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 )1پرسش و پاسخ جزوه آموزش و مفاهيم مبارزه با فساد اداري براي كارمندان دولت (سطح 
 

 - معاني لغوي فساد كدامند؟ 1
 ) شرارت و بدكاري 6) فتنه و آشوب   5) زيان و گزند  4) ستم كردن  3) ضد صالح    2) تباهي   1

 ) ضد هنجارها و قوانين و مقررات مقبول جامعه اعم از شرعي يا عرفي9) ضدخوبي  8) بيماري و اضمحالل 7

 - ريشه فساد 2
  به معناي شكستن است.rumperer برگرفته از فعل التين 

 

 - از نظر قلي پور و نيك رفتار چه چيزي در فساد مي شكند و يا نقض مي شود؟ 3
  الف- رفتار اخالقي ب- شيوه قانوني ج- اغلب مقررات اداري

 

 - تعريف فساد از ديدگاه بانك جهاني و ساير نهادهاي بين المللي چيست؟ 4 
 سوء استفاده از منصب عمومي براي نفع شخصي

 

 ) در مورد فساد به چه ترتيبي است ؟     1996- مدل ارائه شده توسط كليتگارد(5
 فساد= قدرت انحصاري+ اختيار- پاسخگويي  

  

 - فساد با افزايش انحصارات و يا وجود اختيارات زياد(امضاي طاليي) چه رابطه اي  دارد؟6
 رابطه مثبت دارد.

 - فساد با شفافيت چه رابطه اي دارد؟7
 رابطه منفي دارد.

 

) قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب مجمع تشخيص 1- تعاريف فساد اداري به موجب بند الف ماده (8

 مصلحت شامل چه مواردي است؟
 هرگونه فعل يا ترك فعل است   •

 توسط اشخاص حقيقي و حقوقي انجام مي شود.   •

 به صورت فردي، جمعي و سازماني انجام مي شود.   •

 عمدا صورت مي گيرد.  •

 با هدف كسب هر گونه منفعت يا امتياز مستقيم و يا غير مستقيم براي خود يا ديگري صورت مي گيرد.  •

 با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام مي شود.  •

 به اموال، منافع، منابع، سالمت و امنيت عمومي و يا جمعي مردم ضرر و زيان وارد مي نمايد. •
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  انواع (مصاديق) فساد بنابر تعريف قانون ارتقاء سالمت اداري و كنوانسيون هاي بين المللي كدامند ؟_9
 )briberyرشوه ( )1

 ) Facilitation Paymentsحق التسريع( )2

 )Extortionاخاذي( )3

 )Fraudتقلب، كالهبرداري ( )4

 )Collusionتباني ( )5

 )Abuse of powerسوء استفاده از قدرت( )6

 )Embezzlementاختالس (  )7

 )Money – launderingپولشويي( )8

 

 - تعريف رشوه ؟ 10
 به صورت Uشخص يا سازمانU از طريق Uمستقيم يا غير مستقيمU كه به طور Uنقدي و يا غير نقديU اعم از UمنفعتUهر نوع 

Uآگاهانه يا غيرآگاهانهU و با Uدانش الزمU ،UپيشنهادU ،UپرداختU،UدرخواستU يا Uدريافت منفعتيU U جهت تشويق انجام اقدام

  صورت پذيرد.Uناصحيح

 

 - مصاديق رشوه كدام است؟ 11
 پرداخت يك هديه )1

 امكانات تفريحي  )2

 پرداخت هزينه هاي مدرسه يا دانشگاه   )3

 حمايت از عضويت براي يك باشگاه ورزشي  )4

 پرداخت پول براي مسافرت داخلي يا خارجي  )5

 ارائه وعده اشتغال براي بعد از دوران مسئوليت   )6

 پرداخت كمك مالي به يك حزب و يا جناح سياسي )7

 

 - رشوه چگونه پرداخت مي شود؟ 12
 ) به صورت پرداخت مستقيم 1

 ) استفاده از يك واسطه (كارچاق كن) كه رايج ترين شكل پرداخت رشوه توسط اين عده انجام مي شود.2

 

 - حق التسريع چيست؟ 13
 مبلغي است كه به مسئوالن و مقامات دولتي پرداخت مي شود تا وظيفه خود را سريع تر از موعد انجام دهند.
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 - تفاوت حق التسريع  با رشوه در چيست ؟ 14
 در حق التسريع مبلغ به اين خاطر پرداخت مي شود تا كار به سرعت و درستي توسط مقام رسمي انجام شود. 

ولي دريافت رشوه توسط يك مقام رسمي يا دولتي به منظور انجام يك عمل غيرقانوني و سودجويانه صورت مي 

 گيرد.

  در اكثر كشورها دريافت حق التسريع چه جرمي تلقي مي شود؟ – 15
 جرم كيفري

 

 ) چيست؟ Extortion- تعريف  اخاذي(16
 ، تقاضاهايي را به عمل Uتهديد عليه فرد يا گروهي ديگرUيك شكل از باج خواهي است كه در آن يك طرف با 

 مي آورد كه اين كار به دليل در معرض تهديد قرار دادن فرد يا گروهي ديگر، عواقبي را در پي دارد. 

U .اخاذي معموًال براي پرداخت پول صورت مي گيرد 

 

  برخي از كشورها اخاذي را چگونه تلقي مي كنند؟– 17
 به عنوان يك جرم تلقي مي كنند.

 

 ) چه زماني رخ مي دهد ؟ Fraud تعريف تقلب، كالهبرداري(– 18
تقلب يا كالهبرداري زماني رخ مي دهد كه در آن يك فرد با عدم صداقت، برخي ادعاهاي غلط و دورغين را به 

منظور به دست آوردن برخي از منابع مالي و يا ديگر مزايا، جهت نفع شخصي و يا به منظور ضرر رساني به شخص 

 ديگري مطرح مي كند.

 

 فردي كه به ظاهر در عين صداقت اقدام به كاري مي كند، با به نمايش گذاشتن آن رفتار غلط و نادرست مرتكب چه – 19

 جرمي شده است؟ 
Uتقلب 

 

 - در چه حالتي  مي توان گفت ما مرتكب كالهبرداري يا همان تقلب شده ايم؟20
در صورتي كه ما به عنوان يكي از مسئوالن قرارداد يك پروژه، از مدير ارشد سازمان مان دستور داشته باشيم كه در 

 و ليست تنظيم شده را در قالب يك فاكتور Uيك قرارداد را جعل كنيمUليست مواد تحويلي و بكار برده شده در 

 به مدير پروژه تحويل نماييم در اين مورد هم ما و هم شركت وهم مدير شركت مرتكب جرم U(فاكتورسازي)Uنادرست

 كالهبرداري يا همان تقلب شده ايم.

