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چکیده

یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی که هر یک از مستخدمین دولت رشوه عبارت است ازوجھ 

یا قواي سه گانه  یا نیروهاي مسلح یا شهرداري ها و شرکت ها و سازمان هاي وابسـته بـه آنهـا یـا     

امري که مربوط بـه سـازمان   مؤسسات مأمور به خدمات عمومی به منظور انجام دادن یا انجام ندادن 

اعم از اینکه امر مذکور ، مربوط به . هاي مذکور می باشد ، بطور مستقیم یا غیر مستقیم قبول نماید 

وظایف آنها باشد یا این که مربوط به مأمور دیگري در آن سازمان باشد و خواه آن کار را انجام داده یا 

و وظیفه بوده و یا در انجام آن مؤثر بوده یـا نبـوده   نداده باشد هر چند که انجام آن بر طبق حقانیت

.باشد 
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مقدمه

آنچھ كھ بھ «آنچھ براي از بین بردن حقي و یا حق نمودن باطلي مي دھند یا «عبارت است از » رشوه«

كسي بدھند تا كاري برخالف وظیفھ خود انجام دھد، یا حق كسي را ضایع و باطل كند یا حكمي برخالف 

تشكیل » قصد و نیت باطل«با توجھ بھ تعریف فوق، مي توان گفت كھ اساس رشوه را . »و عدالت بدھدحق 

لذا دامنھ رشوه وسعت مي یابد و بھ ھر چیزي كھ با ھدف ابطال حق بھ دیگري داده شود، اطالق . مي دھد

ن، رشوه محسوب مي حتي كالمي كھ بھ منظور تطمیع و تحریك باشد و نیز تملق در تكریم دیگرا. مي گردد

.  رشوه گرفتن از ھمین ریشھ اخذ شده است: »ارتشاء«رشوه دادن و : »رشا«گفتني است دو واژه . شود

یکی از بالھای جوامع انسانی و نابود کننده عدالت و حقوق افراد جامعھ ، پدیده شوم رشوه و رشوه خواری 

وینی ھمچون ھدیھ ، تعارف ، حق و حساب ، است کھ از دیرباز تا بھ امروز رواج داشتھ است و تحت عنا

.وجود داشتھ و دارد... حق الزحمھ ، انعام ، شیرینی و 
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فصل اول

کلیات : فصل اول 
رشوهازنظرلغوي1-1
.شودرشوه چیزی است کھ برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می-

.رود کھ موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن بھ باطل استاستعمال رشوه بیشتر در مواردی بکار می-

رشوه رسیدن بھ حاجت است از راه زد و بند -

رشوهدرترمینولوژیحقوق1-2

دادن مالی است بھ مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی بھ منظور انجام کاری از کارھای ،جزا 

خواه مستقیمًا آن مال را دریافت کند و .یی ولو اینکھ آن کار مربوط بھ شغل گیرنده مال نباشد اداری یا قضا

این شخص واسطھ را در فقھ رایش گویند و دھنده مال را راشی نامند ( یا بواسطھ شخصی دیگر آنرا بگیرد 

ری را کھ برای آن رشوه فرقی نمی کند کھ گیرنده مال توانایی انجام کا) و گیرنده مال را مرتشی خوانند 

بر طبق ( گرفتھ داشتھ باشد یا خیر و فرق نمی کند کھ کاری کھ برای راشی باید انجام شود حق او باشد 

شرط تحقق رشوه تبانی و توافق ) قانون مجازات اسالمی ١٤٧–١٤٠–١٣٩ماده ( یا نھ ) قانون باشد 

ھ ای کھ برای تحبیب و جلب قلوب داده می شود بر ھدی. گیرنده و دھنده بر دادن و گرفتن رشوه است 

قانون ١٤٨-١٤ماده ( عنوان رشوه صادق نیست ھر چند کھ قباحت آن قابل انکار نیست و ذاتًا قبیح است 

)مجازات اسالمی 

تاریخچهرشوه1-3

سابقھ تاریخی این جرم بھ زمان تشکیل . توان از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانسترشوه را می

حکومتھا نیز چون این جرم را مخل نظم . ھا و ساختار دیوان ساالری در سطح جھان بازمیگردداولین دولت

ھا در نظر گرفتند بھ رای آندانستند مجازاتھای بسیار سنگینی باعتمادی مردم بھ حاکمیت میو موجب بی

، دومین پادشاه کمبوجیھعنوان مثال ھردوت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است کھ 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87
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دستور داد تا یکی از قضات بزرگ بھ نام سیسامنس را بھ جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از ھخامنشی

تنش جدا کنند و آن پوست را بر مسند قضاوت پھن کنند سپس پسر قاضی را بھ جای او منصوب کرد و بھ 

وری کرد کھ بر چھ جایی نشستھ او یاد آ

. دردورانپسازظھوراسالمنیزمبارزھبافسادمالیکارگزارانحکومتیموردتوجھجدیقرارگرفت.است

:نویسداستکھدرنامھمشھورخودبھمالکاشترمی) ع(نمونھبارزآندرسیرھعملیعلیبنابیطالب

سندھکنوکیفراوراباتنبیھبدنیبدوبراگریکیازآناندستبھخیانتیگشودوگزارشجاسوسانبرآنخیانتھمداستانبودبدینگواھب«

»سانوآنچھبدستآوردھبستان،پساوراخواربداروخیانتکارشمار،وطوقبدنامیدرگردنشدرآویز

المللیمتعھدمربوطبھمبارزھبافسادرقوانینجزاییجھانمعاصرنیزبھطورمفصلبھاینجرمتوجھشدھاستکنوانسیونھایبین

.١٩٩٩کنوانسیونمربوطبھفساداداریاستراسبورگیا١٩٩٧درسالOECDداداریمؤیداینمدعاستھمچونکنوانسیون

رشوه در اسالم: فصل دوم 

رشوه در فقه اسالمی2-1

حکم بھ حرمت رشوه مورد . رشوه حرام است خواه آنچھ بھ نفع رشوه دھنده حکم می کند حق باشد یا باطل 

روایت شده است کھ رشوه کفر بھ خداوند و پیامبر او می باشد ) ع(اجماع ھمھ مسلمانان است و از امام باقر 

ست ، زیرا وی با این کار، بھ گناه رشوه چنان کھ بر رشوه گیرنده حرام است ، بر رشوه دھنده نیز حرام ا. 

و عدوان کمک کرده است ، مگر آنکھ راه رسیدن او بھ حقش فقط رشوه دادن باشد کھ در این صورت فقط 

بر رشوه گیرنده حرام است و در صورت موجود بودن رشوه ، باید برگردانده شود و اگر تلف شده باشد باید 

. ف شده باشد باید مثل یا قیمت آن بازگردانده شود مثل یا قیمت آن بازگردانده شود و اگر تل

رشوه در قرآن2-2

یاتی نیز آیاتی وجود دارد کھ بھ صورت صریح رشوه و رشوه دادن را گناه و حرام می داند و آن آدر قر

ن ھا سفارش شده است کھ مال و ثروت خود را از طریق نامشروع کسب نکنید و کسب آوجود دارد کھ در 

.یدآمدی است کھ بھ واسطھ تجارت و کسب و کار بدست می آمشروع در

: استفاده شده است» اكل بھ باطل«در این باره از تعبیر قرآن كریمدر 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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.بالباطل و تدلوا بھا لی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس باالثم و انتم تعلمونوال تاکلوا اموالکم بینکم

در میان خود نخورید و برای خوردن قسمتی از اموال مردم بھ گناه، ) و ناحق(اموال یکدیگر را بھ باطل 

