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Abstract 
Due to the complexity of the nature and manner of committing corruption-related 

crimes, mechanisms to combat these crimes also require special requirements. One 

of the most important of these mechanisms is the national anti-corruption 

institutions, which specialize in combating corruption and have been expanding in 

recent years. Based on the article with descriptive-analytical method and during a 

comparative advantage measurement, it can be claimed that the model of 

institutional unity is more compatible with the legal order of the Islamic Republic of 

Iran than institutional pluralism. Also, in designing the proposed single institution, 

the principles that have not been considered in the current anti-corruption 

institutions of the country should be considered. Among the most important of these 

principles is the immunity of the officials of the Anti-Corruption Institution, the 

independence of the institution in providing financial credits and its internal and 

external accountability. 
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اصول حاکم بر تشکیل نهاد ملی مبارزه با فساد در جمهوری 
 از تجارب فراملی یریگاسالمی ایران با بهره

 

 ی(پژوهش _ ینوع مقاله: علم)
 

 *2، صالح امیری1نیامحمود حکمت
 

 چکیده

 جررائم مرتبط با فساد، سازوکارهای مبارزه با این  جرائمنظر به پیچیدگی ماهیت و نحوة ارتکاب 
این سازوکارها نهادهای ملی مبارزه برا   نیترمهم. از جمله کنندیمی را طلب اژهیوائات نیز اقتض

و در سالیان اخیر رو به گسرتر    پردازندیمتخصصی به مبارزه با فساد  طوربهفساد هستند که 
 تروان یمر ی تطبیقری،  سنجتیمزتوصیفی و طی یک  -یلیتحل. بر مبنای نوشتار با رو  اندبوده

د که الگوی وحدت نهادی نسبت به تعدد نهادی با نظم حقوقی جمهوری اسالمی ایرران  ادعا کر
سازگارتر است. همچنین در طراحی نهاد واحد پیشنهادی باید اصولی را که در نهادهای مبرارزه  

این اصول مصرونیت   نیترمهمقرار داد. از جمله  مدنظر، اندنبودهبا فساد فعلی کشور مورد توجه 
نهرادی و  اعتبارات مالی و پاسخگویی درون نیتأماد مبارزه با فساد، استقالل نهاد در مسئوالن نه

 نهادی آن است.برون
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 مبارزه با فساد.
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 مقدمه
فساد در کشورهای مختلف جهان مشغول بره فعالیرت    نهاد تخصصی مبارزه با 150امروزه بیش از 

 1950. خاستگاه اولیۀ نهادهای تخصصری مبرارزه برا فسراد از سرال       (UNODC, 2020: 1)هستند
کشرور   50، در نیمۀ دوم سدة بیسرتم قریرب بره    (UNODC, 2020: 3)میالدی آسیای شرقی بود 

کنوانسریون   1961د. در سال کردن سیتأسحقوقی خود -جهان چنین نهادی را در ساختار سیاسی
و در  (UNODC, 2020: 3)کررد   دیر تأکنهاد مبرارزه برا فسراد     سیتأسآمریکایی مبارزه با فساد بر 

کره بره ابتکرار سرازمان همکراری و       مبارزه با فسراد  یتخصص ضابطان قضاییکنفرانس همان سال 
هیز مناسرب ضرابطان   ی به لزوم آموز  تخصصی و تجاهیانیبتوسعۀ اقتصادی تشکیل شده بود، در 

کنوانسیون کیفری اروپایی مبارزه برا   متعاقباً. (OECD, 2013: 19)کرد  دیتأکدر امر مبارزه با فساد 
 دیر تأکخود بر وجود اشخاص و نهادهای تخصصی در زمینۀ مبارزه برا فسراد    19فساد نیز در مادة 

ی مبارزه با فسراد برر لرزوم    نیز کنوانسیون آفریقای 2003. در سال  (CLCC, 1999: Art.19) ورزید
 (AUCPCC, 2003) کرد  دیتأکمقابلۀ تخصصی با مقوله فساد 

ی در زمینرۀ مبرارزه برا فسراد و     المللر نیبر سند حقروقی   نیترجامع 2003سرانجام در سال 
کشور جهان از جمله جمهوری اسالمی ایران بدان  187 متعاقباًپیشگیری از آن تصویب شد که 

 انرد مکلرف ی عضو هادولتکنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد،  ملحق شدند. بر مبنای
و آمروز  مقابلره برا     (UNCAC, 2003: Art.6)نهادهای ملری برا رویکررد پیشرگیری از فسراد      

از  46مرادة   13 پراراگرا  را در ساختار حقوقی خرود بگنجاننرد.    (UNCAC, 2003: Art.36)آن
وقی خرود نهادهرای مربروه بره مبرارزه برا فسراد را        که در نظرم حقر   خواهدیمی عضو هادولت
ی معاضدت قضایی دوجانبره نیرز   هادرخواستی طراحی کنند که قادر به پاسخگویی به اگونهبه

کنوانسریون نهرادی بررای     58همچنرین در مرادة    (UNCAC, 2003: Art.46.Prara 13).باشرد  
ی نیبشیپلب واحد اطالعات مالی فساد در قا جرائمی مالی عواید حاصل از هاتراکنشنظارت بر 
دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، در  (UNCAC, 2003: Art.58).شده است 

منتشر کرد، این مهم را متذکر شرده کره    2006راهنمای تقنینی اجرای کنوانسیون که در سال 
لرب یرک نهراد متمرکرز     در قا توانرد یمدر کنوانسیون  شدهینیبشیپتمامی سازوکارهای نهادی 

 (UNODC, 2006: 21).تجلی یابد 

یک از الگوهای تعدد نهرادی و  در این نوشتار ابتدا به این پرسش پاسخ خواهیم داد که کدام
حقوقی جمهوری اسالمی ایران به _ی در ساختار سیاسیترمناسببه شکل  توانندیمنهاد واحد 

ررسی اصولی که باید بر طراحی و کرارکرد چنرین   مسئلۀ مبارزه با فساد بپردازند. پس از آن به ب
نهادی حاکم باشد خواهیم پرداخت. در این زمینه اصول حاکم بر طراحی نهراد ملری مبرارزه برا     

 نیترأم فساد، اصول حاکم بر رهبری نهاد، اصول حاکم بر نیروی انسانی نهراد، اصرول حراکم برر     
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نطباق ساختارهای موجود در جمهوری مالی نهاد بررسی خواهد شد و در انتهای مباحث میزان ا
 اسالمی ایران با اصول مذکور محل بحث خواهد بود.

 

تبیین ترجیح نهاد واحدد ملدی بدر ت ددد نهدادی در مبدارزه بدا فسداد در         
 جمهوری اسالمی ایران

از جمله مواردی که در ایجاد نهاد ملی مبارزه با فساد همواره در کشورهای گونراگون مرورد بحرث    
صورت متمرکز و در قالرب سراختاری متمرکرز    است، آن است که آیا نهاد مذکور باید به قرار گرفته

ی مربوه به امر مبارزه با فسراد و پیشرگیری از آن   هاتیمأموری متعدد ایجاد شود یا هاتیمأموربا 
از جمله سنجش فساد، آموز  در زمینۀ مبارزه با فساد، مقابلۀ قضایی با فسراد، ردیرابی و مصرادرة    

 ی گوناگون تعریف شود.  هادستگاهی هاتیمأموروال فساد و سایر موارد مرتبط باید در بستر ام
امروزه نهادهای متعددی در جمهوری اسالمی ایران متولی بخشری از امرر مبرارزه برا فسراد      

نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین  منظوربههستند. سازمان بازرسی کل کشور 
کنرد کره تخطری از قرانون     آن بخش از موارد فساد را بررسری مری   صرفاً، 1ی اداریهادر دستگاه
؛ تعریفی از فساد که با مفهوم آن در ادبیات حقوقی روز دنیا همخوانی ندارد و شوندیممحسوب 

کرد بودجۀ عمرومی  تخلفات از هزینه صرفاً. دیوان محاسبات شودینمرا شامل  2فسادهای قانونی
، این در حالی است که بخش عظیمری از منرابع مرالی مررتبط برا      3دهدیمرار ق مدنظرکشور را 
 .رندیگینمی فساد ذیل سازوکارهای مندرج در قوانین بودجه قرار هاپرونده

و سازوکار اجرایی  برندیمی متولی مبارزه با فساد نیز از ضعف ساختاری رنج هادستگاهسایر 
 صررفاً ل در ستاد همراهنگی مبرارزه برا مفاسرد اقتصرادی      الزم در این زمینه را ندارند. برای مثا

از فعالیرت آن پشرتیبانی    االجررا الزمدبیرخانه سازوکار منظمی دارد، آن هم بدون آنکره قرانونی   
 گونره چیهر دبیرخانۀ شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد نیرز   4کند.

شرگیری از آن را دارا نیسرت. البتره حتری در صرورت      امکان عملیاتی برای مبارزه برا فسراد و پی  
یی الگو بایرد اسرتفاده   کاراترجیح الگوی تعدد نهادی، یکی از معیارهایی که برای سنجش میزان 

عبرارت بهترر پرهیرز از    شود، میزان عدم تداخل وظایف آن نهاد برا سرایر نهادهرای مشرابه و بره     
هادی در یک کشور مستقر شود، این امر نبایرد  رو حتی اگر الگوی تعدد نکاری است. ازاینموازی

به تعرض حدود و ثغور ماهیت نهادهای موازی در شرح وظرایف یکردیگر منجرر شرود، زیررا در      

___________________________________________________________________ 
 .1 مادة، 1360سی کل کشور، قانون تشکیل سازمان بازر .1

2. Legal Corruption  

 .1، مادة 1361قانون دیوان محاسبات کشور،  .3
4. http://nezarat.gov.ir/portal/home/ 
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ضررترین حالت موجب رقابت ناسالم مرابین آنران   بدترین حالت به ناکارامدسازی نهادها و در کم
کارامد تلقری شرود کره از نظرر نیرروی       تواندیمشود. از دیگر سو نهاد واحد نیز زمانی منجر می

انسانی و منابع مالی به شکل مناسبی تجهیز شده باشد، در غیر این صورت گاه برآیند نهادهرای  
متعدد در کشورهای گوناگون به لحاظ دسترسی به منابع مالی متعدد، عملکرد بهتری را از خود 

بین نهادهرای متعردد    هاتیمورمأدر مجموع ترجیح تقسیم (UNODC, 2020: 9). انددادهنشان 
یا تفویض آن به نهادهای واحد، بسته به کفایرت سرازوکارهای قرانونی موجرود در کشرور بررای       

 طوربهکنندة جرم ی مثال در برخی کشورها حمایت کافی از مقام تعقیببرامبارزه با فساد دارد. 
و در برخی دیگرر   (CFRB, 1988: Art.128) کلی حتی در قانون اساسی نیز گنجانده شده است

رو فسراد کرارایی الزم را نداشرته اسرت، ازایرن      جرائماز کشورها اختیارات مقام تعقیب در زمینۀ 
یا به نهاد  1ایجاد شده هایدادستانفساد یا در دل  جرائمسازوکارهای مناسب تخصصی مربوه به 

مردتر بره انجرام    ترا بره نحروة کارا    2ملی مبارزه برا فسراد اختیرار تعقیرب نیرز داده شرده اسرت       
 ی خویش بپردازند.  هاتیمأمور

