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  اشاره

از . شوددر مناطق مختلف جهان، الگوهاي خاصی از فساد مشاهده می

اي، تجزیه و تحلیل هاي منطقهمنظر سیاستگذاري، شناسایی تفاوت

کند و الگوهاي خاص فساد در هر هاي فساد را آسان میکمی شاخص

به بررسی الگوهاي  ،پیش رو نوشته.سازدیک از مناطق را آشکار می

تواند شناخت بهتري از تبیین این الگوها می. اي فساد می پردازدمنطقه

براي یافتن  ،در نهایت کهارائه نماید  هاي فساد در هر منطقهویژگی

  .دار استهاي مؤثر از اهمیت زیادي برخورحلراه

امید است انتشار دوره جدید دو هفته نامه گزارش پژوهشی بتواند  

در  را نظارت، بازرسی و مبارزه با فساد هايمرتبط با حوزهاطالعات 

مرکز مطالعات آماده دریافت . اختیار کارشناسان و بازرسان قرار دهد

  .کارشناسان و بازرسان است هايمقاالت، نظرات و پیشنهاد

  

  

  

  هاي سالمت اداري و مبارزه با فسادمطالعات و پژوهشمرکز 

  



  1اي فسادتحلیلی بر الگوهاي منطقه

پورشعبان نجف
2

  مقدمه

شوم جهانی است که نه تنها در محل اصلی وقوع آن  فساد یک پدیده

رو باید از این. گذاردبلکه بر دیگر کشورها و مناطق دنیا نیز تأثیر می

هایی همگانی و پایدار در همه کشورها و مناطق براي کاهش آن تالش

باید ) بدون استثناء(ها و اقدامات هدف نهایی این تالش. صورت گیرد

کاهش فساد در کشورهایی باشد که فساد عمیقاً در آنجا ریشه دوانیده 

.است

مدت ، بارزه با فسادهاي فنی مربوط به ممطالعات اقتصادي و گزارش

، مهار فساد به یک رویکرد همه اند، نشان دادهاست که زمان مدیدي

 .باشدهاي خاص هر کشور نیاز دارد که قادر به تشخیص ویژگی جانبه

حالی که تجربه هر کشور، منحصر به فرد است اما در هر منطقه، در

فرهنگ، ها مانند کشورهایی وجود دارند که در برخی از ویژگی

هاي دیگر داراي و بسیاري از ویژگیقومیت، مذهب، تاریخ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

این مقاله ترجمه فصل سوم کتاب مبارزه با فساد در بخش عمومی نوشته جورج مارتین واسکوئز  -

  .باشدمی 2007و ژاویر آرز دل گرانادو، چاپ السیویر در سال 

2 

و کارشناس پژوهشی سازمان بازرسی  دانشگاه تهران سیاستگذاري عمومی يرتدانشجوي دک -

  .کل کشور
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این عوامل به احتمال بسیار زیاد بر انواع فساد . اشتراکات فراوان هستند

