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رجایم سازمان یافته اداری انشی از نفوذ دمریان ارشد دولتی رد حقوق اریان
داود محبی ،2علیرضا مجیدی ،1امین شفیعی

9

چکیده
گاهی افراد با تبانی به منظهور دسهتیابی بهه منهافع مهادی و قهدرت ،اقهدام بهه فعالیتههای غیرقهانونی و
هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده میکنند .این موضوع ،زیر عنوان جرم سهازمان
یافته مورد بحث قرار میگیرد .پیش از ایجاد و یا حتی برای تهدوام یهک سیسهتم) ،زم اسهت متولیهان آن
تمهیداتی را بیندیشهند تها در پرتهو ایهن تمهیهدات ،نیازههای ضهروری سیسهتم(اعم از نیازههای مهادی و
غیرمادی) به گونهای مرتفع شود که آن سیستم و اجزای آن بتوانند خود را با شرایط محیط منطبق کننهد
و در عرصه فعل و انفعا)ت اجتماعی بتوانند به کار خود بپردازنهد .ههر نظهامی بهرای درسهت کهار کهردن،
نیازمند سیستم کنترل و نظارت است .ضعف در این سیستم و ناکارآمد بودن متولیان این بخهش میتوانهد
موجب آشفتگی در کل سیستم گردد .بنابراین فساد در ابعاد و سطوح مختلهف نتیجهه توسهعه نیهافتگی و
عقب ماندگی است و در عین حال مانعی برای دستیابی به جامعهای سالم و رشد یافتهه اسهت کهه وجهود
آن میتواند با عوامل فردی و اجتماعی تقویت و تأیید شود .مقالهه حاضهر بها روش تحلیلهی توصهیفی بهه
صورت روش کتابخانهای به بررسی جرم سازمان یافته اداری که به واسطه اعمال نفهوذ مهدیران مهیباشهد
پرداخته ،امکان و ویژگیهای آن را بر شهمرده ،اههدال ،آثهار و مصهادیق آن را بررسهی کهرده و در نهایهت
عوامل آن را مرور کند.
واژگان کلیدی :جرایم سازمان یافته ،فساد اداری ،مدیران دولتی.
 -8استادیار حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم(نویسنده مسئول) alirezamajidi09@gmail.com
 -3دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی amin.shafie6@gmail.com
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مقدمه
فساد اداری سازمان یافته که به واسطه قهدرت و اعمهال نفهوذ مهدیران در حهوزه مهدیریتی آنهان صهورت
میگیرد مسألهای است که در تمام ادوار گریبان گیر دستگاهها و سازمانها بوده و هستة اندیشهه بسهیاری
از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل میداده است .فسهاد اداری بهه عنهوان یکهی از عمهومی تهرین
اشکال فساد ،پدیدهای است که مرزهای زمان و مکان را درنوردیده و با ایهن ویژگهی نهه بهه زمهان خاصهی
تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی میشود.
جرایم سازمان یافته معمو) در کشورهایی که دارای ساختار قدیمی و قهوانین حهاکم ضهعیف و همچنهین
مجریان قوانین ضعیف تر باشد رشد میکند تا آنجایی که روز به روز بر تهدید آن افزوده میشهود و جهرایم
امنیتی در برابر آن به چشم نمیآیند و شاید تنها جرمی باشد که بهه صهورت ناخوشهایند از جههانی شهدن
اقتصاد سود میبرد؛ زیرا پول حاصل از جرایم سازمان یافته سرمایهای مناسب برای دیگهر معهامالت فهراهم
میآورد .اما کشورهایی که جرایم سازمان یافته در آنها رونق مییابد ممکن است مردم و نظهام را بهه طهور
مستقیم تهدید نکند ولی به آرامی و خزنده به حرکت خود ادامه میدهد .از آنجا کهه افهراد ممکهن اسهت
تحت تأثیر منفی عوامل برون و درون سازمان قرار گیرند ،وجود فسهاد اداری امهری اجتنابناپهذیر اسهت و
جزء جداییناپذیر تمامی سازمانها به ویژه در جوامع در حال توسعه ،که نهه تنهها سهالمت سهازمانی را بهه
خطر میاندازد بلکه میتواند به متن جامعه نفوذ کند و جلو رشد و شکوفایی آن را بگیهرد .متأسهفانه فسهاد
اداری در تمامی جوامع رو به گسترش بوده و شاهد سوءاستفاده روزافزون افهراد از پسهت و مقهام سهازمانی
شان به نفع خود ،اقوام و آشنایان میباشیم در نتیجهه ایجهاد و تیییهرات اساسهی و اثرگهذار در سهازمانها
امری حیاتی به نظر میرسد .از همین روست که در نظام اداری کشور ،مقررات و برنامههای متعددی بهرای
مبارزه با فساد اداری وضع و طراحی شده که اغلب نه تنها مؤثر نبهوده اسهت بلکهه منجهر بهه کاغهذبازی و
تعدد مراحل اداری برای انجام کوچکترین کارها شده و هزینهههای اضهافی بهر مهردم و دولتهها تحمیهل
کرده است .بسیاری از مطالعات در زمینه فساد اداری سطح کالن به ابعاد اقتصهادی ،سیاسهی ،فرهنگهی و
اجتماعی پرداخته و به مقوله جرائم سازمان یافته ناشی از نفوذ مدیران ارشد دولتی توجه خاصهی صهورت
نگرفته است؛ این در حالی است که عوامل مدیریتی ،در بروز فسهاد اداری مهالی در داخهل سهازمان نقهش
ریشه ای دارد و در مقایسه با دیگر عوامل کالن مؤثر در بروز فساد اداری مالی از جایگاه ویژه ای برخهوردار
است .لذا با توجه به ماهیت موضوع و پیامدهای ناگوار فساد اداری مالی و اثربخشهی کهم الگوهها و راه حهل
های پیشین که به درون سازمان و عوامل مدیریتی توجه چندانی نکرده انهد ضهرورت دارد تها بهه بررسهی
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عوامل مدیریتی تأثیرگذار در بروز فساد اداری مالی پرداخته و با آسیب شناسی موضوع ،الگوی مناسبی در
مورد عوامل مؤثر در بروز فساد ،طراحی شود و راهکارهای )زم برای مدیران سازمانها به منظور پیشگیری
یا مقابله با بروز این پدیده ارائه گردد .مقاله حاضردر نظر دارد به بررسی جرایم سازمان یافته اداری ناشهی از
نفوذ مدیران ارشد دولتی در ایران از منظر حقوقی و راهکارهای پیشگیری از آن پرداخته تا بها اسهتفاده از
رویکرد رفتار عوامل مدیریتی تأثیرگذار در بروز فساد اداری مالی ،ضمن شناسایی و آسیب شناسهی عوامهل
مدیریتی مؤثر در بروز فساد به پیشنهادهای معتبر در این زمینه دست یابد.

