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  پیشگفتار

 فساد را بـه  ،ها و نهادهاي جامعۀ مدنی هاي بین المللی، دولت    سازمان

عنوان مانعی جـدي بـراي تحقـق حقـوق شـهروندي، دموکراسـی، رشـد                

 و طـرح ، لـذا . دهندار میالمللی مورد ارزیابی قر   کیفی، و ثبات ملی و بین     

 مبـارزه بـا فـساد امـري ضـروري          کارآمـدِ  هـاي برنامهها و      سیاست اجراي

  . است

از آنجا که امروزه فساد تبدیل به یک پدیدة جهـانی           از سوي دیگر،    

گیـر شـده، موفقیـت در مبـارزه بـا آن مـستلزم کوشـشی جهـانی و                   و همه 

-ان ملـل متحـد مـی   در این میان سازم. المللی استهمکاري در سطح بین   

تواند به عنوان یک ارگان هماهنگ کننـده و همچنـین بـه عنـوان کانـال                  

 ، در حال حاضر. انتقال تجربیات کشورهاي مختلف به یکدیگر عمل کند    

نهادهاي وابسته به این سازمان که در امر مبارزه بـا فـساد فعـال هـستند، از            

مندي را بـه    هاي ارزش رهگذر مطالعه تجربیات کشورهاي مختلف توصیه     

  . دهند میارائهمنظور موفقیت در امر مبارزه با فساد 

 در  (CICP)دستورالعمل ضد فساد مرکز مقابله با جـرایم بـین المللـی           

-باشد، از جملۀ این گونه تـالش     چارچوب برنامۀ جهانی مقابله با فساد می      

هاست که توجه به آن در طراحی و کاربست سیاست مقابلـه بـا فـساد در                 

   . ضروري استسطح ملی
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 در عـین توجـه بـه اینکـه ممکـن اسـت       ریزيمرکز پژوهش و برنامه   

هـا وجـود داشـته      برخی نکات و مالحظات خاص در این گونـه گـزارش          

 باشد، اما با توجه به ضرورت ارتقاي سطح علمی همکاران در ایـن بـاره،              

رود مـورد اسـتفاده     اقدام به ترجمه و انتشار آن نموده است کـه امیـد مـی             

  .ریزان و سیاستگذاران قرار گیردامهبرن

حسن صفرخانی  

ریزي رئیس مرکز پژوهش و برنامه
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  مبانی و کلیات. 1

طی سالهاي گذشته، سیاسـتگذاران و محققـان در کـشورهاي مختلـف             

 اجتماعی در   –ها و تأثیرات فساد بر امور اقتصادي          توجه روز افزونی به ریشه    

هـاي بکـار گرفتـه        مجموعه سیاست  .اندهاي خصوصی و عمومی داشته    حوزه

دهـد کـه عوامـل زیـر در           شده و مطالعات انجام یافته در این حوزه نشان مـی          

  :شکل گیري فساد نقش مؤثري دارند

 سیاسی شدن فوق العادة نهادهاي عمومی؛

             فقدان ساز و کارهاي الزم براي دسترسی شـهروندان بـه اطالعـات

دولتی مرتبط با مسایل عمومی؛

 هاي تضمین شفافیت، پاسـخگویی و مـسئولیت پـذیري            مفقدان نظا

هاي بخش عمومی توأم با فقدان ساز         در برنامه ریزي و اجراي بودجه     

و کارهاي نظارت داخلـی واجتمـاعی در جامعـه مـدنی و تـشکیالت             

بازرسی و حسابرسی واحدهاي خود مختار؛

                  فقدان ساز و کارهاي الزم در بخـش عمـومی کـه قـادر بـه انتقـال

هـاي    هاي خصوصی مردم بـه دسـتگاه        هاي عمومی و شکایت     هخواست

ذیربط باشند؛

 هاي درونی و اجتماعی بـه منظـور کنتـرل و نظـارت              فقدان مکانیزم

کیفی بر ارایه خدمات؛

            پیچیدگی فرآیندهاي اجرایی و وجـود خـط قرمزهـاي افراطـی در
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کلیه سطوح حکومتی؛

           در چـارچوب    سوء استفاده در کاربرد و تفـسیر قـوانین و مقـررات 

نهادهاي بخش دولتی؛

      ــفافیت و ــضمین ش ــور ت ــه منظ ــی ب ــاي درون ــاز و کاره ــدان س فق

هاي عمومی؛ پاسخگویی در طرح و اجراي سیاست

    فقـدان ســاز و کارهـاي کنتــرل اجتمــاعی بـه منظــور جلــوگیري از

هاي بزرگ که معموالً در شرایط سلطه منافع پوشـیده            هاي فساد   نقشه

کنند؛ ر میهاي دولتی ظهو بر سیاست

         وجود تحرك و انگیزه ناچیز در میان کارکنـان بخـش عمـومی بـه

خاطر فقدان سازو کارهاي درست براي بکارگیري، ارتقـاء و انتقـال            

کارکنان در سطوح محلی و میانی حکومت؛

     ــی از ــستخدمین دولت ــاهی کارکنــان و م ــشارکت و آگ فقــدان م

معیارهاي سیاستگذاري در نهادهاي عمومی؛

گرا در ارایه خدمات عمومی؛ ریت نتیجهفقدان مدی

وجود سیستم قضایی ناکارآمد؛

هاي اخیر شامل مـوارد زیـر         هاي سیاسی آموخته شده در سال       مهمترین درس 

:است

        کـاهش فقـر بـدون      . رشد اقتصادي براي کاهش فقر کـافی نیـست

یک استراتژي فراگیـر و گـسترده، کـه بیـشتر از کمیـت بـر کیفیـت                  
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ا فساد در کـشورهاي شـمال و جنـوب         راهکارهاي مبارزه ب  
1

 متمرکـز   

. باشد، محقق نخواهد شد

رســد اســتفاده نادرســت از قــدرت بــراي تــأمین منــافع  بــه نظــر مــی

ایـن مهـم نـه تنهـا شـامل سـوء        . شخصی امري مزمن و فراگیـر اسـت       

باشـد، بلکـه اشـخاص و     هاي دولتی ازموقعیت خـود مـی       استفاده مقام 

هـاي    عمـومی نظیـر شـرکت   هاي خصوصی مـرتبط بـا بخـش       سازمان

تولیدي، صاحبان نفوذ و خرده فروشانی که از هـر فرصـتی بـراي بـه                

.گیرد کنند را نیز در بر می دست آوردن پول استفاده می

            مهار نظامند فساد چالشی اسـت کـه مـستلزم اقـدامات قـوي، منـابع

عظیم و زمـانی بـه مراتـب بیـشتر از آنچـه کـه اکثـر سیاسـتمداران و                    

. باشد کنند، می د پیشنهاد میمبارزان فسا

         عدم کنترل و نظارت بر امر فساد موجـب افـزایش آن و در نهایـت

عموماً فساد بـه صـورت آگاهانـه صـورت          . شود  فقیرتر شدن فقرا می   

هاي ناشی از فساد در شرایط فـوق بـر خطـر              سود و فرصت  . گیرد  می

ــی   ــازاتی م ــه مج ــت و هرگون ــد بازداش ــرات و  . چرب ــه خط ــایی ک ج

ها کم باشد و در مقابـل درآمـد ناشـی از فـساد زیـاد باشـد،                   مجازات

توانـد ظهـور      اي مـی    فساد از هر ناحیـه    . یابد  فساد گسترش بیشتري می   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
کشورهاي شمال دربرگیرندة کشورهاي توسعه یافته غربی شامل کشورهاي اروپـایی و آمریکـاي            

 نیافته اسـت کـه عمـدتاً در نیمکـره           شمالی است و کشورهاي جنوب دربرگیرنده کشورهاي توسعه       

.  اندجنوبی در آفریقا، آمریکا و بخش از  آسیا واقع
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کنند ممکن است هم به دلیل عـدم          آنهایی که رشوه پیشنهاد می    . کند

خواهنـد و هـم بـه دلیـل اعتقـاد بـه اینکـه از                 استحقاق آنچـه کـه مـی      

 بـه اسـتحقاق خـود برسـند اقـدام بـه             تواننـد   راهکارهاي رسـمی نمـی    

هاي رسمی هم ممکن اسـت رشـوه را بـه ایـن               مقام. پیشنهاد آن کنند  

انگیـزه بپذیرنـد کـه بخواهنــد از طریـق آن حقـوق خـود را تــرمیم و       

ــشند    ــاء بخ ــود را ارتق ــدگی خ ــطح زن ــا و س ــم  . معیاره ــابراین ، ه بن

بـه  » جنوب«و  » شمال«گیر و هم رشوه پرداز باید در کشورهاي           رشوه

. یک صورت مورد برخورد قرار گیرند

    ــواردي از ــه م ــدون ارای ــساد ب ــورد ف ــردم در م ــزایش آگــاهی م اف

دستگیري و مجازات مفسدین ممکن است موجب ایجـاد بـدبینی در            

شـهروندانی کـه از     . بین مردم شود و متعاقبـاً فـساد را گـسترش دهـد            

آگـاهی  ها از موارد گوناگون فساد و گستره و محـل آن              طریق رسانه 

یابند، امـا مـوارد انـدکی از گـزارش بازداشـت و محاکمـه                 کامل می 

مفسدین را سراغ دارند، بیشتر به سمت ارتکاب فساد که سـود بیـشتر             

در چنین شـرایطی در واقـع       . شوند  و ریسک کمتري دارد ترغیب می     

از طریـق عمـل فاسـد تبـدیل بـه       » کسب سود بیشتر با ریسک کمتـر      «

 در هر استراتژي ضد فـساد بایـد تـوازنی بـین             بنابراین. شود  هنجار می 

میزان آگاهی مردم از فـساد و میـزان اقـدامات تحدیـد کننـده فـساد                 

هر پیامی براي شهروندان بایـد در برگیرنـدة ایـن درك            . برقرار باشد 
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آوردن سـود   باشد که سوء استفاده از قـدرت دولتـی بـراي بـه دسـت          

:شخصی

مات دولتــی شــهروندان را از دسترســی بــه موقــع بــه خــد.1

کند؛ محروم می

دهد؛ هزینه خدمات دولتی را افزایش می.2

هـاي فقیـر جامعـه تحمیـل          مالیات مـضاعفی را بـر بخـش       .3

کند؛ می

شود؛ مانع از توسعه اقتصادي و دموکراتیک می.4

ــد از ســوي حکومــت زنــدانی و جریمــه      .5 شــخص فاس

شود، به نحوي که ریسک فساد بر سود آن غلبـه پیـدا          می

. کند می

هـاي غیـر دولتـی و بخـش خـصوصی             هاي توسـعه، تـشکل     آژانس

توانند هم به عنوان بخشی از مسأله و هم بخـشی             کشورهاي شمال می  

مسألۀ فساد در چند سال اخیر بانک جهانی، سـازمان  . حل باشند  از راه 

المللی را درگیـر خـود کـرده و آنهـا در       هاي بین   ملل، و سایر سازمان   

انـد کـه اسـتفاده از امکانـات           دههاي خود بـه ایـن نتیجـه رسـی           بررسی

هـایی کـه      دولتی براي کسب منافع شخصی در کلیه جوامع و سازمان         

گـزارش  . نماید  در آنها نظارت و کنترل متوازنی وجود ندارد رخ می         

معتبر این موارد هم در کشورهاي شمال و هم در کشورهاي جنـوب             
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جـایی کـه    مطمئناً از طریق تسهیل تحقیق و پیگرد قانونی فساد در هر            

. رساند هاي فساد یاري می یافت شود به خشکاندن زمینه

      تواننـد بـه صـورت یـک جزیـرة            نهادهاي ملی در یک کشور نمـی

در چنین شرایطی آنهـا در اداي مقـصود         . مستقل و در انزوا کار کنند     

یـک سیـستم شـفاف      . و در رسیدن به هدف شکست خواهند خـورد        

 باشد که به منظور ایجاد تعادل       »کنترل و توازنی  «باید داراي مکانیسم    

هــا و نهادهـاي مختلــف   بـین اســتقالل و پاسـخگویی در میــان ارگـان   

به عالوه درگیري بین منافع بایـد از بخـش          . دولتی طراحی شده باشد   

ــود  ــومی زدوده ش ــدرت و    . عم ــه ق ــب تجزی ــوازن موج ــرل و ت کنت

در ایـن حالـت     . شـود   ها براي رویارویی منافع مـی       محدودیت فرصت 

  » پاســــــــــــــــــخگویی افقــــــــــــــــــی « نــــــــــــــــــوعی 

)Horizontal Describes (تجزیــه و پراکنــدگی . آیــد بــه وجــود مــی

برد و درجه     قدرت، استقالل نهادي هر یک از قواي دولتی را باال می          

دهـد کـه سیـستم را     پاسخگویی باال به سیاستمداران این اجازه را نمی   

. تخریب کنند

ضرورت دارنـد   هاي کنترل اجتماعی براي مبارزه با فساد        مکانیسم  .

هـاي سـازماندهی مبـارزه بـا          ها نه تنها باید شـامل کمیتـه         این مکانیسم 

فساد باشـد بلکـه بایـد در برگیرنـده نظـارت عملیـاتی در چـارچوب                 

نهادهاي حکومتی مرکـب از مقامـات حکـومتی و جامعـه مـدنی در                

نهادهاي نظارت عملیاتی مختلط باید امـر       . همکاري با یکدیگر باشند   
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 نظارت بر عملکرد حکومت محلـی و حکومـت مرکـزي،            ارزیابی و 

-نظیر سیاست هاي مرتبط با بودجه، مسایل مرتبط بـا پرسـنل، برنامـه             

هـاي اطالعـات      گذاري عمومی، شکایات و کانال      ریزي براي سرمایه  

. عمومی، را تحت پوشش قرار دهند

   هاي آنها، در   هاي مبارزه با فساد و سیاست       اعتماد عمومی به آژانس

تی که مردم باید نقـش فعـالی در نظـارت بـر عملکـرد حکومـت                 حال

در یـک نظرسـنجی     . خود داشته باشند، امري ضروري و حیاتی است       

 درصد از پاسخگویان    84 در چین به اجرا درآمد،       ICACکه از سوي    

بیان کرده بودند کـه مایلنـد نـام خـود را در برگـه شـکایت از فـساد                    

ــ. مقامــات یــا همکــاران خــود ذکــر کننــد  دون اعتمــاد عمــومی در ب

شـود،    ها و اقدامات ضـد فـساد، سیـستم شـکایت مختـل مـی                سیاست

ماننـد    ها ناموفق باقی مـی      هاي تحقیقی منعکس شده در رسانه       گزارش

  . شوند هاي ضد فساد در غیاب شهادت شاهدان عقیم می و محاکمه

هاي بخش عمومی، گرایش نهادي به سوي فساد، و        پیوند میان مدیریت  

با این فرض که عوامل مـرتبط       .  نهادي به سیاستگذاري مربوط است     عملکرد

هـاي عمـومی در       با مـدیریت سیاسـی نظیـر شـفافیت درجـه مـشارکت مقـام              

بـه عبـارت دیگـر فقـدان معیارهـاي          (سیاستگذاري، پنهـان کـاري مـدیریتی        

هاي فرآیندي در بودجه و پرسنل و ارایـه خـدمات،             پیچیدگی) گیري  تصمیم

ک با کاربران، سازو کارهاي پاسخگویی همیـشگی در هـر       مذاکره سیستماتی 
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هـا، و سـطح منـابع همگـی بـر عملکـرد نهـادي هـر یـک از                      یک از آژانـس   

در . اي و مرکـزي تـأثیر دارنـد         مؤسسات عمـومی در سـطوح محلـی، منطقـه         

برخی موارد این تأثیر بر عملکرد نهـادي از طریـق تـأثیر حکـومتی بـر فـساد                   

  . شود اعمال می

ذشـته مبـین آن اسـت کـه فـساد امـري پویـا اسـت و ابعــاد         تجربیـات گ 

گوناکونی دارد؛ بنابراین مناسبترین رهیافت براي مهار آن متقابالً بایـد پویـا،             

از این نظر در کتابچه حاضر رهیـافتی گـزینش شـده           . نگر باشد   جامع و کالن  

هاي ضد فـساد اسـتخراج شـده و در            که از درون مجموعه وسیعی از سیاست      

جامع نقاط جلوگیري، اجرا، نهـاد سـازي، بازپرداخـت اعتبـارات        یک روش   

انتقالی غیر قانونی، انواع روش هاي نظارت و ارتقاء سطح آگاهی، سطوح و             

ها در امر مبارزه بـا فـساد را تحـت        ها و شکست    علل فساد و همچنین موفقیت    

ها تـا حـد زیـادي منعطـف و در            در این رهیافت راهبرد   . دهد  پوشش قرار می  

هاي مختلف امکان کاربرد داشته و با نیازها و وضعیت هـر              وح و موقعیت  سط

  . کشور یا منطقه فرعی قابلیت انطباق دارند

ضـد فـساد تکمیـل    ) Tool kit(این کتاب راهنما با یک سري ابزارهـاي  

کنـد و راهکارهـاي مـشروح بـراي      شده که یک رهیافت جامع را دنبـال مـی         

بـه هـر حـال، بـه منظـور بهبـود          . دهـد   یه می ها ارا   اجراي هر یک از استراتژي    

هـا و همچنـین ابزارهـا و راهکارهـاي مـوردي              چارچوب سیاسی و استراتژي   

مقابله با فساد، مرکز مقابله با جرایم بین المللی اقدام به اتخاذ یک روند براي           
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تـرین   از رهگذر این فرآیند موفق. هاي عمل نموده است   مطالعه بهترین روش  

  . شوند ارها گزینش و معرفی میها و ابز سیاست

ها و نقاط قوت و ضعف خـاص خـودش    ها محدودیت هر یک از پاسخ  

شوند و رمز موفقیـت      از اینرو، هیچ یک از آنها به تنهایی موفق نمی         . را دارند 

هـا    کوشـی و معاضـدت      بـه هـر حـال، هـم       . آنها در تعامل بـا یکـدیگر اسـت        

ون بوجـود آیـد، و حمایـت    ها و کارکردهـاي گونـاگ    تواند در میان نقش     می

ها به حد کافی خـصوصیت هـم     متقابل نیز زمانی قابل حصول است که پاسخ       

کلیه راهکارهـاي پیـشنهادي     . پوشی داشته باشند و یک نتیجه را دنبال نمایند        

باید الزاماً در چارچوب نظام همگرایی ملی منجر به خـدمات کیفـی، توسـعه       

  . روندان شوندپایدار و حاکمیت قانون به نفع کلیه شه

  انواع فساد. 2

هاي مقابله با فـساد قابـل قبـولی را         قبل از اینکه شخصی بتواند استراتژي     

هـا را پیـاده کنـد      خواهـد اسـتراتژي     ارایه دهد، باید محیطی را که در آن مـی         

شـود امـري کلیـدي بـراي      تشخیص اینکه چه چیزي فساد تلقـی مـی   . بشناسد

بحـث بـر سـر تعریـف     . باشـد   با فـساد مـی    هرگونه برنامه موفق و جامع مقابله     

یکی از مـشکالت پیـدا کـردن یـک          . گیرد  فساد، گستره وسیعی را در بر می      

در برخـی مواقـع   . گـردد  هـاي فرهنگـی بـر مـی     گستر به تفاوت  تعریف جهان 

اي در داخل یک کشور در مورد اینکه چه چیزي فـساد              تفاوت قابل مالحظه  

 از سـوي    1977ظرسنجی که در سال     در همین راستا یک ن    . است وجود دارد  
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کمیسیون مستقل ضد فـساد نیوسـات ولـز انجـام شـد حـاکی از آن بـود کـه               

ناسازگاري و تفاوت فاحـشی بـین طـرز تلقـی کارمنـدان بخـش عمـومی در           

  . استرالیا وجود دارد

به همین دلیل بسیاري از ارایه یک تعریف قانونی براي فساد رویگردان            

ــده ــد ش ــش. ان ــدان ــان تع ــهپژوه ــا  اریف عمــومی و جامع ــبهم ی شــناختی را م

کنند که تعریف قـانونی واحـد بـسیار     آنها استدالل می. دانند خودخواهانه می 

بر این اساس، تمایل دارند کـه بـه خـاطر           . متصلب و غیر منعطف خواهد بود     

تغییر سنت قانونی در اثر گذشت زمان و همچنین ارتبـاط آن بـا زمینـه هـاي                   

بـه  . هـا را بـه رسـمیت بـشناسند     ی و اجتماعی تفـاوت   فرهنگی و شرایط سیاس   

جاي حل این مسأله، رهیافت جایگزین ایـن اسـت کـه حـداقل بـراي مـدتی             

در حالی که ممکن است در این       . هاي قانونی را نادیده بگیریم      مراجع و زمینه  