 

 - كداميك از مصاديق فساد اغلب با هم كار مي كنند؟ 21
Uرشوه و تقلب 
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 - مصداق رشوه و تقلب كدام است؟ 22
 زماني كه ما به عنوان مدير پروژه به يك شركت ديگر ادعاي دروغين را تحميل مي كنيم(اين جرم تقلب است) 

 و همچنين بابت دفاع از اين ادعاي دروغين به مهندسان پروژه از شركت هاي مذكور مبلغي پرداخت كنيم.

 (اين پرداخت رشوه محسوب مي شود). 

 بنابراين ما و شركت به جرم تقلب و رشوه خواري محكوم مي شويم.

 

 - مصداق ديگري از پرداخت رشوه و تقلب را بيان كنيد؟23
ما به عنوان مدير فروش، از طريق يك عامل، به مسئول خريد شركتي پولي مي دهيم تا او به ما اطمينان دهد كه 

شركت ما برنده يك قرارداد با شركت آن ها مي شود، طي اين عمل رشوه پذيرفته شده است كه اين اقدام (رشوه 

 خواري) محسوب مي شود. 

اين قرارداد در عملي به ظاهر صادقانه و درست توسط مناقصه رقابتي به شركت ما اعطا شده است. در صورتي 

كه(اين جرم تقلب است). در واقع هم ما و هم شركت ما و هم مسئول خريد محكوم به جرم رشوه خواري و تقلب 

 شده است.

 ) چيست؟Collusion- تعريف تباني (24
  طرف ديگر اقداماتي را به عمل Uبراي فريبU ،Uدو يا چند طرف همكاريU تباني زماني رخ مي دهد كه در آن 

 مي آورند. 

 

 -  تباني به صورت كارتل(اتحاديه صاحبان صنايع مشابه) چه چيزي را نشان مي دهد؟25
Uبي اعتمادي يا ضد رقابتيU .كه عمدتا مشمول جرم است ، 

 

 - معموالً تباني در يك مناقصه، چه نوعي از فساد محسوب مي شود.26
 تقلب

 

 - در تعريف زير تباني چگونه مصداق پيدا مي كند؟ 27
 اينكه عرصه كنندگان مواد اوليه در صنعتي خاص، با يكديگر هماهنگ مي كنند تا قيمت برخي مواد اوليه براي 

 پروژه ها را در سطح خاصي نگه دارند تا خريداران مجبور شوند آن را به قيمت غير واقعي تر خريداري كنند.  

  صورت گرفته استUتبانيUدراينجا در واقع 

 - در تعريف زير در چه صورت تباني به عنوان شكلي از فساد مي تواند مصداق پيدا كند؟28
در مناقصه اي كه نماينده برگزار كننده مناقصه، طي هماهنگي اي محرمانه با چند تن از پيمانكاران، ترتيباتي را 

صورت مي دهد كه پيمانكاران (مورد نظر) برنده شوند و با اين عمل ساير پيمانكاران ديگر هزينه هاي بسياري را 

 متحمل شوند.
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 ) چه زماني رخ مي دهد؟Abuse of power - سوء استفاده از قدرت(29
  سوء استفاده كند.Uغير قانونيU خود براي دستيابي به اهداف UموقعيتUزماني كه در آن كسي از 

 

 - سوء استفاده از قدرت از لحاظ جرم به چه صورت مي تواند باشد؟30
  محسوب مي شود.Uجرم جداگانهU اغلب به عنوان يك 

 

 - در برخي كشورها از سوء استفاده به عنوان چه جرمي ياد مي كنند؟31
  ياد مي شود.Uرشوه و تقلبUسوء استفاده جرمي است كه در برخي كشورها از آن به عنوان جرم 

 

 - مصاديق سوء استفاده  كدامند؟32
 - يك وزير، رشوه اي را براي عقد قراردادي مي پذيرد.

 - مهندس ناظر رشوه اي را براي تنظيم گواهي قرارداد دريافت مي كند.

- رئيس اداره دولتي، از اطالعات محرمانه سازمان به نفع مسايل و مصارف شخصي خويش يا اطرافيانش سوء 

 استفاده مي كند

. 

 ) چيست؟Embezzlement- اختالس (33
 شكل ديگري از سرقت است.

 

 - اختالس چه زماني رخ مي دهد؟34
  زماني كه در آن كسي، پول يا ساير دارايي هاي را كه به او واگذار شده است را مورد استفاده غيرقانوني قرار دهد.

 -در جرم اختالس چه چيز ممكن است مورد سوء استفاده قرار بگيرد؟35
  اختالس گونه اي از جرم «تقلب» است كه ممكن است در آن: 

 اسناد و يا اطالعات نادرستي براي پنهان كردن جرم مورد استفاده قرار مي گيرند.

  مصاديق اختالس كدامند؟– 36
- مقام مسئول از بودجه دولت و يا با پول هاي ارائه شده توسط اهدا كنندگان، استفاده هايي را به عمل مي آورد كه 

 در ادامه اسناد و مدارك دروغيني را براي پنهان كردن يا قانوني جلوه دادن آن فراهم مي كند.

- مسول مالي يك شركت، با ايجاد حساب هاي جعل  در سيستم حقوق و دستمزد شركت، مبالغي را به حساب 

 خود انتقال مي دهد. 

 ) چه زماني رخ مي دهد؟ Money – laundering- پولشويي(37
زماني رخ مي دهد كه در آن وجوه نقدي و يا دارايي هاي به دست آمده توسط فعاليت هاي مشكوك، از يك مكان 

به مكان ديگر جابجا شود تا منبع اصلي پول كثيف از بين برود و مشخش نشود اين پول از كدام روش بدست آمده 

 است.
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 - مصاديق پول شويي كدامند؟38
زماني كه يك پيمانكار به يك مدير پروژه، براي كاري كه انجام نداده است، سند(ادعاي) جعلي اي تسليم كند. حال 

 انتقال دهد و پيمانكار نيز پس از دريافت، اين Aاگر مدير پروژه بابت اين سند مبلغي را به حساب پيمانكار در بانك 

  انتقال دهد، در اين حالت پولشويي صورت گرفته است.   Bمبلغ را به بانك ديگري مثالً 

 - در ارتباط بين جرايم  يك عمل مجرمانه چه وضعيتي دارد؟39
  اغلب ممكن است در بيش از يك جرم در حال ارتكاب باشد.