)١٨٨سوره بقره، آیھ . ( در حالی کھ می دانید . آن را بھ قضات ندھید ) قسمتی از(

در چاه کردن دلو برای کشیدن آب ) مصدر تدلوا(ادالء «: اندرت عالمھ طباطبایی در تفسیر آیھ نوشتھحض

است و منظور از آن در آیھ مبارکھ رشوه دادن بھ حاکمان و نیز این کنایھ لطیفی است کھ حکم مورد نظر 

فریق قسمت جداشده . شودیده میدھنده را بھ منزلھ آب تھ چاه قلمداد کرده کھ بھ وسیلھ دلو رشوه، کشرشوه

. »از چیزی است

و » تأکلوا«کھ عطف بر یکی آن: از نظر ادبی دو احتمال دارد» تدلوا«کلمھ : کندایشان ھمچنین اضافھ می

کھ در احتمال دیگر آن. کنددر این صورت، جملھ اخیر مستقًال از رشوه دادن نھی می. مجزوم بھ نھی باشد

پیش از آن ھم برای عطف نبوده بلکھ بھ معنای » واو«، مقدر باشد و )َان(نصب محل نصب بوده و عامل

. باشد» مع«

است کھ برای یک ) جملھ(ُمُع َاْن ُتْدلوا؛ بنابراین، ھمھ آیھ روی ھم رفتھ، یک کالم «: شودتقدیر آن چنین می

سازش کنند و اموال مردم را بھ گیرنده با ھم دھنده و رشوهمنظور بیان شده و آن نھی از این است کھ رشوه

.»...ناحق بخورند و

. ده شده استاستفا» ...سّماعوَن ِلْلِکْذِب، اکالوِن للسحِت و«، از تعبیر سوره مائده۴٢ھمچنین در آیھ 

. بھ طور كلي بھ مال و كسب حرام اطالق مي شود و یكي از مصادیق آن رشوه است» سحت«

: »سحت«توضیح درباره کلمه 
در اصل بھ معنای جداکردن پوست و نیز بھ معنی شدت گرسنگی » جفت«بر وزن » س«بھ ضم » سحت«

مال مسحوت؛ یعنی برده شده و از . است، پس بھ مال حرام و نامشروع مخصوصًا رشوه اطالق شده است

ھ کھ کندن گونبرد، ھمانبیخ کنده شده است، چون مال حرام و رشوه، برکت و صفا را از جامعھ انسانی می

چنان کھ این کلمھ سھ بار در قرآن در . شودپوست درختان، سبب از بین رفتن طراوت و پژمردگی آن می

خواران تفسیر را بھ رشوه» اکالون للسحت«مفسرین . مال شده استاستع۶٣و ۶٢و ۴٢آیات سوره مائده

. اندکرده

http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
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آمدند، یکی از آن نان بھ نزد حاکم میاند، ھنگامی کھ دو نفر از آاسرائیل چنین بودهبنی: حسن بصری گوید

د و خداوند کرگشود، قاضی کالم او را شنیده و بھ نفع او حکم میدو در آستینش رشوه بود کھ آستین را می

. »ُسماعوَن للکِذِب، أکالوَن ِللْسحت«: با عزت و جالل، این آیھ را فرو فرستاد

: فرمایدمیسوره مائدهاز ۶٣آیھ 

. کھ منظور رشوه در حکم است» لّسحَت لبئس ما کانوا یْصنعونو اْکِلّھم ا«

ْنُكْم َوَلا َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ اللََّھ یا َأیَھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِم

.َكاَن ِبُكْم َرِحیًما

نخورید مگر اینکھ تجارتی ) و از طرق نامشروع ( اموال یکدیگر را بھ باطل ! ایدای کسانی کھ ایمان آورده

.خداوند نسبت بھ شما مھربان است! و خودکشی نکنید. با رضایت شما انجام گیرد

رشوه در احادیث2-3

ر و رشوه پرداز و كسي كھ واسطھ خداوند لعنت كند رشوه گی«: پیامبر اكرم صلی اهللا علیھ و آلھ مي فرماید
).٩، ص ٢۴بحاراالنوار، ج ( .»میان آنھاست

از رشوه بپرھیزید كھ آن كفر محض است و صاحب رشوه «: آن حضرت در حدیث دیگري مي فرماید
).٩، ص ٢۴بحاراالنوار، ج ( .»ھرگز بوي بھشت را احساس نخواھد كرد

علم آنھا احتیاج دارند و آنان در مقابل از آنھا رشوه می کسانی را کھ مردم بھ) : ص ( رسول اکرم 
).١۶٣، ص ١٨وسایل الشیعھ، ج .( خواھند، لعنت کرده است 

ھدیھ گرفتن زمامدار و رئیس از دیگران حرام است و رشوه گیری حاکم شرع و ) : ص ( رسول اکرم 

).١١٢، ص ۶کنزالعمال، ج .( قاضی، کفر است

علیھ السالم از قول پیامبر صلی اهللا علیھ و آلھ كھ حوادث آینده را براي ایشان بازگو مي كنند، مي امام علی

حرام خدا را با ... مایش مي شوندھمانا این مردم بزودي با اموالشان دچار فتنھ و آز! اي علي«: فرماید

شبھات دروغین و ھوس ھاي غفلت زا حالل مي كنند، شراب را بھ بھانھ این كھ آب انگور است و رشوه را 

.»است، حالل مي شمارند» معاملھ«است و ربا را كھ نوعي » ھدیھ«كھ 

) شان ( مردمان را از حّق پیشینیان شما از ایـن رو بـھ ھـالكت و تباھى در افتادند كھ) : ع(امام علی 

آن را خریدند و آنان را بھ ارتكاب باطل و نادرستى واداشتند و مردم ھم ) ناچار با رشوه ( بازداشتند و آنان 

)٢٣۶: منتخب میزان الحكمة ٧٩الكتاب : نھج البالغة . (از آن پیروى كردند 

http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
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معانی ; ١۶٢، ص ١٨ل الشیعھ، ج وسائ. ( رشوه در قضاوت کفر بھ خداوند است ) : ع(امام صادق 
) ١١۴، ص ۶االخبار، ج 

: روایات بسیاری بر حرمت رشوه داللت دارند 

؛ یعنی رشوه در »الّرشاء فی الحکم ھو الکفر باهللا«السالم کھ عبداهللا علیھروایھ سماعة از ابی. ١
.حکم و قضای کفر بھ خداوند است

علیھ السالم راجع بھ معنی بخس پرسیدم، فرمودامام صادقاز : گویدروایت این فرقھ کھ می. ٢ :
. الرشانی الحکم: فقال... ھمان رشوه است

و رجال ... اهللاعلیھ السالم لعن رسولقال ابوجعفر: گویدروایت یوسف بن جابر است کھ می. ٣
و سومین آن... احتاج الناس الیھ لفقھ فسألھم الرشوه؛ یعنی پیامبر اسالم سھ طایفھ را لعنت کرده است

. کھ مردم بھ علم او نیاز داشتھ باشند و او از مردم رشوه بخواھد

۴ .فی و اما الرشاء ... کثیرٌة ووالسحّت انواٌع: در خصال صدوق از عمار بن مروان نقل شده است
. الحکم یا عّمار فھو الکفر باهللا العظیم

۵ .ما بھ کارمندان خلیفھ : گویدروایت دیگر روایت صیرفی از حفص اعور است کھ بھ امام می
. فقال البأس بما تصلح بھ مالک. فُنرشوه حتی ال یظلمنا... دھیمبرای حفظ اموال خود رشوه می

اذا انت رشوتھ : ثم قال. رای حفظ و اصالح مال خود انجام دادی، اشکالی نداردکاری کھ ب: فرمود
. قال فسدت رشوتک. یأخذ منک اقّل من الشرط قال نعم

ای از تو دھی کمتر از شرط و قراری کھ کردهھنگامی کھ رشوه می: آنگاه امام پس از ساعتی سکوت گفت
. ؛ یعنی این رشوه حرام استات فاسد شدرشوه: فرمود. آری: گیرند، گفتممی

و ) گیرنده مال(، مرتشی )دھنده مال(شود، رشوه حرام و بنابر حدیث نبوی، راشی گونھ کھ مالحظھ میھمان
. در آتشند) واسطھ بین آن دو(حتی رایش 

۶ .الراشی و المرتشی کالھما فی النار: اهللاقال رسول .

