداره مبــارزه بــا پول شــویی در بانک هــا« نیــز تأســیس شــد.

ع حکایــت از وضعیــت  ع، دهــه 80 شمســی را می تــوان آغــازی بــرای مبــارزه نهــادی در مقابــل فســاد نــام نهــاد. ایــن موضــو در مجمــو
ــد. در  ــز توجــه شــود، ایــن وضعیــت را تأییــد می کن ــاد نی ک فس ــاخص ادرا ــه وضعیــت ش ــر ب گ ــران دارد. ا ــاد در ایــن دهــه در ای وخیــم فس
اوایــل دهــه 80، رتبــه ایــران از میــان 133 کشــور در جهــان در حــوزه فســاد 78 بــود. ایــن آمــار در میانــه ایــن دهــه از ســال 1386 تــا 1388 
بــه ترتیــب 131، 141 و 168 شــده اســت. ایــن وضعیــت در نیمــه اول دهــه 90، وضعیــت فســاد در ایــران را بــه میــزان نســبتًا یکســانی بــا 
میانگیــن رتبــه 130- 144 از بیــن 180 کشــور تــا حــدی بهبــود بخشــیده اســت، ولــی همچنــان در وضعیــت نامطلوبــی قــرار داده اســت.

ــر پنــج  کــه در طــول ایــن دهــه عــاوه ب ک فســاد در دهــه 90 در حالــی میــزان نامطلوبــی نشــان می دهــد  رتبــه ایــران در شــاخص ادرا
کــه در دهــه 80 مشــغول بــه کار شــده اند، شــش نهــاد دیگــر نیــز بــه فعالیــت در ایــن حــوزه می پیوندنــد. ایــن نهادهــا  نهــاد مقابلــه بــا فســاد 
ــال 1390؛  ــور« در س ــبات کش ــوان محاس ــویی دی ــب و پول ش ــاد و تقل ــا فس ــارزه ب ــه مب ــد از: 1- »کمیت ــیس عبارت ان ــخ تأس ــب تاری ــه ترتی ب
کشــور« در ســال 1391؛ 3- »کمیتــه ســامت اداری و صیانــت از حقــوق مــردم« در ســال 1392؛ 4-  2- »شــورای دســتگاهی نظارتــی 
»کمیســیون دسترســی آزاد بــه اطاعــات« در ســال 1393؛ 5- »کمیتــه شــفافیت و شــهر هوشــمند شــورای شــهر تهــران« در ســال 1396؛ و 

ــال 1397. ــتی« در س ــازمان بهزیس ــازی س ــتاد شفاف س 6- »س
اطاعات مربوط به هریک از این نهادها در ادامه گزارش به شکل تفصیلی آورده شده است.

گــر بخواهیــم وابســتگی دســتگاهی نهادهــای مبــارزه بــا فســاد را در ایــران بررســی کنیــم، بایــد بگوییــم از میــان ایــن نهادهــا  در پایــان ا
ــه در  ــتگاه های مربوط ــی از دس ــای حقوق ــا، جایگاه ه ــن نهاده ــده اند. در ای ــف ش ــوه تعری ــه ق ــکاری س ــی در هم ــطوح عال ــورد در س ــه م س
کــه در باالتریــن ســطح اداری بــه تصمیم گیــری می پردازنــد. عــاوه بــر ایــن مــوارد، قــوه مجریــه خــود  هریــک از قــوا مشــخص شــده اســت 
ــا ســاختاری میــان وزارتخانــه ای در همــکاری بخش هــای  ــا فســاد دارد. ایــن نهادهــا عمومــًا ب نیــز پنــج نهــاد مســتقل در حــوزه مبــارزه ب

کلمه به  که بر اساس قانون هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در سال 1372 تشکیل شده بودند به معنای اعم  2-  الزم است ذکر شود پیش از این نهاد، هیئت های عالی نظارت 
تخلفات و فساد رسیدگی می کردند، اما مشخصًا مختص فساد تلقی نمی شوند.
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مختلــف دولــت مشــغول بــه فعالیت انــد. قــوه مجریــه بیشــترین تعــداد نهادهــای مبــارزه بــا فســاد را در میــان قــوای ســه گانه دارد. مجلــس 
ــه ماهیــت فعالیــت دیــوان محاســبات دارای دو نهــاد مســتقل اســت. همچنیــن قــوه قضائیــه در یکــی  ــا توجــه ب ــز ب شــورای اســامی نی
ــرد.  ــره می ب ــاد به ــا فس ــارزه ب ــوزه مب ــی در ح ــاد مطالعات ــک نه ــور از ی ــی کل کش ــازمان بازرس ــی، س ــود یعن ــه خ ــتگاه های زیرمجموع از دس
کــه بــه تبــع آن بــه مباحــث مبــارزه بــا فســاد  شــورای شــهر تهــران نیــز در ســال 1396 دســت بــه تشــکیل کمیتــه ای در زمینــه شــفافیت زد 

کــرده اســت. نیــز ورود 
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

  هیئت های عالی نظارت
سال تأسیس: 1372

الف( تاریخچه تأسیس
ــه اجــرا گذاشــته شــد. در  ــه مرحل ــران تصویــب رســید و ب ــون اســتخدام کشــوری در ای  آذرمــاه ســال 1301 هجــری شمســی اولیــن قان
کمــه مســتخدمین خاطــی« مقــررات خاصــی وجــود داشــت.  ج در فصــل ســوم ایــن قانــون تحــت عنــوان »در بــاب طریقــه محا مــواد منــدر
ــه عهــده  ــت را ب ــه خطاهــای اداری مســتخدمین دول به موجــب ایــن مقــررات محکمه هــای بــدوی و تجدیدنظــر مســئولیت رســیدگی ب
کــه بــا توجــه بــه آئیــن دادرســی موجــود انجام وظیفــه می کردنــد. از ســال 1346 دادگاه هــای اداری بــا اســتفاده از »قانــون آئیــن  داشــتند 
دادرســی اداری« بــه حفــظ چارچوب هــا و حقــوق شــهروندان و کارکنــان در ایــن زمینــه مکلــف شــدند. پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، 
در تاریــخ 1362/12/9 اولیــن قانــون هیئت هــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری طبــق اصــل 85 قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران 
به طــور آزمایشــی بــه تصویــب رســید و در تاریــخ 1372/9/7 قانــون فعلــی هیئت هــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری از تصویــب مجلــس 

شــورای اســامی گذشــت.  )لینــک منبــع(   طبــق مــاده 22 ایــن قانــون »هیئــت عالــی نظــارت« تشــکیل  شــد. )لینــک منبــع( 

ب( شرح وظایف و اهداف
هیئــت عالــی نظــارت به منظــور نظــارت بــر حســن اجــرای قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری در دســتگاه های مشــمول و بــرای 
ایجــاد هماهنگــی در کار هیئت هــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری تشــکیل شــده اســت. هیئــت مزبــور در صــورت مشــاهده مــوارد زیــر از 
ســوی هریــک از هیئت هــای بــدوی یــا تجدیدنظــر دســتگاه های مزبــور، تمــام یــا بعضــی از تصمیمــات آن هــا را ابطــال می کنــد و در صــورت 
کلیــه  کار هریــک از هیئت هــا، هیئــت مربــوط را منحــل می کنــد. هیئــت عالــی نظــارت می توانــد دربــاره  تشــخیص ســهل انگاری در 

ــا می شــود تصمیم گیــری کنــد. کــه در اجــرای ایــن قانــون و مقــررات مشــابه صــادر شــده ی احکامــی 
عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه؛  ●
اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه؛  ●
کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری؛  ●
موارد دیگر که هیئت بنا به مصالحی ضروری تشخیص می دهد.  )لینک منبع(   ●

ج( ساختار اجزا و اعضا
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور )رئیس(؛  ●
عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضائیه؛  ●
ســه نفــر از بیــن نماینــدگان وزرا یــا باالتریــن مقــام ســازمان های مســتقل دولتــی بــه پیشــنهاد معــاون توســعه   ●

مدیریــت و ســرمایه انســانی رئیس جمهــور )رئیــس هیئــت عالــی نظــارت( و تصویــب هیئت وزیــران. )لینــک منبــع( 



نهادهای حاکمیتی شفافیت و مبارزه با فساد در ایران

14

گزارش عملکرد د( 
در ســال 1396، هیئت هــای عالــی نظــارت بــا توجــه بــه درخواســت ها و مکاتبــات مکــرر دســتگاه ها بــا دبیرخانــه هیئــت عالــی نظــارت 
در ارتبــاط بــا چگونگــی رســیدگی بــه درخواســت های تجدیدنظرخواهــی ســازمان بازرســی کل کشــور نســبت بــه آرای صــادره هیئت هــای 
رســیدگی بــه تخلفــات اداری مصوبــه ای را تصویــب کــرد کــه بــر مبنــای آن کلیــه درخواســت های ســازمان بازرســی کل کشــور بــرای نماینده 
وزیــر )رئیــس ســازمان( و مســئول هماهنگــی هیئت هــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری دســتگاه های مربــوط ارســال خواهــد شــد. مســئول 
کــرد و  هماهنگــی حســب مــورد درخواســت های مربــوط بــه آرای تجدیدنظــر را بــه هیئت هــای تجدیدنظــر بــرای رســیدگی ارســال خواهــد 
آرای قطعــی )اعــم از آرای هیئت هــای بــدوی یــا تجدیدنظــر( را بــه همــراه نظــر هیئــت صادرکننــده رأی و نظــر خــود بــا اصــل پرونــده بــرای 

تعییــن تکلیــف بــه هیئــت عالــی نظــارت ارســال خواهــد کــرد.  )لینــک منبــع( 
حیــدر شــیخ عباســی، مدیــر هماهنگــی هیئت هــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری، نیــز می گویــد ســال 96، تعــداد 1123 پرونــده 
کــه از ایــن تعــداد، 830 مــورد منجــر بــه محکومیــت و 293 مــورد نیــز منتهــی بــه برائــت  تخلفاتــی در هیئت هــا رســیدگی شــده اســت 
ــازه زمانــی  ــر شــدن برخــی هیئت هــا در ایــن ب کــه فعال ت ــا ســال های پیــش 25 درصــد افزایــش داشــته  شــده اند. ایــن عــدد در مقایســه ب
و رســیدگی بــه پرونده هــای انباشته شــده از ســال های قبــل را نشــان می دهــد. مدیــر هماهنگــی هیئت هــای رســیدگی بــه تخلفــات 
کــرد: »بیشــترین  ع تخلفــات بیــان  اداری بــا بیــان اینکــه میــزان تخلــف کارمنــدان اداری قــوه قضائیــه 2. 5 درصــد اســت، دربــاره نــو
کــم کاری و  کارمنــدان تشــکیل می دهــد و پــس از آن،  میــزان تخلفــات را مــوارد انضباطــی ماننــد غیبــت و بی نظمــی در ورود و خــروج 
ســهل انگاری کارمنــدان در انجــام وظایــف اداری و ســازمانی در رتبــه دوم قــرار دارنــد«. وی ادامــه داد: »برابــر آمــار بیشــترین گزارش هــای 
ــار هیئت هــا قــرار می گیــرد و اعتراضــات مردمــی  تخلفــات از ســوی مدیــران اداری و مراجــع نظارتــی ماننــد حفاظــت  و اطاعــات در اختی
کــه آرای هیئت هــا  بــا 5 درصــد، در رتبــه آخــر قــرار دارد«. شــیخ عباســی دربــاره زمــان رســیدگی بــه پرونده هــای تخلفــات گفــت: »از آنجــا 
کیــد  ع در ســال های اخیــر مــورد تأ بازدارنــده هســتند، ســرعت رســیدگی بــه پرونده هــا اهمیــت زیــادی دارد. بــه همیــن دلیــل ایــن موضــو
ــه قبــل کاهــش قابل توجهــی داشــته  ــر هیئت هــا نســبت ب کث ــه زمــان رســیدگی در ا ــا برنامه ریــزی صورت گرفت ــوده و ب ــر هماهنگــی ب دفت
اســت«. وی گفــت: »ازجملــه اقداماتــی کــه در راســتای افزایــش ســرعت رســیدگی بــه تخلفــات انجــام شــده اســت هدفمنــد شــدن انتصــاب 
اعضــای هیئت هــا و توجــه بــه عملکــرد آن هــا در دوره هــای قبلــی ازجملــه اقداماتــی اســت کــه بــرای کاهــش اطالــه رســیدگی ها انجــام شــده 
کــه  اســت. همچنیــن می تــوان بــه عــدم مشــارکت فعــال برخــی از اعضــا در جلســات و در نتیجــه طوالنــی شــدن جلســات هیئت هــا می شــد 
در زمــان تمدیــد عضویــت تــا حــد زیــادی ایــن مشــکل برطــرف شــد«. وی همچنیــن از فعالیــت 32 هیئــت بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات 

اداری در کشــور خبــر داد. )لینــک منبــع( 
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  ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی
سال تأسیس: 1380

الف( تاریخچه تشکیل ستاد
ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و مالــی بنــا بــه ضــرورت مبــارزه بــا فســاد و پیــرو صــدور فرمــان مقــام رهبــری در ارتبــاط بــا 

فســاد اقتصــادی و ارتقــای ســامت اداری در دهــم اردیبهشــت ماه 1380 تأســیس شــد.

ب( شرح وظایف و اهداف ستاد
1. اجرای فرمان 8 ماده ای مقام رهبری در ارتقای سامت نظام اداری و مبارزه با فساد:

رئوس این فرمان بدین گونه است:
بند اول فرمان- مردد نشدن مسئوالن مبارزه با فساد بر اثر مخالفت ها؛  ●
بند دوم فرمان - تفهیم وابستگی امنیت فضای اقتصادی به مبارزه با فساد؛  ●
بند سوم فرمان - سپردن مبارزه با فساد به افراد مطمئن، سالم و امانتدار؛  ●
بند چهارم فرمان - قاطعیت در ضربه عدالت در عین دقت و ظرافت؛  ●
بند پنجم فرمان - شناسایی نقاط آسیب پذیر در گردش مالی و اقتصادی کشور؛  ●
بند ششم فرمان - عمل وزارت اطاعات به وظایف قانونی خود؛  ●
بند هفتم فرمان - پرهیز از تبعیض در امر مبارزه با فساد؛  ●
بند هشتم فرمان - پرهیز از رفتار شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه.  ●

ــی و  ــی و قضائ ــی، تقنین ــی، نظارت ــای اجرای ــت نهاده ــر ظرفی کث ــری از حدا ــت بهره گی ــوه در جه ــه ق ــان س ــی می ــراری هماهنگ 2. برق
ــا فســاد؛ ــارزه ب فرهنگــی، در امــر ارتقــای ســامت نظــام اداری و مب

3. تشــکیل جلســات ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی بــا حضــور معاونــان اول ســه قــوه، وزرا، نماینــدگان مجلــس و 
رؤســای دســتگاه های نظارتــی ســه قــوه، اطاع رســانی مصوبــات و پیگیــری اجــرای آن هــا.

4. شناســایی و سالم ســازی گلوگاه هــای فســادخیز نظــام اداری و اقتصــادی کشــور و ایجــاد شــفافیت و ارتقــای نظــارت در آن هــا تــوأم 
بــا تســهیل فضــای کســب وکار و برقــراری زمینه هــای امنیــت اقتصــادی و رشــد و توســعه اقتصــادی؛

5. فرهنگ سازی سامت اداری، انعکاس اقدامات مبارزه با فساد نظام در سطح جامعه و بین الملل.

ج( ساختار ستاد
ســتاد بــا عضویــت رؤســای محتــرم ســه قــوه تشــکیل شــد و مســئولیت اداره آن بــه معاونــان اول ســه قــوه تفویــض شــد. در حــال حاضــر 

ح اســت: دبیرخانــه ســتاد در نهــاد ریاســت جمهوری مســتقر بــوده و ســاختار آن از حیــث اعضــا بدیــن شــر
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1. معاون اول رئیس جمهور؛  ●
2. نایب رئیس مجلس شورای اسامی؛  ●
3. معاون اول قوه قضائیه؛  ●
4. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛  ●
5. وزیر اطاعات؛  ●
6. وزیر امور اقتصادی و دارایی؛  ●
7. وزیر دادگستری؛  ●
8. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران؛  ●
9. رئیس سازمان بازرسی کل کشور؛  ●
10. دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه امور اقتصادی؛  ●
11. چهار نفر از نمایندگان مجلس؛  ●
12. رئیس دیوان محاسبات کشور؛  ●
13. مشــاور معــاون اول رئیس جمهــور و رئیــس دبیرخانــه ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی.  )لینــک   ●

منبــع( 

گزارش عملکرد د( 
1. بدو تأسیس سال 1380 تا 1384 )دولت هشتم(

دبیرخانــه ســتاد از بــدو تشــکیل لغایــت نیمــه دوم مهرمــاه ســال 1380 در ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور مســتقر بــوده و 
متعاقبــًا در اجــرای درخواســت ســازمان مذکــور و لــزوم توجــه جــدی بــه ایــن امــر و بنــا بــر موافقــت ریاســت جمهور وقــت و تصمیــم ســران 

ــه وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی انتقــال یافــت. ــه ســتاد ب ســه قــوه، دبیرخان
کــرده اســت.  بــر پایــه ســوابق ســتاد مقابلــه بــا مفاســد اقتصــادی از بــدو لغایــت پایــان آبان مــاه ســال 1384، جمعــًا 46 جلســه برگــزار 
از ایــن میــان تعــداد دوازده جلســه از خردادمــاه لغایــت شــهریورماه 1380 در محــل ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور و تعــداد 34 
جلســه اصلــی و برخــی جلســات فرعــی و کارشناســی از مهرمــاه ســال 1380 لغایــت آبان مــاه ســال 1384 در محــل وزارت امــور اقتصــادی و 

دارایــی تشــکیل شــده اســت.
اهم اقدامات دبیرخانه ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی مشتمل بر محورهای زیر بوده است:

کرات ستاد و جلسات فرعی و کارشناسی ستاد؛  ● ثبت و ضبط مذا
تهیه و تنظیم دستور جلسات ستاد و ارسال دعوتنامه و گزارش جلسه قبل برای اعضای ستاد؛  ●
ح   ● ح هــا و برنامه هــای پیشــنهادی و گزارش هــای قــوای ســه گانه در زمینــه مقابلــه بــا فســاد جهــت طــر دریافــت طر

و پیگیــری در ســتاد؛
پیگیری مصوبات ستاد و ارائه گزارش های الزم.  ●

2. از سال 1384 تا 1392 )دولت های نهم و دهم(
ــتاد  ــز س ــادی و اداری، تمرک ــای اقتص ــت آن در فعالیت ه ــاد و ماهی ــه فس ــف مقول ــه تعری ــه ب ــا توج ــتاد ب ــای س در دوره دوم فعالیت ه
ــا  ــا مفاســد اقتصــادی و اســتقرار دبیرخانــه آن در مرکــز قــوه مجریــه و حــوزه معــاون اول رئیس جمهــور قــرار گرفــت. ب هماهنگــی مبــارزه ب
خ 1384/12/1، وظایــف دبیرخانــه ســتاد به عنــوان مرکزیــت هماهنگــی قــوا شــکل گرفــت. از آن  تصویــب آیین نامــه داخلــی ســتاد مــور
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ــان  ــوا و معاون ــان اول ق ــود و معاون ــوه اداره می ش ــه ق ــر س ــی ه ــش نظارت ــای نق ــا ایف ــز ب ــتاد نی ــای س ــات و فعالیت ه ــون جلس ــا کن ــخ ت تاری
رؤســای قــوا در ترکیــب اعضــای اصلــی ســتاد حضــور دارنــد.

ع 111 جلســه اصلــی و 120 کارگــروه کارشناســی تشــکیل داده اســت. تدویــن  در هشــت ســال فعالیــت دولــت گذشــته، ســتاد در مجمــو
گلوگاه هــای فســاد در اغلــب  قانــون ارتقــای ســامت اداری و مقابلــه بــا فســاد و برخــی آیین نامه هــای موضوعــه و شناســایی برخــی 

اولویت هــای شــانزده گانه مبــارزه بــا فســاد، در زمــره فعالیت هــای اساســی ایــن ســتاد در حــوزه پیشــگیری محســوب می شــود.
3. دوره سوم: از شهریورماه 1392 تا 1393 )دولت یازدهم(

کان بــا ریاســت معــاون اول محتــرم رئیس جمهــور به عنــوان دبیــر ســتاد،  ایــن ســتاد در ادامــه فعالیــت خــود در دولــت یازدهــم، کمــا
بــا ترکیــب اعضــای زیــر بــه فعالیــت خــود ادامــه می دهــد. دولــت یازدهــم در یــک ســال نخســت فعالیــت خــود هفــده جلســه اصلــی منظــم 
کارشناســی و بالــغ بــر ســی جلســه  کارگــروه  و همــراه بــا تعامــل و اســتقبال مناســب اعضــای محتــرم ســتاد در ســایر قــوا و ســی جلســه 

ــت. ــرده اس ک ــزار  ــی برگ ــای فرع کمیته ه
ح ذیل بوده است: در دوره اخیر برگزاری جلسات اصلی ستاد شاهد تغییر و بهبود عمده به شر

تشکیل منظم )سه هفته در میان(؛  ●
حضــور مســتمر اعضــای ســتاد از هــر ســه قــوه )خصوصــًا حضــور مســتمر معــاون اول قــوه قضائیــه برخــاف دوره قبــل   ●

کــه حتــی یــک جلســه نیــز حاضــر نشــده بودنــد(؛
رشد 31 درصدی تعداد جلسات اصلی؛  ●

همچنین جلسات کارگروه های کارشناسی و کمیته فرعی نیز شاهد بهبود و ارتقای ذیل بوده است:
ح مبانی جدید در پیشگیری از فساد؛  ● رشد 60 درصدی تعداد جلسات کارگروه و طر
تعریف کمیته های فرعی با مسئولیت دستگاه های ذی ربط برای انجام مأموریت های مدنظر ستاد؛  ●

منبع: سایت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی، قسمت معرفی ستاد، آخرین تاریخ به روزرسانی 95/7/14.
ــز در  ــرده اســت. همچنیــن تعــداد شــش جلســه نی ک ــزار  ــا مفاســد اقتصــادی در کل 36 جلســه برگ ــارزه ب ــت یازدهــم، ســتاد مب در دول
کنــون 42 جلســه تشــکیل داده باشــد.   ع در دولــت تحــت ریاســت آقــای روحانــی تا دولــت دوازدهــم برگــزار شــده تــا ایــن ســتاد در مجمــو

)لینــک منبــع( 

گزارشی از فعالیت های چند سال اخیر ه( 
کنــون فرازوفرودهــای متعــددی داشــته اســت و در دوره هــای متعــدد  عملکــرد ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا مفاســد از آغــاز تأســیس تا
ح  ح تحقیــق و تفحــص از ایــن ســتاد در مجلــس مطــر وقفه هایــی در تشــکیل جلســات ســتاد به وجــود آمــده اســت. در ســال 1384 نیــز طــر
ح توســط هیئت رئیســه مجلــس در آن ســال اعــام وصــول نشــد و بنــا شــد نماینــدگان در جلســه ای بــا رئیــس قــوه قضائیــه  شــد، امــا ایــن طــر
ــد  ــا مفاس ــارزه ب ــی مب ــتاد هماهنگ ــخنگوی س ــاه، س ــا ایزدپن ــام عبدالرض ــان دوران حجت االس ــد. در هم ح کنن ــر ــود را مط ــات خ موضوع
کــه ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی منحــل می شــود اذعــان داشــت: »بــا توجــه بــه شــعار و  اقتصــادی، بــا اعــام ایــن خبــر 
محــور حرکــت دولــت و مجلــس مبنــی بــر مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی و تبعیــض، شــاید نیــازی بــه ســتاد نداشــته باشــیم«.  )لینــک منبــع(  
هرچنــد ایــن ســتاد هیــچ گاه منحــل نشــد، امــا همچنــان نتوانســته عملکــرد مؤثــری از خــود نشــان داد. در مردادمــاه 1395 بنــا بــه دســتور 
اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیس جمهــور و رئیــس ســتاد هماهنگــی بــا مفاســد اقتصــادی، وزارت اطاعــات و دبیرخانــه ســتاد 
ــه ســتاد  ــا مفاســد اقتصــادی شــدند. وی طــی بخشــنامه ای وزارت اطاعــات و دبیرخان ــا مفاســد مســئول نظــارت ب ــارزه ب هماهنگــی مب

ح اســت: کــرد. متــن ایــن بخشــنامه بــه ایــن شــر هماهنگــی بــا مبــارزه بــا مفاســد را مســئول نظــارت بــا مفاســد اقتصــادی 
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بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقاب اسامی و استانداری ها:
 در اجــرای مــواد )13( و )15( قانــون ارتقــای ســامت نظــام اداری و مقابلــه بــا فســاد مصــوب 1390 و بنــد )6( مــاده   ●

ع  )2( و مــواد )4( و )5( آیین نامــه پیشــگیری و مقابلــه نظام منــد و پایــدار بــا مفاســد اقتصــادی در قــوه مجریــه موضــو
کلیــه دســتگاه های اجرایــی موظف انــد ضمــن  خ 28/1/1392  تصویب نامــه شــماره 192087/ ت 50328 هـــ مــور
کلیــه مراحــل پیگیــری پرونده هــای تخلــف و فســاد درون دســتگاه  ــا دســتگاه های نظارتــی مســئول در  همــکاری ب
کــم دادگســتری بــه عمــل  مربــوط، اقدامــات الزم را به منظــور پیگیــری حقوقــی و قضائــی پرونده هــای مذکــور در محا
ع مــاده 4( آیین نامــه یادشــده منعکــس نماینــد. در غیــر  آورده و نتیجــه را از طریــق ســامانه رصــد و نظــارت )موضــو