از منظر . گذارندکه آن منطقه با آنها روبرو است، تأثیر می

: اي به دو دلیل اهمیت داردهاي منطقهسیاستگذاري، شناسایی تفاوت

، تمرکز بر مناطق مختلف جهان، تجزیه و تحلیل کمی نخست اینکه

این تحلیل نه تنها میزان فساد در . کندهاي فساد را آسان میشاخص

مناطق جغرافیایی مختلف، بلکه الگوهاي خاص فساد در هر یک از 

البته الزم است براي برخی کشورها و .سازدمناطق را آشکار می

هاي رد، اهداف جدیدي براي تالشاي انجام گیمناطق، بررسی دوباره

هاي جدیدي براي مبارزه با ضد فساد بیان شود و همچنین سیاست

  .اشکال رایج فساد  طرح گردد

دومین دلیل این که، تجزیه و تحلیل کیفی فساد و طرح آن بر اساس 

اي منجر هاي خاص منطقهمناطق جغرافیایی، به درك بهتري از ویژگی

. هاي مؤثر بسیار حیاتی استحلبراي یافتن راه اي کهگردد به گونهمی

منطقه  هاي مؤثر مبارزه با فساد در کشورهایی که در یکاستراتژي

، ممکن است در کشورهاي تحت تأثیر انواع مشابهی از فساد هستند

آمیز هاي موفقیتالبته شناخت تالش. دیگر آن منطقه نیز جوابگو باشد

ی و فعاالن جامعه مدنی در کشورهاي تواند الهام بخش اراده سیاسمی

باشد و همچنین به پرده برداشتن ) هاي مشتركداراي ویژگی(منطقه 

  .از ماجراي گسترش وسیع فساد کمک نماید
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ها به ذهن پرسشباشد، این  که تمرکز مطالعاتی ما، منطقه زمانی 

کدام منطقه به شدت تحت تأثیر فساد است؟ چه نوع : گرددمتبادر می

تر است؟ چه عواملی تعیین کننده این دي در هر منطقه رایجفسا

ها است؟ چه نوع مشکالت خاصی در هر منطقه رواج بیشتري تفاوت

  دارد؟

  اي در  میزان و ماهیت فسادهاي منطقهتفاوت -1

المللی براساس اي و بینهاي منطقهسنجش سطوح فساد و انجام مقایسه

- نجش فساد، داراي محدودیتالمللی سهاي بینها وگزارششاخص

ها، اطالعات موجود در رغم این محدودیتاما به. هاي بسیاري است

هاي اساسی درباره میزان فساد تواند براي رسیدن به بینشآنها می

هاي یاد از مهمترین گزارش. درمناطق مختلف دنیا بکار گرفته شود

میانگین  1نمودار. هاي ترکیبی اشاره نمودتوان به شاخصشده می

اي سطوح فساد را براساس شاخص ادراك فساد سازمان منطقه

الملل و شاخص کنترل فساد کافمنشفافیت بین
1
  .دهدنشان می 

  

  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 - Kaufmann’s Corruption Control ( KCC):  در ادامه مقاله به جاي شاخص کنترل

  .شودگفته می KCCفساد کافمن به اختصار 
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  توزیع جغرافیایی مشاهدات

  CPI 2005   2005کنترل فساد  

  منطقه
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  0.08  0.34  1.6  3  0.07  0.57  8  2  آمریکاي شمالی

  0.15  0.61  1.6  21  0.20  1.57  7.86  19  اروپاي غربی

  0.30  0.65  -0.3  27  0.36  1.19  3.29  28  ارپاي شرقی و آسیاي مرکزي

  0.42  1.04  0.0  31  0.57  2.73  4.81  18  شرق آسیا و اقیانوسیه

  0.28  0.71  0.0  20  0.36  1.56  4.32  19  خاورمیانه و شمال آفریقا

  0.32  0.82  0.1  37  0.40  1.39  3.48  25  آمریکاي التین و حوزه کارائیب

  0.32  0.58  -0.7  45  0.31  0.86  2.79  39  پایین صحراي آفریقا

  0.36  0.70  -0.5  8  0.22  0.54  2.48  6  جنوب آسیا

  0.40  1  0.00  294  0.54  2.20  4.08  156  جمع کل
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شناختی با یکدیگر تفاوت این دو شاخص از لحاظ روشکه  درحالی

اي میزان فساد، در این بندي منطقهدارند، اما جالب اینجا است که رتبه

نواحی جنوب آسیا، پایین صحراي . دو شاخص مشابه یکدیگر است

آفریقا، اروپاي شرقی و آسیاي مرکزي داراي باالترین سطح فساد 

هاي مذکور میزان براساس شاخص. )نگاه کنید 3به نمودار (هستند 

آمریکاي  آسیا و اقیانوسیه، فساد در خاورمیانه و شمال آفریقا، شرق

در نهایت آمریکاي . اي باال استالتین و حوزه کارائیب تا اندازه

  .باشندترین سطح فساد میشمالی و اروپاي غربی داراي پایین

2
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39
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آمریکاي شمالی

