
 پیامدهای وجود و استمرار فساد اداری

ای است، آثار و نتایج ناشی از آن در جامعه نیز بسیار پراکنده است. فساد همچون گونه که فساد معلول عوامل متعدد و گستردههمان

اقتصادی و پیوستگی سازد. فساد، مانع ثبات سیاسی ـ های بسیاری را بر جامعه و کشور وارد میای سرطانی است که آسیبغده

  1شود. ( می از طریق تخریب رقابت سالم در بازار اجتماعی و نیز توسعه اقتصادی کشور )

وجود فساد و استمرار آن موجب کاهش اعتبار اجتماعی و حیثیت نظام اداری، از دست رفتن اعتماد و احترام مردم نسبت به نهادهای 

پدیده  شود. تدوامر به ایجاد و افزایش بیگانگی و فاصله بین حکومتگران و توده مردم میهای اداری و همچنین منجحکومتی و دستگاه

گردد که نتیجه آن، بر دوش کشیدن ضرر و زیان این پدیده توسط های ثروتمندتر از آن میفساد در جامعه باعث سود بردن بخش

  2باشد. اقشار فقیرتر و ضعیف جامعه می

درونی  هایرنگ شدن کنترلمدن ریسک تخلف در سازمان، آسیب رساندن به فرایند توسعه منابع انسانی، کمعالوه بر این، به وجود آ

های منفی در سازمان، تقدم منافع فردی بر منافع رنگ شدن فضایل اخالقی و ایجاد ارزشهای بیرونی در سازمان، کمو تشدید کنترل

  3روند. مدهای این پدیده به شمار میجمعی، و کاهش کیفیت کارها در کلیه سطوح از پیا

گیرد که در آن تخلف از هنجارهای شود جوّ اخالقی خاصی شکل مینهایت اینکه زمانی که فساد اداری گسترش یافته و تحمل می

« نارچوب قانودر چ»آید. از سوی دیگر، امکان سوءاستفاده از شغل و مقام اداری ابتدایی اخالقی به صورت هنجاری پذیرفته شده درمی

شود که مقامات اداری از هرگونه مجازاتی باعث می« قانونی»و به دست آوردن امتیازات و منافع خصوصی بر اساس ـ به اصطالح ـ 

ها را از احتمال گرفتاری و  آن ،های متنفذاحساس مصونیت و اطمینان کرده و مطمئن شوند که داشتن پول و ارتباطات با گروه

قانون نجات خواهد داد. پیامدها و تبعات ناشی از این احساس مصونیت، کاهش احترام به قانون اساسی، کاهش  مجازات به وسیله

کردن و توقف حرکت توسعه ی جام رشد سیر قهقرایی جامعه و خنثها و سرانهای سالم پیشرفت برای افراد، مؤسسات و سازمانفرصت

 .های جامعه خواهد بودو پیشرفت چرخ
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 فرموده اند : ) مدظله العالی (در همین راستا مقام معظم رهبری 

              ".  یکی از نکات مهم در زمینه مبارزه با فساد ، نظارت ها و گزارش های مردمی است " 

نامه اجرایی قانون و در  آیین 55زمان بازرسی کل کشور و ماده قانون تشکیل سا 11ماده  «الف« تحقق مفاد بند منظور به، از اینرو 

معروف و نهی از منکر و گسترش زمینه مشارکت مردمی در امر نظارت همگانی، پیشگیری از بروز  مربها راستای گسترش فرهنگ

تخصصی و  از توان علمی مداری و بهره گیری مقابله با فساد و توسعه فرهنگ قانون تخلف و جرم، ارتقای سالمت نظام اداری،

نظارت همگانی و  ، سامانه(  نهاد های مردم و سازمانها  تشکل) و حقوقی  ( ناظران افتخاری) اطالعاتی اشخاص حقیقی 
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