هـاي قـانونی دقـت     حالت ما تا حدي به خاطر فاصله گرفتن از مراجع و زمینه     

ــت   ــر را از دس ــوانیم درك مــشترك و     نظ ــت بت ــن اس ــدهیم، ولــی ممک ب

هاي   تري از مسأله به دست آوریم و در ایجاد پل ارتباطی بین شکاف              عمومی

  . موجود در امتداد مرزهاي ملی موفق شویم

شـود مـشخص      در تعریف جایگزینی کـه در ایـن نوشـتار جـستجو مـی             

ظـر گـرفتن    کردن جوهره فساد از طریق توجه مستقیم به واقعیات، بدون در ن           

از رهگذر گـزینش ایـن      . مناطق خاص یا رویکرد حقوقی سنتی، هدف است       

شود تا اجماع وسیعی را در چارچوب ایـن تلقـی           ، سعی می  »رهیافت تجربی «

از فساد به پیش ببریم که آن عملی جداً مضر به جامعه است و بنـابراین بایـد                   
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نیست که همـه  کس با این برداشت موافق  هیچ. منع و عامل آن مجازات شود  

شـوند و بایـد بـه         ها فساد تلقی مـی      انواع روابط سوال برانگیز و سوء مدیریت      

نکته مهم این است که تا جاي ممکن بتوانیم تعـداد     . لحاظ قانونی منع گردند   

ایـن رهیافـت بـه    . ها را در چارچوب واحـدي جمـع کنـیم          زیادي از برداشت  

نامنـد و بایـد منـع و     ها کمک خواهد کـرد کـه بداننـد آنچـه فـساد مـی               ملت

  . مجازات شود چیست

کـه فـساد   توانیم بر روي این تعریف توافق کنیم     کلی، می   دریک حالت 

]دولتــی[عمــومی (عبــارت اســت از سوءاســتفاده از قــدرت 
1

بــراي مقاصــد ) 

 ممکن است این تحصیل مقاصـد یـا         .شخصی که به زیان منافع عمومی است      

در اغلب اوقـات، فـساد   . یم باشدمنافع شخصی به صورت مستقیم یا غیر مستق 

مستلزم اختالط حوزه عمومی با شخصی و یا یک تبـادل غیـر قـانونی و غیـر                  

در مجمـوع، عمـل فاسـد در برگیرنـده          . باشـد   مشروع بین این دو حـوزه مـی       

خــود یــا (هــاي دولتــی در راســتاي عالیــق و منــافع شخــصی  عملکــرد مقــام

در ایـن چـارچوب،     . سـت بدون توجه، یا بـر ضـد، منـافع عمـومی ا           ) دیگران

زمانی که تصمیم گیران سیاسی برنامه و عملکردشان آمیخته با فساد باشد مـا            

ــوان پدیــدة فــساد کــالن   بنــدي  طبقــه) Grand Corruption(آن را تحــت عن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- 

دهنـد در   شـود محققـان تـرجیح مـی     از آنجایی که بسیاري از فسادها از بخش خصوصی آغاز می   

لذا در تعریف فـوق  . گیرد بگنجانند تعریف فساد گستره وسیعی که بخش خصوصی را نیز در بر می       

بوسـیله پرانتـز از تعریـف اصـلی     » عمومی«ر پرهیز از ایجاد محدودیت در تلقی از فساد لفظ      به منظو 

  . جدا شده است
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هاي کارگري، خصوصی سازي و       هاي فساد کالن در سیاست      نمونه. کنیم  می

الــت، اســتفاده از در ایــن ح. شــود تــدارکات حکــومتی بــه وفــور یافــت مــی

ــافع شخــصی مــی  ــراي من ــی ب ــات دولت ــه امکان ــد در الب ــدهاي  توان الي فرآین

  . حکومتی یا سلطه بر یک نهاد حکومتی دنبال شود

از سوي دیگر، استفاده از امکانات دولتی به منظور تأمین منافع شخصی            

) Petty Corruption(» فـساد خـرد  «در عرصۀ عملـی ارایـه خـدمات عمـومی     

توان به رشوه یا بـه اصـطالح          از اینگونه موارد براي مثال می     ( شود  خوانده می 

  )سبیل چرب کنی اشاره کرد

شـود هـم      تعابیر مختلف اعمال فاسد که در زیر به شرح آن پرداخته می           

اي اسـت     فـساد پدیـده   . در فساد کالن و هم در فساد خرد قابل مشاهده است          

 و اجتمـاعی حفـظ      که وضع موجـود نـابرابري قـدرت را در صـحنۀ سیاسـی             

دوانـد و نـسل معاصـر و نـسل          در این چارچوب، تبعـیض ریـشه مـی        . کند  می

بسیاري از مردم به دلیل نداشتن توانایی یا عدم تمایـل   . شوند  آینده قربانی می  

توانند اهداف و مقاصـد مـشابه خـود          به پرداخت رشوه به مقامات دولتی نمی      

فـساد  . شوند آورند و لذا بیکار میتوانند کار بدست    را به پیش ببرند و یا نمی      

ــاس     ــف انعک ــذر تحری ــاهیم دموکراســی را از رهگ ــسیاري از مف ــین ب همچن

  . کند هاي عمومی نقض می هاي اجتماعی در شکل سیاست خواسته

ســوء اســتفاده از امکانــات عمــومی بــه منظــور بــه دســت آوردن امتیــاز 

 تالش، درخواسـت    ریزي،  تواند شامل هر گونه برنامه      نادرست و ناعادالنه می   

برداري نادرست از   اي از بهره    آمیز یک منفعت به مثابه نتیجه     یا انتقال موفقیت  
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زنـد ممکـن      شخصی که دست به فساد مـی      . یک مقام و موقعیت دولتی باشد     

است به دنبال دوستی جنسی، پول، هدیه، نفـوذ اقتـصادي، مهمـان نـوازي یـا       

متناع از انجام یک کـار اداري       آور در قبال انجام یا ا       هاي تجاري سود  فرصت

زیاد مهم نیست که پیشنهاد عمل فاسد ابتدا توسط مراجعه کننده ارایـه             . باشد

و تمرکز زیاد بر روي تشخیص این امـر         ) اخاذي(یا مقام دولتی    ) رشوه(شود  

در واقـع، بـا وقـوع فـساد گـسترده و نهادینـه شـده         . سود چندانی در بر ندارد    

 است که تعیین کنیم کدام طرف اولین قـدم را در       ربط  بسیار غیر ممکن یا بی    

یک معامله متداول براي ترغیـب انجـام یـا عـدم انجـام یـک وظیفـه دولتـی                    

  . برداشته است

هــاي ناشــی از رفتارهــاي  در چنــین شــرایطی مهــم تعیــین گــستره زیــان

گیـري درخـصوص چگـونگی کنتـرل، نظـارت و محـدود          مختلف و تصمیم  

این فرآیند در برگیرنـدة     . باشد  اي ناشی از آن می    کردن این رفتارها و پیامده    

بار اشکال واحد فـساد اسـت، زیـرا برخـی از آنهـا              تحلیل جامع تأثیرات زیان   

در سیاستگذاري عمومی بایـد چنـین       . باشند  بارتر از بقیه می     بسیار مهم و زیان   

هایی در حین تخـصیص منـابع و طراحـی یـک اسـتراتژي ضـد فـساد                  تفاوت

  . قرار گیرندمورد توجه جدي 

فساد در کـشورهاي در حـال توسـعه مـانعی جـدي بـر سـر راه ترقـی و          

در ایـن کـشورها منـابع    . باشـد  اجتماعی و ملی می پیشرفت اقتصادي، سیاسی،  

عمومی به صورتی غیر کارآمد تخصیص یافته، شهروندان درسـتکار و مـاهر             

اي   کنند، و شـهروندان عـادي نیـز بـه نحـو فزاینـده               احساس سرخوردگی می  
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شـوند،    هـاي خـارجی ناپدیـد مـی         در نتیجه، کمک  . اعتمادي هستند   دچار بی 

شوند، سطح تولید پایین است، شایستگی و         ها به صورت ناقص رها می       پروژه

قابلیت مدیران کاهش یافته و نهایتاً مـشروعیت نظـام سیاسـی تـضعیف شـده                

مـالی  تحت تأثیر شرایط ذکر شده بخش عظیمی از منـابع و اعتبـارات              . است

شود و از ایـن ناحیـه موتـور           کشورهاي جنوب به کشورهاي شمال منتقل می      

ثبـاتی    ایـن مـسئله منجـر بـه بـی         . بینـد   توسعه اقتصادي این کشورها صدمه می     

ها، آموزش و پرورش، بهداشـت و        سیاسی شده و همچنین ضعف زیرساخت     

  . سایر خدمات را به دنبال دارد

بروز فـساد در  . شود  ز مشاهده می  تأثیرات مشابه در کشورهاي صنعتی نی     

این کشورها موجب شده شهروندانی کـه انتظـار انجـام صـادقانه کارشـان را                

اند مأیوس و دلسرد شوند و اعتقاد خود به حاکمیت قـانون را از دسـت     داشته

ها بوسیله پرداخت رشوه و تداوم       فساد از رهگذر امکان انجام خواسته     . بدهند

اعتمادي فزاینـده بـه مؤسـسات        اخالقی و بی   نابرابري موجب تضعیف اصول   

هـاي    هرجایی که کامیابی اقتصادي شرکت    . شود  عمومی در این کشورها می    

خصوصی مبتنی بر پرداخت رشوه باشد، کیفیت خدمات و کاالهاي تولیدي           

رود و منـابع      آیـد، رقابـت از بـین مـی          و همچنین مهارت کارمندان پایین مـی      

  . شود عمومی تلف می

چنـین باعـث تـضعیف قـوانین و مقـررات طراحـی شـده بـراي             فساد هم 

هــا و مؤســسات  پــذیري و پاســخگویی اجتمــاعی شــرکتافــزایش مــسئولیت

بــرداري غیــر انــسانی از بــسیاري از کــشورها شــاهد بهــره. شــود تجــاري مــی
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از یــک سـو بـه خــاطر   . کـارگران و آلـودگی جـدي محــیط زیـست هـستند     

هـا و     هاي سـنگین از شـرکت      هاي موجود در خصوص وصول مالیات       سازش

صنایع و از سوي دیگر به خاطر خریـد تجهیـزات و خـدمات غیـر ضـروري                  

  .اند هاي ملی دچار کسري شده بودجه

به منظور به حداکثر رساندن سود، شرکت هاي قانونی و غیر قانونی بـه              

شوند تا جنایت علیه محـیط زیـست را           رشوه یا اشکال دیگر فساد متوسل می      

در نبود کنترل و نظارت کارآمد و مناسـب، محـیط       .  دهند تحت پوشش قرار  

  . زیست بعضاً دچار خسارت جبران ناپذیري شده است

به خاطر گسترش بیش از حد فساد      
1

الملل تحت تأثیر آن      ، نظام مالی بین   

هاي یک تحقیق سناي ایاالت متحـده، بـیش از            مطابق یافته . قرار گرفته است  

یک تریلیون دالر  
2

افتد کـه    مالی بین الملل سالیانه به جریان می   از طریق نظام   

) Competitive Deregulation(» مقــررات زدایــی رقــابتی«یکـی از نتــایج آن  

پول شویی توأم با تأثیرات فاسد بالقوه و وابستگی فزاینـده بـه سـرمایه               . است

ناشی از کلیه اشکال فعل جرم مبدل بـه یـک تجـارت بـسیار سـودآور شـده                   

  . است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 از 1980 میلیارد دالر از اواسـط دهـه     100، بیش از    1999 مطابق نوشته فایننشال تایمز در جوالي        -1

  . نیجریه به غارت رفته است

. هاي آمریکایی به جریان افتاده اسـت       از بانک از این پول    % 50 گزارش مشابهی برآورد کرد که       -2

در این گزارش مشخص نشده است که منبع این پول فساد، جرم سازمان یافته، مواد مخـدر یـا فـرار                    

  . مالیاتی بوده است
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» جـرم سـازمان یافتـه     «هانی، زمانی که ارتباط بین فساد و        هاي ج   ریسک

کلیه بازارهاي سودآور غیر قـانونی شـدیداً        . یابد  شود، افزایش می    تقویت می 

  .متکی بر حمایت بازرسان و مقامات عمومی هستند

تـرین    یابد که بـه طـور کلـی متـداول           فساد در اشکال مختلفی ظهور می     

آنها شامل موارد مشروحۀ ذیل است
.

  

   ارتشاء-الف

ارتشاء در برگیرنده وعده، پیشنهاد یا رساندن هرگونه منفعتی است کـه            

به طرز ناشایستی عملکرد و تصمیمات یک مقام دولتی را تحـت تـأثیر قـرار                

نفـسه مقـام      تواند در برگیرنده افرادي باشـد کـه فـی           همچنین آن می  . دهد  می

هـاي دولتـی     کمیتـه دولتی محسوب نشوند، اما عضوي از مردم باشند کـه در         

رشوه ممکن اسـت شـامل پـول، سـهام شـرکت، اطالعـات           . کنند  خدمت می 

ها، هدایا، تفریح، شـغل و        محرمانه در خصوص امور جنسی و سایر مطلوبیت       

آیـد    هاي فاسد به دست مـی       امتیازهایی که توسط مقام   . هاي دیگر باشد    وعده

تـوانیم    انی مـا مـی    زمـ . تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حاصل شود          می

درخصوص امتیازهاي غیر مستقیم صـحبت کنـیم کـه منـافع حاصـله متوجـه                

ها و مؤسـسات تجـاري و خیریـه، بنیادهـاي      دوستان، اعضاي خانواده، انجمن  

رشـوه گیـران در     . مبارزاتی و احزاب سیاسی مورد عالقه مقـام اداري گـردد          

نون، قـضات، یـا     بخش عمومی شامل سیاستمداران، قانونگذاران، مجریان قـا       

  . باشد هر طبقه دیگر از خدمتگذاران دولتی می

  :هاي ارتشاء شامل موارد زیر است برخی نمونه
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هــاي دولتــی کــه در واحــدهایی چــون تــشکیالت مالیــاتی و   مقــام

در . کنند ممکن است به دنبـال رشـوه خـواري باشـند             گمرکات کار می  

ر قبـضی بـا مبلـغ       هاي دولتی با صـدو      چنین واحدهایی احتمال دارد مقام    

بـه  . التفـاوت پرداختـی بـا شـهروندان شـریک کننـد             کم خود را در مابه    

ها یا نادیده گـرفتن آنهـا         عالوه، ممکن است با محو کردن صورتحساب      

امکـان دارد  . خود را در کل سودهاي حاصله شـریک شـهروندان کننـد        

آمـد  کارکنان دولتی در ازاي تغییر دادن فایلیهاي مالیـاتی یـا اعالمیـه در     

هاي مالیاتی همچنـین      مقام. اشخاص یا مؤسسات پول نقد دریافت نمایند      

ممکن است در ازاي عدم تحمیل مالیات اضافی از مالیات پردازان پـول             

هـاي   تواننـد نـرخ   هاي دولتی در موقعیتی هستند که مـی         مقام. اخذ نمایند 

ایـن شـیوه از فـساد    . مبادالت خارجی را به نفع خودشان دستکاري کنند     

هـاي گمرکـی      مقـام . ممکن است در برگیرنده مقادیر عظیم پـول باشـد         

ممکن است در ازاي نادیده گرفتن قوانین و مقررات و یا انجام انتقاالت             

در ایــن حالــت ، از . صــادراتی یــا وارداتــی غیــر قــانونی رشــوه بپذیرنــد

شـود و بـه عـالوه     پرداخت مالیات و دیـون بـه خزانـه ملـی اجتنـاب مـی           

.کنند عه و خطرناك از مرزهاي ملی عبور میکاالهاي ممنو

مالحظــه و غیــر اخالقــی از طریــق  امکــان دارد مقامــات اداري بــی

یک سـناریوي   . دستکاري لیست حقوقی مبالغ کالنی را به دست آورند        

متداول در این خصوص این است که لیست پرسنل را بـا نـام کـارگران                
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بـه دوسـتان و وابـستگان       ها    در این حالت، حقوق   . کنند  غیر واقعی پر می   

در جریـان یـک     . شود  هاي اداري یا اشخاص ساختگی پرداخت می        مقام

اصالح اداري که در یک کـشور آفریقـایی بـه اجـرا درآمـد، مـشخص                

 درصد حقوق بگیران دولت کارگران قالبی یا سـاختگی          30گردید که   

. اند بوده

  ــت ــشورها، حکوم ــی از ک ــی و شــرکت   در برخ هــا و  هــاي محل

هــاي مبتنــی بــر  ات تولیــدي، رشــوه خــواري بــه درون پــروژهکارخانجــ

کـاران معتقدنـد کـه    بسیاري از مقاطعه  . هاي دولتی راه یافته است      سرمایه

ایـن امـر نـه تنهـا     . ها دادن رشـوه اسـت   تنها راه برنده شدن در این پروژه  

کنـد، بلکـه همچنـین     رقابت غیر عادي و ناسالم را ترغیب و تـشویق مـی   

بـه قیمـت افـزایش    » رشوه خواري اداري«دن اثربخشی موجب نهادینه ش  

مخارج دولتی، کاهش مـصیبت بـار کیفیـت کاالهـا و خـدمات، رکـود             

هــاي تولیــدي و  رقابــت در بــازار و فقــدان عمــومی کیفیــت در شــرکت

. شود مهارت در کارکنانشان می

       هاي دولتی بـراي      امکان دارد رقابت شدید بین موسسات و شرکت

هـاي    خواري و نتیجتاً افزایش شمار وام       ر منجر به رشوه   وامهاي بانکی ناد  

هاي تعاونی    مؤسسات دولتی و شرکت   . نادرست در نظام بانکداري شود    

هـاي دولتـی    هایی با منـابع عمـومی بـه مقـام     به نحو مؤثري پیشنهاد رشوه 

. هاي بانکی را براي خود تضمین کنند کنند تا از رهگذر آن وام می
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     به منظور به دست آوردن اطالعات محرمانه       در اغلب اوقات رشوه

براي مثال، برابر با اطالعات به دست آمده    . شود  راجع به رقبا پیشنهاد می    

هـاي غیـر قـانونی        کـاران امـور دفـاعی از راه       ، مقاطعه FBIطی تحقیقات   

هـا،   اطالعات سري وزارت دفـاع ایـاالت متحـده را در خـصوص طـرح          

. انـد   هـا بـه دسـت آورده        یر شـرکت  هاي پیشنهادي سا    ها، و قیمت    بودجه

هایی شامل هدایاي نقـدي       کاران به کارمندان وزارت دفاع رشوه     مقاطعه

مشاوران و دستیاران دفاعی بیشترین  . اند  با قول تأمین شغل در آینده داده      

انـد؛ زیـرا      کاران امور دفـاعی داشـته     سهم را در ارایه اطالعات به مقاطعه      

عـات بـراي خـدمات نظـامی مـشارکت          آوري اطال   آنها در فرایند جمـع    

  .اند داشته

   اختالس، دزدي و کالهبرداري-ب

جرایم فوق شامل دزدیده شدن منابع از سوي اشخاصی که متصدي یـا             

توانـد توسـط مقامـات        ها می   این دزدي . باشند  ناظر بر منابع دولتی هستند، می     

ولتی براي مثال، کارگران د  . هاي غیر دولتی صورت گیرد      دولتی یا شخصیت  

دزدنـد و بـه       در امور توزیع غذا و خواروبار به روستاییان قسمتی از آن را می            

و یـا امکـان دارد محـصوالت دارویـی، کـه از             . فروشـند   اشخاص دیگـر مـی    

یابد، در بین راه دزدیده شده و به          فرودگاه به یک بیمارستان محلی انتقال می      

دولتـی صـورت    امکـان دارد یـک مقـام        . یک داروخانه محلی فروخته شـود     

همچنـین اخـتالس شـامل    . حساب تقلبی براي یک مسافرت اداري ارایه دهد 
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در بررسـی ایجـاد   . باشـد  استفاده شخصی از امکانات و نیروهـاي دولتـی مـی          

هاي قانونی بـراي جلـوگیري از اینگونـه مفاسـد، چـالش اساسـی                 محدودیت

گیري   بهرهارایه تعریفی است که بتواند در برگیرنده هر گونه روش نادرست            

مسلماً نه تنها دزدي فیزیکی، بلکه همچنـین  . از منابع و امکانات عمومی باشد     

استفادة نادرست از وقت، نیروي کار و امکانات و تجهیزات بخـش عمـومی              

  . اي مصداق جرم تلقی شوندباید به نحو شایسته

آالت دولتـی را بـه منظـور          هـا و ماشـین      کارمندان بعضی اوقات اتومبیل   

براي مثـال در برخـی ادارات از        . دهند  شخصی مورد استفاده قرار می    اهداف  

وسایل نقلیه دولتی براي ایاب و ذهـاب فرزنـدان مقامـات اداري بـه مدرسـه                 

 درصـد وقـت اداري را بـه خـود     25این کار به طور متوسط . شود استفاده می 

در حالی از تجهیزات دولتی براي مقاصـد شخـصی یـا بـه              . دارد  مصروف می 

هـاي حفـظ و نگهـداري و          شود که هزینـه     دوستان و نزدیکان استفاده می    نفع  