  حالت اول - شامل چه مواردي است؟ – ارتباط بين جرايم – 40
 ) تباني در مناقصه1

 ) رشوه مسئول خريد جهت اعطاي قرارداد صورت گرفته باشد.2

 ) اعطاي قرارداد توسط مسئول خريد و نقص قوانين صورت گرفته باشد.3

 ) تقلب و تظاهر به اين كه مناقصه به درستي انجام شده است.4

 ) پولشويي از سود غيرقانوني بدست آمده است.5

  شامل چه مواردي است؟– حالت دوم –- ارتباط بين جرايم 41
 ) پيمانكار سندي را به مدير پروژه ارائه مي كند.1

 ) پيمانكار رشوه اي را به مدير پروژه مي دهد.2

 ) مدير پروژه رشوه را مي پذيرد.(رشوه سوء استفاده از قدرت)3

 ) مدير پروژه گواهي ها و مدارك را تاييد مي كند(تقبل سوء استفاده از قدرت)4

 ) پولشويي از سود غير قانوني بدست آمده باشد.5

 - دو نوع خاص فساد اداري كدامند؟42
 الف) پارتي بازي 

 ب) تبارگرايي
 

 - تعريف پارتي بازي چيست؟43
 و توزيع بسيار جانبدارانه منابع U"خصوصي سازي"Uيكي از مكانيسم هاي سوء استعمال قدرت است كه بر نوعي 

 دولتي داللت مي كند. اين عمل بدون توجه به اينكه اين منابع قبًال چگونه انباشته شده است، صورت مي گيرد.
 

 - تعاريف ديگر پارتي بازي از منظري ديگر44
 تمايل طبيعي انسان براي طرفداري از دوستان، خانواده و افراد نزديك و مورد اعتماد است. •

(غيردموكراتيك و خصوصي سازي Uپارتي بازي ارتباط نزديكي با فساد دارد و مي تواند به معناي توزيع •

  منابع باشد.Uشده)

 مقامات دولتي و سياستمداران گرايش زيادي به پارتي بازي دارند. •

 مقامات دولتي در توزيع منابع براي نزديكان خود اولويت خاصي قائلند.  •
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 - پارتي بازي مشتري گرايانه چيست؟ 45
يك تمايل روزمره آشكار افراد براي طرفداري از خويشاوندان خود(خانواده، طايفه، قبيله، قوميت، گروه مذهبي يا 

 منطقه اي) است

 

 - تعاريف ديگر پارتي بازي (رفيق بازي)46
به معناي واگذار كردن يك پست اداري به يك دوست يا يك خويشاوند، بدون توجه به استحقاق و  •

 شايستگي وي است. 

 پارتي بازي يك مكانيسم سياسي اساسي در بسياري از كشورهاي استبدادي و نيمه دموكراتيك است. •

 

  تعريف تبارگرايي چيست؟ – 47
شكل خاصي از پارتي بازي است كه در آن مقام دولتي(رئيس) خويشاوندان نزديك و اعضاي خانواده خود(همسر، 

 برادران و خواهران، فرزندان، نوادگان، پسر عموها، دامادها و غيره) را در اولويت قرار مي دهد.

 

 - رويكردهاي مختلف براي تبيين علل و عوامل بروز فساد اداري كدام است؟48
 رويكرد هزينه - فايده )1

 رويكرد محروميت نسبي )2

 رويكرد رانت جويي )3

  غيركارگزار–رويكرد كارفرما  )4

  پيرو–رويكرد حامي  )5

  فايده چيست؟ –- رويكرد هزينه 49
  فايده تحليل مي كنند.–در اين رويكرد افراد در هر پست و مقامي همواره كنش هاي خود را بر مبناي معيار هزينه 

 

  فايده  چه زماني تن به اقدام مي دهند؟– افراد در رويكرد هزينه – 50
 زماني كه منافع فساد بر هزينه هايش بچربد و تا زماني كه هزينه اقدام به فساد كمتر از منفعت آن باشد فرد خاطي 

 به اين فساد ادامه مي دهد.

 

 - رويكرد محروميت نسبي چيست؟ 51
 فساد اداري واكنشي از جانب افراد و گروه هاي اجتماعي به نظام سياسي است.  •

 در اين رويكرد افراد احساس مي كنند منافع آنان، آنگونه كه مورد انتظار است، پوشش داده نمي شود. •

 افراد  سعي مي كنند به بي عدالتي كه احساس مي كنند، عكس العمل نشان دهند. •

 افراد از فرايندهاي پذيرفته شده عدول و از نقاط ضعف آن  به نفع خود بهره برداري مي كنند. •
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 - رويكرد رانت جويي چيست؟ 52
مبتني بر اين ايده است كه سياسي شدن تخصيص منابع و ايجاد كميابي هاي ساختگي توسط دولت، از طريق وضع 

 قوانين و مقررارت موردي، فرصت هاي استخراج رانت را براي سياستمداران، مجريان و مردم فراهم مي كند. 

 

  غيركارگزار چيست؟–- رويكرد كارفرما 53
محتواي قرارداد كارگزاري بين سياستمداران(كارفرمايان) و مجريان برنامه ها و سياست هاي آن ها(كارگزاران) در 

 خصوص تأمين منافع عمومي، مشمول تفسير و بهره برداري شخصي كارگزاران مي شود.

 

  غيركارگزار افراد چگونه عمل مي كنند؟–- در رويكرد كارفرما 54
افراد در سازمان ها وقتي موقعيتي پيدا مي كنند، ابتدا منفعت خود را مد نظر قرار مي دهند و بعد فكر منفعت عامه 

 مردم هستند. در واقع به شكلي دچار تعارض مي شوند.

