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هاي فرهنگی  ي دستگاهها سیاستتحلیلی بر مدیریت منابع مالی و 

 با تکالیف مقرر در کنوانسیون مریدادر انطباق 

   

 علیا کمار باقري محمد

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج وي دکتري حقوق کیفري و جرم شناسیدانشج

  ١گلدوزیان ایرج

  دانشگاه تهران شناسی جرم و کیفري حقوق استاد

  محمدي ملک حمیدرضا

  دانشگاه تهران عمومی سیاستگذاري استاد

  حمید ششگل

  یار حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجاستاد

  )4/12/95تاریخ تصویب:  - 24/9/95(تاریخ دریافت: 

 

  چکیده 

انسیون جهانی مبارزه علیه فساد به عنوان اولین سند معتبـر بـین المللـی وداراي ضـمانت اجـرا      کنو

شـود.  نیل به حقوق و آزادیهاي بنیادین بشـري تلقـی مـی   براي  بلند درخصوص پیشگیري ازفساد، گامی

ندگان مورد تاکید قرار گرفته؛ آرمان بـزرگ همـه   حقوق و اصولی که در متن این سند از سوي تدوین کن

طرفداران حقوق بشر و همه خردمندانی است که از پیامدهاي تلخ فساد در ابعادمختلف زندگی بشرآگاهی 

با توجه به تأکید این کنوانسیون بر شفافیت در مدیریت منابع مالی، هدف این پژوهش آن است که  دارند.

دیریت منابع مالی دستگاه هاي فرهنگی (سازمان اوقاف و امور خیریه و ها و مشکالت موجود در مچالش

 کیفی چارچوب رویکرد در سازمان حج و زیارت) را در این رابطه مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر

 غیررسمی بـا  گفتگوهاي و یافته نیمه ساختار هاي گرفته و اطالعات مورد نیاز از طریق مصاحبه صورت

هاي متعـددي در  یافته ها حاکی از وجود ابهامات و عدم شفافیت .است آوري شدهجمع کنندگان شرکت

باشـد کـه   هاي سازمان حج و زیارت و سازمان اوقاف و امور خیریه مینامهها و بخشقوانین و آیین نامه

  ها باشد.هاي مختلف این سازمانتواند بسترساز بروز فساد در بخشمی

یارت، سازمان اوقاف و انسیون مریدا، مدیریت منابع مالی، سازمان حج و زفساد، کنو واژگان کلیدي:

  امور خیریه

                                                             
1- ( مسئول نویسنده )  
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  مقدمه 

 توسعه شده حال و در پیشرفته کشورهاي تمام اصلی نگرانی آن، کنترل و فساد امروزه

 کشورهاي براي طاعونی را فساد ها مدت که اروپایی کشورهاي. (doig,2001:69-87) است

 هايرویه کنترل فوري به نیاز و فسادش گستر خطر درك حال در ،دانستند می نیافته توسعه

 شوراي .)borghi, cesoni,2000: 45-62( هستند خود اداري و سیاسی اقتصادي، نظام در فاسد

 با فساد میان رابطه بر و برده نام اروپا در کلیدي سیاسی موضوع یک عنوان با از فساد اروپا

 Council( است ورزیده تاکید دیگر سوي از اقتصادي جرایم و سو یک از یافته جرایم سازمان

of europe,2005: 4(. ارزش به اروپایی غیر و اروپایی دولتهاي که گفت توانبنابراین می 

 واضح و مسلم بیشتر زمانی امر این. اندبرده پی فساد با احساسی مبارزه و اخالقی نمادین،

 کامالً باید که شودمی تشبیه به سرطانی فساد، )TI,1997( لیما در اعالمیه مثال براي که شود می

 اجتماعی ترکیب و ساخت که است اجتماعی یک پدیده شبیه بیماري و نوعی کن شود ریشه

 جرایم با خاصی طور به فساد واقع در. )Bruhn, 2000: 272( کند تهدید می وسیعی سطح در را

 راهکارهاي از برآنکه یکی تواند عالوهمی فساد کنترلاست.  مرتبط فراملی و یافته سازمان

هاي موجود در جهت گسترش موجب تقویت تالش باشد، سازمان یافته جرایم با مبارزه

  ).1: 1391ي پیشگیرانه و سرکوبگرانه از فساد شود (قورچی بیگی،ها سیاست

 فقیر کشورهاي تا گرفته یافته توسعه و ثروتمند از کشورهاي دنیا، مختلف کشورهاي امروزه

هـا و  جنبـه  بـر  مخربـی  اثـرات  چه فساد که انددریافته خوبی به مانده، عقب یا توسعه حال در و

 کردن پیدا و فساد مسئله به کافی توجه عدم دیگر، بیان به شئون مختلف جامعه و آحاد آن دارد.

 جامعـه  یک فرهنگ و سیاستاقتصاد،  بر سوئی اثرات تواند می آن، با مبارزه براي هایی حل راه

 توانـد  مـی  حاکمـان  فسـاد  سیاسی، سطح در مثال، عنوان ). به159: 1391 (ذاکرصالحی، بگذارد

 بـدبین  خـود  حکومـت  و دولـت  به نسبت را مردم و ببرد زیر سوال را مطلوب حکمرانی اصول

 منحرف وها   هزینه افزایش خود، باعث گوناگون اشکال با فساد بروز اقتصادي، سطح در یا سازد

  .)3:  1393نجف پور، ( نیست آنها در عمومی منفعت که شود می مسیرهایی به مالی منابع شدن

ها تر از سایر بخشتر و عمیقاثرات و پیامدهاي فساد در بخش فرهنگی، به مراتب خطرناك

بنیانهاي هاي فرهنگی نفوذ کرده و به تخریب باورها و است. فساد در این بخش به عمق الیه

پردازد. فساد در بخش فرهنگی در کوتاه مدت نمود چندانی فرهنگی و اخالقی جامعه می

شود. برخی از پیامدهاي این ندارد، بلکه اثرات سوء آن، خزنده و در بلند مدت نمایان می

  توان به صورت زیر برشمرد:پدیده شوم در بخش فرهنگی را می
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  بهبا توجه به اینکه دولتمردان هر کشوري  ؛فسادفرهنگ قبح اجتماعی ارتکاب  تضعیف -

و آنها  را توجیهالگوهاي جامعه مطرح هستند، فساد آنها، ارتکاب فساد از سوي دیگران عنوان 

کلیه اقشار جامعه به سهم خود قوانین و مقررات بنابراین  نماید. را به انجام تخلف ترغیب می

گذارند و قانون گریزي تبدیل به یک باور و ارزش و  یگیرند و آن را زیرپا م حاکم را نادیده می

  ). 237-236: 1383(الرنس و هانتینگتون، شود فرهنگ می

یکی از تبعات منفی شیوع فساد و عدم اعمال ؛ کاهش آستانه تحمل اجراي عدالت -

هاي قانونی در مورد صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادي و یا اجراي ضعیف و یا  مجازات

حتی به شکل منصفانه و  -مردم در اجراي قانون عاديا، کاهش تحمل اقشار گزینشی آنه

باشد. از طرفی اگر چنین وضعیتی تداوم پیدا کند، تبدیل به  در خصوص خودشان می - عادالنه