در مـوارد دیگـر، ممکـن اسـت         . شـود   تعمیر آنها از خزانه عمومی تامین مـی       

. کارمندان از امکانات دولتی براي تعمیر خودروهاي شخصی اسـتفاده کننـد           

هـاي کـار و راه و     نظیر وزاتخانـه  (در اغلب کشورها، مؤسسات دولتی خاص       

آالت  هایی را براي تعمیر و نگهداري ماشـین  کارگاه... ) ابري، اداره آب و   تر

ها معموالً از لوازم یـدکی، محـصوالت،          در این کارگاه  . کنند  دولتی دایر می  

بـه عـالوه،   . شـود  هاي نادرسـتی مـی   تجهیزات، فضا و وقت کارگران استفاده    

ورد سـوء  شـوند مـ   لوازمی کـه از ماشـین آالت و تجهیـزات اداري جـدا مـی        

عدم استفاده از مـواد مـصرفی دولتـی در محـل خـود          . گیرند  استفاده قرار می  
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تواند در برگیرنـده      این مواد می  . همواره یکی از مشکالت اساسی بوده است      

در یک مورد، میـزان     . چند برگ کاغذ تا سوخت ماشین آالت سنگین باشد        

. رش شده اسـت  لیتر گزا000/250دزدي کارمندان از ذخایر سوختی ماهیانه     

توانـد از طریـق آن توسـط کارمنـدان            هاي دولتی مـی     راه دیگري که سرمایه   

بـراي  . هـاي سـازمانی اسـت       مورد استفاده نادرست قرار گیرد مربوط به خانه       

هـاي دولتـی را       نمونه، ممکن است کارمندان پس از ترك شـغل خـود خانـه            

 منـابع محـدود    د فـوق کلیه مـوار . تخلیه نکنند و یا اجاره بهاي آن را نپردازند    

برند و آنها را از انجام کارآمد وظایف قانونی           مؤسسات عمومی را از بین می     

  . دارند و ارایه خدمات به مردم باز می

   اخاذي-ج

اخاذي عبارت است از مجبور کردن یک شخص به پرداخـت پـول یـا                

هاي شخصی در قبال      ارایه برخی خدمات ارزنده و یا برآورده کردن خواسته        

توانـد   اجباري که در اخاذي وجود دارد می    . نجام یا امتناع از انجام یک کار      ا

معطــوف بــه تهدیــد آســیب رســانی فیزیکــی، خــشونت و یــا اعمــال برخــی  

فرض کنید زنی بیمار است و نیاز شدید به دکتر در یک            . ها باشد   محدودیت

ر پـول   گوید باید براي ویزیت دکت      بیمارستان دارد؛ پرستار به همسر بیمار می      

اضافی پرداخت نماید؛ و به ایـن صـورت شـوهر در حـالی کـه همـسرش بـا                    

در . گـردد   کنـد مجبـور بـه تـأمین آن پـول مـی            مرگ دست و پنجه نـرم مـی       

بسیاري از کشورها پلیس به عنوان یکی از عوامل اخاذي از طریق تهدیـد بـه           

هـاي جزیـی و       تـصادف . شـود   هاي واهی شناخته می     دستگیري بر اساس بهانه   
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هاي اصلی تهدیـد بـه دسـتگیري توسـط      قض مقررات ترافیک معموالً زمینه   ن

  .روند پلیس به شمار می

. باشـد  مـی ) Speed money(» پول تسریع«یکی از اشکال متداول اخاذي 

شود که عوامل حکومتی در ارایه خدمات و          زمانی پرداخت می  » پول تسریع «

پول «هاي  کننده پرداختاز آنجایی که    . اجراي فرآیند اداري کند عمل کنند     

اي مبنی بـر انجـام وظـایف     از صاحب منصب اداري درخواست ساده » تسریع

اش را دارند، آنها این عمـل را عملـی ناشایـست و غیـر اخالقـی تلقـی                    شغلی

شان در ازاي پرداخت پـول        کنند که تمام خواسته     آنها استدالل می  . کنند  نمی

آنهـا  . ا به طور دقیق انجام دهـد      این است که سیستم وظیفه تعیین شده خود ر        

توان دریافـت     مسلماً با اندکی تأمل می    . اي غیر قانونی نیستند     به دنبال خواسته  

که پرداخت پول تسریع با منطـق دموکراسـی سـازگاري نـدارد و غیـر قابـل                  

تواننـد ایـن پـول را پرداخـت           خواهند و یا نمی     همه اشخاص نمی  . دفاع است 

هـا    آن است که با برخی از شـهروندان و یـا سـازمان            این امر به معناي     . نمایند

اي   تأخیر و عدم پاسخگویی در جامعه     . شود  بصورت تبعیض آمیزي رفتار می    

که کارمندانش انگیزه کمی براي بهبود مهـارت و شایـستگی عمـومی خـود               

نکتـۀ مهـم ایـن اسـت کـه      . شـود  دارند همانند یک بیماري مسري شـایع مـی       

گیرنـد ، نبایـد در قبـال     وظـایف خـود حقـوق مـی      کارمندانی که براي انجام     

  . انجام وظایف انتظار رشوه داشته باشند

   سوء استفاده از نفوذ در شرایط برخورد منافع -د
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اقدام به انجام یک کار یـا تعقیـب کـسب موقعیـت و منـافع تجـاري بـا                 

هدف عایدات غیر قانونی، که با نقش و وظایف اداري یـک کارمنـد مغـایر                

بـراي مثـال، یـک کارمنـد یـا مقـام            . گیرنـد   ن چارچوب قرار می   است، در ای  

دولتی را در نظر بگیرید که بـا انگیـزه کـسب منفعـت از ناحیـه دسترسـی بـه            

کنـد کـه قـرار اسـت     اي مـی  اطالعات محرمانه اقدام به خرید زمین در منطقه       

ایــن مقــام اداري بعــداً بــراي اجــراي برنامــه . کنــد توســعه چــشمگیري  پیــدا 

د، بدون توجه به اینکه اجراي پـروژه مقـرر منـافع عمـومی را در       شخصی خو 

در چنین حـالتی    . سازد  کند و آن پروژه را عملی می        بردارد یا خیر، تالش می    

. آن مقام اداري در شرایط متعارض به نفع مقاصد شخصی عمل کرده اسـت             

هـاي فراوانـی را بـراي         هاي دولتی فرصـت     سازي امالك و فعالیت   خصوصی

  . کند  فسادها فراهم میاینگونه

اي مورد    تعارض بین وظایف اداري و منافع شخصی باید به نحو شایسته          

رسیدگی قرار گیرد، اگر چه تعریف اینکه چه برخورد منافعی مصداق جـرم             

اي انتظـار   در هـر جامعـه  . باشد وابستگی زیادي بـه شـرایط فرهنگـی دارد          می

در . ی خود را بـه پـیش ببـرد        رود یک قانونگذار منافع خاص حوزه انتخاب        می

چنین حالتی مهم است که بدانیم زمانی که منافع شخصی یـک مقـام دولتـی                

بیشتر باشد و از مسیر غیر مشروعی که مخل منافع و آسـایش عمـومی اسـت                 

  . پیگیري شود، آن باید به عنوان مصداق جرم مورد رسیدگی قرار گیرد

هـاي دولتـی     براي مقامکنند  هایی که منافع عمومی را تهدید می        تعارض

یابنـد    که خودشان را در شرایط همکاري ضروري بـا بخـش خـصوصی مـی              
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زمانی که آسـایش شـهروندان تحـت الـشعاع پیگیـري منـافع              . عمومیت دارد 

شخصی مقـام دولتـی در شـرایط برخـورد منـافع قـرار گیـرد، بایـد تـدابیر و                     

  . هاي مناسب براي آن در نظر گرفت مجازات

تــرجیح منــافع شخــصی در شــرایط برخــورد منــافع  معیــار جــرم بــودن 

تواند از بین رفتن امتیازات مالی دولت و یا عدم لحاظ منـافع عمـومی در     نمی

مـسلماً در غالـب مـوارد منـافع مـالی و غیـر          . هاي شخصی باشد    گیري  تصمیم

مــالی دولــت در ابعــاد گونــاگون از ناحیــه یــک تــصمیم تحــت تــأثیر قــرار   

تـوان    است که صـرفاً تعـداد انـدکی از آنهـا را مـی             گیرد، و این در حالی        می

بر این اسـاس بهتـرین   . بالفاصله و به وضوح مورد محاسبه و ارزیابی قرار داد        

تحـت هـر   . باشد  معیار، معیار خلوص و شفافیت در فرآیند تصمیم گیري می      

شرایطی مقام دولتی نباید اجازه انجام عملی را بیابد که منـافع شخـصی او در     

  .  باشدآن لحاظ

   پیشنهاد یا پذیرش انعام و مساعده غیر قانونی-ه

پیوندد که صاحب منـصبان اداري در   تخلف فوق در حالتی به وقوع می      

. قبال انجام وظایف اداري خود پول یا هرگونه امتیاز دیگري دریافت نماینـد            

مثالً، پس از صدور یک گذرنامه یا اسناد دیگر دریافت کننده آن چیـزي را               

در بسیاري از کـشورها ایـن       . ان انعام بابت ارایه خدمات خوب بپردازد      به عنو 

شـود؛ خـصوصاً در جـایی کـه کارمنـدان اداري از         عمل فساد محسوب نمـی    

باشند فرهنگ انعـام دهـی و پـذیرش آن در حـد               حقوق پایینی برخوردار می   

اي صـداقت در ارایـه        در هـر حـال، چنـین رویـه        . وسیعی گسترش یافته است   
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ومی را تضعیف کرده و در جایی که شـهروندان قـدرت و اراده              خدمات عم 

  . تواند منجر به اخاذي شود پرداخت انعام ندارند می

   تبعیض و پارتی بازي-و

تبعیض و پارتی بازي عبـارت از تخـصیص منـابع ، خـدمات و مناصـب         

اي و    اي، مـذهبی، فرقـه      هاي فامیلی، اجـدادي، قبیلـه       اداري براساس وابستگی  

مثالً، یک صاحب منصب دولتی اقـدام      . باشد  هاي متمایز می    هبنديسایر گرو 

هـاي فـوق العـاده متحـدان      به تمهید مشاغل، ارایه خـدمات و تـأمین خواسـته      

کنـد، در حـالی کـه عمـوم مـردم از آن              سیاسی، خانواده و دوستان خود مـی      

این شیوه از فساد گرایش بـه تقویـت یـا بـاز تولیـد موازنـه                 . برخوردار نیستند 

درت  به نفع کسانی دارد کـه ارتبـاط نزدیکـی بـا صـاحب منـصبان دولتـی               ق

گیـري بـازار    این شیوه از فساد همچنین ممکـن اسـت منجـر بـه شـکل           . دارند

هـاي مـشابهی    فاسدي شود که در آن بازیگران جدید به دنبال تأمین خواسـته     

  . هستند

ــامی ــروري ح ــایع در   ) Clientelism(پ ــوري ش ــسادهاي مح ــه ف از جمل

براي مثال، وقتی مقامات مرکزي از طریق تخـصیص         . باشد  رات دولتی می  ادا

و انتقال خدمات عمومی، بدون در نظر گرفتن استحقاق، اقدام به دلجویی از             

-کنند شاهد فسادي هستیم کـه آن را حـامی           اي قدرت خود می     پایگاه منطقه 

رد، میزان  در اینگونه ساز و کارهاي فساد، در بسیاري از موا         . نامند  پروري می 

شـود حافظـه نهـادي     نقل و انتقـال پرسـنل در هـر دورة انتخابـاتی باعـث مـی           

)Institutional Memory (در چنین شرایطی . موسسات عمومی از دست برود
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استفاده از امکانات دولتی به منظور تأمین منافع شخصی مسلماً منافع عمـومی           

  .کند را دچار خسران می

  یهاي سیاسی غیر قانون  کمک-ز

افتـد کـه احـزاب          هاي سیاسی غیر قانونی در مـواقعی اتفـاق مـی            کمک

سیاسی یا قدرت حاکم اقدام به پذیرش پول در ازاي کمـک بـه موجودیـت             

ها و فراهم کردن شرایط زیست بهتـر آنهـا در محیطـی              ها یا تشکل    گروه  یابی

ایـن عمـل ارتبـاط تنگـاتنگی بـا          . عاري از فشار و هرگونه محدودیت بکننـد       

هـا، بـه    نفوذ قدرتمند، خـصوصاً شـرکت   هاي ذي  شاء دارد و معموالً گروه    ارت

هـاي صـنفی یـا صـنعتی          منظور برخورداري از حمایت قانون و تأمین خواسته       

سیاستمداران ممکـن اسـت در      . کنند  هاي کالن می    خود اقدام به ارایه کمک    

هـاي مبـارزات      چنین شـرایطی بـه ازاي دریافـت کمـک بـراي تـأمین هزینـه               

هاي قانونی یا غیـر قـانونی         خابی مبادرت به تکریم و حمایت از این تشکل        انت

  . کنند

هاي سنگین براي نفوذ در انتخابات بـا توجـه بـه محاسـبات                تأمین هزینه 

توانـد بـه      نمـی ) هاي ذینفع خاص    هاي فراملی و گروه     شامل شرکت (شرکتی  

ایـن  . ا باشـد هاي کاریزماتیک نامزده    هاي ایدئولوژیک یا جاذبه     خاطر انگیزه 

یک واقیت است که در پس هرگونه کمک شخصی یا مـالی انتظـار کمـک     

هـاي سیاسـی ایـن واقعیـت          در بـسیاري از سیـستم     . سیاسی عمده نهفته اسـت    

شود که اشخاص خاصی در سطوح تـصمیم گیـري و سـایر               زمانی محقق می  

یابند و ضـمن اعمـال نفـوذ در تـصمیم      هاي محرمانه سیاسی حضور می      حوزه
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کننـد بـه نفـع پیـشبرد مقاصـد       اي کـه کـسب مـی     از اطالعات محرمانه گیري

هـاي قـانونی      مسلماً با وجود همـه محـدودیت      . کنند  شرکتی خود استفاده می   

ایجاد شده براي توزیع امتیازات و منابع دولتی به صورت منصفانه و مطابق بـا   

 هـر   در. شـود   معیارهاي شایستگی راه براي اعمال نظر و جانبـداري پیـدا مـی            

حال، زمانی که تبعیض و جانبداري سیاسی به حدي فراگیر شود که مهـارت           

هاي دولتی تهدید نماید، ناگزیر باید سـازکارهایی   گرایی را در اجراي برنامه  

قـوانین شـفاف سـازي تغدیـه مـالی          . به منظور محدود کردن آنها پیـدا کـرد        

 آنهـا بـه   تواند کمک مـؤثري در مجبـور کـردن    احزاب سیاسی و نامزدها می 

یابی افکار عمومی و مطبوعات به نـشان          ها و متعاقباً اجازه     معرفی منابع کمک  

  . دادن واکنش به آنها بنماید

(Money Laundering) پول شویی -ح

هر استراتژي جامع ضد فساد باید در برگیرنده اقداماتی با هدف کنترل            

د آن نکتـه جدیـدي      ارتباط بین فساد و تطهیر فرآین     . تطهیر فرآیند فساد باشد   

. هاي مختلف در گذشته مورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت          نیست و در فرصت   

. باشـد  شویی و فساد بسیار فراتر از تطهیر فرآیند فساد مـی   حلقه پیوند بین پول   

. گـذارد   اي در نظام مالی می      پول شویی در سطح فراملی نیز تأثیر فاسد کننده        

ول شویی، بسیاري بر این نکتـه تأکیـد         به خاطر ارتباط تنگاتنگ بین فساد و پ       

دارند که یک استراتژي جامع ضد فساد باید همچنین شـامل اقـداماتی بـراي               

تأثیرات زیان بار پول شـویی نـه   . جلوگیري و کنترل فرآیند تطهیر فساد باشد   

ها را تحـت الـشعاع    هاي خصوصی ، بلکه همه دولت   تنها موسسات و شرکت   
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موارد پذیرفته شده است کـه مقـررات زدایـی از           در بسیاري از    . دهد  قرار می 

بخش مالی توأم با پنهان کاري شرکتی و توسعه نظام بانکی منجر به افـزایش          

  .هاي غیر قانونی به درون سیستم مالی کشورها گردیده است جریان سرمایه

  

  مند  رهیافت نظام-3 

کــه در چــارچوب ) Integrated Approach(» منــد رهیافــت نظــام«یــک 

مه مقابله با فساد ملل متحد تهیه و بـه صـورت آزمایـشی بـه مرحلـه اجـرا                 برنا

  :باشد گذاشته شده است مبتنی بر شش اصل زیر می

  

  اصالح دموکراتیک-1

جامعۀ مدنی قوي توأم با داشتن اطالعات و اعمال نقش نظارتی بر            -2

دولت 

به مفهوم وجود قابلیت پیشگیري، ثبات و انسجام        (حاکمیت قانون   -3

)  و اجراي قانوندر تفسیر

ــه بــین  -4 افــزایش کنتــرل و تــوازن از طریــق ارتقــاء حــضور و موازن

اســتقالل و مــسئولیت پــذیري نهادهــا تــوأم بــا اعتمــاد عمــومی بــه 

نهادهاي مقابله با فساد

هاي استراتژیک جدید در سطوح ملـی و بـین المللـی در              همکاري-5

هاي مقابله با فساد حمایت از تنظیم و اجراي سیاست
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هاي استراتژیک جدید در سطوح ملـی و بـین المللـی بـه               يهمکار-6

ــراي    منظــور توســعه اســتراتژي  ــراي تنظــیم و اج ــشترك ب ــاي م ه

  هاي مقابله با فساد ملی و بین المللی  سیاست

هاي برگرفته از تجربیات کشورهایی که این رهیافـت در آنهـا بـه          درس

هش فقر بـه  صورت آزمایشی به اجرا درآمده حاکی از آن است که کلید کا         

اي است که بر رشد کیفی، سـالمت محـیط زیـست ،               کار بستن برنامه توسعه   

چنین برنامه یا رهیافتی باید     . آموزش ، بهداشت و مدیریت تأکید داشته باشد       

، غیر جانبدارانه، و شـفاف باشـد و همچنـین داراي رویکـردي      )مدلل(مستند  

  . گسترده، منسجم، جامع و تأثیر گذار باشد

  

  مندهاي رهیافت نظاملفهمو) الف

   مستند بودن -1

هاي انجام شـده بـراي        همانگونه که از نتایج مطالعات موردي و بررسی       

آیـد واقعیـات کـشورها      هـاي اثرگـذار و اثرپـذیر برمـی          آوري شـاخص    جمع

شواهد و مستندات شامل اطالعـاتی      . تواند نوع و سطح فساد را تعیین کند         می

ر امر انجام اصالحات اجرایی و مهار فساد به         هستند که دست اندرکاران را د     

در واقـع، اهمیـت تجربیـات کـشورها در        . توانند یـاري کننـد      نحو موثري می  

ارایه اطالعات و تجویز اعمال فشار بر موسسات ضـد فـساد بـه منظـور مهـار                  

هـاي کـشورها      نقش دستاوردها و تجربـه    . توان دست کم گرفت     فساد را نمی  

 معتبر در خصوص شیوه مقابله بـا فـساد بـسیار مهـم     هاي در فراهم کردن داده 
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اســت، بــه نحــوي کــه فهــم مطلــوبی را در میــان ارایــه کننــدگان خــدمات و 

  . کند گیرندگان آن ایجاد می

هاي اصلی رهیافت مبتنـی بـر شـواهد و مـستندات ایـن       یکی از جذابیت  

ظ ایـن ابزارهـا بـه لحـا      . کنـد   است که ابزارهاي مدیریتی مفیدي را فراهم می       

داخلی توسط مدیران در کلیه سطوح حکومتی و بـه لحـاظ خـارجی توسـط              

المللـی    بـه کننـدگان بـین     ه سیاستمداران، مردم و     ،هاي نظارتی دولتی    آژانس

تجربیات کشورها خطـوط اصـلی را بـراي         . تواند مورد استفاده قرار گیرد      می

ت کند و شاخـصهاي بدسـ    اهداف ارایه خدمات و ارزیابی سیاستها فراهم می       

اي براي تعیین پیـشرفت اصـالحات مـورد اسـتفاده             تواند بطور دوره    آمده می 

ها باید مورد توجه قرار گیرد این است کـه      اي که در ارزیابی     نکته. قرار گیرد 

هـا تـا چـه میـزان موجـب ایجـاد ظرفیـت تحقیقـاتی، کاربـست              اجراي برنامه 