اروپاي غربی

ارپاي شرقی و آسیاي مرکزي

شرق آسیا و اقیانوسیه

خاورمیانه و شمال آفریقا

آمریکاي التین و حوزه کارائیب

پایین صحراي آفریقا

جنوب آسیا

توزیع جغرافیایی مشاھدات
شاخص کنترل فساد CPIشاخص 
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ر اساس منطقه بندي کلی کشورها بالبته باید توجه داشت که دسته

ها و تغییرات سطوح فساد در درون هر یک از شود تا  نوسانسبب می

انحراف  ،در شاخص ادراك فساد. کشورهاي این مناطق پنهان بماند

معیار استاندارد و ضریب تغییر
1

براي مناطق شرق آسیا و اقیانوسیه، 

که در  درحالی .باشدآمریکاي التین و حوزه کارائیب بزرگتر می

خص کنترل فساد کافمن بزرگترین انحراف معیارها در مناطق شرق شا

در هر حال، هر دو شاخص . آسیا و اقیانوسیه، و جنوب آسیا است

ترکیبی حکایت از آن دارند که فراگیرترین موارد فساد در سه ناحیه 

دنیا یعنی پایین صحراي آفریقا، جنوب آسیا، اروپاي شرقی و آسیاي 

المللی ضدفساد هاي بینیهی است که تالشبد. دهدمرکزي رخ می

  . تمرکز یابدمباید در این مناطق 

در ادامه به بررسی مهمترین ابعاد و مظاهر فساد در هر یک از این 

باید به خاطر داشت که هر ناحیه داراي . مناطق خواهیم پرداخت

در هر ناحیه شاید بتوان . ذاتی مختص به خود است هايویژگی

اما باید توجه داشت که هر کشور نیز  کردخصوصیات مشترکی پیدا 

داراي ویژگی خاص خود بوده و لذا بهترین راه مطالعه فساد، بررسی 

  .هر کشور به شکل جداگانه است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 - coefficient of variation
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اشکال فساد در هر ناحیه  ترینمتداول اینجا اگرچه به بررسی در

کنیم که از تأکید می یاما بیشتر بر موضوعات پردازیممیفیایی جغرا

عالوه بر این، اندازه تغییرات در . اي به ناحیه دیگر متفاوت هستندناحیه

کنیم تا میزان پیشرفت آنها را میزان فساد را نیز براي هر ناحیه بیان می

-ندازهاین تغییرات با استفاده از شاخص ترکیبی ا. گیري نماییماندازه

توجه به این نکته ضروري است که به دلیل روش . شودگیري می

 انجام مقایسهدهی و سنجش مورد استفاده در این شاخص، خاص وزن

تعصب و  ساالنه  با استفاده از شاخص ترکیبی ممکن است دستخوش

شناسی افزایش میزان صحت و هدف این روش. گرددورزيغرض

معین است، اما مشکل در منابع  دقت شاخص ترکیبی براي هر سال

یعنی وزن و اعتبار . ها استمورد استفاده در هر یک از این شاخص

شود و اگر تغییر قابل توجهی در منابع به صورت جمعی محاسبه می

از . شودیکی از منابع رخ دهد این تغییر در سایر منابع نیز ایجاد می

دهد، ممکن کشورها رخ میاي که در امتیازات رو تغییرات ساالنهاین

. باشد دهی دوباره و نه از تغییرات واقعی در کشوراست ناشی از وزن

این معایب، بازهم شاخص ترکیبی بهترین شاخص وجود رغم اما به

براي سنجش فساد است و لذا در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته 

هر منطقه را در ها در امتیازات درادامه مقاله، تغییرات و نوسان .است

  .دهیممورد بررسی قرار می 2005و  1998فاصله بین سالهاي 
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  رهاي پایین صحراي آفریقا کشو -2