  ).55-39: 1388(خلف خانی، گردد عرف و یا رویه معمول می

انتقال  ي تحرك طبقاتی یعنیها با توجه به اینکه یکی از پیش شرط  یجاد شکاف طبقاتی:ا -

 هاي مالی است، از طبقه پایین اجتماعی به طبقه اجتماعی داراي موفقیت برتر، انجام هزینه

اشخاص مختلف به دلیل برخورداري قابل توجه از منابع مالی و ارتباطات گسترده با بنابراین 

یکان خود به طبقات طور کلی نزد هاي مختلف، براي انتقال خود، همسر، فرزندان و به  بخش

 کنند نمایند و از افراد هم طبقه خود فاصله بیشتري پیدا می گذاري بیشتري می باالتر، سرمایه

  .)28: 1390(فضلی،

صورت شیوع و فراگیر ر دي؛ پذیر اختالل در فرایند جامعهکاهش سرمایه اجتماعی و  -

قدامات ضد اجتماعی، ایجاد ها و ا شدن فساد، به دلیل کاهش قبح اجتماعی بسیاري از فعالیت

هاي اجتماعی  هاي عمیق طبقاتی، افزایش تحرك احساس عدم اطمینان در جامعه، ایجاد شکاف

، به هم خوردن انسجام ساختاري جامعه و هاي مدنیمشارکت و همکاريغیر معمول، کاهش 

و افزایش احساس فاصله اجتماعی بین طبقات مختلف اجتماعی، میزان الگوپذیري افراد 

یابد. از  هاي مشترك تعمیم یافته و معیارهاي اخالقی جامعه کاهش می پایبندي آنها به ارزش

: 1384(تاج بخش،  دباش پیامدهاي این وضعیت کاهش میزان قانون پذیري اعضاي جامعه می

209(.    

 و به فساد با مبارزه براي رو، با توجه به اثرات سوء و فراگیر فساد در جامعه جهانی از این

 المللی بین مختلف مقررات و اسناد تصویب اند. رسیده اجماع به زمینه، این در افزاییمنظور هم

 حال عین در و سند ترینجدید گواه این مدعاست. فساد مختلف هاي جنبه بر ناظر اي منطقه و

است  مریدا کنوانسیون به معروف مالی، فساد با مبارزه براي متحد ملل کنوانسیون آنها،ترین  جامع

 به عمومی سازمان ملل متحد مجمع 4/58 قطعنامه موجب به 2003 اکتبر 31 تاریخ در که

 عنوان به مریدا کنوانسیون ). در176-139: 1391رسید (هاشمی و سرمست،  تصویب
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 ماده چند و فصل یک کنوانسیون)، این عضو کشورهاي (البته براي االجرا الزم سندترین  جدید

 است شده داده زمینه اختصاص این در موثر راهبردهاي و مالی فساد ارزه باپیشگیري و مب امر به

راهکارهاي پیشگیرانه سند مریدا به تفصیل در فصل دوم ). 3: 1393(سلمان پور و هادي تبار،

  و تحت عنوان اقدامات پیشـگیرانه بـا عناوین زیر درج شده است. 14الی  5از ماده 

 مریدا سند اقدامات پیشـگیرانه - جدول 

 ارش دهیگز 10ده ما و اقدامات پیشگیري از فساد ها سیاست 5ده ما

 قوه قضاییه و واحدهاي دادستانی ابیرتد 11 دهما دهاي مسئول پیشگیري از فسادنها 6 دهما

 خصوصی بخش 12 دهما دولتی بخش 7 دهما

 رکت جامعهمشا 13 دهما ابط مربوط به رفتار مقامات دولتیضو 8 دهما

 اقدامات جهت پیش گیري از پولشویی 14 دهما رپردازي و مدیریت منابع مالی دولتیکا 9ده ما

ي در مواد فصل دوم کنوانسیون کامالً مبتنی بر اصول شناخته شده حقـوقی از قبیـل پیشگیر

(هاشمی و سرمست،  باشدحاکمیت قانون، مشارکت عمومی، شفافیت و مسئولیت پذیري می

 با مدیریت منابع مالی دولتی از فساد پیشگیري ،معاهــده 10و  9 ـادهمـهدف از . )178: 1391

خــدمات بــه طــورکلی، افــزایش  و بــه تــأمین کاالها ناظر و شفاف سازي است. این ماده

مسئولیت  برقراري موازین مناسب براي حفظ شفافیت و صــرفه جــویی وکــارایی، همینطور

 ).25: 1390(دادخدایی،  اسـت استفاده سوء جلوگیري ازطریق  این از پذیري و

در  قبلی پراکنده اسناد به نسبت کنوانسیون این قوت نقاطترین  مهم از یکی واقع، در

 این از پیشگیري گذر از مالی فساد با مبارزه به کنوانسیون این ویژه اهتمام مالی، فساد خصوص

 این که است کشورهایی اولین جمله از می ایران). جمهوري اسال44: 1384(رنجبر،  است پدیده

  .است کرده تصویب را آن 21/3/85 تاریخ در اسالمی شوراي مجلس و نموده امضا را سند

از جمله اموري که در جمهوري اسالمی ایران، حاکمیت و تسلط دولتی وشبه دولتی بر آن 

ساختار نظام ارزشی حکومت از بدو  به لحاظبخش فرهنگی است. این بخش  ،تر استرنگ پر

پیروزي انقالب اسالمی توسعه چندبرابري نسبت به گذشته یافته و بدیهی است براي انجام 

 (شعبانی، و تحقق اهداف فرهنگی نیز از منابع عمومی بیشتري برخوردار شده است هابرنامه

ید با شود،  صاص داده مینظر از میزان اعتبارات و منابعی که به این بخش اخت). صرف4: 1389

مع بین ساختارهاي اداري و منابع مالی بستر مساعدي این اصل کلی را در نظر داشت که ج

هاي دولت به ویژه نماید و به عبارتی فساد مالی ریشه در فعالیتبراي بروز فساد فراهم می

ص بررسی و تاکنون در خصو .)41: 1383(ربیعی، قدرت انحصاري و نفوذ و اختیارات آن دارد

کشف علل و عوامل فساد در این بخش و آثار مخرب آن اقدام جامع و یا حتی موردکاوي 
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نشده است. از آنجا که بخشی از اعتبارات دولت در جمهوري اسالمی ایران به امور فرهنگی و 

یابد و با توجه به اهمیت این بخش، در این پژوهش بر هاي فرهنگی اختصاص میدستگاه

) به بررسی مدیریت منابع مالی و شفاف سازي 10و  9وم کنوانسیون مریدا (ماده اساس فصل د

توان به هاي بخش فرهنگی را میشود. منابع مالی دستگاههاي فرهنگی پرداخته میدر دستگاه

  دو دسته تقسیم نمود.

-میاي هاي سرمایهها و...؛ که به عبارتی داراییالف) اموال و امالك غیر منقول، عمارت 

  باشند.

هاي سالیانه)؛ که از محل ب) منابع مالی و اعتبارات مقرر در بودجه کل کشور (بودجه 

اي  هاي سرمایهبرداري از همان امکانات و داراییاعتبارات دولتی یا درآمدهاي ناشی از بهره

  است. 