حقروقی حراکم برر سراختار     _حال باید به این پرسش پاسخ داد که با توجه به نظم سیاسری 
نظام جمهوری اسالمی ایران، وضعیت کنونی تعدد نهادی برای مبارزه با فساد در کشرور الگروی   

ید؟ در ادامه و با این رویکرد مزایا کارامدی است یا باید به طراحی نهاد ملی در این زمینه اندیش
 و معایب هر دو الگو را برخواهیم شمرد:

 

 سنجی الگوی ت دد نهادی. مزیت1
مناسرب   نیترأم قررار گیررد،    مردنظر نکاتی که در خصوص نهاد مبارزه با فساد باید  نیترمهماز 

ی نهادهای گوناگون منابع مالی و انسانی است. در الگوی تعدد نهادی، تجمیع منابع مالی و انسان
 احتمراالً . نهادهای مختلف شودیمموجب برطر  کردن مناسب نیازهای ساختار مبارزه با فساد 

ی متخصص داشته باشرند. همچنرین برا    روهاینی به ترمناسبدسترسی  توانندیمدر این حالت 
یمر  منتسرب  گانره سره مجزا به یکی از قروای   صورتبه بعضاًتقسیم وظایف نهادهای مذکور که 

و پذیر  نهادها را برا   شودیمدر امر مبارزه با فساد حاکم  گانهسه، نوعی توازن بین قوای گردند
 .بردیماین تقسیم کار در بین ساختارهای مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی باال 

چنین الگویی چون به هماهنگی بین نهادی قوی نیاز دارد، مناسرب کشرورهایی اسرت کره     
 معمولطور ای بر مبنای درجۀ باالیی از حاکمیت قانون دارند. بهشدهی نهادینهساختارهای قانون

و هرر   کنندیمی با یکدیگر کار خوببهدر چنین کشورهایی نهادهای گوناگون در ساختار حقوقی 
___________________________________________________________________ 

1. Look At: Jordan, Integrity and Anti-Corruption Law, No. 13 of 2016, art. 17, And Fluri and Badrack, 
eds., Anti-Corruption Measures in Ukraine after the Revolution of Dignity, pp. 12–13 

2. Look At: Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009, part II, sect. 5 (6), And United Kingdom, 
Serious Fraud Office, “SFO historical background and powers”. Available at www.sfo.gov.uk/. 
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 کننرده هماهنگ. در چنین کشورهایی وجود یک نهاد دهدیمی انجام خوببهنهاد وظایف خود را 
و نیازی بره تمرکرز وظرایف در یرک نهراد       1کندیمرزه با فساد گوناگون کفایت بین نهادهای مبا

 مرکزی وجود ندارد.

 

 نهادیسنجی الگوی تک. مزیت2
ی تکلیف المللنیبوجود نهاد واحد ملی در زمینۀ مبارزه با فساد، هم در بعد داخلی و هم در بعد 

عد داخلی این الگو منجر به الزام بره  . در بکندیممتولی مبارزه با فساد در یک کشور را مشخص 
و امکان فرافکنی مسئولیت بر دو  دیگری را در مابین نهادهای  شودیمپاسخگویی نهاد متولی 

ی نیز تکلیف نهادهای مشابه را در دیگرر کشرورها بررای    المللنیب. در زمینۀ کندیمموازی سلب 
هرای قضرایی فراملری را در    ضردت و تعامالت مربوه به معا کندیمارتباه با یک کشور مشخص 

. کنرد یمفساد مشخص  جرائمی ناشی از فساد و یا در زمینۀ استرداد مرتکبان هاییدارااسترداد 
بره ضرابطان    ماًیمسرتق ابزارهایی مانند سنجش و آموز  فسراد را   تواندیمهمچنین نهاد واحد 

نرد. بسریاری از   تخصصی خرود در زمینرۀ مقابلره یرا نیروهرای مررتبط برا پیشرگیری منتقرل ک         
دهرد و بره   کارشناسان معتقدند که تعدد نهادی کارایی نهاد ملی مبارزه با فسراد را کراهش مری   

 .(Quah, 2009: 10) شودیمی غیرمؤثر در زمینۀ مبارزه با فساد منجر ارهیجزبرخورد 
 

 الگوی مناسب جمهوری اسالمی ایران، ت دد نهادی یا وحدت نهادی .3
ران نهادهای متعددی در زمینۀ مبارزه با فساد یا پیشگیری از آن مشغول در جمهوری اسالمی ای

به فعالیت هستند. شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که دبیرخانۀ 
وظیفرۀ نظرارت و    2نامرۀ خرود  آیین 3مادة  12آن در وزارت دادگستری مستقر است، طبق بند 

 83کنوانسیون و ارزیابی آن را بر عهرده دارد و بایرد طبرق بنرد      پیگیری مستمر بر اجرای مفاد
نامۀ مذکور، در فرایند مرور اجرای تعهدات منبعث از کنوانسیون در جمهوری اسالمی ایران آیین

تال  کند که گزار  دهی مناسبی در خصوص نهادهای ملی مبارزه با فساد و پیشرگیری از آن  
ی که با توجه به سردرگمی نهادی موجرود در زمینرۀ   تیمأمور؛ به دبیرخانۀ کنوانسیون ارائه کند

رو خواهد شد. ستاد هماهنگی مبارزه اجرای آن با دشواری روبه احتماالًمبارزه با فساد در کشور، 

___________________________________________________________________ 
 /https://www.ukanticorruptioncoalition.org کشور انگلستان ر.ک: به: کنندةبرای نمونه دربارة نهاد هماهنگ. 1

، انگلسرتان در شراخص ادراک   الملرل نیبر سازمان شفافیت  2021سال  یبندرتبهذکر است که براساس  شایان
 :ر.کده است. برای اطالعات بیشتر کردر بین کشورهای جهان کسب  100از  78 ةرا با نمر 11 ۀرتب فساد

https://www.transparency.org/en/cpi/2021 
 .3، هیأت وزیران، مادة 1392نامۀ مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، آیین. 2
 همان. 3

https://www.ukanticorruptioncoalition.org/
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، 2ی نظارتی کشورهادستگاه، شورای 1با مفاسد اقتصادی با دبیرخانۀ مستقر در ریاست جمهوری
، مرجع ملی کنوانسیون مبارزه برا فسراد سرازمان ملرل متحرد،      3شورای عالی مبارزه با پولشویی

و پایردار برا مفاسرد اقتصرادی در قروة       منرد نظرام نامۀ پیشرگیری و مقابلرۀ   کمیتۀ پیگیری آیین
، فراکسریون مبرارزه برا مفاسرد اقتصرادی      5،کمسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات4مجریه

ی سرالمت اداری و صریانت از حقروقی    هرا تهیکم، مرکز اطالعات مالی، 6مجلس شورای اسالمی
مردم و... بخشی از نهادهای متولی مبارزه با فساد اقتصرادی و پیشرگیری از آن در کشرورند. برر     

آنهرا   تیر مأموربخشری از   عنوانبهی را که مبارزه با فساد تریعمومنهادهای  توانیماین اسامی 
، معاونرت اجتمراعی و پیشرگیری از وقروع     7ورقرار دارد، افزود. از جمله سازمان بازرسی کل کش

نیرروی انتظرامی    الملرل نیبر و پلریس   9قروة قضراییه   المللنیب، ادارة کل امور 8جرم قوة قضاییه
در حرال   گانره سره ی در قروای  اندهیفزاجمهوری اسالمی ایران را افزود. نهادهای مذکور به طرز 

 جدی بررسی شود. طوربهافزایش هستند، اما کارایی و ناکارایی آنها باید 
توسط سازمان شفافیت  2021رتبۀ جمهوری اسالمی ایران در شاخص ادراک فساد در سال 

کشور تعیین شده است. همچنرین کشرورمان در زمینرۀ توفیرق در      180از بین  150 المللنیب
کسب کرده است و برا کشرور    100را از  25ی، نمرة بندمیتقسکاهش ادراک فساد براساس این 

. ایرن در حرالی اسرت کره     (Transparency, 2021: CPI)ماال در یک جایگاه ایستاده اسرت  گوات
ی بندرتبهجایگاه مناسبی را در این  اندتوانستهبرخی کشورهای همسایۀ جمهوری اسالمی ایران 

 ,Transparency) 24و امارات متحدة عربی رتبرۀ   31قطر رتبۀ  کهیطوربه، کنندجهانی کسب 

2021: CPI) شاید در بادی امر انتقاداتی به شریوة   اگرچه. اندکردها توسط سازمان مزبور کسب ر
ی موجب شده است تا یکری  بندرتبهی مذکور وارد آید، به هر روی مقبولیت جهانی این بندرتبه
 خارجی قلمداد شود. گذارانهیسرمای انتخاب کشور مقصد توسط هامالکاز 

برا انردکی تغییرر     اجماالًسنجش فساد در داخل کشور،  به هر روی در حالت فقدان سازوکار
ی را مالک توفیق کشور در مبارزه برا فسراد قررار داد و ایرن پرسرش را      بندرتبهشاید بتوان این 

تعدد نهادهای متولی در زمینۀ مبارزه برا فسراد و پیشرگیری از آن،     رغمیعلمطرح کرد که چرا 

___________________________________________________________________ 
1. Look at: http://nezarat.gov.ir/ 

 تشکیل شده است. قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 221در اجرای مادة این شورا . 2
 با ریاست وزیر امور اقتصاد دارایی تشکیل شد. 1386مبارزه با پولشویی مصوب  قانون 4این شورا حسب مادة . 3
 مرادة که به استناد  1392مجریه مصوب  قوةدر  پایدار با مفاسد اقتصادی و مندنظامنامۀ پیشگیری و مقابلۀ آیین .4

 .شدتصویب  1390قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد  33
5. Look at: https://dotic.ir/cat/123 

 شد. سیتأس 1395این فراکسیون در سال  .6
7. Look at: https://www.bazresi.ir/ 
8. Look at: http://scpd.eadl.ir/ 
9. Look at:https://bia-judiciary.eadl.ir/ 
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یت نسربی مطلروب در ایرن زمینره دسرت یابرد؟       جمهوری اسالمی ایران نتوانسته است به وضع
از منظر مورد بحث نوشتار  رسدیمنظر ی گوناگونی به این پرسش داد، بههاپاسخ توانیم اگرچه

حاضر بتوان به این نکته اشاره کرد که تعدد نهادهای موازی مبرارزه برا فسراد در کشرور الگروی      
حقوقی نظام جمهوری اسرالمی  _یاسیموفقی در جمهوری اسالمی ایران نبوده است. ساختار س

ی شده است، با هیچ کشوری در جهران شربیه نیسرت.    نیبشیپایران که در قانون اساسی کشور 
که تعیین جایگاه نهادها مضرا  بره آن نیازمنرد مداقره و      شودیمپیچیدگی این ساختار موجب 

ارزه با فساد در بررسی کارشناسی باشد. چینش غیرمنظم بدون آمایش کلی ساختار نهادهای مب
مناسب در زمینۀ مبرارزه برا فسراد منجرر شرده اسرت. از        دادبروناین ساختار، به عدم مشاهده 