  . دوش ی میهاي مشارکت مردم کانالیجادالگوي مدیریتی نتیجه محور و ا

زنجیره استدالل به نفع کاربرد متدولوژي مبتنـی بـر شـواهد و واقعیـات               

 پلـی را بـین    اینکـه روش مـذکور  نخـست، ایـن   : کشورها بسیار سـاده اسـت       

ــده     ــات ، و عقی ــن واقعی ــسیرهاي ای ــشاهده شــده از کــشورها، تف ــات م واقعی

شـواهد و   با کـاربرد رهیافـت مبتنـی بـر     اینکهوم دکند،  کارشناسان ایجاد می 

پذیري و پاسخگویی     هاي معتبر، شرایطی براي مسئولیت      مستندات شامل داده  

از . شود که به نوبـه خـود بـراي کـاهش فـساد بـسیار حیـاتی اسـت                    ایجاد می 

سازي اطالعات در یک سیستمی که بطور طبیعی از اطالعـات             رهگذر فراهم 

ی بـر شـواهد و   برد، و در ارتباط با دیگر تالشها، رهیافـت مبتنـ   رنج می  ناقص
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سازد که موانع اطالعـات را حـذف و           مستندات ابزار قدرتمندي را فراهم می     

  . کند یم میمشکاف بین مردم و حکومت را تر

   عدم جانبداري – 2

طلبـد و ممکـن    مـدتی را مـی   ینکه مبارزه با فساد فرآینـد دراز   ابه خاطر   

ه اهـدف   هاي مختلفی را تجربه کند، لذا بـسیار مهـم اسـت کـ               است مدیریت 

بـدون توجـه بـه    . طرفانـه باشـد   هاي مبارزه با فساد به لحاظ سیاسـی بـی      تالش

ینکه کدام گروه یا حزب سیاسی در رأس قدرت است، پایین آوردن سطح             ا

دهی به مردم باید همیشه به عنوان یک اولویت در نظـر   فساد و بهبود خدمات   

  .گرفته شود

   شفافیت – 3

عی به عنوان یـک ضـرورت اولیـه         شفافیت در حکومتداري در حد وسی     

مـردم حـق دارنـد کـه در مـورد عملکـرد             . شـود   براي کاهش فساد تلقی مـی     

اري ذدسترسی مردم بـه فرآینـد سیاسـتگ       . حکومت شان آگاهی داشته باشند    

ــه    ــردن زمین ــراهم ک ــراي ف ــدي ب ــري کلی ــسئولیت  ام ــاي م ــراي   ه ــذیري ب پ

  .عملکردهاي حکومتی است

   فراگیر بودن – 4

باشد مستلزم این اسـت کـه تـا حـد        ر اینجا مورد بحث می    رهیافتی که د  

ها و  تعداد بسیار کمی از نوآوري     .امکان فراگیر و گسترة وسیعی داشته باشد      

کـشورهاي بـسیار فقیـر و    معطوف به ابتکارات ارایه شده براي مبارزه با فساد      

بـر  هاي اصالحات فراگیر و مبتنـی        طرحها و برنامه  . اند  غیر آموزش یافته بوده   
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انتظارات همـۀ کـسانی     مشارکت و در برگیرندگی وسیع در راستاي افزایش         

آمیز اصـالحات     احتمال پیشبرد موفقیت  که در این فرایند درگیرند و افزایش        

تر در این فراینـد بطـور    اي هاي حاشیه توسعه تعداد و تنوع طرح    . اند  ارایه شده 

رزش عقایـد آنهـا     همزمان آن طرفها را از رهگذر ایجاد صداقت و تقویـت ا           

اصـالحات موفـق بـه احتمـال زیـاد در محیطـی بـه وقـوع                 . سـازد   توانمند می 

هـاي درگیـر احـساس کننـد کـه تالشـهاي آنهـا اثرگـذار                فپیوندد که طر    می

  . خواهد بود

هاي عملکرد تا جاي      ایجاد یک شراکت استراتژیک، بطوري که برنامه      

باشـد، ارزشـمند بـودن     هاي درگیـر  طرفامکان دربرگیرنده تعداد زیادي از  

دهـد    تجربیات اخیر در مقابله با فساد نشان می       . خود را به اثبات رسانده است     

که شراکتهاي اسـتراتژیک جدیـد میـان سـازمانهاي غیردولتـی و مؤسـسات                

 ]سـازمان [و  ري بـین بانـک جهـانی        االمللـی، از جملـه همکـ         بـین  ةدهند  یاري

هی در خصوص مقابلـه بـا       الملل ، کمک مؤثري در افزایش آگا        شفافیت بین 

  . اند المللی داشته فساد در سطح ملی و بین

هـاي  مبتنـی بـر تـالش     . شـود   رهیافتی که در اینجا از آن طرفـداري مـی         

ــی و  يهماهنــگ براســاس همکــار  ــد در ســطوح مل هــاي اســتراتژیک جدی

المللــی بــه منظــور توســعه اســتراتژیهاي جدیــد بــراي اجــراي سیاســتها و  بــین

  .باشد ا فساد میاقدامات مقابله ب

هاي قوي، بر مبناي اعتماد، در سـطوح زیـر ضـروري بـه نظـر                  همکاري

  :رسد می
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    هاي جمعـی، بخـش خـصوصی، جوانـان،           همکاري بین مردم ، رسانه

گانه حکومتی در سـطح ملـی و محلـی در     سازمانهاي مذهبی و قواي سه  

  . اري و مهار فسادکراستاي ایجاد درست

 ــ ــد جانب ــه و چن ــت همکــاري دو جانب ــا، دریاف ــین نهاده ــدگان  ه ب کنن

هاي مردمی در سـطوح ملـی     و تشکل،هاي محلی  خدمات دولتی، رسانه  

المللی به منظور آموزش شهروندان و افـزایش آگـاهی عمـومی و               و بین 

  .در مبارزه بر علیه فساد مشارکت فعال قربانیان فساد

   المللی و نهادهـاي   همکاري کشورهاي شمال و جنوب، مؤسسات بین

المللـی کـه       ابزارهاي قانونی بـین    هز بخش خصوصی به منظور توسع     مجا

کشف پولهاي تلف شده در اثر فساد اشـخاص و رژیمهـاي کـشورهاي              

  . در حال توسعه را تسهیل نماید

 و مؤسسات   ،المللی، دولتهاي شمال و جنوب      هاي بین  همکاري رسانه 

 اعمـال   المللی به منظور ارتقاء آگاهی عمومی و حمایـت سیاسـی از             بین

شـویی و کـشف و تأدیـه          المللـی کـه بـه مهـار پـول           ابزارهاي قانونی بین  

  . کند اعتبارات تلف شده کمک می

   انسجام و هماهنگی – 5

مند حکومتها را در پیگیري اعمال مـدیریت خـوب یـاري              رهیافت نظام 

داران در یـک   قویت تالشهاي همکاري میان کلیه سهم   تدر راستاي   . کند  می

منـد بـه       رهیافـت نظـام    – حکومت، مردم و بخش خـصوصی        –جامعه فرضی   

چنین اهدافی از طریق یک     . کند  د مشترك کمک می   قاصترسیم اهداف و م   
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هـاي تشخیـصی از قبیـل تحقیقـات         سري ابزارهاي مختلف که شامل بررسـی      

ــستم     ــاتی سی ــاي عملی ــا و طرحه ــدمات، کارگاهه ــه خ ــسجم و ارای ــاي  من ه

هر یـک از  . قابل تمیز است  باشد    مید  درستکاري ملی و استراتژیهاي ضدفسا    

ابزارهاي مذکور مبتنی بر مشارکت وسیع هم به منظور بـه حـداکثر رسـاندن               

هاي محلی و هم بـه منظـور افـزایش عینیـت و پیوسـتاري اصـالحات                   سرمایه

  . باشد می

   جامعیت – 6

بـراي مثـال عوامـل زیـر را     . پدیده فساد ناشی از عوامل متعـددي اسـت        

قانونی بـه خـاطر عـدم یـا ناکـافی بـودن ضـمانت              رواج بی : د  توان برشمر   می

بودن حقوق و مزایاي کارمندان، بـدبین شـدن مـردم بـه      اجرایی قوانین، پایین 

حـس غـرور شـهروندي، ارایـه خـدمات          رفـتن   به خـاطر از دسـت        حکومت

هـاي قـانونی سـنگین، غفلـت مطبوعـات و           اندك در قبال اعمال محـدودیت     

ل به مسئولیت خود در زمینه گزارش واقیعات منافع         هاي گروهی از عم     رسانه

  .یاجتماعی بدون توجه به مالحظات سیاس

گیـري پدیـده فـساد عامـل واحـدي مـدخلیت              به لحاظ آنکه در شکل      

هرگونه تالش بـراي کـاهش سـطح فـساد بایـد در برگیرنـده گـستره                 ،  ندارد

ور شکـ هـاي رواج آن باشـد بـراي مثـال در یـک                وسیعی از عوامـل و زمینـه      

 است از یک سو پایین بودن سطح حقوق کارمندان و از سـوي دیگـر          نممک

بـه منظـور موفقیـت در کـاهش       . ضعف جامعه مدنی موجب رواج فساد شود      

البتـه ایـن    . فساد در این کشور دو عامل مذکور باید توأمان مدنظر قرار گیرد           
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 گیـري و  در بسیاري از موارد عوامل بـسیاري در شـکل  . یک مثال ساده است 

توانند شامل ضعف قـوانین ملـی و محلـی، عـدم              آنها می . تداوم فساد مؤثرند  

اعتماد کافی مردم بـه حکومـت و پلـیس و قـوه قـضاییه ، فقـدان صـداقت و                

  .باشند ها و انبوه عوامل دیگر می درستکاري در میان رسانه

  دهی شده   اثربخشی جهت– 7

 با فساد در سطح ملـی       بطور معمول ، توانایی یا قابلیت یک برنامه مقابله        

. توان مورد ارزیابی قـرار داد       براي رسیدن به اهداف تعیین شده را مشکل می        

هایی باشد که شـرایط پـیش از اجـراي     تواند ناشی از نبود داده  این مشکل می  

زمـان تهیـه برنامـه اصـالحات،        . کننـد   هاي اصـالحات را توصـیف مـی         برنامه

گرایانـه    در امـر تنظـیم اهـداف واقـع        تواند کـشورها را       هاي مقدماتی می    داده

.  یـاري کنـد  – مهار فساد و بهبود ارایـه خـدمات بـه مـردم           –براي اصالحات   

اي بیـانگر میـزان        باید به طـور دوره     باشند  ها می   شاخصهایی که مبین این داده    

در یـک محیطـی کـه رونـد         . هاي اصالحات باشند    پیشرفت در اجراي برنامه   

هـایی    اي دارد، چنـین اطالعـات و داده         الحظـه دموکراتیزاسیون شتاب قابل م   

مـدیریت نتیجـه    ] ها  اطالعات و داده  [اینها  . براي همۀ طرفین مفید خواهد بود     

  . نماید محور حصول اهداف را تسهیل می

تالش براي تبیین دقیـق و کارآمـد شاخـصهاي فـساد و ارایـه خـدمات                  

. ر مفیـد اسـت    هـاي اصـالحات بـسیا       براي پیشبرد امر طراحی و اجراي برنامه      

یک بررسی خوب توأم با دیگر اطالعات مربوطه بایستی اطالعاتی را درباره            

. نوع، سطح ، هزینه فساد، کیفیـت ، زمانبنـدي و هزینـه خـدمات ارایـه دهـد                  
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ها مفید باشد و سیاستگذاران را         باید براي مقایسه اثربخشی برنامه      آن همچنین

اران ذبراي مثال، سیاسـتگ .  کنداز رهگذر ارایه اطالعات راهنمایی مهم یاري 

تواننــد از شاخــصهاي انتخــابی بــراي مراحــل مقــدماتی و مراحــل بعــدي  مــی

هاي عمـده     ها و فعالیت    توانند لیستی از برنامه     آنها همچنین می  . مند شوند   ه  بهر

هـا را     تواننـد نتـایج برنامـه       در همـین راسـتا آنهـا مـی        . سالیانه را دریافت کنند   

هـا و     ترین برنامه را مشخص کننـدو روابـط بـین ورودي          برآورد نمایند، مفید  

  .ها را تحلیل نمایند خروجی

   تحقیق عملی یا یادگیري در مرحله انجام ) ب

یـا  ) Action Research ( »تحقیـق عملـی  «ادبیات عظیمی راجع به مفهوم 

 ازمیـان همـه اینهـا مفهـوم برقـراري           .وجـود دارد  » یادگیري از طریـق عمـل     «

 از طریــق یــک چرخــه رییــغي متعــدد بمنظــور ایجــاد تاهــهوگفتگـو بــین گر 

تحلیـل و ارزیـابی، عمـل و سـپس            چرخۀ شامل،   این چرخه  .تر است   عمومی

 « اسـتقبال از  بطـور مـشخص، تحقیـق عملـی         .  اسـت  تحلیل و ارزیـابی بیـشتر     

تعریف » تقویت گروههاي درجستجوي بهبود وضعیت اجتماعی     و  مشارکت  

  .شده است

الـذکر را هـم در جریـان     شناسـی فـوق   ا فساد روشبرنامه جهانی مقابله ب  

ــه دولتهــا در ایجــاد     ــه منظــور کمــک ب ــد خــود ب آزمــودن رهیافتهــاي جدی

هایی براي مهار فساد و هم در فرآیند انتقال درسهاي آموختـه شـده                مکانیسم

  . بکار بسته استاز این آزمونها وتجربیات به سایر نقاط 

  برنامه جهانی مقابله با فساد )  ج
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اره برنامه جهانی   باي در اجراء و ارتقاء آگاهی در        شرفت قابل مالحظه  پی

این برنامه در   .  ایجاد شده است   ،1999 یعنی   ،مقابله با فساد از زمان شروع آن      

بنـدي ابزارهـا و       اي از برآوردها، همکاریهاي فنـی، فرمـول         بردارنده مجموعه 

آن متـضمن یـک   . باشـد  المللی به منظور مبـارزه بـا فـساد مـی       راهبردهاي بین 

است که توأم بـا بهتـرین عملکردهـا و          » یادگیري عملی «فرآیند سیستماتیک   

ها و مطالعات انجـام      درسهاي آموخته شده از رهگذر اجراي آزمایشی پروژه       

در ایـن برنامـه توجـه       . باشد  یافته در خصوص روند فساد در سطح جهانی می        

مـوزش، اجـراء    آ یکسانی به نهادسازي، ممانعـت، افـزایش سـطح آگـاهی و           

ــی   ــدن دارای ــضایی، بازگردان ــساد، درســتکاري ق ــوانین ضــد ف هــاي  وضــع ق

  .غیرمشروع و همچنین کنترل و ارزیابی شده است

بنـی    در یک مطالعه در خصوص فساد جهانی مبادرت به تحلیل و پـیش            

 سطوح، هزینه و علل فساد در نقـاط مختلـف جهـان شـده و                ،شها، انواع یارگ

فساد تشخیص و میزان آگاهی عمومی مورد ارزیابی قـرار       با سیاستهاي مقابله 

این کار در ارتباط تنگاتنگ با نهادهاي ذیربط صورت گرفته و           . گرفته است 

 جرایم سازمان یافته، قاچاق انـسان،   خصوصاً،مسایل قضایی و با سایر جرایم   

  . بازارهاي جهانی نامشروع و پول شویی پیوند نزدیکی دارد

 ه در خصوص ابزارهاي مقابله با فـساد انجـام یافتـه،           یکی از کارهایی ک   

 هر یـک از  . ابزار را براي مقابله با فساد برشمرده است30 این است که تعداد  

این ابزارها از مطالعات مـوردي تجربیـات کـشورها اسـتخراج شـده و بطـور                 

  .شود هاي جدید روزآمدسازي می مداوم با توجه به یافته
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 سیاستهاي برنامه مقابله بـا فـساد در آنهـا           کشورهایی که بطور آزمایشی   

همـه ایـن    . انـد     باشد از نقاط مختلـف جهـان گـزینش شـده            در حال اجرا می   

المللـی تقاضـاي کمـک بـراي      کشورها خودشان از مرکز مقابله با جرایم بین     

ایـن کـشورها شـامل چـین،        . انـد   طراحی و اجراي برنامه مقابله با فساد نموده       

. دنباشــ نــان، نیجریــه، رومــانی و آفریقــاي جنــوبی مــیکلمبیــا، مجارســتان، لب

بندي و اجـرا      هاي این کشورها در حال حاضر در مرحله مشکل فرمول           پروژه

هـا در کـشورهاي دیگـر نیـز بـه طـور        گرفته شده که این پروژه     تصمیم. است

آزمایشی به مرحله اجرا گذاشته شود و براي این کـار کـشورهاي انـدونزي،              

  .اند انتخاب شدهایران و اوگاندا 

ــوان 2000در روزهــاي ســیزدهم و چهــاردهم آوریــل   ــا عن  همایــشی ب

ــا فــساد  برنامــه« بــا شــرکت گروهــی از »  جهــانی ابزارهــاي اجرایــی مقابلــه ب

در ایـن همـایش کارشناسـان بازخوردهـاي         . کارشناسان در وین برگزار شـد     

له با فساد را  هاي پیشنهادي و محتواي برنامه و ابزارهاي اجرایی مقاب          استراتژي

  .مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند

درسـتکاري و صـداقت در دسـتگاههاي    «در کارگاهی نیز که با عنـوان      

 در ویـن تـشکیل      2000در روزهاي پانزدهم و شـانزدهم در آوریـل          » قضایی

شورهاي آفریقـایی و آسـیایی شـرکت    کـ شد تعدادي از مقامهاي قـضایی از     

 ) Karnatakaدر شـهر    ( در هنـد     2001مارس  مباحث این کارگاه در     . داشتند

چــشم داشــت برنامــه جهــانی مقابلــه بــا فــساد ایــن اســت کــه در . دنبــال شــد

المللـی ابزارهـاي درسـتکاري        مشارکت با دیگر طرفها در سطوح ملی و بـین         
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قــضایی نظیــر کــدهاي هــدایت و ســنجش فــساد دســتگاههاي قــضایی را در 

  .  درآوردکشورهاي مورد نظر بطور آزمایشی به اجرا

امه جهـانی   نبر«، برنامه جهانی مقابله با فساد با همکاري         2001در مارس   

اي بـا شـرکت گروهـی از کارشناسـان       جلـسه »مقابله با پول شویی ملل متحد     

هـا را بـه تـشریح         نقش سازمان ملل در رسیدگی به دارایـی        – 1تشکیل داد تا    

» مخدر و مقابله با جـرایم     دفتر مبارزه با مواد     « در مورد پاسخی که      – 2نمایند  

به تقاضاي نیجریه در خصوص رسیدگی به اعتبارات خرج شـده توسـط       باید

ــابق  ــاتور س ــن دیکت ــد   ای ــصمیم بگیرن ــد ت ــشور بده ــروه  . ک ــشنهادهاي گ پی

  .  ارایه گردید2001کارشناسی در کنوانسیون جرایم در می 

  

   ارزیابی کشوري برنامه جهانی مقابله با فساد )د

المللی هـدایت     ي با همکاري طرفهاي مختلف ملی و بین       ارزیابی کشور 

آن اساساَ یک ابزار درخواستی به لحاظ محلـی اسـت کـه در میـان                . شود  می

پذیر نگه داشـتن       جامعه مدنی براي پاسخگو و مسئولیت      ۀسایر چیزها به وسیل   

عناصر مهـم ایـن ارزیـابی شـامل یـک           . گیرد  حکومت مورد استفاده قرار می    

هدف گردآوري کلیه اطالعات مربـوط بـه مقابلـه بـا فـساد در        مطالعه کلی با  

ارتباط با مؤسسات بخش عمومی و همچنین جامعه مدنی و بخش خصوصی             

  :عناصر مذکور عبارتند از . باشد می

 سنجش افکار عمومی در راستاي تعیین سطوح، نوع وگسترة فـساد            – 1

.در واحدهاي فرعی و مؤسسات درون ملی
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ــاب - 2 ــنجش و ارزی ــا و     س ــه نهاده ــومی ب ــاد عم ــدي اعتم ــده من ی قاع

  . باشد هاي دیگر در امر مبارزه با فساد می گروه

ها به منظور پیشبرد مباحث عمیق        مورد توجه قرار دادن برخی گروه      – 3

 کـاربرد  .هاي ذینفع هدفمند در جامعه و حکومت با سازندگان افکار یا گروه    

العـات راجـع بـه فهمهـاي        آوري اط   توانـد در راسـتاي جمـع        این تکنیک می  

  . مختلف از فساد باشد

 انجام مطالعـات مـوردي ، همانگونـه کـه کارشناسـان محلـی بکـار               – 4

اند، به منظور تشریح اشکال متـداول فـساد و ایجـاد یـک درك بهتـر از                  برده