بررسی در این پژوهش به بنابراین  از آنجا که احصاء منابع مالی نخست امکان پذیر نیست،

هاي فرهنگی هدف(سازمان حج و زیارت و دستگاه اعتباريِِِ -بسترهاي فساد در منابع مالی

  شود. سازمان اوقاف و امور خیریه) پرداخته می

  سازمان حج و زیارت -الف

 ارشاد و فرهنگ وزارت به وابسته و »مستقل دولتی سازمان« یک زیارت و حج سازمان

و  عراق عالیات عتبات مفرده، عمره تمتع، حج بر نظارت و اجرا مسئولیت که است اسالمی

 زیارت، و حج عالی شوراي ).12: 1376 (میقات، دارد عهده بر را سوریه زیارتی سفر

 ارکان ،حسابرسانو  زیارت و حج سازمان رییس زیارت، و حج امور در فقیه ولی نمایندگی

مالی و عملیاتی مستقل و زیر نظر  ،اداري به لحاظاین سازمان  .دهند می تشکیل را سازمان این

با توجه به مصوبه  .شودوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به صورت موسسه دولتی اداره می

شوراي عالی اداري راجع به اهداف و وظایف این دستگاه اجرایی، سازمان  9/5/1384مورخ 

حج و زیارت داراي وظایف و ماموریت هایی چون سیاستگذاري، نظارت، هدایت و اداره امور 

حج و زیارت عتبات عالیات در خارج از کشور و برقراري ارتباط با کشورهاي اسالمی و 

المللی اسالمی در امر حج و زیارت و شناساندن ماهیت و ابعاد مختلف انقالب امع بینمج

  .)1391 (گلپایگانی، باشداسالمی به حجاج می

اعم از وجوهی که به عنوان  اعزام به سفرهاي زیارتی با توجه به این که گردش مالی فرآیند

واع عملیات حج ،عمره یا عتبات شود و یا براي صرف در هر یک از انمنابع در بانک جذب می

قابل توجه و از شفافیت الزم نزد افکار عمومی برخوردار  گیرددر اختیار سازمان قرار می

 بررسی و حسابرسی و ارائه گزارش جامع و کاملی از تراز مالی، اهمیتبنابراین  ،باشد نمی
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شده را دو چندان  ها و باقیمانده وجوهی که از زائران دریافتدرآمدهاي وصولی و هزینه

  کند. می

  سازمان اوقاف و امور خیریه -ب

پس از پیروزي انقالب اسالمی ایران، تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف در 

به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید. براساس آن قانون، سازمان اوقاف  2/10/1363تاریخ

به وزارت فرهنگ و  »ر خیریهسازمان حج و اوقاف و امو« از نخست وزیري منتزع و با عنوان

اداري کشور در جلسه عالی . سرانجام شوراي )21: 1378 (ریاحی، ارشاد اسالمی وابسته گردید

با تصویب دستورالعملی، کلیه امور مربوط به حج وزیارت را از سازمان حج  15/8/1370مورخ 

ین سازمان را به و اوقاف و امور خیریه جدا و بر عهده سازمان حج و زیارت نهاد و نام ا

. سازمان اوقاف و امور )141-133: 1391 (پور ارشد، تغییر داد» سازمان اوقاف و امور خیریه«

خیریه، سازمانی است که در سطح کالن احیاء، حفظ و اداره موقوفات کشور و سایر موارد 

مذهبی، مساجد اختصاص یافته به امور خیریه وعام المنفعه و همچنین اداره و نظارت بر اماکن 

 نشر و گسترش معارف اسالمی و فرهنگ نیکوکاري وقف را برعهده داردو  و بقاع متبرکه

 .)6: 1372 (جمارانی،

  شود: منابع مالی سازمان اوقاف و امور خیریه از دو محل و تحت عناوین مختلف تأمین می

ل بودجۀ منابع عمومی براساس مخارج برآوردي در قانون بودجه هر سال و از مح - 1

  عمومی کشور 

) قانون تشکیالت و اختیارات 12منابع غیر عمومی (اختصاصی) که بر اساس ماده ( - 2

اي که هر سال تنظیم و به تصویب هیأت سازمان اوقاف و امور خیریه تأمین و طبق بودجه

رسد. میزان اعتبارات عمومی سازمان رسد رأساً توسط این سازمان به مصرف میوزیران می

 770/210/1و بودجه عمرانی  351/797(بودجه جاري  1392وقاف و امور خیریه در سال ا

میلیون  240/327/3و بودجه عمرانی  711/847(بودجه جاري  1393میلیون ریال)، در سال 

) میلیون ریال 179/668/7جه عمرانی و بود 062/935/1بودجه جاري ( 1394در سال و  ریال)

  بوده است.

رقام مذکور مجموع اعتبارات عمومی اختصاص داده شده به این سازمان طی با عنایت به ا

شش میلیارد و سیصد و بیست و چهار میلیون تومان بوده است  و سه سال مجموعاً بالغ بر نود

که با توجه به سرفصل و عنوان عمدتاً به منظور رفع نیازهاي جاري (پرسنلی و اداري) و کمک 

و تعمیر اماکن دولتی سازمان پیش بینی و پرداخت شده است که به عمران موقوفات و ساخت 

 اندرکاران مدیریت آنها رقم قابل توجه محسوبدر مقایسه با تعداد بیشمار موقوفات و دست

و امور خیریه صرفاً سه منبع  اوقاف سازمان تشکیالت و اختیارات ) قانون12شود. در ماده ( نمی
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لیه و حق النظاره به عنوان منابع غیرعمومی ذکر شده است مالی شامل هدایاي مستقل، حق التو

هاي   لیکن سازمان داراي منابع درآمدي دیگري تحت عناوین حق التصدي، سود سپرده، کمک

 5باشند. همچنین در سالهاي اخیر میزان فاقد مبناي قانونی می دریافتی و سایر درآمدهاست که

حت عنوان نشر و تبلیغ معارف اسالمی برداشت درصد از محل عواید کلیه موقوفات کشور، ت

درصد از عواید کلیه موقوفات نیز تحت عنوان حق مدیریت کسر و  13 شده است. مضافاً

  شده است .هزینه 

 نابع مالی و مدیریت این منابع دررسد در مبا توجه به مطالب فوق و ابهاماتی که به نظر می

ها بر اساس ه به بررسی مدیریت منابع مالی این دستگاههاي یاد شده وجود دارد، در ادامسازمان

  کنوانسیون مریدا خواهیم پرداخت. 10و 9 ماده

  بررسی   روش

رویکرد  ،پذیرفته است. بنابر تعریف پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی صورت

کوچک  هايها، حوادث و گروهکیفی تالشی است جهت توصیف غیر کمی از موقعیت

ها در ارائه تعبیر و تفسیر معانی که انسان با توجه به جزئیات و همچنین سعی براياجتماعی، 

بر این است که  بخشند و فرضطبیعی و عادي به زندگی خود و حوادث می هايموقعیت

وسیله استقراء قابل  دهد که بهکنش متقابل اجتماعی کلیتی درهم تنیده از روابطی را تشکیل می

ها وجود پدیده به) نگاه درونک (در روش کیفی نوعی نگاه امی). 5: 1391(آتشک،  درك است

تحقیق براي توصیف نگرش و رفتارهایشان  این حالت مقوالت فکري گروه مورد در دارد.