 

  پيرو كدام است؟–- خصوصيات رويكرد حامي 55
 ساختار قدرت سياسي است كه به فساد اداري دامن مي زند.  •

 سياستمداران و گروه هاي ذي نفوذ در قدرت، در ايجاد فساد نقش دارند. •

كارمندان تحت نفوذ سياستمداران مجبورند به جاي خدمت به كل جامعه، از امكانات و اختيارات خود براي  •

 خوش خدمتي به سياستمداران يا جناح هاي ذي نفوذ در قدرت استفاده كنند.

 سياستمداران نيز از افراد خود در سيستم حمايت مي كنند. •

 

 ) كدام است؟TI) محقق سازمان شفافيت بين المللي(2014- شاخص هاي سنجش فساد از ديدگاه سيرانيوسان(56
  (Corruption Perception)شاخص درك فساد  )1

  (Global Corruption Barometerبارومتر(فشار سنج) فساد جهاني )2

  (Private Sector Corruption Tools)ابزارهاي فساد بخش خصوصي  )3

  (National Integrity System Assessments) سيستم ارزيابي ملي )4

   

  كدام است؟CPI-  ويژگي هاي شاخص درك فساد  57
  كشور را از لحاظ ميزان فساد در بخش دولتي رتبه بندي و امتيازبندي مي كند.177اين شاخص  •

 محاسبه با استفاده از يك روش به روز شده مي باشد.   •

  تعيين شده است.100 تا 0ميزان مقياس  از  •

  منبع مختلف استفاده مي كند.13براي جمع آوري اطالعات از  •

  كشور جهان چگونه است؟177 در 2013 در سال Uبخش دولتيU آمار وضعيت آماري فساد در – 58
  مي باشد.50 كمتر از  100 درصد از كشورها نمره شان از امتياز 70
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  رتبه ايران از ديدگاه سازمان شفافيت بين المللي از لحاظ ميزان فساد در بين كشورهاي جهان چگونه است؟   – 59
 120 - رتبه 2011سال  •

 133 - رتبه 2012سال  •

 144 - رتبه 2013سال  •

   136 - رتبه 2014سال  •

 - رتبه برترين و بدترين كشور ها از لحاظ ميزان فساد چقدر است؟60
 دانمارك - رتبه نخست به عنوان كشور (بسيار پاك)

  به عنوان كشور (فساد زياد) لقب گرفته اند.U174U رتبه –كره شمالي و سومالي 

 

  چيست؟(GCB)- بارومتر(فشار سنج) فساد جهاني 61

  مورد استفاده قرار گرفت.2002اين شاخص براي اولين بار در سال  •

  يا همان شاخص درك فساد مي باشد.CPIاين شاخص مكمل شاخص  •

 

 - كدام شاخص بزرگترين نظرسنجي(پيمايش) را از اداراكات و تجارب فساد و رشوه در كشورها به عمل مي آورد؟62
   (GCB)شاخص بارومتر(فشار سنج) فساد جهاني

  كشور در سراسر جهان را تحت پوشش قرار مي دهد؟109- كدام شاخص 63
   (GCB)شاخص بارومتر(فشار سنج) فساد جهاني

 

) با استفاده از چه روشي افراد هر GCB- سازمان شفافيت بين المللي به كمك (شاخص بارومتر(فشار سنج) فساد جهاني 64

 كشور را مورد بررسي قرار مي دهد؟ 
 با استفاده از روش هاي: 

 ديداري(چهره به چهره)  )1

 تلفن )2

 مصاحبه ـ آنالين )3

 

) در هر كشور چند نفر را مورد GCB- سازمان شفافيت بين المللي به كمك (شاخص بارومتر(فشار سنج) فساد جهاني 65

 بررسي قرار مي دهد؟
  نفر1000

 

 ) طراحي شده است، حاوي چه مطالبي است؟GCB- پرسشنامه اي كه براي (شاخص بارومتر(فشار سنج) فساد جهاني 66
 حاوي سؤاالت كليدي و جديد •

 تدوين پرسشنامه اي متناسب با كشور مورد آزمون (ترجمه شده به زبان محلي) •
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- دبيرخانه سازمان شفافيت بين المللي كه اطالعات حاصله از نظر سنجي كشورها به آنجا ارسال مي شود، در كجا مستقر 67

 است؟
 در شهر برلين آلمان

 

) در چند كشور آفريقايي به قرار زير GCB- نظر سنجي مردمي حاصل از (شاخص بارومتر(فشار سنج) فساد جهاني 68

 است:
  درصد مردم به يكي از هشت سرويس خدماتي در سال مورد سنجش رشوه داده اند.53 •

  درصد به به پليس رشوه مي دهند.61 •

  درصد به قوه قضاييه رشوه مي دهند. 45 •

 

 )1384 –- پيامدهاي فساد از ديدگاه (دانايي فرد 69
 فساد در بخش هاي مختلف متفاوت است. •

 در جاهايي كه فساد مزمن وجود دارد، هزينه ناعادالنه هنگفتي بر كسب و كارهاي كوچك تحميل مي شود. •

 سنگين ترين هزينه ها نوعًا در خود رشوه ها نهفته نيستند، بلكه در تخريب پايه هاي اقتصادي نهفته اند. •

 فساد در توليد و مصرف اثرگذار است. •

 فساد نيروي كار را از فعاليت هاي مولد و غير فسادزا دور مي كند. •

 فساد در الگوهاي استخدام و ارتقاء تأثيرگذار است. •

در يك محيط فاسد، منابع به سمت عرصه هاي نامولد(پليس، نيروهاي نظامي و ديگر سازمان هاي اجتماعي)  •

 مي رود.

 ) كدام است؟ 1390 – پيامدهاي فساد از ديدگاه (افضلي – 70
 فساد اداري موجب انحطاط است. •

 فساد، سياست هاي دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرار مي دهد. •

 باعث هدر رفتن منابع ملي مي شود. •

 به كاهش اثربخشي دولت ها در هدايت امور مي انجامد. •

 موجب سلب اعتماد مردم از دستگاه هاي دولتي و غير دولتي مي شود. •

 بي تفاوتي، تنبلي و بي كفايتي را افزايش مي دهد. •

موجب جرم زدايي در جامعه مي شود. به طوري كه جامعه در برخورد با اين جرائم متحمل خسارت هاي  •

 فراوان مي شود.

