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 اشاره
دور  آموزشر  مبرارز   را د راد  رحای      » در  شره   مطرح  حاوی مباحث ، روگزارش پیش

 پرنم     است که از تاریخ 1«در ا تکار یک کمح نه و یک جاد   کننه  شحکتکشورهای 

 .  حگزار گحدیه (پکن)در کشور چین  1141تیحما   نوزده لغایت 

یرک طرح    ،  یم  مرربدمی ی یم  دم  ه     یرا طرح    راه ابریشم  دییمی   طح 

کشور جهان و توسعه دو م یح تماری  1۶گذاری در زیح ناهای اقتصادی  یش از  سحمایه

 در سرا   چرین  اسرت کره توسر    « را  ا حیشر  دریرای   »و « کمح نه اقتصادی را  ا حیش »

گذاری آن  و توان سحمایه اقتصاد چین قهرت صنعت ، پشتوانه این طح . ارائه شه ۶11 

شرور در آسریای    ه هژمون  ایرن ک ، قهرت نظام  چین  ا همحا  توانه این طح  م . است

چرین را  ، اوراسریا   ا تفوق  ح م یحهای تماری خشک  و آ ر   تیدرنهاشحق   ینمامه و 

راه   حای  آن را، موادقان این طح . سازدقهرت  حتح در اقتصاد جهان  رهنمون  یسو  ه

کمک  ره  ، کشورهای در حا  توسعه و یادتهکشورهای توسعه ها  ین شکاف زیحساخت

آن را ، امرا ماالفران  . داننره  المللر  مر    رشه اقتصادی این کشورها و رونر  تمرارت  رین   

توان  ازپحداخت دیرونش  ، که   یاری از کشورهای ههف پنهارنهم  استعماری طحح 

 . را نهارنه و قحاردادهایش شفاف نی ت

هرای اقتصرادی    ری در زیحسراخت گرذا  میلیارد دالری  رحای سرحمایه   4۶۶چین از طحح  

ایرن طرح    . کرحد  اسرت  و توسعه  ازارها رونمای   جهان  شهن گ تحش منظور  هجهان 

 . شه  استکشور ارائه گذاری است که تاکنون توس  یک  طح  سحمایه نیتح  زرگ

 رحای مهرار قرهرت تمراری چرین در شرحق آسریا          رارا  او امرا   در دور  متحه  االتیا

طرح  را   نیرز  در مقا ل چرین  . را ایماد کحد سیفیکاپ -حاکت تحنسش طح  اقیانوسیه و

                                                           
1. Seminar on Anti-Corruption for BRI Participating Countries 

2. Belt and Road Intiative (BRI) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9_%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9_%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA_%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA_%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C%DA%A9
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طور مرثرحی    ه تحه م االتیا ا قطع پشتیبان   دوناله تحامپ اما. ا حیش  جهیه را ارائه داد

 جمهرور  سیرئر ، ش  جرین پینر    ،در مقا ل. طح  شحاکت تحنس پاسیفیک را نا ود کحد

 کره   درحرال .  ح روی همگان گشود  اسرت ، اعالم کحد که طح  را  ا حیش  جهیه، چین

گرذاری   طرح  شرحاکت ترحنس پاسریفیک اقرهام  ره قاعره          یر ازطحکوشریه   مر   آمحیکا

خواهره   چرین مر   ،  کنره  سازمان جهران  تمرارت   دحاتح از معیارهای تمارت آزاد  حای

مرازاد محصروالت تمراری خرود را  ره کشرورهای درحرا          ،را  ا حیشر  جهیره    یازطح

طرح  شرحاکت   ، گرح ید انی   ه. نمایهصادر ، ای که نیازمنه کمک این کشور ه تنه توسعه

امرا طرح  را  ا حیشر     ، ذاری شه  استگ تحنس پاسیفیک یک  ازار مشتح  آزاد قاعه 

 ره نظرح   . هرای نهرادی اقتصرادی اسرت     ها  ره همرحا  پشرتیبان     ای از پحوژ  جهیه ممموعه

 ازجملره  ادتره ی توسرعه در کشورهای  گحای  حمایت رسه موج  از ضهجهان  شهن و م 

موترور ادرزایش    عنروان   ره تا این طرح  را   ،کحد  استدحصت  را  حای چین مهیا ، آمحیکا

 . الملل مطح  کنه تمارت  ین

را طححرر  در راسررتای توسررعه  « یررک جرراد  یررک کمح نرره »طررح  ،  حخرر  تحلیلگررحان

کره قصره دارد نظر  اقتصرادی جهران را از نرو       ، داننره   را الگروی چینر  مر      شهن  جهان

در شحایط  . قحار دهه اقتصاد چین ها را در مهار کنه و کشورها و شحکت ی نه صورت

 ریش از   سیمان و دوالد همچون سنگین صنایع، نه شه  استچین کُ رشه اقتصادی که

 ه  اش یاقتصادن  حای تهاوم دعالیت چی، کننه؛  نا حاین محصو  تولیه م ، نیاز  ازار چین

 حخر  ایرن را طححر     . نظرح دارد  ،حا  توسعهکشورهای دردر  ه ویژ ،  ازارهای جهان 

 ه اجرحا   ومجن  جهان  د پس از ایاالت متحه  آمحیکا که، طح  مارشا  از تح  زرگ

دونالررره  در شرررحایط  کررره آمحیکرررا تحرررت ریاسرررت جمهررروری. داننررره مررر ، درآورد

کوشه تا طح  خود را  ره   چین م ، گیحد داصله م  سیفیکاپ -شحاکت تحنس از تحامپ

چررین اهررهاف  لنررهی دارد کرره حترر   ررحای تحقرر  آن حاضررح اسررت در  . اجررحا درآورد

نوی رنه   ، ترام میلرح  . گرذاری کنره   ای کشورهای دچار د اد و  ححان سحمایهه زیحساخت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA_%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA_%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D9%81%DB%8C%DA%A9
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 :گویره  مر  1«ساخت امپحاتوری در طرو  را  ا حیشر  جهیره   : رؤیای آسیای  چین»کتاب 

ایماد م یحهای تماری جهیه و اتصرا   ، های مفیه ا تکار چین شحوع  ه ارائه زیحساخت»

  .«کحد  است هتح در آسیا 

مشحوعیت این طح  را  ره خطرح    توانه  م، چین یگذار هیسحما یها  پحوژوجود د اد در 

آموزش   حای کشورهای  یها دور انهازد و  ه همین دلیل دولت چین اقهام  ه  حگزاری 

 . نمود  است« جاد  ا حیش  دریای »و « یک جاد  و یک کمح نه»در ا تکار  کننه  شحکت

در سرمیناری کره  ره همرین منظرور      سازمان  ازرس  کل کشور جمهوری اسرالم  ایرحان   

را ارائه  1 ا نام نگهبانان را   هشهاردهنه پیشنهاد تشکیل یک گحو  ، تشکیل گحدیه   ود

، گحوه  متشکل از نماینهگان اعضا است که سه وظیفه مه  نظرارت ، نگهبانان را . نمود

بارز   ا ضمن گحدآوری تمارب اعضا در م، این گحو . عهه  داردهشهار و پیشنهاد را  ح

ای شربکه  عنروان   ره هرای مرحتب   را را  ا حیشر  را     دولت، د اد و رصه رونههای موجود

هشهارها و پیشنهادهای خود در امح مبارز   ا د اد و ، در جحیان رخهادها المنادع مشتح 

 . حاکمیت قانون قحار خواهه داد
ادم  چین  حای آموزش  آک هایکالسدر این  شه  مطح مباحث  روددر اینما امیه م 

، مشتمل  ح ساختار نظرارت و  ازرسر  در کشرور چرین      3های انضباط  و نظارت  ازرس 

قوانین و دستاوردهای ،  ازرس  و نظارت در چین و همچنین ساختارها و دنون ها کیتکن

 موردتوجره ، آموزشر  در زمینره مبرارز   را د راد      در ایرن دور   کننه  شحکتکشورهای 

  .گیحد قحارهمکاران سازمان  

  

 های سالمت اداری و مبارزه با فسادمرکز مطالعات و پژوهش 

  

                                                           
1. China’s Asian Dream: Empire Building Along the New Silk Road 

2. Whistle Blower 

3. Road Guardians  

4. China Academy of Discipline Inspection and Supervision (CADIS) 
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 00  هشت کالس در آکادمی چین                                                                                                            

 اول  کالس

اصول راهنماای ناوزدهمین کنهاره محای کازن کمونیسات       

و سااومین سحسااو عمااومی نااوزدهمین سحسااو   (CPC) 0چااین

وابساتو   (CCDI)  های انضباطی کمیسیون مرکزی بازرسی

  (CPC)بو 
 رراالتحین سررازمان ، و کمیترره محکررزی آن (CPC)کنگررح  ملرر  حررزب کمونی ررت چررین 

سرا   حگرزار شره  و دارای پرن       4 کنگح  هرح .  اشه و رهبحی در چین م  ه کنن تیهها

 :استدستورالعمل 

 ارائه گزارش توس  کمیته محکزی حزب کمونی ت چین؛ .1

هرای انضرباط     کمی ریون محکرزی  ازرسر      حرس  و ارائه گزارش توس  . 

(CCDI)؛ 

  حث و  حرس  درخصوص موضوعات مه  حزب؛ .1

 ب کمونی ت؛انتااب اعضاء کمیته محکزی حز .3

 . (CCDI) های انضباط  انتااب اعضاء کمی یون محکزی  ازرس  .4

 حگزار  ۶17 اکتبح  3 تا  11در پکن از  (CPC)نوزدهمین کنگح  مل  حزب کمونی ت 

این یک جل ه مه   حای حزب کمونی رت  رود کره در آسرتانه ورود  ره دوران      . گحدیه

                                                           
1. The Communist Party of China (CPC) 

2  . Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) 

هزای انبزطا ی و    سزازمام مرکزبی، کمیتزیوم مرکزبی رزرای رازرسزی       رکلیمدزهاد رایگیو، معاوم : مدرس.  

 (NCS)لی نظارت کمیتیوم م
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گرزارش  ، در طر  کنگرح   .  اشره  سوسیالی ت  چرین  را رویکرحد خصوصریات چینر  مر       

گرزارش  ، 11گحدته پس از کنگرح   اقهامات صورت درخصوصد یحکل ش  چین پین  

حرزب   و اصرالحات اساسرنامه   (CCDI)های انضرباط    کاری کمی یون محکزی  ازرس 

نروزدهمین کمیتره    یمورد تصویب قحار گحدت و همچنین اعضا (CPC) کمونی ت چین

 . انتااب شهنه (CCDI)  های انضباط محکزی کمی یون  ازرس 

مقحر گحدیه که وزارت نظارت و  ازرسر    ،کنگح  حزب کمونی ت نیهمههم حاساس 

حرزب   ینظرارت و کنترح  عرالو   رح اعضرا      و ادتره یحییتغ ه کمی یون نظارت و  ازرس  

مهیحان ، معاونین، وزرا ه ،  اشه میلیون نفح م  14حاضح نزدیک  ه  درحا کمونی ت که 

چین در سی ت  نظارت خرود تحرو     لهیوس  ه این. ولین دولت  ت حی یا هکل و سایح م ئ

 . ایماد کحد  و توان ت حمایت قوی از جانب محدم ک ب نمایه

تقحیبرا    کره  ینحرو   ره طوالن  در چرین و سرایح کشرورها دارد     یا نهیشیپد اد ،  ه اعتقاد ما

اعمرا  قرهرت   . تنه را آن مواجره ه ر    توسرعه  درحرا  و یرا   ادتره ی توسعهتمام  کشورهای 

 نرا حاین  .  ا د اد همحا   ود  و وظیفه حکومرت هر  مبرارز   را آن اسرت     هموار  عموم  

ریشه . دحهنگ  و همچنین طبیعت ان ان  دارد، های ماتلف   ه لحاظ تاریا  جنبه، د اد

 . ناش  از حس خودخواه   شح است، د اد در طبیعت ان ان

تصرویب قروانین    رغر   ره ،  حخ  از محدم. مح است حای ما مبارز   ا د اد یک وظیفه م ت

اصرحار ورزیره  و در مقا رل قرانون      زیر آم مف ره  همچنران  حانمرام ردترار    ، مبارز   ا د اد

 حخر  از کارکنران دولرت نیرز از قرهرت خرود  رحای تمرارت د راد اسرتفاد            . ای تنه م 

هرای   که ما جنبهشود د اد صحدا   ا پو  در ارتباط است حا  آن گاه  تصور م . کننه م 
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 مشراهه  در دانشرگا  نیرز    نرام  ربرت ماننره  حتر  در مرواردی     حمرال یغد اد را در م رائل  

 . کنی  م 

شره  و کشرآ آن    تح کوچکو  تح کوچکد ادها ، تح شود هحچه مبارز   ا د اد گ تحد 

مشرحوعیت  ، ای  آورد  دست  ه ا دستاوردهای  که در سالیان اخیح . گحدد تح م  نیز سات

و دولررت در نظررح مررحدم ادررزایش پیررها کرحد  و ایررن پیامرره تحررت رهبررحی حررزب  حرزب  

 ازه  معضرل  ، تمام  این دستاوردها رغ   ه. است آمه  دست  ه (CPC)کمونی ت چین 

مبرارز   را   ، یک  از وظایآ حزبدر این میان، . د اد در صهر تمام  م ائل ما قحار دارد

 .  اشه در ادارات م  ی از  پارتو  یکاغذ از

در این حا ،  گحدیه  است گیحد در سطح مل  و استان  اجحای  تصمیمات  که حزب م 

 هرا  آناگح مشکل و یا سوء ردتاری در  ین اعضاء حزب کمونی ت پیها کنی  در ا تها  ره  

 . دهی  تا مشکالت کوچک  ه مشکالت  زرگ تبهیل نشود تذکح م 

پیها کحدی  و  ه ایرن نتیمره    ها تاناسما د ادهای  را در سطو  حزب و مهیحان دولت  در 

هرای روا ر     راستا کمیتره  نیا درو   اشیهرا ارتقاء   حز  درونای  که  ایه روا    رسیه 

  حاسراس عمرل  لرزوم  و  ی راز   پارت مورددریادتی  که در ما .  ین حز   را تأسیس کحدی 

کره قرهرت    انره  مأمورین دولت دحاموش کحد . شود عمل نم   خو   ه، ضوا   نه روا  

م رئولیت خرود پاسراگو     در حا رح  آنها  ایه حای ارائه خهمات عموم   ه جامعه است و 

 . نهادی  ها آناین پاساگوی  را  ح شانه ما .  اشنه

 

 

   
 پاسخگویی قدرت

قراردادن پاسخگویی بر شانه کارکنان 

 حزب کمونیست  یدولت و اعضا
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. انمرام دهنره    خرو    ره  اشنه تا  تواننه وظیفه خود را  حیپذ تیم ئولکارکنان دولت  ایه 

. نی ررتنه چنرین ه رتنه امررا  حخر  دیگررح    حیپررذ تیم رئول ، هرای دولترر    حخر  از سررازمان 

 .  ایه عمومیت پیها کنه یحیپذ تیم ئول

ر سراختار  همحا   ا تحرو  د  خود، در سازوکار انضباط  حزب تحو  ایماد کحدی  کهما 

نظرارت اسرتان  کره     یهرا  أتیر هتوسرعه   لهیوس  هاین تحو  . نظارت و  ازرس  حزب  ود

 . آمه وجود ه، کننه دعالیت م تحت نظح کمیته محکزی نظارت و  ازرس  

هرای کرل در زمینره     هرای عرال  و دادسرتان     همکاری  ا دادگرا  ، تحو  دیگح در ساختار

 . کشآ و ممازات د اد  ود  است

قبال  در چین وزارت ما  .نیز تأسیس گحدیه (NCS) 1کمی یون مل  نظارت، نیا  حعالو  

، ۶11 داریر  کره در مرارس     نظارت داشتی  اما درحرا  حاضرح کمی ریون ملر  نظرارت     

وزارت . کنگح  مل  خل  چین  ا اصال  قرانون اساسر  چرین آن را ایمراد نمرود  اسرت      

توان ت  ح دادگا  عال  و دادستان کل نظارت کنه ول  کمی ریون ملر     نم قبال  نظارت 

 . توانه این کار را انمام دهه نظارت م 

جمهروری خلر     1434سرا   تأسریس گحدیره و در    1 14حزب کمونی ت چین در سا  

حرزب  . میلیرون عضرو دارد   14آمه و تا امحوز حزب کمونی ت نزدیک  ه  وجود هچین 

کنره ترا   ترالش مر   در کشور ایفراء کرحد  و    را نقش سازنهگ   ه نوع  کمونی ت چین

قرحار  ما در دور  اصرالحات و درهرای  راز در چرین     . کنه کار ، هموار   ه نفع محدم چین

مشرکالت و   ،سیاسرت اقتصراد  راز   . ردا  محدم ادزایش یادته اسرت ، دلیلو  ه همین  داری 

توان  ره معضرل د راد     های  را  حای کشور چین  ه همحا  داشته که از آن جمله م  چالش

                                                           
1. National Commission Of Supervision 



 01  هشت کالس در آکادمی چین                                                                                                            

. آمره  اسرت   وجرود  ره حرزب کمونی رت    یدر سرطح اعضرا     نیرز مشکالت. اشار  نمود

، کاغررذ ازی، ادرسررت حخرر  از کارمنررهان حررزب کمونی ررت کارهررای ن مثررا  عنرروان  رره

 . دهنه و اسحاف را انمام م  ی گحا تممل

کرارخود را از ریاسرت یرک ده رتان     ، شر  جرین پینر    ، رئیس حزب کمونی ت چین

یک سیاستمهار  حج رته   او. رهبحی حزب کمونی ت چین رسیه  است  ه وشحوع کحد  

حد  چون تمام عمح خود را در سطو  ماتلآ دولت چین  ود  و تمح ه ک ب کر ، است

 7آن   طر  وای از حزب در ده تان  رود  اسرت    سا  رئیس شعبه 7 در گذشته، او. است

در   عرهازآن . را  ه انمام رسانه  استسا   حای  هبود زنهگ  کشاورزان کارهای مهم  

و طر  ایرن مرهت دکرح خرود را  رح روی        خوانره  درسچرین   حترح  هرای   یک  از دانشگا 

استانهار ، شهحدار یک شهحستان و  عه در دو استان عها  او  .های جهیه  ازگذاشت دانش

و  مرا  را اسرحاف   . انره  راضر   رود   عمومرا   مرحدم از او  ، هح جای  که کرارکحد   او در . ود

هرای   اسرتفاد  از هترل   ازجملره حرزب و م رئولین دولتر      یدرمیران اعضرا   یر  گحا تممل

مقا له  ،  ه شهت زرگ کار حگزاری ممالس پحهزینه و داشتن ددتح ، نگهبان، متیق گحان

قوانین را رعایت کننه این امرح  ره    رتبه  عالکه چنانچه مقامات  ما  حاین  اوری . کنی  م 

محدم  ره حرزب و حکومرت اعتمراد      تاشود  م  موجبمقامات پایین ه  سحایت کحد  و 

 . نماینه

هرای ماتلرآ و کمی ریون ملر        ین سازمان 1اجحای  حنامه  حرس  و توازن ،تحو  دیگح