ایــن صــورت مشــمول مجازات هــای مقــرر در قانــون می شــوند.
مســئولیت اجرایــی ایــن بخشــنامه بــر عهــده رؤســای دســتگاه های اجرایــی و نظــارت بــر حســن اجــرای آن مشــترکا   ●

ًبــر عهــده وزارت اطاعــات و دبیرخانــه ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی اســت.
ع ایــن بخشــنامه   ● گــزارش اقدامــات موضــو دبیرخانــه ســتاد یادشــده موظــف اســت بــا همــکاری وزارت اطاعــات 

ــد. ــه دفتــر معــاون اول رئیس جمهــور ارســال نمای ــار از دســتگاه های اجرایــی ذی ربــط اخــذ و ب را هــر شــش مــاه یــک ب
این بخشنامه را در 16 مرداد 95 اسحاق جهانگیری برای اجرا اباغ کرد.  )لینک منبع( 

ع مقابلــه بــا زمین خــواری، به عنــوان یکــی از مظاهــر  کیــد بــر اهمیــت موضــو در جلســه ســی و پنجم ســتاد، اســحاق جهانگیــری بــا تأ
کــه منجــر بــه شــکل گیری کارگــروه  ح شــده  کنــون مباحــث مختلفــی در جلســات ســتاد مطر مفاســد اقتصــادی گفــت: »در ایــن خصــوص تا
فراقــوه ای مبــارزه بــا زمین خــواری شــده اســت.« وی بــا اشــاره بــه مســئولیت ایــن کارگــروه فــرا قــوه ای بــرای آسیب شناســی در خصــوص 
پدیــده زمین خــواری و پیشــنهاد ایــن کارگــروه مبنــی بــر ایجــاد پنجــره واحــد و ســامانه یکپارچــه بــرای نظــارت الکترونیــک بــر امــور مرتبــط 
ــرای هماهنگی هــای الزم میــان  ــا ایجــاد آن، بســتری ب ــا زمیــن، اظهــار داشــت: »اصــل ایجــاد چنیــن ســامانه ای مــورد تأییــد اســت و ب ب

دســتگاه های مربوطــه صــورت خواهــد گرفــت. البتــه الزم اســت ایــن ســامانه هماهنــگ و در راســتای دولــت الکترونیــک باشــد«.
اســحاق جهانگیــری در جلســه ســی وهفتم ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی در مهرمــاه 96، بــا بیــان اینکــه یکــی از 
ــت  ــرای پیشــگیری از تخلفــات اســت، اظهــار داشــت: در دول ــت یازدهــم( برنامه ریــزی ب تصمیمــات خــوب ســتاد در دوره گذشــته )دول
یازدهــم بــر اســاس مصوبــه دولــت در هــر دســتگاه اجرایــی کارگروهــی بــا مســئولیت باالتریــن مقــام دســتگاه و بــا حضــور بخش هــای 
ــه ســمت  ــر امضاهــای طایــی را شناســایی و ب ــد گلوگاه هــای فســادخیز نظی ــی، بازرســی و حراســت تشــکیل شــدند و موظــف بودن نظارت
ــا جدیــت دنبــال  ــز ب ــت دوازدهــم نی کــه در دول ــت الکترونیــک حرکــت کننــد  ــز پیاده ســازی دول شفاف ســازی و اطاع رســانی شــفاف و نی
ــود. در ایــن شــیوه  ــا پدیــده کاهبــرداری جمعــی ب ــات ایــن جلســه تشــکیل کارگروهــی در خصــوص مبــارزه ب خواهــد شــد. یکــی از مصوب
خ ســود بانکــی و عــرف  گرانــه و واهــی پرداخــت ســودهای باالتــر از نــر متخلفیــن بــا سوءاســتفاده از اعتمــاد عمومــی و وعده هــای اغوا
فعالیت هــای اقتصــادی، پــس از جــذب ســپرده و ســرمایه پذیری از عمــوم افــراد بــا عناویــن مختلــف نظیــر مضاربــه، گردشــگری، خــودرو، 
مســکن، صنعــت و مشــاغل متعــدد در نهایــت بــا تقلــب و انحــراف منابــع از فعالیــت اقتصــادی و مصــرف در راســتای منافــع شــخصی 

ــع(   ــک منب ــوند. )لین ــراد می ش ــوق اف ــع حق ــب تضیی موج
کــه  امــا پــس از آن از مهرمــاه 96 تــا خــرداد 97 به مــدت هشــت مــاه جلســات ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی برگــزار نشــد 

انتقادهــای فراوانــی را بــه همــراه داشــت.  )لینــک منبــع(  
ســرانجام، در 28 خــرداد 97 برگــزاری ایــن جلســات از ســر گرفتــه شــد. در جلســه ســی و نهم ایــن ســتاد در 12 تیرمــاه 1397، اســحاق 
جهانگیــری، معــاون اول رئیس جمهــور و رئیــس ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و مالــی، بــا توجــه بــه تحــوالت صورت گرفتــه 
کیــد ایــن  خ داده در دوره هــای گذشــته در شــرایط تحریــم گفــت: »تأ و خــروج یک جانبــه امریــکا از برجــام بــا اشــاره بــه تجربــه فســادهای ر
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ســتاد بــه حداقــل رســیدن دغدغــه دســتگاه های نظارتــی و همــکاری آن هــا بــا دســتگاه های اجرایــی بــرای اتخــاذ تصمیمــات الزم و 
جلوگیــری از تکــرار تجــارب تلــخ بــروز مفاســد در شــرایط تحریــم اســت«. در ایــن جلســه، نماینــده وزارت نفــت ارزیابی هــای دســتگاه 
کــرد و بــه تشــریح راهکارهــا  ع خــود از نحــوه شــکل گیری فســاد در دوران تحریم هــای گذشــته و آسیب شناســی انجام شــده را ارائــه  متبــو
ــا ارائــه گزارشــی  ع و تکــرار تخلفــات در شــرایط جدیــد پرداخــت. رئیــس کل بانــک مرکــزی نیــز ب و پیشــنهاد هایی بــرای جلوگیــری از وقــو
ح کــرد و مقــرر شــد هماهنگی هــای الزم را بــا نهادهــای نظارتــی  مختصــر مــواردی را در خصــوص مشــکات دوره تحریم هــای گذشــته مطــر
دربــاره رفــع مشــکات در دوره آتــی تحریم هــا بــه عمــل آورد. نماینــده ســازمان اطاعــات ســپاه پاســداران هــم در ایــن نشســت گزارشــی 
کــرد و بــه بیــان آسیب شناســی و ارائــه راهکارهــای ایــن ســازمان در خصــوص  از برخــی مــوارد تخلــف در دوره گذشــته تحریم هــا را ارائــه 

جلوگیــری از بــروز فســاد در شــرایط تحریــم پرداخــت.  )لینــک منبــع( 
ح ایجــاد »پنجــره واحــد مدیریــت زمیــن« بــرای مقابلــه بــا پدیــده زمین خــواری تصویــب شــد.  در جلســه چهــل و دوم پیش نویــس طــر
در همیــن راســتا در 18 فروردین مــاه 1398 اعــام شــد پــس از پیگیری هــای دبیرخانــه ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی 1550 

هکتــار از اراضــی ملــی شهرســتان زاهــدان آزاد شــد.  )لینــک منبــع( 
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  مرکز مطالعات و پژوهش های سالمت اداری و مبارزه با فساد قوه قضائیه
سال تأسیس: 1387

الف( تاریخچه تأسیس مرکز
نظــارت و بازرســی بــا توجــه بــه قلمــرو وســیع خــود، نیازمنــد مرکــزی مطالعاتــی اســت کــه بتوانــد در حوزه هــای مختلــف مبــارزه بــا فســاد 
و ارتقــای ســامت اداری بــه پژوهــش و مطالعــه اقــدام کنــد. بــه ایــن ترتیــب ضمــن افزایــش دانــش نظــری پیرامــون نظــارت و بازرســی 
ــر مبنــای چنیــن  ــه دنبــال آن، بهبــود ســامت اداری در کشــور فراهــم خواهــد شــد. ب امــکان ارتقــای وضعیــت گزارش هــای بازرســی و ب
دغدغــه ای مرکــز مطالعــات و پژوهش هــای ســامت اداری و مبــارزه بــا فســاد قــوه قضائیــه در ســازمان بازرســی کل کشــور بــا هــدف انجــام 
ح هــای مطالعاتــی و تحقیقاتــی کاربــردی و نظــری به منظــور بهبــود وضعیــت بازرســی و گزارش هــای آن و شناســایی مؤلفه هــای بــروز  طر
کــه دوهفته نامــه علمی-پژوهشــی ســازمان بازرســی کل  فســاد و ارائــه راهکارهــای ارتقــای ســامت اداری در ســال 1387 تأســیس شــد 
ــز در تابســتان 1388 اولیــن شــماره فصلنامــه  کــرد. همچنیــن ایــن مرک ــزارش پژوهشــی« را در بهمن مــاه 87 منتشــر  ــا عنــوان »گ کشــور ب
کــرد و بــا توجــه بــا آنکــه هیــچ اشــاره مســتقیمی بــه تاریــخ تأســیس ایــن مرکــز وجــود نــدارد انتشــار ایــن  »دانــش ارزیابــی« را در منتشــر 

نشــریات نشــان می دهــد تاریــخ تأســیس ایــن مرکــز در ســال 1387 اســت.  )لینــک منبــع( 

ب( شرح وظایف و اهداف
کاربــردی و نظــری به منظــور بهبــود وضعیــت بازرســی و گزارش هــای  ح هــای مطالعاتــی و تحقیقاتــی  ایــن مرکــز بــا هــدف انجــام طر
آن و شناســایی مؤلفه هــای بــروز فســاد و ارائــه راهکارهــای ارتقــای ســامت اداری تأســیس  شــده اســت و صرفــًا یــک مرکــز مطالعاتــی اســت 

ح زیــر اســت: کــه مهم تریــن وظایــف تعریف شــده بــرای ایــن مرکــز بــه شــر
تأمین نیازهای پژوهشی معاونت ها و ادارات کل بازرسی سازمان؛  ●
انجام پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای گزارش های بازرسی و نظارتی سازمان؛  ●
انجام پژوهش های موردی حسب درخواست ریاست و معاونین سازمان؛  ●
 انجام پژوهش های نظری و انتشار نتایج آن از طریق چاپ فصلنامه و گزارش پژوهشی؛  ●
 برقراری زمینه های الزم برای ارتباط مؤثر پژوهشگران و نخبگان با مرکز؛  ●
 برگزاری همایش ها و سمینارها با حضور کارشناسان و پژوهشگران فعال در حوزه بازرسی و نظارت؛  ●
کز و دفاتر مطالعاتی و پژوهشی فعال در زمینه مبارزه با فساد و ارتقای سامت اداری؛  ●  ارتباط با مرا
 ایجاد زمینه دسترسی پژوهشگران فعال در حوزه مبارزه با فساد به آثار و متون مربوطه؛  ●
فراهــم آوردن امــکان دسترســی بــه منابــع مــورد نیــاز پژوهشــگران از طریــق کتابخانــه و ســایت ســازمان بازرســی.    ●

)لینــک منبــع( 
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

ج( ساختار اجزا و اعضا
ایــن مرکــز زیرمجموعــه ســازمان بازرســی کل کشــور اســت و دکتــر حمیدرضــا ملــک محمــدی ریاســت ایــن مرکــز را بــر عهــده دارد.  

)لینــک منبــع( 

گزارش عملکرد د( 
کنون؛  ● انتشار 120 شماره دوهفته نامه »گزارش پژوهشی« از سال 1387 تا
کنون؛  ● انتشار 36 شماره فصلنامه »دانش ارزیابی« از سال 1388 تا
کنون؛  ● انتشار 13 شماره فصلنامه »همه با هم علیه فساد« از سال 1394 تا
انتشــار ده عنــوان کتــاب در زمینــه فســاد، مبــارزه بــا فســاد و ارتقــای ســامت اداری کــه عناویــن ایــن کتــب بــه قــرار   ●

زیــر اســت:
تحلیل فساد در بخش جنگل؛  ●
ارزیابی ظرفیت نهادهای مبارزه با فساد: راهنمایی برای مسئوالن؛  ●
آمبودزمان در آسیا/ارتقای پاسخگویی در ارائه خدمات عمومی؛  ●
کادمی ها و نهادهای ضد فساد؛  ● آ
منبع شناسی مطالعات مبارزه با فساد، بازرسی و نظارت؛  ●
شاخص های اندازه گیری فساد و ضد فساد؛  ●
 مبارزه با فساد در اقتصادهای در حال گذار؛ ارمنستان؛  ●
در راه کشوری عاری از فساد؛ اقدامات مبارزه با فساد در مالزی؛  ●
 »اظهار دارایی های مقامات دولتی« ابزاری برای پیشگیری از فساد؛  ●
 رویه قضائی و قوانین موضوعه در مورد جرائم کارکنان دولت.  )لینک منبع(   ●
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  شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول شویی و تأمین مالی تروریسم
سال تأسیس: 1387

الف( تاریخچه تأسیس شورا
قانــون مبــارزه بــا پول شــویی در ســال 1386 در مجلــس هفتــم مصــوب شــد و در اســفند همــان ســال بــه تأییــد شــورای نگهبــان نیــز 
ــل  ــردازش و تحلی ــع آوری، پ ــر جم ــط در ام ــتگاه های ذی رب ــردن دس ک ــگ  ــور هماهن ــد به منظ ــون بای ــن قان ــاده 4 ای ــاس م ــر اس ــید. ب رس
گزارش هــای واصلــه، تهیــه سیســتم های اطاعاتــی هوشــمند، شناســایی معامــات مشــکوک و  اخبــار، اســناد و مــدارک، اطاعــات و 
به منظــور مقابلــه بــا جــرم پول شــویی شــورای عالی مبــارزه بــا پول شــویی بــه ریاســت و مســئولیت وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی و بــا 
عضویــت وزرای صنعــت، معــدن و تجــارت، اطاعــات، کشــور و رئیــس بانــک مرکــزی تشــکیل شــود. نخســتین جلســه شــورای عالی 
مبــارزه بــا پول شــویی فروردین مــاه 1387 بــه ریاســت وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی تشــکیل شــد و در آن ســاختار موقــت دبیرخانــه 
ح وظایــف آن بــه تصویــب رســید. در ســال 1397 قانــون مبــارزه بــا پول شــویی مــورد بازنگــری و  شــورای عالی مبــارزه بــا پول شــویی و شــر
اصــاح قــرار گرفــت کــه بــر اســاس اصاحــات انجام شــده نــام ایــن شــورا بــه شــورای عالی مقابلــه و پیشــگیری از جرائــم پول شــویی و تأمیــن 

مالــی تروریســم تغییــر یافــت. )لینــک منبــع( 

ب( شرح وظایف و اهداف
کــه ایــن  ایــن شــورا به منظــور هماهنگــی بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا جرائــم پول شــویی و تأمیــن مالــی تروریســم تشــکیل می  شــود 

هــدف در مــاده 4 اصاحیــه قانــون مبــارزه بــا پول شــویی تصریــح شــده اســت.  )لینــک منبــع( 
 وظایف این شورا عبارت است از:

تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون؛  ●
تهیه و پیشنهاد آیین نامه های الزم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیئت وزیران؛  ●
هماهنــگ کــردن دســتگاه های زیرمجموعــه دولــت در امــر جمــع آوری، پــردازش و تحلیــل اخبــار، اســناد، مــدارک،   ●

گــزارش بــه مراجــع  اطاعــات و گزارش هــای واصلــه، تهیــه ســامانه های هوشــمند و شناســایی معامــات مشــکوک و 
ذی ربــط جهــت انجــام اقدامــات الزم.

الیحــه اولیــه ایــن قانــون کــه در تاریــخ 97/7/3 در مجلــس در حــال رســیدگی بــود و در مجلــس نیــز تصویــب شــد وظیفــه چهارمــی نیــز 
بــر عهــده شــورا قــرار داشــت ایــن وظیفــه بــه قــرار زیــر بــود:

همکاری هــای بین المللــی و تبــادل تجــارب و اطاعــات بــا ســازمان های مشــابه در ســایر کشــورها در زمینــه مبــارزه   ●
بــا پول شــویی در چارچــوب مفــاد مــاده 12 ایــن قانــون.  )لینــک منبــع( 

اما در سند نهایی که به تصویب مجمع رسیده است این بند از ماده 4 حذف شده است  )لینک منبع( 
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اسی ںز ݡکارسݒ

ج( ساختار، اجزا و اعضای شورا
این شورا متشکل از وزارتخانه ها و سازمان های زیر است:

وزارت اقتصاد و دارایی )که وزیر این وزارتخانه ریاست شورا را بر عهده دارد(؛  ●
وزارت صنعت، معدن و تجارت؛  ●
وزارت اطاعات؛  ●
وزارت کشور؛  ●
وزارت دادگستری؛  ●
وزارت امور خارجه؛  ●
نماینده رئیس قوه قضائیه؛  ●
دادستان کل کشور یا نماینده وی؛  ●
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی؛  ●
رئیس سازمان اطاعات سپاه؛  ●
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران؛  ●
ســه نفــر از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی به عنــوان ناظــر بــه پیشــنهاد کمیســیون های اقتصــادی، شــوراها   ●

و امــور داخلــی کشــور و قضائــی و حقوقــی و تصویــب مجلــس.
کــه بــر اســاس مــاده 7 مکــرر قانــون   یکــی از اجــزای شــورای عالی مقابلــه و پیشــگیری از جرائــم پول شــویی و تأمیــن مالــی تروریســم 
ــی یــک  ــر اســاس تبصــره 2 از ایــن ماده قانونــی مرکــز اطاعــات مال ــی اســت. ب ــا پول شــویی تشــکیل می شــود مرکــز اطاعــات مال مبــارزه ب
مؤسســه دولتــی تابــع وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی اســت. ایــن مرکــز متشــکل از رئیــس و بــه تعــداد الزم معــاون و گروه هــای کارشناســی 
از قبیــل کارگــروه حقوقــی قضائــی، پیگیــری و نظــارت، تحلیــل و بررســی اطاعــات مالــی اســت. رئیــس مرکــز از میــان افــراد دارای حداقــل 
ــوب  ــورا منص ــس ش ــم رئی ــا حک ــورا و ب ــای ش ــوم اعض ــل دوس ــا رأی حداق ــر ب ــرایط زی ــا ش ــط و ب ــی مرتب ــا قضائ ــی ی ــابقه مدیریت ــال س ده س
ــر اســاس  ــون ب ــز در چارچــوب ایــن قان ــار مجــاز اســت. تشــکیات ایــن مرک ــرای یــک ب ــد آن ب می شــود. دوره ریاســت چهــار ســال و تجدی

کــه شــورا تدویــن می کنــد و بــه تصویــب هیئت وزیــران می رســد. آیین نامــه ای اســت 
وظایف و اختیارات مرکز اطاعات مالی به قرار زیر است:

گــردآوری، نگهــداری، تجزیه وتحلیــل و ارزیابــی اطاعــات و بررســی معامــات و عملیــات مشــکوک بــه   ● دریافــت، 
گــزارش  پول شــویی و تأمیــن مالــی تروریســم، ردیابــی جریــان وجــوه و انتقــال امــوال بــا رعایــت ضوابــط قانونــی و 

ــی تروریســم. ــه پول شــویی و تأمیــن مال معامــات و عملیــات مشــکوک ب
وزارت اطاعــات، نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی ایــران، گمــرک جمهــوری اســامی ایــران، بانــک مرکــزی   ●

جمهــوری اســامی ایــران، بانک هــا، ســازمان ثبت احــوال کشــور، بیمــه مرکــزی ایــران، ســازمان امــور مالیاتــی کشــور، 
ک کشــور، ســازمان حسابرســی، ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا  ســازمان ثبــت  اســناد و امــا
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ــا مــواد مخــدر و ســازمان تعزیــرات حکومتــی موظف انــد پاســخ اســتعامات مرکــز در  قاچــاق کاال و ارز، ســتاد مبــارزه ب
کنش هــای مالــی مشــکوک بــه پول شــویی را به صــورت برخــط امــن  مــورد اطاعــات تکمیلــی مرتبــط بــا معامــات و ترا
ــاله  ــه پنج س ــون برنام ــاده 110 قان ــاظ م ــا لح ــاده ب ــن م ع ای ــو ــات موض ــن، اطاع ــد. همچنی ــال کنن ــز ارس ــن مرک ــه ای ب
ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران مصــوب 1395/12/14 در اختیــار قــوه 

قضائیــه قــرار دهنــد.
ــی تروریســم و اطــاع بــه مرجــع   ● ــا امــوال مشــکوک بــه پول شــویی و تأمیــن مال جلوگیــری از نقــل و انتقــال وجــوه ی

صالــح قضائــی جهــت رســیدگی مطابــق حکــم تبصــره 1 ایــن مــاده.
ــی تروریســم در قالــب ابــاغ اصــول   ● ــا پول شــویی و تأمیــن مال ارائــه مشــاوره بــه اشــخاص مشــمول بــرای مبــارزه ب

ــا. راهنم
ع ایــن   ● گــزارش معامــات مالــی مشــکوک و اعمــال موضــو تدویــن آیین نامه هــای مربــوط بــه روش هــا و مصادیــق 

قانــون و قانــون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم جهــت تصویــب در هیئت وزیــران و ســپس ارجــاع بــه مراجــع ذی ربــط.
تهیــه برنامه هــای آموزشــی در زمینــه آثــار زیان بــار پول شــویی و تأمیــن مالــی تروریســم، شــیوه های متــداول در   ●

ع جــرم. ــر پیشــگیری از آن از طریــق شــورای عالی پیشــگیری از وقــو انجــام جرائــم مذکــور و ابزارهــای مؤث
کــه در زمینــه   ● همــکاری بــا اشــخاص، ســازمان ها و نهادهــا یــا دســتگاه های دولتــی و ســازمان های مردم نهــاد 

مبــارزه بــا پول شــویی و تأمیــن مالــی تروریســم فعالیــت می کننــد.
گزارش هایــی دربــاره اقدامــات انجام شــده و ارائــه پیشــنهادهای مربــوط بــه شــورا و   ● تهیــه و ارســال منظــم 

جــرم. ع  وقــو از  پیشــگیری  شــورای عالی 
ــی و   ● ــه ای، بین الدول ــع منطق ــازمان ها، مجام ــورها، س ــایر کش ــابه در س ــز مش ک ــا مرا ــات ب ــادل اطاع ــکاری و تب هم

بین المللــی ذی ربــط مطابــق قوانیــن و مقــررات. ضوابــط و نحــوه همــکاری و تبــادل اطاعــات و همچنیــن چگونگــی 
کــه توســط شــورا تهیــه  شــده و بــه تصویــب شــورای عالی  انتخــاب طرف هــای تبــادل به موجــب آیین نامــه ای اســت 

امنیــت ملــی می رســد.
انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چارچوب مقررات این قانون.  )لینک منبع(   ●

گزارش عملکرد د( 
نخســتین جلســه شــورای عالی مبــارزه بــا پول شــویی در دولــت حســن روحانــی، در دولــت یازدهــم در خردادمــاه 93 و بــه ریاســت 
طیب نیــا، وزیــر وقــت اقتصــاد، برگــزار شــد. در ایــن جلســه گــزارش دبیرخانــه شــورا دربــاره آخریــن اقدامــات صورت گرفتــه در ســطح داخلــی 

ــا پول شــویی ارائــه شــد.  )لینــک منبــع(   و بین المللــی و بهتریــن اقدامــات انجام شــده دربــاره مبــارزه ب
ــروه  گ ــرد.  ک ــاره FATF بیانیــه ای صــادر  ح شــده درب ــا پول شــویی پیرامــون مســائل مطر ــارزه ب در شــهریورماه 1395 شــورای عالی مب
ــه ای  ــات مقابل ــام اقدام ــرای انج ــورها ب ــود از کش ــت خ ــه ای، درخواس ــار بیانی ــا انتش ــر 1395 ب ــارم تی ــخ چه ــی )FATF( در تاری ــدام مال اق
علیــه جمهــوری اســامی ایــران را به مــدت یــک ســال بــه حالــت تعلیــق درآورد. ایــن تعلیــق، نتیجــه اقدامــات متعــدد دولــت، مجلــس 
شــورای اســامی و قــوه قضائیــه در ســال های اخیــر، ازجملــه تصویــب قانــون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم و التــزام ایــران بــه اجــرای 
برنامــه اقــدام بــرای رفــع کاســتی های چارچــوب مبــارزه بــا پول شــویی و تأمیــن مالــی تروریســم منطبــق بــا قانــون اساســی اســت. تعلیــق 
ــه  ــق علی ــر به ناح ــال های اخی ــه در س ک ــت  ــی اس ــای بانک ــع محدودیت ه ــتای رف ــت در راس ــی مثب ــران، گام ــه ای ــه ای علی ــات مقابل اقدام
کشــورمان وضــع و موجــب تحمیــل هزینه هــای گــزاف شــده اســت. از این روســت کــه بیانیــه اخیــر گــروه اقــدام مالــی بــا مخالفــت البی هــای 
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

کــه خواســتار تــداوم محدودیت هــا علیــه ایــران هســتند. صهیونیســتی و برخــی کشــورهای دیگــر روبــه رو شــد 

گروه اقدام مالی: کارکرد   ماهیت و 
کــه در ســال 1989 تأســیس  شــده و کارکــرد آن عبــارت اســت از وضــع اســتانداردهایی  گــروه اقــدام مالــی، یــک نهــاد بین الدولــی اســت 
گــروه اقــدام مالــی تــاش  کــه ســامت نظــام مالــی را تهدیــد می کننــد.  بــرای مقابلــه بــا پول شــویی، تأمیــن مالــی تروریســم و ســایر جرائمــی 
می کنــد تــا اجــرای ایــن اســتانداردها در کشــورها را ارتقــا دهــد و همــکاری بین المللــی بــرای مبــارزه بــا سوءاســتفاده از بنگاه هــای اقتصــادی 

و نظــام مالــی در جهــت ارتــکاب جرائــم فــوق را تشــویق کنــد.