 رشد رقابت پذيري و توسعه اقتصادي انساني را دشوار مي كند. •

 موجب ناكام ماندن تالش هاي فقرزدايي، از بين رفتن سرمايه اجتماعي، بي انگيزگي و بدبيني در جامعه  •

 مي شود.

 زمينه تضعيف روحيه افراد درستكار را فراهم مي كند. •
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 )كدام است؟1394 پيامدهاي فساد از ديدگاه عباس زادگان(– 71
 فساد، اعتماد مردم به دولت را خدشه دار مي سازد. •

 ثبات سياسي و هنجارهاي فرهنگي و ملي و اجتماعي را متزلزل مي كند. •

 با تخريب رقابت منصفانه در بازار كار و تخصيص ناكارامد منابع، مانع رشد اقتصادي مي شود. •

فساد سياسي، اداري و اقتصادي از درجه مشروعيت و اثربخشي دولت ها مي كاهد و آن را با بحران مواجه  •

 مي سازد.

فساد از هر نوع كه باشد، ثبات و امنيت جوامع را به خطر انداخته و تهديد جدي عليه امنيت ملي محسوب  •

 مي شود.

 مانع رشد پيشرفت هاي اجتماعي و ملي مي شود. •

 هزينه هاي هنگفتي بر دوش كشور و مردم مي گذارد. •

 باعث افزايش فاصله طبقاتي مي شود. •

 باعث احساس عدم عدالت اجتماعي در ذهنيات افراد مي شود. •

 موجب كاهش اعتقاد به نظام اجتماعي و كنترل رواني افراد مي شود. •

 منجر به هدر رفتن سرمايه گذاري هاي انجام شده روي منابع انساني مي شود. •

 موجب كمر رنگ شدن فضايل اخالقي و ايجاد ارزش هاي منفي در سازمان مي شود. •

 ) كدام است؟1386 –- پيامدهاي فساد اداري (محمودي 72
 موجب كاهش احترام به قانون اساسي مي شود. •

 باعث زايل كردن حكومت اداري مطلوب و دموكراسي مي شود. •

 باعث كاهش فرصت هاي سالم و پيشرفت براي افراد، مؤسسات و سازمان ها مي شود. •

 باعث افزايش هزينه زندگي مردم، همچون افزايش قيمت ها مي شود. •

باعث كاهش بهره وري مي شود. زمان و انرژي به جاي دستيابي به اهداف، صرف ايجاد شكاف در سيستم  •

 مي شود.

 

 - تعريف رشوه از ديدگاه اسالم چيست؟ 73
به كسر راي چيزي است كه فرد به حاكم و غير او مي دهد تا به سود او حكم كند و يا وي را به آنچه مي خواهد 

 برساند.

 

وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس باإلثم  سوره بقره 188- مراد از آيه،74

 ) چيست؟وأنتم تعلمون
مراد از آن، مطلق نزديك كردن و دادن است. يعني اموال خود را بناحق نخوريد و آن ها را به قاضيان به طور رشوه 

 ندهيد كه تا قسمتي از مال مردم را به باطل بخوريد.
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 - نام هاي ديگر رشوه، كه رشوه دهنده و رشوه گيرنده از آن استفاده مي كنند، چيست؟75
 - هديه، تعارف، حق و حساب، حق الزحمه و انعام

 

 - هر پولي كه تحت عنوان رشوه داده شود يا گرفته شود، چه وضعي دارد؟ 76
 حرام است

 

  داستان هديه آوردن اشعث بن قيس در كجا آمده و در خصوص چه موردي است ؟– 77
 آمده است و در مورد متوسل شدن او به رشوه در محكمه عدل علي (ع) است كه نام رشوه را هديه Uنهج البالغهUدر 

 گذاشته بود.

 

 - اين سخن از  كدام يك از بزرگان دين است؟78
« به خدا سوگند اگر هفت اقليم را با آن چه در زير آسمان هاي آن است به من دهند كه پوست جوي را از دهان 

مورچه اي به ظلم بگيرم، هرگز نخواهم كرد و ديناي شما از برگ جويده اي در دهان ملخ براي من كم ارزش تر 

 است و مرا با نعمت هاي فاني و لذت هاي زودگذر چه كار» ؟ 

 امير مومنان علي بن ابيطالب(ع)

 

- چه كسي به فرماندارش به دليل دريافت رشوه گفت، اگر شما در خانه بنشينيد و از طرف من فرماندار محلي نباشيد، آيا 79

 مردم به شما هديه اي مي دهند، و سپس هديه را از او گرفت و عزلش كرد؟
 رسول خدا (ص)

 

 - اين جمله در مورد رشوه از كيست؟ « رشوه در قضاوت، كفر به خداوند بزرگ است»80
 امام صادق (ع)

 

- حديث معروف (لعن اهللا الراشي و المرتشي و الماشي بينهما) خداوند گيرنده و دهنده رشوه و آن كس را كه واسطه 81

 ميان آن دو است، از رحمت خود دور گرداند، از آن كيست؟
 رسول خدا(ص)

 

 - در مقدمه قانون اساسي در ذيل  عنوان اقتصاد وسيله است و نه هدف، به چه موضوعي اشاره شده است؟82
 در مكتب مادي كه اقتصاد را هدف مي دانند، در مراحل رشد، اقتصاد به عامل تخريب، فساد و تباهي بدل مي شود.

 

 - در اولين اصل قانون اساسي چه موضوعي تعريف شده است؟ 83
 حكومت بر اساس حق، عدل و قرآن تعريف شده است.
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 - در اصل سوم قانون اساسي دولت موظف شده تا با چه موضوعي مبارزه كند؟ 84
 با ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخالقي بر اساس ايمان و تقوي با تمام مظاهر فساد و تباهي مبارزه كند.