 -2مفهوم فساد اداری
جرمی است که معمو)ً با سوءاستفاده از قدرت همراه است .بر اسهاس تئهوری فرصهت جهرم 8ههدل از بهه
دست گرفتن قدرت اساسا این است که فرصتهای اساسی را جهت ارتکاب جرمهای سودآور تأمین نمایهد
که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار میبخشهد .بهه ایهن لحهاظ فسهاد اداری میتوانهد از طهرل
رهبران سیاسی و مهدیران عهالی رتبهه دولهت ،کارمنهدان شهاغل در نظهام اداری و یها شهاغلین در بخهش
خصوصی و شهروندان غیرشاغل نیز رخ دهد(حبیبی .)24 ،8371 ،در جوامع گوناگون بر حسب نگرشهها،
تعاریف گوناگونی از فساد مطرح شده است .ریشه «فسهاد اداری» در لیهت بهه معنهای «شکسهتن» اسهت.
فساد در اصطالح؛ بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منهابع عمهومی در جههت
کسب منافع شخصی تبلور مییابد(ربیعی .)20 ،8317 ،فسهاد از لحهاظ حقهوقی ،رفتهار منحهرل شهده از
ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است کهه بنها بهه مالحظهات خصوصهی یها مالحظهات قهومی و
منطقهههای رخ میدهههد و معمههو)ً بههرای موضههوعاتی نظیههر حکومتهههای فاسههد و فقیههر و اعمههالی کههه از
دستگاههای فعال آنها سر میزند ،به کار میرود(هیود .)471 ،8318 ،مؤسسهه گهالوپ ،فسهاد را «اقهدامات
غیرقانونی که از طریق آنها شهروندان به مقامات دولتی رشوه میدهند تا مجوز بگیرند ،قرارداد ببندنهد یها
از مجازات بگریزند و به طور خالصه ،رشوه دادن برای فائق آمدن بر قانون یها قواعهد بوروکراسهی» تعریهف
میکند(عطایی .)817 ،8310 ،فساد اداری به مجموعهه رفتارههای آن دسهته از کارکنهان بخهش عمهومی
اطههالق میشههود کههه در جهههت تههأمین منههافع شخصههی ،قواعههد و مقههررات پذیرفتههه شههده را نادیههده
میگیرند(هانتینگتون .)09 ،8302 ،بنابراین میتوان فساد اداری را یک عمهل یها اقهدام منفهی دربردارنهده
انگیزههای فردی یا گروهی دانست که منشأ آن منافع مادی یا غیرمادی است(محمدنبی.)8319،32،
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 -2-2تعریف جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران
بند چهارم 8اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایهران مبتنهی بهر کشهف جهرم و
تعقیب مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسهالم ،کهه در مقهام تعیهین یکهی از مههم تهرین
وظایف قوه قضائیه است و همچنین اصل سی و ششم 2قانون مزبور که ناظر بر حقوق ملهت اسهت و طبهق
آن حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ،مبین اتکای جهرم
بر قانون است .بدین ترتیب در معنی عام کلمه جرم عبارت است از ارتکهاب عمهل ممنهوع یها تهرک فعهل
واجب با ضمانت اجرای کیفری مقرر به وسیله قانون با مقامات یا ارگانهای عمومی صالحیتدار.