از یک مطالعه موردي با استنادات و شواهد        . شود  ینکه فساد چگونه واقع می    ا

هـاي مقابلـه بـا فـساد را در انجـام وظـایف و               آژانسرود که     خوب انتظار می  

  . همچنین افزایش آگاهی ناظران عمومی کمک کند

 ؛ ارزیابی حقوقی به منظـور بـرآورد یـا سـنجش قـوانین و مقـررات                – 5

اتی را  قینکه چه چیزي سـازنده فـساد اسـت و چـه تـضیی             ابراي مثال، برآورد    

آمــدیها و ناکارآمــدیهاي  تحلیــل کار؛بایــد بــراي مقابلــه بــا فــساد بکــار بــرد

  .ینکه چگونه این قوانین و مقررات را باید بکار بستا آزمون ؛حقوقی

 ارزیابی عمومی نهادهاي نظـارت رسـمی بـه منظـور پاسـخگویی و              – 6

هـــا و مقامهـــاي حکـــومتی در قبـــال  پـــذیر نگهداشـــتن آژانـــس مـــسئولیت

تواند شـامل بازرسـی کـل کـشور،         ا براي مثال می   ه   این ارزیابی  .عملکردشان

  . آمبودزمان و یا حسابرسی کل باشد
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هـاي نهـادي بـه منظـور تبیـین عملکـرد نهادهـاي اجرایـی،                   ارزیابی – 7

 در رونـد ایـن    .قضایی و قانونگذاري در راستاي مبارزه و جلوگیري از فـساد          

 مبارزه بـا فـساد   مشکل کار در امر ر یا   ارزیابی بسیار مهم است که بگوییم گی      

براي ایـن کـار برنامـه جهـانی مقابلـه بـا فـساد               . در نهادهاي مذکور کجاست   

بـراي  » ریـزي فرآینـد     طـرح « شامل    که کند  می تکنیکهاي مختلفی را پیشنهاد   

دهی، دسترسی به اطالعات و انگیـزش         تحلیل نقشها، روندها، روابط گزارش    

بــا کــاربرد تکنیــک . دباشــ گانــه مــی نهادهــاي مقابلــه بــا فــساد در قــواي ســه

شود که چگونه یک سازمان کارهاي خود را          ریزي فرآیند مشخص می     طرح

دهد، چه چیزي مفید و مؤثر است، کجا تعارض منـافع وجـود دارد               انجام می 

  دهی مناسب است یا خیر؟  گیري و رشوه و آیا فرصت براي اخاذي، رشوه

ــه منظــور  – 8 ــدنی و مؤســسات غیررســمی ب ــه م ــابی جامع ــین  ارزی  تعی

 الزمۀ  .داشتن حکومت و تبیین علل ناکارآمدي آن        هاي پاسخگو نگه    ظرفیت

پاسخگو نگه داشتن حکومت توسط جامعه مـدنی دسترسـی بـه اطالعـات و               

توان بـراي ارزیـابی       تکنیکهاي مختلفی را می   . مطبوعات آزاد و مستقل است    

سـتفاده  میزان توانایی و کیفیت گزارشهاي مطبوعاتی راجـع بـه فـساد مـورد ا        

ــرار داد ــی . ق ــا م ــن تکنکیه ــی از   اتو ای ــامل طیف ــد ش ــوایی – 1ن ــل محت  تحلی

هـا و     رسیدگی بـه دارایـی     – 3هاي مختلف      تاثیر انواع رسانه   – 2سیستماتیک  

  .ها، باشد  کنترل رسانه

   ابزارهاي مقابله با فساد )هـ

عملکردهـاي فنـی مقابلــه بـا فــساد کـه توســط مرکـز مقابلــه بـا جــرایم       



  44  26گزارش پژوهشی شماره               

 در ،در چارچوب برنامه جهـانی طراحـی شـده        ) CICP (دلی ملل متح  المل  بین

 که دربرگیرنـده مجموعـه وسـیعی    ،اي گونه یک رهیافت سیستماتیک و مدل 

 گردیده  مطرح ،باشد   ابزارهاي پیشنهادي ضد فساد می      و از سیاستها، اقدامات  

نیازهـا و شـرایط    این رهیافت در مراحل و سطوح مختلف و متناسب با   . است

ک از کــشورها و منــاطق قابلیــت کــاربرد دارد؛ بــه عبــارت دیگــر در  هــر یــ

  .  زیادي براي گزینش اقدامات وجود دارد چارچوب این رهیافت انعطاف

 ،هاي جلوگیري، اجـرا     ابزارهاي ضد فساد پیشنهادي در برگیرنده حوزه      

هاي غیرمـشروع و سـنجش سـطوح      نهادسازي، ارتقاء آگاهی، کشف دارایی    

ایـن  . باشـد   ثربخـشی سیاسـتها و اقـدامات مقابلـه بـا فـساد مـی       فساد و کنترل ا  

هاي انجام شده توسط مرکز مقابله بـا           وسیع طی تحقیفات و ارزیابی     ۀمجموع

  .المللی در تعدادي از کشورها توسعه یافته است جرایم بین

حاضر شامل مواردي است کـه       مجموعه ابزارهاي مقابله با فساد درحال     

  :اشاره شده است در جدول زیر به آنها 



  جدول ابزارهاي مقابله با فساد

  ها بازیافت دارایی  نظارت و ارزیابی

قانونگذاري 

  ضدفساد

  نهادسازي  جلوگیري  ارتقاء آگاهی  اجرا

  متحد ارزیابی کشوري ملل 

یر هرهاي مهار تطامعی

  فساد فرآیند

  عفو

اصول راهنما براي بررسی 

  فساد

دسترسی به 

  اطالعات

  آژانس مقابله با فساد  ها افشاء دارایی

نظارت اجرایی ارگانهاي 

  ضد فساد

کهاي مکبر قانونگذاري 

  اللملی حقوقی بین

سازي  آسان

  رسیدگی

تحقیق مالی و نظارت بر 

  ها دارایی

  بسیج

   مدنیۀجامع

  آمبودزمان  المللی سازوکار نظارت بین

  شنودهاي عمومی

ها  تسهیل بازیافت سرمایه

  هم پیماناناز طریق 

 یدگیرس حفاظت

   کننده 

  راستی آزمایی

طرحهاي پویاي 

  مقابله با فساد

  آمبودزمان ملل متحد  پیمانهاي  درستکاري

  ـارگانهاي نظارت حکومتی

  جامعه مدنی

بخش مالی  همکاري بین

  و حکومتها

آزاد سازي 

  اطالعات

  اي آموزش رسانه  نظارت الکترونیکی

همکاریهاي مقابله با فساد 

  در بخش خصوصی

  ضاییدرستکاري ق

کنترل کاربرد ابزارهاي 

  المللی حقوقی بین

  شویی ارزیابی اثرات پول

الگوي 

قانونگذاري 

  ضدفساد

ارگانهاي /جامعه مدنی 

حکومتی رسیدگی به 

  شکایات

برنامه هشیاري 

اجتماعی براي 

  جوانان

کاهش پیچیدگیها و 

  ها کاري پنهان

  کدهاي رفتار

  ننظارت بر ناظرا      کنترل و ارزیابی کارگاهها

گسترش ابزارهاي 

  مقابله با فساد

  کمیته سازماندهی درستکاري ملی  مدیریت نتیجه محور



  2ش پژوهشی شماره گزار              

          

جلوگیري از پیوند بین 

  یافته و فساد جرائم سازمان

  ریزي پویا جلسه برنامه

  واحد درستکاي ملی  اصالح خدمات کشوري          

  حکومت محلی تقویت شونده            

            

اد محلی و ساز ریزي مقابله با فس برنامه

  و کارهاي اجرائی

  با فساد   مبارزهدرنقش پارلمانها             

            

 قربانیان فساد از طریق  کمک به

  کنترل اجتماعی نهادهاي 
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ساز و کارهاي مدیریتی و مقرراتی: جلوگیري از فساد. 4

  حذف سوء استفاده از اختیارات) الف

سیر و اجـراي قـوانین و       کاربرد معیارهاي شفاف، ثابت و منسجم در تف       

. باشـد   مقررات امري کلیدي براي ایجاد یک محیط اداري عاري از فساد می           

مطالعات اخیر راجع به مسائل حقوقی و قضایی در سـطح جهـانی نـشان مـی                 

هـاي اداري، و یـا عـدم کـاربرد      دهد کـه فقـدان ایـن معیارهـا در میـان مقـام          

. باشـند   اختیارات مرتبط مـی معیارهاي موجود همگی با مسأله سوء استفاده از   

هـا و     این واقعیـت بـه طـور یکـسان در مـورد تـشکیالت مالیـاتی، شـهرداري                 

  . ادارات گمرکی مصداق دارد

توانــد در اســتخراج و تعمــیم    گیــري و بررســی مــوارد مــی    نمونــه

سـاز و کارهـاي   . هاي عینی عملکردهاي آمیخته با فساد کمک کنـد     شاخص

هـاي فرآینـدي و بررسـی نهـادي      شار کتابچـه متداول براي این کار شامل انتـ    

  .هاي اداري می باشد غیرجانبدارانۀ تصمیم سازي به وسیله مقام

  هاي فرآیندي  کاهش پیچیدگی) ب

هـاي    بهترین اقدامات مقابله بـا فـساد مبـین نیـاز بـه کـاهش پیچیـدگی                

روندهاي اداري و حوزه اختیارات از رهگذر مهندسـی مجـدد فرآینـدها در              

تحقق این مهم باید مبتنی بـر کنتـرل کیفیـت معیارهـا             . باشد  ات می ارایه خدم 

هاي عینی، کاهش زمان انجام فرآیندها، و مـشخص کـردن             براساس شاخص 

خدمات مهم باید از طریـق      . باشد  ساختارهاي متولی انجام یک کار معین می      
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هـا عوامـل      هاي ویژه تشریح شـوند و در طـی ایـن کارگـاه              برگزاري کارگاه 

 اعـضاي جامعـۀ مـدنی تبـادل اطالعـات در خـصوص مـشکالت              حکومتی و 

هـا مـورد     همچنین تعیین معیارها باید در جریان ایـن کارگـاه         . جاري بپردازند 

بررسی قرار گیرد که در بردارندة همکاري شهروندان و عوامل حکومتی در            

  . پیشبرد برنامه اصالحات است

ي است که   زمانی که خدمات مورد اقدام مشخص شدند، بسیار ضرور        

هاي فرآیندهاي اداري و تغییر پذیري و گوناگونی آنهـا بـراي هـر                پیچیدگی

هـاي    شـاخص . یک از فرآیندهاي مهم مورد سنجش و ارزیابی قـرار گیرنـد           

پیچیدگی اداري در طـی تجربیـات حاصـل از اجـراي برنامـه اصـالحات در                 

یـک  بـراي مثـال،   . انـد  کشورهاي در حال توسعه مورد پردازش قـرار گرفتـه        

هـاي فراینـدي، تعـداد     شاخص مبتنی بر وزن متوسط ترکیـب تـأثیرات زمـان          

گیـري   گیري در شکل    هاي درگیر در تصمیم     مراحل فرایندي، و تعداد ارگان    

هـاي    توجـه بـه پیچیـدگی     . اقدامات فاسد در چندین کشور سهیم بوده اسـت        

گذر تواند از ره   ها می   فرآیندهاي اداري و کاهش دادن سطح تنوع ناپایداري       

هاي اداري و بکار بستن ساز و کارهاي کنترل کیفیت            حذف مراحل و بخش   

ــود   ــق ش ــدمات محق ــه خ ــتاریکا و   . در ارائ ــضایی کاس ــش ق ــات بخ تجربی

هـاي    هاي محلی ونـزوئال مبـین آن اسـت کـه برنامـه              ها و حکومت    شهرداري

هاي مذکور و توأم با ساز و کارهاي کنترل اجتماعی          مقابله با فساد با تکنیک    

  . اند اي در امر مبارزه با فساد بوده سابقه ادر به ارایه نتایج بیق

  شفافیت در تخصیص منابع عمومی) ج
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بندي و حسابرسی داراي انـسجام و کارآمـدي کـه بـه               هاي بودجه   نظام

بازرســان درون (آمــد بــراي بازرســان داخلــی و خــارجی  طــور مــداوم و روز

 امري کلیـدي بـراي افـزایش        قابل دسترسی باشند  ) سازمانی و برون سازمانی   

ایـن  . رونـد   شفافیت و متعاقباً پاسـخگویی و مـسئولیت پـذیري بـه شـمار مـی               

هاي اداري و شهري      هاي بودجه   هاي هماهنگ و منسجم باید کلیه بخش        نظام

و نقل و انتقاالت مالی خارج از بودجه را در سطوح عملیاتی و غیر عملیـاتی                

هـاي عمـومی بایـد در     سیاسـت تحت پوشش قرار دهد؛ در همین چـارچوب       

هــاي بــین بودجــه مــصوب پارمحــان و  راســتاي بــه حــداقل رســاندن تفــاوت

هاي پاداش و جریمه نیـز بایـد بـراي         هاي اجرایی طراحی شوند و نظام       بودجه

  . فراروي از نرخهاي از پیش تعیین شده به اجرا درآیند

از طریـق  هاي خارج از بودجه و نادیده گرفتن قانون بودجه بایـد         هزینه

در سـطوح محلـی و   . اي راجع به امور مالی تـذکر داده شـوند    هاي دوره بیانیه

اي، مـصرف دلخواهانـه اعتبـارات مـشارکتی و عمـدتاً واگـذاري ایـن                منطقه

هـاي محلـی بـدون هیچگونـه      اعتبارات توسط حکومت مرکزي به حکومـت     

و معیار مشخص معموالً با وجـود عملکردهـاي مـشتري گرایانـه تـوأم اسـت         

  . شود بنابراین در سطوح محلی فساد تغذیه می

هـاي   به عالوه، فقدان فرآیندهاي استاندارد در مـدیریت بودجـه بنـدي          

سازد تا به تصویب بودجه اقدام کننـد و          شهري، معموالً شهرداران را قادر می     

. هاي اجتماعی بـه نفـع متحـدان سیاسـی خـود عمـل نماینـد                 به دور از کنترل   

ملکردهاي غیر قابـل توجیـه بیـشتر ناشـی از فقـدان قواعـد           ها و ع    کاري  پنهان
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بـراي مثـال فقـدان      ( راهنما در تعیین و تخـصیص بودجـه در سـطوح محلـی              

هـایی بـراي قـصور در         هـاي زمـانی قابـل اجـرا، و فقـدان جریمـه              محدودیت

باشـد کـه    مـی ) پـذیري در فرآینـد تخـصیص بودجـه          پاسخگویی و مسئولیت  

  . شود در امر بودجه میمنجر به بیشترین انحرافات 

گیـري   هـاي تـصمیم   در سطوح ملی و مالی، در راستاي کـاهش گزینـه     

ها باید مبـادرت بـه    بندي، حکومت مجاز در یک سیستم فرضی قواعد بودجه     

در همـین   . تقویت ضمانت اجرایی قـوانین مـدیریتی نهادهـاي داخلـی کننـد            

 و اختیـار  اي براي صالحیت چارچوب، ضروري است که معیارهاي یکپارچه    

تخـصیص بودجـه فـوق العـاده و یـا           (گیري در تخصیص منابع بودجه      تصمیم

هـاي    گیـري   در سطوح ملی و محلی و بـراي تـصمیم         ) اي  هاي بودجه   انحراف

  . مدیریت منابع انسانی مشخص شوند

سرانجام آنکه برنامه بودجه باید با هدف ایجـاد سـاختارهاي برنامـه در     

هـاي   شـفاف اهـداف برنامـه و تعیـین شـاخص     نهادهاي عمومی توأم بـا بیـان       

در این راستا، مـسئولیت پـذیري نهادهـاي اجرایـی از رهگـذر              . اجرایی باشد 

آشکار سازي اهـداف اجرایـی بودجـه، قبـل و پـس از اجـراي آن، افـزایش                   

  . یابد می

ایجاد انگیزه در کارمندان) د
  

یک گـام ضـروري در راسـتاي جلـوگیري از فـساد ایجـاد انگیـزه در                  

این عمل در جایی که حقوق کارمندان بخش عمومی پایین          . مندان است کار

است و فساد به عنـوان راهـی بـراي سـر و سـامان دادن بـه زنـدگی شخـصی                
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در هر صورت، در یـک  . شود نتایج مهمی به همراه خواهد داشت   شناخته می 

تـر بایـد افـزایش حقـوق          چنین فضایی اولین و در عین حال گام غیر متـداول          

منـابع کـافی بایـد      . ن تا حد توانایی تأمین یک زندگی مناسب باشـد         کارمندا

صرف بکارگیري نیروي کار ماهر و کـادر مـدیریتی کارآمـد بـا سـطحی از            

جایی که دولت نتوانـد حقـوق مناسـبی را بپـردازد آن             . حداقل دستمزد شود  

ممکن است نه تنها کارمندان را به تأمین زنـدگی خـود از طریـق فـساد وادار       

زمانی که یـک منـشی      . کند  لکه توجیه اخالقی نیز براي فساد فراهم می       کند ب 

کنـد، احتمـاالً او در اغلـب          در یک اداره دولتی حقوق مکفی دریافـت نمـی         

کنـد و   کند، دزدي می  کند، در ساعت کاري خود تقلب می        اوقات غیبت می  

 سازي نقـش    اي که در فرایند تصمیم    زمانی که رییس اداره   . گیرد  یا رشوه می  

کنـد،   موثري دارد حقوقی برابر با منشی شرکت یا کارگر یدي دریافـت مـی        

زمانی که دولت از پرداخـت حقـوقی   . شود آنجا فرصت براي فساد ایجاد می   

متناسب با مسئولیت اداري واگذار شده به شخص کارمنـد خـودداري کنـد،              

هاي حکومتی ارزش احترام ندارد و امـري          شود که نقش    این تصور ایجاد می   

در چنـین  . تواند آن را انجام دهد شود و هر کسی می      تخصصی محسوب نمی  

دوسـتی و گذشـت کـه برخـی از کارمنـدان را در ارایـه              شرایطی اصول نـوع   

دارد مـورد انکـار قـرار مـی گیـرد، و لحـن                خدمات دولتی به تحرك وا مـی      

  . نماید اخالقی نیروي کار فروکش می

تـرین راه معمـول       ساد ساده در هر صورت، در کشورهایی که به ویژه ف        

شـود مـشکل فـساد حـل      براي افزایش درآمـد مقامـات اداري محـسوب مـی          
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بعیــد اســت کــه دولتــی بخواهــد و یــا قــادر باشــد کــه شــاهد  . نخواهــد شــد

در نتیجه انگیزه اقتـصادي فـساد       . درآمدزایی کارمندانش از طریق فساد باشد     

ماالً بخش عظیمی   شود و احت    مهمترین عامل و منشأ ارتکاب آن محسوب می       

بنـابراین، کارمنـدان دولـت    . از خدمات عمومی در معرض فساد قـرار دارنـد      

اي در  آنها بایـد بـه طـور دوره   . هاي اخالقی الزم را داشته باشند       باید آموزش 

خصوص لزوم تعهدات اخالقی براي ارایه خدمات مورد بـازآموزي و تنـویر      

ت و نکتـه سـنجی فـداي        در این میان ممکـن اسـت ظرافـ        . فکري قرار گیرند  

ممکن است اجازه داده شود یک کارمنـد        . شفاف سازي و قابلیت اجرا شود     

نوازي در شکل غذا و نوشـیدنی را بپـذیرد، یـا اینکـه قاطعانـه             هر نوع مهمان    

اي مبتنـی     پذیرش هرگونه مهمانی را قدغن کرد و از کاربست قوانین پیچیده          

آور و رسـوا کننـدة   روابـط شـرم  بر ارزش، قصد و ماهیت آشنایی، که اجازة      

کارمندان باید چنین پیامی را از عملکردهاي      . دهد، امتناع نمود    بسیاري را می  

هاي باال دستی خود تحـت    حکومتی دریافت کنند که آنها باید از طریق مقام        

.هاي اخالقی انجام وظیفه کنند سفارش
  

کارآمدي نهـادي در ارایـه خـدمات بیـشتر مربـوط بـه درك اخـتالل                 

در ایـن چـارچوب،   .  مـدیریتی دارد  کارکردي پرسنل در ارتبـاط بـا ظرفیـت       

هاي   تجربه کاستاریکا به خوبی نشان داده است که گزینش و اجراي سیاست           

اي در برگیرنـدة ارزیـابی شایـستگی     مرتبط با منابع انسانی باید به نحو شایسته  

اي   دوره هـاي   عملکرد مدیریت میانی و سطوح باالتر، کـه مبتنـی بـر بررسـی             

بکـار بـستن ایـن موضـوع از طریـق نهادهـاي             . داخلی و خارجی است، باشد    
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هاي اجرایی مرتبط با ارایه خـدمات         کنترل اجتماعی براي هر یک از دستگاه      