 

 - در اصل هشتم قانون اساسي به چه موضوعاتي اشاره شده است؟ 85
 دعوت به خير •

 امر به معروف و نهي از منكر، وظيفه اي همگاني و متقابل قلمداد شده است.  •

 آحاد ملت را از فساد منع مي كند.  •

 نشانگر نقش مشاركتي مردم در مبارزه با عوامل فساد و تباهي است. •

 

  كدام اصل قانون اساسي بدون ذكر عنوان فساد، به تدابير پيشگيرانه آن اشاره شده است؟6 و5و2- در بندهاي 86
  قانون اساسي43اصل 

 

 - در كدام اصل قانون اساسي به مهمترين مظاهر فساد مالي اشاره شده است؟87
   قانون اساسي49اصل 

 

- در كدام اصل قانون اساسي مقرر شده است تا دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران، همسر و 88

 فرزندان آنان، قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضاييه رسيدگي شود تا بر خالف حق افزايش نيافته باشد؟
   قانون اساسي142اصل 

 

- بر اساس كدام اصل قانون اساسي رئيس جمهور، معاونان او، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند صاحب بيش از يك 89

 شغل دولتي( به استثناي سمت هاي آموزشي و پژوهشي) باشند؟
   قانون اساسي141اصل 

 

- در سند چشم انداز،كه سالمت و از بين بردن فساد به عنوان يك آرمان مطرح شده است، كشور بر اساس چند برنامه 90

 توسعه مي بايست به اين آرمان دست يابد؟
 ) برنامه توسعه4(

 

 - جامعه ايران در افق سند چشم انداز بايد از چه ويژگي هايي برخوردار شده باشد؟91
بايد برخواردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد 

 مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهر مندي از محيط زيست مطلوب شود.

 

  در چه سالي تدوين شده است؟1404- متن سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق 92
 1384 در سال 
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- در سياست هاي ابالغي از سوي رهبر معظم انقالب بيشتر در كدام برنامه توسعه به طور صريح به موضع مبارزه با فساد 93

 تاكيد شده است؟
 در برنامه چهارم و پنجم 

 

  به سران قوا در باره مبارزه با مفاسد اقتصادي در چه سالي ابالغ شده است؟Uهشت ماده اي مقام معظم رهبريU- فرمان 94
 1380 ارديبهشت ماه 10

 

     در چه تاريخي مصوب شده است؟Uمجازات اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانونيU- قانون    95
 1315 آذر 29

 

    داراي چند ماده قانوني است؟Uمجازات اعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانونيU- قانون   96
 U 4ماده U:به شرح ذيل   

) كسي به دعوي اعتبارات و نفوذي نزد يكي از مستخدمان دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مأموران به 1ماده 

خدمات عمومي، وجه نقد يا فايده ديگري براي خود يا شخص ثالثي در ازاي اعمال نفوذ مأموران از كسي تحصيل 

 كند و يا وعده و يا تعهدي از او بگيرد.

) كسي كه روابط خصوصي با مأموران يا مستخدمان ذكر شده در ماده يك دارد، سوء استفاده كند و در 2ماده (

 كارهاي اداري كه نزد آن هاست به نفع يا ضرر كسي بر خالف حق و مقررات قانوني اعمال نفوذ كند.

) مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مأموران به خدمت عمومي كه نفوذ اشخاص را در اقدامات يا 3ماده (

 تصميم هاي اداري خود تأثير بدهند.

) هر وكيل عدليه  كه به دعوي داشتن اعتبار و نفوذ نزد مأموران قضايي يا اداري يا حكم يا شهود و اهل 4ماده (

خبره وجه مال يا فايده ديگري براي خود يا شخص ثالثي از موكل خود به عنوان اين كه بايد به يكي از اشخاص 

 ياد شده بپردازد يا مساعدت آن ها را جلب كند، تحصيل و يا وعده آن را قبول كند.

  ماده اي است.4ماده چهارم نيز مقرر كرده است كه دولت مأمور اجراي اين قانون 

 

    در چه سالي مصوب شده است؟Uمجازات تباني در معامالت دولتيU- قانون   97
 1348 خرداد 19

  چند ماده واحده دارد؟1348   مصوب سال Uمجازات تباني معامالت دولتيU- قانون   98
U)1ماده واحده ( 

  چه ميزان تعيين شده است؟19/3/1348   مصوب Uمجازات تباني در معامالت دولتيU-  مجازات در ماده واحده قانون   99
اشخاصي كه در معامالت يا مناقصه ها و مزايدهاي دولتي يا شركت ها و مؤسسات وابسته دولت يا مأمور به 

خدمات عمومي و يا شهرداري ها با يكديگر تباني كنند و در نتيجه ضرري متوجه دولت و يا شركت ها و مؤسسات 

  محكوم مي شوند.Uحبس تأديبي از يك سال تا سه سالUمذكور بشود به 
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  چه ميزان تعيين شده است؟19/3/1348 مصوب Uقانون مجازات تباني در معامالت دولتيU- جزاي نقدي در ماده واحده 100
 به ميزان آنچه بدون حق بدست آمده باشد، محكوم مي شوند.

 

    در چه سالي مصوب شده است؟Uتشديد مجازات مرتكبان ارتشاء، اختالس و كالهبرداريU- قانون   101
 1364 شهريور 28

 

   در چه سالي و توسط چه نهادي اصالح و به تاييد و Uتشديد مجازات مرتكبان ارتشاء، اختالس و كالهبرداريU- قانون   102

 تصويب رسيد؟ 
 - توسط مجمع شخيص مصلحت نظام1367 آذر ماه 15

 

    به چه موارد مهمي اشاره دارد؟ Uقانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء، اختالس و كالهبرداريU) از   3- ماده (103
) اين قانون، هر يك از مستخدمان و مأموران دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها و شهرداري ها 3بموجب ماده (

يا نهادهاي انقالبي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركت هاي دولتي يا سازمان هاي 

دولتي وابسته به دولت و يا مأموران به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن 

امري كه به اين سازمان ها است، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيماً يا غير مستقيم قبول كند 

در حكم مرتشي است، اعم از اينكه امر ياد شده، به وظايف آن ها و يا به مأمور ديگري در آن سازمان مربوط باشد، 

ويا آن كار را انجام داده يا نداده و يا انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده و يا نبوده باشد و يا در اجرا يا اجام 

 ندادن آن مؤثر بوده و يا نبوده باشد. 