هاي مورد نیاز این پژوهش داده .)250-238: 1391 (رنجبر و دیگران، گیردمی مورد تأیید قرار

جامعه آماري پژوهش حاضر متشکل از  آوري شده است.معجعمقی هاي مصاحبه با استفاده از

نظران حوزه فرهنگ و آشنا به سازمان حج و زیارت  متخصصان و صاحب ،مدیران، کارشناسان

نمونه گیري در این پژوهش به سه صورت و سازمان اوقاف و امور خیریه در کشور هستند. 

 است: انجام گرفته

این  شود. می ر دسترس یا داوطلب استفادهد افراد این روش از گیري آسان: درنمونه -1

هاي کلیدي مورد استفاده قرار رسان گیري و انتخاب اطالعروش معموالً براي شروع نمونه

هاي تجربیات همه گروه در این روش، هدف شناخت: ايگیري هدفمند طبقهنمونه - 2 گیرد. می

این روش محقق از اولین اطالع  در: برفیگیري گلوله نمونه -3 شرکت کننده در پژوهش است.

شناسند می خواهد تا اگر افراد دیگري رااند میآسان انتخاب شده ها که معموالً به روشرسان

 هایی هستند، براي شرکت در مطالعه معرفیدیدگاه که در زمینه مورد بررسی داراي تجربیات و

اطالع رسان  هاي به دست آمده دردهدر پژوهش حاضر، دا). 280- 270: 1381 (ساعدي، نمایند
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اطالع رسان دیگر نیز مورد  پنجاطمینان بیشتر  به اشباع رسیدند، با این وجود، براي دهم

هاي این براي ارزیابی داده نیفزودند. به اطالعات قبلی ،هاي جدیدقرارگرفتند که داده مصاحبه

 اعتبار؛ قابلیت کسب . براياست ها استفاده شدهداده و اعتبار پژوهش، از معیارهاي روایی

 رسیدن تا گیري نمونه شوند؛ انتخاب تجربیات تنوع حداکثر با کنندگان مشارکت تا شد تالش

 تحلیل داخلی شد. اعتبار انتخاب معنایی واحد مناسبترین و یافت ادامه اشباع حد بهها   داده

) تحقیق تیم( خبرگان پانل از محتوا روایی منظور به. شد ارزیابی صوري روایی طریق از محتوا

کننده  مشارکت توسط بازبینی نیز و کدگذاري موضوعات یا مفهوم تولید از حمایت براي

 شد ارائه کنندگان مشارکت به شده استخراج کدهاي و مصاحبه متن منظور این به .شد استفاده

 مغایرت، گونه هر داشتن صورت در و کردند می نظر اظهار آن سقم و صحت درباره آنها و

 منظور یا بود مبهم که را مواردي محقق بعالوه. گرفت می قرار بررسی و توجه مورد مراتب

  .نمود سازي شفاف ایمیل و تلفنی تماس طریق از شد نمی درك درستی به کننده مشارکت

  ها  تحلیل یافته 

 مبارزه با فسادها پرسیده شد که؛ با توجه به ماده نهم از فصل دوم کنوانسیون رساناز اطالع

ها و مشکالت تأکید این کنوانسیون بر شفافیت در مدیریت منابع مالی، به نظر شما چالشو 

فرهنگی (سازمان اوقاف و امور خیریه و هاي   اساسی موجود در مدیریت منابع مالی دستگاه

 از حاصل هاي باشد؟ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهسازمان حج و زیارت) چه می

 نشان حاصل از بررسی اسناد و آثار منتشر شده،هاي   ها و همچنین یافتهرسان اطالع با احبهمص

هاي مذکور را هاي موجود در مدیریت منابع مالی سازمانها و چالشعدم شفافیت که دهندمی

  توان به صورت زیر برشمرد:می

  سازمان حج و زیارت

اي منابع مالی اختصاصی و عملیاتی کار نظارتی قابل اتکا بربینی سازوعدم پیش -

 سازمان.

مشخص گردید بودجه اختصاصی سازمان تابع آئین نامه  ،با مراجعه به سوابق و مقررات

مالی معامالتی است که با توجه به اساسنامه سازمان مصوب شوراي عالی اداري مقرر بوده 

 19/4/1385مورخ  است تنظیم و به تصویب شوراي عالی حج برسد در حالی که طبق مصوبه

شوراي عالی حج مقرر شده است وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی آئین نامه اداري و مالی 

هاي حج تمتع و عمره مفرده را بررسی و تصویب کند و بازرس سازمان حج و زیارت و هزینه

  و حسابرس سازمان را انتخاب نماید.
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ن مبلغ ثبت نام اولیه عمره همان مرجع تعیی 8/3/1390هم چنین به موجب مصوبه مورخ 

را به پیشنهاد رئیس جمهور محول نموده است. در این رابطه قابل ذکر است  1390مفرده سال 

ارکان سازمان حج و زیارت را شامل  24/3/1384مصوبه مورخ  3شوراي عالی اداري در بند 

شمرده  سان برشوراي عالی، نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، رئیس سازمان و حسابر

مصوبه یاد شده اعضاي شوراي عالی حج و زیارت را شامل  4براساس بند ، همچنین است

ولی فقیه، برخی وزراء، فرمانده نیروي انتظامی ه نفر مقامات اعم از نمایند 14رئیس جمهور و 

و افراد صاحب نظر تعیین نموده است و درخصوص مقررات شکلی آن تعیین تکلیف نموده 

  است.

  ).25( معین نبودن و مبهم بودن سقف تنخواه پرداختی به واحدها. ماده -

هاي واحدهاي تدارکات ) آئین نامه، سازمان مجاز است براي تأمین هزینه25براساس ماده (

عراق و سوریه مبالغی به  ،و دفاتر حج و زیارت استانها و دفاتر نمایندگی سازمان در عربستان

ان تنخواه پرداخت نماید. در این رابطه نخست این که سقف صورت ارزي و ریالی تحت عنو

ذکر شده  "مبالغی"تنخواه پرداختی به واحدهاي مذکور معین نیست و به صورت مبهم با واژه 

ضمن آن که راجع به اخذ تضمین از تنخواه داران تعیین تکلیف نشده است. در ثانی با  ؛است

الزم به اسناد هزینه مربوط به دفاتر خارج از  نبود دسترسیهمچنین  توجه به تعداد زیاد و

 شود.  نمی کشور و یا استانها امکان نظارت مستمر ذیحساب فراهم

  ).28معین نبودن حداقل و حداکثر فوق العاده مأموریت کارکنان. ماده ( -

عمره و عتبات  ،) در مورد پرداخت حق ماموریت کارکنان در موسم حج تمتع28در ماده (

عالیات مقرر شده حداکثر به میزان مبالغ مندرج در جدول آئین نامه ماموریت خارج از کشور 

کارکنان دولت و اصالحات بعدي آن، حسب پیش بینی در بودجه اختصاصی و با تشخیص 

رئیس سازمان بنا به میزان تاثیر ایشان در انجام ماموریت پرداخت و به هزینه قطعی منظور 

شود از جمله این که فوق العاده ماموریت  می . در این رابطه نیز ایرادهاي اساسی مالحظهشود

کارکنان دولت طبق قانون مدیریت خدمات کشوري و سایر مقررات موضوعه تعیین و حداقل 

پرداخت این وجوه از محل بودجه اختصاصی در همچنین  و حداکثر در آن تعیین نشده است.