 -1-2تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین المللی از جرم اداری
جرم اداری سوء استفاده از اختیارات دولتی ،اقدامات عمومی برای کسب منافع شخصی است که ایهن نهوع
تعریف مراد توافق عمومی در جهان است .به طور ضمنی فهرض شهده اسهت کهه مجموعههای از قهوانین و
ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهارچوب فعالیتهای مجاز اداری را تعیین مهیکنهد ،ههر گونهه رفتهار
اداری که میایر این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد ،جهرم اداری تلقهی مهیشهود .چنهین
تعریفی وقتی جامع است که قوانین و حدود آن کامال واضح و فراگیر باشد (ذاکرصالحی.)84، 8308 ،

 -1انواع فساد مالی
 -2-1فساد کالن
فساد زمانی کالن اسهت کهه در میهان بها)ترین سهطوح مهدیریتی یهک کشهور و در خصهوص پروژههها و
برنامههای عظیم دولتی اتفاق میافتد .وجود فساد کالن در ساختار یک نظام متضمن خرابهی کارکردههای
اصلی یک نظام حکومتی است به گونهای که میتوان به آن نظام ،لقب فاسد داد .در فساد کهالن ،دولتهها
به تناوب منافع عظیم مالی را از طریق قرارداد یا بخشیدن امتیاز ،به بخش خصوصهی میبخشهند .ایهن در
حالی است که کارمندان فاسد نیز در آن سهیم هستند .بنابراین فساد کالن ،فسادی اسهت کهه متعلهق بهه
مدیران رده اول در هر نظام حکومتی است .یکی از ویژگیهای بارز فساد مدیران در بخش اجرایهی ،انعقهاد
 -8قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار
وظایف زیر است -4 :کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسالم.
 -2حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
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قراردادهایی با بخش خصوصی است که در ظاهر چه بسا دارای توجیه منفعهت و سودرسهانی عمهومی نیهز
باشد ،اما واقعاً و در عمل به جز ضرر و اتالل درآمدهای دولتی فایده دیگری بر آنها مترتب نیست (اکهرمن،
.)871 ،8307

 -1-1فساد خرد
فساد خُرد زمانی محقق است که او)ٌ در میان مستخدمان ردههای پایین واقع شهده و ثانیهاٌ از ارزش مهالی،
وسعت و میزان کمتری برخوردار است که اغلب از ناحیه دوستان و یا بستگان مستخدم پرداخت میشهود.
مهمترین ضابطه در تفاوت میان فساد خُرد و کالن در این است که فساد کهالن همهواره همهراه بها خرابهی
کارکردها و پایههای یک نظام حکومتی در اثر فساد همراه است در حهالی کهه در فسهاد خُهرد ،سهتونهای
حکمرانی و چهارچوبهای نظام سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی جامعه فاقد اشکال اساسی است.

 -9-1فساد فردی
در این گونه از فساد که بر روی فرد یا افراد محدود و به خصوص متمرکز است ،سیسهتم اداری یهک نظهام
حکومتی درگیر جدی فساد نیست؛ بلکه فرد یا افراد محدودی که برخی تعداد آنها را بین یک یها سهه نفهر
ذکر کردهاند اقدام به اخذ رشوه و یا معاوضه و معامله فساد میکنند .این فرد یا افهراد حتهی ممکهن اسهت
دارای پستهای مهم و حساس نیز باشند ،مانند مدیران عامل یا اعضای هیهأت مهدیره بانکهها ،مقامههای
ارشد پلیس یا دستگاه قضایی یا مقامات مالیاتی .معمو)ً فرد یا افراد ،در فساد فردی بهرای اشهخاص اعهم از
اربابان رجوع عادی یا بازرگانان و سرمایهگذاران در یک بانک ،سازمان یا اداره شناخته شده هسهتند .وجهود
نرخهای معلوم رشوه در هر مورد خطر ناشی از مهذاکرات و چانههزنیهای مکهرر میهان طهرفین را کهاهش
میدهد ،زیرا با وجود معلوم بودن نرخ ،غالبا بر آن توافق حاصل است(دادخدایی.)894 ،8309 ،

 -4-1فساد سازمان یافته اداری
تعریفهای زیادی از جرم سازمانیافته ارایه شده است که با وجود تفاوتهایی کهه دارنهد از حیهث مفههوم
مشترک هستند .جرم سهازمانیافته عبهارت از فعالیتههای غیهر قهانونی و هماهنهگ گروههی منسهجم از
اشخاص است که با تبانی با هم و برای تحصیل منافع مادی و قدرت ،به ارتکهاب مسهتمر مجرمانهه شهدید
میپردازند و برای رسیدن به هدل از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده میکنند(شمس نهاتری83 ،8319 ،
ه  .)21در یک نظام اداری مبتال به فساد اداری سازمان یافته ،اشخاص حقیقی یا حقوقی می دانند که بایهد
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به چه کسانی رشوه دهند و چه چیزی در قبال رشوه به دست آورند و اطمینان دارند که مجوزهای )زم را
برای اهدال مورد نظر و یا بنگاه های خود اخذ می کنند .فساد اداری سازمان یافته هنگامی اتفاق می افتهد
که وجه (رشوه) مورد نیاز و دریافت کننده رشوه ،به خوبی مشخص است و پرداخت وجه تضمین می کنهد
که سفارش مورد نظر ،اجراء خواهد شد(عباس زادگان.)80 ،8304 ،