الراشی والمرتشی والرایش، الذی یمشی بینھما: اهللاقال رسول. ٧ .

دھد کھ رشوه در آیین مقدس اسالم، نیز حرام مؤکد است و نھ تنھا اجماع اخبار و آیاتی این چنین نشان می
امت بر حرمت آن معتقدند بلکھ لسان روایت، رشوه را شرک بھ خداوند بزرگ و کفر بھ آفریدگار معرفی 

.کندمی

حکم برخی از مراجع2-4

:حضرت آیة اهللا بھجت
حرام است، اگر صدق رشوه شرعی کند و اال حرمت آن دائر مدار تضییع حقوق دیگران و منافات داشتن با 

.شرایط ضمن عقد اجاره است

http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
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:حضرت آیة اهللا صافی گلپایگانی
شود، لکن بھ ھر حال اگر اصطالحا رشوه در مورد قضاوت است و در موارد دیگر رشوه محسوب نمی 

گیرنده پول در ساعات کار اداری اش کار را انجام دھد جایز نیست پول بگیرد، و اگر در خارج وقت اداری 
انجام دھد اشکال ندارد ولی چنانچھ در ساعت اداری از انجام آن خودداری کند گرفتن حقوق از دولت 

دون دادن پول کار انجام نمی شود مانع ندارد کھ پول برایش جایز نیست و اما نسبت بھ دھنده پول چنانچھ ب
.بدھد

:حضرت آیة اهللا فاضل لنکرانی
رشوه حرام مربوط بھ امر قضاوت می باشد و اموری کھ در فرھنگ ما رشوه محسوب می شود اگر موجب 

.تضییع حقوق دیگران یا خالف مقررات جمھوری اسالمی ایران باشد جایز نیست

:تبریزیحضرت آیة اهللا
.رشوه در باب قضاء حرام است و در غیر باب قضاء اگر مخالف مقررات باشد نباید انجام داد

:حضرت آیة اهللا مکارم شیرازی
حرام و از گناھان کبیره است و در غیر باب قضاوت چنانچھ برای ًارشوه خواری در باب قضاوت مطلق

شود آن نیز حرام است ولی دادن وجھی برای تسریع در کار حالل بدون آن کھ انجام کار خالفی پرداختھ

حقی باطل و باطلی حق یا نوبتی ضایع شود برای دھنده اشکالی ندارد ولی گیرنده اگر در برابر انجام وظیفھ 

ریافت کند برای او جایز نیست، اما اگر خارج از وقت، کار مباحی کرده ، گرفتن وجھ در مقابل آن وجھی د

. اشکالی ندارد

:حضرت آیة اهللا سیستانی
رشوه خواری کارمند برخالف قرارداد کارمندی است و جایز نیست ولی پرداختن آن در وضع موجود و در 

.دیگران نباشد حرام نیست گرچھ گرفتن آن جایز نیستغیر مورد قضاوت اگر مستلزم تضییع حق 

رشوه دادن چھ حکمی دارد؟ : پرسش-١

. رشوه حرام است: پاسخ

بگیرد حکم این پول ورده است پول آموز کھ نمره کم آاگر معلمی برای دادن نمره بھ دانش : پرسش-٢

چیست؟ 

. جایز نیست: پاسخ

http://www.sistani.org/persian/qa/12944/
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در صورتیکھ رسیدن بحق منوط بھ دادن رشوه نباشد بلکھ تسریع در کار می شود چھ حکمی : پرسش-٣

دارد و آیا اگر بعنوان صدقھ یا ھدیھ بدھد چطور ؟ 

اگر ھدف مشروع باشد و موجب تضییع حق کسی نشود اشکال ندارد و سایر عناوین ھمان حکم را : پاسخ

. دارد 

دادن و گرفتن رشوه در جائی کھ رسیدن بھ حق ، متوقف بر دادن آن باشد چھ حکمی دارد ؟ : پرسش-۴

رشوه شرعًا اختصاص بھ محدوده قضاء دارد ، و دادن آن برای رسیدن بھ حق خود جایز است ، : پاسخ
.گرچھ گرفتن آن حرام است 

فتوایاسالم2-5

دریافت و پرداخت رشوه در ھر . دریافت کردن و پرداخت کردن رشوه حرام است. رشوه حرام است
صورت و ھر شرایطی ، بھ ھر شکل و عنوانی ، توسط ھر شخص حقیقی و حقوقی ، بھ ھر میزان و 

ھر جا و مکانی ، مبلغی ، بھ ھر دلیل و مدرکی ، در ھر شرایط و موقعیتی ، با ھر ھدف و قصدی ، در 
گاه است و ساکت می نشیند آحرام است و ھر دو گناھکار و مجرم ھستند و ھر فردی ھم کھ از این موضوع 

.، گنھکار و شریک و مجرم است

اثرات رشوه و اقسام آن: فصل سوم

تاثیر رشوه در روابط1- 3
حقیقت این است كھ قوانین رایج اما نانوشتھ اي در بین مردم وجود دارد كھ قبل از انجام ھر كاري بھ دنبال 

بازرگاني كھ براي ترخیص محمولھ . پول، دواي ھر درد بي درماني است. پارتي ھستند و اگر پیدا نشد

راھروھاي شھرداري وارداتي اش مشكل پیدا كرده، پیمانكاري كھ براي اخذ مجوز ساخت و ساز در

سرگردان مانده و بیماري كھ براي عمل جراحي، یك ماه بعد از بیمارستان نوبت گرفتھ است، مشكالت 

یكي از بالھایي كھ از دیرباز دامنگیر جوامع . تقبل حق الزحمھ: فراواني دارند اما راه حل آن یك چیز است

خود ادامھ مي دھد، معضل رشوه و رشوه بشري بوده و ھم اكنون نیز با شدت بیشتري بھ حیات شوم 

از بارزترین آسیب ھاي اجتماعي و شایعترین بیماري ھاي اداري در نظام » رشوه«پدیده . خواري است

مدیریتي كشورھاست كھ پیامدھاي منفي و مظاھر نكبت بار آن در بسیاري از جوامع از جملھ كشورھاي 

http://www.sistani.org/persian/qa/12945/
http://www.sistani.org/persian/qa/12946/
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اریخ ارتكاب این خیانت با تمامي مراحل و صورتھاي بھ شھادت ت. اسالمي قابل مشاھده و پیگیري است

گوناگوني كھ در بستر زمان بھ خود گرفتھ، فرد و جامعھ را در سراشیبي سقوط قرار داده و از نیل بھ 

ھر چند افراد، زشتي رشوه را در البالي عبارت و عناوین فریبنده و . سعادت ھر دو جھان بازداشتھ است

اما . پنھان مي كنند... ھ، تعارف، حق و حساب، انعام، پورسانت، چشم روشني وھدی: در وراي نامھایي چون

ناگفتھ پیداست كھ تغییر نام بھ ھیچ وجھ تغییري در ماھیت آن نمي دھد و بھ ھر حال مبلغي كھ از این طریق 