فقر عمیق و توسعه نیافتگی کشورهاي پایین صحرا، در تضاد کامل با  

در بسیاري از کشورهاي این . است منطقه منابع طبیعی فراوان آن

هاي مسلحانه، نقش و هاي نظامی و درگیريمنطقه، دیکتاتوري

محیط مذکور به فساد . وظایف جامعه مدنی را محدود نموده است

فراگیر در سطوح سیاسی و اداري  و همچنین انحراف سامانمند منابع 

. منجر شده است )از مجاري اصلی مصرف(کمیاب و ضروري مردم 

به عالوه فساد در این منطقه نه تنها سبب محروم ماندن شهروندان از 

تر شدن و تدوام بیشتر چرخه فقر شان شده، بلکه سبب پیچیدهقحقو

 در کشورهاي پایین صحراي آفریقا، فساد اداري غالباً. گردیده است

که فساد سیاسی عمدتاً به  حالی در.  گیرداختالس به خود می چهره

نفت و مواد (صورت تخصیص نابجاي عواید ناشی از منابع طبیعی 

کشورهاي پایین صحراي آفریقا داراي باالترین . کندمی) معدنی

در سال . شاخص رتبه فساد در میان مناطق جغرافیایی هستند

و نیجریه  فاسدترین کشورها  ، آنگوالکامرونسومالی، لیبریا، 1998

بیشترین سطح افزایش ، KCCاز نظر شاخص ). کمترین امتیاز(بودند

) رتبه سقوط 4( یلندسوازدر زیمباوه و  2005تا  1998از سال فساد 

گینه ، اتیوپی، مرکزيآفریقاي اتفاق افتاده که به دنبال آنها کشورهاي 

که بیشترین کاهش  حالی اند، دربوده) رتبه سقوط 2( و سودان، بیسائو
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یکی از . رخ داده است) رتبه صعود 3(فساد در گابون و ماداگاسکار 

شفافیت و پاسخگویی مهمترین دالیل اختالس از منابع عمومی، فقدان 

. هاي تولیدي ناشی از استخراج منابع طبیعی استدر استفاده از سرمایه

کشورهایی از قبیل نیجریه، آنگوال، گینه استوایی، و کنگو از نظر منابع 

درستی ه نفتی، غنی هستند، اما درآمدهاي نفتی این کشورها ب

خارج  هایی مبهم و پیچیدهحسابرسی نشده و اغلب به صورت حساب

از بودجه
1
  .شوندمدیریت می 

هاي چند هاي نهادهاي چندجانبه براي متقاعد کردن شرکتتالش

ملیتی به فاش کردن  میزان وجوه پرداختی به دولتمردان این منطقه 

نحوه  تواند مسئولین را دراین اطالعات می. استمیز نبوده آیتموفق

ی در این کشورها عموماً منابع نفت. دارداستفاده از منابع پاسخگو نگه

هاي عجیب و غریب رهبران سیاسی و یا براي تأمین مالی هزینه

. گیرداختالس و انتقال به حساب هاي خارجی مورد استفاده قرار می

مند در این زمینه وجود ندارد، اما یافتن هیچ گزارش یا حسابرسی نظام

 گزارش هاي پراکنده در خصوص این نوع فسادها کار دشوراي

میلیون یک اختالسی در حدود 2000به عنوان مثال، در سال. نیست

میلیون در بخش مسکن کشور آنگوال، گزارش  3منابع نفتی و  دالر از

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 - off-budget
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اما هیچ یک از مقامات و مسئولین دولتی نسبت به آن پاسخگو . شد