 -9ویژگیهای جرم سازمانیافته اداری
 -2-9غیرایدئولوژیک بودن سازمان یا گروه مجرمانه
این ویژگی به این معنا است که یک گروه جرم سازمانیافته ،جهرم را تنهها بها اههدال اقتصهادی و کسهب
منافع مادی انجام میدهد و با دلبستگیهای مذهبی و سیاسی اقدام بهارتکاب جهرم نمیکنهد .ههدل ایهن
گروه تنها کسب پول و قدرت و منفعت مادی است .اگر چه ممکن است ایهن گروههها گهاهی بهه مبهارزات
سیاسی هم روی آورند ولی هدل اساسی آنها از این مبارزات کسب قهدرت سیاسهی نیسهت بلکهه ههدل
تقویت قدرت اقتصادی ،لیو قوانین میایر با اهدال مجرمانه و اقتصادی خهویش و تصهویب قهوانین تسههیل
کننده فعالیتهای خاص و سرانجام به دست آوردن قدرتهای اجرایی و غیهره بهرای حفاظهت و مصهونیت
سازمان و اعضای آن در مقابل اجرای عدالت است.

 -1-9وجود سلسله مراتب
از آن جا که جرایم مورد بحث به صورت سازمان یافته ارتکاب مییابد ،وجهود سهازمانی فعهال کهه قابلیهت
طراحی ،تبانی ،هدایت و ارتکاب جرم را داشته باشد ،ضروری است .به سبب وجهود تشهکیالت و حاکمیهت
سلسله مراتب سازمانی ،این سازمان نیاز به مدیر و مجریانی دارد که هر یک با مهوقعیتی ویهژه در آن و بهر
اساس نظر افراد مافوق خود انجام وظیفه کنند.

 -9-9استمرار جرم در طول زمان
در بسیاری از موارد ممکن است برخی افراد جهت ارتکاب جرم خاصی دور هم جمع شده و با همهاهنگی و
همفکری اقدامی مجرمانه را به صورت جمعی برای یک بار انجام دهند؛ چنین جرایمی گر چه با همفکهری
و سازمان یافتگی صورت میگیرد ،اما جرم سازمانیافته به معنای مورد نظر نیست .آن چه )زم اسهت ایهن
است که گروه مجرمانه برای یک دوره طو)نی یا غیرمقید به زمانی خاص ولی مستمر تشکیل شهده باشهد.
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از این رو برخی از جرم شناسان ،جرایم گانگستری را کهه بهرای مهدتی محهدود و در محهدودههای خهاص
ارتکاب مییابد ،جرم سازمانیافته تلقی نمیکنند.

 -4-9استفاده از ارعاب و خشونت
در بسیاری از موارد ،گروههای مجرمانه با گروههای رقیب رو به رو میشوند ،در مواردی دیگهر بها مهأمورانی
برخورد میکنند که حاضر به همکاری با آنها در مقابل دریافت رشوه و مثل آن نیسهتند .در مهواردی نیهز
حتی مأمورانی که قبالً با آنان در مقابل دریافهت رشهوه همکهاری میکردنهد دیگهر مایهل بهه اسهتمرار آن
نیستند .گروه جرم سازمانیافته هر سه دسته از عوامل یاد شده را مانع رسیدن بهه اههدال کهاری خهویش
دانسته و با ارعاب و تهدید دسته سوم مبنی بر افشای همکاری سابق و درگیری و اعمهال خشهونت نسهبت
به دو دسته دیگر و در صورت لزوم ،از میان برداشتن آنها به کار خویش ادامه میدهد.