طرفی چنانکه ذکر شد، تعدد نهادی مناسب کشورهایی است کره شراخص حاکمیرت قرانون در     
آنان باال بوده و ساختار حقوقی از قدمت کرافی بررای ایجراد همراهنگی حقروقی برین نهادهرای        

عبارتی بهتر در ساختار حقوقی ما باید مناسبات قرانونی مناسرب بررای    ی برخوردار باشد. بهمواز
یی این کارای ضدفساد نهادهای متولی وجود داشته باشد تا به هااستیساز  گانهسهتبعیت قوای 

در یک شورا در صورت فقدان بسرترهای   گانهسهنهادها امیدوار بود. صر  عضویت افراد از قوای 
 ی کردن ساختار مبارزه با فساد در کشور منجر شود.افراقوهبه  تواندینمونی قان

یمرا تضعیف « پاسخگویی»ایراد دیگر تعدد نهادی آن است که تعدد متولی مبارزه با فساد 
انجام وظایف منتسب به خود را در حیطۀ دیگرری قلمرداد کنرد و از     تواندیم، زیرا هر نهاد کند

 میزان توفیق در وظایف محوله امتناع ورزد. پاسخگویی در زمینۀ 
ضعف در تبیین مفهوم فساد در نظرم حقروقی ایرران، بره ضرعف در طراحری        رسدیمنظر به

ی در فرر یک یهرا نظرام در تجرارب روز   کهیدرحالنهادهای ملی مبارزه با فساد منجر شده است. 
ی هرا یری دارافسراد،   جررائم  جای تمرکز بر مرتکبران دنیا سازوکارهای واحدی وجود دارند که به

و با سررعت و دقرت بسریار زیرادی بره ردیرابی و توقیرف و         دهندیمناشی از فساد را هد  قرار 
ی قدیمی در امر مبارزه با فسراد در کشرور،   هااستیس، تعدد نهادهایی با 1پردازندیممصادرة آن 

خری از ایرن نهادهرا کره     ی برانامهنییآبه ناکارایی آنان منجر شده است. از سوی دیگر گستر  
اغلب صورت شورایی دارند موجب شده است تا نتوانند برای هماهنگی بین خود مبنرای قرانونی   
قابل اتکایی بیابند. بر تمامی اینها باید انحصار مفهوم فساد در قید فساد قانونی را از جمله دیگرر  

 سالمی ایران دانست. کنندة کارکردی نهادهای مبارزه با فساد در جمهوری ای تضعیفهاضعف
سند ملری مبرارزه   »در نتیجه آشفتگی نهادهای متعدد مبارزه با فساد که خود ناشی از نبود 

 در کشور است، به اختالل جدی در امر مبارزه با فساد در کشور منجر شده است. « با فساد
ز تبعیرت ا  رسرد یمر نظرر  سیاسی کشرور، بره  _با این توضیحات و با توجه به ساختار حقوقی

___________________________________________________________________ 
 .1398ر.ک: امیری و وکیل، . 1
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ی قانونی، تجهیز مناسب هاتیحماالگوی نهاد واحد ملی مبارزه با فساد در صورت برخورداری از 
بهتری را در زمینۀ  مراتببهی مناسب، بتواند توفیقات گذاریجامالی و نیروی انسانی و همچنین 

 پیشگیری از فساد و مقابله با آن کسب کند.  
ی هرا تیمأمورو  سیتأسکه چه اصولی باید بر  به این مسئله پاسخ دهیم میکوشیمدر ادامه 

 نهاد ملی مبارزه با فساد حاکم شود.
 

 اصول حاکم بر طراحی نهاد ملی مبارزه با فساد
، برنامۀ توسعۀ سازمان 1، به ابتکار دفتر مبارزه با جرم مواد مخدر سازمان ملل متحد2012در سال 
ا حضور متخصصران کشرورهای مختلرف    نشستی ب 3و کمیسیون امحای فساد اندونزی 2ملل متحد

برگزار شد. در بیانیۀ پایانی نشسرت  « اصول حاکم بر نهادهای مبارزه با فساد ملی»جهان در زمینۀ 
 4ی ملی مبارزه با فساد تردوین و توصریه شرد.   نهادهامنظور استقرار ی بهاگانهشانزدهمذکور، اصول 
اهیت نهاد، اصول مررتبط برا رهبرری نهراد،     در پنج دستۀ اصول حاکم بر م توانیماصول مذکور را 

مالی نهاد و اصول مررتبط برا نظرارت برر      نیتأماصول مرتبط با نیروی انسانی نهاد، اصول مرتبط با 
 ی کرد. در ادامه به تشریح و تبیین این اصول خواهیم پرداخت.  بنددستهنهاد 
 

 اصول حاکم بر ماهیت نهاد. 1

مرتبط به ساختار خود نهاد ملری مبرارزه برا فسراد      گانۀانزدهشدر بیانیۀ جاکارتا بخشی از اصول 
، اصل تشرریک مسراعی و اصرل    تیمأمورقرار گیرند. اصل  مدنظرهستند که باید در طراحی آن 
 .رندیگیمدوام در این دسته از اصول جای 

 

 5تیمأمورالف( اصل 

و وظرایف   هرا تیر رمأمونهادهرای ملری بایرد    »در خصوص این اصل در بیانیۀ مذکور آمده است: 
 یقرانون  گردیو پ قیتحق ،یآگاه شیآموز ، افزا ،یریشگیپ قیمقابله با فساد از طر یبراواضحی 

نهاد کره بره نحرو مقتضری برا یکردیگر       چند  نهاد و چه از طریق کی قیداشته باشند، چه از طر
 (Jakarta, 2012: Rec.1). «اندشدههماهنگ 

___________________________________________________________________ 
1. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
2. United Nations Development Programme (UNDP) 
3. Corruption Eradication Commission (KPK) Indonesia 
4 Look at: Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies, Jakarta, 26-27 November 2012, 

Available at: https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventive_anti-
corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf 

5. Mandate principle 
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ی وسریع  اگسرتره که بسیاری از نهادهای ملی با تجارب کشورهای گوناگون نشان داده است 
عبرارتی بهترر وظرایف،    یی مواجهند که اختیارات کافی برای انجام آنها ندارنرد. بره  هاتیمأموراز 

. بررای  انرد نشرده نداشته و در راستای هم تعریرف   گریکدیبا اختیارات و ابزارها همخوانی الزم را 
ی هرا یری دارای سراز شرفا  »اد در کشرورها، تکلیرف   نمونه در بسیاری از نهادهای مبارزه با فسر 

ی شده است، اما نهراد مرذکور تروان اجبرار مقامرات      نیبشیپدر شرح وظایف  1«مقامات عمومی
در اختیرار قررار دادن   (UNODC, 2020: 8). ی خرود را نردارد   هاییدارای سازشفا عمومی به 

ی نهاد ملری  هاتیمأموربرای انجام منابع و اختیارات کافی نشان از قاطعیت ارادة سیاسی کشور 
را بررای   دهیر دآمروز  کشف فساد را به نهادی واگذار کرد، اما ضرابطان قضرایی    توانینمدارد. 

و اختیرارات مررتبط    2هاتیمأموری سازشفا آل تعقیب موارد در اختیار آن قرار نداد. شکل ایده
شده ت. چنانکه گفتیم، شوراهای تشکیلبا آن استفاده از سازوکار تقنینی برای تبیین این امر اس

 تواننرد ینمر در کشور، از آنجا که اختیارات مصررح قرانونی را دارا نیسرتند و     نامهنییآبر مبنای 
توهم کفایت سرازوکارهای مبرارزه    صرفاًی خود بپردازند، هاتیمأموری به انجام افراقوهصورتی به

ی در ایرن زمینره داشرته باشرند؛ امرری کره       ؤثرمر ، بدون آنکه کارکرد کنندیمبا فساد را ایجاد 
 یی بیشتری را در پی خواهد داشت.زابیآساز نبود این شوراها  مراتببه

 

 3ب( اصل تشریک مساعی

 صرورت بهنهادهای ملی مبارزه با فساد نباید : »داردیمبیانیۀ جاکارتا در خصوص این اصل اذعان 
با نهادهای دولتی، جامعۀ مدنی، بخش خصوصری و   . این نهادها باید در تعاملکنندانتزاعی عمل 

 «ی بره انجرام وظرایف خرود بپردازنرد     المللر نیبر ی هایهمکارنفعان از جمله در قالب سایر ذی

(Jakarta, 2012: Rec.1). 
اگرچه این اصل بیشتر در زمینۀ الگوی چند نهادی کاربرد دارد، در صورت وجود نهراد ملری   

نهراد ملری    (UNODC, 2020: 13)یت اعمال آن برقرار خواهد برود  واحد مبارزه با فساد نیز قابل
باید در بحث آموز  با نهادهای متوالی آموز  ماننرد وزارت آمروز  و پررور ، وزارت علروم،     

ی کشور در ارتباه مداوم باشد؛ در بحث سرنجش میرزان   مایصداوستحقیقات و فناوری یا حتی 
نجش آماری تخصصی را دارنرد، تعامرل کنرد و برا     فساد با نهادهایی که سازوکارهای آمایش و س
 واحدهای دادستانی ارتباه مستمر داشته باشد.

باید  4ی نیز این نهاد حسب فصل چهارم و پنجم کنوانسیون مبارزه با فسادالمللنیبدر بحث 
___________________________________________________________________ 

1. Asset disclosure 
2. Clear Mandate  
3. Collaboration Principle 

. فصل چهارم کنوانسیون در خصوص همکاری های بین المللی است و فصل پنجم نیز به مقولرۀ اسرترداد دارایری    4
 های ناشی از فساد می پردازد. نگاه کنید به:
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ی هرا ضردت امعفساد،  جرائمتوانایی تعامل و ردوبدل کردن مکاتبات مربوه به استرداد مرتکبان 
الگروی  (IPCL, 2015: Art.7)ی ناشی از فساد را داشته باشرد. هاییدارامربوه و استرداد قضایی 

ی هرا درخواسرت راحتی توسط دیگر کشورهای مخاطرب،  وحدت نهادی این مزیت را دارد که به
 .کاهدیمو از سردرگمی آنان جهت تعیین مرجع صالح  شودیماحتمالی به رسمیت شناخته 
د اهمیت رابطۀ بین نهاد ملی مبارزه برا فسراد و جامعرۀ مردنی را نیرز      به بحث تشریک مساعی بای

به بهبرود ادراک فسراد در جامعره منجرر      تواندیمارتباه دوسویۀ نهادهای ملی و جامعۀ مدنی  1افزود.
 شود و احساس وجود ارادة سیاسی جدی در زمینۀ مبارزه با فساد را در بین آحاد جامعه ایجاد کند.