. عاید افراد مي شود، حرام و نامشروع است

عوامل گرایش به رشوه و رشوه خواري2- 3

ایمان ضعیف

. و پرھیزگاري استتقوامھمترین دلیل گرایش بھ این گناه كبیره، ضعف ایمان و عدم آراستگي بھ زیور 

ت اقتصادي او شخص باایمان بھ دلیل توكل باالیي كھ بھ رحمت الھي دارد، مطمئن است كھ خداوند مشكال

ھمچنین شخص باتقوا . را بھ نحو احسن برآورده مي كند و دیگر نیازي بھ دست یازیدن بھ گناه رشوه ندارد

از نیروي قناعت ورزي برخوردار است و ھمین نیرو وي را از حرص و طمع و در نتیجھ افتادن در دام 

. رشوه رھایي مي بخشد

سودجویي و منفعت طلبي

اموري مانند انجام . ه منفعت طلبي است و ھمواره در راستاي منافع خود حركت مي كندانسان، داراي غریز

سریع و خارج از نوبت كار، عالقھ بھ زراندوزي و دستیابي بھ پول بیشتر در معامالت، فرار از مجازات یا 

ابي آنھا بھ این ریشھ در غریزه منفعت طلبي افراد دارد و رشوه از ابزار دستی... فرار از پرداخت مالیات و

. گونھ اھداف است

مشكالت اقتصادي كاركنان

. پایین بودن سطح حقوق كاركنان و عدم تأمین مالي یكي از زمینھ ھاي رشوه در ادارات است

موانع اداري

.وجود قوانین دست و پاگیر در ادارات نیز از عمده دالیل گرایش كارمندان ادارات بھ رشوه خواري است

http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%A7
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جھل

گاه قبح رشوه براي شخص روشن نیست اما اغلب قبح آن معلوم است و بھ تدریج كھ افراد از طریق رشوه 
بھ آساني مشكالت خود را مرتفع مي سازند، قبح آن نیز فرو مي ریزد و دیگر كسي نسبت بھ آن اعتراض 

. نمي كند

اقسام رشوه3- 3
:رشوه در حكم كھ ھمان رشوه بھ قاضي است. ١

بزرگترین آفت دستگاه قضا است و چنانچھ قاضي بھ رشوه خواري روي آورد، ھرج و مرج و بي رشوه 

ظرافت و حساسیت امر قضاوت بھ . عدالتي، یأس از قضات و ھیئت حاكمھ سراسر جامعھ را فرامي گیرد

.»رشوه در قضاوت، كفر بھ خداوند معرفي شده است«گونھ اي است كھ در روایات اسالمي 

و رشوه «: كھ بیانگر شرایط رھبر اسالمي است، مي فرماید١٣١علیھ السالم در بخشي از خطبھ امام علی

حقوق مردم را پایمال و حق را بھ خوار در قضاوت نمي تواند امام باشد زیرا براي داوري با رشوه گرفتن،

. »صاحب آن نمي رساند

مي خوانیم كھ وي براي غلبھ برطرف دعواي خود » اشعث بن قیس«در نھج البالغھ در داستان ھدیھ آوردن 

در محكمھ عدل علی علیھ السالم شبانھ ظرفي پر از حلواي لذیذ را بھ در خانھ امیرمؤمنان علیھ السالم آورد 

آیا با این عنوان آمده . سوگواران بر عزایت اشك بریزند«: امام برآشفت و فرمود. بر آن نھادو عنوان ھدیھ

اي كھ مرا فریب دھي و از آیین حق بازداري؟ بھ خدا سوگند اگر ھفت اقلیم را با آنچھ در زیر آسمانھاي 

دنیاي شما از . ھم كردآنھاست بھ من بدھند كھ پوست جوي را از دھان مورچھ اي بھ ظلم بگیرم، ھرگز نخوا

علي را با نعمت ھاي فاني و لذتھاي زودگذر چھ . برگ جویده اي در دھان ملخ براي من كم ارزش تر است

.»كار؟

اسالم حتي براي . در تعلیمات اسالمي نیز راه ھایي براي پیشگیري از رشوه گرفتن قاضي بیان شده است

ود بھ وي دستور مي دھد كھ شخصًا بھ بازار نرود تا این كھ قاضي گرفتار رشوه ھاي مخفي و ناپیدا نش

. مبادا تخفیف قیمت ھا بھ طور ناخودآگاه در قضاوت قاضي تاثیر بگذارد

امام علی علیھ السالم در نامھ بھ مالك اشتر یكي از راه ھاي جلوگیري از رشوه خواري قاضي را چنین بیان 

اوت ھاي او بیندیش و آنقدر بھ او ببخش كھ نیازھاي پس از انتخاب قاضي ھر چھ بیشتر در قض«: مي دارد

او برطرف گردد و بھ مردم نیازمند نباشد و از نظر مقام و منزلت آن قدر او را گرامي دار كھ نزدیكان تو 

.»بھ نفوذ در او طمع نكنند تا از توطئھ آنان در نزد تو در امان باشد

http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
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: رشوه در غیر حكم. ٢

مدیركل یا استاندار مالي مي دھند تا با حمایت او ظلم كند یا مرتكب خالفي بھ این شكل كھ بھ حاكم یا

در واقع رشوه، پدیده اي اجتماعي و ناشي از واقعیت ھایي است كھ در یك نگاه محصول ساختارھاي .گردد

البتھ فساد مالي دولت . غلط اداري است و از شیوع نوع خاصي از فساد در دستگاھھاي دولتي حكایت دارد

ھا و حكومت ھا در زمره اندوھبارترین فرازھاي مطالعات مربوط بھ تاریخ تحوالت سیاسي اجتماعي است 

.

رفتھ و صدقات و زكات » ازد«روایت شده پیامبر صلی اهللا علیھ و آلھ بھ فردي ماموریت داد تا بھ نزد قبیلھ 

: س گوسفند خودداري كرد و گفتھاي آنان را جمع آوري كند وي پس از جمع آوري آنھا، از تحویل چند رأ

اگر راست مي گویي چرا در منزل خود : حضرت فرمود. داده اند» ھدیھ«این گوسفندان را بھ من بھ عنوان 

ننشستي تا این ھدیھ را برایت بیاورند؟ 

: رشوه براي دفع ظلم و رسیدن بھ حق قانوني خود. ٣

حق، موقوف بھ پرداخت وجھي باشد بھ گونھ اي كھ واقعا ذي حق باشد و احقاق ) رشوه دھنده(اگر راشي 

اگر نپردازد، استیفاي حقش ممكن نبوده و در نتیجھ ضرر بزرگي متوجھ او خواھد شد، در این صورت بھ 

مطابق روایتي از امام موسي . دلیل قاعده نفي ضرر، چنین بخششي از باذل، جائز و از گیرنده حرام است

ممكن است برخي تصور .ن صرفًا براي رد ظلم ماموران دولتي جایز استبن جعفر علیھ السالم رشوه داد

كنند كھ در شرایطي مثل انجام سریع كارھا و دریافت خدمات بھتر یا ترس از انجام نشدن كار و یا مواجھھ 

با گرفتاري ھا، پرداخت رشوه مانعي ندارد، در حالي كھ مراجع عظام، توھم اضطرار در چنین شرایطي را 

.انجام رشوه نمي دانندمجوز 

تفاوت هدیه و رشوه4- 3

تفاوت بین ھدیھ و رشوه در این است كھ شخص در اعطاي ھدیھ بھ دیگري، جز اظھار دوستي و محبت 

غرض و مقصود دیگري نداشتھ باشد كھ چنین عطایي، ھدیھ محسوب شده و حالل و بلكھ مستحب نیز مي 