 -4اهداف جرم سازمانیافته اداری
با توجه به انواع مختلف جرمهای ارتکابی در قلمرو جرم سازمانیافته و با توجهه بهه قطعنامهههای سهازمان
ملل و نیز تفاهم نامههای سازمانهای منطقهای و بینالمللی در ایهن زمینهه ،روشهن میشهود کهه یکهی از
مهمترین اهدال ارتکاب جرم سازمانیافته ،کسهب منهافع مهالی و اقتصهادی اسهت؛ اقهدامات بینالمللهی و
منطقهای مورد اشاره و تدابیری که اندیشیده شده عمدتاً برای خنثیسازی ایهن ههدل بهوده اسهت .یکهی
دیگر از اهدافی که بعضی از نویسندگان به آن تصریح کردهاند و در بعضی از اسناد بینالمللهی و منطقههای
نیز مورد اشاره قرار گرفته است ،کسب قدرت اعم از قدرت اقتصادی و سیاسی است.
برخی به جز تحصیل قدرت اقتصادی و سیاسی ،اقدام جهت براندازی حکومت یا دولت حاکم را نیهز یکهی
دیگر از اهدال جرم سازمان یافته میدانند؛ در مورد هدل اول و دوم که گذشت ،سازمان مجرمانه در کنهار
حکومت موجود و با قبول قانون اساسی و ساختار حکومتی موجود به ارتکاب جرم میپهردازد و نظهری بهه
تیییر ساختار ندارد و تنها جهت به دست آوردن منافع اقتصادی یا کسب قدرت سیاسی در سهایه سهاختار
حکومتی موجود تالش مجرمانه انجام میدهد .هدل اساسی جرم سازمانیافته کسب منافع اقتصادی و بنها
بر اعتقاد گروهی ،کسب قدرت سیاسی یا سرنگونی حکومهت در کنهار بهه دسهت آوردن منهافع اقتصهادی
است.
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 -5آثار جرم سازمانیافته اداری
جرم سازمانیافته ،آثار خطرناکی را در جامعه باقی میگذارد که در طول پنجاه سال اخیر مورد توجه جهرم
شناسان و جامعه شناسان جنایی قرار گرفته است .آثار زیانبار جهرم سهازمانیافته را میتهوان بهه صهورت
خالصه بیان کهرد :متزلهزل شهدن سیسهتم اجتمهاعی از طریهق فسهاد اداری اعمهال شهده توسهط جهرم
سازمانیافته؛ جلوگیری از اعمال عدالت کیفری با فاسد کهردن قضهات و دسهتگاه اداری دادگسهتر؛ ایجهاد
تزلزل در اقتصاد و وابستگیهای اقتصادی که تأثیرات فلج کنندهای بر رشد و توسعه جامعهه دارد؛ تضهعیف
یا کنترل حکومت از طریق فاسد کردن پروسههای سیاسی و دموکراتیهک؛ ایجهاد اتحادیههها و پیمانههای
استراتژیک فراملی میان سازمانهای مجرمانه و گروههای تروریستی بهه ویهژه آن گهاه کهه موجهب قاچهاق
سالح و مواد هستهای و سالحهای شیمیایی و بیولوژیک میشود و امنیهت ملهی و نظهم جههانی را مختهل
میکند؛ تأثیرات مضاعف هر یک از این نتایج و حصول نتایج منفی دیگر که موجب تزلزل و عهدم ثبهات در
امور سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی کشورها شده و نظم جهانی و امنیت ملهی را تهدیهد مینماید(بسهیونی،
.)824 ،8319

 -6مصادیق جرایم سازمانیافته اداری
 -2-6رشوه
رشوه ،دادن مالی است به مامور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارههای اداری
یا قضائی ولو این که آن کار مربوط به شیل گیرنده مال نباشد .خواه مستقیما آن مال را دریافت کنهد و یها
به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد و یا هر نوع مساعدت پولی دیگر است که معمو)ً بهه مهأمور حکهومتی
پرداخت میشود .واژههای مترادل زیادی بهرای واژة «ارتشهاء» وجهود دارد؛ ماننهد پورسهانت ،کمیسهیون،
پاداش ،بخشش ،شیرینی ،انعام ،پول چایی و رایگانی که همگی بیانگر نوعی فساد مرتبط با پهول و مزایهایی
هستند که به کارکنان شرکتهای خصوصی ،مأموران حکومتی یها سیاسهتمداران پرداخهت میشهود .ایهن
موارد پرداختیهایی هستند که برای انجام سریعتر ،راحتتر یا مطلوبتر کارهها و خواسهتهها در )یهههای
حکومت و نظام بوروکراسی داده یا گرفته میشوند(جعفری لنگرودی.)331 ،8319،

53

 -1-6اختالس
اختالس به لحاظ حقوقی عبارت است از برداشت وجوه یا مطالبات یا حوالههها یها سههام یها اوراق بههادار و
سایر اموال متعلق یا در اختیار اشخاص مذکور در مهاده « 8»1قهانون تشهدید مجهازات مهرتکبین ارتشهاء،
اختالس و کالهبرداری مصوب  8377از سوی کارمندان دولت و سایر سازمانهای مذکور به نفهع خهود یها
دیگری(حبیب زاده و منصورآبادی .)48 ،8370 ،اختالس ،دزدیدن منابع توسط افرادی اسهت کهه بهر ایهن
منابع دسترسی دارند ،از جمله تعدیات کارکنان و کارمندان دولت یا وابسته به دولت ،به امهوال متعلهق بهه
دولت یا اشخاص دیگر است ،که همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد میشود.

 -9-6کالهبرداری
به لحاظ حقوقی ،کالهبرداری عبارت است از بردن مال غیر از طریق توسل تومم با سوء نیت به وسهایل یها
مانور متقلبانه .کالهبرداری جرمی اقتصادی است که دربردارندة برخی از انواع حیلههگری ،خدعهه و فریهب
است .کالهبرداری ،دستکاری یا تحریف اطالعات واقعیتها است .این پدیده زمانی اتفاق میافتهد کهه یهک
مأمور بخش عمومی (عامل) که مسئول انجام دستورها و وظایف محوله از جانهب مهافوقش اسهت ،جریهان
اطالعات را به سمت منفعت شخصی خودش دستکاری و یا سوق می دهد.