 

 2ج( اصل دوام

نهادهای ملری مبرارزه برا فسراد بایرد منطبرق برر        »ر خصوص این اصل در بیانیۀ جاکارتا آمده است: د
اصول بنیادین حقوقی هر کشور و در قالب سازوکارهای تقنینی متقن مانند قانون اساسری یرا قروانین    

 .(Jakarta, 2012: Rec.1) «خاص تشکیل گردند تا بدین نحو تداوم حیات آنان تضمین شود
دوام تالشی است برای محافظت از موجودیت نهاد مبارزه با فسراد در برابرر فشرارهای    اصل 

. فساد به خاطر عواید مالی سرشاری (Chene, 2013: TI)فساد  جرائممقامات سیاسی ذینفع در 
. مضرا  برر   کنرد یمر ، قدرت اعمال نفوذ زیادی را به آنان اعطرا  کندیمکه نصیب مرتکبان خود 

انرد.  القاعده از مقامات عمومی و در بعضی سطوح مقامات سیاسیفساد علی ئمجراآنکه مرتکبین 
خصوص در صورت موفق بودن نهاد ملی مبارزه با فسراد، ممکرن   قدرت مالی و سیاسی مذکور به

حذ  کلی نهاد یرا ایجراد اخرالل در سراختار آن تجلری یابرد. از        منظوربهتال   صورتبهاست 
نهادهای ملی مبارزه با فساد خرود را برا قروانین مسرتحکم      ندکوشیمهمین روست که کشورها 

. کارشناسان سازمان ملل در برخی از موارد برای جلوگیری از بروز این وضرعیت و  کنندحمایت 
کره در قروانین خراص     کنندیمدر صورت وجود ظرفیت در نظم حقوقی داخلی کشورها، توصیه 

ی باالتری در مراجع تقنینی در نظرر  رأساد، آستانۀ اصالح ساختار نهاد ملی مبارزه با ف منظوربه
ی پارلمرانی بررای تغییرر    هرا یالبر ی از ایجراد  رأاین آستانۀ  (UNODC, 2020: 21)گرفته شود.

 .کندیممغرضانۀ ساختار نهاد ملی مبارزه با فساد جلوگیری 
ه برا  ی در امرر مبرارز  انامره نیری آنهادهرای   لیتشکی جدی متصور در هابیآسیکی دیگر از 

فساد، احتمال جدی عدم رعایت اصل دوام در آنان اسرت. تشرکیل چنرین نهادهرایی اگرچره از      
، اما به همین نسربت نیرز انحرالل    دینمایمحیث عدم نیاز به رعایت تشریفات قانونگذاری سهل 

 است. مؤثربر کارکرد آنان  شکیبو این تزلزل  ردیپذیمآنان با سادگی بیشتری صورت 

                                                                                                                                        
United Nation Convention Against Corruption, 2003, Chapter 4 and Chapter 5 

 11، مادة1393ر.ک: قانون اصالح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، . 1
2. Permanence Principle  
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 وری اسالمی ایران در زمینة اصول حاکم بر ماهیت نهاد ملی مبارزه با فسادد( وض یت جمه
در برخی نهادهای مرتبط با مبارزه با فسراد   تیمأمورکه در نظم حقوقی ایران، اصل  رسدیمنظر به

در خصروص اصرل دوام نیرز     1مورد توجه بوده و عملکرد آنان بر مبنای قانون تشرریح شرده اسرت.   
زمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، از پشتوانۀ تقنینری کرافی در اصرول    نهادهایی مانند سا

صورت جامع و مرانع تمرامی اشرکال    نهادهای مذکور به اگرچه 2بنیادین حقوقی کشور برخوردارند.
، بلکه با ابزارهای اختصاصی خرود برخری از صرور فسراد را     شوندینمفساد را شامل  جرائممرتبط با 

اسرت.   تردهیچیپ. در زمینۀ اصل تشریک مساعی اما وضعیت موجود کمی دهندیممورد توجه قرار 
و برا   انرد کررده ساختارهای موجود برای نیل به اهدا  این اصل رویکردی کدخدامنشرانه را اتخراذ   

سرعی در ایجراد همراهنگی برین      گانره سره تشکیل شوراهای متعدد متشرکل از نماینردگان قروای    
جای ایجاد اقتردار عمرودی قرانون محرور کره      ؛ رویکردی که به3اندداشتهی متولی فساد هادستگاه

 .کندیمی افقی ناکارامد بین دستگاهی بسنده هایزنیراالزمۀ مبارزه با فساد است، به 
 

 نهاد 4اصول حاکم بر رهبری .2
. همران  شروند یمر صیانت از مسئوالن نهادهای ملی مبارزه با فسراد توصریه    منظوربهاین اصول 
، در خصروص  کنرد یمر تی که لزوم صیانت از کلیت نهاد ملی مبارزه با فسراد را تبیرین   استدالال

صادق باشد. مسئوالن نهادهای ملری مبرارزه برا فسراد بایرد از       تواندیممسئوالن این نهادها نیز 
فشارهای سیاسی به دور باشند تا بتوانند استقالل خود را حفظ کرده و برای بقای خرود ترن بره    

بجا در زمینۀ مرتبط با فعالیتشان ندهند. این اصول در سه زمینۀ انتصراب مسرئول   ی ناهاساز 
 نهاد، استمرار فعالیت وی و شیوة عزل او جاری خواهد بود.  

 

 5الف( انتصاب مسئول نهاد مبارزه با فساد
 ،یطرفر یبر  ،یاسر یرسیمنصوب شوند که مواضرع غ  یفرایند قیاز طر یدبا مسئوالن نهادهای ملی»

___________________________________________________________________ 
، مجلس شورای اسالمی، همچنین قانون دیوان محاسربات  1360ر.ک: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور،  .1

 ، مجلس شورای اسالمی1361کشور، 
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. 174صل و ا 55. ر.ک: اصل 2
، شرمارة  1392نامۀ مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه برا فسراد،   آیین ر.ک: .3

هر و همچنین: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که حتی در سطح مقررات نیرز از  47918/ت190849
 نیست: مندهرهبسازوکارهای قانونی الزم 

http://nezarat.gov.ir/portal/home/?generaltext/165066/343826/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D
B%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF/ 

4. Leadership  
5. Appointment 
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فراینرد  (Jakarta, 2012: Rec.1). « کنرد  نیرا تضرم  ی آنهاستگیو شا پایبندی اخالقی ،فاععدم انت
ی سراالر وانیر دتنیدگی نظام باشد. درهم 1باید غیرسیاسی لزوماًانتخاب مسئول نهاد مبارزه با فساد 
ی اسرت. نهراد ملری مبرارزه برا فسراد نهرادی        سراالر ستهیشاو نظام سیاسی همواره از موارد مخل 

مالحظرات   توانرد ینم. انتصابات سیاسی استصی است که ادارة آن نیازمند دانش فنی مکفی تخص
چنینی را برآورده سازد. مضا  بر آنکه انتصاب سیاسی در نتیجۀ به وامدار کردن رهبرری نهراد   این
. مشخص کردن عدم کندیمی وی را مخدو  طرفیبشود و ی غالب سیاسی منجر میهاانیجربه 

از طریق بررسی سروابق وی، عردم عضرویت نرامبرده در      تواندیمسیاسی مسئول نهاد،  هایگرایش
مررالی احررزاب احررراز  نیتررأمو عرردم مداخلررۀ وی در  (COB, 2008: Art.31)احررزاب سیاسرری 

و  2یطرفر یبر این وضعیت باید در طول دوران تصدی نیز ادامه یابد. (CON, 2015: Art.238)شود.
اتی است که باید در مسئول نهاد مبارزه با فساد احرراز شرود، زیررا در    از دیگر خصوصی 3عدم انتفاع
قضایی است و بدیهی است که در این موارد رعایت اصول ی ملی وظایف نهاد شبهنهادهابسیاری از 
. همچنین (JIAL, 2016: Art.6) کندیمنفع بودن مسئول نهاد را اقتضا ی و عدم ذیطرفیبانصا  

 .شودیممنافع نیز  4یک مقام عمومی مشمول موارد حاکم بر مدیریت تعارض عنوانبهمسئول نهاد 
است. کشورهای  5قرار گیرد، شایستگی مدنظرمؤلفۀ دیگری که باید در انتخاب مسئول نهاد 

شرره در  پریش  عنوانبهمختلف گسترة وسیعی از معیارها را برای احراز شایستگی مسئول نهاد 
یالت و سوابق کاری مرتبط گرفته تا حتی در بعضی موارد وضرعیت  . از تحصاندکردهقوانین ذکر 

. تحصریالت  (LNAC, 2015: Art.6)صحت سالمت جسمانی و تسلط کامل بر زبان رسمی کشور
 معیار برای احراز شایستگی هستند. نیترمهمو سوابق کاری مرتبط 

را رعایت کنرد و   6یمعر  نهاد، باید اصول بنیادین اخالق نیترشاخص عنوانبهمسئول نهاد 
مستمسرکی جهرت ایجراد     عنوانبهپایبند باشد. از آنجا که این معیار کیفی ممکن است  هابدان

قلمداد شود، معیارهای مذکور  نفوذیذی سیاسی هاانیجراختالل در انتصاب افراد صالح توسط 
سرابقۀ   . بررای مثرال  (SIPC, 2020: Art.7)ی عینری باشرد   هرا شراخص باید مبتنی برر قرانون و   
 دلیلی بر عدم رعایت اصول اخالقی توسط نامبرده باشد. تواندیممحکومیت کیفری قطعی 

معیار عمدة دیگر این است که مسئول نهاد هم در بین مردم آحاد جامعه مقبولیرت داشرته   
. عدم مقبولیت عمرومی مسرئول   (UNODC, 2020: 26)باشد و هم بین مقامات عمومی رسمی 

ی به عملکرد کلی نهاد ملی مبارزه با فسراد منجرر خواهرد    اعتمادیبی او به نهاد و انتخاب سیاس
 ی بر بهبود وضعیت ادراک فساد در جامعه نخواهد گذاشت.ریتأثشد و 

___________________________________________________________________ 
1. Apolitical Stance 
2. Impartiality 
3. Neutrality 
4. Conflict of Interest  
5. Competence 
6. Integrity 
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معیاری که کارشناسان دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر، کارشناسان برنامۀ توسعۀ  نیترمهم
 :UNODC, 2020) انرد کررده  دیتأکآن  سازمان ملل متحد و همچنین متخصصان کشورهای بر

، 2براز  صرورت بره است. انتخاب مسئول نهاد باید  1«فرایندی صورتبهانتخاب مسئول نهاد »، (26
 2021ی سرال  بنرد رتبره صورت پذیرد. در لیتوانی که برر اسراس    5و مشارکتی 4، رقابتی3شفا 

ندیررداهای تصرردی بنرردی شرراخص ادراک فسرراد دارد، کاسررازمان شررفافیت رتبررۀ خرروبی در رده
، برای شرکت در فرایند اندشدهمسئولیت نهاد در صورت واجد بودن شرایطی که از پیش تعیین 

 شروند یم، سپس توسط کارشناسان متخصص احراز صالحیت تخصصی کنندیم نامثبتانتخاب 
. در پایران  گردنرد یمر و آنگاه برای مصاحبه به شورای امنیت ملی و سپس هیأت وزیران معرفی 

 صرورت بره  تواننرد یمدر اسلوونی نیز، داوطلبان  6کم انتصاب توسط پارلمان صادر خواهد شد.ح
و صرالحیت آنران توسرط     کننرد نرام  آزادانه برای تصدی مسئولیت نهاد ملی مبارزه با فساد ثبت