گروه اقدام مالی به طور خالصه شامل موارد زیر می شوند: استانداردهای 
شناسایی ریسک ها و در نظر گرفتن سیاست هایی برای همکاری داخلی؛  ●
تعقیب قضائی پول شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرائمی که سامت نظام مالی را تهدید می کنند؛  ●
اتخــاذ اقدامــات پیشــگیرانه بــرای بخــش مالــی اقتصــاد و ســایر بخش هــای مشخص شــده در اســتانداردها   ●

)بنگاه هــای اقتصــادی، مشــاغل غیرمالــی و غیــره(؛
ــه مقامــات ذی صــاح )مقامــات قضائــی، اجرایــی و نظارتــی( و ســایر   ● اعطــای اختیــارات و مســئولیت های الزم ب

ــی تروریســم؛ ــا پول شــویی و تأمیــن مال اقدامــات نهــادی بــرای مبــارزه ب

گروه اقدام مالی تسهیل همکاری بین المللی ضرورت همکاری و تعامل با 
مبــارزه بــا پول شــویی و تأمیــن مالــی تروریســم، یکــی از گام هــای ضــروری مبــارزه بــا فســاد مالــی در هــر کشــور اســت و اســتانداردهای 
ــای  ــا شــفافیت الزم در فض ــد ت کن ــال  ــا را اعم ــد آن ه ــاد بای ــا فس ــارزه ب ــه هــر کشــوری در راســتای مب ک ــی موازینــی هســتند  ــدام مال ــروه اق گ
کشــور ایجــاد شــود، فعالیت هــای مجرمانــه از فعالیت هــای قانونــی مشــروع متمایــز باشــند، مقامــات قضائــی و اجرایــی  اقتصــادی 
اختیــارات قانونــی و نهــادی الزم بــرای مقابلــه بــا جرائــم مالــی خصوصــًا در نظــام بانکــی را داشــته باشــند و مجازات هــای مؤثــر و بازدارنــده 
گــروه اقــدام مالــی را در قالــب  بــرای ارتــکاب ایــن جرائــم وضــع و اعمــال شــوند. از ایــن رو تقریبــًا تمامــی کشــورهای دنیــا اســتانداردهای 
کــرده و بــر اجــرای آن هــا نظــارت می کننــد. از ســوی  قوانیــن، آیین نامه هــا، دســتورالعمل ها و رویه هــای اجرایــی داخلــی خــود اعمــال 
کلیــه بانک هــا، مؤسســات مالــی، شــرکت ها و بنگاه هــای  کــه امــروزه  گــروه اقــدام مالــی از آن رو ضــرورت دارد  دیگــر همــکاری و تعامــل بــا 

ــی تروریســم را اجــرا کننــد. ــا پول شــویی و تأمیــن مال ــارزه ب ــد اســتانداردهای مب اقتصــادی در سراســر جهــان موظف ان

گروه اقدام مالی مبانی قانونی تعامل ایران و 
ــارب  ــادل تج ــویی تب ــا پول ش ــارزه ب ــورای عالی مب ــف ش ــی از وظای ــوب 11/2/ 1386 یک ــویی مص ــا پول ش ــارزه ب ــون مب ــب قان به موج
کــه در  و اطاعــات بــا ســازمان های مشــابه در ســایر کشــورها در چارچــوب مــاده 12 آن قانــون اســت و در ایــن مــاده نیــز قیــد شــده اســت 
کــه بیــن دولــت جمهــوری اســامی ایــران و ســایر کشــورها معاهــده معاضــدت قضائــی و اطاعاتــی در امــر مبــارزه بــا پول شــویی  مــواردی 
ج  ج در توافق نامــه صــورت خواهــد گرفــت. عــاوه بــر ایــن، یکــی از جرائــم اصلــی منــدر تصویــب شــده باشــد، همــکاری طبــق شــرایط منــدر
کــه در مــاده 14 بــه آن اشــاره شــده اســت.  در قانــون الحــاق جمهــوری اســامی ایــران بــه کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد، پول شــویی اســت 
ع همکاری هــای  کــه در تاریــخ 20. 7. 1387 بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســیده، موضــو در مــواد متعــددی از ایــن قانــون 
بین المللــی ذکــر شــده اســت. به عنــوان مثــال در بنــد )4( از مــاده )5( ایــن کنوانســیون )قانــون(، قیــد شــده اســت.: »کشــورهای عضــو 
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بــه نحــو مقتضــی و طبــق اصــول اساســی نظــام حقوقــی خــود بــا یکدیگــر و ســازمان های منطقــه ای و بین المللــی مربــوط در جهــت ارتقــا 
ع ایــن مــاده همــکاری خواهنــد نمــود« همچنیــن در قســمت »ب« از بنــد 1 مــاده 14 آن قیــد شــده اســت:  و توســعه اقدامــات موضــو
»بــدون خدشــه وارد آمــدن بــه مــاده )46( ایــن کنوانســیون، اطمینــان حاصــل شــود کــه مراجــع اداری، نظارتــی، ضابطیــن قانونــی و ســایر 
کــه قانــون داخــل  مراجــع متعهــد بــه مبــارزه بــا پول شــویی، ایــن توانایــی را دارنــد تــا در ســطح ملــی و بین المللــی در چارچــوب شــرایطی 
ــد  ــرار خواه ــر ق ــی را مدنظ ــات مال ــد اطاع ــاد واح ــور ایج ــن منظ ــد و بدی ــات کنن ــادل اطاع ــکاری و تب ــت، هم ــرده اس ک ــن  ــور تعیی آن کش
ــا به عنــوان مرکــز ملــی جمــع آوری، تجزیه وتحلیــل و نشــر اطاعــات مربــوط بــه پول شــویی خدمــت کنــد«. همچنیــن بنــد 9 مــاده  داد ت
ــا ســازمان ها و  ــی ایــران را »تبــادل اطاعــات ب ــا پول شــویی، یکــی از وظایــف واحــد اطاعــات مال 38 آیین نامــه اجرایــی قانــون مبــارزه ب
نهادهــای بین المللــی طبــق مقــررات« در نظــر گرفتــه و در بنــد 4 مــاده 5 کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد ایــن نکتــه نیــز قیــد شــده اســت: »در 
راســتای ایجــاد نظــام نظارتــی و کنترلــی طبــق ایــن مــاده و بــدون خدشــه وارد آمــدن بــه هــر مــاده ایــن کنوانســیون، از کشــورهای عضــو 
ــی و چندجانبــه علیــه پول شــویی اســتفاده کننــد« و  ــه ســازمان های منطقــه ای، بین الملل ــوط ب ــا از ابتــکارات مرب درخواســت می شــود ت
در بنــد 5 همــان مــاده نیــز ذکــر شــده اســت: »کشــورهای عضــو تــاش خواهنــد نمــود تــا همکاری هــای جهانــی، منطقــه ای، زیرمنطقــه ای 
و دوجانبــه را در بیــن مراجــع نظارتــی، قضائــی، ضابطیــن قانونــی و مالــی به منظــور مبــارزه بــا پول شــویی گســترش دهنــد«. مــواد دیگــر 
ایــن کنوانســیون عبارت انــد از: مــاده )44( در مــورد اســترداد امــوال مجرمیــن، مــاده )46( در رابطــه بــا معاضــدت قضائــی، مــاده )48( در 
خصــوص همــکاری در جهــت اجــرای قانــون، مــاده )52( در خصــوص پیشــگیری و کشــف و انتقــال عوایــد ناشــی از جــرم، مــاده )54( در 
خصــوص راهکارهــای اســترداد امــوال از طریــق همــکاری بین المللــی در زمینــه مصــادره، مــاده )56( در خصــوص همکاری هــای ویــژه، 
ــر اســاس مــاده 9 قانــون  ــه و تجزیه وتحلیــل اطاعــات مربــوط بــه فســاد. ایــن کنوانســیون ب مــاده )61( در خصــوص جمــع آوری، مبادل
مدنــی کــه مقــرر مــی دارد »مقــررات عهــودی کــه بــر طبــق قانــون اساســی بیــن دولــت ایــران و ســایر دول منعقــد شــده باشــد در حکــم قانــون« 

کلیــه دســتگاه ها و نهادهــا الزم االجراســت. در داخــل کشــور بــرای 
کــه بــه دولــت جمهــوری   عــاوه بــر ایــن در مــاده 16 قانــون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم مصــوب 13/ 11/ 1394 قیــد شــده اســت 
اســامی ایــران اجــازه داده می شــود در اجــرای ایــن قانــون مطابــق تعهــدات بین المللــی خــود در مبادلــه اطاعــات یــا معاضــدت قضائــی بــا 

ســایر کشــورها بــا رعایــت اصــل هفتــاد و هفتــم قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران همــکاری نمایــد.
 

گروه اقدام مالی  تعامالت با 
گــروه اقــدام مالــی، منحصــر بــه ماه هــای گذشــته و ایــن دولــت نبــوده و در دولت هــای ســابق نیــز تاش هــای گســترده ای  تعامــات بــا 
کــه بــه دلیــل فضــای منفــی بین المللــی ایجادشــده علیــه کشــور، منتهــی بــه  گــروه اقــدام مالــی صــورت گرفتــه اســت  در جهــت تعامــل بــا 

نتیجــه مطلــوب نشــده بــود.
دولــت تدبیــر و امیــد در راســتای تعهــد خــود بــه ملــت شــریف ایــران مبنــی بــر رفــع محدودیت هــای بین المللــی حرکــت در مســیر خــروج 

گــروه اقــدام مالــی را به عنــوان یکــی از برنامه هــای خــود مدنظــر قــرار داد. ایــران از فهرســت کشــورها و مناطــق پرخطــر و غیرهمــکار 
کــه ایــران به عنــوان یکــی از قربانیــان عملیــات تروریســتی  کیــد شــد  در ایــن راســتا، در نشســت های بین المللــی بــر ایــن نکتــه تأ
همــواره اقدامــات گســترده ای را بــرای مقابلــه بــا تمامــی ابعــاد تروریســم انجــام داده اســت. همچنیــن مقــررات، مصوبــات و آیین نامه هــا 
کــه در دولت هــای گذشــته و ســال های اخیــر در راســتای مبــارزه بــا پول شــویی در ســطح کشــور تصویــب  و دســتورالعمل های متعــددی 
ــا تأمیــن مالــی تروریســم در پایــان ســال  شــده اند، معرفــی گردیــد. ازجملــه مهم تریــن ایــن اقدامــات، انعــکاس تصویــب قانــون مبــارزه ب
1394 توســط مجلــس شــورای اســامی بــوده اســت. تدابیــر مزبــور منجــر بــه تعلیــق »اقدامــات مقابلــه ای« علیــه کشــور شــد و ایــن اقدامات، 
بــه فضــل خــدا در چارچــوب قانــون اساســی و سیاســت های کان نظــام تــا خــروج کامــل از فهرســت کشــورها و مناطــق پرخطــر و غیرهمــکار 
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ادامــه خواهــد داشــت.

گروه اقدام مالی پاسخ به انتقادات ارائه اطالعات نظام مالی ایران به 
ح  شــده اســت، امــکان ارائــه اطاعــات مالــی ایــران بــه گــروه اقــدام مالــی اســت. بــرای گــروه  یکــی از انتقاداتــی کــه در روزهــای اخیــر مطــر
کارا و اثربخشــی بــرای مبــارزه بــا پول شــویی و تأمیــن مالــی تروریســم وجــود داشــته  کــه در کشــورها قوانیــن ملــی  اقــدام مالــی مهــم اســت 
باشــد؛ مقامــات قضائــی و اجرایــی، اختیــارات کافــی بــرای نظــارت بــر اجــرای ایــن قوانیــن و مقــررات داشــته باشــند؛ شناســایی مشــتری 
گــروه اقــدام مالــی بــه جمــع آوری  در مؤسســات مالــی انجــام شــود؛ ســوابق معامــات بــرای مــدت مشــخصی نگهــداری شــود و نظایــر آن. 
کنش هــا و معامــات خاصــی نمی پــردازد. ایــن گــروه، هیــچ مکانیســمی بــرای دریافــت اطاعــات از بانک هــا و کشــورها نــدارد  اطاعــات ترا

کنش هــا. گــروه بررســی سیاســت ها و رویه هاســت نــه داده هــا، معامــات و ترا و اساســًا کارکــرد ایــن 
ارائه اطاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها

گــروه اقــدام مالــی باعــث خواهــد شــد تــا اطاعــات بانکــی ایــران در دســترس امریــکا و  کــه عضویــت در  ایــن نگرانــی ابــراز شــده اســت 
ســایر کشــورها قــرار گیــرد. واقعیــت ایــن اســت کــه هیچ یــک از اعضــای گــروه اقــدام مالــی بــه دلیــل عضویــت در ایــن گــروه، متعهــد نیســت 
کــه اطاعــات مشــتریان نظــام مالــی خــود را در اختیــار ســایر اعضــا قــرار دهــد و هرگونــه تبــادل اطاعاتــی میــان اعضــا بــر اســاس معاهــدات 

دوجانبــه یــا چندجانبــه میــان آن هــا و پــس از تصویــب مجالــس و ســایر مراجــع ذی صــاح داخلــی آن هــا خواهــد بــود.
روشــن اســت در معاهــدات معاضــدت قضائــی کــه میــان جمهــوری اســامی ایــران و ســایر کشــورها منعقــد شــده اند و تمامــًا بــه تصویــب 
ــا انتقــال اطاعــات حســاس در نظــر گرفتــه شــده و  ــا خواهنــد رســید دغدغه هــای کشــور در رابطــه ب و تأییــد شــورای نگهبــان رســیده و ی

تحفظ هــای الزم صــورت گرفتــه و خواهــد گرفــت.

تعریف تروریسم
کــه تفســیر کشــورهای  گــروه اقــدام مالــی موظــف خواهــد شــد  کــه ایــران به واســطه همــکاری بــا  ح شــده دیگــر ایــن اســت  انتقــاد مطر
ــی هیــچ تعریفــی از تروریســم ارائــه نــداده و بــه معرفــی مشــاغل و ابزارهایــی  گــروه اقــدام مال غربــی از تروریســم را بپذیــرد. گفتنــی اســت 
کــه ممکــن اســت مــورد سوءاســتفاده تأمین کننــدگان مالــی تروریســم قــرار گیرنــد و توصیه هــای الزم را در ایــن خصــوص ارائــه  پرداختــه 
کــه مــورد اختــاف کشــورهای مختلــف قــرار دارد. بــا ایــن حــال، در کنوانســیون مبــارزه بــا  نمــوده اســت. تعریــف تروریســم امــری اســت 
کــه در قانــون مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم مصــوب 1394  تأمیــن مالــی تروریســم )1999(، تعریفــی از تروریســم پذیرفتــه شــده اســت 
ــا اندکــی تغییــر در عبــارات، مــورد قبــول قــرار گرفتــه اســت. به موجــب قانــون مزبــور، ایــران نیــز ماننــد  در جمهــوری اســامی ایــران نیــز ب
کــه از طریــق ارعــاب مــردم، قصــد تأثیرگــذاری بــر سیاســت ها و رویه هــای دولت هــا را دارنــد اعمــال  کثــر کشــورها اعمــال خشــونت باری را  ا
ــه  ــرای مقابل ــه ب ک ــل متحــد پیوســته اســت  ــه بخــش قابل توجهــی از کنوانســیون های ســازمان مل ــرده اســت و ب ک تروریســتی محســوب 
بــا تروریســم تدویــن شــده اند؛ بنابرایــن از جهــت مفهومــی، ایــران در تعریــف تروریســم بــا جامعــه بین المللــی همســو اســت. در رابطــه بــا 
کــه در قوانیــن خــود، نهادهــای ذیصــاح بــرای  مصادیــق ســازمان ها و گروه هــای تروریســتی، ایــران ماننــد هــر کشــور دیگــری حــق دارد 

تعییــن مصادیــق ســازمان ها و گروه هــای تروریســتی را مشــخص کنــد و ایــن مصادیــق را بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ابــاغ کنــد.

اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد
گــروه اقــدام مالــی مکلــف  کــه ایــران، بــا اجــرای اســتانداردهای  گــروه اقــدام مالــی ایــن اســت  ــا  یکــی از انتقــادات واردشــده بــر تعامــل ب
خواهــد شــد کــه قطعنامه هــای تحریمــی ســازمان ملــل متحــد علیــه خــود را اجــرا کنــد. مبنــای ایــن انتقــاد توصیــه شــماره 7 گــروه اقــدام مالــی 
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کــه مقــرر مــی دارد: »در اجــرای قطعنامه هــای شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد در ارتبــاط بــا جلوگیــری، ســرکوب و توقــف اشــاعه  اســت 
ســاح های کشــتارجمعی و تأمیــن مالــی آن، کشــورها بایــد تحریم هــای مالــی هدفمنــد را بــه اجــرا گذارنــد«. قطعنامه هــای یادشــده کشــورها 
را ملــزم می کننــد بــرای اطمینــان از اینکــه هیچ گونــه وجــه یــا دارایــی دیگــری، به طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم در اختیــار شــخص یــا نهــادی 
ــارات شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد -تحــت فصــل هفتــم منشــور ســازمان ملــل متحــد-  ــا به موجــب اختی کــه توســط ی ــرار نگیــرد  ق

معیــن شــده اند یــا اشــخاص مزبــور از آن وجــوه یــا دارایی هــا بهره منــد نشــوند، بــدون تأخیــر، وجــوه و دارایی هــای آن هــا را مســدود کننــد.
کــه ایــران بــه اجــرای قطعنامــه 1929  ــی اظهــار می دارنــد اجــرای ایــن توصیــه باعــث خواهــد شــد  گــروه اقــدام مال ــا  منتقــدان تعامــل ب
گــروه مذکــور در برنامــه اقــدام  و ســایر قطعنامه هــای تحریمــی علیــه خــود مکلــف شــود. در پاســخ بایــد گفــت اصــواًل اجــرای توصیــه هفتــم 
کشــورها، اجــرای تمامــی توصیه هــای چهل گانــه الــزام آور نبــوده و از ایــن  مــورد توافــق ذکــر نشــده اســت. همچنیــن مشــابه بســیاری از 
گــروه اقــدام مالــی( نیــز بایــد اشــاره نمــود  ع توصیــه ششــم  بابــت تعهــدی متوجــه کشــور نخواهــد بــود. در رابطــه بــا قطعنامــه 1267 )موضــو
کــه  ایــن قطعنامــه مرتبــط بــا القاعــده، طالبــان، داعــش، اســامه بــن الدن و ســایر اشــخاص و ســازمان های تروریســتی مرتبــط بــا آن هاســت 
اقدامــات متعــددی را علیــه جمهــوری اســامی ایــران انجــام داده انــد و ایــران نیــز هماننــد برخــی دیگــر از کشــورها قربانــی عملیــات تروریســتی 
گــروه بــوده اســت. از ایــن رو مفــاد ایــن قطعنامــه از ســال ها پیــش در بانک هــای کشــور اجــرا می شــود. حتــی در صــورت اضافــه شــدن  ایــن 
کــه در قانــون مجلــس  گیــرد، چرا اســامی دیگــر بــه ایــن فهرســت در قطعنامه هــای آتــی نیــز هیچ گونــه تحمیلــی نمی توانــد بــر کشــور صــورت 

کــه تشــخیص مصادیــق تروریســم تنهــا توســط شــورای عالی امنیــت ملــی کشــور صــورت می گیــرد. شــورای اســامی تصریــح شــده اســت 

قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا
گــروه اقــدام مالــی، مکلــف بــه اجــرای  کــه ایــران، بــا تعامــل بــا  ح شــده در روزهــای اخیــر، ایــن اســت  یکــی دیگــر از انتقــادات مطر
تحریم هــای امریــکا خواهــد شــد و لــذا بانک هــا و مؤسســات مالــی ایــران، مکلــف خواهنــد شــد رابطــه خــود را بــا نهادهــای باقی مانــده در 
فهرســت تحریم هــای امریــکا قطــع نماینــد. بــه لحــاظ فنــی و تخصصــی هیــچ امــری در اســتانداردهای گــروه اقــدام مالــی وجــود نــدارد کــه 
گــروه اقــدام مالــی  ایــران یــا هیــچ کشــور دیگــری را مکلــف بــه تبعیــت از تحریم هــای امریــکا نمایــد. رژیــم تحریم هــای امریــکا مســتقل از 
کلیــه اشــخاص ایرانــی، می تواننــد بــا یکدیگــر روابــط  کــه  اســت. عــاوه بــر ایــن، در متــن برجــام ایــن نکتــه مــورد اذعــان قــرار گرفتــه اســت 

مالــی و اقتصــادی داشــته باشــند

جمع بندی و نتیجه گیری
ــی  ــرار داشــته اســت و اقدامات ــا پول شــویی ق ــارزه ب ــی از ســال ها قبــل در زمــره برنامه هــای شــورای عالی مب ــروه اقــدام مال گ ــا  تعامــل ب
گــروه ویــژه اقــدام مالــی،  کــه منجــر بــه تعلیــق اقدامــات مقابلــه ای علیــه ایــران شــده اند نیــز منحصــر بــه دولــت فعلــی نیســت. تعامــل بــا 
گــروه اقــدام  کــه توصیه هــای  کــه مســتقل از بحــث برجــام و دولــت کنونــی اســت. در حــال حاضــر 198 کشــور، پذیرفته انــد  ضرورتــی اســت 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی همــکاری می کننــد از تعــداد دولت هــای عضــو ســازمان  کــه بــا  مالــی را اجــرا نماینــد؛ بنابرایــن تعــداد کشــورهایی 
ملــل متحــد )193 عضــو( نیــز بیشــتر اســت. بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد اجرایــی کــردن اســتانداردهای مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم و 
تعامــل بــا گــروه اقــدام مالــی در چارچــوب قانــون اساســی کشــور و بــا رعایــت مصالــح نظــام، یکــی از اقدامــات ضــروری بــرای مبــارزه بــا فســاد 
از یک ســو و ارتقــای روابــط بین المللــی نظــام مالــی و اقتصــادی کشــور اســت؛ از ایــن رو، همکاری هــای بین المللــی بــا در نظــر داشــتن کلیــه 

ماحظــات ملــی، امنیتــی و اقتصــادی تــا حصــول بــه نتایــج مطلــوب ادامــه خواهــد داشــت.  )لینــک منبــع(  



نهادهای حاکمیتی شفافیت و مبارزه با فساد در ایران

29

ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

کنوانسیون مبارزه با فساد   مرجع ملی 
سال تأسیس: 1389

الف( تاریخچه تأسیس
کــه در ســال 2003 تدویــن و تصویــب شــده اســت، اولیــن معاهــده جامــع بین المللــی اســت  ــا فســاد  کنوانســیون بین المللــی مبــارزه ب
کــه به طــور خــاص بــه مســئله مبــارزه بــا فســاد پرداختــه اســت. پیــش از تصویــب ایــن کنوانســیون چنــد معاهــده منطقــه ای )اروپایــی، 
کلیــه  امریکایــی و آفریقایــی( دربــاره وجوهــی از فســاد نظیــر رشــوه تدویــن و تصویــب شــده بــود، امــا کنوانســیون ضــد فســاد در 71 مــاده، 
مراحــل و ابعــاد مبــارزه بــا فســاد، یعنــی پیشــگیری، جــرم انــگاری، اســترداد مجرمیــن فســاد، معاضــدت قضائــی به منظــور تحقیــق و 
جمــع آوری ادلــه جــرم، بازگردانــدن امــوال و عوایــد ناشــی از فســاد و همــکاری بین المللــی در راســتای مبــارزه بــا فســاد را مــورد توجــه قــرار 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــد ب ــل متح ــازمان مل ــیون س ــت کنوانس ــه عضوی ــمًا ب ــخ 1388/1/20 رس ــز از تاری ــران نی ــامی ای ــوری اس ــت. جمه داده اس
خ 1388/12/24 وزارت  فســاد درآمــد و در اســفندماه همــان ســال، هیئت وزیــران به موجــب مصوبــه شــماره 44136/258840 مــور

ــا فســاد در کشــور تعییــن نمــود.  )لینــک منبــع(  دادگســتری را به عنــوان مرجــع ملــی کنوانســیون مبــارزه ب

ب( شرح اهداف و وظایف
آیین نامــه مرجــع ملــی و نهــاد هماهنگــی کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا فســاد، در مــاده 2 و 3 شــورای مرجــع ملــی 

را معرفــی می کنــد:
کنوانســیون فعالیــت می کنــد و هــدف آن ایجــاد  کنوانســیون تصویــب و مرجــع ملــی در چارچــوب  مــاده 2 ـ ایــن آیین نامــه در اجــرای 

کنوانســیون اســت. بســترهای الزم جهــت تحقــق اهــداف 
ح زیر است: ماده 3ـ  وظایـف و اختیارات مرجع ملی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به شر

1ـ  تدوین برنامه های اجرایی و دستورالعمل ها در زمینه اجرای مفاد کنوانسیون.  ●
ــا رعایــت   ● ع کنوانســیون ب ــا اشــخاص ذی صــاح موضــو ــا کنوانســیون ب 2ـ  تبــادل اطاعــات و تجربیــات مرتبــط ب

ــح کشــور مطابــق دســتورالعمل مصــوب مرجــع ملــی. مصال
ع کنوانســیون و حســب مــورد کمــک بــه افزایــش   ● 3ـ  ایجــاد هماهنگــی بیــن دســتگاه ها، نهادهــا و اشــخاص موضــو

همــکاری بیــن بخشــی در راســتای اجــرای کنوانســیون.
گــزارش و پیشــنهاد بــه مراجــع   ● 4ـ  شناســایی خألهــا و الزامــات و ضرورت هــای تقنینــی، اجرایــی و قضائــی و ارائــه 

مربــوط.
5ـ  برقراری ارتباط با دبیرخانه کنوانسیون و تشکیات وابسته با هماهنگی وزارت امور خارجه.  ●
6 ـ مشــارکت در تهیــه، تدویــن و پیگیــری تصویــب یادداشــت تفاهــم و موافقت نامه هــای دو یــا چندجانبــه و   ●

همکاری هــای  پیگیــری  به منظــور  بین المللــی  ســازمان های  و  دولت هــا  ســایر  بــا  روابــط  تنظیــم  در  همــکاری 
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از ظرفیت هــای آن. کنوانســیون و بهره گیــری بهینــه  بین المللــی در زمینــه اجــرای 
گزارش هــای مــرور، دوره ای و مــوردی جمهــوری اســامی ایــران بــا همــکاری ســایر   ● 7 ـ تهیــه، تنظیــم و ارائــه 

ذی ربــط. دســتگاه های 
8ـ  مدیریت و هدایـت فرآیند مرور سایر کشورهای عضو توسط جمهوری اسامی ایران.  ●
9ـ  تعییــن و معرفــی مأمــور یــا مأمــوران رابــط بــا هماهنگــی دســتگاه های ذی ربــط، به منظــور تســهیل ارتبــاط مؤثــر   ●

حســب مــورد بیــن مراجــع ذی صــاح داخلــی و خارجــی در چارچــوب ترتیبــات یــا موافقت نامه هــای دوجانبــه.
10 ـ مســاعدت بــه دســتگاه های اجرایــی و ســازمان های مردم نهــاد و بخــش خصوصــی به منظــور آمــوزش و   ●

ــزوم فراهم ســازی و تبــادل  تقویــت بنیــه علمــی و عملــی الزم در راســتای پیشــگیری و مبــارزه بــا فســاد و در صــورت ل
اطاعــات علمــی و تحقیقــی.