  اقدامات حاکمیتی به زائرین (مردم) است. اي ه  واقع تحمیل هزینه

ه پیش بینی نشده. مادهاي   بینی نبودن و معاف از نظارت بودن وجوه هزینه قابل پیش -

)33 (  

پیش بینی نشده هاي   ) آئین نامه، وجوهی که همه ساله تحت عنوان هزینه33(ه براساس ماد

رسد از شمول قوانین و  می عالی حجدر بودجه اختصاصی سازمان منظور و به تصویب شوراي 

مقررات عمومی و مفاد این آئین نامه مستنثی و صرفاً به تشخیص و مسئولیت رئیس سازمان 
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به عبارتی نه تنها بودجه اختصاصی سازمان از شمول قوانین و  .گردد می پرداخت و هزینه

ن وصف بخشی از این مقررات عمومی خارج و تابع این آئین نامه پراشکال و ایراد است با ای

بودجه که مقدار آن نیز قابل پیش بینی نیست حتی از نظارت همین آئین نامه نیز معاف شده 

هزینه کرد آن متوجه مسئولین دستگاه ه است و هیچ گونه مسئولیتی براي گزارش دهی نحو

  نشده است.

  ). 36(ه معاف از نظارت بودن و مشخص نبودن وجوه تنخواه گردان. ماد -

وجوهی که همه ساله به درخواست حوزه نمایندگی ولی فقیه در  :) آمده است36(ه ماددر 

شود تحت عنوان تنخواه گردان به حساب آن حوزه  می بودجه اختصاصی سازمان پیش بینی

شود و در مواردي که اسناد مقدور یا به مصلحت نباشد با تائید نماینده ولی فقیه به  می واریز

مفاد این ماده نیز بخش قابل توجهی از اعتبارات را صراحتاً از  .شود یم هزینه قطعی منظور

نظارت مبري نموده است چرا که نه تنها سقف تنخواه مشخص نشده است بلکه واریز آن به 

  حساب حوزه نمایندگی به جاي حساب عامل ذي حسابی تجویز شده است.

  ).42(ه ماد بر اساس خارج از تشریفات قانونی بودن معامالت سازمان -

کلیه معامالت سازمان را از طریق مناقصه و  ،) علیرغم این که در صدر ماده42(ه در ماد

مزایده مقدور شمرده است لیکن در ادامه با تخصیص اکثر عمالً کارپردازي مبتنی بر رقایت 

ه شود را بالاثر نموده و ب می شفاف و فراگیر که در اثر فرآیندهاي مناقصه و مزایده فراهم

عبارتی معامالت سازمان را از دایره تبعیت از تشریفات قانونی خارج کرده است. از جمله در 

شود به  می ) کلیه خریدهایی که در خارج از کشور با تشکیل کمیسیون خرید انجام7بند (

  نماید استثناء شده است. می روشی که کمیسیون تعیین

ر نمایندگی سازمان، ستاد و حوزه نمایندگی ) انعقاد قراردادهاي اجاره مسکن دفت8در بند (

ولی فقیه و قراردادهاي اجاره مسکن زایرین و نظایر آن در خارج از کشور به روش اعالمی از 

) کلیه معامالت منعقده 9سوي کمیسیون مسکن صورت پذیرفته و استثناء شده است. در بند (

م آنها منحصراً متعلق به سازمان تعاونی که سهاي ها شرکتي وابسته و ها شرکتبا مؤسسات و 

به تشخیص و مسئولیت رئیس سازمان استثناء شده است و نهایتاً  ؛باشد می و یا کارکنان سازمان

) سایر معامالتی که به تشخیص و مسئولیت رئیس سازمان به صرفه و 10این که در بند (

  صالح سازمان باشد مستثنا شده است.
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  سازمان اوقاف و امور خیریه

  عدم شفافیت مالی در منابع غیر عمومی. -

متبادله با سازمان برنامه هاي   با توجه به این که اعتبارات و منابع عمومی مطابق موافقت نامه

از بنابراین  شود می حساب و دیوان محاسبات دریافت و هزینهو بودجه و تحت نظارت ذي

شفافیت الزم نیز برخوردار است اما در باب صحت عمل مسئولین بیشتر قابل اتکا بوده و از 

مورد منابع غیرعمومی وضع به گونه دیگر و قابل تأمل است. همانگونه که ذکر شد، بر اساس 

) قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، درآمدهاي حاصله از 12ماده (

ه تنظیم و پس از تصویب محل دریافت هدایاي مستقل، حق التولیه و حق النظاره، طبق بودج

 33 رسد. ضمناً مادةهیأت وزیران رأساً توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به مصرف می

 درآمد خالص% 10معادل المثل مقداراجرت (به التولیه حق اجرایی قانون مذکور، میزان نامه آیین

  ین نموده است. درآمد) را تعی همان% 5 معادل المثل مقداراجرت (به النظاره وحق سالیانه)

وزیران  هیات 19/04/1392 مورخ ـ ه48483ت/97631 شماره نامه تصویب) 2( ماده

 )1391و  1390هاي (مربوط به چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره سال

چنانچه میزان «، مقرر داشته : 1393و  1392هاي مربوط به سال نامه ) تصویب3و ماده (

تواند مبلغ می ) باشد، سازمان1بینی شده در بند (الف) ماده (، بیش از درآمد پیشوصولی درآمد

را از خزانه دریافت و با صالحدید نماینده ولی فقیه و ریاست سازمان و تأیید وزیر  مازاد

  »فرهنگ و ارشاد اسالمی ... هزینه کند.

نظارت بر  ایجاد حساب واسطه، براي مدیریت درآمدهاي اختصاصی و عدم وجود -

  ).12عملیات مالی و اعتباري آن. ماده (

قانون  12(موضوع ماده  اختصاصی شود که درآمدچنین استنباط می 12و 1،2از مواد 

، 21 نیز حسابهاي متمرکز شماره توضیح اینکه درگذشته .شود واریز خزانه به سازمان) بایستی

ارات اختصاصی آن سازمان بوده دولتی، مربوط به اعتب حسابهاي شعبه ملی بانک 25و  23

شود. عالوه بر این سازمان با تأسیس صندوق این گونه عمل نمی حاضر حال در است ولی

براي مدیریت این وجوه ایجاد نموده است که بدون  رااي  قرض الحسنه عمالً حساب واسطه

وراي جلسه ش 1025از مصوبه  4و  3و  2 هر گونه مجوز از بانک مرکزي و بر خالف مواد

) قانون برنامه 96(ه ) ماد1(ه پول و اعتبار، ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و تبصر

 ) آئین نامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان فعالیت24(ه پنجم توسعه کشور و ماد

اعتباري نماید و هیچ گونه نظارتی نیز از سوي مراجع نظارتی ذي ربط بر عملیات مالی و  می

  شود. نمی آن
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درصد  13برداشت سیزده درصد از عواید کلی موقوفات تحت عنوان حساب  -

  مدیریتی.