مبارزه با فساد و شورای  زمینۀفعال در  یهاسمنمجمعی که متشکل از اعضای پارلمان، دولت، 
توسرط شرورا، ابرالر مربوطره توسرط      ایی آن کشور است بررسری و پرس از انتخراب    مستقل قض

در برخی کشورها، پرس از فراخروان عمرومی جهرت کاندیرداتوری       7.شودیمصادر  جمهورسیرئ
گیری در خصوص انتخاب گزینۀ اصلح، توسط شوراهایی متشرکل از  تصدی ریاست نهاد، تصمیم

طرور  و ابرالر بره   ردیپرذ یمر ادهای مردنی صرورت   نمایندگان بخش دولتی، بخش خصوصی و نه
در برخی کشورها هیأت امنایی که در  8.شودیمتوسط باالترین مقام رسمی کشور صادر  معمول

 شرود یممطبوعاتی نیز نقش دارند، توسط پارلمان انتخاب  یهاهیحادتامعرفی آنان حتی انجمن 
یمر ب ، ریاسرت نهراد را انتخرا   انرد کرده نامتثب آزادانهامنا از بین کاندیداهایی که  هیأتو آنگاه 
 .(UNODC, 2020: 30) کنند

اولیه برای تصدی ریاسرت نهراد    نامثبتکاندیدا در  600در مواردی در برخی کشورها قریب به 
، تخصصری و آزمرون روانشناسری    یهاآزمونو پس از گذراندن  کنندیمملی مبارزه با فساد شرکت 
رئریس   عنروان بره  جمهرور سیرئر و در نهایرت   گردندیمپارلمان معرفی ده کاندیدا برای انتخاب به 

. مقبولیت رئریس  (OECD, 2013: 29) کندیمکشور ابالر مسئول نهاد ملی مبارزه با فساد را امضا 
ی سیاسری وی  هرا یریسروگ ی سیاسی عمدة کشور، تضمینی بر عردم  هاانیجرنهاد توسط تمامی 

 دییتأی دارند، در برخی موارد اعمدهر ساختار سیاسی نقش خواهد بود. در کشورهایی که احزاب د

___________________________________________________________________ 
1. Appointment through a process 
2. Open 
3. Transparent 
4. Competitive 
5. Participatory 
6. Look at: Latvia, Law on the Corruption Prevention and Combating Bureau (2012), sect. 4. 
7. Look at: Slovenia, Integrity and Prevention of Corruption Act, art. 9; and 

CAC/COSP/WG.4/2014/2, para. 61. 
8. Look at: Burkina Faso, Organic Law No. 082-2015/CNT, arts. 33–34. 
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، برای انتصاب مسئول نهاد مبرارزه برا فسراد ضرروری     کندیمحزبی که اقلیت سیاسی را نمایندگی 
 ی وی برای آحاد جامعه احراز شود.طرفیبتا به این وسیله  1است

 

 2ب( استمرار ف الیت مسئول نهاد
 یرۀ کل ،یتصرد  انیر پا ای یر اسرتعفا، بازنشسرتگ   ،یبرکنرار  ق،یر تعل در صورت»طبق بیانیۀ جاکارتا، 

از  یکیبه  باید طبق قانون نهاد، دیجد سیرئ نییتا تع یمدت معقول یط نهاد ملی سیرئ اراتیاخت
. (Jakarta, 2012, Recommend 1)« شرود یمر  ضیتفرو  درون خود نهراد ملری  مقامات مربوطه در 

ی زمانی مرابین تعرویض مسرئوالن نهراد، مرورد      هاوقفهکه  کندیماصل استمرار این مهم را دنبال 
سوءاستفادة ذینفعان احتمالی قرار نگیرد. همچنین امکران تعیرین سرپرسرتان مروقتی کره اصرول       

. چنین افرادی ممکن اسرت در برازة زمرانی    بردیم، از بین اندنکردهمربوه به فرایند انتخاب را طی 
ی مفسردان  هرا پرونرده اقدام به ایجراد اخرالل در مقابلره برا     کوتاه بر مسند هدایت نهاد بنشینند و 

. از همین روست که طبق اصل استمرار، انتخراب سرپرسرتان موقرت بایرد از درون     کننداقتصادی 
یسرتگ یشانهاد ملی و به موجب قانون صورت گیرد. زیرا نیروهای مستقر در نهاد ملری حرداقلی از   

ی بعردی ایرن نوشرتار بره آن خرواهیم      هابخشکه در  دانکردهی مربوه را در زمان انتخاب طی ها
 3خودکار و حسرب قرانون   صورتبهپرداخت. به همین استدالل در برخی کشورها فرایند جانشینی 

و در صورت فقدان مسئول نهاد به دالیلی که ذکرر شرد، یکری از معاونران وی یرا       ردیگیمصورت 
. اختیرارات  (UNODC, 2020: 30)ند شرد  مقامات همتراز معاون، سرپرست موقت نهاد تلقی خواه

وجود نیایرد. نکتره مهرم دیگرر اینکره      نحوی باشد که اخاللی در ادامه کار نهاد بهسرپرستان باید به
. نبود محردودیت  کنندشده فعالیت محدود و در بازة زمانی از پیش تعیین صورتبهسرپرستان باید 

 ارویژة خود خواهد شد.زمانی برای سرپرست، موجب خروج مدیریت نهاد از ک
در نهادهای مرتبط مبارزه با فساد در جمهوری اسالمی ایرران سرازوکاری در ایرن     متأسفانه

ی برخی از این نهادها موجب تزلزل موقعیت خود انامهنییآی نشده است. مبنای نیبشیپزمینه 
 .دیاافزیماین نهاد است و عدم تضمین استمرار فعالیت مسئول نهاد بر این تزلزل 

 

 4ج( عزل مسئول نهاد

برخوردار باشد و  5«امنیت شغلی»مسئول نهاد ملی مبارزه با فساد باید از »حسب بیانیۀ جاکارتا 
مانند مسرئوالن   هیبلندپاعزل وی باید تنها حسب قانون و با تشریفاتی که برای برکناری مقامات 

___________________________________________________________________ 
1. Look at: Australia, New South Wales, Independent Commission against Corruption Act 1988, No. 35, 

sect. 64A. And Constitution of Bhutan of 2008, art. 27 (2). 
2. Continuity 
3. Delegation by law 
4. Removal 
5. Security of Tenure 
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بهترین راه برای تضمین  (Jakarta, 2012: Rec.1).« ، صورت پذیردرودیمکار قضایی کشورها به
امنیت شغلی مذکور تعیین بازة زمانی مشخص برای دوران تصردی مسرئول نهراد اسرت. چرون      

اسرت، ایرن دوره    برر زمان معموالً جرائمی این هایدگیچیپعلت ی فساد بههاپروندهرسیدگی به 
د بررای بقرای خرود برا     آنکه مسئول نهاد نخواه منظوربهنباید چندان کوتاه باشد، از طر  دیگر 

ی بعدی قابل تجدید باشرد. کرارگروه   هادورهجریانات سیاسی تبانی کند، انتخاب وی نباید برای 
سرال را برازة زمرانی     9ترا   5کارشناسی تخصصی دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر، دورة زمرانی  

 .CAC/COSP/WG.4/2014/2, 2014: para)تلقی کررده اسرت    گفتهشیپمطلوبی برای اهدا  

. چنین الگویی بازة زمانی مناسبی را برای مدت تصدی مسرئول نهراد فرراهم خواهرد کررد.      (63
سوء دالیل عزل نیز باید دالیلی محدود و مبتنی بر قانون باشد. در برخی کشورها مواردی مانند 

دالیل مسئول نهاد یا ناتوانی وی از انجام وظایف به دلیل ضعف قوای جسمانی یا دماغی از  رفتار
نهراد احصرا شروند و مقرام عرزل       سیتأسدر قانون  دیبایمشرایط عزل  1.شوندیمعزل محسوب 

هیأت انتصابی مسئول نهاد باشد. همچنین در برخی کشورها عزل مسرئول نهراد    تواندیمکننده 
 صورتی ساده صورت پذیرد.به هر طریق عزل نباید به 2نیاز به اجازة پارلمان دارد.

اصول ناظر بر حفظ استقالل نهاد  نیترمهمتبط با عزل مسئول نهاد شاید از سازوکارهای مر
کنندة بقای مسئول نهاد باشرد و نرامبرده را از   در کشور ما سازوکاری که تضمین متأسفانهاست. 

تغییر در معادالت سیاسی مصون بدارد، وجود ندارد. برای نمونه در خصروص عرزل دبیرر سرتاد     
سد اقتصادی یا عزل دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فسراد سرازمان   هماهنگی مبارزه با مفا

و دومی بنابر تصمیم  جمهورسیرئملل متحد تابع مقررة خاصی نیست و اولی با ارادة معاون اول 
 .ردیپذیموزیر دادگستری صورت 

 

 فسادد( وض یت جمهوری اسالمی ایران در زمینة اصول حاکم بر رهبری نهاد ملی مبارزه با 
ی که در این بخش برشمرده شد، تجارب موفق دیگر کشرورها  اگانهسهی هامؤلفهاز  کیچیهدر 

با وضعیت حقوقی جمهوری اسالمی ایران در زمینۀ اصول حاکم بر رهبری نهاد ملری مبرارزه برا    
کننردة  فساد منطبق نیست. نحوة انتخاب مسئوالن نهادهای مرتبط با مبرارزه برا فسراد تضرمین    

. تنها اسرتثنای  شوندیمانتصابی و نه انتخابی تعیین  صورتبهالقاعده ل آنان نیست و علیاستقال
 4و رئیس دیوان محاسبات کشور است. 3نسبی در این زمینۀ نحوة انتخاب رئیس سازمان بازرسی

اگرچه از سویی ترتیبات مندرج در قوانین مرتبط با ایرن دو نهراد نیرز فاصرلۀ زیرادی برا        4است.
___________________________________________________________________ 

1. Look at: Mauritius, Prevention of Corruption Act, 2002, No. 5, sect. 23 (1). 
2. Look At: Sri Lanka, Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption Act, No. 19 

(1994), part I, sect. 5 (a) 

 .4، مجلس شورای اسالمی، مادة 1360قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور،  .3
 .11، مجلس شورای اسالمی، مادة 1361قانون دیوان محاسبات کشور،  .4
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گر کشورها در انتصاب مسئوالن نهادهای مبارزه با فسراد دارد و از سرویی دیگرر    اصول مدرن دی
. در زمینرۀ  گردنرد ینمر چنانکه گفته شد، نهادهای مذکور نهادهای جامع مبارزه با فسراد تلقری   

مسئول نهاد نیز وضعیت مشابهی در نظرم حقروقی کشرور حراکم      1استمرار فعالیت و نحوة عزل
ی برخوردارند بره طریرق   ترفیضعه با فساد که از پشتوانه تقنینی است. نهادهای تخصصی مبارز

 اولی در عزل و نصب مسئوالن خود نیز از ثبات الزم برای مبارزه با فساد برخوردار نیستند. 
 