 هرا  اسرتان  ره   (NCS)کمی ریون ملر  نظرارت     ازسروی  ی ها ئتیه. است (NCS)ارت نظ

                                                           
1. Check and Balance 
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در  1و نقشره را   (CPC)اصو  حزب کمونی ت چرین   مشاص گحددشود تا  دحستاد  م 

 ادتره کره  گا  اتفاق م . رعایت گحدیه  است چه انهاز  زمینه مبارز   ا سوء ردتار و د اد

کننه تا  تواننه ریشره مشرکالت را در     م  ادحاد مصاحبه تک تک ازرس   ا  هایئتیه

محکزی نظارت حزب کمونی ت  ئتیهکامل   ه  گزارش، ئتیه محاجعت عه از . نماینه

جالب است .  حای حل مشکالت تصویب شود ی ها حل را شود تا  داد  م ( CPC)چین 

نظرارت  رح   . آمره  اسرت   دسرت   هدرصه از مشکالت از مصاحبه دحد  ا دحد  1۶که قحیب

. احتما   حوز د اد  ایه  یشرتح صرورت پرذیحد    دلیل ه ، های عمحان  و م ائل مال  حوژ پ

 اشره کره در ایرن زمینره      مر   ردتره  ره غرارت     هرای دارای  ازگشت  ،موضوع مه  دیگح

 ارش   ،(CPC)تصمیمات حزب کمونی ت چین . اقهامات زیادی صورت پذیحدته است

موضروع دیگرح اظهرار امروا      . حد  اسرت کر از خ  دقرح خرار     را زیادی از محدم جامعه

عمرل   دقرت   ره خصروص  نیر ا در . اشره  حزب کمونی رت مر    یم ئولین دولت  و اعضا

  حقرانون یغمنرا ع غیحمشرحوع و    از ونادرسرت   صرورت   ره درحد   دارایر  مبرادا   تاگحدد  م 

 . ادزایش یادته  اشه

هررای انضررباط   و کمی رریون محکررزی  ازرسرر ( CPC)حررزب کمونی ررت چررین  وظیفرره

(CCDI ) و تصمی   ه ممازات توسر  دادسرتان     ود مهار   یآور جمعو  1دق  تحقی

 . پذیحد  حاساس آئین دادرس  کیفحی انمام م ، دادگا  وکل 

                                                           
1. Road Map 

2. Assets Recovery 

3. Investigation 
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های انضباط  و  یک گحو  نظارت و  ازرس  در آکادم  چین  حای  ازرس  مثا  عنوان  ه

و  مصاحبه نمرود  در رو رو صورت  هادحاد  تک تکم تقح گحدیه و  ا  (CADIS) نظارت

 . و پیشنهادهای خو    حای  هبود امور داد  شه ی شناسامشکالت 

 رحای مبرارز   را     نیر ا  رح و عالو   است 1صفح، میزان تحمل د اد، حاضح در چین درحا 

هرا طیفر  از    ممرازات . محرهودیت  وجرود نرهارد    گونه چیه، های دولت  د اد در دستگا 

، مقررام یعررهم امکرران ارتقررا،  حکنرراری از حررزب، هیشرره هشررهار، (warning) هشررهار

 . شونه یک سا  تعلی  و دو سا  تعلی  را شامل م ، از پ ت دعل  ی جا جا ه

  

 

                                                           
1. Zero Tolerance Corruption 
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 دوم  کالس

ساختار سازمانی و اثرات قانون سازمان اداری کشور چاین  

 0های انضباطی و نظارت برای اسرای بازرس
 حرزب کمونی رت چرین قرحار     نظح حیز( CCDI)های انضباط   کمی یون محکزی  ازرس 

 1جمعیت  حرهود    امیلیون نفح عضو در کشوری  14حزب کمونی ت چین دارای . دارد

 . میلیون نفح است 11۶میلیارد و 

ساختار نظرارت در کشرور    تاتصمی  گحدته شه ، حزب کمونی ت همهه  عه از کنگح  

شر  جرین پینر  در    ، لد یحکر . استحاتژیک پیشرحدت نمایره   ازنظحپیها کنه و  چین ارتقا

 . قحار دارد( CCDI)های انضباط   کمی یون محکزی  ازرس  رأس حزب کمونی ت و

  دان  آیا شما  ا تاریخ چین آشنای  داریه یا خیح؟ سی رت  نظرارت در چرین تراریا     نم 

شحوع شه و در زمان پادشاهان دیگح ادامه پیها « هان» یامپحاتورطوالن  دارد که از زمان 

 . تحگحدیه  استمهرن در زمان دعل  کحد و سپس

 اشه در  نظارت  در چین م  نهادیکه ( CCDI)های انضباط   کمی یون محکزی  ازرس 

اعضرای  . ایمراد گحدیره  اسرت    3هرا  شهحسرتان  سرطح  و 1سرطح محلر   ،  سه سرطح ملر   

 . هنشو توس  حزب کمونی ت چین انتااب م  (NSC)کمی یون مل  نظارت 

                                                           
و کمیتزیوم ملزی   ( CCDI)هزای انبزطا ی    زانک شیایگیو، اداره مرکبی کمیتیوم مرکبی رازرسزی : مدرس.  

 (NCS)نظارت 

2. National Level 

3. Local Level 

4.Community (Country) Level 
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سی ت  نظرارت در سرطح محلر  و اجتماعرات     ،  تحزب کمونی نوزده پس از کنگح  

 . محل  نیز ایماد شه

نظارت  در چین در قحن  نهاد االتحین ، (CCDI)های انضباط   کمی یون محکزی  ازرس 

در . حرزب کمونی رت انتاراب شره     نروزده   کنگرح   وسیله هرئیس آن  است کهحاضح 

یس شره و  اولین  ار در شانگهای تأساین نهاد، که  آمه تاریاچه حزب کمونی ت چین 

 ازصحبت   هنگام آن در. رسیهتصویب   هاولین  حنامه حزب کمونی ت ، در اولین جل ه

 ماننره آن نظارت مال  و ، های نظارت سازمان  سی ت   عههاایماد سی ت  نظارت نبود اما 

 ه عرالو ،   .اساس  درخصوص نظارت ایماد گحدیه قانون درتأسیس شه و سپس دصل  

ایرن امرح    چحاکره حزب کمونی ت  رود   ی ح روی اعضا، در چیندر ا تها تمحکز نظارت 

 . توان ت شهحت حزب را ارتقا  اشه م 

هرای   کمی ریون محکرزی  ازرسر    »تصمی  گحدرت   حزب کمونی ت چین، 1447درسا  

انضرباط را در   ترا  نمرود  ترالش  ا تها در ورا در سطح مل  و محل  ایماد نمایه  «انضباط 

شران  »مرورد مح روط  ره     ازجملره د راد در تراریخ چرین     مرواردی از . حزب نهادینه نمایه

شرحکت  در انقرالب  سرا    ۶  ره مرهت    نفحاین دو . وجود دارد و یک نفح دیگح« دانشان

این  اما شهحداری ه  رسیهنه و عضو  حج ته حزب کمونی ت  ودنه منصبداشتنه و  ه 

 هرا  آناعرهام    عره از . و  حاساس رأی دادگرا  اعرهام شرهنه    روی آوردنهدو نفح  ه د اد 

 اشرنه   ه  دارای خطا و مفاسره مر    دیگح مشاص شه که دو هزار نفح دیگح از م ئولین

هرای   نشان از عزم کمی یون محکزی  ازرسر   م ئله، این. ه   حخورد گحدیه ها آنکه  ا 

کنگرح  حرزب   ، 1441  عره از دسرامبح  .  رحای مبرارز   را د راد داشرت     ( CCPI)انضرباط   
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دی را در سطو  دحدی  حای محدم تصویب کحد و چرین رشره   های زیا کمونی ت آزادی

 . اقتصادی   یار زیادی داشت

حرزب کمونی رت    ینظارت و  ازرس  در چین در ا ترها  رح روی اعضرا    نکهیانکته مه  

. حزب را مشاص کنه زنهگ توانه محگ و  حزب م  یردتار اعضا چحاکهمتمحکز  ود 

کرره کمی رریون محکررزی   ه شررهتصررمی  گحدترر  حررزب کمونی ررت چررین  14در کنگررح  

و سپس کار  شود ا وزارت نظارت و  ازرس  چین ادغام ( CCDI)های انضباط    ازرس 

 یرو دوماننره  ، دو سازمان  ا یرک عملکرحد داشرتی     نیچ در، درواقع. یا هنظارت ادامه 

وظیفه نظارت و  ازرسر  دریرک سرازمان    ، یک سکه که  ا ادغام این دو سازمان نظارت 

 . یادت واحه ادامه

و ( اسررتان )محلرر  ، هررای انضررباط  در سررطح ملرر  ادارات کمی رریون محکررزی  ازرسرر 

، مررهارس، ارترش   رح تأسریس گحدیره  و ایرن کمی ریون در سرطح اسرتان         هرا  شهحسرتان 

کنره و   هرای اقتصرادی و غیرح  نظرارت مر       سرازمان ، صرنعت ، هرا   یمارسرتان ، هرا  دانشگا 

هرای انضرباط     قتر  کمی ریون  ازرسر    و. جایگزین ادارات کل نظارت اسرتان  گحدیره  

(CCDI ) کمی یون محکرزی   گزارش آن را  ه، کنه در سطح استان  د ادی را کشآ م

مرا در  . دحسرته  ملر  و همچنرین حرزب کمونی رت مر       هرای انضرباط  در سرطح     ازرس 

های  ازرس  و نظارت م تقح داری   تی ،  استان وهای اداری خود در سطو  مل   دستگا 

 . نماینه نظارت م  1دائ   حتک تک ادحاد تصور  هکه 

احکرام مح روط  ره     اشره و   صادر  مح وط  ه موارد جزئر  مر    احکاماغلب در این حا ، 

عرهم ارتقراء   ، ترذکح  شرامل ممرازات  . گرحدد  ممازات سنگین در موارد کم  صرادر مر   

                                                           
1. One by one Supervision 
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هام اع  حت وسا   ۶ زنهان تا ، های اجتماع  ایماد محهودیت، شغل  ی جا جا ه، شغل 

و   پررا ، 1خررواهی  کرره اعضرراء آن ودررادار مررا حز رر  مرر .  اشرره در مرروارد خرراص مرر 

، (ی راز   پرارت ) یر  گحا فره یطا، دزدی، اختالس، د اد؛ رشو  جحای .  اشنه1حیپذ تیم ئول

  .استمنا ع کشور  دادن ههر، ی گحا تممل و سوء مهیحیت

، گراه  اعملیرات کار  انمرام ، هرای  ماننره سرثا  کرحدن     های خود از روش در  ازرس ما 

 . نمایی  مصاحبه و پحسشنامه استفاد  م ،  حرس  اسناد، مشاهه 

و درصورت عرهم    ود  آور الزام شونه    ازرس ه م ئولین دستگا   شه  ارائهپیشنهادهای 

 .  ایه  حاساس قانون پاساگو  اشنه، اجحا

 ارش    رح  مشرتمل ( CCDI)هرای انضرباط     کمی یون محکرزی  ازرسر    ساختار سازمان 

هرای  ماننره     ارش  نیر ا  رح عرالو   . اسرت  4 رازنگحی   ارش  و 3 ارش  ازرسر   ، عموم 

  رح نظرارت  ، روا   عموم ،  اش حقوق ، پژوهش و تحقیقات، الملل نی های  همکاری

هرای   کمی یون محکزی  ازرس  ساختار درکارکنان دولت و رسیهگ   ه شکایات  ردتار

، هرای انضرباط    کمی ریون محکرزی  ازرسر     سراختار  در. وجود دارد( CCDI)انضباط  

هرای   حکومت)استان   ساختار در  آنیازد  ادار   ازرس  و نظارت وجود دارد که مشا ه 

ادارات . خرورد نیرز  ره چشر  مر     ( شانگهای، ماکائو، کن  هن محل  خودماتار ماننه 

ی رت   ایر  یرک س    را ایرن کرار توان رته    مرا  . ه تنهادار   4 مشتمل  ح،  ازنگحی و ج تمو

                                                           
1. Loyal 

2. Clean 

3  . Responsible 

4. Supervision  

5. Investigation, supervision and review 
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های   ازرس  دیگح  اعنوانیک نوع  ازرس   ،نیا  حعالو  . ی یایماد نما 1 حرس  و توازن

 . های چین  هماوان  دارد وجود دارد که  ا خصوصیات  ازرس    ئتیه

 د اد  او ایماد دحهن  مبارز   ضهد ادهای  ارائه آموزش، م ئولیت ادار  روا   عموم 

 ره مرحدم    د راد   را دولت  و جامعه و ارائه اخبرار مبرارز    م ئولین  نی  درو سالمت اداری 

 .  اشه م 

هرای   هرای کرار حدی  رحای  حرسر  ویژگر       اجحای پژوهش،  اش تحقیقات و پژوهش

 . دارد  حعهه مفاسه و ارائه راهکار  ه دولتمحدان را 

پیشنهادهای حقوق   حای اصال  قوانین و مقحرات مبارز  و پیشرگیحی از  ،  اش حقوق 

 یها ئتیهقوانین و مقحرات الزم را  ه   اش حقوق ، عالو   ح این .دهه د را ارائه م د ا

 . نمایه  ازرس  ارائه م 

هرای انضرباط     ادار  امور  ازنش تگان در کمی ریون محکرزی  ازرسر    ،  ا عنوان یا ادار 

زی نمایه و رئیس کمی یون محک وجود دارد که خهمات  را  ه کارکنان  ازنش ته ارائه م 

  رح عرالو   . آورد م  عمل  هعیادت ، ها  ازنش ته ازحت  ، (CCDI)های انضباط    ازرس 

آکرادم   نروع   ، (CCDI)هرای انضرباط     محکز آموزش کمی یون محکزی  ازرس  ،نیا

هرای مح روط  ره      اشره کره آمروزش    م ( CADIS)انضباط   یها   ازرس و حای نظارت 

یرا مرهیحیت    کارکنان امورادار   ه عالو  . مایهن اجحای  م  نیچ درنظارت و  ازرس  را 

 در. دارد وجرود ( CCDI)هرای انضرباط     کمی یون محکزی  ازرس  نیز در، 1منا ع ان ان 

 1۶، نظرارت و  ازرسر    ادارات از هحکرهام  در، های انضباط  کمی یون محکزی  ازرس 

                                                           
1. Check and balance 

2.Tour Inspection 

3. Human resource management(HRM) 
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 ه ت  و ادتاار س نظارت و  ازر1 13من رئیس ادار  .  اشنه م  کار  همشغو    ازرس نفح

 حای کنفحانس سرازمان   که  زمان در. نمای  ادار  مهیحیت م  نیا دررا نفح  11۶که دارم 

ادرا  د راد   شراخص  دررتبره چرین   ،  ه تایلنه ردته  رودم  د اد  املل متحه  حای مبارز  
 (CPI )حیمره  نفرح هرزار   3۶۶حرهود   نیچر  درمرا  . خوب شه  است االنول  ، پائین  ود 

و ساختارهای سازمان  را  ره نحروی    سازوکارهاما . ی ینظارت نما ها آن  حه  ایه داری  ک

  رح عرالو   . و کارکنان دولت  تمایل   حای د اد نهاشته  اشرنه  مأمورانای  که  ارتقاء داد 

 را د راد قراطع     مبارز  در ه دنیا نشان داد که چین ، ممازات سات ادحاد   یار داسه ،نیا

 . ین تحمل وجود د اد را نهارنه ود  و دولتمحدان چ

 :گیحد های زیح صورت م  رویه د اد  ادرزمینه مبارز  

 آن ی شناساد اد و  1موارد کحدن هایپ .1

 آن ودصل حلرسیهگ  و  . 

 مصاحبه  ا ادحاد محتب  .1

 راست  آزمائ  اولیه .3

  ازنگحی تحقیقات صورت پذیحدته .4

 ارائه تذکح  ه دحد خاط  درصورت اححاز خطای کوچک .1

   درصورت اححاز د اد  زرگیقضا یها دستگا پحونه   ه  ارسا  .7

 حاسراس   ،عرالو   رح ایرن   .  اشره  یک منبع  حای کشرآ د راد مر    ، ها شکایات و گزارش

. کنری   مر   کشرآ  راو دیوان ح ا حس  نیز موارد د اد  قضای های  های سازمان گزارش

                                                           
1. The 14th Department of Review and Investigation 

2. Corruption Perception Index (CPI) 

3. Cases 
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مروارد د راد را      کره پریش از ایرن، زمران   .  اشرنه  اعتماد قا لمنا ع  حای کشآ د اد  ایه 

کحدنره ولر      رحای منرادع شاصر  خرود اسرتفاد  مر        آن از مأمورانکحدی   دریادت م 

 . ای  های رانت جویان را   ته حفح ، درحا  حاضح

مرحتب   را    توان رتی  مروارد  ( IT) اطالعرات  یآور دن  حهای مبتن   ما  ا استفاد  از سی ت 

د راد   یهرا  نمونره در ، کز شوی  و ری ک د ادمتمح ها آن  ح کحد  و تیهها  هتحد اد را 

 . پایین آمه

مرا  ایره ظرحف    ، و درحرا  حاضرح   گحدت قحار یمورد ازنگح ،سا  گذشته قانون نظارت

 . ی  ا نظارت و  ازرس  را تهوین نمای ها و دحآینههای جهیه محتب  یک ما  رویه

مورد د اد  حرسر   ، ینگار نامه لهیوس  ه ا تها دراست که  صورت نیامحاحل رسیهگ   ه 

. پرذیحد  راسرت  آزمرای  صرورت مر     ، هرای واصرله   درخصوص پاسرخ  سپس وگحدد  م 

ممکن است دستور توقآ  حرس  صادر ، کاد  متقن نباشه انهاز   هشواهه  که  درصورت

 . آیه دست  هگحدد تا اینکه شواهه دیگحی  حای  حخورد  ا مورد مح وطه 

 هرا  سرثا  شود که  ه  رسم  از دحد خواسته م  ینگار نامهو استف ار  حاساس  مصاحبه در

درخصروص  . گرحدد کره اشرتبا  جرواب نههره      پاسخ کتب   ههه و  ه وی یرادآوری مر   

پاسرخ    ایره  شرونه   مصراحبه درحد  . شود روش استفاد  م  نیا از حرس  مشکالت عموم  

هرا   پاسرخ   ای ت  پائین ورقه رئیس گحو  مصاحبه م . روز ارائه نمایه 4سثاالت را ظحف 

 . را امضاء نمایه

ها دریادتی  که دالیرل مروجه   رحای انمرام امرح مح روط وجرود         اگح پس از مطالعه پاسخ

 .  نهی  پحونه  را م ، داشته است و قانع شهی 
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راسرت   ، وارد مححله انمام امور  ازرس  محتب   ا یک مورد د اد گرحدی   نکهیا ازما قبل 

. دهری   هرای دریرادت  انمرام مر      موجود و پاسرخ  ر مها وآزمای  اولیه  حاساس شواهه 

 هیر ته راشه  و یا رونوشت ددراتح ح را هاری    ی حدار  کپمححله از اسناد  نیا درمعموال  

تی  راست  آزمای  اولیه متشرکل  ، (NCS) حاساس قانون کمی یون مل  نظارت . کنی م 

تری   ، هرا   حاسراس یادتره   .نفح ه  تشرکیل شرود     توانه  ا البته این تی  م ، نفح است 1۶از 