و » درصد مدیریتی 13حق «سه ساله تحت عنوان اي  سازمان اوقاف اقدام به تدوین برنامه

نحوه اعمال «با موضوع  28/12/1386 –/س 32869/1/14در راستاي آن بخشنامه شماره 

نموده است که به موجب آن سرفصل » صد مدیریتی اوقافی برنامه سه سالهدر 13حساب 

جدیدي در نحوه برداشت از موقوفات را تاسیس نموده است. بدین صورت که عالوه بر 

یا اجرت المثل عمل از موقوفات فاقد وقف نامه ها   برداشت حق التولیه مندرج در وقف نامه

 13د متولی و حق النظاره در موقوفات داراي متولی) (موضوع موقوفات مجهول التولیه یا فاق

% مدیریتی) برداشت و در 13درصد از عواید وصولی کل موقوفات را تحت عنوان (حساب 

  نماید. می مصارفی که تعیین گردیده هزینه

با نیات  "فرم برنامه و بودجه سه ساله "عدم تطابق اقدامات انجامی تحت عنوان -

  واقفین .

فرم «ف عالوه بر بخشنامه فوق الذکر، مبادرت به تدوین فرمی تحت عنوان سازمان اوقا

نموده که از جمله اهداف آن » موقوفات و امور خیریه«با موضوع » برنامه و بودجه سه ساله

ایجاد و به روز رسانی بانک اطالعات موقوفات کشور در سامانه مرکزي سازمان، به روز «

آنها متناسب با اهداف انقالب اسالمی و در راستاي  رسانی موقوفات و انطباق کارکرد

تخصصی ساالنه استانی با موضوع هاي   ي نظام، برگزاري همایش سراسري و همایشها سیاست

 موقوفات و بسیاري از نیات مجعول دیگرهاي   وقف و موقوفات، مدیریت مالی بر سرمایه

چ وجه با نیات و نظرات واقفین به هی در آن نیز باشد که اهداف و شیوه عملکرد مقرر می

  .تطابقی ندارد

درصد خالص عواید معین  10التولیه، حقاي  به طور واضح این که مثالً اگر در وقف نامه

قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف و  1ماده  1شده و اداره آن موقوفه بر اساس بند 

درصد حق  10سازمان اوقاف نه تنها بر عهده آن سازمان باشد،  1363امور خیریه مصوب سال 

 13درصد از عواید کل موقوفه نیز تحت عنوان  13نماید بلکه  می التولیه خویش را برداشت

 درصد مدیریتی برداشت و به مصارفی که هیچ تطابقی با نظرات واقفین آن موقوفات ندارد

شود و چنانچه  می درصد از عواید موقوفه بدین صورت برداشت 23رساند که مجموعاً  می

درصد از عواید خالص موقوفه  10واجد متولی خاص بوده و برابر وقف نامه مثالً اي  موقوفه

درصد از  4متولی تعیین گردیده باشد در این حالت سازمان اوقاف نیز  به عنوان حق التولیه

وان حق درصد از عواید کل موقوفه را به عن 13النظاره و عواید خالص موقوفه را به عنوان حق

  نماید. می مدیریتی اخذ
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درصد از عواید  23با این فرض در موقوفات تحت تصدي و تولیت اوقاف، مجموعاً 

درصد بیشتر تعیین  10شود (در صورتی که در وقف نامه حق التولیه از  می موقوفات برداشت

متولی خاص، کند) و در موقوفات داراي نشده باشد که اگر افزون تر باشد بیشتر برداشت می

درصد از عواید  17شود سازمان مذکور  می التولیه که توسط متولی برداشتعالوه بر حق

درصد حق النظاره) که با این فرض جمعاً  4درصد مدیریتی و  13کند ( می موقوفه را برداشت

  گیرد. می درصد عواید را در بر 27بالغ بر 

ا هیچ یک از مبانی و اصول فقهی و آیین اجرایی ب 33ماده  2و  1عدم تطابق تبصره  -

  قانونی.

آیین نامه اجرایی قانون تشکیالت و اختیارات سازمان  33ماده  2و تبصره  1تصویب تبصره 

(درخصوص اضافه برداشت) و نیز بخشنامه اخیر با هیچ  1365اوقاف و امور خیریه در سال 

اینت و تضاد کامل است از جمله یک از مبانی و اصول فقهی و قانونی تطابق ندارد. بلکه در مب

جایز است واقف از منافع موقوفه، سهمی براي « :قانون مدنی مقرر گردیده 84ماده  این که در

التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل عمل متولی قرار دهد و اگر حق

خیریه مصوب سال  قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف و امور 11ماده همچنین  .»است

التولیه متولی و یا سازمان (در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات حق: دارد می اشعار 1363

در وقف نامه است و در صورتی که وقف  متصرفی) همچنین حق النظاره ناظر، به میزان مقرر

التولیه به  حقنامه موجود نباشد و یا میزان حق التولیه و حق النظاره در آن تعیین نشده باشد 

  مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواهد بود.

التولیه حق« نیز آمده است: 1365آیین نامه اجرایی قانون اوقاف مصوب سال  33در ماده 

حق النظاره ناظر اعم از همچنین  متولی و یا سازمان در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات،

ف نامه خواهد بود و در صورتی که وقف نامه موجود شخص یا سازمان، به میزان مقرر در وق

التولیه به مقدار اجرت التولیه و حق النظاره در آن معین نشده باشد، حقنباشد و یا میزان حق

المثل معادل ده درصد درآمد خالص سالیانه و حق النظاره به مقدار اجرت المثل معادل پنج 

این ماده اصوالً دلیلی براي  2و  1هاي   ح تبصرهضمناً با تصری درصد همان درآمد خواهد بود.

هاي   وانگهی آنچه در بخشنامه، مذکور گردیده است خالف تبصره .تدوین بخشنامه نبوده است

  بخشنامه مذکور نیز از جهات مختلف داراي ایراد است از جمله: 1باشد. می این ماده 2و  1

                                                             
وضعیت موقوفه متناسب و متعارف نباشد با تایید موارد استثنایی که درصدهاي مندرج در این ماده با توجه به در: 1تبصره  -1

در مواردي که سرپرست سازمان اعمال نظارت اشخاص یا ادارات حج و : 2تبصره  »شود. می سرپرست سازمان کسر یا اضافه
اوقاف و امور خیریه را در موقوفات غیر متصرفی ضروري تشخیص دهند، اجرت المثل حق النظـاره را نیـز متناسـباً تعیـین     

 .»واهند نمودخ
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حیث که عالوه بر موقوفات فاقد متولی، مطلق موقوفات را مورد نظر قرار داده است از این 

گیرد که این موضوع در تعارض با  می در بر موقوفات واجد متولی و موقوفات خاص را نیز

 قانون تشکیالت اوقاف بوده و مداخله در امور کلیه موقوفات 4اختیارات سازمان اوقاف و ماده 

در آن آمده » م انداز سازماندستیابی به اهداف و سند چش«باشد. همچنین عناوینی نظیر  می

شود موقوفات و نیات واقفین باید با چشم انداز آن  می است که با دقت در موضوع مشخص

بایست براساس مقررات شرعی و قانونی  می در حالی که سازمان اوقاف ؛سازمان تطابق یابند

  نسبت به اجراي نیات واقفین، اقدام نماید.