  .اندنبوده

هاي نفتی دهد که شرکتی درباره گینه استوایی نشان مییهاگزارش

به حساب رئیس به طور مستقیم هایی را ایاالت متحده آمریکا، پول

شواهدي . کنندجمهور این کشور در بانک ریگز واشنگتن واریز می

دال بر تأثیرات منفی فساد در سایر مناطق و کشورها با گزارشی در 

خصوص اینکه چگونه فساد در کشورهاي آفریقایی، به تروریسم 

- جامعه جهانی براي مدت. هیه شده استکند، نیز تجهانی کمک می

هاي طوالنی از این امر آگاه بوده که تجارت غیرقانونی الماس در 

هاي مسلحانه در این درگیري تامینکشورهاي آفریقایی، منبع اصلی 

غیرمجاز و قاچاق الماس در آفریقا در گزارش  تجارت. کشورها است

شاهدجهانی
1 

واهدي را در این سند ش. مستند شده است) 2004(

خصوص چند عملیات گروه تروریستی القاعده در بازارهاي سیاه کنیا، 

به عنوان مثال، . آوردتانزانیا، بورکینافاسو، سیرالئون، و لیبریا فراهم می

، 1993گروه القاعده پس از تحریم تجارت الماس در لیبریا در سال 

مبادله الماس براي عملیاتهاي مسلحانهیک نظام 
2

ایجاد نمود، که  

. رئیس جمهور سابق لیبریا، چارلز تیلور و چند وزیر در آن عضو بودند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Global Witness 
2
 - system of diamonds-for-arms operations
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تجارت مشابهی نیز بین اعضاي القاعده جبهه متحد انقالبی
1 

رخ داده 

خرید و فروش الماس و یا هر  تامین شده از طریقمثالً، بودجه . است

ی شفاف منبع طبیعی دیگر در ترتیبات تجاري قانونی، باید به شکل

گزارش شود و سوابق مربوط در دسترس شهروندان کشورهاي مبداء 

المللی فرآیند طرح صدور در این خصوص، کنوانسیون بین. قرار گیرد

مجوزکیمبرلی
2

سازد که ممکن می کسانی، تجارت الماس را تنها براي 

هاي دریافت مجوزي براي تضمین حسابرسی صادقانه و دقیق بودجه

اما این کنوانسیون به دلیل کنترل و . داشته باشندشده توسط دولت 

نظارت ضعیف، پیشرفت بسیار اندکی در برابر نخبگان قدرتمند 

رهبران خودکامه که تجارت الماس را آسانترین راه رسیده به قدرت، 

  .دانند، داشته استپولهاي کالن میسالح و یا 

بع طبیعی، فساد برداري از منادرکنار سطوح باالي فساد سیاسی در بهره

اداري فراگیري نیز در کشورهاي پایین صحراي آفریقا وجود دارد که 

در حقیقت، فساد اداري . سازدحوزه خاص خود را نمایان می در چند

از این رهگذر، .  تر استتر و شایعدر بیشتر کشورهاي این منطقه رایج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
گـروه شورشـی کـه    یـک  )Revolutionary United Front (RUF)(جبهه متحده انقالبـی،  - 

ایـن  . لئون را به تسخیر خود درآورده بودنـد ل مناطق اصلی معادن طالي کشور سیرابراي چندین سا

  .منحل گردید 2002ایجاد و در سال  1991گروه در سال 

2 - the Kimberley Process Certification Scheme
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از . هاي آن، فساد در فرآیند مناقصه استیکی از آشکارترین جلوه

جمله مواردي که اخیراً به شکل گسترده به اطالع عموم رسیده 

واگذاري مخابرات کشور ماالوي به گروهی متشکل از : عبارتست از

- ، و رسوایی رشوه)از جمله وزیر ارتباطات( چند مقام و مسئول دولتی 

هایی که کار خرید و از شرکت) 2001در سال (گیري دولتمردان 

و همچنین، فساد در . ریقاي جنوبی بودندفروش تسلیحات در آف

مناقصه ساخت و ساز سد کاسته
1

، بخشی از پروژه آبرسانی منطقه 

اي براي ماسوفا سولهساله 18مرتفع لسوتور، که به محکومیت 
2

براي  

میلیون دالر رشوه از پیمانکاران انگلیسی، کانادایی،  6دریافت بیش از 

  .آلمانی، و آمریکایی منجر گردید

ین حوزه تمرکز فساد اداري در این ناحیه، در بخش ارائه خدمات دوم

است که غالباً به شکل رشوه و اخاذي، در ازاي ارائه خدمات عمومی 

به عنوان مثال در . گیردو اختالس و انحراف منابع عمومی صورت می

هاي آموزش و پرورش و همچنین بخش بهداشت و درمان بخش

  . نزانیا از این موارد فراوانندکشورهاي غنا، اوگاندا، و تا

تراژدي مرکب سطوح فساد سیاسی و اداري  همان طور که گفته شد

در کشورهاي پایین صحراي آفریقا این است که آنها در گذشته منابع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 - Kaste