رئیس و اعضراء تری  راسرت     .  ه مورد دیگح متفاوت است یمورد ازراست  آزمای  اولیه 

تصرمی     عرهازآن گرحدد و   کننره و  ره مقرام  راالتح ارجراع مر        آزمای  آن را امضراء مر   

ممکن است تصمی  گحدته شود که پحونه  تشرکیل  . گیحی  که امور چگونه ادامه یا ه م 

 در. ی ه پحونه  را  ه دادگا  ارسا  نمرای  ه ج تموهای خود ادامه دهی  و یا اینکیا  گحدد

پرس  ، گرحدد  مر   یآور جمرع مححله اسناد و مهار  مه  و اصل  دا   حنقض قانون  نیا

 . شود مححله تشکیل م  نیا درپحونه  

توانره  رهون    کنه کره آیرا پحونره  مر      در این مححله مشاص م شواهه گحدآوری شه  

مهر  و  ، خیح؟ این مححله  ه همین جهت خیل  ح راس  ای وار  ه دادگا  دحستاد  شود اقح

 . حیات  است

و راسرت    یآور جمرع  عه از تشکیل پحونه  اگح مشاص شود اسنادی که در مححله قبل 

 . مأموران مح وطه  ایه پاساگو  اشنه، انه واقعیت نهاشته، آزمای  گحدیه

توانره  را دسرتور     ها مر   این رویه، م شود و در موارد مه ما  انما 1این مححله  ایه ظحف 

، مرا  کرل ایرن محاحرل انمرام نشرود       1 اگح تا. انمامه طو   هما   1مقام  االتح حهاکثح تا 

مشراص شرود کره تری   رازنگحی و       کره   درصرورت قانون   حاساس. شود پحونه    ته م 
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توانرره دررحد را  مرر ،  حخررورد نمررود  اسررت د رراد درخصرروص حرسرر   رره شررواهه مررتقن 

 . و یا دستور توقیآ موقت اموا  وی را صادر نمایه الاحو  ممنوع

نماینره و پیشرنهاد  رحای     همه اعضاء گحو  آن را امضاء مر   ،پحونه  کامل شه نکهی عهازا

مشاصرات مرته  و نحرو  رسریهگ   ره آن      . شرود  ارسا  پحونه   ه مححله  عهی داد  م 

توسر    دست آخرح له محاحل اداری ححکت کحد  و این پحونه  در سل . گحدد عنوان م 

وقروع جرحم    درصرورت پحونره   ،  االتحین مقام هییتأ عه از . گحدد م  تأییه االتحین مقام 

قبل از ارسرا  پحونره   ره دادسرتان   را  ارش  رازنگحی        . گحدد  حای دادستان  ارسا  م 

 هححررا   رره  . گررحدد و  ررا آن  اررش مشررورت مرر   شرره  گحدتررهتمرراس  1پحونرره  د رراد

گرحدد ترا مححلره     پحونه   ه دادسرتان  ارجراع مر    ، جحم  اتفاق ادتاد   اشه که  درصورت

دادستان اسناد را  حرس  اولیه کحد  تا تشایص دهه که آیا  ه . اولیه  ازپحس  آغاز گحدد

 ای رت  اسرناد و مرهار      کیفحی م  آئین دادرس   حاساسدادگا  ارجاع گحدد یا خیح؟ 

دادسرتان  اسرناد را کراد  تشرایص نههره آن را  ره        که  درصورت.  اشهمثبته در پحونه  

 . تا دو ار   ازرس  صورت گیحد گحدانه   حم( NCS)کمی یون مل  نظارت 

 ایره  ره وظیفره نظرارت       ا تهای  در یما  حای اینکه  توانی   ه وظیفه تاریا  خود عمل نما

کنی  تا  تروانی   یمارهرای جهیره     های گذشته استفاد  از روش ما  ایه .خود اهمیت دهی 

اگح یک  از م ئولین دولت  محتکب اشرتبا  و خطرای  گحدیره    . نمایی را درمان ( د ادها)

در . اصال  نمایه، دهی  تا خود را قبل از آنکه دیح شود ا تها  ه وی تذکح داد  و وقت م 

 ایره  مرا  . ش  جین پینر  را داریر    جمهور سیرئ، (CCP)حزب کمونی ت چین محکز 

                                                           
1. Case review 

 .نماید های سازمام رازرسی عمل می رسد که این رخش، همانند دفتر رررسی و تنقیح گبارش ره نظر می .2
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نظارت  ح حرزب  ، وظیفه ما. نمایی  م تحک ، جایگا  نظارت را در سی ت  حکومت  چین

 ایه  ح موارد مهر   ازرسر  را   .  اشه ها م  آن داشتن نگهها عضو آن و پاساگو  و میلیون

 . پیگیحی کنی  را  حرس  و شه  کشآو همچین موارد د اد  نمایی اعما  

 ازرسر    ئتیهاری  و ه   ازرس  در قالب استقحار حاضح ه   ازرس  انضباط  د درحا 

در محکررز تمررام   1 ازرسرر  انضررباط   . دائرر  صررورت  رره شررونه    ازرسرردر دسررتگا  

ایرن  ازرسر   حاسراس قروانین و مقرحرات داخلر  حرزب        . های حزب قرحار دارد   ازرس 

 شرررود و مشرررتمل  رررح انرررواع   درخصررروص سرررحان حرررزب و اعضررراء آن انمرررام مررر   

اطمینران از ایرن اسرت    ، ههف این نوع  ازرس .  اشه ادحاد متالآ م   حایها  مححومیت

 . انه حزب مقحرات را رعایت کحد  یکه اعضا

های مرحتب   را دولرت      ازرس   ح تمام م ئولین دولت  در تمام  اش، نوع دیگح  ازرس 

 گرحدد اعمرا     ایره این نوع نظارت ،  حاساس قانون اساس  و قانون نظارت چین.  اشه م 

وظیفره خرود را مطرا   قرانون انمرام      ، مطمئن شوی  همه م رئولین و کارکنران دولتر    تا 

شهنه و مهیحان  ازرسر    دق  کارمنهان  ازرس  م ، قبال   حاساس قانون نظارت. دهنه م 

چره عضرو حرزب  اشرنه و چره عضرو حرزب        )حاضح هر  مرهیحان    درحا اما ، شهنه نم 

 اصال  ا . شونه لتمحدان همگ   ازرس  م مشاوران و دو، مقامات سیاس و ه  ، (نباشنه

 . های نظارت و  ازرس  استان  تشکیل شه  است کمی یون، قانون نظارت در چین

 ازرس  م تقح در  یها ئتیه. ای   اش پیشگیحی از د اد را نیز ایماد کحد ، عالو   ح این

 فره یوظ انمرام در کمی یون نظارت و  ازرس  محکرزی   موردنظحهح دستگا  زیحنظح  اش 

را هر  انمرام   ( رسیهگ   ره شرکایات محدمر    )عالو   ح این وظیفه آمبودزمان  . کننه م 

                                                           
1.Discipline Supervision 
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نظارت  است که توس  مهیحان سطح  اال  ح مهیحان سطح پرایین  ، نظارت دیگح. دهنه م 

از ترح    ح مهیحان سطح پایین  ایه مهیحان سطح  اال،  حاساس قانون نظارت. گیحد انمام م 

 (TourInspection)ها   ازرس  م تقح در دستگا  یها ئتیه.  اشنه خود نظارت داشته

ها و همچنین محاکز مال  م رتقح ه رتنه و شرکایات و مروارد      دانشگا ، در تمام  ادارات

 دسرت   ره از ایرن نروع  ازرسر     ، درصه موارد د اد 1۶. شود انتقا  داد  م  ها آند اد  ه 

 . اولویت  حای سی ت  نظارت چین است آمه  است  ه همین دلیل این نوع  ازرس  یک

کنی  و چنانچره   ها را نیز  حرس  م  م ائل استحاتژیک و سیاست، های خود در  ازرس ما 

آن را ،  ا قانون ماالفت داشرته  اشره و  اعرث  وروکحاسر  و یرا تشرحیفات زائره گرحدد        

سرت کره  ره    دل فه دیگح ایماد تحو  در نظرام  ازرسر  ایرن ا   .  یینما  مو یا لغو  اصال 

عرالو   . نمرایی  و جمعیت اهمیت  ههی  تا  توانی  اههاف حزب را اجحایر     تیز  یمح

کحد  و تمحکز خود را  ح ادحادی  مبارز  ادتهی سازمان  یهای مادیای  و جحا  ح این  ا گحو 

.  یا داد قحار ، انه های مادیای  پنهان شه  حزب ه تنه و پشت این گحو  ی اال رد که در 

های جهیه نظارت  دق  کارمنه م رئو  نی رت  لکره رئریس وی هر  م رئو         یاستدر س

مروارد زیرادی وجرود دارد کره روسرا را  رحای انمرام خطرا توسر            رحا  حاضحد. است

های خود را  ح روی کمیتره محکرزی حرزب     ما  ازرس . ای  کارکنان خود پاساگو نمود 

یک  که  درصورت. نمایی  یساز پا ای  تا  توانی  دضای سیاس  آن را  ه  متمحکز کحد 

گذاری  و در یک دضای آزادانره   ای م   ا وی جل ه، م ئو  دولت  خطای  محتکب شود

 ره علرت   ، هزار نفح  14 حاضح  ح درحا . خواهی  تا مشکل خود را شح  دهه از وی م 

 فره یوظ انمرام  حای انتااب مهیحان دولتر   . ای  های اجتماع  اعما  کحد  د اد مححومیت

مناسب و همچنین پا  دسرت  مرهنظح اسرت و مرا ایرن مروارد را درخصروص         رتصو  ه
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او   ه پحونه  ما در وهله . کنی   حرس  م ، خواهنه منصوب شونه م ئولین دولت  که م 

کنی  و سپس  ه م ائل شاص  و خصوصریات شاصریت  وی    این م ئو  دولت  نگا  م 

قرحار   موردتوجره صوص این درحد را  های د اد درخ گزارش، عالو   ح این. کنی  توجه م 

 . وی عوض نمایه درموردکه ممکن است واقعیت را  دهی  م 

پاسراگو    ایهاصو  اساس   ازرس  چین این است که اعضاء حزب در تمام  مقاطع از 

و پاساگو کحدی  و  حیپذ تیم ئولرا  ها آنگذاشتی  و  ها آن عهه   حما م ئولیت را .  ود

 . این کار  زرگ   ود

و کمی ریون ملر  نظرارت    ( CCDI)هرای انضرباط     من در کمی یون محکرزی  ازرسر   

(NCS) ،   موارد   یار زیادی از د اد را  حرس  کحد  و  ا تعهادی زیادی از مروارد نقرض

اعضراء   عهره  را  ح  یحیپذ تیم ئول  ایهدهه که  تمح ه من نشان م . ام قانون مواجه  ود 

 . حزب در تمام  سطو  قحار داد

. های اداری نیز نظارت داری  تا پاساگو  اشرنه  ما  ح  اش نظارت دستگا ، و   ح اینعال

مرا در نظرارت ایرن اسرت کره نقراط کلیرهی را         دل رفه .  ینام  ماین را نظارت  ح ناظحان 

ایرن امرح  رهین معنر      . ادحاد کلیهی در حزب الگوی مرحدم ه رتنه   چحاکه ازرس  کنی  

 . لگو  اشنه و  ح زیحدستان خود نظارت داشته  اشنهاست که م ئولین دولت   ای ت  ا

رهبرحان  ایره کر  خطرا     . رهبحان کلیهی وظیفه سنگین الگو  ودن  حای دیگحان را دارنره 

تروانی  دولتر  پرا  و     اسرت کره مر     گونه نیا. را محتکب نشونه ی خطاکننه و یا اصال  

 . آوری  وجود  ه  اصهاقت
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مصراحبه کرحد  و  ره وی ترذکح     ،  را درحد    یینمرا   مر های  کره  حرسر     ما در اکثح پحونه 

 حای شرمار کمترحی مححومیرت در نظرح گحدتره و  رحای شرمار   ریار کمترحی          . دهی  م 

 . گیحی  های سنگین درنظح م  ممازات

 . ای  ما از ممازات  ه سمت صیانت از مهیحان و کارکنان خود ححکت کحد 

را شرکار  ( مف هان سرطح  راال  )کنی  و  بحها ما  حای حفظ منادع محدم  ایه  ا د اد مبارز  

 . نظارت قاطع نهاری ، کنی   هون شکار مف هان  زرگ ما دکح م . نمایی 

نبایره  . آورد  اسرت  دسرت   ره چین یک مودقیرت و پیرحوزی  رزرگ در مبرارز   را د راد       

این راه  است که پایان   حای آن . استقامت و پایهاری و جهیت خود را از دست  ههی 

جای  نی ت کره سی رت    . ما  ایه پیشگیحی از د اد و  ازدارنهگ  را ادزایش دهی . نی ت

از تفکرح مرن و    یا خالصره م ائل  که عنوان کرحدم  . نظارت نتوانه درب آن را  از نمایه

 . اقهامات نظارت  چین  ود

 یپرا   حازنره   مهر  نی رت کفرش     :گویره  که م    در کشور چین وجود داردالمثل ضحب

یعنر  مهر  نی رت چره ک ر       . مواظب نو   ین  خود  اشه  ایهاو ، یا نباشهک    اشه 

 ای ت  مواظرب   م  درهححا ، کن  و چه م ائل و یا مشکالت  داری م  کار چهه ت  و 

 . اعما  و ردتار خود  اش 
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 سوم  کالس

 0های اداری چین دستهاه حویوس بونظارت و بازرسی 
اسرت کره در قرانون اساسر  و      یشنهاد ح  هح شهحونهشکایت و یا پی، در چین اعتحاض

رسریهگ   ره شرکایات در      ارش  در. اسرت  شره   شرناخته حزب کمونی ت  ره رسرمیت   

CCDI ،1۶ ارائره  ، نامره پ رت    لهیوسر   ره شرکایات  . دهنره  مر   هزار نفح  ه شکایات پاسخ

الکتحونیکرر   صررورت  رره، در دیررهار  ررا مررحدم، کتبرر  و حضرروری صررورت  ررهشررکایت 

(Report on-line) ،وی چت  شبکه اجتماع   یازطح وایمیل ، پیامک( Wechat) 

 . گحدد دریادت م 

هرای دولتر  و    پحاکنهگ  شکایات در سرازمان ، گزارش شکایات  ه لحاظ تعهاد هحروز

. گرحدد  و  ه مهیحان مح وط ارائره مر    شه  خالصه، شکایات موضوعاتها و  وزارت خانه

ارائرره  رره کمی رریون محکررزی   ررحایاز شررکایات هررای تحلیلرر   گررزارش، عررالو   ررح ایررن

 حخر  اوقرات   . گحدد و طح  در جل ات مح وطه تهیه م ( CCDI)های انضباط    ازرس 

تعرهاد و  ، موضروع شرکایات   درخصروص های خاص  ه سفارش مرهیحان ارشره    گزارش

مح رروط تهیرره  یهرا  لیررتحلماتلرآ اداری  رره همرحا     یهررا دسرتگا  در  هررا آنپحاکنرهگ   

 . گحدد م 

وجرود دارد کره ن ربت  ره نظرارت  رح نحرو          ق رمت  ، در  اش رسریهگ   ره شرکایات   

شرکایات  کره حالرت اورژان ر  و      نیر ا  رح عرالو   . نمایره  رسیهگ   ه شکایات اقهام م 

                                                           
و کمیتیوم ملی ( CCDI)های انبطا ی  میتیوم مرکبی رازرسیشیانگ جینگ فنگ، مدیر کل در ک: مدرس.  

 (NCS)نظارت 
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در رسیهگ   ره  . گیحد مورد رسیهگ  قحار م  تیدور  هخار  از نو ت و ، ضحوری دارد

 :گحدد شکایات اصو  زیح رعایت م 

 گحدد؛ اس  و سایح قوانین کشور توجه م  ه قانون اس -

  ایه  ه ماهیت شکایت توجه داشت؛ -

 توجه شود؛،  ایه  ه ادحادی که در شکایت و یا گزارش درگیح ه تنه -

 ؛ ایه رعایت شود مححمانه مانهن نام شاک  ازجملهمححمانه  ودن شکایت  -

 . صالحیت دپارتمان مح وطه  حای رسیهگ   ه شکایت اححاز گحدد -

، در ارجراع شرکایت  . شرود   حای پاسراگوی   ره سرازمان مح وطره دحسرتاد  مر        شکایت

رئریس   سرطح  درگرحدد یعنر  اگرح رسریهگ   ره شرکایت  ایره         رعایت م  محاتب سل له

چنانچه شکایت از دحدی که  مثا  عنوان  ه. گحدد  ه وی ارجاع م ، دستگا  صورت پذیحد

کنی  و سرپس آن را   مای  م صورت پذیحد ا تها راست  آز، عضو حزب کمونی ت است

شکایت از گمح  استان گوانمو  ره گمرح     مثال  یا  یینما  م ه ق مت مح وطه ارجاع 

هرا  ره شرح       حخ  استثنائات رسیهگ   ه شکایات و گزارش. شود کل کشور ارجاع م 

 :شود خاص رسیهگ  م  صورت  هشکایت  که در آن، زیح است

 نقض قانون؛ درخصوصنی ت شکایت و یا گزارش از اعضاء حزب کمو -

 سوءاسرتفاد  عرهم صرهاقت و یرا    ، شکایت از  ازرسان مبن   ح نقض قرانون  -

 شاص ؛

 . شکایت و یا گزارش از نحو  ردتار مقامات ارشه دولت  -
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 :شودنم در موارد زیح  ه شکایات رسیهگ  

 اصو  ادار  سازمان و مهیحیت  اشه؛، قانون  حخالفموضوع شکایات  -

هرای   یت خار  از صالحیت کمی ریون محکرزی  ازرسر    رسیهگ   ه شکا -

  اشه؛( CCDI)انضباط  

نقررض قررانون عنرروان شرره  در شررکایت خیلرر  پررایین  اشرره و ارزش میررزان  -

 رسیهگ  را نهاشته  اشه؛

 شواهه کاد  ارائه نگحدیه   اشه؛، و یا گزارش تیشکا در -

 . شکایت  هون نام  اشه -

موضروع  ، مره دریادرت گحدیره  اسرت    نا صرورت   ره و  امضاءشره  کره شرکایت    هنگام 

رسریهگ   ره شرکایت     یا انره یراشرمار  تلفرن و آدرس شراک  را وارد سرامانه     ، شکایت

رسیهگ  اولیه شه  و  ه واحره مح وطره  رحای      ایه روز 4شکایت نهایتا  ظحف .  یینما  م

اسررتان  و ، سررطح خررود در سررطو  محکررزی    حاسرراسمررهیحان . پاسررخ ارجرراع گررحدد 

 . حیطه صالحیت خاص خود در رسیهگ  را دارنه هامهحک، ها شهحستان

 1رسیهگ  آغراز و  حاسراس  ازخوردهرا   ، شکایت  ه  اش مح وطه ارجاع شه نکهی عهازا

.  حخورد گرحدد   ایهچگونه  شود که  ا شکایت و ادامه رسیهگ   ه آن تصمی  گحدته م 

تواننره از   ین مر  مقامات پرای ، اگح ا هام  در نحو  رسیهگ   ه شکایت وجود داشته  اشه