گاهی هــای عمومــی ازجملــه ایجــاد دیــدارگاه )پایــگاه(   ● 11ـ  همــکاری بــا دســتگاه های ذی ربــط به منظــور افزایــش آ
ــانی. اطاع رس

12ـ  نظارت و پیگیری مستمر بر اجرای مفاد کنوانسیون و ارزیابی آن.  ●
13 ـ مشــارکت مؤثــر در فعالیت هــای مجمــع دولت هــای عضــو و نهادهــای وابســته بــا هماهنگــی وزارت امــور   ●

خارجــه و همــکاری دیگــر نهادهــای صاحیــت دار داخلــی و پیگیــری، هماهنگــی و نظــارت بــر اجــرای مصوبــات 
مجمــع مذکــور در چارچــوب قوانیــن و مقــررات داخلــی.

همچنین برنامه های این کنوانسیون عبارت است از:
مدیریت فرآیند بررسی )مرور(  ●
ترمیم خألهای قانونی برای اجرای مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد  ●
مشارکت در هنجارسازی بین المللی در حوزه مبارزه با فساد  ●
 بهبود جایگاه ایران در رتبه های بین المللی فساد  ●
کاراتر با فساد  ●  ارتقای تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر و 
 ارتقای تسهیل و حمایت از همکاری های بین المللی و کمک های فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد  ●
اصاح و بازنگری قانون ارتقای سامت نظام اداری  ●
 تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی ضد فساد  ●
تدوین و اجرای برنامه های آموزشی ضد فساد  ●
شرکت در نشست های اصلی و فرعی ادواری کنوانسیون مبارزه با فساد )لینک منبع(   ●

ج( ساختار، اجزا و اعضا
شورای مرجع ملی با هدف هماهنگی و ارائه مشورت به رئیس این مرجع در موارد ارجاعی، با ترکیب زیر تشکیل می شود

رئیس مرجع ملی )وزیر دادگستری( به عنوان رئیس شورا  ●
 دبیر مرجع ملی )دبیر شورا(  ●
معاون حقوقی قوه قضائیه  ●
ع جرم قوه قضائیه  ●  معاون اجتماعی و پیشگیری از وقو
 رئیس کل دادگستری استان تهران  ●
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 رئیس سازمان حسابرسی یا یکی از معاونان وی  ●
 رئیس دیوان محاسبات کشور یا یکی از معاونان وی  ●
 رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا یکی از معاونان وی  ●
نمایندگان مطلع و تام االختیار از:  ●

وزارت اطاعات  ○
وزارت امور خارجه  ○
 وزارت امور اقتصادی و دارایی  ○
وزارت کشور  ○
 شورای عالی امنیت ملی  ○
 دادستانی کل کشور  ○
 بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران  ○
 قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی  ○
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسامی ایران  ○
 نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران  ○
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور  ○
 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور )لینک منبع(   ○

گزارش عملکرد د( 
کنوانسیون مبارزه با فساد در داخل کشور  1- اقدامات مرجع ملی 

بــا توجــه بــه اینکــه در امــر مبــارزه بــا فســاد در داخــل کشــور دســتگاه های مختلفــی دخیــل هســتند بــه همیــن منظــور بــرای هماهنگــی 
میــان دســتگاه های اجرایــی و قضائــی در زمینــه اجــرای تعهــدات کشــورمان ذیــل کنوانســیون شــورایی بــه نــام کارگــروه تخصصــی مرجــع 
کــه در آن نماینــدگان تعــداد قابل توجهــی از ســازمان های ذی ربــط  ملــی کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد در وزارت دادگســتری تشــکیل شــد 
)ازجملــه ســازمان بازرســی کل کشــور، دیــوان محاســبات، نیــروی انتظامــی، ســتاد مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی( حضــور دارنــد. قبــل از 
تصویــب آئین نامــه مرجــع ملــی کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد کــه در اســفند 1392 بــه تصویــب هیئت وزیــران رســید تعــداد 42 جلســه رســمی 
ع برگــزار شــده اســت و پــس از تصویــب آئین نامــه مذکــور تعــداد 8 جلســه، بــا  کارگــروه و ده هــا جلســه محــدود از اعضــای مرتبــط بــا هــر موضــو
عنــوان شــورای مرجــع ملــی کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد بــا موضوعــات مختلــف، نظیــر چگونگــی اجــرای برخــی مفــاد کنوانســیون، بررســی 

توصیه هــا و چالش هــای فصــول ســوم و چهــارم کنوانســیون مــورد بحــث و تبادل نظــر قــرار گرفتــه اســت.

ج کشور کنوانسیون مبارزه با فساد در خار 2- اقدامات مرجع ملی 
1-2- مدیریت فرآیند بررسی

یکــی از نوآوری هــای کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد، پیش بینــی مکانیســم نظــارت بــر اجــرای تعهــدات ناشــی از کنوانســیون موســوم بــه 
مکانیســم بررســی اســت. شــرایط و اصــول اجرایــی ایــن مکانیســم بــر اســاس بنــد 7 مــاده 63 کنوانســیون ضــد فســاد در ســومین اجــاس 

کنفرانــس دول عضــو در ســال 2009 بــا مشــارکت فعــال جمهــوری اســامی ایــران مــورد تصویــب قــرار گرفــت.
ــت دیگــر بررســی  طبــق ســازوکار یادشــده اجــرای مفــاد کنوانســیون از ســوی هریــک از دولت هــای عضــو توســط کارشناســان در دول
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می شــود. در اجــاس 2009 تصمیــم گرفتــه شــد تــا بررســی کشــورها در دو دوره پنج ســاله انجــام شــود. در دوره اول )2014-2010( اجــرای 
فصــول ســوم )جــرم انــگاری( و چهــارم )همکاری هــای بین المللــی( و در دوره دوم )2019-2015( اجــرای فصــول دوم )پیگیــری( و 

پنجــم )اســترداد امــوال ناشــی از فســاد( بررســی خواهنــد شــد.
در هــر دوره، هریــک از دولت هــا یــک مرتبــه بررســی خواهنــد شــد. بــه همیــن خاطــر و بــر اســاس قرعه کشــی صورت گرفتــه جمهــوری 
گوئــه بررســی و از ســوی کارشناســان اندونــزی و بــاروس مــورد بررســی  اســامی ایــران در ســال های 91-1390 بنــگادش را بــه همــراه پارا
قــرار گرفــت و در اجــاس خــرداد 1392 کمیتــه بین الدولــی بررســی مقــرر شــد تــا کشــورمان بــه همــراه سیشــل اجــرای فصــول ســوم و چهــارم 

توســط لبنــان را بررســی کنــد.
اقدامات انجام شده در جهت بررسی جمهوری اسامی از سوی اندونزی و باروس به این قرار است:

کشــور اندونــزی و بــاروس را به عنــوان   ● کمیتــه بین الدولــی بررســی بــه قیــد قرعــه دو  در جلســه خــرداد 1390 
کــرد و بــا ایــن اقــدام فرآینــد بررســی کشــورمان از دیــدگاه  کارشناســان بررســی کننده جمهــوری اســامی ایــران انتخــاب 
گاهــی مرجــع ملــی از انجــام بررســی ایــران در ســال مذکــور، مقدمــات  دبیرخانــه کنوانســیون آغــاز شــد؛ البتــه نظــر بــه آ
و اقدامــات اولیــه از ســال 1389 آغــاز شــده بــود. بــه همیــن منظــور ضمــن دعــوت از اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه ها 
کارشناســی بــرای بررســی خألهــای قانونــی در کشــور، تهیــه پیش نویــس لوایــح بــرای رفــع خألهــا و تهیــه  گــروه  و 
کارشناســان مرجــع ملــی تعییــن شــدند در  گــروه ناظریــن نیــز متشــکل از  پیش نویــس پرسشــنامه خودارزیابــی، 
راســتای تنظیــم متــون پرسشــنامه خودارزیابــی و همچنیــن تهیــه پیش نویــس لوایــح جهــت تقدیــم بــه هیئــت دولــت 
جمهــوری اســامی ایــران قریــب دویســت جلســه در »دبیرخانــه مرجــع ملــی کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد« بــا حضــور 
اســاتید دانشــگاه، کارشناســان ناظــر، کارشناســان دبیرخانــه مرجــع ملــی کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد و مدعویــن 
ــش از  ــی )در بی ــنامه خودارزیاب ــل پرسش ــات، تکمی ــن اقدام ــی ای ــول نهای ــد. محص ــزار ش ــط برگ ــتگاه های ذی رب دس
گــزارش هزارصفحــه ای  چهارصــد صفحــه(، تهیــه دو پیش نویــس الیحــه )مجموعــًا حــدود 100 ماده قانونــی( و 

ــود. ــی ب مطالعــات تطبیقــی -تحلیل
کــه در فرآینــد بررســی کشــورمان، قوانیــن، آیین نامه هــا، بخش نامه هــا و دســتورالعمل و همچنیــن   ● گفتنــی اســت 

کــم کشــورمان از حیــث انطبــاق یــا عــدم انطبــاق بــا مفــاد کنوانســیون بررســی شــد. آمــار و اطاعــات  رویــه قضائــی محا
کار  کلــی یــا بــه تفکیــک( از دســتگاه های ذی ربــط اخــذ و بــرای تکمیــل پرسشــنامه خودارزیابــی بــه  الزم )اعــم از 
ــا دســتاوردهای جمهــوری اســامی ایــران در زمینــه  گرفتــه شــد. نظــر بــه اهمیــت آشناســازی کارشناســان خارجــی ب
ــان  ــاروس و کارشناس ــزی و ب ــان اندون ــه کارشناس ــط ب ــتگاه های ذی رب ــا دس ــی ب ــس از هماهنگ ــاد و پ ــا فس ــارزه ب مب
دبیرخانــه کنوانســیون اجــازه داده شــد تــا از 29 اردیبهشــت لغایــت 3 خــرداد از کشــورمان بازدیــد کننــد و بــا مقامــات 
کــه دیدارهــای مذکــور  و کارشناســان دســتگاه های فعــال در حــوزه مبــارزه بــا فســاد دیــدار نماینــد. یــادآوری می شــود 
کــه هیئــت بررســی بــا فعالیت هــای دســتگاه های نظارتــی، اجرایــی و قضائــی در  بــه نحــوی ســازمان دهی شــده بــود 
حــوزه مبــارزه بــا فســاد و همچنیــن دســتاوردهای کشــورمان در ایــن زمینــه آشــنا شــود و بتوانــد بــا نهادهــا و مســئوالن 

اصلــی درگیــر مبــارزه بــا فســاد از هــر ســه قــوه بــه تبادل نظــر بپردازنــد.
گــزارش اولیــه خــود موســوم   ● مطابــق آیین نامــه بررســی، کارشناســان بررســی کننده پــس از اتمــام بازدیــد کشــوری 

بــه بلــو پرینــت )Blueprint( را در خصــوص اقدامــات انجام شــده در جهــت انطبــاق نظــام حقوقــی ج. ا. ا بــا فصــول 3 
و 4 کنوانســیون بین المللــی مقابلــه بــا فســاد و همچنیــن چالش هــا، موانــع و موفقیت هــای کشــور بررسی شــونده در 
کــه مفــاد آن را کارشناســان  ــد  امــر جرم انــگاری مفاســد اقتصــادی و همکاری هــای بین المللــی، تهیــه و ارســال کردن
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کردنــد و خاصــه اجرایــی )Executive Summary( آن پــس از موافقــت مرجــع ملــی  مرجــع ملــی بررســی و اصــاح 
ایرانــی انتشــار یافــت.

کنوانسیون مبارزه با فساد 2-2- ترمیم خألهای قانونی برای اجرای مفاد 
 همکاری های قضائی بین المللی؛  ●
اصاح برخی مواد قانون مجازات اسامی.  ●

دور اول بررســی کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد بــه اتمــام رســیده اســت و خاصــه اجرایــی آن در ســازمان ملــل بــرای کشــورهای عضــو 
کنوانســیون منتشــر شــده اســت. در همین راســتا کارشناســان خارجی بررســی کننده در خاصه اجرایی فصول ســوم و چهارم کنوانســیون، 
خألهایــی را در خصــوص جــرم انــگاری و همکاری هــای بین المللــی بــرای جمهــوری اســامی ایــران شناســایی کرده انــد. در همیــن راســتا 
مرجــع ملــی کمیتــه ای را بــا عنــوان کمیتــه بررســی خألهــای قانونــی فصــل ســوم کنوانســیون بــا ریاســت آقــای دکتــر جمشــیدی تشــکیل داد 
و خألهــای موجــود را در آن کمیتــه بررســی و بــه معاونــت حقوقــی قــوه قضائیــه اعــام نمــود و تمامــی مــواد در فصــل 5 )تعزیــرات( قانــون 

مجــازات لحــاظ و خألهــای موجــود رفــع شــد.
حمایت از شهود و مخبرین جرائم مربوط به فساد.  ●

ــد آئیــن دادرســی کیفــری  ــون جدی ــد حمایــت از شــهود و مخبریــن و همچنیــن الیحــه قان ــه اینکــه مــورد ســوم در الیحــه جدی نظــر ب
کــرد. بــه همیــن دلیــل پیش نویــس دو  پوشــش داده شــده اســت، مرجــع ملــی تــوان کارشناســی خــود را بــر روی دو مــورد اول متمرکــز 
الیحــه بــرای تســلیم بــه هیئــت محتــرم دولــت و از آن طریــق بــرای ارســال بــه مراجــع قانونــی و تقنینــی آمــاده شــد. پیش نویــس الیحــه 
همکاری هــای قضائــی بین المللــی از ســوی مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی به عنــوان جایگزیــن الیحــه انتقــال محکومیــن 
کــه ســابقًا از ســوی دولــت پیشــنهاد شــده بــود، نهایتــًا بــه کمیســیون حقوقــی- قضائــی مجلــس ارســال شــد. ایــن الیحــه مجــددًا به منظــور 
ح شــد.  بررســی و ایجــاد تغییــرات الزم بــه وزارت دادگســتری ارجــاع و پــس از اعمــال اصاحــات در کمیســیون لوایــح هیئــت دولــت مطــر

کنــون نــزد اداره کل قوانیــن قــوه قضائیــه در دســت بررســی اســت. پیش نویــس الیحــه اصــاح برخــی مــواد مجــازات اســامی هم ا

3-2- مشارکت در هنجارسازی بین المللی در حوزه مبارزه با فساد
کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد« تــاش شــد مشــارکت جمهــوری اســامی ایــران در فرآینــد  از زمــان تأســیس »دبیرخانــه مرجــع ملــی 
ــود  ــع موج ــتفاده از مناب ــا اس ــور، ب ــن منظ ــه همی ــد. ب ــترش یاب ــاد گس ــا فس ــارزه ب ــل مب ــوق بین المل ــوزه حق ــی در ح ــازی بین الملل هنجارس
ســعی شــد تــا نماینــدگان کشــورمان در اجاس هــای بین المللــی حضــور فعــال داشــته باشــند. هیئــت وزارت دادگســتری مشــارکت فعالــی 
کــش )2011( داشــت. ایــن هیئــت ضمــن مشــارکت در تهیــه  در هیئــت اعزامــی کشــورمان بــه چهارمیــن مجمــع دولت هــای عضــو در مرا

ــر و فعــال داشــت. کــرات و پیگیــری مطالــب حضــور مؤث ــد مذا ســخنرانی عمومــی ریاســت هیئــت در رون
پنجمیــن نشســت مجمــع دولت هــای عضــو کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد از 4 لغایــت 8 آذرمــاه 1392 )25 لغایــت 28 نوامبــر 2013( 
کنفرانــس،  در پاناماســیتی )پایتخــت پانامــا( برگــزار شــد. در خــال نشســت، هیئــت ایرانــی طــی دو ســخنرانی در صحــن عمومــی 
گــروه مذکــور در مــورد عملکــرد کنوانســیون،  گــروه آســیایی مواضــع  مواضــع جمهــوری اســامی ایــران و در یــک ســخنرانی دیگــر از ســوی 
کاری آن را بــرای نماینــدگان دولت هــای عضــو، ســازمان های  گروه هــای  فعالیت هــای دبیرخانــه و جهت گیری هــای آتــی مجمــع و 
ــای  ــه دولت ه کلی ــکل از  ــی متش ــی نظارت ــاد عال ــیون نه ــای کنوانس ــس اعض ــرد. کنفران ک ــریح  ــی تش ــازمان های غیردولت ــی و س بین الدول
کــه هــر دو ســال یــک بــار بــا هــدف بررســی اجــرای کنوانســیون، بررســی راهکارهــای ارتقــای همــکاری و ارائــه توصیــه بــرای  عضــو اســت 
رفــع چالش هــای دولت هــا عضــو تشــکیل می شــود. کنوانســیون مذکــور در زمــان شــروع کنفرانــس 111 عضــو دارد. دولت هــای غیرعضــو، 
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از مهم تریــن  کنفرانــس اعضــا حضــور می یابنــد. یکــی  ناظــر در نشســت های  نیــز به عنــوان  ســازمان های بین المللــی و مردم نهــاد 
و چالشــی ترین موضوعــات در نظــر گرفتــه شــده در دســتور جلســه اجــاس ششــم، دســتور هفتــم اجــاس بحــث حضــور ســازمان های 

کنوانســیون بــود. کشــورها و  بین المللــی و منطقــه ای و ســازمان های مردم نهــاد )NGO( در فرآینــد مــرور 

IRG کنوانسیون مبارزه با فساد گروه بررسی  4-2- هفتمین اجالس 
کــه ســالیانه توســط دفتــر مقابلــه بــا جــرم و مــواد مخــدر ســازمان ملــل متحــد در بخــش فســاد برگــزار می شــود، وظیفــه  ایــن اجــاس 

ــر عهــده دارد. ــا فســاد و سیاســت گذاری ابزارهــای نظارتــی کنوانســیون را ب ــارزه ب ــر کنوانســیون مب راهبــری اجــرا و نظــارت ب
کاری چهــار ســال  اجــاس مربوطــه به عنــوان هفتمیــن اجــاس از سلســله اجاس هــای مربوطــه بــود و در آن موضوعــات برنامــه 
گــروه بررســی کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد، بررســی نقــش ســازمان های مردم نهــاد در حــوزه مبــارزه بــا فســاد، نهایی ســازی  آتــی اجــاس 
چک لیســت خودارزیابی دور دوم بررســی فصول دوم و پنجم کنوانســیون مبارزه با فســاد، قرعه کشــی شــروع دور دوم بررســی کنوانســیون 
کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد در دو حــوزه جرم انــگاری و همکاری هــای  گــزارش پیشــرفت دوره اول بررســی  مبــارزه بــا فســاد، ارائــه 

ح شــد. گــزارش پیشــرفت و تدابیــر کشــورها جهــت اجــرای کنوانســیون مطــر بین المللــی، بررســی بودجــه دور دوم و ارائــه 
کــه مــورد  از مهم تریــن موضوعــات ایــن اجــاس چک لیســت خودارزیابــی فصــول دوم )پیش گیــری( و پنجــم )اســترداد امــوال( بــود 
ع دیگــر در ایــن اجــاس بحــث قرعه کشــی بررســی دور دوم کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد  تصویــب دولت هــای عضــو قــرار گرفــت. موضــو
ــود حداقــل 36 کشــور در ســال اول در دو فصــل پیشــگیری و اعــاده امــوال  ــر اســاس برنامه ریــزی اولیــه انجام شــده مقــرر شــده ب ــود. ب ب
کشــور بررسی شــونده بــر اســاس  گیرنــد و بــه همیــن منــوال در نشســت روز 28 خردادمــاه 1395 )17 ژوئــن(، 36  تحــت بررســی قــرار 

ــز جــزو کشــورهای بررسی شــونده توســط فلســطین و لیختن اشــتاین تعییــن شــد. ــران نی ــه کشــور ای ک قرعه کشــی انتخــاب شــدند 
در روز نهایــی اجــاس تعــدادی از کشــورها ازجملــه لیختن اشــتاین درخواســت نمودنــد به صــورت داوطلبانــه در ســال اول تحــت 
بررســی قــرار بگیرنــد، لــذا بــر ایــن اســاس تعــداد کشــورهای بررسی شــونده بــه 47 کشــور افزایــش و در بعدازظهــر روز آخــر اجــاس نهایــی 
شــدند. پــس از انصــراف کشــور لیختن اشــتاین از بررســی ایــران بــه دلیــل تحــت بررســی بــودن خــودش، بــر اســاس قرعه کشــی کشــور 
گــزارش پیشــرفت و  ارمنســتان جایگزیــن ایــن کشــور به عنــوان بررســی کننده کشــورمان گردیــد. از نــکات دیگــر ایــن اجــاس بحــث ارائــه 

ــود. تدابیــر کشــورها در خصــوص شــروع دور دوم مکانیســم بررســی ب

5-2- ظرفیت سازی در دستگاه های فعال در عرصه مبارزه با فساد 
ــا اســتفاده از فرصت هــای فراهم شــده در چارچــوب  ــرد ب ک ــا فســاد از ســال 1389 تــاش  ــارزه ب ــی کنوانســیون مب ــه مرجــع مل دبیرخان
کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد، ظرفیــت دســتگاه های داخلــی را بــرای مبــارزه بــا فســاد افزایــش دهــد. بــه همیــن منظــور مرجــع ملــی اقــدام بــه 
کــرد و در آن کارشناســان و مدیــران میانــی دســتگاه های مبــارزه بــا فســاد و همچنیــن مقامــات قضائــی را از  برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی 
ظرفیت هــای کنوانســیون مطلــع کردنــد و ضمــن انجــام مقدمــات اجرایــی ایــن نشســت ها، رئــوس مطالــب و ســخنرانی های هم اندیشــی 

کــرد. و ســخنرانان مدعــو را مشــخص 
اولیــن نشســت بــا عنــوان اســترداد امــوال ناشــی از فســاد بــا همــکاری دفتــر پلیــس بین الملــل ناجــا و دفتــر UNODC برگــزار شــد. ضمنــًا 
قبــل از هم اندیشــی، مطالعــات علمــی و تطبیقــی در خصــوص فرآینــد حقوقــی- قضائــی اســترداد امــوال ناشــی از فســاد انجــام گرفــت. 
گــزارش عملکــرد، نظــرات و پیشــنهاد ها دســتگاه ها و اعضــای کنوانســیون در خصــوص فصــل دوم  ع »ارائــه  چهارمیــن نشســت بــا موضــو

و حــوزه پیشــگیری از فســاد« و پنجمیــن نشســت بــا موضوعــات زیــر برگــزار شــد.
گزارش ششمین اجاس کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در سن پترزبورگ؛  ●
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

 تصمیم گیری در خصوص تشکیل کارگروه تخصصی بررسی فصول 2 و 5 کنوانسیون؛  ●
 گزارش اقدامات دستگاه های اجرایی راجع به فصول 2 و 5 کنوانسیون مبارزه با فساد؛  ●
 گزارش سازمان حسابرسی در خصوص استاندارد حسابداری بخش عمومی.  ●

ع »گــزارش معاونــت حقوقــی قــوه قضائیــه و واحــد اطاعــات مالــی و مبــارزه بــا پول شــویی  همچنیــن ششــمین نشســت بــا موضــو
وزارت اقتصــاد و دارایــی از آخریــن وضعیــت خألهــای فصــل ســوم کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد در الیحــه تعزیــری قانــون مجــازات اســامی 
ــا پول شــویی از اقدامــات آن دســتگاه« و هفتمیــن نشســت  ــارزه ب ــی و مب ــزارش واحــد اطاعــات مال ــا پول شــویی« و »گ ــارزه ب ــون مب و قان
ــارزه و پیشــگیری از فســاد در ایــن ارگان« و هشــتمین  ــزارش نیــروی انتظامــی و اهــم اقدامــات صورت گرفتــه در حــوزه مب ع »گ ــا موضــو ب
گــزارش ســفر نماینــده جمهــوری اســامی بــه هفتمیــن اجــاس IRG« و »گــزارش وضعیــت چک لیســت بررســی  ع »ارائــه  نشســت بــا موضــو