اوري مالیـات و      هاي بهداشـت، آمـوزش و پـرورش، جمـع           عمومی در حوزه  

رد دهـد تـا از برخـو       این مهم بـه حکومـت اجـازه مـی         . غیره امکان پذیراست  

منافع، از رهگذر توزیع امـور آموزشـی پرسـنل از امـور اجرایـی و مـدیریتی           

ــراي ســایر حــوزه ــا    ب ــد، شــاید کــه شــانس ی هــاي خــدمات، جلــوگیري کن

  . هاي مشتري گرایی و پارتی بازي کاهش یابد فرصت

در این چارچوب، میزان حقوق باید مبتنی بر عملکرد فرد در ارتباط با             

 یـک نظـام مـدیریت منـابع انـسانی بایـد مـسأله               .گروه مربوطه محاسبه شـود    

همچنـین بایـد در یـک چنـین نظـامی         . کاهش فساد را مورد توجه قرار دهـد       

هـاي   گیـري، شـامل مقـام    گانـه تـصمیم     هاي مختلـف در سـطوح سـه         رهیافت

سیاسی بلند پایه، مدیریت میانی، و سطوح پایین اجرایـی، مـورد توجـه قـرار                

هاي گروهی کوچـک مبتنـی         بر روي ارزیابی   تر، باید   در سطوح پایین  . گیرد

گیـري از نهادهـاي کنتـرل     بر معیارهاي از پیش تعیین شده تولید توأم با بهـره      

هـا و نتـایج       یافتـه . هاي بیرونی از شهروندان تأکید شود       اجتماعی و نظرسنجی  

اي بعداً براي توجیه تغییـر سـطح    شده    باید مطابق با معیارهاي شفاف و شناخته      

بـه منظـور افـزایش همـاهنگی در     . گیرند مندان مورد استفاده قرار    حقوق کار 

اعمال چنین معیارهایی ممکن است ایجاد یک کمیتۀ تخصصی بـا مـسئولیت          

محولــه بــراي بررســی موضــوعاتی نظیــر ترفیعــات بکــارگیري نیــرو، نظــم و 

  . هاي مؤثر یا مرتبط با کارمندان ضرورت داشته باشد گیري انضباط و تصمیم

  یریت نتیجه محور مد) هـ
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ــر     ــد ب ــساد تأکی ــوگیري از ف ــتاي جل ــدامات در راس ــر از اق ــی دیگ یک

پاسـخگویی و مـسئولیت   . پاسـخگویی و مـسئولیت پـذیري کارمنـدان اسـت     

پذیري در بخش عمومی از طریق یک شیوه مدیریتی مبتنی بر نتیجـه امکـان               

  . پذیر است

ها به    سازمانها و      از سوي بسیاري از حکومت     مدیریت مبتنی بر نتیجه   

منظور فراهم آوردن یک چارچوب منسجم پاسخگویی و مسئولیت پـذیري           

اگرچـه عملکردهـاي   . در یک محیط تمرکز زدایی شـده اتخـاذ شـده اسـت          

تقسیم شده پتانسیل کارایی و شایستگی بیشتري نسبت به امور متمرکـز دارد،        

تیـدن  اما آن ممکن است به واسطۀ فقدان نظارت کارآمد در معـرض فـرو غل        

در ایـن میـان کـاربرد مـدیریت مبتنـی بـر نتیجـه بـراي         . به فساد بیشتري باشد  

توانـد   ککانعت از فساد و نظارت بر کارآمدي دستاوردها کمک مؤثري مـی         

مدیریت مبتنی بر نتیجه هم به صـورت یـک سیـستم مـدیریتی و              . داشته باشد 

دهـی مراحـل پیـشرفت در اجـرا مطـرح       هم به صورت یک سیـستم گـزارش    

هاي اجرایی از یـک مـدیریت         تواند یک فرآیند گذار در شیوه       آن می . ستا

گراي مبتنـی بـر اسـتراتژي را حمایـت            ظاهر گرا به یک شیوه مدیریتی نتیجه      

مدیریت مبتنی بر نتیجـه مـسئولیت پـذیري و کارآمـدي را در مـسیري                . کند

. دهـد ها و نیازهاي محیط بیرونی جدید مورد تأیید قـرار مـی               توأم با خواسته  

، شـفافیت  ) و نـه اسـتعالیی  (آن همچنین از یک فرهنگ نتیجه گراي زمینـی     

زنجیرة نتـایج شـامل درون دادهـا ،         . کند  زیاد و مشارکت انبوه طرفداري می     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - Results Based Management (RBM)
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در یـک چنـین   . باشـد  هـا مـی   فرآیندها، برون دادها، نتایج و نهایتـاً اثربخـشی       

فـی شناسـایی شـده و    یابد و متعاقباً نتـایج من     سیستمی نظارت کارآمد فضا می    

  . گیرد عامل فساد مورد رسیدگی قرار می

  

  دهی داخلی  فرآیندهاي گزارش) و

هاي ایجاد درسـتکاري و صـداقت عمومـاً داراي         نهادهاي داراي برنامه  

فرآیندهاي پیشرفته مقابله با تقلب و عوامل پیچیده نظارت و ارتباطات فردي            

یندهایی براي گـزارش نقـض      تنها در جایی که تعهدات واضح و فرآ       . هستند

در جـایی  . مقررات وجود دارد امکان دارد که آنها مورد احترام واقـع شـوند         

توانـد   که چنین قواعدي از سوي مدیر رعایـت و اجـرا شـود، آن قواعـد مـی       

کارآمدي داشته باشد و کارمندان را از عدم تبعیـت، خودسـري یـا قـضاوت               

یا قوانین و مقررات را متناسـب       تواند قواعد     هر سازمانی می  . شخصی بازدارد 

کارمندان ممکن است نیـاز     . با فرهنگ و همکاران سازمانی خود توسعه دهد       

به این داشته باشند که در یک سطح معین به یک ناظر گزارش دهنـد، مگـر                  

ممکـن اسـت الزم باشـد کـه در          . اینکه ناظر متهم به انجام کار اشتباهی باشد       

به کار گماشته شود، بـه طـوري کـه مـوارد     ها یک مقام اخالقی   کلیه سازمان 

مرجوعی را، در زمانی که ناظر به عنوان اولین گیرنده رسـمی گزارشـات در         

این گونه سـاز و کارهـا بایـد مـستلزم ایجـاد      . مظان اتهام قرار دارد، اخذ کند  

ها توسط گیرنده باشـد تـا مـسئولیت پـذیري و      یک نظام ثبت دائمی گزارش  

انتقـال اطالعـات بـه تـشکیالت        .  بـه جریـان درآیـد      هاي بعدي بتواند    نظارت
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تحقیقی باید شفاف و مبتنی بر معیارهاي صریحی باشد که براساس آن یـک              

  . شود اتهام رسیدگی به تشکیالت قضایی ارجاع می

  سلب صالحیت ) ز

هاي حساس، به عنـوان یـک اقـدام ممانعـت      احتیاط اداري در وضعیت 

زم براي حفظ آبرو و اعتبـار کارمنـدان و        آمیز فساد و بکارگیري ابزارهاي ال     

به طور کلی عملکردهاي حکومتی، این است که مقامـات اداري درگیـر در              

تداوم درگیري  . گیري باید منافع خودشان را آشکار کنند        فرآیندهاي تصمیم 

طـرف و     یا اقدام آنها در مورد یک موضوع خاص باید توسط یک هیأت بی            

اگر قواعـد کلـی بـراي ارزیـابی برخـورد           . منصف مورد رسیدگی قرار کیرد    

منافع و سلب صالحیت ها وجود داشته باشد و آنها به خوبی توسـط مـدیران               

هاي اصلی عدم اعتماد عمـومی بـه      به مورد اجرا گذاشته شوند، یکی از زمینه       

در فرهنـگ حکـومتی کـه در آن         . رود  حکومت به احتمال زیـاد از بـین مـی         

 هنجار شده باشـد، کمـک بزرگـی بـراي           سلب صالحیت از پرسنل تبدیل به     

بـه  . گیري حکومتی خواهد شـد      تحکیم اعتماد عمومی به فرآیندهاي تصمیم     

عالوه، قوانین و مقررات سلب صـالحیت یـک مکانیـسم دفـاعی مفیـدي را                

آورد تـا آنهـا در مقابـل کـسانی      براي کارمندان درستکار و صدیق فراهم می   

  . کنند، بایستند میکه براي پیشبرد اراده مشخص خود تالش 

  قوانین و مقررات رفتار) ح

تعهــدات دیگــر بــراي مقــام هــاي اداري ، کارمنــدان قــضایی و ســایر  

 Codes of(کارمندان بخش دولتی و بخـش خـصوصی از کـدهاي رفتـاري     
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conduct (  ــت ــتخراج اس ــل اس ــراي   . قاب ــاد اج ــده ایج ــد در برگیرن ــا بای آنه

طرفـی،    و سـازمانی عـدالت، بـی      معیارهاي رفتار هماهنگ با اصـول اخالقـی         

استقالل ، صداقت، وفاداري به سازمان، داشتن پشتکار و جدیت، نزاکـت در   

رفتار شخصی، شفافیت، مسئولیت پذیري، کاربرد مستدالنۀ منابع سـازمانی و           

  . رجوع باشد معیارهاي رفتار با ارباب

کدهاي رفتاري نباید صـرفاً شـامل قواعـد رفتـاري بـراي اداره کـردن                

بلکه شایسته است نظامی را ایجاد کند که اجرایی شدن آنها را تضمین             . شدبا

بنابراین کدهاي رفتـاري بایـد برگـردان یـا ترجمـان اصـول راهنمـاي                . نماید

سازمانی و اخالقی بنیادي در راستاي قواعد رفتاري واقعی، توسـعه و تمهیـد               

 روشـن   زمینه براي نظارت با آن قواعـد و همچنـین فـراهم کـردن تـضییقات               

  . براي نقض آن قواعد باشد

هـاي   به عنوان اولـین گـام منطقـی در توسـعه کـدهاي رفتـاري، هیـأت        

پاسخگو یا مسئول باید اصول اخالقی مرتبط با یک سازمان خـاص را مـورد               

ــد  ــرار دهن ــایی ق ــت   . شناس ــسیاري از موقعی ــه در ب ــولی ک ــی از اص ــابرخ   ه

طرفی و اسـتقالل عمـل،    عدالت، بی :  دارند شامل این موارد است      موضوعیت

صــداقت، وفــاداري بــه ســازمان و عمــل در راســتاي منــافع عمــومی، داشــتن 

 شـفافیت، مـسئولیت پـذیري و         پشتکار و جدیت، نزاکت در رفتار شخـصی،       

  . کاربرد مسئوالنه منافع سازمان متبوع

هـاي تخصـصی و    هاي دولتی و همچنین الیـه  هاي خاصی از مقام     طیف

بنـابراین  . اي بـراي رفتـار باشـند        زمنـد کـدهاي ویـژه     اي ممکن است نیا     حرفه
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پردازش کدهاي جداگانه براي کارمندان اداري، پلـیس، اعـضاي پارلمـان و       

نگاران و شاغلین در بخش خـصوصی بایـد    کابینه، کادرهاي قضایی، روزنامه 

  . مورد بررسی قرار گیرد

هـاي    تنها کافی نیـست کـه کـدهاي رفتـار در بـین کارمنـدان دسـتگاه                

یـک اسـتراتژي    . داري توزیع شود و آنها نیز آن را خوانده و امـضاء نماینـد             ا

بـه  » نرم«و  » سخت«اجرایی منسجم باید در برگیرنده اجراي اقدامات متوازن         

هاي اجرایی در چـارچوب ایـن کـدها     منظور تضمین عمل کارمندان دستگاه   

داري بنابراین کدهاي مـذکور بایـد شـامل قواعـدي باشـد کـه فرمـانبر          . باشد

هـاي تـضییقی در    کارمندان را توضیح و تشویق نماید و همچنین مبین جریمه         

زدنـی کارمنـدان بایـد      موارد نقض آن قواعد باشد، رفتارها و اقـدامات مثـال          

ها رهبري معنـوي      مورد تشویق قرار گیرند و الزم است مدیران در همه زمان          

منــد در  قاعــدهکارمنــدان بایــد بــه طــور مــنظم و . بــراي خــود فــراهم نماینــد

خصوص صداقت و آنچه که انجام آن حـرف شـنوي سـایر همکـارانش در                

هـاي هـم قطـاران       فشارها و نظـارت   . کند آموزش ببینند    سرکار را تضمین می   

تنبیهات انظباطی باید در نظر گرفته شوند که اگر به جـا و             . باید تشویق شوند  

هـر  . تـرل شـود   کننـد کـه جـرم در نطفـه کن           دقیق باشند نظـامی را ایجـاد مـی        

کارمندي که از سوء عملکرد و تخلفات شغلی کارمنـدان دیگـر آگـاه شـود       

نظـام  . هـاي صـالحه گـزارش دهـد         متعهد باشد کـه آن را بالفاصـله بـه مقـام           

دهی و هشداردهی باید نهادینه شـود و وجهـه بـد آن از بـین بـرود و           گزارش
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کنـد   هاي حفاظتی کافی بـراي کـسی کـه چنـین کـاري مـی       همچنین تضمین 

  . فراهم شود

  ها اظهار دارایی) ط

 زمانی که یک مقام اداري درآمدش متکی بر حقوق پرداختنی است،           

هاي عدم رعایت قـانون       ها، درآمد، هدایا و دیون زیاد شاخص        داشتن دارایی 

هـا معیـار مـؤثر دیگـري اسـت کـه              بنابراین افشاي دارایـی   . به شمار می روند   

شـفافیت در   . دهـد   ی را افـزایش مـی     پاسخگویی و صـداقت کارمنـدان دولتـ       

هـاي حکـومتی بـه منزلـه یـک عامـل           انباشت سرمایه، دیون و هدایا بـه مقـام        

آشـکار  . آیـد  بازدارنده در برابر فساد و تغذیه مالی غیر قـانونی بـه شـمار مـی     

توانـد در فرآینـد رسـیدگی بـه اتهامـات فـساد        ها همچنـین مـی     سازي دارایی 

هاي قضایی بعدي اسناد و مدارك معتبر         کمک مؤثري بکند و براي پیگیري     

بسیار ضروري است که در هنگـام ورود اشـخاص بـه اسـتخدام     . فراهم آورد 

هاي خود را اعالم کنند و پس از آن در مواقع مناسب براسـاس   دولتی دارایی 

نظـارت بـر ایـن    . آمـد سـازند   هـاي خـود را روز      قوانین مقررات اعالم دارایی   

بررسی صحت و سقم آن باید بـه عهـده یـک نهـاد              ها و     پروسه اعالم دارایی  

  .مستقل نظیر یک آمبودزمان، بازرسی کل یا یک آژانس مقابله با فساد باشد

اي است که انتظار داشته باشیم قوانین مربوط به افشار            بینانه  امر غیر واقع  

هــاي غیرقــانونی از طریــق اقــرار داوطلبانــه  هــاي بدســت آمــده از راه دارایــی

بـا ایـن وجـود قـوانین و مقـررات خواهـان            . لتی به نتیجـه برسـد     کارمندان دو 

کنـد کـه بـر        اي را فـراهم مـی       هاي مالی پایـه     ها و سرمایه    افشاي جامع دارایی  
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  .تواند مورد رسیدگی قرار گیرند اساس آن درآمدهاي باد آورده می

هـاي کارمنـدان دولتـی،      براي کارآمد سازي امر رسـیدگی بـه دارایـی         

هایی براي خـودداري یـا ارائـه اطالعـات غلـط در افـشاي                الزم است جریمه  

هایی باید بـا    معیار تعیین چنین جریمه   . ها تعیین و به مرحله اجرا درآید        دارایی

جریمه یا مجازات تخلف و تغذیه مالی غیرقانونی یا قوانین مـشابه همـاهنگی             

لیم به عالوه، بـه منظـور تعهـد و التـزام کارمنـدان دولتـی بـه تـس                . داشته باشد 

آوري را ایجـاد کـرد کـه          ها، باید ساز و کارهاي الـزام        اعالمیه افشاي دارایی  

  . آنها کلیه موارد خواسته شده را به دقت پاسخ دهند

هـاي سیاسـی    ها مربوط بـه تقویـت فعالیـت      ظرافت دیگر افشاي دارایی   

هـاي سیاسـی      قوانین و مقررات حاکم بـر داد و سـتدهاي مـالی حـوزه             . است

ي مجبـور کـردن نامزدهـاي احـزاب سیاسـی بـه آشـکار کـردن                 تواند برا   می

ایـن امـر بـه رأي       . انـد کمـک مـوثر بنمایـد         هایی کـه دریافـت کـرده        کمک

دهـد کـه بـه محـض اعطـا یـا              هاي خبري اجازه می     دهندگان مردمی و رسانه   

  .هاي مالی توسط سیاستمداران به آن واکنش نشان دهند پذیرش کمک

  وامل فسادشناسایی و محاکمه ع: اجرا. 5

  ماهیت پوشیده و توافقی فساد) الف

برخالف جرایمی نظیر دزدي یا قتـل، کـه یـک شـاکی تـوأم بـا منـافع                   

خواري بـا رضـایت       نماید، جرایم فساد و رشوه      خاص خود آن را پیگیري می     

بـه خـاطر    . پیونـدد   برند، به وقوع می     طرفین، که هر دو منافعی از آن بابت می        

 عـدم احـساس خـسارت طـرفین از عمـل فـساد              همین ویژگی منحصر به فرد    
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است که تشکیالت بازرسی و نظـارت از وقـوع آن بـه زحمـت اطـالع پیـدا                    

یــابی بــه  ماهیــت تــوافقی و پوشــیدگی ذاتــی اعمــال فاســد دســت. کننــد مــی

  .کند اطالعات درباره موارد فساد را با مشکل مواجه می

  

oبر سري   هایی در توسعه یک جریان اطالعات به منظور غلبه          چالش 

عـدم رغبـت مـردم، خـصوصاً        . بودن ذاتی تخلفات و عمل فاسد وجود دارد       

زده، به گزارش موارد فساد امـري کلیـدي در    اعضاي قربانی و بیشتر وحشت   

  .رود این زمینه به شمار می

o      به همین ترتیب، ضروري است که ساز و کارهـایی را ایجـاد کنـیم

گی بـه تخلفـات از سـوي        که جریان گزارش دهی به نهادهاي مسئول رسـید        

ها در محیط کاري خود آگاهند        ها و خالف کاري     کسانی که از سوء جریان    

هـاي شـهروندان    اهمیت تشویق و تداوم جریـان شـکایت  . حفظ و تداوم یابد  

نظـام شـکایات    . نماید  این است که اعتماد عمومی به حکومت را تحکیم می         

مات امکـان و توانـایی اقامـه    گیران از خـد  اي باشد که براي بهره باید به گونه  

. شکایت به یک دستگاه رسیدگی کننده مستقل و قابـل اعتمـاد ایجـاد کنـد               

اي شـود کـه در آن         هاي وارده باید وارد یک سیستم مدیریت رایانه         شکایت

هـاي اتهامـات گـزارش شـده،          هـا، بخـش     امکان تحلیل و نظارت بر شکایت     

ــاطی    ــضایی وانظب ــوابق ق ــق و س ــه تحقی ــایج هرگون ــد نت ــته باش ــود داش . وج

هـا بایـد همچنـین بـه مثابـه یـک فیلتـر                هاي مسئول دریافت شـکایت      دستگاه

هــاي مهــم و قابــل  شــفاف کننــده عمــل نماینــد و در همــین راســتا شــکایت 
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  .رسیدگی را تمیز دهند و ترتیبات رسیدگی به آنها را فراهم سازند

 بـه   هـایی دارنـد امـا تمـایلی         اشخاصی که راجع به موارد فـساد آگـاهی        

بخاطر . تسلیم شکایتی با هویت آشکار ندارند، باید مورد استقبال قرار گیرند          

هـاي بـدون امـضاء بایـد در وحلـه اول بـه        استفاده، شکایت  وجود امکان سوء  

هـاي بـدون      مـوارد شـکایت   . عنوان یک موضوع تحقیقی درنظر گفته شـوند       

. تبر سازي شـوند   گیري از همه ابزارها تا حداکثر ممکن مع         امضاء باید به بهره   

این امر ضرورتی اساسی براي حفظ آبرو و اعتبار اشخاص اسـت کـه ظـاهراً               

  .متهم به فساد هستند

  سایر منابع اطالعات) ب

هایی باید به منظور تشویق و ترغیب کارمندان یک دستگاه بـراي           تالش

گـان   براي این منظور حفاظت از گزارش کنند    . ارائه اطالعات صورت پذیرد   

ــات ضــ  ــی  تخلف ــی بــشمار م ــات از   . رود رورتی اساس ــب اوق ــردم در اغل م