ال   14ظحف . مقامات  اال سثا  کننه که چگونه  ه یک شکایت خاص رسیهگ  نماینه

چرین   چحاکره رسره   شکایت از سطح محکز  ه سرطح اسرتان و یرا شهحسرتان مر      ، روز 1۶

                                                           
1. Feed back 
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های  که در حیطه صرالحیت مرا    ها و گزارش شکایت درخصوص. کشوری  زرگ است

 . دهی   آن را  ه محجع صالح ارجاع م، نی ت

( چه شاص حقیق  و چه شاص حقوق )در ربت شکایت شاک   ایه از نام اصل  خود 

اولویت ، تأییه درصورتگیحد و  قحار م   مورد حرس او  که مل  شاک . استفاد  نمایه

پاسخ شکایت  ه شاک   حاسراس قروانین مح وطره و نیرز     .  ا رسیهگ   ه آن شکایت است

پاسخ مناسب را دریادت  مشاص،گح شاک  در زمان ا. پذیحد نحو  رسیهگ  صورت م 

. توانه از سازمان مح وط درخواست کنه که  ره شرکایت وی پاسرخ داد  شرود     ننمایه م 

. دریادت  از طحف سازمان مح روط اعترحاض نمایره    پاسختوانه  ه  شاک  م  ،نیا  حعالو  

تقاضرای  ، یت ره شرکا   کننره    هگیرستوانه از دستگا   اگح شاک  اح اس خطح کنه م 

 . حفاظت نمایه

دانره شرکایت    مر   نکره یا  ا)شاک  نبایه آگاهانه و عامهانه  نکهیادارد که وجود  یا نکته

عمل نمایه  ایه  حطب   نیحازایغاگح . اقهام  ه طح  شکایت نمایه( وی موضوعیت نهارد

قروانین   رحای   ، (CCDI)های انضرباط    کمی یون محکزی  ازرس . قانون پاساگو  اشه

مالقرات حضروری و    صرورت   هشکایت  که  هنگام. مایت از شاک  وضع کحد  استح

 ایه مححمانه  ودن آن ه  از شاک  و ه  از ک   کره  ، گحدد چهح   ه چهح  دریادت م 

شرکایت و دستحسر      حداری ازن اهک   ح  . رعایت شود ،از وی شکایت شه  است

حای گزارش دهنهگان د اد تعیرین شره    عالو   ح این جوایزی  .  ه آن را نهارد حممازیغ

اگرح  . گرحدد  مرنعکس مر   (  هون ذکح نام گزارش دهنه )ها ه  این امح  رسانه در واست 

تضاد منادع ،  ه شکایت  ا شاک  و یا ک   که از وی شکایت شه  است کننه   هگیرس

، سرت   یار متنروع ا  اتیشکاموضوع . الزم است تا از رسیهگ  امتناع نمایه، داشته  اشه
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.  رت یز  یمحر و یا آلرودگ    یخوار نیزماز د ادهای کوچک تا مفاسه  زرگ ازجمله 

 . های کشور چین پ   حد  ه واقعیت توان  ا  حرس  شکایت م ، در واقع

شرکایت رسریهگ     ۶۶ روزانره  ره   ، تا ه شرکای  کننه   هگیرسهزار نفح  1۶هحکهام از 

  1هرا روزانره    ی ممکن است؟ آنممکن است سثا  کنیه که چگونه چنین چیز. کنه م 

عالو   ح این ک   که شکایت مح روط  ره یرک    . دهنه ساعت کار مفیه و دقی  انمام م 

.  ه نوع شکایات آن شهح و یا ناحیه آگرا  اسرت  ، کنه را مطالعه و  حرس  م  خاص شهح

  نا حاین سحعت رسیهگ ، مقحرات و قوانین آن استان و یا ناحیه آگا  است  تمام  هوی 

در ا عاد وسیع در رسریهگ    (IT)از دناوری اطالعات . رود  ه شکایت توس  وی  اال م 

  ره  قرادر و قهرتمنه ه تنه و  ما دارای ظحدیت  اال یها انهیرا. کنی   ه شکایت استفاد  م 

توانه شکایات را تحکیرب و یرا ادغرام     رایانه م .  اشنه پحدازش حم   االی اطالعات م 

را  هرا  آن ورایانره آن را تشرایص داد    ، شکایت  ه ما  ههره  1۶شاص  مثال  اگح . نمایه

 . دهه یکما نشان م 

هرای   هرای واقعر  و گرزارش    توانه  ین گرزارش  سی ت   ه نحوی طحاح  گحدیه  که م 

  ایره شرکایت  از ک ر  مطرح  نمایره      نراح    هک   که . تفکیک ایماد نمایه  حواقعیغ

توانه از وی  حای شرهحت خرود شرکایت     ک  عنه م  اشه و متشا گو پاسخ حاساس قانون 

 . نام خود را ادشاء نمایه  ایهکنه و وی 

 حخر  اوقرات   . دهری   ادامره مر    1 صبح شرحوع کرحد  و ترا سراعت      4ما کار را ساعت 

صبح  ه  4مثال  در .  ه آن رسیهگ  شود تیدور  ه الزم است تاشکایات ضحوری است و 

 حگرزاری یرک مهمران  اسرت کره اکثرح        درحرا  ولت  زننه که یک م ئو  د م  تلفنما 

 اشنه ما سرحیعا   ره کمی ریون نظرارت اسرتان       از   تگان وی م ، در آن کننهگان شحکت
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کننره و    ا دور ین این رخهاد را ضب  کحد  و رسیهگ  م  ها آنمح وطه تماس گحدته و 

 یگذار هیسحما اش ه پهرخوان  یازطح، که یک  از شهحداران دهنه  میا مثال   ه ما اطالع 

اشریاء عتیقره و تا لوهرای نفریس       یازطحخار  کحدن پو   درحا ناروای  کحد  است و 

 . گحدد و خار  از نو ت رسیهگ  م  تیدور  هاین قبیل موارد .  اشه خطاط  چین  م 

گزارش دهنه  یک نقض قانون یا مقرحرات  .  ین گزارش دهنه  و مابح دحق وجود دارد

حا  آنکه مابح ممکن اسرت  . ه و نفع  در این کار  حای خودش نهاردده را گزارش م 

ها خصوصا  موارد محتب   را   میزان شکایات و گزارش، نیازا شیپ. از کار خود منتفع شود

رشو  و د اد   یار زیاد  ود که موجب نگحانر  مرحدم شره   رود امرا پرس از نروزدهمین        

اد شکایات و گزارش موارد د اد تعه، کنگح  حزب کمونی ت و اصال  ساختار نظارت

اسرت و اعتمراد مرحدم  ره      مشراهه   قا رل آمرار   لهیوسر   هرو  ه کاهش گذاشت که این امح 

 . ای  مهار د اد مود  عمل کحد  سی ت  نظارت  جلب شه و ما متوجه شهی  که در
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 چهارم کالس

 کشاور و ابتااار   بازکردن درهاای فحسفو سدید چین برای 

 0«پهنو ا راه»
دو کشور الئوس و کرامبو  سرفح کرحدم و ایرن سرفح  ره مرن دیرهگاه  متفراوت           من  ه

. کنره  اینک جهان  ه این تفکح چین نگا  مر   . داد (BRI) «را ر پهنه  » ا تکار درخصوص

 . حاضح چین  حای جهان  ه کشوری  از تبهیل شه  است درحا 

ن کرحد کره   او عنروا . چرین  حرث مهمر  را مطرح  کرحد      جمهور سیرئ، ۶11 در دسامبح 

ایرن  . سا  گذشته  را مودقیرت پیراد  شره  اسرت      3سوسیالی   چین  ا رویکحد جهیه در 

چین نیاز  ه رشه اقتصادی دارد و  ه همرین  .  حای آینه  چین خیل  مه  است 1 ازگشای 

 . دلیل  ایه کشوری  از  اشه

 راز   کشور خیل  مه  است  ه علت اینکه اگرح کشرور    ازکحدن درهایمن  اور دارم که 

را در   رازکحدن درهرا  مرا  . در م یح توسعه کشور موانع زیادی ایمراد خواهره شره   ، نباشه

دهی  و استحاتژی مرا  رحای    اما چگونه این  ازگشای  را انمام م . آینه  ادامه خواهی  داد

 ازکحدن پن  جنبه از ، در اوزاکا (G20) این  ازگشای  چی ت؟ در اجالس گحو   ی ت

 :ش  جین پین  توصیآ شه، یح کل حزب کمونی ت چینچین توس  د  درهای

  ازار چین؛  ازشهنادامه  -

 ها  ح روی کاالهای واردات ؛ ادزایش صادرات و  حداشتن تعحده -

                                                           
حب  کمونیتچ نین  ی وارتته رهالملل نیرنن جیانگ کیو، پروفتور درانتیتو مطالعات استراتژیک : مدرس.  

(CPC) 

2. Belt and Road Initiative(BRI) 

3 . Openness 
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 ؛وکار ک بارتقاء محی   -

 ؛انی ن دانشهای  دارای تمحکز  ح روی  -

 . های داخل  و خارج   ه نحو یک ان ردتار  ا شحکت -

دهی  و   نا حاین  ه  ازگشای  ادامه م ، در زمینه اقتصادی ه تی عملکحد  هتحی  دنبا   هما 

ایه و  آمه  ازآنماحت  کشورهای  که شما ،  ی اش  مخواهان تمارت  ا کشورهای دیگح 

 . دحصت  حای کشور شما است کی نیا

در گذشته سه رویهاد در . سا  گذشته چین نگا  کنی  3۶ ه   ایه  ازکحدن درهادر زمینه 

 :نه  ازگشای  چین انمام شه  استزمی

 نهر شینزن را  نا کحدی  و  ا چهرار  برح آسریا تمرارت را شرحوع       1411در سا   -

 .  حاین رشه اقتصادی ادزایش یادت نا، کحدی 

 .  نهر شانگهای را  نا کحدی  و رشه اقتصادی ادزایش یادت 1443در سا   -

زگشرای  جرامع   پیوسرت و  ا  1 چین  ره سرازمان تمرارت جهران     ۶1۶   در سا -

هزاران قانون را اصرال  کرحد و   ، اقتصادی خود را انمام داد و  حای این منظور

 . سومین رشه اقتصادی خود را انمام داد

 ازارهرا و اقتصرادش     ازشرهن دهه که رشه اقتصادی چرین  ره علرت     ها نشان م  همه این

کنش نشان حاضح کشورهای جهان  ه این  ازگشای  چین وا درحا . صورت گحدته است

 . انه داد 

این  ه علت  حرحان   و رشه اقتصادی کشورهای جهان خیل  کاهش یادت 141۶ سا  در

های  انک محکزی چهار  دارای تغییح در . دتصاد کشورهای آسیای جنوب شحق   ودر اق

                                                           
1. World Trad Organization:WTO 
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را رقر    141۶اروپا و ژاپن  ححان اقتصادی سا  ، چین، کشور  زرگ جهان یعن  آمحیکا

 حا رح کحدنره یعنر  پرو       3های  انک محکزی خود را سه ترا   دارای این چهار کشور . زد

 ره نظرح مرن اگرح ایرن پرو   ره سرمت         . های زیادی خحیهنه دارای زیادی انتشار دادنه و 

نره  و کرحد   رشه اقتصادی را ایمراد مر   ، ردت  ازارهای مال  واقع  و  ه اقتصاد واقع  م 

ردت مرحدم  یشرتح    اگح این پو   ه سمت  ازارهای مال  واقع  م . ن  راجها ادو  اقتصاد

اقتصراد رو  ره    تا ینها وها  اال ردت و محدم کمتح کاال خحیهنه  خحیهنه ول  قیمت کاال م 

توان این پو  را  ه اقتصاد واقع  تزریر  کرحد؟    اینماست که چگونه م  سثا . ادو  نهاد

اما چره ک ر     . ایه تحو  داشته  اشی  دی کشورهاجواب این است که در سی ت  اقتصا

 این تحو  را  ایه ایماد کنه و چگونه؟

آمحیکا از کنوان یون آب و هوای  پراریس و شرورای حقروق  شرح      جمهور سیرئتحامپ 

. گذاشرت  کانادا وکح  جنو   ، اتحادیه اروپا، خار  شه و تعحده  ح روی کاالهای ژاپن 

کننره    حخ  کشورها اح راس مر   .  یه ت رو حوانگل تان ما اینک  ا  ححان  حگزیت در 

 را  حرحان و چرالش    ، تواننه استفاد  کننره  نرا حاین در  ازگشرای     نم  یساز  جهانکه از 

 هتح است کشورها در آینه   ا همهیگح  یشتح ،  حای جلوگیحی از چالش. انه رو شه هرو 

 رحد  رین   -همکراری  رحد  چرین پیشرنهادی  رحای    ، در چنره سرا  گذشرته   . همکاری کننه

اگرح در  . تق ری  کننره    راه  ها و منرادع را   کشورها را دحاه  آورد  است تا  تواننه تالش

 رحد   -تروانی  از منرادع  رحد    مر  ، همکراری کنری     اه آینه   توانی  اقتصاد را  از کحد  و 

ن دل فه این هما. های همکاری را در آینه  دحاه  آوری   نا حاین  ایه زمینه، استفاد  کنی 

کنره  لکره     ا سایح کشورها همکاری مر   تنها نهچین .  اشه م  (BRI)« را  –پهنه »ا تکار 

 . های دستحس   ه اقتصاد کشور خود را  حای سایح کشورها  از کحد  است را 
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 و را وی تمرارت    ترا کنره   کشورهای دیگرح را تشروی  مر    ،  ازارهایش کحدن  ازچین  ا 

 رحای  راز    انرهاز  چش یک ، (CCP)حزب کمونی ت چین  14در کنگح  . کننه یهمکار

اولین مححله همکاری  ا کشورهای م تقح در خر  سراحل     کحدن اقتصاد تحسی  کحدی ؛

انگل تان  لکه سایح کشورهای دیگح و دومین مححله توسعه نواح  غح   چین و  دق  نهو 

  .در نواح  غحب چین  ود محز ه کشورهای 

 3۶ نرا حاین در  . و دناوری داشت کمبود پو ، توسعه درحا ی چین هماننه سایح کشورها

 ح ایرن کشرورهای دیگرح را  ره  راز       عالو  ورا  ه کشور خود آورد  دناوریسا  گذشته 

،  ره همکراری  را کشرورها در زمینره تحصریل       حاضرح  ما. کحدکحدن اقتصاد خود تشوی  

ازمان تمارت جهان   را  اخیح چون س یها سا در .  اشی  صنایع و تمارت م ، کشاورزی

مهر    ایرن ه رتی  ترا وظیفره     دنبا   هچالش مواجه  ود  و رشه کم  داشته است  نا حاین 

 . یعن  گ تحش تمارت را انمام دهی  خود
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که یک استان جنو   چین است  یشتحین  ازگشای  در اقتصاد  وان  دون گ، از نظحمن

در مناط  آزاد  نیا  حعالو  . آن خواهی  نمود و ما در آینه   یشتحین توجه را  ه را داشته

 یشرتحین  ازگشرای    ، ایر   ماتلآ ایمراد کرحد    یها استان درکه ( منطقه آزاد 7) تماری

 . ای  اقتصاد را داشته

 ۶13 منطقه آزاد ایماد کحدی  و همچنین در سرا    صورت  هشانگهای را  ۶11 در سا  

هرای ماتلرآ    آزاد تماری در استانمنطقه  هفت، ۶11 و در سا   وان  دون گاستان 

 وجرود   ره  نآزاد تماری در استان هانیرا  منطقه زین ۶11 عالو   ح این در سا  .  نا نهادی 

 . آوردی 

خررارج  محاحررل اداری سررات  را  ررحای   گررذاران هیسررحماحاضررح الزم نی ررت  درحررا 

تهیره  چین یرک دهحسرت   . ای  ما مقحرات را ک  کحد . در چین ط  نماینه یگذار هیسحما

 یگرذار  هیسحماتواننه  های  م   اش چه درخارج  نشان دهه  گذاران هیسحماکحد  تا  ه 

خارج  نشران   گذاران هیسحماکه  ه   یا کحد  هیتهعالو   ح این یک دهحست منف  . نماینه

 یگرذار  هیسرحما تواننه  در یک منطقه خاص تماری نم ، دهه در این  اش اقتصادی م 

 . شه  است یگذار هیسحماکننه چون قبال  

این ممکن اسرت   .کحد یگذار هیسحماتوان در آن  عنوان وجود دارد که نم  144 درواقع

تمرارت  را    سازوکار. کاهش این تعهاد ه تی  درحا را متعمب کنه اما  گذاران هیسحما

 . یا ه است و مقحرات کاهش م  یساز ساد  درحا چین 

گمرح  درواز  صرادرات و    چحاکره ، ایر    ح روی گمح  تمحکز کرحد  ما  نیا  حعالو  

هرا کراهش    تعحدره . در گمح   یشتحین ت هیالت در نظح گحدته شه  است. واردات است

و (  IT) کشور چرین  رح روی دنراوری اطالعرات    . شود انمام م  تح عیسحها  یا ه و رویه م 



 زارش پژوهشیگ    1     

. هنمایکحد  تا رونه  ازگشای  را ت حیع  یگذار هیسحماهای مهیحیت الکتحونیک   سی ت 

ایرن درواز  شرما     یر ازطح. ایر   در گمح  تمحکز کحد  1ما  ح روی پنمح  واحه تماری

محکرز   نیترح   رزرگ در شرانگهای کره   . درخواست خود را ارائه دهیه  راحت  هتوانیه  م 

چرین  . ایر   ا تکرارات  را اجرحا نمرود    ، مال  جهان در زمینه  ورس و تبادالت مرال  اسرت  

. یای جنوب شحق  و ت هیل تمارت  ا این ناحیه نمرود  اسرت  تمحکز خود را  ح روی آس

را   آن. س. ژاپرن و آ ، این است که منطقه آزاد تماری  ین چرین  دنبا   هچین ، عالو  ه 

، 1یا منطقره همکاری جرامع  .  نا نمایه که  حای کشورهای منطقه و تمام جهان منادع دارد

 . نمایی دنبا    اقهرت آن چیزی است که  ایه

ای  مشاغل زیادی  حای مرحدم خرود ایمراد و  رح روی منرا ع       توان ته گونه است که مااین

 3ما  ین  ازگشرای  و پیشرگیحی از ری رک در امنیرت ملر      . نمایی  یگذار هیسحماان ان  

 . های مال  همیشه ری ک وجود دارد در سی ت  چحاکهای   خود تعاد  ایماد کحد 

ایر     ین چین و سایح کشورها ایماد کرحد   کار  یتق  یک( BRI) «پهنه ر را  »ما در ا تکار 

توانه از ایرن   ه  م  شما کشورم لما  . منه گحدد هح تا تمام کشورها  تواننه از منادع آن 

دحق مه  توسعه چین   ا مه  توسعه آمحیکا ایرن اسرت کره مرا  ره      . منتفع گحدد دحصت،

هایمان را  مشورت کحد  و ایه   اه  ه ای حای تحق  این امح .  حد اعتقاد داری -دل فه  حد

 .  ه یکهیگح تحمیل ننمای 

                                                           
1. Single window trade 

 ASEANاتحادیه جنو  شرقی آسیا موسوم ره .  2

3  . Regional comprehensive relationship 

4. National Security 
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 پنجم  کالس

های مباارزه باا فسااد بارای ایجااد یا  سااده         تقویت همااری

 0ابریشم پاک
هایشان و  حای آینه   هترح خیلر     محدم چین  حای خانواد . ما در چین   یار پحکار ه تی 

در . حای آینره  کشورشران خروب کارکننره    کننه  ایه  ر  محدم چین دکح م . کننه کار م 

شر  جرین پینر  سرئوا  کرحد کره       ، د یحکرل مرا   سا  گذشرته رئریس پارلمران ایتالیرا از    

کن ؟ ش  جین پینر    خودت چگونه دکح م  درموردرهبح ملت چین شهی  نکهی عهازا

 . کن  یک رانیه ه   ه خودم دکح نم   حت وکن   من سات کار م  :جواب داد

و سراخت  (  BRI )« پهنه ر را  »های ا تکار  در ار  مبارز   ا د اد در پحوژ  خواه  امحوز م 

الئروس در  . زنر   مرن مثرال  از الئروس  رحای شرما مر       . جاد  ا حیش   ا شما صحبت کن 

ایرن یعنر  کره    ، های  لنرهی وجرود دارد   جنوب چین واقع است و در محز دو کشور کو 

جنروب   در و سرت اماه    ریار زیرادی   در الئوس میو  و .   یار سات است ونقل حمل

جراد  مناسرب    کره   درصرورت چین  ازار مناسب   حای این دو محصرو  وجرود دارد کره    

 جمهور سیرئچین و  جمهور سیرئ. است پذیحامکانحمل آن  ه چین ، وجود داشته  اشه

این پحوژ  . امضاء کحدنه یا نامه تفاه ، همکاری  حای ساخت این را  درخصوص الئوس

تمرام شره و جنروب    ،  رحای آن  شه  نییتع ی نه زمانشحوع شه و  حاساس  ۶17  در سا 

توانره جنروب چرین را  ره      مر   آهرن  را ایرن  ، عالو   ه. چین  ا شما  الئوس محتب  شهنه

                                                           
و ( CCDI)هزای انبزطا ی    ی کمیتیوم مرکبی رازرسزی الملل نیرمین زدل، معاوم رخش همکارهای : مدرس.  