فصــل دوم و پنجــم کنوانســیون« برگــزار شــده اســت.
همچنین سایر اقدامات دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به این قرار است:

انجام سلسله نشست های آموزشی-اجرایی با مدیران دفاتر ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی؛  ●
کنــون ســه نشســت بــا حضــور مدیــران دفاتــر عملکــرد بیــش از 60 دســتگاه تشــکیل و ضمــن بررســی   ● در ایــن راســتا تا

قانــون ارتقــای ســامت اداری، آمــوزش مفــاد کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد و نحــوه همــکاری ایــن دســتگاه در فرآینــد 
ح گردیــد. تکمیــل چک لیســت خودارزیابــی مطــر

اصــاح و بازنگــری در قانــون ســامت اداری )جمــع آوری اطاعــات مربــوط بــه اجــرای قانــون و آسیب شناســی   ●
خ  مــور بــه مصوبــه شــماره 50608/60174  بــا عنایــت  قانــون(  و تدویــن پیش نویــس اصاحیــه  فعلــی  قانــون 
کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد بــا  1393/5/3 هیئــت محتــرم وزیــران، وزارت دادگســتری به عنــوان مرجــع ملــی 
همــکاری دســتگاه های نظارتــی و ســایر دســتگاه های اجرایــی ذی ربــط وظیفــه »بازنگــری و اصــاح قانــون ارتقــای 
ــا فســاد« را بــر عهــده دارد. حســب دســتور مقــام عالــی وزارت ایــن وظیفــه بــر عهــده  ســامت نظــام اداری و مقابلــه ب

دبیرخانــه مرجــع ملــی کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد گذاشــته شــد.
پیــرو آن ایــن دبیرخانــه اقــدام بــه مکاتبــه و جمــع آوری نظــرات دســتگاه های اجرایــی در خصوص قانــون موصوف   ●

نمــود و بــا تشــکیل تیمــی تحقیقاتــی، مطالعــات تطبیقــی و آسیب شناســی را به منظــور رفــع خألهــا و چالش هــای 
اجرایــی بــر روی ایــن قانــون انجــام داد. ســپس جلســات کارشناســی بــا شــرکت کارشناســان مطلــع بیش از 70 دســتگاه 
در دو روز کاری تشــکیل و مــواد قانــون مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. نهایتــًا از تجمیــع نظــرات حاصلــه و انجــام 
کنــون ایــن پیش نویــس در دســتور کار گروهــی از  مطالعــات همه جانبــه پیش نویســی از قانــون حاصــل گردیــد. هم ا
کــه پیش بینــی می شــود بــه زودی پیش نویــس نهایــی اصاحیــه قانــون  خبــرگان حقوقــی و ســامت اداری قــرار دارد 

آمــاده و بــه مقــام عالــی وزارت تقدیــم شــود.
ع مفــاد کنوانســیون در راســتای پیــش بــرد اهــداف مرجــع ملــی، ایــن   ●  انعقــاد تفاهم نامــه دو و چندجانبــه در موضــو

دبیرخانــه اقــدام بــه انعقــاد تفاهم نامــه بــا تعــدادی از دســتگاه ها ازجملــه وزارت علــوم، ســازمان محیــط زیســت، 
شــورای عالی اســتان ها و... . نمــوده اســت. در جهــت اجــرای هرچــه بهتــر ایــن تفاهم نامه هــا ایــن دبیرخانــه آمــوزش 

کنوانســیون و ارائــه برنامــه فرهنگــی را در دســتور کار خــود دارد.
کــردن   ● ــا عنــوان فرهنگ ســازی و نهادینــه  تدویــن و اجــرای برنامه هــای آموزشــی و فرهنگــی )برنامــه فرهنگــی ب

گاهی شــهروندان  فرهنگ ضد فســاد در ایران و با هدف »مبارزه با فســاد از طریق آموزش عمومی« و »ارتقای ســطح آ
نســبت بــه تأثیــر منفــی فســاد« در حــال تدویــن اســت و بنــا دارد از طریــق مشــارکت ســازمان ها و دســتگاه های مؤثــر در 
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گاهی هــای عمومــی و افزایــش حساســیت شــهروندان به ویــژه  فرآینــد جامعه پذیــری و فرهنگ ســازی، بــه ارتقــای آ
کــودکان و نوجوانــان بــه فســاد بپــردازد(.

استفاده از ظرفیت های بین المللی کنوانسیون در استرداد دارایی .  ●
ــط و تهیــه پیش نویــس   ● ــر آمــوزش کارشناســان ذی رب ــی ضــد فســاد در ام کادمــی بین الملل بررســی ظرفیت هــای آ

کادمــی بین المللــی ضــد فســاد مالــی  تفاهم نامــه فارســی و انگلیســی آن و ارائــه بــه وزیــر محتــرم. الزم اســت ذکــر شــود آ
کســنبورگ اتریــش  کادمــی کــه در ال )IACA( نقطــه عطفــی در اقدامــات جهانــی در مقابلــه بــا فســاد مالــی اســت. ایــن آ
کادمــی بین المللــی ضــد فســاد مالــی در جهــان محســوب می شــود. 76 کشــور عضــو ســازمان  مســتقر اســت، اولیــن آ
کنــون 67 کشــور ســند تأســیس  کادمــی هســتند. از ایــن میــان تا ملــل متحــد و ســه ســازمان بیــن دولتــی عضــو ایــن آ
کنــون نیــز  ســازمان را تصویــب یــا بــه آن ملحــق شــده اند. تــا 31 دســامبر 2010 ایــن ســند بــرای امضــا بــاز بــود، امــا هم ا
کــه هنــوز آن را امضــا ننموده انــد امــکان الحــاق بــه آن را  کشــورهای عضــو ســازمان ملــل و ســازمان های بیــن دولتــی 
کادمــی از تابســتان ســال  دارنــد. بــر اســاس توافق نامــه امضاشــده از ســوی نماینــدگان بیــش از 30 کشــور جهــان، ایــن آ
ــل  ــکار عم ــک ابت ــدن ی ح ش ــال مطر ــه دنب ــی ب ــی بین الملل کادم ــد. آن آ ــل ش ــی تبدی ــازمان بین الملل ــک س ــه ی 2011 ب
مشــترک از ســوی »ســازمان بین المللــی پلیــس جنایــی«، »دفتــر مبــارزه بــا جرائــم و مــواد مخــدر ســازمان ملــل«، دولــت 
اتریــش، »دفتــر ضــد فســاد مالــی اروپــا« و دیگــر نهادهــای مســئول مقابلــه بــا فســاد مالــی، در راســتای آمــوزش نســل 
جدیــدی از افــراد متخصــص و افزایــش دانــش گروه هــای مختلــف و کارشناســان در مقابلــه بــا فســاد مالــی راه انــدازی 

شــده اســت.
تهیــه پیش نویــس فارســی و انگلیســی تفاهم نامــه همــکاری مرجــع ملــی )focal point( بــا مرجــع ملــی ســایر   ●

کشــورها.
گــروه   ● بررســی و مطالعــه وضعیــت و فرآینــد اســترداد امــوال و دارایی هــای نامشــروع و حاصــل از جــرم در کشــورهای 

گــزارش آن در دومیــن جلســه کمیتــه هماهنگــی و سیاســت گذاری اســترداد امــوال و دارایــی، طــی ایــن دو  20 و ارائــه 
جلســه چالش هــا و موانــع داخلــی و بین المللــی اســترداد امــوال و دارایــی مــورد بحــث و گفت وگــو قــرار گرفــت.

ــا فســاد   ● بســیاری از کشــورهای عضــو نســبت بــه وضــع قانــون خــاص در خصــوص فصــل 5 کنوانســیون مبــارزه ب
ــادا، کرواســی، ایتالیــا،  کان اقــدام نموده انــد از ایــن میــان به عنــوان نمونــه می تــوان بــه کشــورهایی ماننــد اســترالیا، 
لیتوانــی، جزیــره موریــس، مکزیــک، نیوزلنــد، نیجریــه، ســنگاپور، اســلوونی، آفریقــای جنوبــی، اســپانیا، ســوئیس، 

کــرد. اوکرایــن و تانزانیــا اشــاره 
بررســی تطبیقــی قوانیــن و مقــررات وضع شــده و تهیــه مجموعــه اطاعــات در خصــوص قوانیــن و مقــررات و خألهــا   ●

ــی. در  ــی و بین الملل ــطح داخل ــروع در س ــای نامش ــوال و دارایی ه ــترداد ام ــوص اس ــترداد در خص ــم های اس و مکانیس
ــوری  ــی جمه ــام حقوق ــوال در نظ ــترداد ام ــه اس ــوط ب ــن مرب ــی، قوانی ــوال و دارای ــترداد ام ــت اس ــه اهمی ــن مجموع ای
اســامی ایــران و نیــز چالش هــای موجــود در ایــن نظــام حقوقــی- حقــوق و تکالیــف شناسایی شــده در کنوانســیون در 
مــورد اســترداد امــوال، مکانیســم ها و ابزارهــای بین المللــی در زمینــه اســترداد امــوال در ســطح بین المللــی، چالش هــا 
و موانــع موجــود در خصــوص ردیابــی امــوال و اســترداد آن در ســطح بین المللــی و ابتــکارات بین المللــی در خصــوص 

اســترداد امــوال و دارایــی مطالبــی مفیــد تهیــه و تدویــن شــده اســت.
کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد در زمینــه   ● مصاحبــه بــا بیــش از بیســت دســتگاه داخلــی ذی مدخــل در فصــل 5 

ــی(  ــد )داخل ــی فرآین ــت طراح ــرم جه ــل از ج ــروع و حاص ــای نامش ــوال و دارایی ه ــترداد ام ــای اس ــا و روش ه چالش ه
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

اســترداد امــوال و دارایی هــای نامشــروع. 
ــس در   ● ــن پیش نوی ــوال و دارایی ای ــترداد ام ــوص اس ــی در خص ــدت قضائ ــه معاض ــس موافقت نام ــه پیش نوی تهی

راســتای مــاده 59 کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد تهیه شــده طبــق ایــن مــاده دولت هــای عضــو ملــزم بــه انعقــاد ترتیبــات 
و موافقت نامه هــای دوجانبــه یــا چندجانبــه هســتند.

و   ● آموزشــی  فنــی  کمک هــای  دریافــت  و  )طراحــی  امــر  مرتبــط  بین المللــی  مؤسســات  و  نهادهــا  بــا   تعامــل 
توانمندســازی اجــرای مفــاد کنوانســیون از مرجــع بین المللــی و انعقــاد تفاهم نامه هــا دو و چندجانبــه در موضوعــات 

کنوانســیون(.  )لینــک منبــع(  مرتبــط بــا 
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کشور کل    کمیته مبارزه با فساد تقلب و پول شویی دیوان محاسبات 
سال تأسیس: 1390

کمیته مبارزه با فساد، تقلب و پول شویی الف( تاریخچه تشکیل 
بــا تصویــب قانــون مبــارزه بــا پول شــویی در ســال 1386 و آیین نامــه اجرایــی آن در ســال 1388 و همچنیــن تشــکیل شــورای مبــارزه 
ــور از  ــبات کش ــوان محاس ــور، دی ــورای مذک ــط ش ــویی توس ــا پول ش ــارزه ب ــی مب ــتورالعمل اجرای ــب دس ــب آن تصوی ــویی و متعاق ــا پول ش ب
ســال 1390 عمــًا اجــرای ایــن قانــون را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت و کمیتــه مبــارزه بــا فســاد، تقلــب و پول شــویی در همیــن راســتا 

تشــکیل شــد.

ب( شرح وظایف و اهداف
هــدف از تشــکیل ایــن کمیتــه حصــول اطمینــان از رعایــت قوانیــن و مقــررات مبــارزه بــا پول شــویی در واحدهــای تحــت رســیدگی و 
کــه بــا تشــکیل یــک تیــم  کارآمــد بــودن به کارگیــری ایــن قوانیــن و مقــررات در مبــارزه بــا پول شــویی اســت  مهم تــر از آن اثربخــش بــودن و 

حرفــه ای مجــرب و متخصــص در حــوزه مبــارزه بــا پول شــویی و نظــارت بــر آن در راســتای نیــل بــه ایــن هــدف وظایفــی از قبیــل:
ــا پول شــویی در دســتگاه های اجرایــی   ● ــارزه ب ــون مب ــه چگونگــی اجــرای قان تهیــه چک لیســت نحــوه رســیدگی ب

ــازار ســرمایه، امــور اقتصــادی  ــرای گمــرک، مالیاتــی، ادارات بیمــه، امــور بانک هــا، ب )چک لیســت های تهیه شــده ب
و دارایــی، صرافی هــا و...(؛

ــتگاه های   ● ــام اداری در دس ــامت نظ ــای س ــون ارتق ــرای قان ــی اج ــه چگونگ ــیدگی ب ــوه رس ــت نح ــه چک لیس  تهی
اجرایــی؛

گــزارش تخصصــی از چگونگــی اجــرای قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا مبــارزه بــا پول شــویی و ارتقــای ســامت   ● تهیــه 
نظــام اداری و ارتبــاط بــا حوزه هــای فنــی و حسابرســی و اســتان ها به منظــور دریافــت گزارش هــای مرتبــط بــا مبــارزه 
ــن  ــبات در ای ــوان محاس ــرد دی ــاالنه از عملک ــع س ــزارش جام گ ــه  ــام اداری و تهی ــامت نظ ــای س ــویی و ارتق ــا پول ش ب

خصــوص؛
بررســی و رصــد فعالیــت نقــاط پرریســک پول شــویی و فســاد در کشــور در چارچــوب اختیــارات دیــوان محاســبات   ●

کشــور؛
راهبری و انجام تحقیقات مرتبط با حوزه پول شویی و فساد در چارچوب اختیارات دیوان محاسبات کشور؛  ●
و   ● بــا فســاد  اقدامــات و فعالیت هــای تحقیقاتــی مرتبــط در حــوزه مبــارزه  نتایــج  رصــد آخریــن دســتاوردها و 

؛ یی ل شــو پو
کشــف مــوارد مرتبــط بــا پول شــویی و فســاد نقــش بســزایی ایفــا   ● کــه در  کــزی  تعامــل بــا ســایر ســازمان ها و مرا

؛ می کننــد
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بررســی و اعــام نظــر نســبت بــه گزارش هــای حسابرســی ارائه شــده بــه دیــوان محاســبات کشــور در راســتای توجــه   ●
بیشــتر بــه کشــف فســاد، تقلــب و پول شــویی؛

 اســتخراج رهنمودهــا، قوانیــن و مقــررات و دســتورالعمل های مرتبــط بــا حــوزه فســاد بــا هــدف بومی ســازی آن هــا   ●
در چارچــوب اختیــارات دیــوان محاســبات کشــور به منظــور ارائــه بــه دســتگاه های تحــت بررســی و نیــز همــکاری بــا 

ســایر دســتگاه های نظارتــی.

کمیته ج( ساختار، اجزا و اعضای 
کمیتــه مبــارزه بــا فســاد، پول شــویی و تقلــب ذیــل ســاختار معاونــت فنــی و حسابرســی امــور اقتصــادی و زیربنایــی دیــوان محاســبات 

تشــکیل شــده اســت. در خصــوص اجــزا و اعضــای کمیتــه اطاع رســانی عمومــی صــورت نگرفتــه اســت. 

گزارش عملکرد د( 
دیــوان محاســبات کشــور به عنــوان اولیــن گام دســتورالعمل نظــارت بــر قوانیــن و مقــررات مبــارزه بــا پول شــویی را منطبــق بــا قوانیــن 
کــرد. همچنیــن دیــوان محاســبات  کلیــه گروه هــا و هیئت هــای حسابرســی ابــاغ  کــرد و بــرای اجــرا بــه  و مقــررات جــاری کشــور تدویــن 
ــی  ــای حسابرس ــی و نهاده ــی حسابرس ــات عال ــایر مؤسس ــات س ــری از تجربی ــور بهره گی ــی و به منظ ــف قانون ــام وظای ــور انج ــور به منظ کش
بین المللــی، ضمــن پیگیــری آخریــن رهنمودهــا و اســتانداردهای حسابرســی تدوین شــده در زمینــه مبــارزه بــا پول شــویی، بــه عضویــت 
ــا پول شــویی در اینتوســای )ســازمان بین المللــی مؤسســات عالــی حسابرســی در جهــان( و آسوســای )ســازمان آســیایی  کمیتــه مبــارزه ب
مؤسســات عالــی حسابرســی( درآمــده و نقــش فعالــی را در مستندســازی آخریــن دســتاوردهای حسابرســی مبــارزه بــا پول شــویی در جهــان 
کنــون موفــق بــه تنظیــم رهنمــود مبــارزه بــا پول شــویی و فســاد در ســال 2014 در ســطح اینتوســای شــده  و ســطح آســیا ایفــا می کنــد و تا
ــی آسوســای تحــت عنــوان  ــروژه تحقیقات ــران عضــو و ســرگروه دهمیــن پ اســت. در ایــن راســتا دیــوان محاســبات جمهــوری اســامی ای
ــا تقلــب، فســاد و  ــارزه ب ــوده اســت. گزارشــی از عملکــرد کمیتــه مب ــا پول شــویی و فســاد )حسابرســی کشــف فســاد و تقلــب(« ب ــارزه ب »مب
ــا پول شــویی مربــوط بــه  ــاره مقابلــه ب پول شــویی دیــوان محاســبات به طــور اختصاصــی در دســترس نیســت و گزارش هــای موجــود درب

کلــی اســت. عملکــرد دیــوان محاســبات به صــورت 
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  اداره مبارزه با پول شویی در بانک ها
سال تأسیس: 1390

الف( تاریخچه تأسیس
کــه در ســال 1388 تصویــب شــد بانک هــا مؤسســات مالــی و  مطابــق مــاده 18 فصــل ســوم آیین نامــه اجرایــی مبــارزه بــا پول شــویی 
تمامــی اشــخاص مشــمول کــه در قانــون بــه آن تصریــح شــده اســت و نیــز هیئت مدیــره اتحادیه هــای صنفــی مشــاغل غیرمالــی، مکلف انــد 
واحــدی را بــا توجــه بــه وســعت و گســتردگی ســازمانی خــود به عنــوان مســئول مبــارزه بــا پول شــویی بــه دبیرخانــه معرفــی کننــد. مســئول 
ــا  ــارزه ب ــه ایجــاد واحدهــای مب ــران اشــخاص مشــمول انتخــاب شــود.  )لینــک منبــع(  از ابتــدای دهــه 90 بانک هــا ب ــد از مدی واحــد بای

پول شــویی مبــادرت کردنــد. )لینــک منبــع(  

ب( شرح وظایف و اهداف
ع مــاده 18 بــه  مطابــق بــا مــاده 19 فصــل ســوم آیین نامــه اجرایــی مبــارزه بــا پول شــویی وظایــف افــراد بــا واحدهــای مســئول موضــو

ح زیــر اســت: شــر
بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعام نظر در مورد گزارش های ارسالی کارکنان دستگاه ذی ربط؛  ●
بــدون اطــاع   ● بــه واحــد اطاعــات مالــی  گزارش هــای مذکــور در قالــب فرم هــای مشخص شــده  فــوری  ارســال 

ع؛ ارباب رجــو
نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می کنند به منظور شناسایی معامات مشکوک؛  ●
تهیــه نرم افزارهــای الزم به منظــور تســهیل در دسترســی ســریع بــه اطاعــات مــورد نیــاز در اجــرای قانــون و مقــررات و   ●

نیــز شناســایی سیســتمی معامــات مشــکوک؛
ــا پول شــویی )فرآیندهــای جمــع آوری و تحلیــل   ● ــرای نظــارت و کنتــرل فرآیندهــای مبــارزه ب طراحــی ســازوکار الزم ب

اطاعــات، اســتخدام نیروهــا، آمــوزش و غیــره( و ارزیابــی و ممیــزی میــزان اجــرای آن در دســتگاه مربــوط؛
کــه در امــر مبــارزه بــا تروریســم ذی صــاح   ● تأمیــن اطاعــات تکمیلــی مــورد نیــاز واحــد اطاعــات مالــی و ســایر مراجــع 

هســتند؛
صــدور بخشــنامه های الزم در خصــوص اجــرای قانــون و مقــررات مربــوط بــه مبــارزه بــا پول شــویی پــس از موافقــت   ●

دبیرخانــه؛
بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات؛  ●
تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پول شویی و نتایج آن؛  ●
ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره 3 ماده 4 قانون به مراجع ذی ربط با هماهنگی واحد اطاعات مالی؛  ●
ع در خصــوص مــوارد مربــوط بــه پول شــویی و   ● نگهــداری ســوابق و گزارش هــای مکاتبــات مربــوط بــه دســتگاه متبــو
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تأمیــن مالــی تروریســم؛
تهـیه برنامه ساالنه اجرای قـانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه میزان اجرای آن.  )لینک منبع(   ●

ج( ساختار، اجزا و اعضا
اداره مبــارزه بــا پول شــویی در هــر بانــک تأســیس  شــده و معمــواًل متشــکل از دو عضــو اســت، رئیــس اداره مبــارزه بــا پول شــویی و معــاون 
اداره  )لینــک منبــع( ، مســئول واحــد مبــارزه بــا پول شــویی بایــد از مدیــران اشــخاص مشــمول انتخــاب شــود. دبیرخانــه شــورای عالی مبــارزه 

بــا پول شــویی می توانــد در صــورت لــزوم، بــر اســاس اهمیــت واحــد، صاحیــت اعضــای واحــد مذکــور را بررســی کنــد.  )لینــک منبــع( 

گزارش عملکرد د( 
اداره مبــارزه بــا پول شــویی بانک هــا از زمــان تأســیس در ابتــدای دهــه 90 اقداماتــی را در راســتای مقابلــه بــا پول شــویی انجــام داده انــد. 
به عنــوان نمونــه بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران در راســتای پیشــگیری از پول شــویی اقــدام بــه اختصــاص بخشــی از پایــگاه 
کــرده اســت. ایــن بخــش مشــتمل بــر زیرمجموعه هــای »قوانیــن«، »آیین نامه هــا«، »دســتورالعمل ها«  اطاع رســانی خــود بــه ایــن امــر 
»بخشــنامه ها«، »ترجمــه اســنادی در زمینــه مبــارزه بــا پول شــویی« و »گزیــده پژوهش هــا در زمینــه مبــارزه بــا پول شــویی« اســت.  )لینــک 
منبــع(  بابــک دهقــان، رئیــس اداره مبــارزه بــا پول شــویی بانــک تجــارت، نیــز دربــاره اقدامــات ایــن اداره می گویــد: »اداره مبــارزه بــا 
گرفــت. نــگارش دســتورالعمل ها، تنظیــم ســاختار ســازمانی و آماده ســازی ســامانه های متعــدد بــرای  پول شــویی در مهرمــاه 91 شــکل 
برقــراری ارتبــاط بــا مرکــز اطاعــات مالــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی )FIU( ، تهیــه سیســتم بــرای نظــارت و پاســخگویی اداره مبــارزه 
بــا پول شــویی تــا ســال 92 بــه طــول انجامیــد. در همیــن ســال وزارت اقتصــاد مجــددًا بــا صــدور بخشــنامه بانک هــا را ملــزم بــه داشــتن یــک 
کنش هــای صورت گرفتــه را  کــه ایــن ســامانه بــه AML معــروف اســت. ایــن ســامانه اطاعــات ترا کــرد  ســامانه جامــع مبــارزه بــا پول شــویی 
در کمتریــن زمــان ممکــن پــردازش می کنــد، مســیر نقــل  و انتقــال وجــوه مــورد نظــر را ردیابــی و ابزارهــای پرداخــت آن را شناســایی می کنــد. 
ــا اشــاره بــه اقدامــات بانــک تجــارت در ارتبــاط  در حــال حاضــر اطاعــات بانــک از ســال 88 در ایــن سیســتم ثبــت شــده اســت«. دهقــان ب
بــا مقابلــه بــا پول شــویی اضافــه می کنــد: »یکــی از اقدامــات بانــک تجــارت در ایــن حــوزه راه انــدازی ســامانه  اندازه گیــری ریســک عــام 
مشــتریان اســت. ایــن سیســتم در راســتای اجــرای دســتورالعمل مبــارزه بــا تأمیــن مالــی تروریســم و بــا هــدف انطبــاق بــا مقــررات نهادهــای 
ناظــر تهیــه  شــده اســت. ایــن ســامانه ســطح ریســک عــام مشــتریان بانــک را بــا انجــام رتبه بنــدی آن هــا در زمــان افتتــاح حســاب و بعــد از آن، 
ــر ایــن اســاس یک ســری توصیــه و هشــدار بــه رئیــس شــعبه مربوطــه پیرامــون ایــن مشــتری اعــام می کنــد  کــرده و ب  اندازه گیــری و پایــش 
گیــرد. همچنیــن از دیگــر اقدامــات بانــک تجــارت زمینــه مبــارزه بــا  کــه بایــد در تعامــات آتــی بــا او در بخش هــای مختلــف مدنظــر خــود قــرار 
کنش هــای  کلیــه معامــات و ترا کــرد. در قالــب ســامانه CTR شــعب  پول شــویی می تــوان بــه راه انــدازی سیســتم های CTR و STR اشــاره 
نقــدی بــا مبالــغ بیــش از 150 میلیــون ریــال، 10 هــزار دالر یــا معــادل آن بــه ســایر ارزهــا را در صــورت دریافــت به صــورت مکانیــزه بــه اداره مبــارزه 
گــزارش می کننــد. همچنیــن مکانیــزه شــدن جمــع آوری اطاعــات معامــات و عملیــات مشــکوک از  بــا پول شــویی و تأمیــن مالــی تروریســم 
شــعب )STR( هــم ازجملــه برنامه هــای ایــن اداره بــوده کــه به طــور کامــل اجــرا شــده اســت«.  )لینــک منبــع(  اداره کل مبــارزه بــا پول شــویی 
و تأمیــن مالــی تروریســم بانــک ملــی نیــز بــا راه انــدازی واحــد ردیابــی مالــی بــرای رصــد دقیــق معامــات مشــکوک و شناســایی رفتــار مشــکوک 
بــه پول شــویی اقداماتــی را در راســتای مقابلــه بــا پول شــویی انجــام داده اســت.  )لینــک منبــع(  علــی دیوانــدری، رئیــس پژوهشــکده پولــی 
و بانکــی، در رابطــه بــا اقدامــات بانک هــا در مقابلــه بــا پول شــویی گفــت: سیســتم های نظارتــی رگاتــوری، تقلــب و مبــارزه بــا پول شــویی 