 -4-6اخاذی
به دست آوردن پول و اشیای دیگر با استفاده از اجبار ،خشونت یا تهدیهد بهه اسهتفاده از قهدرت را اخهاذی
مینامند .هر جا که پول به صورت خشونتآمیز به دست آید ،اخاذی صورت گرفته است و برای کسهی کهه
قدرت انجام آن را دارد ،معاملة فاسدی به شمار میآیهد .ایهن گونهه فعالیتههای فاسهد ،ممکهن اسهت بهه
صورتهای گوناگون واقع شود .این نوع باجگیری زمانی است که نیروهای غیردولتی برای به دسهت آوردن
امتیازات شیلی ،نپرداختن مالیات و آزادی از مجازاتهای قضایی قادر به اعمال نفوذ بهین اعضهای دولهت و

 -8هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته
به دولت و یا نهادهای انقالبی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی
و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا
حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که
بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر
مجازات خواهد شد.
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سازمانهای حکومتی از طریق تهدید ،ترساندن و ترور باشند .به عهالوه ،کارمنهدان ادارات مختلهف ممکهن
است از شهروندانی که به عنوان ارباب رجوع ،مشتری ،مهریض یها دانشآمهوز مدرسهه بهه دولهت مراجعهه
میکنند ،زیرمیزیها و هدایایی را اخذ کنند.

 -5-6پارتی بازی
نوعی سوءاستفاده از قدرت است که در فرآیند خصوصیسهازی و توزیهع جانبدارانهة منهابع دولتهی ،بهدون
توجه به این که این منابع در محل اول چگونهه جمهعآوری شهدهاند ،بهه کهار مهیرود .پارتیبهازی ،تمایهل
طبیعی انسان به جانبداری از دوستان ،خویشاوندان ،فامیل و دیگر افراد نزدیک و مورد اعتماد است.

 -7-6خویشاوندساالری
فرآیندی کهه طهی آن ،مهدیر یهک اداره اقهوام و اعضهای فامیهل خهود را بهر دیگهران تهرجیح میدههد را
خویشاوندسا)ری مینامند .بسیاری از رؤسای خودمختار میکوشند از طریهق قهرار دادن اعضهای خهانوادة
خههود در پسههتهای کلیههدی سیاسههی ،اقتصههادی و امنیتههی ،اقتههدار خههود را تثبیههت کننههد(یزدان پنههاه و
همکاران)79،8302،

 -7علل گسترش فساد سازمان یافته اداری
 -2-7تمایل
تمایل به ارتکاب تخلف در ذهن عامل آن قرار دارد .تمایل میتوانهد ناشهی از عوامهل متعهددی باشهد کهه
درادامة بحث به آنها خواهیم پرداخت؛ اینکه این عوامل از درون فرد نشهأت بگیهرد یها از محهیط ،چنهدان
تفاوتی در نتیجه به وجود نمیآورد.

 -1-7فرصت
برای مبادرت به فساد اداری باید عالوه بر تمایل ،فرصت مناسب نیز وجهود داشهته باشهد .چنهین فرصهتی
ممکن است در پی طراحی و تدابیر بلندمدت پیش بیایهد و یها ناشهی از تصهادل باشهد .چنانچهه تمایهل و
فرصت اقدام به فساد وجود داشته باشد فساد متولد خواهد شد و در صورت مهیا بودن سایر شهرایط رشهد
خواهد کرد.
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 -9-7عوامل اداری و سازمانی
یکی از واقعیتهای نظام اداری کنونی این است که واحدهای اداری معمهو)ً بها تعهداد زیهادی از قهوانین و
مقررات غیرواقعی و یا غیرضروری مواجه هسهتند و ابهامهات موجهود در رویهههای اداری و اسهتانداردهای
جاری کار ،امکان هر گونهه تصهمیم و اقهدامات خودسهرانه را بهه کهارگزاران آنهها مهیدهنهد .بهه عهالوه،
فرآیندهای پیچیده و چند )یه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشهوه بهرای تسهریع کهار
هستند .از طرفی ،کمی حقوق کارکنان بخش خدمات اجتمهاعی ههم دلیهل کهاهش تهدریجی مقاومهت و
عادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادها اسهت کهه شهامل کمکهاری ،کاغهذبازی ،اهمهال ،دیوانسها)ری،
سوءاستفاده از قدرت و ارتشاء و اختالس و یا سوءاستفاده نهادینه شده شخصی از منهابع عمهومی و دولتهی
توسط کارگزاران خدمات عمومی و اقتصادی میشود(خضری.)817 ،8314 ،

 -4-7عوامل درون سازمانی
مسائل رفتاری :متأثر از ناهنجاریهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و  ...کارکنان تحهت سرپرسهتی و نیهز
ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آنان .امور سهاختاری و سهازمانی :مثهل عهدم
تناسب امکانات پرسنلی ،مالی و اعتباری با اهدال و فعالیتهای سازمان که ناشهی از محهدودیت در منهابع
انسانی و مالی یا ضعف سیستمهای کنترل داخلی و  ...است(افضلی)213 ،8309،

 -5-7عوامل برون سازمانی
نیازها ،انتظارات متقن و غیرمتقن اشخاص حقیقهی و حقهوقی مختلهف دارای نفهوذ در مهردم  .مشهکالت
وضعی و اجرایی قوانین و مقررات مورد عمل .عدم تناسب قوانین و مقررات بها نیازهها و اقتضهائات جامعهه،
تیییرات و تحو)ت قوانین و بعضاً تعارض آنها با یکدیگر .وجود ابهام یا اجمال در نصوص برخهی از قهوانین
و مقررات و قابلیت تعابیر و تفاسیر متعدد از آنها و عدم انطباق دستورالعملها و آئین نامهههای مهدون بها
مفاد قوانین مربوط .مسائل و مشکالت مربوط به جهذب ،آمهوزش و نگههداری افهراد متخصهص و کارآمهد.
عملکرد مدیران قبلی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه اجرایی(افضلی.)214 ،8309،