 (NCS)کمیتیوم ملی نظارت 
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، از تایلنره  گحدشرگحی  توانره در زمینره   م  آهن را این . دیگح آن متصل نمایه یها  اش

 .  ه این جزایح محتب  نمایهچین را  تأریح  گذارد ونیز الئوس و مالزی 

این پحوژ  کارکنان  از چین و الئوس شحکت داشتنه و سحمایه چین و الئوس  اجحایدر 

 را  ( NCS)کمی یون مل  نظارت ،  حای مبارز   ا د اد در این پحوژ . وارد این پحوژ  شه

ایرن   درتشکیل دادنه که جلروی د راد    1الئوس یک کارگحو  کاری ضهد ادکمی یون 

 پحوژ  را  گیحنه

اعضا ایرن کرارگحو  جل رات منظمر   را یکرهیگح  رحای  حرسر  قحاردادهرا و کارهرای           

خرواهی    چین اعالم کحد که ما م  جمهور سیرئ ۶11 در سا  . ساختمان   حگزار کحدنه

کمی ریون ملر  نظرارت     .  نرا کنری     پرا  و مبتنر   رح همکراری    ، یک جاد  ا حیش   از

(NCS )حای تحق  این امح انمام داد های زیادی را تالش  . 

نیراز  ره همکراری    ، ما  ه این نتیمه رسیهی  که  حای ایماد یک جاد  ا حیش   راز و پرا   

، (BRI)« پهنره ر را   »مبرارز   را د راد در ا تکرار     . جامعه مهن  داریر   و نهادها، ها سازمان

تهیره  ( UNCAC) 1کنوان یون ملل متحه  حای مبارز   را د راد   یها دستورالعمل  حاساس

مرا  . گحدیه  است و  ه همین منظور ما قوانین و مقحرات سایح کشورها را مطالعره کرحدی   

دهری    اهمیرت مر    یگرذار  هیسحماالبته ما  ه ، ها  ایه شفاف  اشنه که دولت  یدار هیتأک

پرا   « را  –پهنه »ول  اعتقاد داری  کشورها  ایه  حای ایماد یک جاد  ا حیش  و ا تکار 

 . ماینههمکاری ن ا یکهیگح 

                                                           
1. Task force 

2  . Open-green and clean cooperation 

3. United Nation Convention against Corruption 
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 هرا  آندر جهران وجرود دارد کره    ( BRI)« پهنره ر را   »یک  حداشرت نادرسرت از ا تکرار    

های  کنه و پحوژ  را  حای منادع خود  نا م ( BRI)« پهنه ر را  »که چین ا تکار  اعتقاددارنه

 نا کحدن جاد  ا حیش  در دل فه . است اساس   آن  ا د اد همحا  است که این یک اتهام 

دیل وف  زرگ چین  عنوان کحد  است اگح شما در خانره  ، کنف یوس. داردچین وجود 

خود را ارتقاء  اشیه و اگح شما در خانه خود مشکل  نهاریه   ایهخودتان مشکل داریه 

ایرن دل رفه زنرهگ  چینر      . کنیه  ایه  ه هم ایه خود کمرک کنیره   و خوب زنهگ  م 

 . است

م ئولین دولت  است که پو   درمورد خواه   ا شما صحبت کن  موضوع دیگحی که م 

را  ه کشور  ها آنخواهی   ما م . انه کشورهای دیگح دحار کحد   ه و  محدم چین را دزدیه 

ایر  کره    های زیادی از سایح کشورها دریادرت کرحد    در این خصوص کمک.  ی ازگحدان

ین مرا و شرما   اگرح  ر  . ا رحاز کرن    هرا  آنتشکح نمای  و قهردان  خرود را  ره    ها آنمایل  از 

توانی  این وظیفه را انمام دهی ؟  وجود نهاشته  اشه چگونه م  قضای همکاری اداری و 

رعایرت و   دنبرا    ره چرین ممهانره   . چین  ا دیلیپین ارتباط مناسب  در ایرن خصروص دارد  

 . است ضهد اد  الملل نی پیحوی از قواعه 

 رحای مبرارز   را د راد      چین یک  از اولین کشورهای  است کره کنوان ریون ملرل متحره    

(UNCAC ) زیادی  حای اجحای  شهن کنوان یون  یها تالشرا امضاء و تصویب کحد  و

ایرن    حاسراس عالو   ح این چین . داشته است (UNCAC)ملل متحه  حای مبارز   ا د اد 

ایماد یک کشور  راز   دنبا   هما . قواعه ضهپولشوی  را تصویب نمود  است، کنوان یون

درحرا  حاضرح،   ال   حای ربت یک شرحکت محاحرل سرات  وجرود داشرت امرا       قب. ه تی 
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  را دهر  کره همکراری     این پیام را مر   نمایازا من واست شه  محاحل ربت شحکت ساد  

 . است حیپذ امکان  راحت  ه نیچ

حاضرح   درحرا  کرحد امرا    زیح نظرح مملرس چرین دعالیرت مر      ، قبال  وزارت  ازرس  چین

انتاراب  ( CPC)ب کمونی رت چرین   اعضاء حرز  لهیوس  ه( NCS)کمی یون مل  نظارت 

  المللر  نی ر هرای   چرین در زمینره   نیا  حعالو  . ما توجه زیادی  ه نظارت داری  .شونه م 

در سرطو   راال کرارگحوه   رحای      G20مبارز   را د راد   ریار دعرا  اسرت و  را گرحو         

ایمراد   هرا  ره غرارت ردتره      یر خصوصرا  در زمینره  ازگشرت دارا    ضهد راد های  همکاری

کرارگحو  اجرحای کنوان ریون مبرارز   را      ،  ا دیلیپین ۶13  سا  در نیا  حعالو  . ای  کحد 

از . همکراری داریر    1(APAC)پرک  آن و اَ. س. های آ د اد را ایماد نمود  و  ا سازمان

ایر  و از ایرن طحیر      پحونه  همکاری  را سرایح کشرورها داشرته     3۶۶، ۶14 تا  ۶13 سا  

مرا  .  ی ازگحدانهای  ه غارت ردته چین را  ه کشور  رای دامیلیارد یوآن از  14ای   توان ته

البته کانرادا در ایرن   .  یینما  م ا پلیس سلطنت  کانادا  حای  ازگحدانهن داسهان همکاری 

. هررا   رریار پیچیرره  اسررت کنرره و محاحررل کرراری در دادگررا  زمینرره خیلرر  حمایررت نمرر 

د اد گحدیه  و  ه خار  از سا  است که یک نفح محتکب  11در یک مورد  مثا  عنوان  ه

آمحیکا و پرحو رأی گحدتره    یها دادگا  ازوی . کنی  م  تعقیبرا  اوو ما  چین دحار نمود 

 رار در   ۶ ، سرا  گذشرته   1در . شرود  است کره حقروق  شرح توسر  چرین رعایرت نمر        

هرزار دالر   14 متأسفانه وکال  حای هح جل ره . ای  های آمحیکا و پحو شحکت کحد  دادگا 

                                                           
، یک گروه اقتیادی از کوورهای حاشیه اقیانوس (APAC)فیک یپاس -اقتیادی آسیا های همکاریسازمام  .  

 .نمایند میرهطود مناسطات سیاسی و اقتیادی را یکدیگر همکاری  منظور رهآرام هتتند که 
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را  درحا  حاضح، اوسا  از  ین ردته و  11انه و تمام پو  وی در طو   د داسه گحدتهاز دح

کشرور ماتلرآ را    1۶تا عیت و یا اقامت ، گاه  از اوقات داسهان. انه  ه چین  حگحدانه 

 . کنه کار را   یار سات و پیچیه  م  نیا وگیحنه  م 

انه مشرکالت زیرادی داریر  ولر        در زمینه  ازگحدانهن داسهان که  ه کانادا پناهنه  شه

 (Red warning)ام ا  قانون  تحت عنوان هشهار قحمرز  . مود  خواهی  شه تیدرنها

توانره  را پلریس     م ، (NCS)کمی یون مل  نظارت ، آن  حاساسکه   یا نمود را تصویب 

.  یر ا کرحد  وسیع در تلویزیون  حای همگان  یان  صورت  ههمکاری نمایه و این قانون را 

 :های زیح اعتقاد داری  ر زمینه د اد ما  ه واقعیتد

 . و از کشوری  ه کشور دیگح متفاوت است داردهای ماتلف   د اد چهح ( الآ

 وجرود   ره  شرح   که  زماندر چین  لکه در سایح کشورها وجود دارد و از  تنها نهد اد ( ب

 . د اد همحا  وی  ود  است، آمه 

گذار  درحا چین  مثا  عنوان  ه. رجات ماتلف  داردد ا در کشورهای ماتلآ ، د اد ( 

 ه یک کشور  ازار محور و  از است  نا حاین مشرکل د راد در    شه  یزیر  حنامهاز کشور 

 . آن وجود دارد

و از قهرت خرود  رحای تمرارت     ها آن .ای  ما د اد را در مقامات سطح  اال مشاهه  کحد 

دارم و متوجره   نظح تباد  کن  هن  دریان خود من  ا همتا. انه کحد  استفاد  م  1کاسب 

یک دپارتمان مح وط  ه مبارز  ، دو دپارتمان مبارز   ا د اد وجود دارد شهم که در آنما

 ا د اد در  اش دولت  و دپارتمان دیگح مح وط  ه مبارز   ا د راد در  ارش خصوصر     

ح  اش خصوص  ها   آن، کن  هن تصمیمات کمی یون مبارز   ا د اد   حاساس. است

                                                           
1. Trade for money 
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کشورهای ماتلرآ  را   . د اد در  اش دولت  خیل  ک  شه  است چحاکهمتمحکز ه تنه 

ماتلآ کنوان یون ملل متحه  رحای مبرارز   را     یها  اشتوجه  ه محاحل توسعه خود  ح 

       ازگشررت  ررح یشررتح  توسررعه درحررا کشررورهای  مثررا  عنرروان  رره، انرره شرره  د رراد متمحکررز

، ادتره ی توسرعه ه و  ازگحدانرهن مف رهان پناهنره   ره کشرورهای       ه غارت ردتر  هایدارای 

 . متمحکز ه تنه

 کشرور های  ه غارت ردته  ره   دارای در  حخ  کشورها این نگحان  وجود دارد که وقت  

خطرح   معرحض  درهرا   دارایر  ایرن   چحاکره شود  استفاد  م  ها آنچگونه از ،  حگشت مبهأ

های زیادی  حای  کنوان یون. ین نگحان  را نهاری اما ما در چین ا، ممهد د اد قحار دارنه

 .  ا مشکل مواجه ه تی  ها آنمبارز   ا د اد داری  ول  در اجحای 

یررک اسررتانهارد  ررحای   ، (UNCAC)کنوان رریون ملررل متحرره  ررحای مبررارز   ررا د رراد     

 حای مبرارز    یقواعه و ین کشورهای عضو دحاه  آورد  است   الملل نی های  همکاری

در  ضهد راد هرای   اعتماد محدم  ه ترالش ، ۶11  حاساس نظحسنم  در سا  . دارد  ا د اد

ایر  از د راد     ا همکاری  ین دستگاه  در چرین توان رته  . درصه رسیه  است 41 چین  ه

هرای سرات و آمروزش      را ایمراد ممرازات    نیر ا  رح عرالو   . توس  ادحاد جلوگیحی کنی 

دحاوانر  در   یهرا  تیمودقای   ه  توان ته ،همگان  و نظارت  ح م ئولین و کارکنان دولت 

ها  ایه در مبارز   را د راد    که تمام  دستگا   یاعتقاددار ما در چین.  یا ی دستاین زمینه 

و کمی ریون ملر    ( CCDI)های انضرباط    همکاری نماینه و کمی یون محکزی  ازرس 

هرای دنر     کمرک ، هرا  ه تنه که  ه سرایح دسرتگا    کننه  هماهن صحدا  ، (NCS)نظارت 

 . دهنه م 
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 ششم  کالس

هااااای سسااااتجو و بااااازنهری توساااا    و رویااااو هااااا وهیشاااا

هاای اداری مارتب  باا نظاارت و بازرسای انضاباطی        دستهاه

 0چین
. پرذیحد  آن صورت م  درموردهای اولیه   حرس ، هنگام کشآ یک مورد د اد .1

فره   ایه در زمان کم  انمام شود و این م ئله خیل  مهر  اسرت زیرحا نط    این امح

 . پحونه  است یحیگ شکل

. نگح  ود و  ه تمام زوایای قضیه نظح کرحد  جانبه همهدر  حرس  یک پحونه   ایه  . 

 . شود  ه م یح اشتبا  وارد شوی  نگحی  اعث م  جانبه کی

تصرور درسرت      ایره . ههف خود را  رهانی   ا تها ایه در   و  ازنگحی   حرس در .1

 .  اشی  داشته، آوری  دست  هخواهی   م  ازآنچه

 . ها را  هانی   ایه م یح درست پحونه  را تشایص دهی  و اولویت .3

 . داشته  اشی  1 ایه مهیحیت زمان، های د اد در رسیهگ   ه پحونه  .4

 . را  ه حهاقل  حسانی   (خطاهای ادراک )  ایه تأریح ماحب نقطه نظح اشتبا  خود .1

 ره  ، شرونه     ازرسر ی   ایه تأریح منف  عملیات  ازرس  را  ح روی کارکنان مح .7

 . ه تنه کحدن کار درحا  ها آندرحین  ازرس   چحاکهحهاقل  حسانی  

                                                           
لی یاگوم، رازرس و معاوم رازرس کل در نهارمین رخش از رازنگری و جتتجو کمیتیوم مرکبی : مدرس.  

 (NCS)و کمیتیوم ملی نظارت ( CCDI)های انبطا ی  رازرسی

2. Review and Investigation 

3. Time Management 

4. Hallo Effect 
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 دست  هیک پحونه  را  درخصوصاطالعات  ها آنهای  که از  منا ع و کانا   ایه .1

 . ادزایش دهی ، آوری  م 

 ایه متفاوت دکح کحد تا  توان اطالعرات را  ،  حای رسیهگ  دقی   ه یک پحونه  .4

مرثال  از منرا ع ماتلرآ    . آورد دست  هاسناد و شواهه  صورت  هماتلآ  از منا ع

، سراختمان  )هرای زیرادی    گزارش گحدیره کره یرک مرأمور دولتر  در مناقصره      

ما در این گزارش متوجه شهی  . آورد  است دست  هپو  نامشحوع (  ...،یا انهیرا

 ره  ، در ایرن حرا   . اسرت سراختمان اداری   احرها   درحرا  که این مقام دولتر   

هر   هرا   این کار زمان زیادی  حد  و دحوشنه  چحاکهها محاجعه نکحدی   دحوشنه 

مرا  ره م رئو  قحاردادهرای آن سرازمان      ، در این پحونه . متنوع و پحاکنه   ودنه

 مرا متوجره شرهی  کره او    . زیحا او سحنخ تمام م رائل  رود  ، دولت  محاجعه کحدی 

 11این م ئو  دولتر   ره   . است پو  و ویال دریادت کحد  صورت  ه های رشو 

 . ها یوآن رشو  گحدته  ود میلیون چحاکهسا  زنهان محکوم شه 

در رسرریهگ   رره مرروارد د رراد  ایرره روی م ررائل کلیررهی تکیرره کنرری  نرره روی   .1۶

 . تیاهم   موضوعات 

قحار دهی  کره   موردتوجهها را نیز   ایه سایح پحونه ، در ط   حرس  یک پحونه  .11

 ارتباط دارد یا خیح؟ موردنظحم ئو  دولت   آیا  ه آن پحونه  و

 دسرت   ره دهره ترا یرک قرحارداد را       ه ادحاد زیادی در ادار  رشو  م معموال  دهنه  رشو 

توانه  ه ما این دیه را  ههره کره آیرا ادرحاد دیگرح هر          نا حاین  حرس  یک نفح م . آورد

 .  حسی  ها آند اد ه تنه یا خیح و از این طحی   ه  درگیح این مورد
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دق   ه پ ت سازمان  دعل  دحد مف ه نگا  کحد  لکه ممکرن اسرت وی در   نبایه  . 1

 . داد قحار  مورد حرسرا ه   ها آن  ایهقبل  ه  د اد کحد   اشه که  مناصب

در   تروان  ممکرن اسرت  .  ایه  ه حلقه دوستان اجتماع  دحد داسه ه  نگرا  کرحد   .11

 . آورد دست  ه  های شواهه و سحنخ ه  آن

گحدتی   اعتحاف م ، قبال  از دحد مظنون. ای  ا کحدن د اد را تغییح داد ما روش پیه .13

 1کحدی  اما اینک در  اش ج رتمو و  رازنگحی   م  یآور جمعو  عه شواهه را 

 . گیحی  کنی  و  عه اعتحاف را م  م  یآور جمعاو  شواهه را 

در . استحاتژی داشرته  اشریه  ،  ایه  حای  حرس  و ج تمو در یک پحونه  خاص  .14

کنیره و در پیحامرون ه رته     شما زمان کم  را  حای شحوع صرحف مر   ، این حا 

 .  حرس  خود را ادامه خواهیه داد (امور مه )محکزی 

حاضح  رح طبر  قرانون     درحا شه   یآور جمعاطالعات  ی نه طبقهنگههاری و  .11

  حاساس، حاضح درحا  اماقبال  چنین نبود . جهیه نظارت و  ازرس  الزام  است

 . الزام  شه  است ،ون جهیه نظارتقان

هررای نظررارت و  هررا و همچنررین کمی رریون مررهیحان  ازرسرر  دسررتگا ، درگذشررته .17

دحستادنه و ازآن  پحونه  د اد را  ه کمی یون نظارت محکزی م ،  ازرس  استان 

حاضررح مررهیحان  ازرسرر   درحررا امررا ، گحدیرره طحیرر   رره دادسررتان  ارجرراع مرر 

هرای نظرارت و  ازرسر  اسرتان  رأسرا         ریون های دولت  و همچنین کمی دستگا 

ها را  ه دادستان   فحستنه و این اعتماد  اال  ره مرهیحان  ازرسر      تواننه پحونه  م 

 . دهه ها را نشان م  دستگا 

                                                           
1. Review and Investigation 



 زارش پژوهشیگ    1     

در  ازرس   ایه اطمینان حاصل نمود دحدی که مورد  ازخواست قحارمر  گیرحد    .11

تمرام  ، فتره ی اگح این اتفراق  ، کنه زنه و یا مثال  خودکش  نم   ه خود ضح ه نم 

 . ها  ه ههر ردته است تالش

 . در  ازرس  ضحوری و مه  است 1رعایت اصو  کارتیم  .14

 ه ، در چین. شود در چین از هح ا زاری  حای نگههاری اسناد  ازرس  استفاد  م  .۶ 

پلیس ه  در . شود دیل  گحدته م ، هنگام پحسش و پاسخ از دحد مظنون  ه ارتشاء

گیحد مبرادا درحد مظنرون در دادگرا  عنروان نمایره کره         دیل  م  فهیظو انمامحین 

 . انه از من اعتحاف گحدته دشار تحت

هرا وجرود دارد کره مرهیحان و      دارایر  اظهار اموا  و  در چین نظام که ی ازآنما .1 

ها و اموا  خود و خانواد  خود را  ه  دارای  دهحستسالیانه   ایهکارکنان دولت 

توان از این نظرام اسرتفاد     م ، در حین  حرس  و  ازنگحی، جزئیات اعالم نماینه

 . نمود

چنانچرره  ررا موضرروع د رراد در ارتبرراط  اشررنه نیررز مررورد  ،   ررتگان دررحد مظنررون .  