 اصول حاکم بر نیروی انسانی نهاد .3

. در بر مجمروع کفایرات نیرروی انسرانی آن نخواهرد برود      گاه افزونکیفیت کارکرد یک نهاد هیچ
ی متعرددی  سرازمان بررون نهادهای ملی مبارزه با فساد، نیروی انسانی با فشارهای درون نهادی و 

یی نهراد برا   کرارا ی الزم در چیرنش نیروهرا،   اسرتانداردها روبرو خواهد بود که در صرورت نبرود   
رو خواهد بود. اصرول چنردی در بیانیرۀ جاکارترا سرعی در تشرریح شررایط        مشکالت جدی روبه

باید بر نیروی انسانی شاغل در نهادهای ضد فساد حاکم باشند، کرده است. در ادامه  ضروری که
 این نوشتار به تشریح اصول مزبور خواهیم پرداخت.

 

 2الف( استانداردهای اخالقی
ی ریکرارگ بره نهادهای ضد فسراد بایرد براالترین اسرتانداردهای اخالقری را در      »حسب بیانیۀ جاکارتا، 

داشته باشند و سازوکاری کارامد را برای سنجش مستمر کارکنان در این زمینره   مدنظرنیروهای خود 
کنوانسریون مبرارزه برا فسراد سرازمان       8پیش از این نیز مادة  .(Jakarta, 2012: Rec.1)« کننداتخاذ 

ملل متحد به مقولۀ لرزوم اتخراذ اسرتانداردهای اخالقری در زمینرۀ مقامرات عمرومی پرداختره شرده          
 59/51ی متعرددی از جملره قطعنامرۀ    المللر نیبر و پریش از آن اسرناد    (UNCAC, 2003: Art8)بود

. اگرچره اسرناد   (Res, 51/59, 1997)مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این مسرئله پرداختره برود    
و نه اختصاصاً مقامات شاغل در نهادهرای ضرد فسراد     اندداشتهمذکور به کلیت مقامات عمومی توجه 

از طریرق   3یشتری از حساسیت باید در مورد آنان لحاظ شود. کشرورهای گونراگون  درجۀ ب عتاًیطبکه 
افشرای   یهااظهارنامهو  4، نظارت مداوم، مقررات مربوه به مدیریت تعارض منافعیادوره یهاآموز 
سعی در تضمین انطباق کارکنان نهادهای مبرارزه برا فسراد خرود برا اسرتانداردهای اخالقری         5دارایی

گرری  تررین سرازوکارهای درونری گرزار     ی ملی مبارزه با فساد نیازمند قوینهادهانین داشتند. همچ

___________________________________________________________________ 
 .11، مجلس شورای اسالمی، تبصره مادة 1361قانون دیوان محاسبات کشور،  .1

2. Ethical Conduct  
3. Look at: Bhutan, Anti-Corruption Commission, “Ethical Code of Conduct” (July 2008). 
4. Conflict Of Interest  
5. Disclosure Asset 
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که خود یکی از مظنرونین   یهاپروندههستند. همچنین کارکنان نهاد باید از هرگونه دخالت در  1فساد
از هردایا را از افرراد دخیرل در     گونره چیهر آنران نبایرد حرق دریافرت      آن هستند، برحذر داشته شوند.

پس از قطع رابطۀ کاری با نهاد ملری مبرارزه    2مدید یهامدتی خود داشته باشند و نباید تا هاهپروند
، انرد بروده با فساد بتوانند بره اسرتخدام افرراد یرا نهادهرایی کره مسرئول رسریدگی بره پرونردة آنران            

اسرت  هرچند آن فرد یا نهاد از اتهامات تبرئه شده باشد، زیررا ممکرن    ،(UNODC, 2020: 39)درآیند
 گردنرد.  منرد بهرره کارکنان نهاد ملی خود موجب این تبرئه بوده باشند تا بتوانند بعردها از مزایرای آن   

 .شودیماتخاذ  3«ی گردانهادرب» یهااستیسچنین تمهیداتی تحت عنوان 
 

 4نهادیب(پاسخگویی درون

فسراد بایرد قروانین و     تمامی نهادهای ملی مبرارزه برا  : »داردیمبیانیۀ جاکارتا در این باره اذعان 
به حداقل رسراندن   منظوربهمشخصی مانند مقررات انضباطی و سازوکارهای نظارتی را  یهاهیرو

 (Jakarta, 2012: Rec1) «کننرد احتمالی از اختیارات نهراد اتخراذ    یهاسوءاستفادهو  سوء رفتار
ت ایراد اتهامات نابجا به در صور توانندیمعلت زمینۀ کاری خود، نهادهای ملی مبارزه با فساد به
بار بیاورند. از همین روست که باید ی را برای آنان بهریناپذجبراناشخاص حقیقی یا حقوقی آثار 

پاسخگو بودن نهراد در قبرال عملکررد     منظوربهنهادی ی شفا  عملکردی و نظارت درونهاهیرو
ز راهکارهرای اطمینران از   یکری ا  تواندیممستمر  یهاآموز خویش، همواره مورد توجه باشد. 

 سازمان باشد. مدنظرانطباق عملکرد نیروهای سازمان بر استانداردهای 
توسط نهراد مرورد    5یا به دالیل سیاسی لیدلیبهمچنین رویۀ رسیدگی به شکایات افرادی که 

براق  اطمینران از انط  منظرور بهاز دیگر نکات مهم شفا  و قابل اتکا باشد.  باید، اندشدهتعقیب واقع 
نهاد، وجود سازوکارهای سنجش پایردار عملکررد اسرت.     مدنظرعملکرد نیروی انسانی با معیارهای 

یی را برای وارد کردن روزانرۀ گرزار  عملکررد    هاسامانهدر برخی کشورها نهاد ملی مبارزه با فساد 
ی پس از اعتبارسنجی مبنرای ترفیرع شرغلی یرا حقروق      هاگزار کارکنان تهیه کرده است که این 

ی نظرارتی و  هرا نیدوربر همچنین اسرتفاده از   .(UNODC, 2020: 43)کارمندان مزبور خواهد بود 
 ,UNODC)سنجش عملکرد این نهادهاستسازوکارهای  نیترمهمالکترونیکی از جمله  یهاسامانه

نهادهای ملی مبارزه با فسراد اسرت، یرک     نیترموفقکه صاحب یکی از  کنگهنگ. در (44 :2020
 6سازمانی مسئول نظارت دقیق بر عملکرد کارکنان نهاد ملی مبارزه با فساد است.ه درونواحد ویژ

___________________________________________________________________ 
1. whistle-blowers 
2. cooling-off periods 
3. revolving door 
4. Internal Accountability  
5. Witch Hunting 
6. Look at: Hong Kong Independent Commission against Corruption, “Checks and Balances, 

InternalMonitoring”. Available at: www.icac.org/hk. 
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سازمانی نهادهای ملی در جمهروری اسرالمی   با مداقه در مقررات مربوه به پاسخگویی درون
؛ خرورد یمر ایران، دو ممیزة عمده در خصوص این سازوکارها و استانداردهای یادشده بره چشرم   

. دیگر شودینمو داوطلبانۀ خود نهاد یافت  یادورهپاسخگویی  منظوربهوکاری اول آنکه هیچ ساز
آنکه نهادهای ملی مبارزه با فساد در کشور تابع همان سازوکارهای نظرارتی سرنتی و مرسرومی    

 و مقررة خاصی در این باره وجود ندارد. کنندیمنیز از آن تبعیت  هادستگاههستند که دیگر 
 

 1نج( مصونیت کارکنا
اصول بیانیۀ جاکارتا که هم مربوه به مسئول نهراد مبرارزه برا فسراد و هرم       نیترمهمیکی دیگر از 

مسئوالن نهادهرای مبرارزه برا    »مربوه به کارکنان نهاد است، اصل مصونیت است. طبق این بیانیه: 
ف محوله فساد و کارکنان آن، باید از تعقیب کیفری و حقوقی در زمینۀ اعمالی که در راستای وظای

 یهرا هیر روبایرد از سوءاسرتفاده از    و کارکنان نهراد  مسئوالن، مصونیت داشته باشند. انددادهانجام 
تعقیرب کیفرری، کره     تنهانه. مصونیت (Jakarta, 2012: Rec1) «قضایی علیه خود محافظت گردند

-حاسربۀ هزینره  باید تعقیب حقوقی را نیز در برگیرد، زیرا نبود آن کارکنان نهراد ملری را درگیرر م   
، دامنۀ ایرن  2«کمیسیون مستقل مقابله با فساد»فایدة انجام بهینه وظایف خواهد کرد. در استرالیا، 

نیرز تسرری داده    کننرد یمر را حتی به کارآموزان و شهودی که با کمیسیون همکراری   هاتیمصون
 بایدیست و ن حدوحصریب هاتیمصون. البته بدیهی است که دامنۀ این (UNODC, 2020: 46)است
 مندضابطهمصونیت را  حدوحصر تواندیمی است که اسنجه 3«حسن نیت»باشد. معیار  مندضابطه

سازد؛ به این معنا که کارکنان و مسئوالن نهادهای ملی باید تمرامی اقردامات خرود را منطبرق برر      
تحرت   یهاهپروندصورتی مستدل رویۀ عملکرد خود را در قوانین و مقررات مستندسازی کرده و به

ای است بر وجود حسن نیت کارکنان و تال  آنان برر  . این رو  امارهکنندرسیدگی ثبت و ضبط 
 ذاتی نهاد ملی. یهاتیمأمورانطباق با 

در  بایرد ، مصرونیت  داردیمکه بیانیۀ جارکارتا اشعار گونهنکتۀ حائز اهمیت دیگر اینکه همان
ود و نه بیش از آن. بدیهی است کره در غیرر ایرن    اعمال ش 4راستای انجام وظایف قانونی محوله
جهت توجیه اعمرال فراقرانونی کارکنران تبردیل      یسازماندرونصورت مصونیت خود به آسیبی 

خواهد شد که این امر خال  فلسفۀ ذاتی مبارزه با فساد است، زیرا مقابلره برا فسراد همرواره برا      
کره در مرورد    زمینره دار دارد. در ایرن  مرتبط با حاکمیت قانون نسبت پایدار و معنا یهاشاخص

در راستای وظرایف محولره، برار اثبرات دعروا برر دو         کارکنان یهاتیمصوناستفادة صحیح از 
بیشتری سخن گفت که از مجال این نوشتار بیرون است،  لیتفصبهخواهان یا خوانده است، باید 

___________________________________________________________________ 
1. Immunity  
2. Independent Commission against Corruption 
3. Good Faith  
4. Immunity for acts committed within the performance of a mandate 
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علرت موقعیرت خراص    اد، بره مررتبط برا فسر    جررائم که در  میکنیماما به ذکر این مقدار بسنده 
رو ازایرن  ،1شرود ینممرتکبین، قواعد معمولی اثبات دعوا در رویه قضایی کشورهای موفق اعمال 

 کارکنان نهاد نیز جاری و ساری دانست. یهاتیمصونشاید بتوان همین قاعده را در زمینۀ 
ونیت خرود  نکتۀ حائز اهمیت دیگر آنکه، مصونیت کارکنان و مسئوالن نهاد بره معنرای مصر   

نهاد ملی مبارزه با فساد نیست. البته در رویرۀ برخری کشرورها ماننرد مرالزی، دامنرۀ مصرونیت        
که چنین اقدامی دور  رسدیمنظر اما به ،2ابدییمکارکنان به خود نهاد مبارزه با فساد نیز تسری 

 توانرد یمر از قواعد عام مسئولیت حقوقی و بالتوجیه است زیرا طرح دعوا علیه شرخص حقیقری   
با توجه به جایگراه قرانونی خرود،     تواندیممخل کارکرد بهینۀ او باشد، اما شخصیت حقوقی نهاد 

هم به عملکرد خویش ادامه دهد و هم در برابر آن پاسخگو باشد، بدون آنکره جمرع ایرن دو بره     
 ایجاد وقفه در وظایف قانونی آن منجر شود.