کــه بایــد مــورد حمایــت قــرار گیرنــد.  )لینــک منبــع(  کنــون اغلــب بانک هــای کشــور واحــد کامپاینــس دارنــد  مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ا
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کشور   شورای دستگاه های نظارتی 
سال تأسیس: 1391

الف( تاریخچه تشکیل شورا
کــه بتوانــد هماهنگــی الزم را در بیــن نهادهــای نظارتــی کشــور به گونــه ای به وجــود آورد تــا  کارآمــد نظارتــی  خــأل وجــود نظــام جامــع و 
ع  همــه الیه هــا و اجــزای نظــام اداری و اجرایــی کشــور تحــت پوشــش و پایــش نظــارت قــرار گیرنــد همــواره احســاس می شــد. ایــن موضــو
ح شــود. چنیــن ایــده ای پــس از طــی مراحــل تکامــل خویــش  ســبب شــد تــا ایــده اولیــه هماهنــگ کــردن دســتگاه های نظارتــی کشــور مطــر
و تجلــی یافتــن در محافــل علمــی و کارشناســی، تصمیم گیری هــای مدیریتــی و مســتندات قانونــی متعــدد، بــه ســاختاری منســجم تحــت 
عنوان »شــورای دســتگاه های نظارتــی کشــور« تبدیل شــده اســت. بنــد )5( فرمــان 8 مــاده ای مقــام رهبــری اباغــی 10/ 2/ 1380 از 
کــه بــا تمســک بــه آن، موجبــات شــکل گیری ایــن شــورا فراهــم شــد. در ایــن بنــد آمــده: »بخش هــای مختلــف نظارتــی در ســه  دالیلــی بــود 
قــوه از قبیــل ســازمان بازرســی کل کشــور، دیــوان محاســبات کشــور و وزارت اطاعــات بایــد بــا همــکاری صمیمانــه، نقــاط دچــار آســیب 
ــاری  ــز مســئوالن آســیب زدایی را در هــر مــورد ی ــی و نی کــم قضائ ــی و اقتصــادی کشــور را به درســتی شناســایی کننــد و محا گــردش مال در 

رســانند«.
بــه دنبــال اصــاح قانــون ســازمان بازرســی کل کشــور توســط مجلــس شــورای اســامی در ســال 1387 و تصریــح بــر ایجــاد همــکاری و 
هماهنگــی بیــن دســتگاه های نظارتــی، مســئوالن اصلــی ذی ربــط جلســات منظــم و مســتمری را بــا حضــور رئیــس ســازمان بازرســی کل 
کشــور حجت االسام والمســلمین پورمحمــدی، وزیــر محتــرم وقــت اطاعــات، حجت االسام والمســلمین محســنی اژه ای، رئیــس وقــت 
دیــوان عدالــت اداری، حجت االسام والمســلمین رازینــی، رئیــس وقــت دیــوان محاســبات کشــور، دکتــر رحمانــی فضلــی، وزیــر کشــور و 
رئیــس وقــت ســازمان حسابرســی کشــور، نجفــی علمــی، تشــکیل دادنــد. ابتــدا بــه لــزوم تشــکیل ایــن شــورا و ســپس بــه مبانــی قانونــی آن 
و چگونــه همــکاری دســتگاه های نظارتــی پرداختــه شــد و نهایتــًا پیش نویــس اساســنامه تشــکیل شــورا تهیــه شــد و بــه تصویــب اعضــا 
رســید. اساســنامه مذکــور در مهرمــاه 1387 بــه تأییــد ســران ســه قــوه، جنــاب آقــای دکتــر احمدی نــژاد، رئیس جمهــوری اســامی ایــران، 
جنــاب آقــای دکتــر علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای اســامی و آیــت اهلل  هاشــمی شــاهرودی، رئیــس وقــت قــوه قضائیــه، رســید و 
ــا تصویــب قانــون برنامــه پنجــم توســعه، ذیــل مــاده )221( چنیــن  مقــام معظــم رهبــری آن را تنفیــذ فرمودنــد. ســپس در ســال 1390 ب
مقــرر شــد: »به منظــور ایجــاد هماهنگــی بــرای کارآمــد نمــودن نظــام نظــارت و ارتقــای بهــره وری و بــرای تقویــت مدیریــت کشــور، شــورای 
دســتگاه های نظارتــی متشــکل از دو نفــر از مســئولین نظارتــی هــر قــوه بــا انتخــاب رئیــس قــوه بــا حفــظ اســتقال هریــک از آن هــا در حــدود 
مقــرر در قانــون اساســی تشــکیل می شــود. دســتورالعمل اجرایــی ایــن مــاده و نحــوه تشــکیل جلســات شــورا، نحــوه تصمیم گیــری و نحــوه 
پیگیــری تصمیمــات، ظــرف شــش مــاه ســال اول برنامــه بــه پیشــنهاد اعضــای شــورا و بــا توافــق ســران قــوا تعییــن می شــود.« دســتورالعمل 
ــه تصویــب ســران قــوا  ــی ب ــون برنامــه پنجــم توســعه در ســال 1391 پــس از تأییــد رؤســای دســتگاه های نظارت اجرایــی مــاده )221( قان
رســید و شــورای دســتگاه های نظارتــی کشــور بــا ترکیــب رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور و رئیــس دیــوان عدالــت اداری از قــوه قضائیــه؛ 
معــاون نظــارت رئیــس مجلــس و رئیــس دیــوان محاســبات کشــور از قــوه مقننــه و رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور و وزیــر 
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

اطاعــات از قــوه مجریــه تشــکیل شــد و متناظــر شــورای مرکــز در 31 اســتان نیــز شــوراهای اســتانی تشــکیل شــدند و مقــرر شــد دبیرخانــه 
گیــرد و بدیــن ترتیــب شــورای دســتگاه های نظارتــی کشــور بــر اســاس قانــون بــه رســمیت  ایــن شــورا در ســازمان بازرســی کل کشــور قــرار 

شــناخته شــد.
مبانی قانونی تشکیل شورا عبارت است از:

بند 22 سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه، اباغی مقام معظم رهبری مدظله العالی؛  ●
خ 1377/9/4 مقــام معظــم رهبــری بــه نــام مشــترک ســازمان بازرســی کل کشــور و دیــوان محاســبات   ● پاســخ مــور

کشــور؛
خ 1380/2/10 مقام معظم رهبری؛  ● بند 5 فرمان 8 ماده ای مور
بند ب ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور؛  ●
تصویب اساسنامه شورای دستگاه های نظارتی کشور از سوی سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری.  ●

ب( شرح وظایف و اهداف
کارایــی و اثربخشــی اقدامــات دســتگاه های نظارتــی  ــا هــدف ایجــاد هماهنگــی بیــن دســتگاه های نظارتــی کشــور، افزایــش  شــورا ب
ــطح  ــای س ــاد و ارتق ــا فس ــر ب ــارزه مؤث ــور، مب ــی کش ــام نظارت ــه نظ ــوط ب ــیب های مرب ــع آس ــاره کاری و رف ــل و دوب ــری از تداخ ــور، جلوگی کش
کل  کشــور دیــوان عدالــت اداری، ســازمان بازرســی  کشــور بــا عضویــت رؤســای پنــج دســتگاه نظارتــی  بهــره وری و تقویــت مدیریــت 
کــرد. طبــق مــاده 4 دســتورالعمل اجرایــی شــورای  کشــور دیــوان محاســبات، وزارت اطاعــات و ســازمان حسابرســی فعالیــت خــود را آغــاز 

دســتگاه های نظارتــی کشــور وظایــف و اختیــارات شــورا بــرای تحقــق اهــداف موردنظــر مقتــن عبارت انــد از:
 تعیین سیاست ها، خط مشی و تصویب سند راهبردی و برنامه های اجرایی در راستای هماهنگی؛  ●
بررسی مشکات نظام نظارتی کشور و ارائه راهکار برای افزایش کارآمدی و اثربخشی فعالیت های آن ها؛  ●
کشــور و ارائــه پیشــنهادهای اجرایــی بــه   ● شناســایی راهکارهــای افزایــش بهــره وری، تقویــت نظــام مدیریتــی 

مســئوالن؛
ارائــه پیشــنهادهای مناســب بــه دســتگاه های ذی ربــط بــرای پیشــگیری از فســاد و مبــارزه بــا آن و ارتقــای ســامت   ●

اداری؛
ایجاد هماهنگی بین دستگاه های نظارتی برای اجرای برنامه های نظارت و بازرسی؛  ●
تبادل اطاعات، کارشناسان و همکاری میان دستگاه های نظارتی در محدوده وظایف شورا؛  ●
تهیه گزارش های مشترک بین دستگاهی؛  ●
تعییــن و تشــکیل کارگروه هــای تخصصــی در دبیرخانــه شــورا و یــا تحــت نظــارت یکــی از اعضــای شــورا و انتخــاب   ●

اعضــای کارگروه هــای مذکــور؛
تشکیل شوراهای استانی و تصویب برنامه ها در جهت هماهنگی و نظارت بر عملکرد آن ها؛  ●
 هماهنگــی بــرای افزایــش تعامــات بین المللــی، منطقــه ای و دوجانبــه و افزایــش رتبــه ســامت اداری کشــور در   ●

محــدوده وظایــف شــورا؛
ارائه نظر مشورتی به مراجع ذی صاح؛  ●
تصویب بودجه شورا برای ارائه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛  ●
گــزارش فعالیت هــا و عملکــرد شــورا و ارســال آن بــرای مقــام معظــم رهبــری مدظله العالــی و   ● تهیــه و تصویــب 
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رؤســای ســه قــوه.
همچنین طبق ماده 5 دستورالعمل اجرایی رئیس شورا دارای وظایف و اختیاراتی است که عبارت اند از:

تعیین وقت و مکان تشکیل جلسات؛  ●
 تشکیل و اداره جلسات شورا؛  ●
پیگیری اقدامات کارگروه های تخصصی و فعالیت شوراهای استانی و انعکاس به شورا؛  ●
نظارت بر فعالیت های دبیر شورا و اقدامات دبیرخانه و هدایت الزم؛  ●
دریافت گزارش فعالیت های کارگروه های دبیرخانه از طریق دبیر؛  ●
گــزارش عملکــرد شــورا بــه مقــام معظــم رهبــری )مدظله العالــی( و رؤســای قــوای ســه گانه پــس از تصویــب   ● ارائــه 

در شــورا؛
گــزارش اقدامــات، فعالیت هــا، عملکردهــا و موضوعــات مرتبــط بــا شــورا بــه مــردم بــا حــق تفویــض بــه   ● ارائــه 

اعضــای دیگــر و دبیــر شــورا؛
پیگیری اجرای کلیه مصوبات و تصمیمات شورا.  ●

ج( ساختار شورا
شورای دستگاه های نظارتی از ارکان زیر تشکیل شده است:

شورای رؤسای دستگاه های نظارت کشور؛  ●
رئیس شورا؛  ●
دبیر شورا؛  ●
دبیرخانه شورا؛  ●
شورای نمایندگان دستگاه های نظارتی کشور؛  ●
کارگروه های دستگاه های نظارتی استان ها؛  ●
کارگروه های تخصصی استان ها؛  ●

همچنین سازمان ها و دستگاه های تشکیل دهنده شورا عبارت است از:
دیوان محاسبات؛  ●
سازمان بازرسی کل کشور؛  ●
وزارت اطاعات؛  ●
دیوان عدالت اداری؛  ●
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری؛  ●
معاونت نظارت مجلس شورای اسامی.  ●

 همچنیــن بــر اســاس مــاده 7 دســتورالعمل اجرایــی شــورای دســتگاه های نظارتــی اعضــای شــورای اســتانی دســتگاه های نظارتــی 
عبارت انــد از:
مدیرکل بازرسی استان؛  ●
مدیرکل دیوان محاسبات استان؛  ●
مدیرکل اطاعات استان؛  ●
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دادستان مرکز استان؛  ●
معاون برنامه ریزی استانداری.  ●

ــر اســاس ایــن دســتورالعمل و مطابــق بخشــنامه ها و تصمیمــات شــورای  طبــق مــاده 8 دســتورالعمل اجرایــی، شــوراهای اســتانی ب
دســتگاه های نظارتــی مرکــز انجام وظیفــه می کننــد.

گزارش عملکرد د( 
 طبــق مــاده 6 دســتورالعمل اجرایــی جلســات شــورا حداقــل هــر مــاه یــک بــار تشــکیل می شــود و بــا حضــور چهــار نفــر از اعضــا رســمیت 
ــه اقدامــات ایــن  ــا رأی چهــار عضــو، معتبــر و الزم االجراســت. ازجمل می یابــد. تصمیمــات شــورا در چارچــوب وظایــف مذکــور در مــاده 4 ب
کلیــه اســتان های کشــور در مهرمــاه ســال 89 به منظــور تعامــل بیشــتر  ــی  ــزاری اجــاس سراســری شــورای دســتگاه های نظارت شــورا برگ

ــه: ــژه اســتانداری ها در زمینــه مختلــف ازجمل ــی اســتان و اجرایــی به وی بیــن دســتگاه های نظارت
ح هدفمند کردن یارانه ها؛  ● اجرای طر
اقداماتی در زمینه تثبیت مالکیت اراضی ملی و جلوگیری از پدیده زمین خواری در کشور؛  ●
فعالیت مؤثر شورا برای وصول سریع تر مطالبات معوق بانک ها؛  ●
ح ها؛  ● بررسی چگونگی اجرای پروژه های عمرانی و ارائه پیشنهادهای مؤثر برای پیشرفت بهتر طر
نظــارت مناســب بــر عملکــرد نیــروی انتظامــی اســتان ها در زمینــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر و کاالی قاچــاق و انســداد   ●

مرزهــا؛
ارائــه   ● شناســایی چالش هــا و نقــاط آســیب پذیر در برخــی از بخش هــای اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی و 

رفــع آن توســط شــورای دســتگاه های نظارتــی؛ راهکارهــای 
همکاری شورا با دادسراهای عمومی و انقاب و مراجع قضائی در تعقیب پرونده های کیفری؛  ●
تشــکیل هیئت هــای بازرســی و نظــارت مشــترک بــا حسابرســی، اطاعــات و دیــوان محاســبات در برخــی از   ●

اســتان ها؛
نظارت بر نحوه ارائه خدمات دستگاه های اجرایی؛  ●
تاش در جهت شناسایی مدیران الیق، شایسته و ساعی برای تشویق آنان.  )لینک منبع(   ●

گزارشی از فعالیت های چند سال اخیر شورای دستگاه های نظارتی ه( 
کــه پورمحمــدی، وزیــر وقــت دادگســتری،  در ســال 1393 زمزمه هایــی از انحــال شــورای دســتگاه های نظارتــی شــنیده می شــد 
کــه امیدواریــم ایــن مشــکل را حــل کنیــم. در  در ایــن زمینــه اظهــار داشــت مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام یــک ایــراد قانونــی گرفتــه 
نهایــت در ســال 1395 نماینــدگان بــا حــذف مصوبــه قبلــی خــود، تشــکیل شــورای دســتگاه های نظارتــی کشــور را منتفــی اعــام کردنــد. 

)لینــک منبــع( 
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  کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم
سال تأسیس: 1392

کمیته سالمت اداری الف( تاریخچه تشکیل 
ج در بنــد )ب( مــاده یــک مصوبــه شــماره 192087/ت 50228 هـ تاریخ 1392/12/28 هیــئ ایــن کمیتــه بــا ترکیــب و وظایــف منــدر
ت محترم وزیــران بــرای اجــرای وظایــف مذکــور، اجــرای برنامــه ششــم و هفتم نقشــه راه اصاح نظام اداری، )موضــوع مصوبــه شــماره 
206/93/560 تاریــخ 93/1/20 شــورای عالی اداری( احــکام قانــون، مدیریــت خدمــات کشــوری ازجملــه مــواد 90 و 91 و ســایر مقــررات مربــوط 
بــه ارتقــای فرهنگ ســازمانی تکریــم ارباب رجــوع، ســاماندهی رســیدگی بــه شــکایات، ســامت اداری و مبــارزه بــا فســاد اداری تشــکیل می شــود 

و در ســال 1394 ایــن کمیتــه در وزارتخانه هــا، دســتگاه ها و ســازمان ها تشــکیل شــده اســت و رونــد تشــکیل آن همچنــان ادامــه دارد.

ب( شرح وظایف و اهداف
ازجملــه اهــداف ایــن کمیتــه حفــظ و صیانــت از حقــوق مــردم، افزایــش پاســخگویی، مســئولیت پذیری و اعتمــاد عمومــی، ارتقــای 

ســامت اداری و کاهــش فســاد اســت.
اهم وظایف کمیته سامت اداری و صیانت از حقوق مردم عبارت اند از:

تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و دستگاه؛  ●
تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهداف، سیاست ها و اقدامات؛  ●
بازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی دستگاه و تشویق و تنبیه؛  ●
راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم؛  ●
تدویــن برنامــه ســنجش و اندازه گیــری میــزان رضایتمنــدی مــردم از نحــوه ارائــه خدمــات دســتگاه و تکریــم   ●

ع؛ ارباب رجــو
تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سامت با فساد اداری دستگاه و راهبری استقرار آن؛  ●
بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان؛  ●
تدوین شاخص های سامت و سنجش میزان سامت و فساد اداری؛  ●
ســنجش و آسیب شناســی وضــع موجــود فرهنگ ســازمانی دســتگاه، تدویــن برنامــه بهبــود فرهنگ ســازمانی   ●

مبتنــی بــر اصــاح رفتــار مدیــران و کارکنــان و اصــاح قوانیــن و مقــررات؛
راهبری استقرار فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن.  ●

کمیته ج( ساختار اجزا و اعضای 
گانــه در هــر دســتگاه یــا ســازمان یــا وزارتخانــه در ســطح واحدهــای ســتادی یــا اســتانی تشــکیل می شــود.  کمیتــه به صــورت جدا
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کــه ایــن بازرســان طبــق مــاده 2 دســتورالعمل اجرایــی مــواد 91 و 92 قانــون مدیریــت کشــوری،  ایــن کمیتــه متشــکل از بازرســانی اســت 
ح وظایــف  کارشــناس متخصــص بایــد حداقــل بــا مــدرک لیســانس باشــند و همچنیــن بــا مشــاغل تخصصــی دســتگاه مربوطــه و شــر
کــم بــر دســتگاه های مربوطــه شــناخت  شــاغان ایــن مشــاغل آشــنایی داشــته باشــند و از قوانیــن و مقــررات، ضوابــط و رویه هــای حا
داشــته باشــند و دارای حداقــل پنــج ســال تجربــه کاری باشــد. طبــق مــاده 3 همیــن دســتورالعمل نیــز بازرســان هــر دســتگاه اجرایــی 
نبایــد از هفت دهــم درصــد کل کارکنــان )رســمی، پیمانــی و قــرارداد معیــن( تجــاوز کنــد. تعــداد بازرســان حــوزه ســتادی کمتــر از دو نفــر 
ج از مرکــز حداقــل یــک نفــر به عنــوان بــازرس تعییــن خواهــد شــد. طبــق مــاده 4 انتصــاب بازرســان  نخواهــد بــود و بــرای واحدهــای خــار
)در واحدهــای ســتادی و اســتانی( بــا پیشــنهاد ناظــر ارشــد، )مدیــرکل دفتــر مدیریــت عملکــرد )عناویــن مشــابه( در دســتگاه مربوطــه( 
تأییــد کمیتــه و حکــم باالتریــن مقــام دســتگاه اجرایــی صــورت می پذیــرد و احــکام ایــن بازرســان بــرای مــدت ســه ســال صــادر می شــود.

گزارش عملکرد د( 
کثــر دســتگاه های اجرایــی مؤسســات دولتــی و وزارتخانه هــا تشــکیل شــده اســت، امــا تشــکیل ایــن کمیتــه  کنــون در ا ایــن کمیتــه تا
ــه آموزش هــا و گزارش هــای خــود طــی نمی کنــد. به عنــوان مثــال در جلســه کمیتــه ســامت  ــد مشــخصی در ارائ در دســتگاه ها هنــوز رون
اداری و صیانــت از حقــوق مــردم و مبــارزه بــا رشــوه در شــرکت آب منطقــه ای زنجــان، ایــن کمیتــه بــه برگــزاری کارگاه آموزشــی حــول محــور 

عفــاف و حجــاب پرداخــت. )لینــک منبــع( 
در ســال 1395 کمیتــه ســامت اداری آمــوزش و پــرورش اســتان مرکــزی در راســتای ارتقــای ســامت اداری، دوره آموزشــی آشــنایی 
بــا قوانیــن و مقــررات ارتقــای ســامت اداری بــا حضــور قره باغــی، رئیــس اداره ارزیابــی عملکــرد آمــوزش و پــرورش اســتان مرکــزی، برگــزار 
کــرد. ایــن دوره آموزشــی بــا هــدف آشــنایی کارمنــدان اداری آمــوزش و پــرورش بــا قوانیــن و مقــررات، مبــارزه بــا فســاد و در نهایــت افزایــش 
کارمنــدان  بهــره وری برگــزار شــد. در ایــن دوره آموزشــی ســرفصل هایی چــون »مفاهیــم ســامت و فســاد اداری«، »قوانیــن انضباطــی 
دولــت«، »اختــاس و کاهبــرداری« و »قانــون رســیدگی بــه تخلفــات اداری« ارائــه شــد. گــزارش عملکــرد کمیتــه ســامت اداری و صیانــت 

از حقــوق مــردم اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان مرکــزی در شــش ماهه اول ســال 1396 در جــدول زیــر آمــده اســت
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کمیته سالمت اداری وصیانت از حقوق مردم در شش ماهه اول سال 1396 گزارش عملکرد 

تعداد جلسات سال
کمیته

تعداد کل 
مصوبات

تعداد مصوبات 
نتایج کّمی و کیفیعناوین مصوبات اجراشدهاجرا شده

1- مقرر شد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا در حوزه سالمت اداری از سوی 139631313
شورای پژوهشی اداره کل مورد حمایت مالی در چارچوب مقررات سازمانی مربوطه 

قرار گیرد.

2- شناسایی و احصای نقاط آسیب پذیر و گلوگاه های فسادخیز، درج دالیل 
آسیب پذیر بودن هر نقطه و اقدامات پیش بینی شده برای سالمت نقاط آسیب پذیر، 

طبق فرم تأییدشده در کمیته و تحویل به کارشناس ارزیابی عملکرد اداره کل.

کز تابعه برای: 3- ابالغ منشور اخالقی کارکنان به مرا
  نصب در مبادی ورودی ساختمان اداری و در معرض دید کارآموزان، کارکنان و 

سایر مراجعان.
  ابالغ و توجیه آن به کارکنان خدوم )تعهد بر رعایت کامل منشور اخالقی(.

ح وظایف متصدیان انجام کار در اداره کل به روزرسانی،  4- تابلوی مشخصات و شر
ح دیده شود نصب  ثبت و در محل استقرار دائم متصدیان، به گونه ای که به وضو

شود.

5- به منظور دسترسی آسان شهروندان به اطالعات مربوط به چگونگی ارائه 
خدمات و نحوه دریافت آن و ایجاد امکان ارتباط با کلیه واحدها، سیستم تلفن 

گویای اداره کل به روزرسانی شود.

6- ضوابط و استانداردهای به روزرسانی شده فضای مناسب و امکانات و تجهیزات 
کز ابالغ شود. الزم برای استقرار و رفاه ارباب رجوع به مرا

7- دستورالعمل تشویق و تنبیه کارکنان در حوزه برنامه صیانت از حقوق مردم و 
سالمت اداری به کارکنان ابالغ شود.

8- تشویق و تنبیه واحدهای اجرایی و کارکنان بر اساس حسن یا سوء عملکرد 
ایشان در ارتباط با ارباب رجوع بر مبنای موارد ذیل صورت می گیرد:

  نتایج نظرسنجی از ارباب رجوع؛
ح تکریم؛   گزارش بازرسان طر

  شکایات واصله از ارباب رجوع.
کز آموزشی و سایر سازوکارهای نظارتی   نظر معاونان، رؤسای واحدها و مرا

کید  کز آموزشی و واحدهای اداره کل به منظور تأ 9- برگزاری جلسه داخلی در مرا
و ترغیب جهت ایجاد فضای اعتماد و اطمینان، تفاهم و همدلی و روابط انسانی 

مطلوب و سازنده در میان کارکنان به عنوان یکی از روش های پیشگیری از فساد و 
تخلفات اداری.

10- به منظور اطالع رسانی مناسب و ارتقای اشراف کارکنان به قوانین و مقررات، 
بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری الزم در سایت اداره کل بارگذاری شود.

11- اقدامات و مصوبات سال 96 کمیته سالمت اداری جهت اطالع همکاران و 
ارباب رجوع برحسب مورد؛ در سایت اداره کل بارگذاری و یا روی تابلو اعالنات نصب 

شود.