و اختیاري جز اجراي نظرات واقفین، به نحو مقرر را به عبارتی سازمان اوقاف، تکلیف 

نداشته و نباید بدواً چشم انداز و برنامه را تعریف نماید و موقوفات در قالب آن ریخته شوند. 

ایجاد اطمینان خاطر «مضافاً وقتی به نوع مصرف و هزینه کرد این وجوه با مبانی چون 

 - یابی به حقوق قانونی و بهبود امور رفاهی همکاران، به ویژه پرسنل قراردادي از نظر دست

بریم که یکی از اهداف سازمان در  می شویم به این حقیقت پی می مواجه» خدماتی کارکنان

  برداشت این وجوه تأمین کسري بودجه و پرداخت حقوق کارکنان آن است.

ناخالص نکته جالب تر این که به واحدهاي اجرایی تکلیف شده است در ابتداي هر سال از 

عواید کلیه موقوفات این درصد کسر و به هزینه قطعی منظور شود. به عبارتی پیش از آن که 

شود. براي  می عواید موقوفات در پایان سال مشخص شود این مبلغ برآورد و از موقوفه مطالبه

رایی آیین نامه اجرایی قانون تشکیالت اوقاف، هزینه اج 19برابر ماده اي  مثال :چنانچه موقوفه

درصد مدیریتی و  13و عمرانی داشته باشد و تأدیه آن هزینه ها، مستلزم عدم پرداخت وجوه 

تواند با تکلیف و اجباري که بخشنامه مذکور  می یا استفاده از آن و حتی استقراض باشد چگونه

% مدیریتی که در 13% مدیریتی سرباز زند و یا این که از مجل وجوه 13نموده از پرداخت 

شود براي تأمین  می داي سال از حساب موقوفه برداشت و به حسابی غیرمرتبط واریزابت

  ها اقدام نماید؟  هزینه

  سیاستی هاي توصیه و گیرينتیجه

ها و ابهامات موجود در مدیریت منابع مالی سازمان حج واکاوي چالش منظور به مطالعه این

 هايکه یافته نمود تأکید باید است. البتهو زیارت و سازمان اوقاف و امور خیریه صورت گرفته 

هاي انجام شده با خبرگان و کارشناسان تحلیل مصاحبه از حاصل هايداده براساس پژوهش این

 داشته باشد اشاره هاکامل به این موانع و چالش صورت به تواندآشنا به این حوزه بوده و نمی

 به براي توجه کشور، در آن بودن بدیع به توجه با تواندمی تحقیق این که نمود ادعا توانمیاما 

  باشد. مناسبی شروع نقطۀ مهم، موضوع این
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ها و اسناد و مدارك موجود، هاي حاصل از مصاحبهطور که از تجزیه و تحلیل دادههمان

هاي مورد مطالعه موارد هاي سازمانها و بخش نامهمشخص گردید؛ در قوانین و آیین نامه

شفافیت و ابهام در مدیریت منابع مالی وجود دارد که این امر زمینه ساز بروز متعددي از عدم 

  فساد خواهد بود.

در آئین نامه مالی آن مشهود است و اي  در سازمان حج و زیارت ایرادها و نواقص عدیده

بینی نکردن ساز و کار نظارتی پیش -افزاید مانندبر ابهام و نبود شفافیت در این چرخه مالی می

معین نبودن و مبهم بودن سقف  -قابل اتکا براي منابع مالی اختصاصی و عملیاتی سازمان. 

معین نبودن حداقل و حداکثر فوق العاده ماموریت  -  )25( تنخواه پرداختی به واحدها. ماده

پیش هاي   بینی نبودن و معاف از نظارت بودن وجوه هزینه قابل پیش -). 28کارکنان. ماده (

ه معاف از نظارت بودن و مشخص نبودن وجوه تنخواه گردان. ماد - )33(ه ه. مادبینی نشد

توان چنین می ).42(ه بر اساس ماد خارج از تشریفات قانونی بودن معامالت سازمان -). 36(

نتیجه گرفت که منابع مالی اختصاصی سازمان در حدي بوده است که در پی مطالبات افکار 

 ظران در این خصوص و صرفاً در مقام توجیه آنچه هزینهعمومی و عطف توجه صاحب ن

وضع شود و بدیهی است مادامی که رویدادهاي مالی و  شود مقرراتی هر چند ناقص بر آن می

هزینه کرد وجوه سازمان به ویژه منابع اختصاصی آن شفاف و در معرض رصد و مالحظه 

هاي فاسد جریان شائبه سوء استفاده ) قرار نگیردعموم مردم (حداقل مخاطبان و افراد ذي نفع

  سازد. را در اذهان متبادر می

عدم شفافیت مالی در منابع غیر  -سازمان اوقاف و امور خیریه نیز از ابهامات متعددي مانند

اي براي مدیریت درآمدهاي اختصاصی و عدم وجود نظارت ایجاد حساب واسطه -عمومی 

برداشت سیزده درصد از عواید کلی موقوفات  -). 12بر عملیات مالی و اعتباري آن. ماده (

فرم برنامه و " عدم تطابق اقدامات انجامی تحت عنوان -% مدیریتی 13تحت عنوان حساب 

آیین اجرایی با هیچ از  33ماده  2و  1عدم تطابق تبصره  -با نیات واقفین،  "بودجه سه ساله

کوچک از اي  این بخش بیان شد شمه برد. آنچه درمبانی و اصول فقهی و قانونی، رنج می

مترتب بر عملکرد سازمان اوقاف در مدیریت منابع مالی و حفظ غبطه موقوفات هاي   آسیب

است که با توجه به عدم شفافیت و وجود ساختارهاي نادرست اثرات سویی را در پی داشته و 

مانت، اختالس و فساد و ارتکاب جرایمی نظیر خیانت در اهاي   دارد و مؤید وجود جریان

هاي   ارتشاء در این زمینه است. بدیهی است چنین کارکرد معیوب به ویژه در تأمین هزینه

الناس اعمال حاکمیتی از محل عواید موقوفات و دست اندازي به این منابع که مطلقاً حق

نماید. در خاتمه ذکر این نکته نیز  می ضربه مهلک به فرهنگ وقف وارد ؛شوندمحسوب می

ها و ایرادهاي ذکر شده افزوده و روري است که عدم انسجام در این خصوص بر آسیبض
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هاي کالن و ارزشمند وقف را به لحاظ اعمال سالیق و فقدان شفافیت در رویدادهاي سرمایه

 نماید. مالی با مخاطره مواجه می

فصل دوم در خاتمه از تطبیق آنچه در نتایج این پژوهش بدست آمد با تکالیف مقرر در 

مدیریت منابع  ،شود که در جامعه هدفچنین استنباط می 10و 9کنوانسیون مریدا به ویژه مواد 

مالی و شفافیت در امور مزبور از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و بستر ساز وقوع برخی 

ا جرایم به ویژه تعدیات علیه اموال عمومی است، اعم از اینکه منشاء آنها اعتبارات دولتی ی

هاي وجوه و اموال افراد و اشخاص است که بنا به مقتضیاتی، مدیریت آنها به برخی دستگاه

  اجرایی سپرده شده است.