 

 3ی انسانی نهادبر نیرو مراتبسلسلهد( نحوة اعمال ملزومات 
ی صرریح و شرفا  داخلری، توانرایی     هرا هیر رونهادهای ملی بایرد حسرب   »حسب بیانیۀ جاکارتا، 

. نهادهرای ملری   (Jakarta, 2012: Rec1)« ی و ترخیص نیروهای خود را داشته باشرند ریکارگبه
ی هرا یابیر ردکارمند دولت نیستند. متخصصانی که  الزاماًنیازمند جذب کارشناسانی هستند که 

رفترۀ ناشری از   غارتی بههاییدارای فراملی برای اعادة هایزنیرایا توانایی  دهندیممالی را انجام 
ایرن نیروهرا خودکفرایی کرافی      نیترأم فساد را دارند. نهادهای ملی باید بتوانند در زمینۀ  جرائم

روهرای  داشته باشند. همچنین سایر نهادها نباید توانایی وضرع مقرررات بررای جرذب و عرزل نی     
شاغل در نهادهای ملی را داشته باشند، زیرا بره ایرن طریرق ممکرن اسرت خودکفرایی نهراد را        

ی دارنرد،  افراقروه نهادهرای ملری سراختاری     4.کننرد کرده و نسبت به آن اعمال نفوذ  دارخدشه
ی هرا مردل نهادی نیز نباید ترابعی از سرایر قروا قلمرداد شرود. در زمینرۀ       رو انتصابات درونازاین
. قراردادهرای  کننرد یمر ردادی نیز نهادهای ملی مبارزه با فساد رویکردهای متفاوتی را اتخراذ  قرا

امنیت شغلی بیشتری  بلندمدتو قراردادهای  دهدیمانعطا  عملکرد نهاد را افزایش  مدتکوتاه
 30از قراردادهرای   معمروالً  کنرگ هنرگ . نهاد مبارزه با فساد آوردیمرا برای کارکنان به ارمغان 

. در شرود یمر ساله تبردیل   5و در صورت تمایل طرفین قرارداد به قرارداد  کندیمماهه استفاده 
پادا   عنوانبهدرصد مبلغ قرارداد  25انتهای قرارداد نیز در صورت رضایت از عملکرد کارکنان 

به آنان پرداخت خواهد شد. همچنین در صورت نارضرایتی نهراد از عملکررد کارکنران، قررارداد      

___________________________________________________________________ 
 .1 -22: 1400ر.ک: امیری،  .1

2. Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009, sect. 72. 
3. Authority Over Human Resources  
4. Look at: Bhutan, Anti-Corruption Act 2011, sect. 8 (2) & Australia, Western Australia, Corruption, 

Crime and Misconduct Act 2003, sect. 179 (4). 
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. کمیسیون مسرتقل مبرارزه برا فسراد جزایرر      (UNODC, 2020: 46)بلیت فسخ خواهد داشت قا
ی از ترر عیوسر ی بررای جرذب طیرف    ترر مناسرب را رو   مردت کوتراه ی قراردادهانیز  1موریس

 .کندیممتخصصان قلمداد 
 

وض یت جمهوری اسالمی ایران در زمینة اصول حاکم بدر نیدروی انسدانی نهداد ملدی       (ه
 سادمبارزه با ف

ترتیبات خاصی در زمینۀ مصونیت کارکنان نهادهای مبارزه با فساد در جمهوری اسرالمی ایرران   
بره   تواننرد یمر کارکنران مرذکور دارای پایرۀ قضرایی باشرند،       کره یدرصرورت وجود نردارد. تنهرا   

ی از مصرونیت  منرد بهرره در چنرین وضرعیتی ترتیبرات     2چنینی استناد کنند.ی اینهاتیمصون
ی کلی قضرایی دارد. در زمینرۀ   هاتیمصونات مبارزه با فساد نیست، بلکه ریشه در علت ملزومبه

سیسرتمی نیرز   ایجاد سازوکارهای نظارتی و خودبهبرودی درون  منظوربهی نهاددرونپاسخگویی 
ترتیبات خاصی در نهادهای مبارزه با فساد جمهروری اسرالمی ایرران مشراهده نشرد. در زمینرۀ       

سازمانی نیز از آنجا کره تشرکیالت مبرارزه برا فسراد در جمهروری       رونمراتبی دترتیبات سلسله
مراتب درونی آنان نیز تابع ترتیبات معمول است. رو سلسلهی نیستند، ازاینافراقوهاسالمی ایران 

فسراد کره مراهیتی ویرژه دارنرد،       جررائم چنین سازوکارهایی چنانکه ذکر شد، با برای مبارزه برا  
 .کندینمکفایت 

 

 مالی نهاد نیتأمل حاکم بر . اصو4
ی اعمال نفوذ بر نهادهای ملی مبارزه با فساد، کنترل منابع مالی آنان اسرت. در طرول   هاراهیکی از 

فسراد، مجرمران عرادی نیسرتند. اگرر فسراد را        جرائمکه مرتکبان  میاشدهاین نوشتار بارها متذکر 
کره   گونههمانفساد  جرائمبین استفاده از قدرت عمومی جهت کسب منفعت شخصی بدانیم، مرتک

فرصرت اعمرال ایرن قردرت      منطقراً ، اندداشتهفرصت اعمال قدرت عمومی در جهت منافع خود را 
ی جلروگیری از اجررای   هرا راهیکری از   4را نیز خواهند داشرت.  3جهت فرار از اجرای عدالت قضایی

ین نهادها ایجاد کمبرود در  ی تضعیف اهاراهعدالت، تضعیف نهادهای مبارزه با فساد است و یکی از 
ی هرا دستگاهمنابع مالی آنان یا ایجاد اختالل در دسترسی نهاد به منابع مالی خود است. همچنین 

بر تخصیص کلی، نباید بتوانند در تخصیص اعتبار روزمرة نهاد ایجراد اخرتالل کننرد و    دولتی عالوه
___________________________________________________________________ 

1. The Independent Commission against Corruption in Mauritius 

و همچنین: قرانون دیروان    5، مجلس شورای اسالمی، مادة 1360ر.ک: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، . 2
 .16و  15، مجلس شورای اسالمی مواد 1361محاسبات کشور، 

3. Obstruction of Justice  

 کنوانسیون مریدا رجوع شود. 25برای مطالعۀ بیشتر به مادة . 4
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نتیجۀ اطمینان از استقالل نهاد ملری   . با این توضیحاتکنندمستمر برای نهاد ایجاد مانع  صورتبه
 مالی، اطمینان از استقالل عملکرد خود نهاد خواهد بود. نیتأمدر 
 

 و مزایا 1الف( نظام پرداخت
پرداخرت بره کارکنران     یهرا نظرام نهمین مورد از اصول احصاشده در بیانیۀ جاکارتا بره مسرئله   

اید قادر بره پرداخرت بره کارکنران     نهادهای ملی ب»نهادهای ملی پرداخته است. طبق این اصل، 
کرار  خود در سطحی باشند که به تواننرد بره کارکنران واجرد صرالحیت را بره تعرداد کرافی بره         

 .(Jakarta, 2012: Rec.1)«بگیرند
تعرداد نیروهرای نهادهرای ملری مبرارزه برا فسراد، در عمرل بره تنروع            2معیارهای کفایرت کمری  

مرورد نظرارت قررار گیررد بسرتگی دارد       بایرد کره   ذاتری نهراد و انردازة بخرش دولتری      یهاتیمأمور
(UNODC, 2020: 56).  محولۀ کمترری دارنرد و    یهاتیمأموربه این معنا که بعضی از نهادهای ملی

رو بره نفررات   یا فاقد بخش سرنجش هسرتند، ازایرن    کندینمدر مصادره یا استرداد دخالتی  المثلیف
و حسرب بخشری    هرا تیمأمورظارت به با توجه به کمتری نیاز دارند. همچنین ممکن است محدودة ن

در تحقیقری کره در    مورد نظارت قرار گیرد، به تعداد متفاوتی از نیروی انسانی نیازمنرد باشرد.   بایدکه 
 ،(Ouah, 2017: 12)در مورد ده نهاد ملی مبارزه با فساد در آسیا و اقیانوسیه انجام گرفرت  2017سال 

در  53333بره ازای   1ی مبارزه با فساد به جمعیت کشرور، از  مشخص شد که نسبت کارکنان نهادها
در پاکستان متغیر است. همچنین تعرداد کرل نیروهرای نهراد در      4614224به ازای  1تا  کنگهنگ

 در نوسان بوده است.  (Ouah, 2017: 12)نفر 5000تا  100بین ده کشور مورد بررسی، از 
کره نهادهرای ملری     کندیمخدام نیرو نیز ایجاب است 5بر تعداد نفرات، معیارهای کیفیعالوه

القاعرده بریش از   . ایرن حقروق علری   کننرد بتوانند متخصصانی را با پیشنهاد حقوق مکفی جذب 
میانگین حقوق و مزایای کشوری است تا امکان تطمیع کارکنان یا دلسردی آنان را بره حرداقل   

خت مکفی در بخش دولتری را یکری از   برساند. کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان متحد نیز پردا
کره ایرن مسرئله بره طریرق اولری بره         (UNODC, 2003: Art.7) داندیمملزومات کاهش فساد 

نهادهای ملی مبارزه با فساد نیز قابل تسری است. در برخی کشورها مسئول نهراد ملری اختیرار    
هادهای تقنینی انجام تعیین حقوق و مزایا را حسب قانون دارد و این عمل را پس از مشورت با ن

تا به ایجاد رقابت سرالم   کنندیمتنظیم  یاگونهبهرا  هاپرداختبرخی کشورها نیز این  6.دهدیم
 7.شودمابین کارکنان نهاد ملی منجر 

___________________________________________________________________ 
1. Remuneration 
2. Sufficient Number 
3. Hong Kong, China, Ibid 
4. Pakistan  
5. Qualified staff 
6. Look at: Australia, New South Wales, Independent Commission against Corruption Act, sect. 104 (6). 
7. Look at: Mauritius, Prevention of Corruption Act, No. 5, sect. 24 (1) and (3). 
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 1ب( دسترسی به منابع مالی مکفی و قابل اتکا
ای مرورد فعالیرت   نهادهای ملی مبارزه با فساد باید با توجه به بودجۀ کشرور، جمعیرت و جغرافیر   »

ی خود در اختیار داشته باشرند. دسترسری نهادهرای    هاتیمأمورخود، منابع مالی کافی برای انجام 
و اصالح عملکرد و انجام بهینۀ وظرایف   هاتیظرفتوسعۀ تدریجی  منظوربهملی مبارزه با فساد باید 

 ,Jakarta)«داشرته باشرند   موقع، وفق برنامه، قابل اعتماد و کافی به منرابع مرالی  خود، دسترسی به