12- تدوین و تنظیم نقاط قوت، ضعف و پیشنهاد های عنوان شده در جلسه، در 
ارتباط با ارزیابی فضای عمومی جهت اعالم به بازرسین وزارتخانه متبوع.

گاهی کارکنان  13- مقرر شد به منظور پیشگیری از فساد و تخلفات اداری، سطح آ
از طریق ارسال بخش نامه ها و دستورالعمل های مربوطه، مقاالت، گزارش های 

پژوهشی و تحقیقات صورت پذیرفته در این خصوص ارتقا یابد.

1- ارتقای سالمت اداری

2- بهبود فرآیندهای ارائه 
خدمات به ارباب رجوع

3- افزایش رضایت 
ارباب رجوع

گاهی  4- افزایش سطح آ
کارکنان نسبت به قوانین و 

مقررات اداری

5- افزایش رضایت کارکنان
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اسی ںز ݡکارسݒ

  کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
سال تأسیس: 1393

الف( تاریخچه تأسیس
با دستور رئیس جمهور در شهریورماه 1393 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطاعات تشکیل شد.  )لینک منبع( 

ب( شرح وظایف و اهداف
اهداف و وظایف این کمیسیون عبارت است از:

بــه اطاعــات موجــود در مؤسســات عمومــی و مؤسســات   ● آزادی اطاعــات و دسترســی همگانــی  از  حمایــت 
عمومــی؛ خدمــات  دهنــده  ارائــه  خصوصــی 

تدوین برنامه های اجرائی الزم در عرصه اطاع رسانی؛  ●
ع ایــن قانــون از طریــق ایجــاد   ● کلــی بــر حســن اجــرا، رفــع اختــاف در چگونگــی ارائــه اطاعــات موضــو نظــارت 

وحــدت رویــه، فرهنگ ســازی، ارشــاد و ارائــه نظــرات مشــورتی.  )لینــک منبــع( 

ج( ساختار، اجزا و اعضا
ــار و  ــیون انتش ــای کمیس ــات اعض ــه اطاع ــی آزاد ب ــار و دسترس ــون انتش ــاده 18 قان ــره 1 م ــی تبص ــه اجرای ــاده 1 آیین نام ــا م ــق ب مطاب

ــه ایــن ترتیــب اســت: ــه اطاعــات ب دسترســی آزاد ب
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی )رئیس کمیسیون(؛  ●
وزیر ارتباطات و فّناوری اطاعات یا معاون ذی ربط؛  ●
وزیر اطاعات یا معاون ذی ربط؛  ●
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط؛  ●
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون ذی ربط؛  ●
رئیس دیوان عدالت اداری؛  ●
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی؛  ●
دبیر شورای عالی فّناوری اطاعات کشور.  )لینک منبع(   ●

گزارش عملکرد د( 
در ســال 1394 پیشــنهاد کمیســیون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطاعــات دربــاره آیین نامــه اجرایــی قانــون دسترســی آزاد بــه اطاعــات 

بــه تصویــب هیئت وزیــران رســید. )لینــک منبــع( 
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خردادمــاه ســال 1396 حســین انتظامــی، معاونــت مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و دبیــر کمیســیون انتشــار و دسترســی 
آزاد بــه اطاعــات، خبــر از آغــاز بــه کار »ســامانه دسترســی آزاد بــه اطاعــات« داد و گفــت ســامانه دائــم ایــن قانــون بــه زودی »توســط وزرای 

محتــرم ارشــاد و ارتباطــات، رســمًا رونمایــی می شــود«.  )لینــک منبــع(  
کــرد. بــر اســاس  همچنیــن در ســال 1396، کمیســیون »شــیوه نامه رفــع اختــاف در چگونگــی ارائــه اطاعــات« را بررســی و تصویــب 
ایــن مصوبــه چنانچــه مؤسســه مشــمول از ارائــه اطاعــات بــه متقاضیــان اســتنکاف کنــد یــا اطاعــات ناقص بدهــد متقاضی به کمیســیون 
انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطاعــات، شــکایت می کنــد تــا ایــن کمیســیون حــق او را پیگیــری کنــد و در صــورت ادامــه ایــن رونــد، مجــازات 
مدیــر ذی ربــط در دو حــوزه تخلفــات اداری و کیفــری دنبــال شــود.  )لینــک منبــع(  در دی مــاه 1397 به منظــور بررســی فرآینــد و مراحــل 
پیشــرفت قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطاعــات نشســت »کمیتــه راهبــردی« برگــزار شــد. در ایــن نشســت حســین انتظامــی، دبیــر 
گــزارش مفصــل و دقیقــی از نحــوه اجــرای ایــن قانــون در کشــور و نقــش و میــزان مشــارکت دســتگاه های  کمیســیون ، اظهــار داشــت: 

کــه بــه رئیس جمهــوری ارائــه می شــود.  )لینــک منبــع(  مختلــف تهیــه شــد 
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کسیون های مرتبط با مبارزه با فساد در مجلس شورای اسالمی3   فرا

کسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی فرا
سال تأسیس: 1395

کســیون شفاف ســازی و سالم ســازی اقتصــاد و انضبــاط مالــی در مجلــس دهــم شــورای اســامی در ســال 1395 تشــکیل شــد.  فرا
ــد. محمــود صادقــی،  کســیون شــفافیت شــرکت کرده ان ــدو تأســیس در جلســات فرا ــف از ب کســیون های مختل نماینــدگان مجلــس از فرا
گذشــت حــدودًا ســه ســال از فعالیــت آن »بیــش از هشــتاد نفــر از  کــرده اســت پــس از  کســیون، در مصاحبــه ای اعــام  رئیــس ایــن فرا
کســیون را تأثیــر در فرآینــد شــفافیت قــوه  کســیون هســتند«. ایشــان کارویــژه اصلــی ایــن فرا نماینــدگان از طیف هــای مختلــف عضــو ایــن فرا
کــه بــا همــکاری مرکــز پژوهش هــای مجلــس و بــا عنــوان »راهبردهــای  کــرده اســت و از برنامــه راهبــردی ســخن می گویــد  مقننــه عنــوان 
کــه  کســیون شــفافیت از 9 راهبــرد ســخن می گویــد  ع فســاد« تهیــه  شــده اســت. همچنیــن رئیــس فرا قــوه مقننــه در پیشــگیری از وقــو
در ایــن برنامــه در حــال پیگیــری اســت. وی ایــن راهبردهــا را این گونــه بیــان می کنــد: »شفاف ســازی فرآینــد تصمیم گیــری شــوراها و 
کمیســیون ها، ارتقــای کارایــی نهــاد قضائــی در پیشــگیری و مبــارزه بــا فســاد، مدیریــت تعــارض منافــع، انضبــاط مالــی دولــت و پیشــگیری 
از تخصیــص غیرعلمــی منابــع، سالم ســازی فعالیت هــای اقتصــادی، ارتقــای نقــش نهادهــای مدنــی و عمومــی در پیشــگیری بــا فســاد، 
تعامــل و همــکاری بــا نهادهــا و ســازمان های بین المللــی در راســتای اهــداف کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد، بهبــود عملکــرد دســتگاه های 
کنتــرل و ارزیابــی، نهادینه ســازی فرهنــگ شــفافیت، ســامت و  کــردن رویه هــای  کمیــت قانــون و نظام منــد  نظارتــی در راســتای حا
کــه اقدامــات تقنینــی، نظارتــی،  کــرد: هرکــدام از ایــن 9 راهبــرد را در چهــار دســته تنظیــم کردیــم  کیــد  عدالــت.« دکتــر محمــود صادقــی تأ

عملیاتــی و اجرایــی و ترویجــی هســتند.  )منبــع( 
کســیون را می تــوان در برنامــه پنج ســاله ششــم توســعه به طــور واضــح مشــاهده  یکــی از مهم تریــن اقدامــات و تأثیــرات تشــکیل ایــن فرا
کــرد. در بخــش 6 تحــت عنــوان »نظــام اداری، شــفافیت و مبــارزه بــا فســاد« ذیــل مــاده 28 و 29 مــواردی از فرآینــد شــفافیت را پــی گرفتــه 
اســت. در مــاده 29 آمــده اســت: »دولــت مکلــف اســت طــی ســال اول اجــرای قانــون برنامــه نســبت بــه راه انــدازی ســامانه ثبــت حقــوق 
کلیــه دســتگاه های اجرائــی شــامل قــوای ســه گانه  ــه مقامــات، رؤســا، مدیــران  کلیــه پرداخت هــا ب ــا اقــدام کنــد و امــکان تجمیــع  و مزای
جمهــوری اســامی ایــران اعــم از وزارتخانه هــا، ســازمان ها و مؤسســات و دانشــگاه ها، شــرکت های دولتــی، مؤسســات انتفاعــی وابســته 
ــات  ــی، مؤسس ــی غیردولت ــای عموم ــات و نهاده ــی، مؤسس ــه دولت ــرکت های بیم ــی، ش ــاری دولت ــات اعتب ــا و مؤسس ــت، بانک ه ــه دول ب
ــر نظــر ولی فقیــه را فراهــم  ــان و بنیادهــای زی عمومــی و بنیادهــا و نهادهــای انقــاب اســامی، مجلــس شــورای اســامی، شــورای نگهب
ــی و  ــای نظارت ــرای نهاده ــی ب ــکان دسترس ــود و ام ــخص ش ــوق مش ــراد ف ــک از اف ــه هری ــی ب ــص پرداخت ــزان ناخال ــه می ــد، به نحوی ک کن

عمــوم مــردم فراهــم شــود«.

کسیون در  گزارش تحت عنوان نهادهای مبارزه با فساد آمده است تمایز دارند. ماهیت موقت فرا که در این  کسیون های مرتبط به مبارزه با فساد و شفافیت با دیگر نمونه هایی  3-  فرا
کرده ایم و اشاره به آنان را  کنیم. به همین دلیل از محاسبه آن در نتیجه گیری های ذکرشده صرف نظر  کلمه آن را محسوب  که به عنوان نهاد به معنای دقیق  مجلس مانع از این است 

گزارش جایز شماردیم. تنها به دلیل جامعیت 
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کســیون  کــه بــه گفتــه آقــای محمــود صادقــی، رئیــس فرا ایــن مــاده یکــی از مهم تریــن الزامــات قانونــی در راســتای شــفافیت اســت 
کســیون محســوب می شــود. وی در مصاحبــه خــود چنیــن گفــت: »در قانــون برنامــه ششــم،  شــفافیت، جــزو مــوارد تأثیرگــذاری ایــن فرا
کســیون نیــز در  کســیون بــرای قســمت های شــفافیت تاش هــای بســیاری انجــام داد. به عنــوان مثــال در مــاده 29 برنامــه ششــم، فرا فرا

کنــار باقــی دوســتان بــرای بحــث ســامانه حقــوق و دســتمزد پیشــگام بــود و پیگیر تکالیــف دســتگاه ها در بحــث نظارتــی اســت«.
کســیون تشــکیل جلســه بــا نهادهــای مردم نهــاد مبــارزه بــا فســاد در ایــران اســت. ایــن جلســه در تاریــخ  از دیگــر اقدامــات مهــم ایــن فرا
کــه در ایــن جلســه حضــور داشــتند عبارت انــد از: »دیده بــان  1397/10/3 بــه مناســبت روز جهانــی مبــارزه بــا فســاد برگــزار شــد. نهادهایــی 
شــفافیت و عدالــت، ســازمان مردم نهــاد ســامت اداری، انجمــن علمــی رفتــار ســازمانی، ســازمان مردم نهــاد پیشــگامان شــفافیت و 
ــاد  ــازمان مردم نه ــاد و س ــا فس ــارزه ب ــگیری و مب ــت پیش ــواه، جمعی ــان دادخ ــت هم اندیش ــران، جمعی ــابداران ای ــن حس ــرفت، انجم پیش
جمعیــت پایــش شفاف ســازی و ریشــه کنی فقــر و فســاد«. در ایــن نشســت نماینــده ســمن ها بــه بیــان دیدگاه هــای خــود پرداختنــد و در 
ح زیــر اســت: »تشــکل ســازمان های مردم نهــاد مبــارزه بــا فســاد، ضمــن ابــراز نگرانــی  انتهــا متــن مشــترکی قرائــت شــد. ایــن متــن بــه شــر
کســیون  از عــدم تــوازن میــان ظرفیــت مبــارزه بــا فســاد در کشــور و شــتاب فزاینــده گســترش فســاد، ایــن ابرچالــش نظــام، اقــدام »فرا
شفاف ســازی و سالم ســازی اقتصــاد و انضبــاط مالــی« در تدویــن برنامــه جامــع مبــارزه بــا فســاد شــامل 9 راهبــرد در ابعــاد قوای مقننــه، 
قضائیــه، مجریــه، دســتگاه های نظارتــی، بخش هــای خصوصــی )اقتصــادی(، مدنــی و نیــز بعــد بین المللــی را در دو بعد موضوعــی 
ج نهــاده و آمادگــی کامــل خــود را بــرای هرگونــه مســاعدت و همــکاری بــا مجلــس در پیاده ســازی ایــن  فرهنگ ســازی و تضــاد منافــع، ار
راهبردهــا، به ویــژه راهبــرد ششــم، مبنــی بــر »ارتقــای نقــش نهادهــای مدنــی و عمومــی در پیشــگیری و مبــارزه بــا فســاد« اعــام مــی دارد«.  

)منبــع( 
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

کسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری   فرا
سال تأسیس: 1395

ح تشــکیل ســازمان مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی اعــام وصــول شــد.  )منبــع(   در اوایــل تشــکیل مجلــس نهــم در تاریــخ 1391/12/2 طــر
کــه  ــد  ــره زده بودن گ ــا تشــکیل نهــاد تخصصــی  ــا فســاد را ب ــه ب ــد، راه حــل مقابل ح متشــکل شــده بودن کــه پیرامــون ایــن طــر ــی  نمایندگان
ــا فســاد شکســت  ــه ب ــرای مقابل ح تشــکیل ســازمان مســتقل ب ــا کنــد . هرچنــد طــر ارتبــاط و انســجام الزم را میــان نهادهــای مختلــف برپ
کســیونی بــه همیــن نــام دور یکدیگــر جمــع شــوند. حجت االســام  خــورد و ایــن ســازمان تشــکیل نشــد، امــا بنــا شــد ایــن نماینــدگان در فرا
علیرضــا ســلیمی، نماینــده محــات و دلیجــان در مجلــس شــورای اســامی، در گفت وگــو بــا خبرنــگار پارلمانــی باشــگاه خبرنــگاران گفــت: 
کســیون مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی را خواســتار شــدند. وی در ادامــه بــه  ســی نفــر از نماینــدگان مجلــس بــا امضــای نامــه ای تشــکیل فرا
کســیون پیگیــری مطالبــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی و  کــرد و افــزود: اهــداف تشــکیل ایــن فرا کســیون اشــاره  اهــداف تشــکیل ایــن فرا
کــه باعــث ایجــاد زمینه هــای مناســب  کــردن خألهــای قانونــی  مــردم در مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی از طــرق قانونــی و حقوقــی، برطــرف 

ح ســازمان مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی اســت.  )منبــع(  بــرای گســترش مفاســد اقتصــادی می شــوند و تدویــن طــر
کســیون بیابیــد و حتــی دربــاره  شــاید بعــد از انتشــار ایــن خبــر به ســختی بتوانیــد در جســت وجوهای مربوطــه اثــری از فعالیــت ایــن فرا
ــیون  کس ــن فرا ــای ای ــاره فعالیت ه ــی درب ــواهد متناقض ــا ش ــد، ام ــت آوردی ــی به دس ــات آن اطاع ــدن جلس ــکیل نش ــا تش ــدن ی ــکیل ش تش
کســیون  بــه چشــم می خــورد. محمــد اســماعیل ســعیدی، نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در مجلــس، بــا اشــاره بــه تشــکیل »فرا
کســیون مبــارزه بــا مفاســد  مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی« از ســوی نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــه باشــگاه خبرنــگاران گفــت: فرا
ــن  ــت. همچنی ــده اس ــر نش ــه منتش ــن جلس ــری از ای ــچ خب ــا هی ــع(  ام ــد.  )منب ــزار می کن ــده برگ ــه آین ــود را هفت ــه خ ــن جلس ــادی اولی اقتص
تاریــخ  کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی، در مصاحبــه ای در  حجت االسام والمســلمین روح اهلل بیگی ئیانلــو، عضــو 
کســیون حــرف  کســیون همچنــان از ضــرورت تشــکیل ایــن فرا 1393/4/7، یعنــی بیــش از یــک ســال از درخواســت تشــکیل ایــن فرا

می زنــد.  )منبــع( 
کســیونی بــا نــام مشــابه آغــاز بــه کار می کنــد. حســین مقصودی، ســخنگوی کمیســیون  امــا بــا شــروع مجلــس دهــم از همــان ابتــدا فرا
کســیون  شــوراها و امــور داخلــی مجلــس شــورای اســامی، در گفت وگــو بــا خبرنــگار پارلمانــی باشــگاه خبرنــگاران تســنیم از تشــکیل »فرا
کســیون مبــارزه بــا  مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و اداری« در مجلــس خبــر داد. وی بــا اشــاره بــه انتخــاب هیئت رئیســه موقــت »فرا
کســیون امیــر خجســته، نماینــده مــردم همــدان در مجلــس، به عنــوان رئیــس  مفاســد اقتصــادی و اداری« افــزود: در جلســه ایــن فرا
کســیون مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و اداری شــدم.  کســیون ســخنگوی فرا کثریــت اعضــای فرا موقــت انتخــاب شــد و بنــده نیــز بــا رأی ا
کســیون مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و اداری«  ح تشــکیل »فرا کیــد بــر اینکــه طــر ســخنگوی کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی مجلــس بــا تأ
کنــون یــازده تــن از  کــرد: تا پــس از تعطیــات تابســتانی مجلــس و حــدود دو هفتــه آینــده تقدیــم هیئت رئیســه پارلمــان می شــود، اظهــار 
کــه  کســیون مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و اداری« اعــام آمادگــی کرده انــد  نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــرای عضویــت در »فرا
کســیون مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و  کثــر پانــزده نفــر برســد. مقصــودی یکــی از اهــداف تشــکیل »فرا تــاش داریــم تعــداد آن هــا بــه حدا
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اداری« را پیگیــری تخصصــی پرونده هــای مفاســد اقتصــادی و پرونده هــای مربــوط بــه حقوق هــای نجومــی دانســت و خاطرنشــان 
ــیون در  ــن کمیس ــا ای ــز ب ــی نی ــای خوب ــم و همکاری ه ــس را نداری ــل 90 مجل ــیون اص ــای کمیس ــا فعالیت ه ــوازی کاری ب ــد م ــا قص ــرد: م ک

ــع(  ــت.  )منب ــم داش ــا خواهی ــی پرونده ه بررس
ــادی  ــد اقتص ــا مفاس ــارزه ب ــیون مب کس ــکایات فرا ــت ش ــامانه دریاف ــدازی س ــروز راه ان ــه ام ــا ب ــیون ت کس ــن فرا ــات ای ــن اقدام از مهم تری
کســیون، رونمایــی شــد. هــدف از راه انــدازی ایــن ســامانه توجــه بــه  اســت کــه در تاریــخ 1396/5/10 توســط امیــر خجســته، رئیــس ایــن فرا

کســیون بــوده اســت. رویکــرد مردم محــور در مقابلــه بــا فســاد اســت و اســتفاده از ظرفیت هــای مردمــی مــورد توجــه ایــن فرا
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اسی ںز ݡکارسݒ

  کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران
سال تأسیس: 1396

کمیته الف( تاریخچه تشکیل 
در جلســه روز یکشــنبه 16 مهرمــاه کمیســیون برنامــه و بودجــه شــورای اســامی شــهر تهــران، پیشــنهاد تشــکیل کمیتــه »شــفافیت و 

شــهر هوشــمند« ذیــل کمیســیون برنامــه و بودجــه مــورد موافقــت اعضــای کمیســیون قــرار گرفــت.  )لینــک منبــع( 

ب( شرح وظایف و اهداف
اهداف و مأموریت های این کمیته عبارت اند از:

شفافیت بخشی به فرآیندهای درونی و گردش اطاعات در مدیریت شهری تهران؛  ●
تضمین حق شهروندان در دسترسی به اطاعات طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطاعات؛  ●
کاهــش ارتباط هــای فــردی و غیرشــفاف میــان کارکنــان شــهرداری و شــهروندان و شفافیت بخشــی بــه کانال هــای   ●

خدمت رســانی؛
کنتــرل و نظــارت همگانــی بــر عملکــرد شــهرداری از طریــق   ● جلــب مشــارکت شــهروندان و نهادهــای مدنــی در 

کیفیــت؛ تضمیــن دسترســی آن هــا بــه اطاعــات با
تاش برای تحقق شهر هوشمند یکپارچه؛  ●
افزایــش خودکنترلــی در کارکنــان و مدیــران شــهرداری از طریــق تغییــر رویکــرد نظــارت متمرکــز بــه نظــارت عمومــی   ●

و مردمــی )هــر فــردی احســاس کنــد هــزاران چشــم در شــهر عملکــرد او را رصــد می کننــد(؛
کاهــش هزینه هــای نظارتــی و افزایــش کارآمــدی در امــر نظــارت بــا اســتفاده از شــفافیت اطاعــات و بهــره جســتن   ●

از تــوان مــردم؛
کــردن   ● افزایــش اعتمــاد عمومــی بــه شــهرداری و شــورای شــهر از طریــق افزایــش شــفافیت اطاعــات و فراهــم 

زیرســاخت تقــارن اطاعاتــی بــرای مشــارکت مــردم در مدیریــت شــهری.
وظایف این کمیته نیز به قرار زیر است:

اطاعــات   ● یــا  رانت ســاز  )اطاعــات  اولویــت دار  اطاعــات  تولیــد  منابــع  شناســایی  بــر  نظــارت  و  برنامه ریــزی 
کــه طبــق قانــون انتشــار آن هــا مجــاز اســت؛ نظارت ســاز( 

ــه اطاعــات اولویــت دار )امکان پذیــری فنــی+ اولویــت از   ● ــرای ایجــاد دسترســی عمومــی ب برنامه ریــزی مســتمر ب
حیــث ماهیــت اطاعــات + تأثیــر بــر افــکار عمومــی(؛

برنامه ریزی و نظارت بر شناسایی سامانه ها و ابزارهای توزیع و انتشار اطاعات؛  ●
برنامه ریزی و نظارت بر توسعه و تأمین زیرساخت های فنی و سازوکارهای اجرایی انتشار و تبادل اطاعات؛  ●
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ــتاندارد از   ● ــای اس ــات در قالب ه ــار اطاع ــرای انتش ــی ب ــامانه های اطاعات ــدازی س ــر راه ان ــارت ب ــزی و نظ برنامه ری
نظــر قالــب، زمــان، مــکان، مقــدار و ســطح دسترســی؛

پایــش و رصــد مســتمر اجــرای برنامه هــا و فرآیندهــای فــوق و ســنجش اثربخشــی آن هــا در افزایــش ســامت   ●
شــهرداری؛

برنامه ریــزی و نظــارت بــر شناســایی نقــاط تمــاس میــان شــهروندان و کارکنــان شــهرداری و شناســایی تماس هــای   ●
مســتعد فساد؛

برنامه ریــزی و نظــارت بــر توســعه خدمــات الکترونیکــی شــهرداری بــا اولویــت حــذف تماس هــای مســتعد فســاد و   ●
نظارت پذیــری بیشــتر در خدمت رســانی؛

سنجش مستمر اعتماد عمومی و نهادی به شهرداری؛  ●
برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد یکپارچگی در راهبری فناوری اطاعات با اولویت راهبری داده؛  ●
برنامه ریــزی و نظــارت بــر پیاده ســازی نظام هــای مدیریــت امنیــت اطاعــات در شــهرداری وفــق ضوابــط و   ●

کشــور.  )لینــک منبــع(  مقــررات 

کمیته ج( ساختار و اجزا و اعضای 
کنــون بــر  ایــن کمیتــه زیــر نظــر کمیســیون برنامــه و بودجــه شــورای شــهر تهــران قــرار دارد و ریاســت آن از آغــاز تأســیس در مهــر 96 تا

عهــده خانــم بهــاره آرویــن اســت.  )لینــک منبــع( 

گزارش عملکرد د( 
در تاریــخ اول خردادمــاه ســال 97 شــورای شــهر تهــران مصوبــه ای مرتبــط بــا کمیتــه شــفافیت و شــهر هوشــمند را بــه تصویــب رســاند 
ــت.  ــهرداری اس ــات ش ــات معام ــی اطاع ــان عموم ــی و اع ــام الکترونیک ــه انج ــف ب ــران موظ ــهرداری ته ــه ش ــن مصوب ــاس ای ــر اس ــه ب ک
کــه طبــق مــاده یــک ایــن مصوبــه شــهرداری تهــران و واحدهــای تابعــه اعــم از ســازمان ها، شــرکت ها  ایــن مصوبــه شــامل 4 مــاده اســت 
کلیــه معامــات خــود بــا روش هــای مختلــف اعــم از خریــد، مناقصــه، مزایــده، ســرمایه گذاری،  و مؤسســات مســتقل و وابســته مکلف انــد 
کثــر  کــه بــه ایــن منظــور حدا ــا تفاهم نامــه را در »ســامانه جامــع معامــات شــهرداری تهــران«  ــا تــرک تشــریفات، توافق نامــه ی مشــارکت ی
ظــرف مــدت شــش مــاه از زمــان الزم االجــرا شــدن ایــن مصوبــه توســط شــهرداری تهــران پیاده ســازی می شــود به صــورت برخــط بــه انجــام 
رســانند. طبــق مــاده 2 نیــز ســقف زمانــی اجــرای ایــن برنامــه 9 مــاه اســت و بــر اســاس مــاده 3 مســئولیت حســن اجــرای ایــن مصوبــه بــا 
باالتریــن مقــام اجرایــی اســت و طبــق مــاده 4 ذی حســابان شــهرداری و دســتگاه های تابعــه موظــف بــه کنتــرل رعایــت مفــاد ایــن مصوبــه 
هســتند؛ به نحوی کــه تأمیــن اعتبــار و تخصیــص بودجــه قراردادهــای مربوطــه از ابتــدای ســال 1398، منــوط بــه رعایــت مفــاد ایــن 

مصوبــه باشــد. )لینــک منبــع( 
کمیتــه  کــه مرتبــط بــا  در دهــم مهرمــاه ســال 97 نیــز مصوبــه ای تحــت عنــوان »مدیریــت تعــارض منافــع در شــهرداری تهــران« 
شــفافیت شــورای شــهر تهــران بــود مشــتمل بــر مقدمــه، 9 بخــش، 17 مــاده و 4 تبصــره اســت تصویــب شــد. در مقدمــه ایــن مصوبــه آمــده 
ــا فســاد  ــارزه ب ــون ارتقــای ســامت نظــام اداری و مب ــی نظــام اداری مصــوب 1389 و قان کل کــه در راســتای اجــرای سیاســت های  اســت 
مصــوب ســال 1390 و مســتندًا بــه قانــون راجــع بــه منــع مداخلــه وزرا و نماینــدگان مجلســین و کارمنــدان در معامــات دولتــی و کشــوری 
مصــوب 1337 و قانــون نظــارت بــر مســافرت های خارجــی کارکنــان دولــت و به منظــور نهادینه ســازی شــفافیت در حــوزه تعــارض منافــع 
و مبــارزه نظام منــد و دقیــق بــا تخلفــات اداری و دسترســی بــه عدالــت اداری پایــدار مصوبــه »مدیریــت تعــارض منافــع در شــهرداری 
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تهــران« تصویــب می شــود. )لینــک منبــع( 
در 29 مهرمــاه 97 مصوبــه ای بــا عنــوان  »الــزام شــهرداری تهــران بــه انتشــار اطاعــات شهرســازی« در شــورای شــهر تهــران بــه تصویــب 
کثــر ظــرف دو مــاه از  ــه شــهرداری تهــران مکلــف اســت حدا ــود. طبــق مــاده یــک ایــن مصوب ــر 4 مــاده و 2 تبصــره ب کــه مشــتمل ب رســید 
ابــاغ ایــن مصوبــه، نســبت بــه برقــراری دسترســی عمومــی و برخــط اقــام اطاعاتــی کــه در ایــن مــاده مشــخص شــده اســت بــر روی نقشــه 
کــه از ابتــدای فروردین مــاه ســال 1397 نســبت بــه تشــکیل پرونــده و اخــذ پروانــه  ک هــای ثبتــی  اطاعــات مکانــی شــهر تهــران بــرای پا

اقــدام کرده انــد اقــدام نمایــد.  )لینــک منبــع( 
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  ستاد شفاف سازی سازمان بهزیستی
سال تأسیس: 1397

الف( تاریخچه تأسیس
در سال 1397 ستاد شفاف سازی سازمان بهزیستی تشکیل شد.