 

 اداري در چه سالي و براي مدت چند سال مورد تصويب مجلس قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد- 104

 شوراي اسالمي قرار گرفت ؟
  سال و به صورت آزمايشي مورد تصويب مجلس شوراي اسالمي قرار گرفت.3 براي مدت 1387 ارديبهشت ماه 29

 

 در چه سالي مورد موافقت مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار U اداريارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فسادUقانون - 105

 گرفت؟
 1390در سال 

 

  داراي چند ماده و تبصره مي باشد؟U اداريارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فسادUقانون - 106
  تبصره مي باشد.28 ماده و 35داراي 

 

  داراي چند فصل مي باشد؟U اداريارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فسادUقانون - 107
 ) فصل مي باشد.3داراي(
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  كدام است؟U اداريارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فسادU- عناوين فصل هاي قانون 108
 ) تعاريف و اشخاص مشمول1

 ) تكاليف دستگاه ها در پيشگيري از مفاسد اداري2

 ) تكاليف عمومي 3

 

  ، تعريف شده است؟ U اداريارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فسادU- فساد در چندمين ماده قانون 109
 ) بند (الف) تعريف شده است1در ماده (

 

  چيست؟U اداريارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فسادU- تعريف فساد در قانون 110
هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه 

عمدا و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غير مستقيم براي خود و ديگري با نقص قوانين و مقررات 

كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، يا سالمت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد، 

نظيررشاء، ارتشاء، اختالس، تباني، سوء استفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطالعات، دريافت و 

پرداخت هاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيص هاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا 

 اختفاي اسناد و سوابق اداري و مالي

 

  به پيشگيري از شكل گيري فساد اشاره شده است؟U اداريارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فسادU- در كدام ماده از قانون 111
 ) 4در ماده (

 

 - به منظور پيشگيري از شكل گيري فساد، كدام وزارت خانه در صورت وجود فساد موظف به ارائه گزارش شده است؟112
وزارت اطالعات موظف شده است نقاط آسيب پذير در فعاليت هاي كالن اقتصادي دولتي و عمومي  و نيز مراكز 

مهم تصميم گيري اقتصادي و پولشويي كشور در دستگاه هاي اجرايي را در صورت وجو گزارش موثق و يا قرائن 

 معتبر مبني بر تخلف يا سوء عملكرد با كسب مجوز قضايي الزم پوشش اطالعاتي كافي و مناسب بدهد.

 

 به تدوين منشور اخالق حرفه اي كارگزاران نظام اشاره شده است؟Uارتقاء سالمت نظام اداري U- در كدام ماده از قانون 113
 )7ماده (

114 -Uكتاب پنجم قانون  مجازات اسالميUمربوط به چه مواردي اشاره دارد؟   
 تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده 

 

115 - Uكتاب پنجم قانون  مجازات اسالميU (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) از سوي چه ارگاني و در چه تاريخي مصوب 

 شده است؟
  1370 مرداد 8از سوي كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي - 
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116 -Uاصالحات كتاب پنجم قانون مجازات اسالميU (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) از سوي چه ارگاني و در چه تاريخي 

 صورت گرفته است؟
  1370 آذر 7 –مجمع تشخيص مصلحت نظام 

 

  به تعدي مأموران دولتي نسبت به دولت پرداخته است؟Uكتاب پنجم  قانون مجازات اسالميU- در كدام فصل از 117
 )606 الي 598در فصل سيزدهم (ماده هاي 

 

 - يكي از مشهورترين جرم هاي كه در فصل سيزدهم به آن اشاره شده است در مورد چه موضوعي است؟118
  مي باشد.598 كه مربوط به ماده Uتصرف غيرقاتوني در اموال عموميUدر خصوص 

 

 - چه كسي متصرف غيرقانوني محسوب مي شود؟119
هر عضو يك واحد سازمان عمومي يا هر مأمور به خدمت عمومي كه مالي عمومي را كه بر حسب وظيفه به او 

سپرده مي شود، آن را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آن كه قصد تملك آن را به نفع خود يا ديگري داشته 

 باشد، متصرف غيرقانوني محسوب مي شود.

 

  به چه موضوعي اشاره دارد؟Uمجازات اسالميU) قانون 606- ماده (120
) كه از وقوع جرم ارتشا يا 598هر يك از رؤساء يا مديران يا مسئوالن سازمان و مؤسسات ياد شده در ماده (

) در سازمان يا مؤسسات تحت 603) و (599اختالس يا تصرف غيرقانوني يا كالهبرداري يا جرائم موضوع مواد (

اداره يا نظارت خود مطلع شود و مراتب را حسب مورد به مراجع صالحيتدار قضايي يا اداري اعالن نكند، عالوه بر 

  ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.6حبس از 

  در چه سالي مصوب شده است؟Uمديريت خدمات كشوريU- قانون 121
 8/7/1386در تاريخ 

 

 به ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد اداري اشاره شده Uمديريت خدمات كشوريU- در كدام فصل از قانون 122

 است؟
 28 تا 25 حقوق مردم) از ماده –در هر چهار ماده (فصل سوم

 

  به چه موارد مهمي اشاره دارد؟Uمديريت خدمات كشوريU حقوق مردم) قانون – از (فصل سوم 25- ماده 123
 ) مديران و كارمندان دستگاه هاي اجرايي، خدمتگزاران مردم هستند.1

)مديران و كارمندان بايد با رعايت موازين اخالق اسالمي و اداري و طبق سوگند و منشور اخالقي و اداري، 2

وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته هاي قانوني آن ها انجام 

 دهند.
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  به چه چيزي اشاره دارد؟Uمديريت خدمات كشوريU) قانون 26- ماده  (124
دستگاه هاي اجرايي مكلفند مردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با دستگاه هاي اجرايي آشنا نمايند و سطح 

 آگاهي عمومي در اين زمينه را ارتقاء دهند.

 

- اينكه «دستگاه هاي اجرايي موظفند مراحل، زمان و كيفيت و استاندارد عرضه خدمات و تغييرات آن ها را مستند و 125

شفاف كنند و به اطالع مردم برسانند و در صورت بروز هر گونه تخلف، مسئوالن دستگاه هاي اجرايي مسئوليت پاسخگويي به 

 مردم و شكايات آنان را بر عهده خواهند داشت» مربوط به كدام فصل و ماده قانون مديريت خدمات كشوري است؟
 )27فصل سوم (حقوق مردم) - ماده (

 

- اينكه «مردم در استفاده از خدمات دستگاه هاي اجرايي در شرايط مساوي از حقوق يكسان برخوردارند، مربوط به 126

  است؟Uمديريت خدمات كشوريUكدام فصل و ماده قانون 
 )27 حقوق مردم - ماده (–فصل سوم 

 

  به چه موضوعات مهمي اشاره دارد؟Uمديريت خدمات كشوريU) قانون 90- ماده (127
) كارمندان دستگاه هاي اجرايي موظفند وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رويي، انصاف و 1

 پيروي از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند

 ) در مقابل عموم مراجعان به طور يكسان و دستگاه ذيربط پاسخگو باشند.2

 ) هر گونه بي اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع است.3

) ارباب رجوع مي تواند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آن ها و كوتاهي در وظايف به دستگاه اجرايي 4

 ذيربط و يا به مراجع قانوني شكايت نمايند.