2
 - Masupha Sole
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المللی را به طور هاي بینو سطوح کمک از بین بردهکمیاب ملی را 

باالي فقر، توسعه به شکلی سنتی، سطوح . انددادهچشمگیري کاهش 

ضعیف بازار، کمبود غذا و گسترش سریع بیمارهاي مسري و ایدز 

المللی وابسته هاي بینکشورهاي پایین صحرا را شدیداً به کمک

المللی، فساد هاي متعدد بینگزارش گواهبا این وجود، به . ساخته است

یت این وضع. به دریافت و استفاده از منابع آنها نیز نفوذ کرده است

-هاي توسعهکننده خارجی،کمکتا چندین کشور کمک باعث شده

و کمک به  نمودههاي ضدفساد اي خود را مشروط به فعالیت

به کشورهایی که نتوانند این شرایط مورد انتظار را برآورده سازند را 

، اتحادیه اروپا، 2002به عنوان مثال، در فوریه . حال تعلیق در آورند

هاي خود را به ساحل عاج به خاطر اختالس سال، کمک سهبه مدت 

دانمارك و بریتانیا . ها، مسدود نمودمیلیون دالري در منابع کمک 25

، به علت فساد و فقدان پاسخگویی 2002از کمک به ماالوي در سال 

.خودداري کردندسیاسی دولت 

المللی پول و بانک جهانی بر کشورهایی که همچنین، صندوق بین

دهند، اعمال بولی نسبت به مبارزه با فساد از خود نشان نمیتعهد قابل ق

از  اينمونهبکارگیري این سیاست در مورد کشور کنیا . اندفشار کرده

. این دست، محسوب می شود

  یبئآمریکاي التین و کارا -3
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یب، نیز نسبت به دیگر کشورها کشورهاي آمریکاي التین و کارائدر 

اما میانگین فساد برخی از کشورها  .دارد سطوح باالیی از فساد وجود

کشورهاي  سایرتر از مانند شیلی، پورتوریکو، و کاستاریکا  بسیار پایین

مدنی بحران عمیق مشروعیت و کاهش اعتماد جامعه. این منطقه است

نسبت به رهبري سیاسی در این ناحیه، سطح فساد سیاسی را بسیار 

ه، این حقیقت که بسیاري از به عالو. تر از قبل ساخته استشایع

هاي سنجش فساد از نظر فساد کشورهاي این منطقه، در شاخص

هاي بسیار باالیی قرار دارند، خود مزید بر گسترش سیاسی در رتبه

ثباتی هاي فساد سیاسی در این منطقه، بیهزینه. فساد گردیده است

 پس از آشکار شدن. سیاسی و فرایند ضعیف دموکراتیک بوده است

هاي عمومی توسط رهبران سیاسی ها و سوء استفاده از بودجهاختالس

-تظاهرات بسیاري شکل گرفت و منجر به سقوط چند دولت در سال

يموربه عنوان مثال دولت آلبرتو فوجی. هاي اخیر شده است
1

در پرو  

؛ آرنولدو آلمن)میلیون دالر اختالس 600(
2

رئیس جمهور سابق  

و همچنین روساي جمهور ) ن دالر اختالسمیلیو 100(نیکاراگوئه 

سابق کشورهاي بولیوي و آرژانتین یعنی هوگو بانز و کارلوس منم، 

  .هاي آنان هنوز باز بوده و درحال بررسی استکه پرونده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 - Alberto Fujimori

2
 - Arnoldo Aleman
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-از دیگر مظاهر فساد سیاسی در آمریکاي التین، در درجه نخست می