.  عي نھفتھ باشد، وارد در باب رشوه شده و حرام خواھد بوداما اگر در این عطا كردن، طمع و توق. باشد

ني اگر كسي بھ شما عطیھ و ارمغا«: صلی اهللا علیھ و آلھ نقل مي كند كھ فرمودرسول خدامعاذ بن جبل از 

داد، مادامي كھ عطیھ بھ شمار رفت، یعني در دادنش جز ثواب طمعي نداشت، گرفتن آن حالل است و اما 

http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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اگر اسمش عطیھ باشد ولیكن در واقع رشوه اي بود كھ آن را بھ طمع دین شما بھ شما داده اند، در آن 

و یا شما را از ترس صورت گرفتن آن حرام است اگرچھ ممكن است این رشوه، فقر شما را از بین ببرد

دشمن ایمني دھد، با این ھمھ با آن فقر و در آن ترس بسر ببرید و راضي نشوید كھ رشوه، دین شما را تباه 

.»سازد

بررسی علل رشوه از منظر اقتصادي5- 3

در مباحث اقتصادی ھمواره پای پول در میان است عاملی مؤثر در شکل گیری فعالیت ھای اجتماعی؛ بی 

شک شاید بتوان گفت کھ از ھر دری کھ پول و مسائل اقتصادی وارد می شود از در دیگر رشوه و رشوه 

جایی فعالیت خواری وارد می شود؛ مالزمت و ھمراھی این دو آنچنان است کھ تصور این مسئلھ کھ در 

معضالت اقتصادی و نابسامانی در . اقتصادی صورت گیرد و خبری از رشوه نباشد غیرممکن است

گردشھای مالی جامعھ مسئلھ رشوه نیز گسترش می یابد در واقع افراد برای بدست آوردن موقعیت ھای 

. مالی حاضر بھ پرداخت مبلغی بھ عنوان رشوه ھستند

تصاد دان و استاد دانشگاه تھران ، دخالت دولت ھا در اقتصاد را مسبب دکتر بھروز ھادى زنوزی، اق

بھ عقیده وى عامل دیگر پیچیدگى قوانین و . گسترش رشوه خوارى و پدیده ھاى مشابھ در جامعھ مى داند

عامل سوم بى توجھى بھ شایستھ ساالرى در گزینش مناصب و . رویھ ھاى ادارى و عدم شفافیت آنھاست

از میان رفتن منزلت اجتماعى . است و از میان رفتن منزلت اجتماعى مشاغل دولتى استمشاغل دولتى

مشاغل دولتى، کاھش مزد و حقوق واقعى کارکنان دولت باعث مى شود کھ آنان ھم آلوده بھ رشوه خوارى 

آنان اگر رشوه خوارى گسترده شود و رشوه خواران جان سالم از قانون بدر ببرند و نظارتى بر.  بشوند

. نباشد، خود این عامل موجب تشویق دیگران بھ رشوه خوارى خواھد شد

اصالح قوانین اقتصادى و ادارى و بازگشایى فضاى رقابت براى ھمھ بھ ویژه بخش خصوصى یکى از 

از مطالب فوق بھ این نتیجھ رسیدیم کھ اقتصاد و رشوه رابطھ متقابل . راھھاى مبارزه جدى با رشوه است

یعنی ھم رشوه بر اقتصاد اثر می گذارد و ھم اقتصاد و شرایط مالی بر رشوه از این رو مبارزه با دارند و 

. رشوه خواری مستلزم برنامھ ریزی ھمزمان درھردوعرصھ است

آثار رشوه براي فرد و جامعه 6- 3

. موضوع رشوه و آثار زیانبار آن، از دو جنبھ فردي و اجتماعي قابل بررسي است
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در بعد فردي عالوه بر اینكھ شخص خاطي، در ھر دو جھان مورد لعن و غضب خداوند متعال قرار مي 

. گیرد در زندگي دنیوي نیز از آسیب ھاي ناشي از این عمل ناپسند مصون نخواھد بود

شخص رشوه خوار نمي تواند از اموالي كھ از طریق رشوه كسب كرده، در راه خدا انفاق كند چرا .١

. از متقین پذیرفتھ مي شودكھ تنھا

مال «: علیھ السالم در این زمینھ مي فرمایدامام كاظم. بركت از مال رشوه خوار برداشتھ مي شود.٢

یفزاید، براي صاحبش مبارك نمي گردد و در ھر راھي آن مال را حرام زیاد نمي شود و اگر ب

)١٢۵، ص۵كافي، كلیني، ج(. »صرف كند، اجري بھ او نمي رسد

عبادات او قبول نمي شود و دعاھایش بھ اجابت «طبق حدیثي از پیامبر اكرم صلی اهللا علیھ و آلھ .٣

)٢۴، ص١سفینھ البحار، شیخ عباس قمي، ج(. »نمي رسد

اثر كسب ھاي حرام در فرزندان بھ مرحلھ «: علیھ السالم مي خوانیمامام صادقاز در حدیثي.۴

)٣۶٣، ص١كافي، كلیني، ج(. »بروز و ظھور مي رسد

پیامبر صلی اهللا علیھ و آلھ . منیت رواني و آرامش خاطر برخوردار نیستھمچنین رشوه خوار از ا.۵

. »ھیچ گروھي گرفتار رشوه نشدند مگر آنكھ گرفتار ترس و اضطراب و نگراني شدند«: فرمود

)٢۶٩٣صنھج الفصاحھ، (

. جنبھ دیگر رشوه كھ بھ مراتب اھمیت بیشتری  دارد، بعد اجتماعي آن است

رشوه، پایھ ھاي عدالت اجتماعي را سست و متزلزل مي سازد و از آنجا كھ پایداري و پویایي ھر .١

جامعھ اي بر اساس عدل استوار است، بھ ھر میزان كھ از عدالت كاستھ شود، ظلم و جور جامعھ را 

. فرامي گیرد

طبقات ضعیف باشد، بھ بدیھي است كھ اگر باب رشوه گشوده شود، قوانین كھ قاعدتًا باید حافظ منافع.٢

طبعًا در چنین فضاي ناعادالنھ اي، ضعفا از ھیئت حاكمھ و نظام . نفع طبقات قدرتمند بكار مي افتد

اجرایي و اداري مایوس و دلسرد مي شوند و ھمین امر بھ تدریج باعث سلب اعتماد عمومي در 

. میان اقشار مختلف جامعھ خواھد شد

بھ پرداخت پول، كاال و یا امتیازي منتھي شود بلكھ بھ تدریج بھ رشوه خواري عملي نیست كھ تنھا.٣

نظامي پیچیده مبدل مي شود كھ در آن شبكھ ھاي خاصي از روابط و ھمدستي ھا عمل مي كنند و 

... ره آورد آن، كسب ثروت ھاي یك شبھ، نائل شدن بھ منصب ھاي مختلف سیاسي، تجاري و

یي ھاي یك كشور در اختیار عده اي محدود قرار مي گیرد كھ بھ بنابراین امكانات و دارا. خواھد بود

. راحتي قادر بھ عبور از قوانین و تضییع و پایمال ساختن حقوق دیگران خواھند بود

http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
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شیوع رشوه خواري در جامعھ عالوه بر از بین بردن امنیت اقتصادي، حقوقي و اخالقي مانع .۴

كھ وجود رشوه در یك نھاد اداري با كارآیي و چرا . بزرگي است بر سر راه سازندگي و توسعھ

بازدھي آن رابطھ عكس دارد و اگر كارگزاران و متولیان امر بھ جاي ابتكار، خالقیت و ارائھ 

برنامھ ھاي مفید بھ رشوه خواري روي آورند، موتور تولید و توسعھ از حركت بازایستاده و جامعھ 