 -6-7عوامل اقتصادی
عدم تناسب هزینهها با درآمد کارکنان و مشکالت و مسائل معیشتی آنان که باعث احتمال سوءاسهتفاده از
موقعیت شیلی و برخورد نامناسب با ارباب رجوع میگردد .وجهود فاصهله طبقهاتی و نابرابریههای فهاحش
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اقتصادی در بین اقشار مختلف جامعه .وجود نابرابری اقتصادی و مهالی بهین کارکنهان در سهطوح مختلهف
اداری .متناسب نبودن سطح زندگی کارکنان با موقعیت اجتماعی که موجبات انگیزه ارتکهاب تخلهف را در
آنان فراهم میکند.

 -7-7عوامل فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی
شاید مهم ترین عوامهل فسهاد ،مسهایل فرهنگهی و عقیهدتی باشهد .فرهنهگ عمهومی جامعهه ،ارزشهها و
هنجارهای حاکم بر افراد و اجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارند .مادی گرایی،
فردگرایی ،مصرل زدگی ،کاهش قبح تخلفات در سازمان و جامعه و مهم تر از همه ضعف ایمهان و وجهدان
کاری از مهم ترین ریشههای فرهنگی و اجتماعی فساد اداری هستند.
عدم استقالل کامل قوه قضائیه ،نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاههای نظارتی و بازرسی ،سیاسهی بهودن
بازرسی ها ،نفوذ و دخالت افراد متنفذ و مسئولین عالی رتبه و وجود شکبهها و محافل سیاسی در سهاختار
مههدیریتی و عملکههرد جنههاحی ،توصههیه بههرای در امههان مانههدن مههدیران متخلههف از مجههازات ،جوسههازی و
غوغاسههها)ری گروهههههای ذی نفهههوذ از جملهههه عوامهههل سیاسهههی تسههههیل کننهههده جهههرایم اداری
است(ربیعی.)8317،89،