از . اشاره نمود هاي انتخاباتیتوان به تأمین مالی غیرقانونی حوزه

توان به خروج روزنا سارنیهاي اخیر این مورد مینمونه
1
هاي از رقابت 

ریاست جمهوري در برزیل، بعد از اینکه پلیس از تأمین مالی غیر 

هاي انتخاباتی خبر داد، اشاره هزار دالري وي براي رقابت 536قانونی 

سازي دومین شکل فساد، فقدان شفافیت و فساد در خصوصی. نمود

هاي اجتماعی و اعتمادياین مسئله به بی. هاي دولتی استشرکت

آمیز هزاران شهروند منجر شده است که غالباً دولت تظاهرات خشونت

به . نمودهاي دولتی مجبور میسازي داراییرا به تعلیق خصوصی

سازي شرکت مخابرات دولتی عنوان مثال استرداد و لغو خصوصی

پرو، کوپاکو
2

سازي دو شرکت برق دولتی پرو در و تعلیق خصوصی 

همچنین کشور مکزیک نیز در معرض . این مقوله جاي می گیرد

در این کشور، دادن . اتهامات بسیار باالیی از فساد سیاسی قرار دارد

هاي ارائه دهنده خدمات، هدیه و رشوه در ادارات دولتی و سازمان

د در نظام قضایی کشور فسا. شودامري عادي و معمول تلقی می

در یکی از .  شودمکزیک، مهمترین دلیل گسترش فساد اداري بیان می

چنین برآورد شده بود که  2002هاي سازمان ملل در سال گزارش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 - Roseana Sarney

2
 - Copaco
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درصد  70الی  50سهم قضات در فساد در کشور مکزیک بالغ بر 

 ها براي مبارزه با فسادتجربه پرو نشان دهنده اهمیت نقش رسانه. است

هاي مردمی که براي آلبرتو سطوح باالي حمایت .سیاسی است

هاي فوجیمورو شکل گرفته بود، به دلیل دستکاري و کنترل رسانه

برکناري وي، با آشکار شدن شواهدي مبنی بر . عمومی بوده است

. هاي کالن براي پوشش مطلوب و حمایت سیاسی آغاز شدپرداخت

شتر یک سنت خشن و استقالل در دیگر کشورهاي آمریکاي التین، بی

. اي و یک جمعیت با تحمل پایین از نظر فساد وجود داشته استرسانه

به عنوان نمونه، شهروندان اجتماعات آند
1

، در مواجهه با یک نظام 

ساالر و غالباً فاسد، با اجراي عدالت توسط خود با موارد قضایی دیوان

در خ داده است که آن در پرو راي از نمونه. فساد برخورد کردند

هزاران شهروند عصبانی شهر الونتیجه 
2

به خیابانها ریختند و شهردار  

مورد خود ، فرناندو روبلز را که به فساد متهم شده بود، تا حد مرگ 

  .قرار گرفتضرب و شتم 

  اروپاي غربی -4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Andean communities : جوامع آند اتحادیه گمرکی شامل کشورهاي آمریکاي جنوبی

شد و پیمان آند نامیده می1996این بلوك تجاري، تا سال  .استبولیوي، کلمبیا، اکوادور و پرو 

این سازمان در لیما، پرو واقع شده  مقر.آمدبه وجود  1969در سال کارتاژنا با امضاي توافقنامه

  .است

2
 - LLave
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بخش اعظم کشورهاي اروپاي غربی داراي دموکراسی و اقتصاد بازار 