ــا       ــزارش آنه ــا از گ ــد ام ــاهی دارن ــاران خودآگ ــد همک ــاي فاس عملکرده

اي باید ایجاد شـود کـه         بنابراین، یک چارچوب مشخص و ساده     . هراسند  می

گزارش کنندگان تخلفات را تشویق کند و آنها را از قربانی شدن و یا مـورد            

هدف اصلی قـوانین مربـوط بـه ایـن گـزارش            . ظ نماید انتقام قرار گرفتن حف   

دهندگان فرام کردن سازوکارهایی براي حفاظت از آنهـا اسـت تـا در یـک                

مـدیریت، فـساد و دیگـر رفتاریهـاي نامـشروع          شرایط بهتر بتواند موارد سـوء     

برخی از این قـوانین صـرفاً در ارتبـاط          . داخل سازمان خود را گزارش نمایند     

باشند، در حالی کـه برخـی دیگـر یـک حـوزه وسـیع                 ی می با کارمندان دولت  
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هاي بخـش خـصوصی اسـت         ها و شرکت    حفاظتی را که دربرگیرنده سازمان    

  .آورند فراهم می

تجربه نـشان داده اسـت کـه وجـود قـوانین بـراي حفاظـت از گـزارش                   

. دهندگان تخلفات به تنهایی براي ایجاد اعتمـاد در میـان آنهـا کـافی نیـست                

در طـی یـک   . توانـد مـردم را بـراي اقـدام ترغیـب کنـد             یقوانین صـرف نمـ    

 در میان کارمندان دولتی نیوسات ولز استرالیا به         1992نظرسنجی که در سال     

مصاحبه شـوندگان اطمینـانی بـه حمایـت         % 85اجرا در آمد مشخص شد که       

همچنــین در ایــن . کارفرمایــان از آنهــا در مــوارد گــزارش تخلفــات ندارنــد

دان اظهـار داشـته بودنـد کـه بـه خـاطر تـرس از اقـدام             کارمن% 50نظرسنجی  

  .کنند جویانه از افشاي موارد فساد و تخلف خودداري می تالفی

موارد افشا شده توسط گزارش دهنده بایـد بـه صـورت هدفمنـد مـورد               

برداري قرار گیرند و حتی اگر اثبات شود که مورد گزارش دقیق نیست               بهره

همچنــین در . نین حمــایتی مــشمول او شــودو یــا اشــتباه اســت، بــاز بایــد قــوا

مواردي که ارایه گزارش ممکن است منجر به نقض مقررات حـاکم توسـط              

گزارش دهنده شود، بدون توجـه بـه اعتبـار گـزارش، بایـد قـوانین حمـایتی                  

  .مشمول او شود

از آنجا که گـزارش دهـی هماننـد شمـشیر دو لبـه اسـت، محافظـت از                   

 اتهامـات مغرضـانه و سـخیفی مطـرح          حقوق و آبروي شخـصی کـه علیـه او         

ــابراین قــوانین و مقــررات گــزارش. شــود ضــروري اســت مــی دهــی بایــد بن

هـاي وارده در      دربرگیرنده قواعد روشنی براي اعاده حیثیـت و جبـران زیـان           
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  . اثر اتهامات نادرست باشد

قوانین کیفري باید شامل موادي باشد که در آنهـا بـراي کـسانی کـه از               

هـایی   کننـد مجـازات   اي را به اشـخاص وارد مـی      پایه  ت بی روي غرض اتهاما  

این قوانین باید صراحتاً حامـل ایـن پیـام بـراي گـزارش              . بینی شده باشد    پیش

دهنده باشد که اگر اتهامات گزارشی او مبتنی بر حسن نیـت نباشـد خـود او                 

  . مطابق قانون مجازات خواهد شد

بایـد دربرگیرنـده   قوانین و مقررات مربوط بـه گـزارش دهـی همچنـین         

باشد که در موارد قربانی شدن یا مورد انتقام قـرار گـرفتن گـزارش                 قواعدي  

در . دهنده تمهیداتی براي جبران خسارت یا انتـصاب مجـدد او فـراهم آورد             

رسد که انتـصاب مجـدد        موارد اخراج یا برکناري گزارش دهنده به نظر نمی        

ین قــوانین بایــد راهکــار بنــابرا. او در پــست خــود همیــشه قابــل قبــول باشــد 

جایگزینی مبنی بر تعهد کارفرما به فراهم کردن شغل براي او در یک بخش              

.یا سازمان مشابه دیگر و یا پرداخت خسارت مالی ارائه دهد

  رسیدگی و پیگیري قانونی) ج

تـأثیرات بازدارنــده رســیدگی و پیگیـري قــانونی و ســلب صــالحیت از   

توانـد بـه      صال از خدمت و حـبس مـی       شخص خاطی از طریق برکناري و انف      

با این وجود، در عمل     . هاي دولتی کمک کند     کاهش سطح فساد در دستگاه    

اي   انـد کـه در هـیچ جامعـه          اندرکاران امر مقابله بـا فـساد پذیرفتـه          کلیه دست 

اسـتفاده از مقـام و     توان جز قسمت کـوچکی از جـرایم مربـوط بـه سـوء               نمی

ــورد رســیدگی و مجــازات   ــرار دادموقعیــت را م اگــر ســطح صــداقت و  . ق
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درستکاري در یک حکومتی ارتقاء یافته باشد، بدون شک آن محصول ساز            

آوري   و کارهاي مدیریتی، دستگاه اداري، قوانین و مقررات و سیـستم جمـع            

این مهم توسط یکی از بهترین نهادهاي مقابله با فساد،          . باشد  هاي می   گزارش

مورد تأیید قـرار گرفتـه      “ کنگ  د هنگ کمیسیون مستقل مقابله با فسا    ”یعنی  

  .است

  تشکیالت حسابرسی) د

در هـر حـال،     . کار حسابرسی ممکن است اشکال مختلفی داشـته باشـد         

اي در گــستره حکــومتی وجــود داشــته باشــد تــا بــر الزم اســت همیــشه اداره

هاي اجرایـی، قانونگـذاري و        هاي دولتی در حوزه     کارآیی و اثربخشی برنامه   

به لحاظ نظري آن باید مـسئولیت عملـی مـستقیم           . ارت نماید حتی قضایی نظ  

در . هاي دولتی را بـر عهـده داشـته باشـد            براي مدیریت بازرسی کلیه فعالیت    

مواردي ممکن است یک ارگـان داراي صـالحیت در گـستره حکـومتی در               

گیري و نظـارت، هماننـد آنچـه در مکزیـک وجـود دارد،                هاي تصمیم   زمینه

هاي بازرسی یا حسابرسی جداگانـه ممکـن اسـت در             هگرو. ایفاي نقش کند  

در برخـی مـوارد قـدرت    . هاي دولتی وجـود داشـته باشـد     هر یک از دستگاه   

هــاي عمــومی بــه نهادهــاي حــسابرسی دولتــی  قانونگـذاري و ارایــه گــزارش 

هـاي قـانونی بـراي     نامـه  واگذار شـده و آنهـا بعـضاً اقـدام بـه ایجـاد ضـمانت          

  .دکنن هاي اجرایی می دستگاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 The Hong Kong’s Independent Commission against corruption.
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بعالوه به منظور برقراري ارتبـاط منطقـی بـا شـهروندان و ایجـاد سـاز و               

هاي با نام و بدون نام آنها، حسابرسی داخلی           کارهایی براي انعکاس شکایت   

وري از جریـان   هاي ارزنده دیگري از طریـق تحریـک و بهـره            تواند نقش   می

ست انجـام  اطالعاتی که براي شناسایی و مبارزه با فسادهاي دولتی ضروري ا        

یک کادر حسابرسی در یک سـازمان بایـد منـصف و آبرومنـد باشـد،                . دهد

زیرا وفاداري سازمانی آنها به طـور معمـول بـه سـطوح بـاالي نهـاد اجرایـی                   

یک کادر حسابرسی، با قدرت تحـرك و پرسـتیژي کـه دارد،             . متصل است 

 آوري گزارش راجـع بـه       محل مناسبی براي برقراري ارتباط در راستاي جمع       

به منظور حفظ اعتماد، الزم اسـت  . رود تخلفات کارمندان دولتی به شمار می   

کاري در آنها ایجاد شود و در جریـان تحقیـق و             سنتی براي رازداري و پنهان    

در اغلـب  . بررسی موارد فساد به عنـوان یـک ضـابطه و قـانون رعایـت شـود         

شتري موارد همچنین الزم است کادر حسابرسی از دانش تخصصی و فنی بیـ            

این مطلب بـه    . نسبت به اعضاي یک دستگاه اجرایی حقوقی برخوردار باشد        

هـا و عملکردهـاي       معناي آن است که حسابرسان باید قادر بـه اجـراي نقـش            

تنها از طریق نمایش دادن دعاوي، بلکه از طریق تفسیر آنها براي            ضروري، نه 

رحله ارجاع  هاي تکنیکی، هم در م      تشکیالت قضایی کمتر آشنا به پیچیدگی     

  .اولیه و هم در ادامه رسیدگی که نیاز به دانش تخصصی دارد، باشند

هــاي زیـادي صــرف شــده و   هـایی کــه در آنهــا هزینـه   شناسـایی حــوزه 

اند کمک بزرگی به کـشف و مقابلـه بـا             هاي مدیریتی نامطلوبی داشته     کنترل

کند و این چیزي است که در چارچوب تشکیالت قـضایی کیفـري               فساد می 
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تشکیالت قضایی کیفري معموالً زمانی براي      . ابله با فساد قابل انجام نیست     مق

اي ارائـه شـده باشـد یـا      کنند که شـکوائیه  رسیدگی به یک موضوع اقدام می    

یـک دسـتگاه دادرسـی      . رفتاري که نشانی از یـک جـرم دارد مـشاهد شـود            

ز کیفري، حتی اگـر قانونـاً صـالحیت انجـام چیـزي را داشـته باشـد، عمـالً ا                   

تخصیص منافع خود براي آزمـون اعاهـایی کـه بـراي آنهـا اظهاریـه جنـایی                  

در مقابل یک کادر حسابرسی هوشیار باید دقیقاً        . دریافت نکرده عاجز است   

به اینگونه موارد رسیدگی کند و پس از انجام تحقیقات الزم پیـشنهاداتی در              

در راستاي حسن جریـان امـور ارائـه دهـد و همچنـین مـدارك و شـواهدي                   

. هـا بـراي تـشکیالت کیفـري فـراهم آورد            خصوص تخلفـات و سـوءجریان     

هـاي قـضایی کیفـري        اي که نه تنهـا در حـوزه رسـیدگی           تشکیالت جداگانه 

هاي مرتبط با سیاست مقابله بـا فـساد حـائز             بلکه همچنین در زمینه حسابرسی    

ــی  ــستند م ــه     صــالحیت ه ــد و ب ــه دهن ــستقلی ارائ ــومی م ــصویر عم ــد ت توانن

رسانی باالیی دارند واقـف        فسادي که درجه حساسیت و آسیب      هاي  وضعیت

  .گردند

  ها مقررات افشاي دارایی) هـ

یکی از اقدامات ارزنده بـراي بدسـت آوردن قـراین و شـواهدي بـراي               

اگرچه این یـک  . باشد  ها می   فساد بکارگیري قوانین و مقررات افشاي دارایی      

باشیم از طریق بکار بـستن اینگونـه   اي است که انتظار داشته  بینانه  امر غیر واقع  

قوانین مقامات اداري کلیه عملکردها، خصوصاً عملکردهاي نامشروع، خـود      

را به طـور داوطلبانـه گـزارش نماینـد، امـا بایـد توجـه داشـت کـه قـوانین و                       
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هــاي اشــخاص همچنــین بررســی و  مقــررات جــامع خواهــان افــشاي دارایــی

نقـش  . اسایی مـوارد فـساد بنمایـد   تواند کمک مؤثري در شن اي آنها می  دوره

این قوانین به مثابه یک هشدار زودهنگام و شاخصی است که بـر اسـاس آن                

شـود؛ اگـر سـطح زنـدگی          سطح زندگی و میزان حقوق دریافتی تطبیـق مـی         

شخص با میزان حقوق دریافتی او انطباق نداشته باشد او مجبـور اسـت بـراي              

دیگـر بکـار بـستن قـوانین و         فایـده   . هاي اضافی توضـیح دهـد       کسب دارایی 

توانـد بـه مثابـه یـک چرخـه       هـا ایـن اسـت کـه مـی      مقـررات افـشاي دارایـی   

هاي قـضایی، در زمـانی کـه عمـل فاسـد              اي براي کمک به پیگیري      جداگانه

هـر  . هاي غیرقانونی و نامشروع اثبات نشده باشـد، عمـل کنـد             منتج به دارایی  

ود ملزومـات افـشاي    کشوري باید متناسب بـا سـنت اجتمـاعی و حقـوقی خـ             

  .داران را بکار ببندد هاي ذینفع و سرمایه هاي بدست آمده براي گروه سرمایه

ها و تنبیهات مربـوط بـه عـدم افـشاي        به منظور کارآمد سازي، مجازات    

هـا و تنبیهـات       ها و یا ارائه اطالعات غلط تقریباً باید به اندازه مجازات            دارایی

اعمال تنبیهات یـا تـضییقات      . یرانه باشد گ  تعیین شده براي اعمال فاسد سخت     

صرفاً مدنی و متناسب با تخلفات بسیار کوچک، به خاطر امکان گزینش بـد              

شخـصی کـه    . مانـد   از بدتر براي متخلفان، در اغلب موارد ناکارآمد باقی می         

هـاي ناصـحیح بدسـت آورده، بـه خـاطر نـاچیز بـودن                 هـایی را از راه      دارایی

دهـد کـه    ها در مقایسه با اقرار به آنها، ترجیح می مجازات عدم افشاي دارایی   

هاي خود فرایندهاي مجرمانه را کتمان نمایـد          در تکمیل فرم گزارش دارایی    
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هـاي   مجـازات . هاي ارتکاب مفاسد سـنگین را تحمـل کنـد          تا اینکه مجازات  

  .هاي ناقص نیز همین نتیجه را به همراه دارد اندك براي گزارش

  ا تهدیدابزارهاي مقابله ب) و

    در مـواقعی کــه تهدیـدهاي فیزیکــی علیــه شـاهدان و پرســنل قــضایی    

در یـک   . شود،  بهتر است که آنها تحت حفاظت قـرار گیرنـد           اعمال می 

برنامه ممکن است ضرورت داشته باشد که فقط شاهدان تحت حفاظـت            

اي دیگـر کادرهـاي تحقیقـی و خـانواده و منـازل             قرار گیرند و در برنامه    

یک تـیم تعقیـب و مـأموران تحقیـق     .  نیازمند حفاظت ویژه باشند آنها نیز 

ها و جلوگیري از تبدیل شدن یک      ممکن است به منظور توزیع مسئولیت     

پرسـنل  . شخص به حافظه نهادي منحصر در یـک دسـتگاه تـشکیل شـود         

ناپذیري آنها در مقابل تهدیـدات        قضایی باید مبتنی بر خصوصیت آسیب     

کن است از کادرهاي دانشگاهی و دیپلماتیـک        مم. و فساد انتخاب شوند   

براي مشارکت در به انجام رساندن مأموریت و مالیم کردن جـو پـس از        

  .یک رسیدگی قانونی خطرناك و حساس بتوان استفاده کرد

بـراي  . برخی از تهدیدها ممکن است بسیار زیرکانه و نامحسوس باشـند    

هیأت تحقیق قطع شـود تـا آن        العاده مورد نیاز      مثال، احتمال دارد بودجه فوق    

هـاي   براي مقابله با این نوع از تهدیدها با روش. نتواند کار خود را انجام دهد   

در هر صورت استقالل تـشکیالت مـسئول رسـیدگی بـه            . مناسبی اتخاذ نمود  

هـاي    جایی که سیاست  . موارد فساد امري ضروري براي پیشبرد مقاصد است       

آیـد،    ی تحقیقـاتی بـه اجـرا در مـی         مقابله با فـساد توسـط یـک هیـأت قـضای           
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توانـد کمـک مـؤثري در دور نگـه داشـتن آن هیـأت از          استقالل قضایی مـی   

  .فشارها و ارتباطات ناخواسته بنماید

جایی که یک هیأت پلیسی یا تعقیب قضایی مسئوول امر مقابله با فـساد              

 باشد، باید راهکارهایی را، به منظور تـضمین اسـتقالل و حفاظـت آنهـا از           می

فشارهاي نامناسب در چارچوب تشکیالت اجرایی حکومتی، پیدا و به مـورد        

توانـد تـشکیالت مـستقل بـراي      در مورد خاص، قوه مقننه مـی   . اجرا گذاشت 

  .مقابله با فساد ایجاد کند

  تشریح اهداف) ز

زمانی که یک ارگان تحقیقی مأمور رسیدگی به یک مـورد مـشکوك            

اساسی مدیریتی راجع به آن مورد خـاص   باشد، الزم است مسائل       به فساد می  

ها به طور جامع و صـریح مـشخص           در همین راستا باید چارچوب    . حل شوند 

نیـروي  (آنها باید لیست جاامعی شامل کلیه منابع مورد نیاز         . و تعریف گردند  

براي پیشبرد فرآینـد تحقیـق، تـشریح دامنـه          ) انسانی، اعتبار مالی و تجهیزات    

همچنـین برخـی مالحظـات      .  دقیـق را تهیـه کننـد       تحقیق و جدول زمانبنـدي    

خاص و منابع اضافی باید به منظور سري نگه داشـتن تحقیـق در نظـر گرفتـه                  

  .شود

ریزي بـراي تحقیـق بایـد نقـاط مـورد تأکیـد مـشخص                 بعالوه در برنامه  

دالیل توجیهی براي ورود و عدم ورود در برخی مـسائل و دخالـت یـا عـدم      

  .یند تحقیق تشریح شونددخالت مدیران ارشد در فرا
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انتخاب یک تیم کارآمد امري حیـاتی بـراي موفقیـت یـک تحقیـق بـه                

هـاي ویـژه تحقیـق باشـند و      اعـضاي تـیم بایـد داراي مهـارت      . آیـد   شمار می 

. صالحیت اخالقی و صداقت آنها محرز و به کار خـود عالقـه داشـته باشـند                

ــد  ی و ســطح هــاي اجتمــاعی و خــانوادگ همچنــین ســوابق آنهــا، شــامل پیون

  .زندگی، کامالً باید کنترل شود

به جاي به کار بستن صرفاً یک روش براي فراینـد تحقیـق، شـاید بهتـر                 

هیچ بعید نیست که یک     . هاي مختلفی استفاده شود     ها و روش    باشد که از راه   

اینهـا  . سري اطالعات ظاهراً غیر مهم نقش حیاتی در اثبات  جرم ایفـا نمایـد               

بنابراین اعضاي تـیم    . ارنظرها یا اسناد موجود باشد    ممکن است در درون اظه    

تحقیق باید با دقت و ظرافت ویژه این اطالعات را مورد تجزیـه تحلیـل قـرار     

  .هاي خود را ارتقاء بخشند دهند و از این رهگذر اعتبار یافته

آوري قراین و شواهد علیه فساد مقامـات   هاي موفق جمع   یکی از روش  

 مالی به سـوي اثبـات ایـن نکتـه اسـت کـه آنهـا        دولتی جهت دادن تحقیقات  

ایـن  . اند هایی را کسب یا هزینه کرده   فراتر از ابزارهاي درآمدي خود سرمایه     

هایی براي فـساد کمـک قابـل          نخ  امر به فراهم کردن یک سري شواهد و سر        

هایی را که بـه طریـق نامـشروع کـسب            تواند سرمایه   کند و می    اي می   مالحظه

بنابراین، تحقیق در امـور مـالی بایـد    . ه شوند شناسایی کندشده و باید مصادر  

. هاي شخص مظنـون متمرکـز باشـد       ها و دارایی    بر روي سطح زندگی، هزینه    

هـا، بلکـه مقایـسه میـزان          به همین ترتیب نه تنها توجه به سـطح واقعـی هزینـه            

هـاي سـالهاي قبـل شخـصی مظنـون            هاي بانکی موجود بامیزان سـپرده       سپرده
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فرایند تحقیق همچنـین بایـد در برگیرنـده موجـودي           . د خواهد بود  بسیار مفی 

به طور کلی نفس وجـود      . هاي خارجی شخص متهم به فساد نیز باشد       حساب

ــراي مقامــات اداري بــه تنهــایی مــی حــساب توانــد یکــی از  هــاي خــارجی ب

بـه منظـور کارآمـد نمـودن        . ها به شمار آیـد      کاري دارایی   هاي پنهان   شاخص