 . گیحنه  ازخواست و همچنین  حرس  اموا  قحار م 

اگرح  . گیرحد  قرحار مر    مورداستفاد ، در چین اسناد  انک   حای  حرس  و ج تمو .1 

آسران اسرت امرا     هرا  آندستحس   ه ، های داخل   اشنه  ه  انکاین اسناد مح وط 

 ازنظرح  هرا  آندستحس   ه ، خارج  در چین  اشه یها  انکاگح مح وط  ه شعب 

 . قانون  مشکل و م تلزم ط  محاحل پیچیه  است

                                                           
1. Team Working 
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مرا    1ترا   1 هرا    ازرسر ، در چین  حاساس قانون نظارت و آئین دادرس  کیفرحی  .3 

 حد تا پحونه   ه دادستان  ارسا  گحدد و ظرحف   م روز زمان  1۶، کشه طو  م 

 1گیحد که طو  این زمان حهاکثح  ما  نیز در دادستان  مورد رسیهگ  قحار م   

 . شود روز م  1۶ما  و 
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 هفتم کالس

نحااوه اساارای تااامیمات هشااتمین کمیتااو مرکاازی کاازن   

ارتقاا  رفتاار اعضاا  کازن و دولات       درخااو  کمونیست 

 0سو  رفتار نوع چهارا در زمینو مبارزه ب
د یح کرل حرزب   . داشته است یا ژ یوهموار   ح ارتقاء ردتار اعضاء توجه ، حزب کمونی ت چین

مرا  ایره از قرهرت عمروم   رحای مرحدم و نره  رحای منرادع           :گویه ش  جین پین  م ، کمونی ت

ر حرزب را  چین عنوان نمود  که مرحدم ردترا   جمهور سیرئ، عالو   ه. شاص  خود استفاد  نمایی 

 . دهنه ردتار مأموران دولت مورد قضاوت قحار م   حاساس

حرزب  رحای   ، نمرایی  اگح ما  توانی  را طه  ین منادع عموم  و منادع شاص  را در حزب تصحیح 

در سا  . ادته  محیات حزب  ه خطح ، این کار را انمام دهی   ینتوان اگحاما ، مانه همیشه  اق  م 

همه محدم چین  ایه سات کار کننه و ردتار درست داشته  :ن مائو گفت عه از انقالب چی ،1434

 .  اشنه

چهار سوء ردتار مهیحان و کارکنان دولت و اعضاء حرزب  ، کنگح  حزب کمونی ت نیهشتم در

ایرن چهرار سروء ردترار     . نظرارت گرحدد   آن  رح قحار گحدت که الزم  ود ترا   موردتوجهکمونی ت 

 :انه ازعبارت

 (Formality)های خیل  رسم   ن تشحیفات و میهما -

 (Bureaucracy)و  ه تأخیح انهاختن کار محدم  یکاغذ از -

 (Hedonism)و عیاش    گذران خوش -

 (Extravagance)  گحائ تمملاسحاف و  -

                                                           
 دولچکارکنام رفتار اعباء حب  و  ، رخش نظارت رررکلیمدذهنگ ذنچن، معاوم : مدرس.  
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و  ازدیه میهان  انمام دادی  و  ه مرهیحان دولتر  ترذکح دادیر        یکحد سفح ها استانما در ا تها  ه 

 ایر  وهای تممل   حگزار نماینره   و مهمان  نصب کننه های خوددر اتاق د اضا تا لوهایکه نبایه 

  عرهازآن ایرن امرح ترأریح زیرادی گذاشرت و       .کننره هرا را قطرع    هرا و گرل   مثال  نبایره درخرت  

 . های   ا جزئیات  حای اجحا تهیه کحدی   اشنامه

ها  ره   و سایح محاس  ها نکوداشت، های زیاد تذکح دادی  الزم نی ت همایش نیا  حعالو  

عرالو   . ها  ایه کوتا  و مثرح  اشنه جل ات و همایش. حزب کمونی ت  حگزار شود اس 

هررای اعضرراء حررزب  همچنررین  ررح م ررادحت. جلرروی نشررحیات اضرراد  را گررحدتی  نیررا  ررح

اعضاء حزب  عه از جل ات درصورت نیاز  ه . کمونی ت و مهیحان دولت  نظارت داری 

توانره میرزان صرفحات     ایرن مر   . ماینره پوشش خبحی  ایه زمران و انرهاز  آن را کوترا  ن   

کراهش    اشره را  های تلویزیون  که مح وط  ه حزب م  ها و همچنین زمان  حنامه روزنامه

جزو  یا کتا   را  ا هزینه دولت  ه نام خود منتشرح   هاعضاء حزب نبای نیا  حعالو  . دهه

  .دولت  را  حای امور شاص  استفاد  نماینه خودروهاینماینه و همچنین 

 اشره؛   سوء ردتارهای  خاص وجود دارد که مح وط  ه همان استان م ، ها استاندر  حخ  

شرحکت در  ، مثال  استفاد  کرحدن از خودروهرای دولتر   رحای خرود و یرا   رتگان خرود        

 هرای  اشرگا  ردرتن  ره   ، هرای دولتر    اسرکان در خانره  ، هرای ترهدین و یرا عحوسر      محاس 

 . های خارج  تن  ه م ادحتخصوص   حخالف مقحرات دولت  و یا رد

 ایه اصو  راهنمای   حای اصال  ردتار  ما واین ا تهای را  است » :ش  جین پین  گفت

ارتقراء ایرن اصرو      دنبرا    ره مرا  . این آخح را  نی رت ، کارکنان حزب و دولت تهیه کنی 

  .«نمایی حزب  ا محدم را اصال   یارتباط اعضا نحو  تا  تی ه
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 یشرتحین تشرحیفات و   ، ن  عنوان نمود که در حزب کمونی رت سا  گذشته ش  جین پی

روکحاس  وجود دارد و این امح مانع ارتقاء عملکرحد حرزب و انمرام سرایح اصرالحات      و 

ساخت ویالهرای درحاوان و    دلیل ه  1  کانشاعضاء حزب کمونی ت استان . خواهه  ود

 . ممازات شهنه، و عهم رعایت اصو  ردتاری  تیز  یمحتاحیب 

های  یا ران را  حداشرته    شن که ینحو  هتوری   تماوز شه   ود  - ه اکو، تان گان ودر اس

عمرل   هرا  آندستورات الزم را  حای اصال  امور صرادر نمرود و   ، ش  جین پین .  ودنه

 . نمودنه

پول  را که  حای کارهای محدم اختصراص داد  شره   رود    ، های شمال  در یک  از استان

 ،مذکور استان .ا صحف ساخت یک میهان در شهح کحد   ودنهر( میلیون یوآن 1حهود )

مرا   شره و  دقیح است و این پو   ایه  حای امور دیگح محتب   ا محدم صحف م  نیک استا

سرایح   این مصهاق استفاد  از منرا ع عمروم   رحای   . م ئولین آن استان را ممازات کحدی 

 .  اشه امور م 

داد و هروا هر  خیلر      ه محدم خهمات نمر  مناسب   طور  هها  ادار   حق در یک  از استان 

محدم عحیضه دادنه و  ا م ئولین ادار   حق . کحدنه سحد  ود و  ه شکایت محدم توجه نم 

 .  حخورد کحدی 

یک  از م ئولین دولت   ا پو  دولت  حای خود سبزی کاشته  ود یعن  از ، در یک استان

در . کره  را وی  حخرورد کرحدی     منا ع دولت   حای امور شاص  خود استفاد  کحد   رود  

                                                           
میلیزوم نفزر اسزچ کزه رخزش         شرقی کوور نین را جمعیچ رالغ رزر   یها استاماستام شانکتی، یکی از .   

 ..م قرار داردوسیعی از دیوار ربرگ نین در شمال این استا
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 ره نحرو    هرا  آنپول  را  حای مرحدم اختصراص داد   رودی  کره     ، های غح   یک  از استان

در یکر  دیگرح   . دیگحی از آن استفاد  کحدنه و ما م ئولین آن استان را تنز  رتبه دادی 

گ  هوا روی دستگا  استانهارد آلودگ  هوا را پوشانه   ودنه که میزان آلود، ها از استان

 رحای   هرا  آنمحدم این موضوع را  ه اطالع ما رسانهنه و مرا از  ، نشان داد  نشود  درست  ه

 . این عمل پاسخ خواستی 

مصهاق اسحاف  ود  و ، زیاد در ادارات و یا در جل ات کاری ( کپ)های رونوشتتهیه 

کره مشراهه    موارد دیگح این. گحدد که ما این امح را اصال  کحدی   اعث عهم کارای  م 

دوستان دوران د یحستان و یا دانشگا  خح   کحدن جمعگحدیه که از  ودجه عموم   حای 

کحد   ودنه و یا از  ودجه عموم   حای محاس  میهمان  و یا شام  ره اشرااص خصوصر     

سفارش داد   ودنه و یا در مواردی مشاهه   متیق گحان استفاد  کحد   ودنه و یا غذاهای

پرو  نقره و یرا چیزهرای خراص  ره ادرحاد دیگرح         ، سهام، و یا اسناد پول گحدیه که ههایا 

 .  حخالف قانون داد   ودنه

. ممنوع کحدی ، ما دادن و گحدتن ههیه  ین دوستان را  یشتح از آن حهی که معمو  است

البته این امح   یار مشکل است که مشاص کنی  که میزان ههیه  رین دو دوسرت چقرهر    

 .  ای ت   اشه م 

همچنرین  ، الو   ح این گحدتن ههیه توس  خانواد  و هم ح ادرحاد دولتر  ممنروع اسرت    ع

  . اشه  منیز چنین  ها محاس دادن ههیه  حای عحوس  و یا سایح 

  ود کره ایرن امرح  اعرث     شه  استفاد عحوس  از خودروهای دولت  زیادی   محاس  کیدر

 ،خصوص   در  حخ  محاس  و یا شه تصور عموم  از مأمورین دولت  ماهوش گحدد م 

را  یا نامره  نیآئر ما . از زیحدستان خود  حای انمام امور استفاد  کحد   ودنهمهیحان دولت  
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 حای نحو  خحیه و استفاد  از خودروهرای دولتر  صرادر کرحدی  کره در آن مرثال  مره         

قیمت خودرو و نحو  اسرتفاد  از آن  رحای هرح مقرام دولتر  مشراص گحدیره         ، خودرو

 . است

.  یینمرا   مر را کنترح    ها آناین طحی   ازنصب کحدی  و  GPSدولت  ما در خودروهای 

کحدنره   خودروهای دولت  را تزئین و تمهیرز مر   ، عالو   ح این  حخ  از م ئولین دولت 

، ردتنره   حخ  از م ئولین دولت  که م رادحت کراری مر    . را ه  گحدتی  ها آنکه جلوی 

شاصر  هر   حونره و ایرن  رحخالف       دادنه که م رادحت  م یح خود را  ه نحوی تغییح م 

 . قانون  ود

های دولت  دیگرحی   رازی     د یح حزب کمونی ت چین عنوان کحد که ما نبایه ساختمان

مقرحرات  ، هرای دولتر    است  ه همین جهت  حای ساخت سراختمان   ح نهیهز  یار  چحاکه

هرای دولتر  در  حخر  از     عالو   ح این مشاص شره کره سراختمان   . سات  وضع کحدی 

 . نواح   یشتح از حه نیاز است

را  ه  و ناکارآمهی خواهی  میزان تحمل جامعه درخصوص د اد م ما ،  ا انمام این امور

و م ئولین داسه  نمایی عالو   ح این م ئولین و کارکنان دولت را پاساگو . صفح  حسانی 

ا  حای مر . را ممازات کنی  ها آنپناهنه  شه   ه کشورهای دیگح را  ه چین  ازگحدانه  و 

 . نمایی مه  نی ت که چقهر  حای این امح هزینه 

الگوی   حای م رادحت سرایح مقامرات    ، های خارج  خود چین در م ادحت جمهور سیرئ

مثال  جشنوار  سا  نو یا جشنوار  اژدهرا   ؛زیادی داری  یها جشنوار در چین . چین  است

 دردهری  کره    مر   کنی  و  ه م رئولین دولتر  ترذکح     اشنامه صادر م  هحکهامکه  حای 

در  تیسا وبعالو   ح این یک . ها از منا ع دولت  استفاد  نشود  حگزاری محاس  و جشن
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ایمراد کرحدی  ترا مرحدم  تواننره در      ( CCDI)هرای انضرباط     کمی یون محکزی  ازرس 

سحتاسح چین در کمتحین زمان ممکن درخصوص انمام چنرین اعمرال  توسر  م رئولین     

 . ینهنما  رسان اطالع، دولت 

و مقامرات آن را  حرسر     هرا  اسرتان تصرادد   حخر  از    طرور   ره ، هرا  محاس ما در ط  این 

انه یا خیح؟ یا اگح از  کنی  که آیا از پو  و یا خودرو دولت   حای محاس  استفاد  کحد  م 

تروانی    پو  دولت   حای خحیه ههیه استفاد  کحد   اشنه از روی مالیات پحداخت  آن مر  

 . پ   بحی  ه این امح 

. داریر   هیر تأکو استفاد  از نیحوی محدم  حای نظرارت   هحروز عالو   ح این ما  ح نظارت 

، (NCS)و کمی ریون ملر  نظرارت    ( CCDI)های انضرباط    کمی یون محکزی  ازرس 

کررحد  و  یآور جمررعماهانرره مرروارد نقررض قرروانین در سحتاسررح کشررور را     صررورت  رره

مشراص   لیر تحل رح ایرن  را     عرالو  . نماینه ه م های تحلیل  در این خصوص تهی گزارش

هرای   کمی ریون  ازرسر    انره و  ره   کنی  که کهام استان  یشتحین نقض قانون را داشرته  م 

 . دهی  آن استان انتقا  م ( CCDI)انضباط  

 .شرود   مر گفته  1که  ه آن  ازرس  متقاطع دهی  عالو   ح این یک نوع  ازرس  انمام م 

را در یرک اسرتان دیگرح     است که مشا ه  ازرسر  در یرک اسرتان    معنای این  ازرس  این

عالو   ح این چنهین کانا  . مقای ه کنی   اه را  ها آنکنی  تا  توانی  وضعیت  اجحای  م 

هرای مو ایرل و    تلفرن ، تیسرا  وب صرورت   ره توسر  مرحدم     رسان اطالعو  مابحان حای 

مررثال  اگررح دررحدی یررک .  ایرر را دررحاه  آورد  Wechat ازجملررههررای اجتمرراع   شرربکه

. عکس گحدته و  حای ما ارسرا  نمایره  توانه  خودروی دولت  را جلوی یک هتل  بینه م 

                                                           
1. Cross – inspection 



 زارش پژوهشیگ   11     

 ره علرت عرهم رعایرت      هرای   یرت مححوم، هزار نفح از اعضای حزب کمونی ت  4 حای 

شرهت آن  ، اصو  ردتاری اجحای  شه  اسرت کره   رته  ره میرزان د راد صرورت گحدتره        

 . متفاوت است

ما نام  حخر  از مرهیحان دولتر  کره محتکرب      . است 1 حنامه نام و نن  ، دیگح یک  حنامه

 هرا  آنسرپس دوسرتان قرهیم   را     ، کنری    مر شونه را در تلویزیون عنوان   مخطا و د اد 

یح خرو    رحای ممانعرت    تأر، این کار .شود  م دار خهشه ها آنگیحنه و آ حوی   متماس 

 . ستم ئولین دولت  از ارتکاب د اد داشته ا

 

  

                                                           
1. Name and Shame 
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 هشتم  کالس

در زمینااو  در ساامینار کننااده شاارکتکشااورهای  تجااارن

 مبارزه با فساد 

 

 جمهوری بالروس .1

این کشور در محکز .  اشه سحیع م  توسعه درحا جمهوری  الروس یک کشور نوگحا و 

میلیرون نفرح    1۶اروپا واقع گحدیره  و جمعیرت آن حرهود    

حهود  آن در( تولیه ناخالص داخل ) GDP اشه و  م 

دعالیت عمه  اقتصرادی  . میلیارد دالر آمحیکا است 44

هرای معرهن     دحآورد ، سنگین آالت نیماشآن ساخت 

و همچنررین تولیرره نفررت و تمررارت مررواد کشرراورزی   

در کشور  الروس  اش زیادی از درآمرههای  .  اشه م 

دررحاه  آوردن اسررکان و ، دولترر   ررحای ارائرره خررهمات درمرران 

 درحرا  کشرور  رالروس    متأسرفانه . اسرت  عه صرحف گحدیره   تحصیالت  حای محدم جام

 .  اشه حاضح  ا مشکل د اد رو حو م 

مبرارز   را د راد    ، هرای داخلر  جمهروری  رالروس     لذا یک  از  حدارهای را رت سیاسرت  