عالوه بر تبعاتی چون تضعیف باورها و  ،در نتیجه در صورت استمرار این وضعیت

 اي اجرايهاي دورهاعتقادات و سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام حاکم، در جریان بررسی

وجهه مناسبی براي  ،کنوانسیون 63مفاد کنوانسیون توسط کشورهاي عضو موضوع بند ث ماده 

  جمهوري اسالمی ایران رقم نخواهد خورد.

  منابع

  الف) فارسی

هاي فارسی از منظر اهداف اخالقی مصـوب  )، تحلیل کمی کتاب1391( آتشک، محمد، احمدي، امینه و توفان، مهوش -1

  فناوري؛ سال هفتم. و علوم در دوره ابتدایی، اخالق

) جایگاه وقف و سازمان امور خیریه در جمهوري اسالمی ایـران، فصـلنامه وقـف میـراث     1372( امام جمارانی، مهدي -2

  جاویدان، سال اول. شماره اول. 

 هـاي پـژوهش  مرکـز  رنجبـر،  احمد فساد، با مفابله حقوقی هاي چهارچوب )،1384( سوپر راج امانین، و پاآتی دبلیو اماه، -3

   .شوراي اسالمی مجلس

  حقوق وقف و موقوفه، تهران. نشر سدره المنتهی. )،1391( پور ارشد، نادر -4

: تهـران  حسن. پویان، و خاکباز افشین ترجمه توسعه، و اعتماد، دموکراسی: اجتماعی ، سرمایه)1384( بخش، کیان تاج -5

   .شیرازه انتشارات

. قابـل  20، شـماره  )1376(تابسـتان   میقات حـج  مجله وظائف، و هاحج و زیارت انتقال تشکیالت مدیریتی خط مشی -6

  http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/AC دسترسی در سایت:

   .53. شماره 18اداري. فصلنامه راهبرد، سال فساد و اجتماعی سرمایه بین رابطه )، بررسی1388( خانی، مهدي خلف -7

اداري و سیاست جنایی مقابله با آن با تکیه بر کنوانسیون سازمان ملل متحد بـراي   -)، فساد مالی1390( دادخدایی، لیال -8

 مبارزه با فساد، چاپ اول، تهران. نشر میزان.

  اول. چاب. جنگل انتشارات تهران، اداري، فساد با مبارزه راهبردهاي )،1391( غالمرضا صالحی، ذاکر -9

  اسالمی.  ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات تهران، فساد، باد زنده )،1383( علی ربیعی، -10

 دانشگاه پژوهشی علمی شروع، مجله براي راهنمایی: کیفی هاي پژوهش در گیري)، نمونه1391( دیگرانو  رنجبر، هادي -11

  دهم. ایران؛ سال اسالمی جمهوري ارتش پزشکی علوم



 125...                                فرهنگی هاي دستگاه يها سیاست و مالی منابع مدیریت بر تحلیلی

 )، وقف و سیر تحوالت قانونگذاري موقوفات، انتشارات نوید شیراز. 1378( ریاحی،نادر -12

  )، قانون اوقاف، تهران، نشر اسوه.1390سازمان اوقاف و امور خیریه ( -13

  کل کشور.  )، رسانه و نظارت در جمهوري اسالمی ایران، تهران: سازمان بازرسی1381( ساعدي،منصور -14

). سیاست جنایی تقنینی ایران در پـإیرش کنوانسـیون مریـدا، فصـلنامه     1393( سلمان پور، عباس، هادي تبار، اسماعیل -15

  . 1سیاست جهانی، دوره سوم. شماره 

بررسی آثار فساد اداري بر سرمایه اجتماعی، ماهنامه مهندسـی فرهنگـی، سـال پـنجم، شـماره       )،1389( شعبانی، احمد -16

  . 48و47

در دانشکده ریاضی:  راهنما برنامه درسی پنهان در انتخاب استاد )، واکاوي1392( عطاران محمد سعید و موحد، صفایی -17

  . سال دهم، دوره دوم: پژوهش در برنامه ریزي درسی، یک مطالعه کیفی

 و علوم در اخالق يفصلنامهجوامع،  انسانی توسعه بر اداري فساد ) تأثیر1386( اصغر فانی، علی و محسن ثانی، علیزاده -18

  . 2 و 1 هاي شماره دوم، فناوري، سال

 المللی بین حقوقی امور مرکز نشریه المللی بین حقوقی مجله توسعه، بر آن تاثیر و اداري فساد ،) 1390( فضلی،عبدالرحمان -19

 . 28جمهوري.شماره  ریاست

 ).1362( زیارتقانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و  -20

. تهران. پژوهشکده علمی کاربردي باقرالعلوم. سازمان حج و زیارت جمهوري اسالمی ایران )،1391( ی، محمدگلپایگان -21

  http://ertebatatdini.ir/Portal/Cultcure/Persian/CaseID/122599/71243.aspxقابل دسترسی در سایت: 

هاي ملی. فصلنامه اخالق در علوم و فناوري، هاي اساسی و توصیهاخالق در رسانه؛ چالش ،)1393نجف پور، شعبان ( -22

 .2سال نهم. شماره

 ایران تحقیقات اساسی قانون فسادو علیه جهانی کنوانسیون پیشگیرانه سیماي )،1391( سرمست،مریم و محمد هاشمی،سید -23

 هجدهم.  شماره پنجم، سال آزاد، حقوقی

  .امیرکبیر :ایران،تهران  مدیریت توسعه انجمن ترجمه فرهنگ، )، اهمیت1383( هانتینگتون ساموئل، و الرنس هریسون، -24

 فسـاد،  و منـع  پیشـگیري  زمینـه  در المللی بین اسناد به رویکردي با فساد پدیده به نگاهی )،1391( هانس آلبرشت، یورگ -25

 بیگی.پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. قورچی مجید مترجم

  ب) انگلیسی

26- Moran, J, Doig, A, Watt, D.(2001): Managing Anti-Corruption Agencies, Forum on Crime and Society.  

27- See eg. Queloz, N., Borghi, M Cesoni, M.L,(2000),: Processus de Corruption en Suisse.Helbing & Lichtenhahn: 

Bale, Geneve, Munich.Holden,P., Sobotka,J.: Corruption: Bernasconi, P. (Ed).Responding to Corruption. Social 

Defence, and the Protection of Public Administration and the Independence of Justice. 

28- Council of europe: summary of the organaised crime situation report,(2005), The threat of economic crime. 

Strasbourg. September 23.  

29- Transparency International(TI), the lima declaration against corruption,(1997),8 th international anit corruption 

conference, lima peru,7-11 september. 

30- Mischkowitz,R, Bruhn, H, Desch, R, Hübner, G.-E, Beese, D,( 2000): Einschätzungen zur Korruption in Polizei, 

Justiz und Zoll. Wiesbaden. 

  