. بھ سمت ركود اقتصادي كشیده مي شود

راهکارهاي مبارزه با رشوه خواري7- 3

ھر چند شواھد نشان مي دھد كھ ھرگز نمي توان پدیده شوم رشوه را در ھیچ كشوري بھ طور كامل ریشھ 

. كن كرد، اما این امكان وجود دارد كھ بتوان آن را با ساز و كارھاي بازدارنده، تا حدودي مھار كرد

ه خواري بر عھده دولت ھا و متولیان امر است كھ با تصویب در وھلھ اول، مھمترین وظیفھ مبارزه با رشو

قوانین مربوطھ و اھتمام جدي در اجراي آن بھ كاھش مفاسد و زیانھاي ناشي از این معضل اجتماعي كمك 

. در این راستا نقش دولت ھا در این رابطھ بسیار تعیین كننده است. كنند

لتي بیشتر بروز و ظھور دارد، مدیران مربوطھ مي توانند با اما از آنجا كھ رشوه در ادارات و نھادھاي دو

دقت در انتخاب كارمندان مؤمن و متعھد، تبلیغ فرھنگي و باالبردن سطح آگاھي : ارائھ راھكارھایي از قبیل

كاركنان نسبت بھ عوارض رشوه خواري، استفاده از كادر بازرسي و ناظر در بخشھاي مختلف، حذف 

با ھدف جلوگیري از سرگرداني مردم در راھروھاي عریض و طویل ادارات، تشریفات زائد اداري 

. رشوه خواري را بھ حداقل برسانند... پرداخت بھ موقع حقوق و مزایاي كارمندان و

ھمانا ملت ھاي پیش از شما بھ ھالكت رسیدند بدان جھت كھ «: علیھ السالم در این باره مي فرمایدامام علی

پس دنیا را با رشوه دادن، بدست آوردند و مردم را بھ راه باطل بردند و آنان . حق مردم را نپرداختند

. »اطاعت كردند

رشوهورشوهخواریدرنظاماداري8- 3
لفبیانگراینامراستكھفساداداریدارایابعادپیچیدھمیباشدكھمبارزھباآن تجربھھایبھدستآمدھدرجوامعمخت

درحقیقترشوھمانندعفونتیاستكھاگربراندامجامعھنفوذپیداكنداعضایآنرا .نیازمندسیاستیمستمرونظام منداست

پیامدھایفساد اداري.یكیپسازدیگریآلودھمیكندوازكارمیاندازدوچھبساتسریاینعفونتكلپیكرھجامعھرافاسدسازد

بطورعمدھدرقالبمعضالتوناھنجاریھاییچونسوءاستفادھازموقعیتھایشغلي،ارتشاء،اختالسو (شوهر)

http://wiki.ahlolbait.com/index.php/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
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تحقیقاتگوناگونصورت .ایجادنارضایتیھاییبرایاربابرجوعوافرادذیربطبصورتگروھسازمانیافتھآشكارمیشود

ایشبیرویھتورم گرفتھدربارھمیزاننیازودرآمدافرادجامعھبویژھكاركناناداریحكایتازآنداردكھباگذشتزمانوافز

درسالھایاخیرنھتنھاسطحدرآمدنتوانستھاستبرنیازھایافرادغلبھكندبلكھازحركتنزولینسبتبھریشھ 

.نیازھایمادیحكایتدارد

:بطوركلیرشوھدرسازمانھاواداراتدولتیتحتدوعاملشكلمیگیرد
عواملشخصیتي-١

عوامالداریسازماني-٢

عواملشخصیتي-١
سالماداریباعثجلوگیریازتخریبشخصیتافرادخواھدشد دریكسازماناداریساختارپرسنلیخوبھمراھمحیط

ودریافترشوھنیزازمصادیقبارزتخلفاتیاستكھدرمیانكارمندانوكاركنانیكادارھتحتاختاللشخصیتتحققپیدامي 

.كندوفردبراساسكمبودھایشخصیتییامادیخودمرتكببزھرشوھخواریمیگردد

عوامالداریسازماني- ٢
ادبودھوبھدلیلماھیتموثروقویخودكھمیتواندبررفتارھاي فرھنگسازمانییكیازبھترینراھكارھایشناختافر

توسطآنانایفامي )رشوه(اعضاءادارھمؤثرباشدونقشمھمیرادرمھاردرونیرفتارھایكاركنانوپیشگیریازفساداداري

فرھنگسازمانیكھپیوندینزدیكبافرھنگعمومیجامعھداردوعاملمھمیدرشكلگیریرفتارھایسازمانیو .نماید

نمیباشدواینفرھنگشامآلدابورسوموموازیناخالقیوپایبندیبھاصولو سالمتشخصیتیافراددرآنسازما

.اعتقاداتوقوانینحاكمبرآنالویتھامیباشدكھدرصورتبھینھسازیمیتواندباعثارتقاءسالمتاداریگردد

رشوه در قوانین: چهارمفصل

آئین نامه پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرائی4-1

٢٢/١٢/١٣٨٣-ه٣٠٣٧۴ت/٧٣٣٧٧شماره

سازمان مدیریت و برنامھ ریزي كشور -وزارت دادگستري -نھاد ریاست جمھوري 

سازمان ٢٩/١/١٣٨٣مورخ ١١٧۵٠/١٠١بنا بھ پیشنھاد شماره ١/٩/١٣٨٣ھیات وزیران در جلسھ مورخ 

ساسي جمھوري اسالمي ایران مدیریت و برنامھ ریزي كشور و بھ استناد اصل یكصد و سي و ھشتم قانون ا
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)١٣٧٢-) ٢٧-

اداري و پیش بیني ساز و كار اداري مناسب براي ھمچنین تكمیل آئین نامھ اجرائي قانون رسیدگي بھ تخلفات

: زیر تصویب نمود 

آئین نامھ پیشگیري و مبارزه با رشوه در دستگاھھاي اجرائي 

مصادیق رشوه -فصل اول 

كاركنان و مسئوالن دستگاھھاي اجرائي كھ مطابق بندھاي ذیل مبادرت بھ اخذ وجھ و یا مال نمایند یا -١ماده

سند پرداخت وجھ یا تسلیم مالي را دریافت كنند یا موجبات جلب موافقت و مذاكره و یا وصول و ایصال مال 

)٨() ١٧ (-

١٣٧٢-

. خواھد شد

. گرفتن وجوھي بھ غیر از انچھ در قوانین و مقررات تعیین شده است-الف 

اخذ مالي بالعوض یا بھ مقدار فاحش ارزانتر از قیمت مع-ب 

. مقدار فاحش كمتر از قیمت

فروش مالي بھ مقدار فاحش گرانتر از قیمت بھ طور مستقیم یا غیرمستقیم بھ ارباب رجوع بدون رعایت -ج 

. مقررات مربوط

-د 

. پرداخت وجھ از ارباب رجوع

-ه
. براي انجام دادن یا انجام ندادن امري كھ مربوط بھ دستگاه اجرائي مي باشد

ي مي شود؛ از جملھ ھرگونھ ابراء یا اعطاء وام اخذ ھرگونھ مال دیگري كھ در عرف رشوه خواري تلق-و 
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پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص براي ارایھ خدمات بھ اشخاص و اعمال ھرگونھ موافقت یا حمایتي 

. ا تخفیف گرددخارج از ضوابط كھ موجب بخشودگي ی

تكالیف و وظایف دستگاھھاي اجرائي -فصل دوم 

) ١۶(كلیھ دستگاھھاي موضوع ماده -٢ماده 

: موارد ذیل مي باید اقدام نمایند 

-الف 

(اساس دستورالعملھایي كھ از طرف سازمان مدیریت و برنامھ ریزي كشور صادر مي گردد ، 

.) اداري

. آموزش كاركنان بھ نحوي كھ كاركنان ذیربط از مفاد این آئین نامھ بھ طور كامل مطلع شده باشند-ب 