 

  گرفتن رشوه و سوء استفاده از مقام اداري را ممنوع كرده است؟Uمديريت خدمات كشوريU- كدام ماده از قانون 128
 ) قانون مديريت خدمات كشوري91ماده (

 

  چه مواردي را تخلف محسوب كرده است؟Uمديريت خدمات كشوريU) قانون 91- ماده (129
استفاده از هرگونه امتياز، تسهيالت، حق مشاوره، هديه، و موارد مشابه در مقابل وظايف اداري و وظايف مرتبط با 

شغل توسط كارمندان اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذيربط خود تخلف به شمار 

 مي رود

 

 ، دستگاه هاي  اجرايي به چه امري موظف شده اند؟Uمديريت خدمات كشوريU) قانون 91- بر طبق تبصره يك ماده (130
دستگاه هاي اجرايي موظفند عالوه بر نظارت مستقيم مديران از طريق بازرسي هاي مستمر داخلي توسط بازرسان 

 معتمد و متخصص در اجراي اين ماده نظارت مستقيم نمايند.
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- بر طبق كدام تبصره از مواد قانون مديريت خدمات كشوري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است تا نام 131

افراد حقيقي و حقوقي رشوه دهنده به كارمندان دستگاه هاي اجرايي را به منظور ممنوعيت عقد قرارداد به تمام دستگاه ها 

 اجرايي اعالم نمايد؟
 ) قانون مديريت خدمات كشوري91) ماده (4تبصره (

 

   چه وظايفي را بر عهده مديران گذاشته است؟Uمديريت خدمات كشوريU قانون  92- ماده 132
الف) مديران و سرپرستان بالفصل، مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در اجراي وظايف 

 هستند.

 ب) مديران و سرپرستان بالفصل بايد پاسخگوي عملكرد كارمندان خود باشند.

 

- بر طبق كدام ماده از قانون مديريت خدمات كشوري چنانچه كارمندان با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت 133

شوند،مرتكب تخلفاتي نظير رشوه شوند، سوء استفاده اي در حيطه مديريت آنان مشاهده و اثبات شود و  يادر كشف تخلف يا 

 جرائم، اهمالي از آنان سر زده باشد، بايد با آنان مطابق قوانين مربوطه رفتار شود؟ 
  قانون مديريت خدمات كشوري)92ماده (- 

 

 

  به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي مقام معظم رهبريفرمان هشت ماده  اي

با آغاز مبارزه ي جدي با فساد اقتصادي و مالي، يقيناً زمزمه ها و بتدريج فريادها و نعره هاي مخالفت با آن بلند  - 1

خواهد شد. اين مخالفتها عمدتاً از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند و طبيعي است 

بددالني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده دالني كه از القائات آنان تاثير پذيرفته اند با آنان همصدا شوند. 

اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئوالن خيرخواه در قواي سه گانه بياموزيد كه تسامح در 

مبارزه با فساد، بنوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي و قضائي در گرو آن 

 .است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند

ممكن است كساني بخطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از ثروتهاي ملّي، موجب ناامني  - 2

اقتصادي و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بعكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و 

توليد كنندگان اين كشور، خود نخستين  .اطمينان كساني است كه ميخواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند

 .قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم اند

كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ي قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سالمت و امانت  - 3

بسپاريد. دستي كه ميخواهد با ناپاكي دربيفتد بايد خود پاك باشد، و كساني كه ميخواهند در راه اصالح عمل كنند 

 .بايد خود برخوردار از صالح باشند
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ضربه ي عدالت بايد قاطع ولي در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بيگناهان، يا معامله ي يكسان ميان  - 4

خيانت و اشتباه، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار 

كه بيگمان، اكثريت كارگزاران در قواي سه گانه كشور را تشكيل ميدهند نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت 

قرار گيرند و يا احساس ناامني كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و 

 .مفسد، وظيفه ئي مهم شناخته شود

بخشهاي مختلف نظارتي در سه قوه از قبيل سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطالعات  - 5

بايد با همكاري صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالي و اقتصادي كشور را بدرستي شناسائي كنند و محاكم 

 .قضائي و نيز مسئوالن آسيب زدائي در هر مورد را ياري رسانند

وزارت اطالعات موظف است در چهارچوب وظائف قانوني خود، نقاط آسيب پذير در فعاليتهاي اقتصادي دولتىِ  - 6

كالن مانند: معامالت و قراردادهاي خارجي، و سرمايه گذاريهاي بزرگ، طرح هاي ملّي، و نيز مراكز مهم تصميم گيري 

اقتصادي و پولي كشور را پوشش اطالعاتي دهد و به دولت و دستگاه قضائي در تحقق سالمت اقتصادي ياري 

 .رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد

در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ  - 7

شخص يا نهادي نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئوالن كشور، خود را از حساب كشي معاف بشمارد. 

 .با فساد در هر جا و هرمسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد

با اين امر مهم و حياتي نبايد بگونه ي شعاري و تبليغاتي و تظاهرگونه رفتار شود. بجاي تبليغات بايد آثار و  - 8

بركات عمل، مشهود گردد. به دست اندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه بجاي پرداختن به ريشه ها و ام الفسادها به 

سراغ ضعفا و خطاهاي كوچك نروند و نقاط اصلي را رها نكنند. هرگونه اطالع رساني به افكار عمومي كه البته در 

جاي خود الزم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومي را 

 .در نظر داشته باشد

از خداوند متعال اخالص و جِد و توفيق را براي خود و شما و همه ي مسئوالن اين امور، مسئلت ميكنم و اميدوارم 

اين اقدام مورد رضاي حضرت بقيةاللَّه االعظم روحي فداه قرار گرفته گام بلندي بسوي رفاه و آسايش عمومي را 

 .تدارك كند
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