و  هررا نامرره نیرریآ)قررانون و ممموعرره قرروانین   حاسرراسنظررام حقرروق   ررالروس .  اشرره مرر 

تصرویب   ۶14 مل  مبارز   ا د اد  الروس در سرا    قانون. است ه یگحد  نا (ها  اشنامه

. در  الروس سازمان خاص و م تقل   حای مبارز   را د راد وجرود نرهارد    . گحدیه  است
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"کمیتره کنترح  دولتر  جمهروری  رالروس      "مبارز   ا د اد در قالب 
. گیرحد  انمرام مر    1

 : اشنه م  ه شح  زیح  "کمیته کنتح  دولت  جمهوری  الروس "تحین همکاران  مه 

 و نواح  ها استاندادستان  کل و ادارات دادستان  در  -

  کمیته تم س -

 دادگا  -

سایح نهادهای اجحای قانون که م ئولیت ، کمیته امنیت مل ، وزارت کشور -

 . را  حعهه  دارنه جحای  درخصوص حرس  و ج تمو 

 (پارلمان)مملس مل   -

 و مقحرات نیقوان ودیگح در حهود صالحیت  یها سازمانتمام  نهادها و  -

 حای مبارز   را   "کمیته کنتح  دولت  جمهوری  الروس "اقهامات صورت گحدته توس  

 :است زیحد اد  ه شح  

 های قانون   حای کارکنان دولت ؛ تهیه دهحست محهودیت -

  اشنه؛   که محتب   ا د اد م جحایمتهیه دهحست  -

د راد در نظرح    نعنروا   ره توانره   اداری و کیفحی که مر   جحای تهیه دهحست  -

 گحدته شونه؛

 درخصرروصهررای دولترر   هررا  ررحای سررازمان  تهیرره دهحسررت  از م ررئولیت  -

تشکیل کمیته خاص مبارز   ا د راد   مثا  عنوان  هموضوعات محتب   ا د اد 

 در داخل هح دستگا  دولت ؛

                                                           
1. The State Control Committee of The Republic of Belarus 

2. Investigative Committee 
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هرای ارتباطررات جمعرر    هررای خبرحی و پاررش آن در رسررانه  تهیره گررزارش  -

 موارد د اد کشآ شه ؛ درخصوص

هررای الزم  رره مررهیحان و کارکنرران دولترر  و آحرراد جامعرره   ارائرره آمرروزش -

 مبارز   ا د اد؛ درخصوص

محادظت از اشااص  حای گزارش مروارد   درخصوصانمام اقهامات الزم  -

دعا  در زمینه مبارز   ا د اد  صورت  هد اد و همچنین پاداش  ه ادحادی که 

 نماینه؛ کمک م 

ها که توسر  مقامرات    دارای هحگونه  اقهامات صورت گحدته  حای توقیآ -

اطالعرات    حاسراس دولت  از را  د اد حاصل گحدیه  و کشآ منشرأ آنران   

 است؛ آمه  دست  ههای  که از را  صحیح  دارای موجود از منشأ 

 ازرس  و نظارت  ح مواردی که  یشتح در معحض ری ک د اد قحار دارنره   -

 . خحیههای دولت  ازجمله

 یهی  مور  فس   مشف ش

گحدیره   اظهرار مر    آن دراطالعات  از یک منشأ ناشناس دریادت شه کره   ۶11 در سا  

 را  ( A)منادع یک شحکت  ا م رئولیت محرهود تحرت عنروان      صاحبان ومهیحان اجحای  

 رره ادار  دولترر  تهیرره تمهیررزات پزشررک   ررالروس رشررو    ( ررالروس -اتحیشرر )ملیررت 

ذیحدتره مشراص گحدیره کره صراحب      هرای صرورت پ    عه از  حرسر  . انه نمود  پحداخت

 حای اینکه شحای   هترحی در زمینره درحوش تمهیرزات پزشرک   ره        .....خان / شحکت آقا

ایرن  . اقهام  ه پحداخت رشرو  نمرود  و  ره ایرن امرح اعترحاف نمرود       ، آورد دست  هدولت 

درصره  راالتح    4کحد که  توانه این تمهیزات را  ره قیمرت    شحای   هتح  ه وی کمک م 
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میلیرون دالر درحار مالیرات      3عالو   ح این مشاص گحدیه که صاحب شرحکت  .  فحوشه

، دقح  امرال  و م رتغالت   7، دستگا  خودرو 1های وی مشتمل  ح  دارای داشته است و 

 . میلیون دالر  ازداشت و توقیآ گحدیه 1ها ممموعا   ه ارزش  دارای جواهحات و سایح 
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 پادشاهی کامبوج  .2
 

 

 

درصه مرحدم آن دارای دیرن    44میلیون نفح دارد و  11یت  در حهود کشور کامبو  جمع

 .  اشنه  ودی   م 

قرانون مح روط تأسریس گحدیره  اسرت و        حاساسکامبو   (ACU) 1واحه مبارز   ا د اد

 کننه  نیتأمو  ضهد ادم ئو  اجحای  کحدن قانون ، خصوصیات آن م تقل  ودن ازجمله

 . استهای محتب   ا مبارز   ا د اد  کمک

 :ب شی  ر م مبوج به شرح زیر می ضیفس  ه ی  استراتژی

یک عامل مهر  در زمینره ایمراد     عنوان  ه  الملل نی های  توجه  ه همکاری -

  حای مبارز   ا د اد؛  الملل نی عزم 

 ؛ الملل نی حمایت از سوی عموم جامعه و جامعه  وجود -

 اقهامات پیشگیحانه  حای مقا له  ا د اد؛ -

 های عموم   ه جامعه و کارکنان دولت؛ شارائه آموز -

 . اجحای قانون -

                                                           
1 Anti – Corruption Unit 
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 :اختی رات ی حیطه بررسی ی دستجوی یاحی مب رزه ب  فس  

جرحای  زیرح را    توانره   مر واحه مبارز   ا د اد کرامبو   ، 4 شمار    قانون ماد  ا توجه  ه 

  :قحار دهه  مورد حرس

 ؛د را  حرس  نمایهصحدا  جحای  محتب   ا د ا  ایهواحه مبارز   ا د اد  .1

د اد را  حرس  نمایه مگح  حازیغ  ه، دیگح  یجحا توانه  نمواحه مبارز   ا د اد  . 

 حرس  جرحای    درحا  که  زمان ه  آن، از سوی دادگا  ملزم  ه این کار گحدد

 .  اشه  مدیگح 

رئیس انتاراب   عنوان  هو یا ک   که از جانب وی  رئیس واحه مبارز   ا د اد .1

 یهرا  تیر مأمورت هیل و کنتح   رح  ، ظآ است ن بت  ه راهنمای مو گحدد  م

ماتلآ واحه مبارز   ا د اد از جانب دادسرتان ترا زمران  ازداشرت      یها  اش

 . مته  اقهام نمایه

 

  :ی تعهیات مسئولین ی م رمد ن  یلت  ر م مبوج ه  یی ارااظه ر 

 :قانون مبارز   ا د اد 17ماد    حاساس

خهمت  ایه  ه شکل نوشتاری و یا الکتحونیک   گام پایان ه هندولت   نیمأمور

دهحسرت امروا  و دارایر     شاصرا   ، (در خار  از کشور  اشنه  که  درصورت) 

 :انه ازاین ادحاد عبارت . ه واحه مبارز   ا د اد ت لی  نماینهخود را 

 اعضاء مملس مل  و اعضاء خانواد  سلطنت  کامبو ؛، اعضاء مملس سنا .1

 ؛شونه  م ه مناصب دولت  منصوب ادحادی که  . 

 و جمهرور  سیرئ معاونان، جمهور سیرئ، د اد  ا مبارز  مل  شورای عضو .1

 د اد؛  ا مبارز  واحه مقامات کلیه
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 دولتر  کره   کارمنرهان  سرایح  و ارترش  پحسنل، کارکنان پلیس، کارمنهان .3

 ؛شونه  م منصوب دحع  دحامین یا سلطنت  مصو ات توس 

 اظهررار  اررش دهحسررت در کرره قررانون  ویازسرر منصرروب مقامررات سررایح .4

  را  مشرورت  از پس،  دارنه قحار د اد  ا مبارز  واحه تعههات و ها ی دارا

 د اد؛  ا مبارز  مل  شورای

 و هرا  دادگرا   منشر  ، رسرم   اسرناد  ددراتح ،  هرا  دادسرتان ، محراک   قضات .1

 قضای ؛ ضا طان

 . مهن  جامعه رهبحان .7
 

 بیهی ی  ارایی مهاظه رن  برای شیه نییتع ضوابط ی شرایط

 :د اد  ا مبارز  قانون 11 ماد   ه استناد  ا

 تراریخ  آخرحین  ژانویره  11) حدیپذ  م انمام  ار کی سا  دو هح ها ی دارا اظهار 

 (ارسا 

 (جهیه سمت ای پ ت تصهی از پس روز 1۶) شه  منصوب تاز  مقامات  حای 

 خهمت مهت پایان یا دولت  منصب از استعفا هنگام  

  دولت  مقام از هنگام عز  

  ازنش تگ   

 ضهد اد واحه درخواست ح ب 

 اشه  م  ازرس  تحت هح دلیل   ه که دولت  مقام .  
 

 



 زارش پژوهشیگ   18     

 شک ی ت  ر م مبوج   ری فت یه  ریش

  م تقی   ه واحه مبارز   ا د اد  صورت  هارائه شکایت 

 دریادت شکایات واحه مبارز   ا د اد  یها صنهوق  یازطح 

 کامبو   ادار  پ ت کشور  یازطح 

 1 1خ  م تقی    یازطح  

 ای میل   یازطحkh. gov. complaint@acu 

 و  سید  یازطح   

 شاص رالث  یازطح 

 ها روزنامه  یازطح  

 

 آخرین  ست یر ه ی یاحی مب رزه ب  فس   

 اسرتاهام  ونره ر و د یحستان مهارس و ورودی  ه نهای  امتحانات  ح نظارت. 1

 (۶11 -۶14  از) دولت  جهیه کارمنهان

 (د یحستان سطح تا د  تان از) ضهد اد درس  یها  حنامه تهیه.  

  دولت  عموم  خهمات یها نهیهز در  ازنگحی .1

 ترهوین  و خصوصر    ارش   را  د اد  ا مبارز  واحه  ین همکاری نامه تفاه  .3

 وص خص  اش  حای د اد  ا مبارز  راهنمای ددتحچه

  د اد موارد دهنه گزارش ادحاد و شهود از حمایت قانون تهوین و تهیه. 4

 رحای   منرادع  تعرارض  و ردتراری  کرههای  اجحایر   نامه نییآ سینو شیپ تهیه. 1

 کارکنان دولت

 

mailto:complaint@acu.gov.kh
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 ضیفس   یه  آموزش  رخصوص آموزان  انش  رسی یه  مت ببرخی از 

 

 (  6ی  5، 4 یه  هیپ برای )  رسی مب رزه ب  فس   برای میارس ابتیایی یه  مت ب
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  ی  بیرست ن پیش از مقطع  بیرست نی  رسی مب رزه ب  فس   یه  مت ب

 

  یلتی  یه  یهیمزانظ رت بر ادرای صحیح مد قص ت ی 

 جلروگیحی   رحای  دولت  مثس ات در ها ه یمزامناقصه و  جل ات واحه مبارز   ا د اد در

 مقرحرات  و موجرود  قرانون   را  مطرا    نره دحآی یساز آماد   ا مطا قت از اطمینان و د اد از

  .هینما  مم تمح شحکت  صورت  ه، مح وطه
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 یاحی مب رزه ب  فس   م مبوج  یالرلل نیب یه  یهرک ر

و در  زیح  حای مبارز   ا د اد همکراری دارد   الملل نی کامبو   ا نهادهای  ضهد ادنهاد 

  : اشه  معضو  ها آن

 د اد  ا مبارز   حای متحه ملل کنوان یون (UNCAC) 

 1SEA-PAC( نهادوا  ته  ه ASEAN) 

 IAACA  

 اینتحپل  

  1  ا همکاری کشور چین و د اد  ا مبارز  کارگاADB ، 3OECD ,APEC 

 IACA ,ASEAN 

  

                                                           
1.The South East Asia Parties against Corruption  

2. International Association of Anti-Corruption Authorities  

3. Asian Development Bank 

4. Organisation for Economic Co-operation and Development 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwoOSK-ZbnAhXSLVAKHTzkCTsQFjAJegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.asean2019.go.th%2Fen%2Fmeeting%2F15st-south-east-asia-parties-against-corruption-sea-pac%2F&usg=AOvVaw1rtzsET9s9gcaUTCi3F8-f
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj_-ajC-ZbnAhXMLVAKHeclCcQQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.iaaca.net%2F&usg=AOvVaw2nLeNGR6-X_oKCY55eMeDH
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 مالزی  .3

 ت ریخچه نه   مب رزه ب  فس    ر م لزی 

( ACA) 1د اد  ا مبارز  آژانس صورت  هنهاد مبارز   ا د اد در مالزی در ا تها 

 سرا   در  (NBI) تحقیقرات  ملر   ددترح  شه و سرپس  ره   سیتأس 1417 سا  در

 1مرالزی  د راد   را  مبرارز   حاضح  ا عنوان کمی یون درحا تغییح یادت و  1471

(MACC )دهه  م ه دعالیت خود ادامه  ۶۶4 /۶۶1  سا  از.  

  ره  ۶۶4  ژانویه 1 تاریخ در که کحد تصویب را MACC قانون مالزی پارلمان

 نهراد  کیر  عنروان   ره  MACC ایمراد   ره  منمرح  انونقر  ایرن . درآمه اجحا مححله

در  ضهد راد  اقهامات کارآمه و مثرح مهیحیت  حای یا ححده و شفاف، م تقل

 سره  توسر   و اصرل   کمی راریای  ریاسرت   ره  MACC .کشور مالزی گحدیره 

( 1) و پیشرگیحی (  )، عملیرات ( 1 یعنر   اصرل    ارش  سره  در کمی رح  معاون

 :انره  شره   ی  نه طبقه اصل سه  ه MACC کارکحدهای. شود  م ادار  مهیحیت

 ارائره (1) و د راد  عمرل  از جلروگیحی (  )، د اد  ه مح وط شکایات  حرس ( 1

 . محدم در زمینه مبارز   ا د اد  ه الزم یها آموزش

 فس   ب  مب رزه  ر MACC اخیر ابتک رات

، لزیمرا  دولتر    ارش   ا دعا  طور  ه MACC :است درمان از  هتح پیشگیحی( الآ 

درزمینه مبرارز    خصوص  و دولت  مثس ات و مال  مثس ات، آموزش  مثس ات

  .هینما  م ا د اد همکاری 

                                                           
1. Anti-Corruption Agency 

2. National Bureau Investigation 

3. Malaysian Anti-Corruption Commission 
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 تحقیقرات  و مرثرح  تحقیر   مرهیحیت  :مرثرح  تحقی   ازرس  و یها روش توسعه( ب 

 ؛جاسوس   ح مبتن 

  ؛آموزش  در زمینه مبارز   ا د اد یها نامه درس و ها حساختیز  هبود(  

 امح در محدم آحاد تمام  م ئولیت مفاد معحد   ا MACC 2009 قانون اصال ( د 

 . د اد  ا مبارز 

 MACC توسط اخیر  ست یر 

 MACC توسر   رزا  نمیرب  پیشین حیوز نا ت، ۶11  ژوئیه 1 تاریخ در( الآ 

 دالر میلیرون  RM1(1۶/1میلیون  3 ورود چگونگ  درمورد تحقی  و شه  ازداشت

 SRC) مرالزی   هراد  یگرذار  هیسرحما  شرحکت  از نمیرب   رانک   ح راب   ره ( آمحیکا

International Sdn Bhd ) انمام گحدیه.  

 معحدر   دادگرا    ره  پولشروی   و د اد  ه مح وط اتهامات پحونه   3  ا رازا  نمیب

 . است شه 

 شرحکت  در تحقیقرات   ویرژ   عملیات یک ط  در MACC، ۶11  اکتبح 3 در( ب 

 کحد مصادر  رینگیت مالزی میلیون 3۶. 131، 4 1،  14 از  یش، صبا  دولت  آب

 کمی ریون  تراریخ  در د راد   ره  مح روط  نقره  پرو   مصادر  نیتح  زرگ میزان این که

  .است  ود  مالزی د اد  ا مبارز 

  

                                                           
 پول کوور مالبیواحد  . 
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 بلغارستان  .4

 و صح  رتان   را  غحب از، رومان   ا شما   لغارستان از

 از سریا   دریای و جنوب از تحکیه و یونان  ا، مقهونیه

 . است محز ه  شحق

و د رراد  ادتررهی سررازمانمبررارز   ررا جررحای    کررل ادار 

 محکرزی  ددتح یک عنوان  ه 1441 دوریه 11  لغارستان در

 1447 سرا   در کرل  ادار  این. شه تأسیس کشور وزارت در ادتهی سازمان جحای   ا مبارز 

  را  مبرارز   هد یحخانر  عنروان   ره  ۶۶1  سرا   در و کشور وزارت در مل  ددتح یک عنوان  ه

، ۶1۶  سرا   در .گحدیره   رازتعحیآ  "جنرای   پلریس " کرل  ادار  در ادتره ی سرازمان  جحای 

 ایرن ، ۶11  سا  تا  تان در. شه سیتأس دو ار  کشور وزارت در کل ادار  یک عنوان  ه

. شه واگذار( SANS) مل  امنیت دولت  آژانس  ه خود یها   هه و دارای  تمام  ا ادار 

 جررحای   ررا مبررارز  مررهیحکل) GDCOC عنرروان  رره ادار  ایررن، ۶14  سررا  دوریرره در

 . کحد آغاز را خود دعالیت کشور وزارت در( ادتهی سازمان

 

زیمر تعریمف    صورت بهق نون مب رزه ب  فس   بلغ رست ن یظ یف این ا اره را 

 :یینر  یم

  رحای  ملر   تاصصر   سراختار  یک ادتهی سازمان جحای   ا مبارز  کل ادار :( ). 14 قانون

  ررا را طرره در 4 - 1، 1 - 1 مرروارد، 1 پرراراگحاف، 1 قررانون تحررت یهررا تیرردعال انمررام

 :است مح وط زیح امور  ه که است ادتهی سازمان جنای  یها تیدعال
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 یررا یا انررهیرا جررحای  (1) مارهر  مررواد ( )؛یا مررهی  و مالیرات  ، پررول ، گمحکرر  امرور  (1)

 مالکیرت  (3).  اشره  شره   انمرام  یا انره یرا یهرا   رت  یس و هرا شربکه   یر ازطح که جحایم 

 قانون متم ) (1) جعل  رسم  اسناد و پحداخت ا زار،  جعل  پول  واحههای (4)معنوی؛

 قاچراق ، ان ان قاچاق( ۶17 . ۶1. ۶1 تاریخ از االجحا الزم، SG 11/11  شمار   ه مصوب

  رحای  گران  یگان  ره  کمرک  و مرحدم  از ی هرا  گحو  یا ادحاد  ه کشور محزهای یسو آن در

 مرواد ، گرحم  سرال   (1) تاریا  و دحهنگ  کاالهای قاچاق (7)کشور از عبور یا و اقامت

 همچنرین  و، خطحنرا    طرورکل   ره  وسرایل  سرایح  یرا   یولوژیک ، شیمیای  مواد، منفمح 

 اسرتفاد    را  ی هرا  یدنراور  و هرا  دسرتگا  ،  اشنه  م سال  عنوان  ه استفاد  قا ل که وسایل 

 در د راد  (4( )د اد منظور انمام اقهامات محتب   ا   هعادی و ه   رتصو  هه  ) دوگانه

  طورکل  ه مواد و وسایل از استفاد ، تحوری ت  یها تیدعال (1۶)دولت ؛ اقهامات مقامات

. یحیر زورگ و مرادی  منرادع   حای ادحاد ی ر ا آدم، یحیگ گحوگان، تحس یالقا، خطحنا 

 و پولشروی  ، لوبنرامط  قحاردادهرای  انعقراد  ( 1)؛آن  را  محتب  خطحات و پولشوی  (11)

 . کالهبحداری  یازطح اروپا اتحادیه  ودجه از استفاد 

 

   فتهی س زم نا اره مل مب رزه ب  درای   یه  بخشیظ یف برخی از 

  :واحه مبارز   ا مواد ماهر .1

  ا محتب  یها نهیزم در دحامل  و محل  جنای  یهاسازمان توس  که ایات جن  ا واحه این

  ه مح وط اطالعات، مح وطه واحه این  ح عالو . کنه  م مقا له، شود  م انمام ماهر مواد

را  مارهر  مرواد   معرامالت  و تولیره ، قاچراق  در جنرای   ادتره ی سرازمان  یها گحو  درگیحی

 و  رسران  اطرالع  در پیوسرته  صرورت   ره همچنین  .هینما  م تحلیل و پحدازش، یآور جمع

 (11)دپارتمان

 (9)دپارتمان
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   المللررررر نی ررررر و ملررررر  سرررررطو  در قرررررانون  یهرررررا سرررررازمان  رررررا تعامرررررل

  . اشه  م

 :واحه مبارز   ا تحوری   . 