ب( ساختار اجزا و اعضا
این ستاد زیرمجموعه سازمان بهزیستی کل کشور است که اعضای آن توسط رئیس سازمان بهزیستی منصوب می شوند.

رئیــس ســتاد شفاف ســازی ســازمان بهزیســتی: فریبــا بریمانــی در اول اســفندماه 1397 بــه ایــن ســمت منصــوب   ●
شــد.  )لینــک منبــع( 

اعضــای ســتاد شفاف ســازی ســازمان بهزیســتی: دکتــر عبــاس عطــوف، دکتــر ســید منتظــر شــبر، دکتــر احمدرضــا   ●
شــجیعی، دکتــر حبیــب اهلل مســعودی فریــد، دکتــر حســین نحوی نــژاد، دکتــر محمدعلــی کوزه گــر و مجیــد رضــازاده 
طــی احکامــی در 22 اســفند 1397 به عنــوان اعضــای ســتاد شفاف ســازی ســازمان بهزیســتی از طــرف ریاســت ایــن 

ســازمان منصــوب شــدند. )لینــک منبــع( 

ج( شرح وظایف و اهداف
در حکم ریاست برای این ستاد که از طرف رئیس سازمان بهزیستی اباغ شده است چنین آمده است:

انجــام اقدامــات الزم جهــت ارتقــای شــفافیت ســازمانی در قالــب ایجــاد راهبردهــای مناســب در حوزه هــای زیــر و   ●
گــزارش بــه رئیــس ســازمان بهزیســتی؛ ارائــه 

 همــکاری در فراهــم نمــودن زمینه هــای الزم جهــت به کارگیــری و توســعه هرچــه بیشــتر حــوزه فّنــاوری اطاعــات   ●
در راســتای شــفافیت ســازمانی و اصــاح و حــذف فرآیندهــای غیرضــروری.

تاش در جهت گسترش مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری سازمانی؛  ●
هماهنگــی در ارتقــای ســامت نظــام اداری و مالــی بــا بهره گیــری از روش هــا و ابزارهــای نویــن در راســتای اســتقرار   ●

دولــت الکترونیــک؛
گســترش زمینه هــای الزم جهــت شفاف ســازی داده هــا، آمــار، اطاعــات، نقشــه های راه و برنامه هــا به صــورت   ●

واضــح بــرای ذی نفعــان ســازمان.  )لینــک منبــع( 
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  نتیجه گیری

ضــرورت نهادســازی به عنــوان یکــی از مهم تریــن راه هــای مبــارزه بــا فســاد در الگوهــای توســعه و نظریــات حکمرانــی خــوب جایــگاه 
کــه کمیتــه اقتصــادی اجتماعــی ســازمان ملــل متحــد بــرای »حکمرانــی خــوب« برشــمرده  گــر به دقــت بــه ویژگی هایــی  ویــژه ای دارد. ا
اســت توجــه کنیــم، بخــش عمــده ای از ایــن خصوصیت هــا بــه شــکل مســتقیم و غیرمســتقیم بــه حــوزه مبــارزه بــا فســاد مربــوط می شــود. 
کمیــت  ســازمان ملــل بــرای حکمرانــی خــوب حداقــل هشــت ویژگــی برشــمارده اســت. ایــن خصیصه هــا عبارت انــد از: »مشــارکت، حا
کارایــی و مســئولیت پذیری«. ایــن  قانــون، شــفافیت، پاســخ گویی، شــکل گیری وفــاق عمومــی، حقــوق برابــر )عدالــت(، اثربخشــی و 
کــه در آن تمــام وظایــف بــه عهــده دولــت اســت بــه مــدل حکمرانــی  ویژگی هــا همچنیــن بــا تغییــرات ماهیــت مــدل حکمرانــی تک بازیگــر 
بــا بازیگــران متعــدد در بحــث مبــارزه بــا فســاد نیــز ظرفیت هــای جدیــدی را گشــوده اســت. »در حــال حاضــر ده هــا نهــاد ملــی و بین المللــی 
تخصصــی بــا کنشــگری موجودیت هــای دولتــی و غیردولتــی تشــکیل شــده کــه به صــورت ویــژه بــر شــیوه ها و راهکارهــای مقابلــه بــا فســاد 
تمرکــز یافته انــد و بــا انجــام اقدامــات مختلــف بــه دولــت در راســتای تحقــق ایــن امــر خطیــر یــاری می رســاند. لــذا اســتفاده از ایــن نهادهــا 
کادمی هــا و نهادهــای مبــارزه بــا  بــدون شــک می توانــد ضریــب موفقیــت برنامه هــای مقابلــه را به نحــو چشــم گیری ارتقــا بخشــد.« )آ

فســاد، 1395: 14-13(

مشارکتوفای عمومی

پاسخگوییمسئولیت پذیری

کمیت قانونحقوق برابر حا

کارایی شفافیتاثربخشی و 

اصول 
حکمرانی خوب

متــن کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد ســازمان ملــل متحــد مصــوب ســال 2003 نیــز در بندهــای مختلــف، نهادســازی را به عنــوان راهــکار 
کــه مربــوط بــه نهادهــای پیشــگیری از فســاد اســت بــه نهادســازی در  کــرده اســت. مــاده 5 و 13 از فصــل دوم  ح  پیــش روی کشــورها مطــر
بخــش دولتــی و خصوصــی اشــاره می کنــد. مــاده 60 بنــد یــک از اعضــا می خواهــد در ارزیابــی و تقویــت نهادهــا بــه یکدیگــر کمــک فنــی 
ارائــه دهنــد. مــواد 6 و 36 بــه تأســیس بخش هــای خــاص ضــد فســاد در مراجــع پیشــگیری و مجریــان قانــون اختصــاص دارنــد. مــاده 62 
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ع می تــوان از ایــن ســند به عنــوان  نیــز همچنــان دغدغــه نهادســازی را دارد، امــا آن را بــه حــوزه بین الملــل انتقــال داده اســت. در مجمــو
یکــی از مهم تریــن اســناد حامــی نهادســازی در مبــارزه بــا فســاد نــام بــرد. )برنامه هــای جهانــی مبــارزه بــا فســاد، 1387: 123-121(

کیــد بــر نهادســازی بــرای مقابلــه بــا فســاد در بررســی وضعیــت عملــی ایــن نهادهــا و بررســی کارنامــه  آن هــا  امــا بــا وجــود ایــن همــه تأ
بایــد دقــت بیشــتری را مبــذول داشــت. در منابــع ایــن حــوزه مزایــا و معایــب متعــددی بــرای نهادی ســازی برشــمرده شــده اســت. توجــه 
ــای  ــر بررســی کنیــم. برخــی از پژوهشــگران در مزای ــگاه واقع گرایانه ت ــا ن ــزار ب ــع ســبب می شــود مــا نهادســازی را به عنــوان اب ــه ایــن مناب ب

ــام برده انــد: نهادســازی مــوارد زیــر را ن
درجه باالیی از تخصص گرایی و مهارت؛  ●
استقال نسبی از ارگان های درگیر فساد و بسطید برای مقابله با آن ها؛  ●
کــرده اســت بــه دلیــل حضــور در مراحــل   ● کــه در ســازمان های دیگــر رســوخ  منفــک بــودن از مشــکات فســادخیزی 

آغازیــن؛
اعتبار و مشروعیت بیشتر نزد مردم؛  ●
میزان پاسخ گویی سیاسی، قانونی و مردمی بیشتر نسبت به دیگر دستگاه ها؛  ●
شفافیت.  ●

ــب متعــددی وجــود دارد. به طــور خاصــه ایــن انتقادهــا در ســه حــوزه  ــز مطال ــا فســاد نی ــه ب ــزار مقابل امــا هم زمــان در معایــب ایــن اب
دســته بندی می شــود. اولیــن نقــد مربــوط بــه بحــث کارآمــدی و میــزان هزینه هاســت. منتقــدان معتقدنــد تأســیس نهادهــای تخصصــی 
مقابلــه بــا فســاد خــود مســتلزم هزینه هــای بســیار زیــادی اســت و تعــدد ایــن نهادهــا نیــز در بخش هــای مختلــف ایــن هزینه هــا را افزایــش 
کــه مجبــور بــه همــکاری بــا آن هــا  می دهــد. نقــد دوم بــه بــروز انــزوا، موانــع و رقابــت منفــی میــان ایــن نهادهــا و نهادهایــی مربــوط اســت 
ــد و موانــع  هســتند. درواقــع به طــور جــدی به نظــر می رســد ایــن نهادهــا به مــرور زمــان بــه دیگــری نهادهــای مــورد بررســی قــرار می گیرن
کــه به ســادگی رونــد فعالیت هــا را بــا مشــکات  متعــددی پیــش روی  آن هــا ایجــاد خواهــد شــد. ایــن موانــع رقابــت منفــی را ســبب می شــود 
جــدی روبــه رو خواهــد کــرد؛ امــا نقــد ســوم نیــز ناظــر بــه ماهیــت ســازمان اســت. منتقــدان معتقدنــد کــه نهادهــای مقابلــه بــا فســاد نیــز دقیقــًا 
ع فســاد دچــار آن هــا شــده اند، مبتــا خواهنــد شــد. درواقــع پیش فــرض ایــن افــراد  کــه ســایر نهادهــا در موضــو دیــر یــا زود بــه همــان بایــی 

کــه بخشــی از مشــکل فســاد مربــوط بــه ماهیــت ســاختار ســازمان اســت. )همــان: 134-133( ایــن اســت 
نویســندگان دایره المعــارف مبــارزه بــا فســاد به طــور جــد معتقدنــد: »به رغــم رواج فزاینــده نهادهــای مبــارزه بــا فســاد، ایــن نهادهــا بــه 
کثــر ایــن نهادهــا  کــه ا کــی از آن اســت  دلیــل تحقــق نیافتــن وعده هــای مقابلــه بــا فســاد بــا انتقادهایــی روبــه رو بودنــد. شــواهد تجربــی حا
از تأثیــر اندکــی برخوردارنــد. ناامیــدی در تحقــق اهــداف مربــوط بــه کاهــش فســاد باعــث شــده تــا بســیاری بــه دنبــال روش هــای اثربخــش 
نمــودن فعالیت هــای ایــن نهادهــا باشــند. از منظــر داخلــی، تأســیس نهادهــای مبــارزه بــا فســاد به عنــوان عنصــر اصلــی اصاحــات نهــادی 
ــان  ــه نش ــا تجرب ــود، ام ــراه ب ــیار هم ــی بس ــا خوش بین ــت ب ــن دس ــی از ای ــیس نهادهای ــه تأس ــود، درحالی ک ــن وج ــا ای ــت. ب ــده اس ح ش مطر
کــه نهادهــای توانمنــد مبــارزه بــا فســاد  می دهــد کارایــی نهادهــای مبــارزه بــا فســاد از کشــوری بــه کشــور دیگــر متفــاوت اســت. به گونــه ای 
کــه نهادهــای مبــارزه بــا فســاد  از امکانــات خــوب، رهبــری قدرتمنــد و از درجــه ســامت و تعهــد باالیــی برخوردارنــد. ایــن در حالــی اســت 

ضعیف تــر، از اراده سیاســی ضعیــف امکانــات و ظرفیــت محــدود رنــج می برنــد«. )دایره المعــارف مبــارزه بــا فســاد، 1397: 16- 17(
ــا توســعه نهادهــا  ــر ایجــاد ی ــا فســاد« چنیــن می گویــد: »در گذشــته نهادســازی ب پیتــر النگســت نیــز در »برنامه هــای جهانــی مبــارزه ب
کــرده بــود و بــرای اداره آن هــا بــه مهارت هــای فنــی نیــاز داشــت. در بســیاری مــوارد، نتایــج به دســت آمــده کمتــر از انتظــارات  تمرکــز 
کنــون  کــه از فســاد پشــتیبانی یــا آن را تأییــد می کردنــد در ایــن نهادهــای جدیــد نیــز راه می یافتنــد. هم ا بــوده، زیــرا نگــرش و رفتارهایــی 
کــه اصاحــات فقــط نبایــد در ســطح نهادهــا باشــد، بلکــه بایــد کارکنــان آن هــا را نیــز دربرگیــرد. همچنیــن از  ایــن مســئله پذیرفتــه شــده 
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ارسݒ  ݡگــ�ز

اسی ںز ݡکارسݒ

کــه  کلــی نگرش هــا، عقایــد و آداب و رســوم  نظــر مدیریــت نتیجه محــور الزم اســت ســامت، پاســخ گویی، شــفافیت و همچنیــن پذیــرش 
ــا فســاد، 1387: 125-124( ــارزه ب ــه اجــرا درآینــد«. )برنامه هــای جهانــی مب ــر فســاد ترجیــح می دهنــد تقویــت شــوند و ب ســامت را ب

گویــا در ایــران مهم تریــن ابــزار بــرای کنتــرل فســاد تأســیس نهادهــای جدیــد اســت. ایــن رویکــرد بعضــًا متأثــر از توصیه هــای اســناد 
و ســازمان های بین المللــی اســت و بخشــی نیــز در پــی قوانیــن یــا تصمیمــات سیاســی داخلــی اســت، امــا بــه هریــک از ایــن دالیــل امــروزه 
در ایــران دوازده نهــاد مبــارزه بــا فســاد وجــود دارد. ایــن نهادهــا در ســاختار هــر ســه قــوه تشــکیل شــدند و حتــی در باالتریــن ســطوح 
گــر شــاخص های رتبه بنــدی  تصمیم گیــری نهادهــای فراقــوه ای نیــز مشــغول بــه کار هســتند. مســئله امــا از جایــی قابــل بررســی اســت کــه ا
ــد تأســیس نهادهــا قــرار دهیــم، هم جهتــی خاصــی میــان افــول رتبــه ایــران و افزایــش تعــداد نهادهــای مبــارزه  کنــار رون ک فســاد را  ادرا
کــه از آن غفلــت شــده  بــا فســاد دیــده می شــود. بــه هــر صــورت ســنجش کارنامــه ایــن نهادهــا به طــور جــدی از مهم تریــن مســائلی اســت 
کــه تــا بــه امــروز  اســت. ارزیابــی ایــن نهادهــا نســبت بــه مأموریت هــای محوله شــان، خــود یکــی از ابزارهــای مؤثــر مقابلــه بــا فســاد اســت 
ــرد و در  ک ــایی  ــل را شناس ــای متداخ ــی و نقش ه ــانی های احتمال ــوان همپوش ــا می ت ــن ارزیابی ه ــاس ای ــر اس ــت. ب ــوده اس ــه نب ــورد توج م

راســتای رفــع ایــن مشــکات بــه شــکل ســازمانی تدابیــری اندیشــید.
گــر بخواهیــم قــدری بــه  کــه بــه مــدل تمرکــز اســتفاده از نهادهــا به عنــوان ابــزار مبــارزه بــا فســاد وجــود دارد، ا عــاوه بــر نقدهایــی 
ــر فســاد اقتصــادی و  ــز ایــن نهادهــا ب ــی برجســته ای مشــاهده می شــود. نکتــه اول تمرک ــم، نکات ــران بپردازی وضعیــت ایــن نهادهــا در ای
کمیتــی تشــکیل  کــه از عالی تریــن مقامــات حا ــا فســاد ایــران  ــی اســت. تجلــی ایــن مــورد را می تــوان در تشــکیل اولیــن نهــاد مبــارزه ب مال
شــده اســت و نقــش اساســی در ایــن حــوزه ایفــا می کنــد به خوبــی دریافــت. »ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و مالــی« عنــوان 
کــرده اســت. به جــز ایــن نهــاد، حداقــل ســه  کــه بــه تبــع آن در تدویــن اهــداف و مأموریت هــا نیــز بــه همیــن ســوی حرکــت  ایــن نهــاد اســت 
نهــاد مبــارزه بــا فســاد دیگــر در ایــران تمرکــز بــر مســائل پولــی و بانکــی دارنــد. بی توجهــی بــه ورود فســاد در ســاحت فرهنگــی و اجتماعــی 

ســبب شــده اســت سیاســت گذاری و قوانیــن و مقــررات نیــز بــا تمرکــز بــر راهکارهــای مالــی و اقتصــادی تدویــن شــود.
کمیتــی اســت. درواقــع به وضــوح  نکتــه دوم دربــاره تمرکــز اقدامــات و فعالیت هــای ایــن نهــاد بــر ظرفیــت دســتگاه های دولتــی و حا
ج در گزارش هــای ســازمان ها بــه  نوعــی از دولت گرایــی در اقدامــات مبــارزه بــا فســاد ایــران ســایه انداختــه اســت. عمومــًا اقدامــات منــدر
فعالیت هــای ارگان هــای دولتــی و تدویــن قوانیــن و مقــررات تقلیــل یافتــه اســت و بهره منــدی از ظرفیت هــای جامعــه مدنــی، تشــکل ها 
و ســازمان های مردم نهــاد کمتــر دیــده می شــود یــا محلــی از اعــراب نــدارد. ایــن ویژگــی در تعــارض بــا اصــول حکمرانــی خــوب اســت 
کمیــت خــوب وابســته بــه درک  کــرده اســت. عملیاتــی شــدن ایــده حا ــرای دولــت را اعــام  ــًا خاتمــه دوره تک بازیگــر بــودن ب کــه صراحت
کــه خــود نیــاز بــه پذیــرش تکثــر کنشــگران و واردکــردن ذی نفعــان متعــدد بــه عرصــه  پیچیدگــی مســائل و درک ابعــاد پیچیــده آن دارد 
اصلــی کنشــگری را پررنــگ می کنــد. به نظــر می رســد از مهم تریــن اقدامــات پیــش روی نهادهــای مبــارزه بــا فســاد در ایــران بایــد پیوســتن 
کــه تحــت عنوان هــای مختلــف دغدغــه ایــن حــوزه را به منظــور ورود بــه کنشــگری دارنــد تــا بــه  بــه ســطح وســیع تری از کنشــگران باشــد 

کــه در ظرفیــت نهــادی آن هاســت وارد عرصــه شــوند. هــر نحــوی در تقویــت ایــده مبــارزه بــا فســاد 
گــزارش می تــوان  نکتــه ســوم دربــاره ســطح و ماهیــت مأموریــت ایــن نهادهاســت. بــر اســاس تقســیم بندی های ارائه شــده در همیــن 
کــه نهادهــای مبــارزه بــا فســاد ایــران )در ســه گانه دولتــی، بین المللــی و مردم نهــاد( عمومــًا دولتــی بــا واحدهــای کوچــک  کــرد  به جــد ادعــا 
کــه ایــن نهادهــا ارتبــاط ضعیفــی بــا ســمن ها و  بین الملــل و ارتبــاط انــدک بــا نهادهــای مردمــی هســتند. همچنیــن قابــل  ذکــر اســت 
ــر  ــی از ظرفیــت ایــن بخــش از جامعــه اســتفاده کننــد. در خصــوص تقســیم بندی ب ــد و نتوانســتند به خوب ــی دارن نهادهــای جامعــه مدن
اســاس اقدامــات )پیشــگیرانه، اجرایــی، پیشــگیری و اجــرا، کمیســیون های اجــرا و چندمنظــوره( عمومــًا نهادهــا در مرحلــه پیشــگیرانه 
و در ســاحت سیاســت گذاری و به عنــوان هماهنگ کننــده نهادهــای دیگــر مشــغول بــه فعالیــت هســتند و برخــی از آن هــا مأموریت هــای 
کیــد مکــرر اســناد بین المللــی و ادبیــات نظــری حــوزه مبــارزه بــا فســاد  پیشــگیرانه را بــا اجــرا آمیخته انــد؛ امــا بــا ایــن وجــود و بــر اســاس تأ



نهادهای حاکمیتی شفافیت و مبارزه با فساد در ایران

62

کــه تحــت عنــوان »مرکــز  کــه آمــوزش را یکــی از ارکان اصلــی نظام هــای پیشــگیرانه معرفــی می کنــد، تنهــا یــک مــورد از ایــن نهادهاســت 
مطالعــات و پژوهش هــای ســامت اداری و مبــارزه بــا فســاد قــوه قضائیــه« از زیرمجموعــه ســازمان بازرســی کل کشــور بــه حــوزه مطالعاتــی 
ــداد  ــد، تع ــد دی ــد خواهی ــه بع ــدول صفح ــه در ج ــده دارد. چنانچ ــه عه ــوزه را ب ــن ح ــازی در ای ــی و گفتمان س ــه ترویج ــردازد و وظیف می پ
زیــادی از ایــن نهادهــا بــرای تنظیــم اســناد و رســیدگی و تدویــن آیین نامــه تشــکیل شــدند و وظیفــه هماهنگــی بیــن نهــادی را بــه عهــده 
دارنــد. دســت کم ســه نهــاد نیــز تحــت عنــوان نهادهــای چندمنظــوره معرفــی شــده اند کــه حیطــه فعالیتــی غیــر از مبــارزه بــا فســاد را دارنــد، 
ع به نظــر می رســد ایــن عــدم تــوازن در ماهیــت  ع اصلی شــان بــه حــوزه مبــارزه بــا فســاد نیــز ورود کرده انــد. در مجمــو امــا بــه اقتضــا موضــو
فعالیت هــای نهادهــای مبــارزه بــا فســاد در ایــران ســبب اختــال در فرآینــد مدنظــر خواهــد شــد و تــورم اقدامــات را بــه مرحلــه ای خــاص 

کــه نتیجــه مطلوبــی را در پــی نــدارد. کــرد  محــدود خواهــد 
کــه ایــن نهادهــا بایــد در برنامــه فعالیت هــای خــود بگنجاننــد،  کــه از گام هــای مهمــی  در پایــان نیــز ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت 
کثــری و قــدرت ارتبــاط مردمــی در ایــن حــوزه اســت. درواقــع ایــن نهادهــا به عنــوان متصــدی حــوزه فســاد بــه بیشــترین  شــفافیت حدا
اعتمــاد اجتماعــی بــرای ادامــه فعالیت هــای خــود نیازمنــد هســتند کــه جلــب ایــن امــر مهــم نیــاز بــه اقدامــات مقتضــی در حــوزه شــفافیت در 
ســطوح مختلــف در ایــن نهادهــا را دارد کــه متأســفانه بــا آن فاصلــه زیــادی احســاس می شــود. غفلــت از فرهنگ ســازی و ســاختن ادبیــات 
ــا  ــرای گفت وگــوی اجتماعــی میان نهــادی و میــان مــردم و ســازمان ها از خألهــای مهــم فرآینــد مبــارزه ب نظــری ایــن حــوزه تخصصــی ب
کــه توجــه بــه آن هــا هرچنــد شــباهتی بــه گزارش هــای اقدامــات کوتاه مــدت ایــن نهادهــا نــدارد، امــا ترســیم چشــم انداز  فســاد اســت 

ــان می کنــد. ــرای آینــده ایــن حــوزه را نمای مطلوب تــری ب
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