-ج 

رؤساي سازمآنھا ، مدیران ك

. گزارش در حیطھ وظایف و ماموریتھاي محولھ

) ١(تشویق اشخاصي كھ تخلفات موضوع ماده -د 

. برنامھ ریزي كشور بھ تصویب ھیات وزیران مي رسد

-ه

)١ (

. این آئین نامھ شود

تكالیف و وظایف كاركنان -فصل سوم 

-٣ماده 

) ١(ماده 

. دگي بھ تخلفات اداري و مقامات مافوق اطالع دھند تا مطابق قانون پیگیري شودرسی



22

-۴ماده 
ند شده باشد یا تالش براي گرفتن رشوه از وي شده باشد در اولین فرصت بھ مسئوالن یا بازرسان موضوع ب

) ٢(ماده ) ج(

. تقاضا نموده یا بھ دست آورده یا براي بھ دست آوردن ان تالش كرده اند بھ مسئوالن مربوط ارایھ دھد

نحوه رسیدگي بھ تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتھاي اداري -فصل چھارم 

-۵ماده 

) ١٢(-: و اعمال مجازات اقدام خواھند نمود ) ١(

ن نامھ توسط ھر یك از این آئی) ١(اداري چنانچھ از طریق بازرسان انتصابي بھ وقوع تخلفات موضوع ماده 

ندتوانكاركنان یا مدیران و مسئوالن مربوط اطالع حاصل نمایند مي

. ) ٩() ج(و ) ب(و ) (

اصالحي

-ب 

اصالحي. محكوم نمایند) بھ استثناي موارد مذكور در بند فوق(قانون یادشده ) ٩(مجازاتھاي مقرر در ماده 

این آیین) ١(در صورت تكرار تخلف موضوع ماده ج ـ 

)٩ (

انفصال دایم از خدمات ازجملھ بازخرید خدمت، اخراج یا ) ٩(متخلف را بھ یكي از مجازاتھاي موضوع ماده

اصالحي. دولتي محكوم نمایند

-١تبصره 

) ٩(ماده 

. را براي بار اول یا دوم اعمال نمایند) ج(مجازاتھاي بند 

) ١٣(مقامات ذیربط با توجھ بھ ماده -٢تبصره 

اصالحي. خدمت نمایند

http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?CurPage=&isParent=1&Level=0&CategoryID=700000&NewsID=921174585653170
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?CurPage=&isParent=1&Level=0&CategoryID=700000&NewsID=921174585653170
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?CurPage=&isParent=1&Level=0&CategoryID=700000&NewsID=921174585653170
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?CurPage=&isParent=1&Level=0&CategoryID=700000&NewsID=921174585653170
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٣-
. قوانین و مقررات مربوط بھ خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند

) ٢() ج(در صورتي كھ بازرسان موضوع بند -۴تبصره 

)١ (

. معرفي خواھند شد

)١٩ (

. صالح ارجاع خواھد شد

) ١(در مورد تخلفات موضوع بندھاي ماده -۶ماده 

) ١٩(این ماده ، ھیات رسیدگي بھ تخلفات اداري مكلف است با رعایت ماده ) -ه(و ) د(، ) ج(، ) ب(بندھاي 

. داري مراتب را جھت رسیدگي بھ مراجع قضایي صالح نیز منعكس نمایدقانون رسیدگي بھ تخلفات ا

-٧ماده 

) ١(اعمال بندھاي ماده 

. نمي باشد و این موضوع باید در شرایط معامالت با اشخاص حقیقي و حقوقي درج گرددپنج سال

دستگاه اجرائي مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقي یا حقوقي موضوع این ماده را بھ -١تبصره 

. سازمان مدیریت و برنامھ ریزي كشور نیز اعالم دارد

در صورتي كھ اشخاص یادشده حداقل د-٢تبصره 

. انجام معاملھ با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومي پیمان لحاظ نماید

: این آئین نامھ بھ شرح زیر مي باشد )٢(ماده ) ج(شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند -٨ماده 

. بازرسان باید از بین افراد امین ، مطلع با حسن سابقھ انتخاب شوند-الف 

-ب 
. واحدھاي مشابھ برسد

ھماھنگي ، آموزش و نظارت بر كار-ج 

. دستگاه است
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-د 
. ریزي كشور تھیھ مي گردد ، امضاء نمایند

-ه

) ۶(بازرسان انجام مي گردد بھ استناد ماده 

%) ٣٠(شدمالي آن از طرف ھریك از دستگاھھاي مربوط قبًال تأمین و محاسبھ شده با

 .

اصالحي

فوق العاده یادشده غیرمستمر است و مشمول كسر كسور بازنشستگي ن

. پرداخت است

-و 

از بازرساني كھ خدمات برجستھ اي براي پیگیري وكشف %) ۴٠(ل درصد حداكثر بھ چھشد محاسبھ شده با

)۴١ (

اصالحي. قانون استخدام كشوري و احكام مشابھ بھ عنوان پاداش پرداخت نمایند

-ز 

. ۴/٣/١٣٨٢مورخ ١٨٠١/٣۵۶۶۵

 .

اصالحي. ھاي ویژه بازرسي بھره مند خواھند شداز فوق العاده شدمربوط قبًال تأمین و محاسبھ شده با

-ح 
. واحدھاي ارزیابي عملكرد و پاسخگویي بھ شكایات در مركز منصوب مي شوند

-ط 

. ازرسي و انجام این وظایف در سایر واحدھاي استاني نیز مي باشندب

. كل كاركنان تجاوز نماید%) ۵/٠(تعداد بازرسان ھر دستگاه نباید از نیم درصد -ي 

. تایید سازمان مدیریت و برنامھ ریزي كشور این درصد قابل افزایش است

http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?CurPage=&isParent=1&Level=0&CategoryID=700000&NewsID=921174585653170
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?CurPage=&isParent=1&Level=0&CategoryID=700000&NewsID=921174585653170
http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?CurPage=&isParent=1&Level=0&CategoryID=700000&NewsID=921174585653170
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نان واحدھاي تحت سرپرستي مدیران ، رؤسا و مسئوالن سازمآنھاي در صورتي كھ ھر یك از كارك-٩ماده 

) ١(موضوع این آئین نامھ مرتكب یكي از تخلفات مندرج در ماده 

. اي بار سوم تا دو سال از انتصاب بھ پستھاي مزبور ممنوع خواھند شدمحروم و بر

١٠-

. ھمراه با راھكارھاي اجرائي بھ رییس جمھور و دیگر مسئوالن منعكس نماید

. باشند

١١-

. اجراي این آئین نامھ بھ عمل آورد

دستگاھھاي اجرائي موظفند براي اجراي دقیق این آئین نامھ واحدھا و گروھھایي از كاركنان خود -١٢ماده 

. جدیت و اولویت اصالح نمایند

-١٣ماده 

اره 

مي باشد مسئول پیگیري ، نظارت و اجراي این آئین نامھ نمایند و ١/۶/١٣٨١مورخ -ه٢۶٣٩۴ت/٢١۶١٩

 .