 در  انرههای جنایتکرار   (الرآ :شود  م شامل را واحه چنهین ضهتحوری    اش ساختار

  .کننره   مر  اسرتفاد   زیر آم خشونت یهاروش از که خارج  و  لغاری شهحونهان  ا ارتباط

. کننره   مر کشتارجمع  استفاد   سال  و خطحنا  مواد از جنایتکار که یها سازمان (ب

 تلفنر   یهرا  امیر پ و اخراذی ، عنرآ   ره  تمراوز ، ی ر را  آدم  ره  که جنایتکار یها گحو (  

 در کره  کرار  تیر جنا یهرا  سرازمان   را  مقا لره  -3 .نره ینما  مر  مبرادرت  مشرکو   ناشناس

  رحای   یگانگران  ت رهیل  و دولت  محزهای از غیحقانون  عبور ماننه غیحقانون  یها تیلدعا

 . کننه  مکشور مبادرت  از عبور یا اقامت اخذ

  : اش انمام تحقیقات پیش از محاکمه .1

 سحاسرح  در محاکمره  از پریش  تحقیقرات  انمرام  منظرور   ره  GDCOC تحقی  در دپارتمان

 کره  جحایم  و ادتهی سازمان جحای  یهاگحو  یرهبح و مشارکت، تشکیل درمورد کشور

. است گحدیه  تأسیس، شه  انمام ادتهی سازمان جحای  یهاگحو  از نماینهگ   ه یا توس 

 جمهروری  ویرژ   دادسرتان   م رتقی   راهنمرای   و نظرارت  تحرت  ،تحقیقرات  ادار  دعالیت

 . است  لغارستان

 و کاالهررا نتررح ک و کرراال قاچرراق  ررا مقا لرره  ررحای داخلرر  همرراهنگ  محکررز .3

  پحخطح یها محموله

  : اشه  م زیح و نهادهای دولت  ها سازماناین محکز شامل نماینهگان 
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  ادتهی سازمان جحای   ا مبارز  کل ادار 

  مل  پلیس کل ادار 

 محزی پلیس  

 لغارستانمل   امنیت دولت  آژانس   

 گمح   لغارستان 

 مل  درآمه آژانس 

 خودرو مهیحیت اجحای  آژانس 

 اجتماع  امنیت سی ت  و مالیات، مور گمحک ا .4

 وجرحای  مالیرات    ، مبارز   ا قاچاق کاال و ان ان :از انه عبارتهماهنگ   اصل  یها نهیزم

  .اجتماع  و جعل اسناد و مهار  نیتأم  ت یس

 :واحه مقا له  ا جحای  سایبحی .1

 ازجملره  و شره  ایمراد  1441 مارس در کشور وزارت در سایبحی جحای  تاصص  واحه

، ۶11  سرا   از. اسرت  جنایتکار ادحاد و ادتهی سازمان یهاگحو   ا مقا له آن یهاتیم ئول

 و هرا  تیر ظحد ایمراد  و سرایبحی  جرحای   ظهرور  رونرههای  دنبرا    ره  مرذکور  جرحای   واحه

  ارش  یرک  عنروان   ه، دیمیتا  جحای  از جلوگیحی و کشآ زمینه در مناسب رویکحدی

 . شه تأسیس جهاگانه

  :پولشوی  د اد و .7

 در ادتررهی سررازمان جررحم درمررورد را عملیررات  تحقیرر  یهررا روش پولشرروی  و د رراد ادار 

 :کنه  م اجحای  را زیح یها نهیزم



 زارش پژوهشیگ   78     

  مقامرات  تالفرات  سرایح  و جرحای   رهگیحی و پیشگیحی،  حرس 

 . شهحداری و استان ، قضای  مقامات، رتبه  عال

  ررا یکالهبررحدار و پولشرروی  رهگیررحی و جلرروگیحی، شناسررای  

 و هرا  یر  دارا ج تموی و ردیا   همچنین و اروپا اتحادیه وجو 

  .جنای  جحای  هیعوا از حاصله شه  یهاریخح سهام

 

  س خت ر س زم نی یاحی مب رزه ب  فس  

 : اش در این واحه وجود دارد در واحه چهار

  اش مبارز   ا د اد در سی ت  قضای  ( الآ 

 دولت محکزی  اش مبارز   ا د اد در مقامات(ب 

از  ودجره   سوءاسرتفاد   اش مبارز   ا د اد در مقامرات دولرت محلر  و    (   

 اتحادیه اروپا

  اش مبارز   ا پولشوی  ( د 

 

  :بلغ رست ن ق نون طبق فس   اصلی ی درا

 رشو  ( الآ 

 از قهرت  سوءاستفاد ( ب 

 اتحادیه اروپا یها  ودجهاز  سوءاستفاد (   
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 گرانادا  .5

در . است  چنه اش، د اد  ا مبارز  درخصوص گحانادا رویکحد. است اجعهد یک، د اد

. نرهارد  را د راد   را  مبارز   حای ذات  م ئولیت  حدولتیغ یا و دولت  سازمان هیچگحانادا 

  را  مبارز ، ها آن وظیفه نیتح مه  که دارد وجود ها سازمان و ها  اش از  حخ ، حا  نی اا

  :نمود اشار  زیح موارد  ه توان  م ها سازمان و ها  اش این ازجمله .است د اد

 اطالعرات  واحره ، مرهن   جامعه، مل  صهاقت کمی یون، دولت، سیاستمهاران/  پارلمان 

 هرح  .د راد   ا مبارز   حای هماهنگ  کمیته و گحانادا سلطنت  پلیس نیحوی، 1(FIUS) مال 

 اقرهامات  تقویرت   ره  کره  دارنره  را خرود  شره   آیر تعح نقش ذکحشه  یها  اش از یک

 . کننه  م کمک گحانادا در د ادضه
 

  فس   ب  مب رزه  ر شیه عدوان یه  بخش نقش ی رییکر  چدیبخشی

 کره  کننره   مر  وضرع  را قروانین   دعرا   صورت  ه ها آن :سیاستمهاران/  پارلمان .1

 پاسراگوی  ، شرفادیت  دحهن  و ه تنه  ازدارنه  و کاد  یها ممازات دارای

 . کننه  م حوی ت را خوب حکومت و

 و  اشره   م( شه  ادرا  د اد یا) د اد از عاری محیط  ارتقای م ئو  :دولت . 

 درحاه   را د اد  ا مبارز   حای الزم یسازوکارها مثرح عملکحد  حای الزم منا ع

 . کنه  م

  ارش   اتیر ح در صرهاقت  قرانون  از آن اختیرارات  :صرهاقت ملر    کمی یون  .1

 این که دیگحی موارد ازجمله ت کهگحدته شه  اس ۶۶7  مصوب سا  عموم 

                                                           
1 . Financial Intelligence Units 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr4pXz-5bnAhWhsKQKHZSmCn0QFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fegmontgroup.org%2Fen%2Fcontent%2Ffinancial-intelligence-units-fius&usg=AOvVaw06wVPAn1MyImY7Kst3N2v_
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr4pXz-5bnAhWhsKQKHZSmCn0QFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fegmontgroup.org%2Fen%2Fcontent%2Ffinancial-intelligence-units-fius&usg=AOvVaw06wVPAn1MyImY7Kst3N2v_
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 یها ی دارا اظهارنامه تحلیل و دریادت، دهه  مدر اختیار کمی یون قحار  قانون

 تحلیل از پس . اشه  م ما  در  یشتح یا و هزار دالر   درآمه  ا دولت کارکنان

 و  نظمرر   رر هحگونرره توانرره  مرر کررل دادسررتان ددتررح، مح وطرره یهررا اظهارنامرره

مرورد رسریهگ  قرحار    ،  هانه الزم که  درصورت را خصوص نای در  قانون   

 هیر عل شره   ارائره  شکایات توانه  ممل   صهاقت کمی یون این  ح عالو  .دهه

  رحای  را هرا  آن لرزوم  درصرورت  و داد  قرحار   مورد حرسر  را دولت کارکنان

 قبرول   قا رل  مرال   و ان ران   منا ع از کمی یون این .نمایه احضار  یشتح  حرس 

  .است  حخوردار م تقل صورت  ه خود وظایآ اجحای  حای

 

 ؟شو  یم  ییه از سیست  ا اری  ر گران  ا بخش میام  ر معروالً فس  

 یا عمره   مروارد ، دارد وجود انهک  مقیاس در گحانادا در  اش هح در د اد که  درحال

  ارش  روند از کره  ه رتنه  مواردی، حنهیگ  م قحار ها رسانه موردتوجه همیشه تقحیبا  که

 و پولشروی  ، داسره  اعما ، یخوار رشو  اتهامات از   یاری موارد .شونه  م ناش  دولت 

  .دارد وجود غیح  و عموم  اموا  غارت، جاهنا  یها پاداش دریادت

ایرن   کوچرک  اقتصاد، حا  نی اا.  اشه د اد داقه توانه  نمگحانادا ، دیگح کشور هح ماننه

 رخرهادهای  کرحدن  محهود  حای مزیت  عنوان  ه است کنمم طبیع  منا ع دقهان و کشور

 ،(ها ه یمزا و ها مناقصه) دولت  تهارکات و تهیه، نی اوجودا .قحار گیحد مورداستفاد  د اد

 دولتر   منرا ع  از سوءاسرتفاد   ، دولت   ه اشرااص حقیقر  و حقروق     قحاردادهای اعطای

و مایره نگحانر     قحارگحدتهی  مورد نظارت دق  ایهکه  است ی ها نهیزم( دحوش و سحقت)

  رحای  کراد   مرهار   اربرات  در توانرای   عرهم  چرالش   ا گحانادا . اشه  مدولت گحانادا 
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 چرالش   را ، ایرن   رح  عرالو   . اشه  م رو حو ضعیآ نظارت لیدل  ه د اد یها پحونه  ساخت

 و هرا  آن مانرهن  ناشرناس  تضرمین  عرهم  و د راد  مابرحان  و شهود از محادظت  کاد  اقهامات عهم

 نزدیرک  حامیران  و حرزب  مقامرات  قرانون   پیگرحد   حای سیاس  مهیحان طحف از تحدیهها  حخ 

  .مواجه است ها آن سیاس  حزب
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 مبارزه با فساد در پاناما  .6

 

 :پ ن م   ر ضیفس   قوانین

 اساس  قانون 

 الملل نی  یها توادقنامه  

 داخل  قوانین 

 جزا قانون 

 دولت  نانکارک اخالق  و ردتاری یها دستورالعمل  

 انضباط  تحقیقات 

 ادتهی سازمان جحای   ا مبارز  قانون 

 حقوق  و قضای  یها معاضهت قانون  

 پولشوی  از پیشگیحی قانون 

 شررمار  دحمرران N209-2016 داخررل در ی هررا  اررش هررا آن  حاسرراس کرره 

  .است گحدیه  ادرص د اد  ا مقا له  حای دولت  نهادهای و ها سازمان

 

  :ک ی ت ری فت ش یه  ریش

 م تقی  شهحونهان  شکایات 

  ناشناس صورت  هشکایت 

 روزنامه و یا تلویزیون  یازطح شکایت  

  تلفن م تقی  شهحونهان   یازطحشکایت 
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  صفحات وب   یازطحشکایت 

   ررو  سیدرر، این رتاگحام ) اجتمرراع  یهررا شربکه   یررازطحشرکایت  ،

 (توییتح

 

  :موار  فس    ر پ ن م  نیتر مه 

  ن دولت  از مقام خود کارکنا سوءاستفاد 

   دارا شهن من غیح ح 

  غیحقانون   صورت  ه حداشت از پو  دولت 
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 تایلند  .7

 خودماترار  قرانون  اجرحای  آژانرس  یرک  1(NACC) تایلنره  د اد  ا مبارز  مل  کمی یون

 و مبرارز   م ئو  اصل  نهاد این .گحدیه  است تأسیس تایلنه اساس  قانون طب  که است

  ره  همگر   ، NACC کمی ریون  عضو 4. است تایلنه در ش دولت  ا د اد از جلوگیحی

، دانرش  دارای  ایره  منتارب  ادرحاد  .شرونه   مر  منصروب  پادشا  توس  سنا توصیه مملس

 هح یا ایالت  و دولت  امور اجحای، اقتصاد، ح ا هاری، حقوق زمینه در تمح ه و تاصص

 . است مفیه د اد  ا مبارز  و پیشگیحی  حای که  اشنه دیگحی زمینه

NACC اصل  وظایآ. دارد هزار کارمنه سه با یتقح NACC  شرامل  را اصرل   دسرته  سره 

 مقامات از  حخ  دارای  ویژ   ازرس   عضا  و د اد سحکوب، د اد از جلوگیحی :شود  م

  .دولت 

 در د اد درمورد کامل تحقی  درحا ، درحا  حاضح کمی یون مل  مبارز   ا د اد تایلنه

 .اسرت  دولتر   مقامرات  از  حخر   غیحمعمرو   ررحوت   ا محتب  یها ونه پح و دولت   اش

 و ضرب   و تفتریش ، احضرار   رحای  ضهد راد  نهاد اختیارات ادزایش روی  ح این  ح عالو 

  .تمحکز نمود  است مابحین و شهود از محادظت

 و  اشره   مر  نامشرحوع  امروا   ضرب    ا  ازدارنهگ  قهرت همچنین دارای ،کمی یون این

 و د راد  از ناشر   یهرا  یر  دارا  رح  جحیمه اعما  و مصادر  درخواست دادگا  از توانه  م

  . نمایه را غیحمعمو  رحوت یها پحونه 

 د اد یها پحونه ،  نا حاین، کنه  م استقبا  خارج  معامالت و ها یگذار هیسحما از تایلنه

 دولتر   اماتمق  ه مح وط ها پحونه  این. شود  م یادت آن در خارج  معامالت  ه مح وط

                                                           
1. National Anti-Corruption Commission of Thailand 
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 کشرآ   رحای  واحرهی  NACC، مهیدرنت. کننه  م دریادت رشو   یگانه اتباع از که است

 کرحد   تأسریس  الملرل  نی ر  امور ددتح در را تایلنه در خارج  یها یگذار هیسحما در د اد

 واحره  ایرن . کنره   مر  دعالیرت   رازپحس  ۶  حرهود   را  واحره  ایرن ، حاضرح  درحا  . است

 دارایر   استحداد و د اد در ار  محزی تحقیقات  ه کمک ای ح  الملل نی  یها درخواست

  یر ازطح توانه  م همکاری این. هینما  م هماهن  و ت هیل را نامشحوع و ردته غارت  ه

 . شود انمام  حرسمیغ و رسم  یها کانا 

 پیوسرته و  (UNCAC) د اد علیه متحه ملل سازمان  ه کنوان یون ۶۶4 از دسامبح  تایلنه 

  .است نمود  االجحا الزم و تصویب را UNCAC ، ۶11  مه و  ما ا تاریخ از

 در  لکره  جهران   پوشرش  در تنهرا  نره ، هرا  ونیکنوان  سایح  ا مقای ه کنوان یون مذکور در

 جرحای   از یا گ رتحد   طیآ کنوان یون این. است حینظ    آن مفاد جزئیات و گ تحدگ 

 و نفرروذ مقامررات سیاسرر  تتمررار، اخررتالس، خررارج  و داخلرر  رشررو  ازجملرره، د رراد

 انمرام   ره  موظرآ  را عضرو  کشرورهای  UNCAC مقرحرات . حدیر گ  مر  در ح را پولشوی 

 . کنه  م خصوص  و دولت  یها  اشدر  ضهد اد اقهامات

 م ئولیت  .دهه ارتقاء را یخوار رشو   ا مبارز  قانون تا نمود  تالش ۶14  سا  از تایلنه

 . معحد  گحدیه ۶14  سا  در  ار اولین حای  یخوار رشو  جحای  رد شحکت کیفحی

 د راد   را  مبرارز   نهراد ، تایلنره  در یخروار  رشرو    ا مبارز  قانون زیآم تیمودق اجحای  حای

 حقرروق  اشررااص توسرر  یخرروار رشررو   ررا مبررارز  درمررورد ی هررا دسررتورالعمل تایلنرره

 اساس  صلا 1 شامل ها دستورالعمل این .است رسانه  تصویب  ه(  تماری یها شحکت)

 :است زیح شح   ه

 ؛شحکت ارشه مهیحیت توس  ضهد اد یها استیس اتااذ. 1
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 نقاط  از سی ت  اداری و اشااص  که در معحض ری ک شناسای   حای مثرح ارزیا  .  

 ؛قحار دارنه رشو 

 ؛اداری نظام حیپذ بیآس و پحخطح مناط   حای مقا له  ا ری ک رشو  در مثرح اقهامات. 1

  ؛تایلنهی یها شحکت تماری شحکای توس  رشو   ا مقا له تها یح تااذا الزام. 3

 تماری؛ یها شحکتدقی  توس     یار صورت  ه ح ا هاری سوا   ربت. 4

 اقررهامات مکمررل ان رران  منررا ع مررهیحیت درخصرروص مناسررب یهررا اسررتیس اتارراذ. 1

 ؛یخوار رشو ضه

 رشو ؛ گاندهنه گزارش تشوی   حای امن ارتباط  یها کانا  ایماد. 7

 . یخوار رشو  ضه اقهامات ارح اش  یا دور   حرس . 1