2012, Rec 1, Principle11) کنوانسیون مبارزه برا فسراد   36و  6. مواد(UNODC, 2003: Art6 & 
مرالی ایرن نهادهرا نیرز      نیترأم عالوه بر پرداختن به موضوع نهاد ملی مبارزه با فساد، به بحرث   (36

بره چره معناسرت، برا      2مرالی مناسرب   نیتأمطورکه گفته شد، این مبحث که پرداخته است. همان
ی هرا پاسرخ  کیر بوروکراتتوجه به عوامل متعددی مانند جمعیت، گسترة جغرافیایی و گستره نظام 

و  انرد داشرته متفاوتی خواهد داشت، اما برخی از مطالعات پیشرنهادهای مشخصری در ایرن زمینره     
بودجرۀ   عنروان بره  را 3میزان یرک دالر برر سررانه    (Jaegere, 2012: 100)ی امطالعهنمونه  عنوانبه

را در شراخص ادراک   45. در کشور فیجی که رتبۀ کندیممکفی نهاد ملی مبارزه با فساد پیشنهاد 
اطمینران حاصرل کنرد کره بودجرۀ کرافی در اختیرار کمیسریون          4فساد دارد، پارلمان وظیفه دارد

کره ردیفری در   بودجۀ نهاد ایرن اسرت    نیتأمقرار گرفته است. بهترین راه  5مستقل مبارزه با فساد
ی بودجرۀ آن را کراهش دهرد    راحتبهنتواند  کیبوروکراتبودجۀ ملی برای آن قرار داده شود و نظام 

(UNODC, 2020: 58) .پیشنهاد بودجه توسط خود کمیسیون مستقل مبرارزه برا   6در ولز جنوبی ،
و دولرت   شرود یمر به نهاد تقنینی ارائره   ماًیمستقفساد پس از مشورت با کمیتۀ تخصصی پارلمان 

. در کویت نیز نهاد ملی مبارزه (Meagher, 2007: 94)در آن دخل و تصرفی داشته باشد  تواندینم
، در صرورت  دهرد یمر امور مالی ارائه  وزارتا  را تنظیم کرده و به با فساد خود بودجه پیشنهادی

ی هرا هیر رو 7د.اعتراض وزارت امور مالی، مسئله برای حل اختال  به هیأت وزیران ارجاع خواهد ش
که بهترین حالت تعیین بودجه برای نهاد ملی مبارزه با فساد این اسرت   کنندیمپیشنهاد  8مطلوب

کسری از بودجۀ عمومی کشور در قرانون بررای نهراد ملری در نظرر       صورتبهکه حداقلی از بودجه 
ی هرا الرت یاخری از  تنبیه نهاد ملی، بودجۀ آن را کاهش دهد. بر عنوانبهگرفته شود تا دولت نتواند 

 9.اندگرفتهکانادا و آمریکا این رویه را در پیش 

___________________________________________________________________ 
1. Adequate And Reliable Resources 
2. Sufficient financial resources 
3. $1 Per Capita 
4. Look at: Constitution of Fiji, 2013, sect. 45 (11) 
5. Independent Commission against Corruption 
6. The New South Wales 
7. Look at: Kuwait, Law No. 2 of 2016 on Establishing the Kuwait Anti-Corruption Authority and the 

Provisions on Disclosure of Assets and Liabilities, art. 1 
8. Best Practice  
9. Look at: Center for the Advancement of Public Integrity, “Funding integrity: comparing Inspector 

General funding approaches” (March 2018), p.2. 
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 1ج( استقالل مالی
نهادهای ملی مبارزه با فساد باید مدیریت و کنترل کامرل برر   »حسب دوازدهمین اصل بیانیۀ جاکارتا، 

 یافته به خود داشته باشند، بدون اینکه این کنترل به خدشره بره اسرتانداردهای   روی بودجۀ تخصیص
. در واقرع مقولرۀ   (Jakarta, 2012: Rec 1, Principle12)« متداول حسابداری و حسابرسی منجر شود

 کررد نره یهزاستقالل مالی مندرج در اصل مذکور، به مقولۀ تخصیص بودجره اکتفرا نکررده و مرحلرۀ     
د ی موضروع فعالیرت نهرا   هرا بخرش تا دولت یرا سرایر    دهدیمقرار  مدنظریافته را نیز بودجۀ اختصاص

 .  کنندبودجه اختاللی در عملکرد نهاد ملی ایجاد  کردنهیهزمبارزه با فساد نتوانند با ایجاد مانع در 
در انگلستان، نهادهای ملری مبرارزه برا فسراد کنتررل مناسربی روی بودجرۀ خرود دارنرد و          
حسابرسی آنان طبق استانداردهای قانونی توسرط نهراد حسابرسری پارلمرانی یرا همران دیروان        

 2.ردیپذیمات صورت محاسب
ی موجرود در سراختار نهادهرای ملری     هاضعفنداشتن استقالل مالی نهاد ملی نیز  از دیگر 

مبارزه با فساد در جمهوری اسالمی ایران است. این نهادها حتری در جرایی کره ردیرف بودجرۀ      
توسریع   رو تضییق وازاین 3.کنندیمکلی از مقررات عمومی بودجه تبعیت  طوربهمستقلی دارند، 

در اختیار قوای باالدستی قرار دارد و مقررة خاصری از حیرث صریانت از     کامالًی در آنان ابودجه
 استقالل مالی آنان در نظم حقوقی جمهوری اسالمی ایران وجود ندارد.

 

 مالی نهاد ملی مبارزه با فساد نیتأموض یت جمهوری اسالمی ایران در زمینة اصول حاکم بر  (د
از نهادهای قوانین  اصوالًم پرداخت و مزایا نهادهای موجود مبارزه با فساد در کشور در زمینۀ نظا
استقالل مالی نهاد و منابع مرالی قابرل اتکرا     4.کنندیمی پرداخت اداری تبعیت هانظامیکپارچۀ 
قررار نگرفتره اسرت. در نهادهرای      مدنظردر کشور  نهادهااین  سیتأسهنگام تدوین اسناد  اساساً
ضعف  تبعبهی دارند نیز انامهنییآ سیتأسمتولی امر مبارزه با فساد در کشور که مبنای  شورایی

 5، ترتیبات مالی تابعی از مقررات تشکیالتی است که شورا در آن مستقر است.سیتأسدر مبنای 
به هرر روی چنانکره گفتریم تضرمین اسرتقالل مرالی نهراد و دسترسری آن بره منرابع مکفری،            

ایجراد اخرالل در کرارکرد نهراد اسرت و       منظرور بره فشرارهای بیرونری    ریتأث کنندة عدمتضمین
 قرار دهد. مدنظری را در این امر اژهیوجمهوری اسالمی ایران نیز باید تدابیر 

___________________________________________________________________ 
1. Financial Autonomy  
2. Look at: United Kingdom National Crime Agency, “Audit and risk assurance committee: terms of 

reference”, available at www.national crime agency.gov.uk/; and HM Treasury, “Audit and risk 
assurance committee handbook” (March 2016), chap. 2, principle 3 

 .13، مادة 1360قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور،  .3
 .14و  13، مجلس شورای اسالمی، مواد 1360ر.ک: قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور،  .4
، شرمارة  1392نامۀ مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه برا فسراد،   آیین. ر.ک: 5

 .10هر، مادة 47918/ت190849
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 گیرینتیجه
سازوکار اجرای  نیترمهمی مبارزه با فساد، هااستیس، در ACAsنهادهای ملی مبارزه با فساد یا 

ا فساد در قلمرو کشورها هستند که ضعف در آنان ناکارامردی و عردم توفیرق    ی مبارزه بهابرنامه
در مبارزه با فساد یا پیشگیری از آن را در پی خواهد داشت. طراحی این نهادها باید منطبرق برر   

 اصول و استانداردهایی باشد که کارکرد آنان را تضمین کند.
فاده کنیم که تجربۀ مروفقی در ایرن   در این نوشتار کوشیدیم تنها از تجارب کشورهایی است

. در ابتردای بحرث و در   اندکردهو رتبۀ مناسبی را در شاخص ادراک فساد کسب  اندداشتهزمینه 
ی از الگوی نهاد واحد یا متعدد، به این نتیجه رسیدیم که ریگبهرهراستای بررسی مزایا و معایب 

نظم حقوقی کشور مرا سرازگارتر اسرت. در     ی از الگوی نهاد ملی مبارزه با فساد واحد باریگبهره
ادامه به بررسی میزان انطباق نهادهای موجود در جمهوری اسالمی ایران در زمینۀ رعایت اصول 

 حاکم بر طراحی نهادهای ملی مبارزه با فساد پرداختیم. 
که در نظم حقوقی ایران در زمینۀ اصول حاکم بر ماهیت نهاد ملی مبارزه برا   رسدیمنظر به

ی در برخی نهادهای مرتبط با مبارزه با فساد مورد توجه بوده تا حدو دوام  تیمأمورفساد، اصل 
ی ایجاد اقتدار عمرودی قرانون   جابهاست، اما در زمینۀ اصل تشریک مساعی ساختارهای موجود 

 .کندیمی افقی ناکارامد بین دستگاهی بسنده هایزنیرامحور که الزمۀ مبارزه با فساد است، به 
چیهر وضعیت جمهوری اسالمی ایران در زمینۀ اصول حاکم بر رهبری نهاد ملی مبارزه برا فسراد در   

ی مربوه به اصرول حراکم برر رهبرری نهراد ملری مبرارزه برا فسراد، وضرعیت کشرور برا             هامؤلفهاز  کی
اد استانداردهای فراملی موجود منطبق نیست. نحوة انتخاب مسئوالن نهادهای مرتبط برا مبرارزه برا فسر    

. تنهرا  گردنرد یمر انتصابی و نه انتخابی تعیرین   صورتبهالقاعده کنندة استقالل آنان نیست و علیتضمین
 استثنای نسبی در این زمینه نحوة انتخاب رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان محاسبات کشور است.  

صری در زمینرۀ   در زمینۀ اصول حاکم بر نیروی انسانی نهراد ملری مبرارزه برا فسراد، ترتیبرات خا      
 کره یدرصرورت مصونیت کارکنان نهادهای مبارزه با فساد در جمهوری اسالمی ایران وجود ندارد. تنهرا  

چنینی استناد کننرد. در آخرر   ی اینهاتیمصونبه  توانندیمکارکنان مذکور دارای پایۀ قضایی باشند، 
مرالی نهراد ملری مبرارزه برا       نیتأمدر زمینۀ وضعیت جمهوری اسالمی ایران در مقولۀ اصول حاکم بر 

در  نهادهرا ایرن   سیتأسدر هنگام تدوین اسناد  اساساًفساد، استقالل مالی نهاد و منابع مالی قابل اتکا 
قرار نگرفته است. توجه به این نکته ضروری است کره تضرمین اسرتقالل مرالی نهراد و       مدنظرکشور 

ایجراد اخرالل در    منظرور بره ی بیرونری  فشارها ریتأثکنندة عدم دسترسی آن به منابع مکفی، تضمین
 قرار دهد. مدنظری را در این امر اژهیوکارکرد نهاد است و جمهوری اسالمی ایران نیز باید تدابیر 
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