. مي كند

-١تبصره 

اجرائي ، دریافت گزارشات و پیگیري مستمر اجرائي این آئین نامھ ، كارگروھي با مسئولیت معاون دستگاه 

)١٣ (

) دبیركارگروه(شكایات 
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) (

. بازرسان تشكیل مي گردد

واحدھاي حراست موظفند كھ نتایج بازرسیھا و اقدامات قانوني خود را در خصوص این تصویب -٢تبصره 

سازمان مدیریت و برنامھ ریزي كشور ، وزارت فرھنگ و -١۴ماده . نامھ بھ كارگروه یاد شده ارایھ نمایند

ھداشت ، درمان ارشاد اسالمي ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري ، وزارت ب

(مردم براي رفع معضالت موجود ، برنامھ ریزي و اصالح برنامھ ھاي آموزشي

براي دانش آموزان ، دانشجویان ، كارگزاران دولت و كلیھ افراد جامعھ بھ منظور افزایش مھارتھاي ) سازي

. ان مدیریت و برنامھ ریزي كشور مي باشنددستگاھھاي یاد شده مكلف بھ ھمكاري با سازم. دھند

مسئولیت پیگیري این آئین نامھ بر عھده دبیرخانھ ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابلھ با فساد -١۵ماده 

. دبیر ستاد یادشده گزارشي از پیشرفت كار بھ رییس جمھور و ستاد ارایھ خواھد نمود. خواھد بود

١۶-)١۶٠ (

-١٣٨٣-

. اشندبیمھ ھاي دولتي ، نھادھاي عمومي غیر دولتي و شھرداریھا مشمول این آئین نامھ مي ب

محمد رضا عارف-معاون اول رئیس جمھور 

مجازات هاي تعیین شده در قوانین جزایی جهت جرم رشوه4-2
« ۵٨٨ماده 

.دي بھ نفع دولت ضبط خواھد شد ؤمیلیون رسال محكوم و آنچھ گرفتھ است بھ عنوان مجازات م

١٣١۵ماه سال قانون مجازات اعمال نفوذ بر خالف و مقررات قانوني مصوب آذر 
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« مقرر مي دارد ٢ماده 

»شد مقررات قانوني اعمال نفوذ كند از یك ماه الي یك سال حبس تادیبي محكوم خواھد 

« مقرر میدارد ٣ماده 

»محكوم بھ انفصال بھ از خدمات درماني خواھند شد مگر آنكھ این عمل مشمول قوانین جزایي باشد 

۵٩۴٣٠

اختالس و كالھبرداري براي شروع بھ جرم ارتشاء تعیین تكلیف كرده اند 

.سال انفصال تعیین كرده است ٣مجازات شروع بھ جرم را » قانون تشدید « باشد 

:قانون تشدید مجازات مرتكبین اختالس ، ارتشاء و كالھبرداري ۴و ٣مواد 

٣ :

ر مربوط بھ وظایف آنھا بوده یا نداده و وظایف قبول نماید در حكم مرتشي است ا عم از این كھ امر مذكو

.نبوده باشد بھ ترتیب زیر مجازات مي شود 

سھ سال و چنانچھ مرتكب درمرتبھ مدیر كل یا ھمطراز مدیر كل یا باالتر باشد بھ انفصال دائم از مشاغل 

ل محكوم خواھد شد و چنانچھ نقدي معادل قیمت مال یا وجھ ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سھ سا

.مشاغل دولتي محكوم خواھد شد
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٧۴

.ھمطراز آن باشد بجاي انفصال دائم بھ انفصال موقت از شش ماه تا سھ سال محكوم خواھد شد 

در صورتي كھ قیمت ما

٧۴

.بھ انفصال موقت از شش ماه تا سھ سال محكوم خواھد شد انفصال دائم 

مبالغ مذكور از حیث تعیین مجازات و یا صالحیت محاكم اعم از اینست كھ جرم دفعتا واحده : ١تبصره 

.و یا بھ دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد

: ٢تبصره 

.خواھد شد و چنانچھ راشي بھ وسیلھ رشوه امتیازي تحصیل كرده باشد این امتیاز لغو خواھد شد 

در ( : ٣تبصره 

 (

.محكوم خواھد شد 

: ۴تبصره 

صدور قرار بازداشت موقت

. تبدیل نخواھد بود

رسیدگي وتعیین تكلیف نھایي وي از پایان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پایان رسیدگي وتعیین تكلیف 

. ي وي از خدمت تعلیق كندنھای

.نخواھد گرفت 

: ۵تبصره 

آگاه سازد از تعزیر مالي معاف خواھد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عم

.رشوه پرداختھ است بھ وي بازگردانده مي شود و امتیاز نیز لغو میگردد

: ۴ماده 

استرداد اموال مذكور در مورد اختالس و كالھبرداري و رد آن حسب مورد بھ دولت یا افراد ، بھ جزاي 
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پانزده سال تا ابد محكوم میشوند نقدي معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از 

.و در صورتیكھ مصداق مفسد في االرض باشند مجازات آنھا ، مجازات مفسد في االرض خواھد بود 

« . ٨ماده ١٧بند 

غیر از آنچھ در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ ھ

شود 

نتیجه گیري : فصل پنجم 

نتیجه گیري
در . ی استریکی از احکام اسالم در حوزه اقتصادی و اجتماعی و حکومتی ، مبارزه با رشوه و رشوه خوا

گناھان ء، در اسالم رشوه ، حرام است و جزنداسالم رشوه دھنده و رشوه گیرنده بھ شدت محکوم شده ا

.کبیره محسوب می شود

ثار سوئی بر جامعھ و حکومت اسالمی دارد و باعث ایجاد بی عدالتی و پایمال شدن حقوق افراد آرشوه ، 

طبقات با نفوذ و دارای تمکن مالی با پرداخت رشوه بھ راحتی بھ اھداف و مقاصد خود . جامعھ خواھد شد 

ریافت حق خود نیز نخواھند بود و در این چنین فضای بی می رسند و اقشار ضعیف و فقیر حتی قادر بھ د

.عدالتی ، ھر کسی نفوذ و پول بیشتری داشتھ باشد ، برنده و پیروز است

آنچھ كھ بھ «آنچھ براي از بین بردن حقي و یا حق نمودن باطلي مي دھند یا «عبارت است از » رشوه«

حق كسي را ضایع و باطل كند یا حكمي برخالف كسي بدھند تا كاري برخالف وظیفھ خود انجام دھد، یا 

. »حق و عدالت بدھد

لذا دامنھ . تشكیل مي دھد» قصد و نیت باطل«با توجھ بھ تعریف فوق، مي توان گفت كھ اساس رشوه را 

حتي . رشوه وسعت مي یابد و بھ ھر چیزي كھ با ھدف ابطال حق بھ دیگري داده شود، اطالق مي گردد

گفتني . تطمیع و تحریك باشد و نیز تملق در تكریم دیگران، رشوه محسوب مي شودكالمي كھ بھ منظور

.  رشوه گرفتن از ھمین ریشھ اخذ شده است: »ارتشاء«رشوه دادن و : »رشا«است دو واژه 

یکی از بالھای جوامع انسانی و نابود کننده عدالت و حقوق افراد جامعھ ، پدیده شوم رشوه و رشوه خواری 

از دیرباز تا بھ امروز رواج داشتھ است و تحت عناوینی ھمچون ھدیھ ، تعارف ، حق و حساب ، است کھ 

وجود داشتھ و دارد... حق الزحمھ ، انعام ، شیرینی و 
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Abstract

bribery is defined as funds or property that each of government

employee of its three branches , armed forcesand municipality or

their affiliated companies or organization directly or indirectly

accepted in orderto or not to do some of their jobs , either of their

duties or others , whether or not that work is done , although it

isbbased on the task .

:و مآخذ منابع 

24جلد ربحاراالنوا- ١
18جلد وسایل الشیعه- ٢
6جلد کنزالعمال- ٣
نهج البالغۀ- ۴
نهج الفصاحه- ۵
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