 -8تأثیر فساد سازمان یافته اداری بر توسعه
فساد اداری یک پدیده جهانی است که در همه کشورها وجود دارد .لکن بر اساس شواهد ،کشورهای فقیهر
را بیش از سایرین مورد آسیب قرار میدهد ،رشد اقتصهادی را سهرکوب میکنهد و بودجهههای مهورد نیهاز
برای آموزش ،بهداشت و سایر خدمات عمومی را از مسیر خهود منحهرل میسهازد .بهر اسهاس آمهار بانهک
جهانی ،سا)نه و به طور تقریبی بالغ بر یک تریلیون د)ر آمریکا از طریق رشهوه رد و بهدل میشهود .میهان
فساد و توسعه ،رابطه معکوسی بر قرار است؛ به نحوی که میتوان گفت فساد ،هزینههای توسعه را افهزایش
میدهد .هر یک از شاخصهای توسعه انسهانی ،اجتمهاعی و اقتصهادی ،همبسهتگی کهامال معنهاداری را بها
میزان فساد نشان میدهند .در بیشتر کشورهای توسعهیافته ،قوانینی که در فرآیند توسعه شکل گرفتهانهد،
مانعی برای رفتارهای فسادآمیز بهه شهمار میآینهد .بهاز بهودن اقتصهاد و عهدم تمرکهز امهور اقتصهادی در
کشورهای توسعه یافته و متقابالً اقتصاد متمرکز و گسترش بخشهای عمومی در دسهت دولهت و محهدود
بودن فضای اقتصاد خصوصی ،از عوامل بروز فساد در کشورهای توسعه نیافته اسهت .در کشهورهای جههان
سوم ،فساد مالی و سیاسی به عنوان یکی از مشخصهها و ویژگیهای دولت قلمداد میشهود .در کشهورهای
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صنعتی و قدرتمند ،فساد بیشتر در ردههای با)ی قدرت متمرکز است؛ اما در کشهورهای در حهال توسهعه،
فساد تمامی سطوح زنهدگی اقتصهادی و اجتمهاعی را دربرگرفتهه اسهت .قهوانین ،رویههها ،تلقیهها ،نظهام
هنجاری ،نظامهای مراقبت و کنترل و نظام مجازات در مورد فسهاد ،در کشهورهای توسهعه یافتهه واضهح و
شفال است .این در حالی است که در کشورهای جهان سوم ،موارد یاد شده تا حدود زیهادی در هالههای از
ابهام قرار دارد .در کشورهای توسعه یافته ،فساد بیشتر در فعالیتههای اقتصهادی احهزاب بهزرگ ،نخبگهان
سیاسی و نقش شرکتهای فراملیتی آنان نهفته است .در سطوح پایینتر نیز دیوانسا)ران به طور مجهزا و
پنهانی امکان ارتکاب به اعمال فسادآمیز را دارند؛ اما رابطه صریح ،تعریف شده ،مشخص و تعمیم یافتهه در
این سطح قابل مشاهده نیست .در کشورهای توسعه نیافته به راحتی میتوان یک سلسله مراتهب نظاممنهد
و مشخص را بین سطوح مختلف فساد مشاهده کرد .فساد به راحتی از پهایین بهه بها) و بهالعکس جابههجا
شده ،از با) به پایین و در عرض نیز انتشار مییابد .دستمزدهای پایین در کشورهای جهان سوم ،از عوامهل
بروز و گسترش فساد اداری و مالی است .فساد با تحریف مقررات قهانونی ،توسهعه را تخریهب و بنیانههای
اساسی آن را سست کرده و زیرساختهای رشد را از بین میبرد.
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نتیجه گیری
با بررسی دقیق جرم سازمان یافته اداری میتوان به این نتیجه رسید که جرم سهازمانیافته اداری فعالیهت
مجرمانه مستمری است که با هماهنگی برای کسب سود و منفعت از طریق انجهام فعالیتههای غیرقهانونی
مورد نیاز مردم انجام میشود مشخص است و پرداخت وجه تضمین می کند که سفارش مهورد نظهر ،اجهرا
خواهد شد .عوامل و زمینههای گوناگونی وجود دارند کهه میتواننهد بهه طهور مسهتقیم و یها غیرمسهتقیم
موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد سازمان یافته اداری شهوند کهه در ایهن مقالهه بهه مهواردی از آن
اشاره گردید ،شناسایی این عوامل و زمینهها میتوانند راههایی را برای مبارزه به مها نشهان دهنهد کهه اثهر
بیشتری در کاهش و حذل پدیده فساد اداری تحت تاثیر نفوذ مدیران ارشد دولتی داشهته باشهند .رشهوه،
اختالس ،کالهبرداری ،اخاذی ،پارتی بازی و خویشاوندسا)ری .یکی از واقعیتهای نظام اداری کنونی ایهن
است که واحدهای اداری معمو)ً با تعداد زیادی از قوانین و مقهررات غیرواقعهی و یها غیهر ضهروری مواجهه
هستند و ابهامات موجود در رویههای اداری و استانداردهای جاری کار ،امکان هر گونه تصهمیم و اقهدامات
خودسرانه را به کارگزاران آنها میدهند .بهه عهالوه ،فرآینهدهای پیچیهده و چند)یهه امهور اداری و عهدم
نظارت کافی توسط مدیران نیز عامل تشویق مراجعان به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هسهتند .در یهک
نظام اداری مبتال به فساد اداری سازمان یافته ،اشخاص حقیقی یا حقوقی می دانند که باید به چه کسهانی
رشوه دهند و چه چیزی در قبال رشوه به دست آورند و اطمینان دارند که مجوزهای )زم را بهرای اههدال
مورد نظر و یا بنگاه های خود اخذ می کنند .جرم سازمانیافته به تبع ویژگهی خهاص و اههدال مهورد نظهر
ارتکاب آن آثار زیانبار و مخرب شدیدی را بر فرهنهگ ،اخهالق ،اقتصهاد و امنیهت یهک جامعهه بهر جهای
میگذارد .لذا پیشنهاداتی با رویکرد پیشگیری و مبارزه جهت کهاهش فسهاد اداری ناشهی از نفهوذ مهدیران
ارشد دولتی به شرح ذیل مطرح میگردد :بررسهی تجربیهات انجهام شهده در کشهور ،از حیهث فرصهتها و
تهدیدها ،نقاط قوت و نقاط ضعف مربوط به مبارزه با فساد اداری .با مراجعه به منهابع ارزشهی ههر جامعهه،
مبانی و مصداق های پیشگیری و مبارزه با فساد اداری استنباط و استخراج شهود .آمهوزش کارکنهان بهرای
آشنایی با قوانین و مقررات تخلفات اداری ،آئیننامه مبارزه با رشهوه و قهانون ارتقهاء سهالمت نظهام اداری و
مبارزه با فساد .اسهتفاده از نظهام انتصهاب و ترفیعهات بهر اسهاس شایسهته سها)ری بهه جهای بانهدبازی و
پارتیبازی .الزام قانونی بیشهتر بهرای جلهوگیری از تصهدی بهیش از یهک پسهت توسهط یهک فهرد .اتخهاذ
راهکارهههایی بههرای افههزایش ثبههات و امنیههت شههیلی کارکنههان و مههدیران .مشههارکت دادن کارکنههان در
تصمیمگیریها و استفاده از نقطه نظرات آنان .توجه بیشتر به نظام انتقادات و پیشنهادات .بهبهود وضهعیت
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اقتصادی و معیشتی کارکنان .سیاستهای اقتصادی کالن دولت برای کهاهش شهکال و فاصهله طبقهاتی و
بسط عدالت اجتماعی .برخورد جدی با مدیران ارشد که دچهار فسهاد و مرتکهب تخلفهات اداری میشهوند.
اشاعه فرهنگ اسالمی از جمله مؤلفههای قناعت ،صداقت ،انصال ،عدالت و  ...ترویج فرهنهگ مناسهب کهار
برای جلوگیری از کمکاری با تکیه برارزشها و هنجارهای اسالمی.
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