آنهایی کـه     مالی، آن باید به اعضاي خانواده شخص مظنون و          فرآیند تحقیق   

کنند تعمیم یابد تجربه نشان داده اسـت کـه در    با او در یک منزل زندگی می 

  . کنند اغلب موارد چنین افرادي در فرایند ارتکاب فساد همکاي می

در طول دوره تحقیق، ممکن است الزم باشد تصمیم گرفتـه شـود کـه               

خصوصاً اگر آنها در اموري درگیر باشند       . ق خدمت گردند  افراد مظنون تعلی  

که هرگونه فرصتی عواقب منفی زیادي داشته باشـد، شـاید ضـرورت داشـته       

زمـانی کـه شـخص      . باشد که بدون انجام مراحل رسـمی آنهـا را خلـع کـرد             

مظنون در یک دستگاه قضایی شاغل باشد باید بالفاصله اقداماتی بـه منظـور              

همکـاران شـخص   . به مورد اجراء گذاشته شـود   » سازي  شبکه«بازداشتن او از    

مظنون باید هشدار محکمی دریافت کنند تـا هرگونـه اطالعـات مربوطـه در               

مورد همکار تعلیق شده را به بازرسـان و نـاظران ویـژه داخـل سـازمان خـود                

  . ارایه دهند

بسیار مهم است که راهبرد مصاحبه با شاهدان بصورت جـامع طراحـی             

آن باید در برگیرنده اقداماتی بـه منظـور غلبـه    . د اجراء گذاشته شودو به مور 

، حفاظـت  ) وکـالء (هاي کارشناسان حقـوقی      تراشی  ها و اشکال    بر کارشکنی 

. از شاهدان، جلب اعتماد شاهدان و اجتناب از مدیریت غیرقانونی آنها باشـد            
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ممکـن  در اغلب موارد شاهدان خود داراي سوابق کیفري هـستند و بنـابراین        

بسیار ضرورت دارد که شاهدان سوابق جنـایی        . است زیاد قابل اعتماد نباشند    

هایی درگیر هـستند کـه        پیشین خود را بپذیرند؛ خصوصاً اگر آنها در فعالیت        

به خاظر مظنون بودن به فساد تحت تحقیق است، این کار ضـرورت بیـشتري              

ارتر از ایـن    بـ   هیچ چیز براي پیگیري و رسـیدگی بـه یـک قـضیه زیـان              . دارد

اي سـابقه جنـایی شـاهدان بـراي هیـأت منـصفه               نیست که به طور غیرمنتظـره     

بنابراین الزم است در اسرع وقت سـوابق کیفـري شـاهدان بـه             . آشکار گردد 

همچنین ضرورت دارد کـه شـاهدان قـضیه در          . استحضار هیأت منصفه برسد   

ین راه براي   ترین و مؤثرتر    کم هزینه . مقابل تهدیدات احتمالی حفاظت شوند    

بـه منظـور    . این کار پوشیده ماندن هویت آنها تا حداکثر زمان ممکـن اسـت            

اجتناب از اتهامات احتمالی مبنی بر مدیریت غیرقانونی شاهدان از سوي تـیم         

هـا در   تحقیق به نظر می رسد بهترین روش ضبط الکترونیکـی کلیـه مـصاحبه    

  . باشد فرآیند تحقیق می

هاي حقوقی بایـد مأموریـت برقـراري        گیدر جریان تحقیقات و رسید    

ها به یکی از اشخاص واگـذار شـود و اعـضاي دیگـر                ارتباط شفاف با رسانه   

هـا بـر پیـشبرد     تیم تحقیق باید بر زیانهاي احتمالی برقـراري ارتبـاط بـا رسـانه      

آمیز فرآیند تحقیق و رسیدگی قضایی واقف باشند و هشدار الزم را              موفقیت

این موضوعی است که در مـورد شـاهدان قـضیه           . کننددر این زمینه دریافت     

در مواردي که یک مقام اداري متهم است، مـدیران ارشـد           . نیز مصداق دارد  

هــا  مؤسـسه بایــد هــشدار الزم را در خـصوص ارایــه نقطــه نظـرات بــه رســانه   



  74  26گزارش پژوهشی شماره               

  . دریافت کرده باشند

براي مثال، ممکـن    . المللی هستند   فسادهاي کالن اغلب داراي ابعاد بین     

هـاي    گذار خارجی باشد، هزینه     ست در یک مورد رشوه دهنده یک سرمایه       ا

کنی احتمال دارد در کـشوري غیـر از محـل پرداخـت رشـوه واقـع        کار چاق 

شود و یا رشوه بطور مستقیم به حساب پذیرنده رشوه در یک بانک خارجی              

از اینــرو ، اعــضاي تــیم تحقیــق بایــد در خــصوص چگــونگی . واریــز گــردد

المللـی آمـوزش      حقوقی متقابل و تبادل اطالعات در سـطح بـین         همکاریهاي  

  . الزم را داشته باشند

نکته مهمی که باید تیم تحقیـق آن را رعایـت کنـد ایـن اسـت کـه در                 

مراحل آغازین شخص مظنون از تمرکز تحقیـق بـر روي او آگـاهی نداشـته                

هنگامی که شخص مظنون، قبل از آنکه پلـیس شـواهد کـافی بدسـت               . باشد

رد، از انجام تحقیقات آگاهی داشته باشد، ممکن اسـت او مبـادرت بـه از                آو

  . و اطالع دادن جریان به همدستان خود کند) جرم(بین بردن آثار 

هاي تحقیقی قوي امري اساسی براي پیشبرد         داشتن اختیارات و توانایی   

خصوصاً ثابـت شـده اسـت کـه داشـتن           . باشد  آمیز فرآیند تحقیق می     موفقیت

 تجسس و تصرف بدون حکم دادگاه ، گرفتن اطالعات سـري بـانکی     اختیار

و درخواست توقیف پیشگیرانه و رهگیـري تلفنـی ازجملـه ضـروریان بـسیار               

  . روند مفید به شمار می

تـوان   هاي قضایی بسیار پیچیده و طـوالنی مـی  در تحقیقات و رسیدگی 

ن به مظنـونی  آمیز آ به منظور کوتاه کردن فرآیند رسیدگی و پیشبرد موفقیت        
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اقرار مـصلحتی همچنـین    . نمایند تخفیف جرم قایل شد      که اقرار مصلحتی می   

هاي جنایی که از طرف شـخص مظنـون بـه      تواند به شناسایی سایر فعالیت    می

  . شود، کمک مؤثري بنماید امید کاهش شدت مجازات گزارش می

  راهبردهاي انتخاب مورد ) ح 

ــور   ــاب م ــا در انتخ ــت برخــی معیاره ــراي  رعای ــی ب ــرورتی اساس د ض

جایی کـه منـابع محـدود اسـت، نـاگزیر از            . باشد  تخصیص کارآمد منابع می   

الزم به تأکید است کـه معیارهـاي گـزینش مـورد بایـد         . بندي هستیم   اولویت

یکپارچه و هماهنگ باشند، در غیر اینصورت ممکـن اسـت بـا یـک انگیـزه                 

دي در آنجـا وجـود     نادرست انگشت اتهام به سوي چیزي نشانه رود که فـسا          

نادیده گرفتن اتهامـات ظـاهراَ کوچـک موجـب خواهـد شـد کـه در                 . ندارد

ترتیـب بـسیاري از       آینده سطح شکایتها و گزارشهاي وارده تنزل یابد و بدین         

بـه  . موارد که ممکن است مسایل بسیار مهمـی هـم باشـند، معکـس نگردنـد               

ــر   ــداي کــار ام ــزي کــه در ابت ــسیاري از مــوارد چی ــی و عــالوه، در ب ي جزئ

شود کـه یـک       رسد، بعد از انجام تحقیقات مشخص می        اهمیت به نظر می     کم

بـا توجـه بـه ایـن مـسایل خطـوط راهنمـاي        . موضوع بسیار جدي بوده اسـت     

تحقیــق بایــستی ارایــه دهنــده شاخــصهاي روشــنی در خــصوص چگــونگی   

  . مدیریت فرآیند کار به هیأت تحیق باشد

هـاي پرسـنلی و    الزم اسـت هزینـه   قبل از پرداختن به هرگونـه تحقیـق،         

امکانات تحقیقی براي پیشبرد یک تحقیق کارآمد مورد ارزیابی دقیـق قـرار              

هیچ بعید نیست که رهیافتی بکار گرفته شود که فاقـد معیارهـاي الزم              . گیرد
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در چنین شرایطی منابع تحقیـق بـه روشـی       . ریزي باشد   براي مدیریت و برنامه   

شـود کـه بـسیار شـکننده و مـورد             دي می غیرکنترل شده صرف بررسی موار    

ها و سایر محافـل خبـري در آن لحظـه هـستند، بنـابراین خطـر                   توجه روزنامه 

جذب منابع قابل مالحظه به مواردي وجود دارد که حل آنهـا بـسیار سـاده و               

ریـزي    صرفاً داراي جذبه تحقیقی هستند، در حالی که داراي اثربخشی برنامه          

  .دباشن شده، بسیار اندکی می

یک راهبرد شایسته و قابل دفاع مبتنـی بـر واکـنش بیرونـی شـاکیان و                 

بنـدي مطـابق معیارهـاي کـاربرد      مراجعان بایـد در برگیرنـده برنامـه اولویـت         

هـاي زیـادي      در غیـر اینـصورت ممکـن اسـت هزینـه          . مداوم و پیشرفته باشد   

. مصروف شود، بدون آنکه دستاورد ملموسی در شناسایی مجرم داشته باشـد  

ز سوي دیگر برخی از موارد تخلف و جرم ممکن است در حال وقوع باشد           ا

که در صورت عدم اقـدام سـریع و سـنجیده امکـان دارد مـدارك و شـواهد         

اي بـراي آن   اصلی آن از بین برود، در حالی که واکنش بیرونی قابل مالحظه  

  .وجود ندارد

 مزیـت  بطور کلی پردازش خطوط راهنما و بکار بستن آنها حداقل این 

پذیر   را دارد که به تخصیص منابع در چارچوب یک الگوي پاسخگو و دوام            

پـردازش خطـوط راهنمـا و انتخـاب موضـوع بـراي             . نماید  مؤثري می   کمک

لــذا مقــداري از منــابع در . تحقیــق نیازمنــد داشــتن مقــداري اطالعــات اســت

دسترس را باید صرف بدست آوردن این اطالعات مقدماتی کـرد و پـس از               

ت آوردن ایــن اطالعــات در خــصوص تحقیــق و چگــونگی انجــام آن بدســ
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هنگامی که مورد و نقطه تمرکز تحقیق مشخص شد باید          . اتخاذ تصمیم نمود  

-آوري و تحلیل اطالعات نمود که شاید مهمترین و حساس           مبادرت به جمع  

در این مرحله الزم است اطالعات به دسـت آمـده           . ترین مرحله تحقیق باشد   

بندي شوند و عناصر مکمل که حاکی از وقوع جرم هـستند در      هتجزیه و دست  

بـه عـالوه    . هم ترکیب گردند تا تصویر کـاملی از وقـوع جـرم ترسـیم شـود               

تـر و بـازتوزیع کارآمـد     ریـزي دقیـق   تحلیل بیشتر نتایج بدست آمده به برنامه    

  . هاي آتی کمک مؤثري خواهد نمود  فعالیت

ز روشهایی که کارآمـدي بـسیار   آوري اطالعات یکی ا  در فرایند جمع  

اصـوالَ قـسمت عمـده      . باالي آن به اثبات رسیده پرداختن به امور مالی است         

موارد فساد معطوف به امور مالی است و از اینرو آگاهی از ایـن موضـوع بـه          

روش دیگـر، بررسـی فراینـد و نتـایج مـوارد            . کنـد   انتخاب هدف کمک می   

 تحقیق در مورد فساد مبـین فـساد و          اگر نتایج یک  . فسادهاي پیشین می باشد   

خواري شـایع و گـسترده باشـد، الزم اسـت دارایـی کلیـه کـسانی کـه                     رشوه

  . احتمال دارد رشوه بگیرند مورد کنترل و نظارت سیستماتیک قرار گیرد 

   آزمایی –راستی ) ط 

یکــی از مناقــشه برانگیزتــرین راهبردهــاي تعیــین شــده بــه کــار بــردن  

انتقادهـاي مطـرح شـده     . گـذاري اسـت     زمایی و تله   آ –هاي راستی     تکنیک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


» واحـد درسـتکاري پلـیس   «هاي راستی ـآزمایی این است که اعضاي   کی از تکنیک براي مثال ی

 از قانون در رانندگی کنند تـا پلـیس آنهـا را متوقـف کنـد و بـراي       اقدام به تخلف  شخصی   لباسدر  
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منتقدان بـصورت مـستدل یـک       . راجع به این سازوکارها بسیار جدي هستند        

رویکرد بدبینانه غیرمنعطف راجع به چگونگی اجـراي قـانون در ایـن رابطـه               

هنگامی که جرم واقعی از هـیچ طریقـی قابـل اثبـات نباشـد،          . کنند  مطرح می 

توانـد مـورد اسـتفاده    سازي شـده از جـرم  مـی    بیهیک موقعیت ساختگی و ش    

دهـد کـه      شود ضعف طبیعت بشري این اجازه را مـی          استدالل می . قرار گیرد 

گـذاري منجـر بـه تخریـب      اجراي قـانون در مـورد هـدف و در راسـتاي تلـه            

  . حریف سیاسی، شخصی یا ایدئولوژیکی انتخاب شده شود

نتقادهــا ایــن اســت کــه از جملــه پاســخهاي ارایــه شــده در برابــر ایــن ا

مطالعات تحلیلی امکان تداوم فساد مخفی را براي مـدت نـامعلومی تـا علنـی      

سازد و هیچ ساز و کار دیگري وجود نـدارد کـه بـه رمـز        شدن آن فراهم می   

خواري و سایر موارد سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی پـی       رازهاي رشوه 

ت کــه تــوأم بــا تجزیــه و  آزمــایی نــوعی برهــان عملــی اســ–راســتی . ببــرد

تجربه نشان داده است که کاربرد این تکنیـک         . باشد  هاي تئوریک می    تحلیل

اند بسیار کارآمـد بـوده        در کشف فسادهایی که هیچگونه مظاهر قبلی نداشته       

 آزمایی از جمله کارآمـدترین ابزارهـاي پاکـسازي و ایجـاد             –راستی  . است

. باشـد   یـک زمـان کوتـاه مـی    هاي بـسیار مهـم دولتـی در        سالمت در دستگاه  

بویژه، در شرایط وجود فساد فراگیر و شایع و وجود سطوح پایینی از اعتمـاد     

 آزمایی یکی از نـادرترین ابزارهـایی اسـت کـه دربردارنـده نتـایج                –راستی  

                                                                                               
رهایی از جریمۀ قانونی با پیشنهاد رشوه میزان صداقت و درستکاري آن پلیس را در انجـام وظـایف       

.بسنجند
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بـسیاري از   . هـاي اداري مـی باشـد        فوري و قابلیت احیـاء اعتمـاد در دسـتگاه         

» تحریــک عامــل«اریوهایی بــراي هــاي حقــوقی کــه دربردارنــده ســن سیــستم

)Agent provocateur (اند که آنها براي تحریـک   باشند، متضمن این نکته می

در . شـود  هاي نجیب نمی رفتار مجرمانه طرحی ندارند و جرایم دامنگیر انسان    

اگـر  . این چارچوب بسیار مهم است که میـزان تحریـک خیلـی قـوي نباشـد               

رنیایـد ممکـن اسـت کـه جـرایم دامنگیـر            سناریوها به طرز معقولی به اجرا د      

  . هاي نجیب و درستکار هم بشود انسان

 آزمایی مستلزم مقـدمات و منـابع قابـل          -اگرچه ساز و کارهاي راستی    

اي است، اما دربردارنده این امتیاز است که در زمان کم به نتیجه می                مالحظه

 خطوط وجود نظارت دقیق و  . رسد و در پیشگیري از جرم نقش مؤثري دارد        

هرگونـه  . راهنماي شفاف براي اجتناب از خطر اغفال الزم و ضروري اسـت           

 آزمایی بایـد مبتنـی بـر اصـول          –تصمیم براي کاربرد ساز و کارهاي راستی        

اي به اجرا     خود فرآیند آزمون باید به نحو صحیح و صادقانه        . دفاع پذیر باشد  

الزم . لی دفـاع نمـود  درآید، تا جایی که بتوان در دادگاه از آن به طرز معقـو         

 آزمایی ضبط الکترونیکی شود تا امکان ارزیـابی دقیـق         -است فرآیند راستی  

هـاي    محکومیـت . مسئولیت جرم بـراي قاضـی و هیـأت منـصفه فـراهم شـود              

 آزمایی باید مبتنی بـر وجـود انگیـزه مجرمانـه در شـخص         -برآمده از راستی  

صی آشکار شود اقدام    دولت نباید قبل از اینکه ارتکاب جرم شخ       . متهم باشد 

  . به محاکمه او کند

 آزمایی یکی از ابزارهایی است که هم در جلوگیري و هم در             -راستی
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تـوان   بـا کـاربرد ایـن ابـزار مـی     . تواند کمـک مـؤثري نمایـد    تعقیب جرم می  

مشخص کرد که آیا یک مقام اداري تمایل بـه ورود در کـار فاسـد دارد یـا                  

هـاي   توان بـه منظـور پاکـسازي دسـتگاه     ی آزمایی را م   -همچنین راستی . خیر

، افزایش میزان ریسک ارتکاب عمل فـساد        )بالقوه(دولتی از کارمندان فاسد     

هاي واقعی از مـوارد فـساد بـه کـار             براي کارمندان، و افزایش شمار گزارش     

  . بست

هـدف  «توان همچنین بـه منظـور آزمـودن یـک            آزمایی را می   -راستی

ا چنـد تـن از شـهروندان، کارمنـدان یـا         که براساس گزارش یک ی    » مشخص

توان   به عالوه، آن را می    . مجرمان مورد سوء ظن است مورد استفاده قرار داد        

به منظور تعیین میزان احتمـال گـرایش کارمنـدان      » آزمون تصادفی «به عنوان   

  . به ارتکاب عمل فاسد به کار برد

ول به منظور حفظ سـالمت اداري الزم اسـت کارمنـدان بـه طـور معمـ            

ایـن  .  آزمـایی باشـند    -احساس کنند که ممکـن اسـت تحـت برنامـه راسـتی            

دهد که در هر شـرایطی از پـذیرش رشـوه             موضوع به آنها فرصت خوبی می     

در هـر  . امتناع کنند و موارد به پیش آمده را به مسئولین ذیربط گزارش دهند     

ی حال، تا جاي ممکن نباید کارمندان نسبت بـه تعـداد، انـواع و اهـداف کلـ                 

 یـافتن آنهـا از برخـی          آزمایی آگاهی یابند، امـا آگـاهی       –هاي راستی     برنامه

تواند بـه عنـوان هـشداري          آزمایی در مورد همکاران می     –هاي راستی     تجربه

زمانی که کارمندان نتواننـد تـشخیص دهنـد کـه           . براي اجتناب از فساد باشد    
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لـب مـوارد از     عمل فاسدي نظیر پیشنهاد رشوه واقعی است یا ساختگی در اغ          

  . کنند پذیرش آن اجتناب می

 آزمـایی در    -تجربیات حاصل از بکـار بـستن سـاز و کارهـاي راسـتی             

و نیویورك نشان  ) Queensland(مراکزي نظیر مراکز پلیس لندن، کوئینسلند       

داده است که براي پاکسازي یک ناحیه فاسد، زمـانی کـه مـشکالت شـیوع                

هـا بایـد بـه        ر چنـین شـرایطی سیـستم      در عوض، د  . اند کافی نیست  پیدا کرده 

. اي متحول شوند تا شانس کمی براي بازگشت فساد وجود داشته باشد            گونه

هاي تصادفی و هدفمند بر مبنـاي یـک قاعـده ضـروري               بنابراین تکرار تست  

  . است

از نظـر  . تواند نتایج متعددي در بر داشته باشـد         راستی آزمایی مثبت می   

حسب تصادف و یا از روي آگـاهی انجـام شـود،       اهمیت، متناسب با اینکه بر    

 آزمـایی   -شایسته است براي کسانی کـه از راسـتی        . این نتایج متفاوت هستند   

 -در مـوارد راسـتی  . هایی در نظـر گرفتـه شـود    آیند، تشویق سربلند بیرون می 

آزمایی مبتنی بر برنامه، پیامدهاي دیسیپلین سخت و حتی تعقیب جنایی بایـد           

 آزمـایی   -ایـن در حـالی اسـت کـه در مـوارد راسـتی             . نـد مد نظـر قـرار گیر     

هـا مالیـم و تمرکـز اصـلی بایـد بـر آمـوزش         تصادفی به احتمال زیـاد پاسـخ     

  . موضوع باشد

   

  