فنالند، دانمارك، نروژ، و (کشورهاي شمالی. هستندتوسعه یافته 

ترین سطح فساد در دنیا به عالوه سوئیس، کشورهایی با پایین) سوئد

 .چیز در این ناحیه مثبت نیستبا وجود این، همه.شوندتلقی می

مهمترین مشخصه این ناحیه، تمایل و گرایش به سمت فساد سیاسی 

. است

هاي فساد، تمامی نخبگان سیاسی این در طی سالهاي گذشته رسوایی

این رویدادها به طور مشخص به مسائل . گیر کرده استمنطقه را دامن

هاي تأمین مالی غیرقانونی احزاب، سوءاستفاده از وجوه کمک

اي کمتر، اتهامات تقلبهاي انتخاباتی مربوط بوده خارجی، و تا اندازه

اي سورهاي شدید رسانهفساد سیاسی در این ناحیه در موارد سان. است

رسانی، و همچنین اجتناب دولتمردان از پذیرش استانداردهاي اطالع

  . نیز نفوذ داشته است

گفتنی است که بسیاري از موارد احتمالی فساد سیاسی در کشورهاي 

ناشده باقی اروپاي غربی، فراتر از مرحله اتهام نرفته و یا هنوز حل

ن موقعیت در بعضی مواقع به خاطر رسد که ایبه نظر می. اندمانده

تراشی و حذف دستکاري و منحرف ساختن فرآیند اداري و یا مانع

برجسته  هاينمونه ازبرخی از این رهگذر، . اتهامات مطرح شده، باشد

  . شامل موارد زیر هستند
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در فرانسه، اتهاماتی علیه ژاك شیراك، در زمانی که وي شهردار 

گُلیستو رئیس حزب  )1995-1977(پاریس
1

. گردیدمطرح بود،  

این ادعاها شامل پرداخت رشوه در قراردادهاي عمومی، استفاده از 

هاي بودجه شهرداري براي تبلیغات سیاسی حزب، و دستکاري لیست

یک از این ادعاها به خاطر با این وجود، هیچ. انتخاباتی بوده است

و پیگیري قرار  مصونیت ریاست جمهوري ژاك شیراك مورد تحقیق

عالوه بر این، با انتخاب دوباره شیراك به ریاست جمهوري . نگرفت

هایی مبنی بر اینکه هنوز ممکن است که در ، نگرانی2002در سال 

جامعه فرانسه سطح تحمل باالیی براي فساد وجود داشته باشد، ایجاد 

ن ژوپهلوزیر سابق، آ، متحد شیراك و نخست2004در ژانویه . شد
2

 ،

  .ماه زندان محکوم گردید 18خاطر تأمین مالی غیرقانونی حزب، به به

یافته سازماندر برخی موارد ممکن است فساد سیاسی مربوط به جرایم

باشد، یعنی کسانی که منافع غیرقانونی آنها نیازمند اشکال متفاوتی از 

جلوگیري از این نوع از فساد سیاسی ممکن است کار . پولشویی است

هاي دهه اخیر در ایتالیا در خصوص نباشد وگواه آن رسواییآسانی 

در برخی موارد، به نظر . رتبه و مافیا استارتباط بین سیاستمداران عالی

رسد که سیاستگذاري مبارزه با فساد داراي سیري نزولی و گامی به می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 - Gaullist

2
 - Alain Juppe
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به عنوان مثال تغییرات ناگهانی در قوانین ایتالیا در . عقب داشته است

، که به موجب آن اعالم  و افشاي حسابهاي جعلی 2002سال 

جلوگیري و به عنوان یک جرم جنایی در نظر گرفته شد از این دست 

تغییراتی در قوانین ایتالیا  2001همچنین در سال . محسوب می شود

ایجاد شدکه، از یک طرف توانایی پارلمان ایتالیا را براي پیگیري مؤثر 

و اعضاي حزبش ) برلوسکونی(یتالیا وزیر احسابهاي جعلی نخست

ساخت، و از طرفی دیگر به طور مستقیم استقالل قضایی را محدود می

  .ساختتضعیف می

خود قوانین نیست، بلکه کسانی  ،گاهی اوقات، هدف فساد سیاسی

به عنوان . باشندهستند که مسئول پیگیري و تفحص موارد فساد می

نگاران فرانسوي نفر از روزنامه که دوازده زمانی 2001نمونه در سال 

ها و اتهامات فساد سیاسی شکنیمشغول تفحص در خصوص قانون

نگاران ست که روزنامها بودند، بازداشت شدند، معناي این حرف، آن

بحث از اهمیت رسانه به . از ناظران فساد به قربانیان فساد تبدیل شدند

که نقش رسانه  یجایدر . گویی نیستعنوان ناظران فساد سیاسی گزافه

  .محدود و سانسور شود، فساد سیاسی رشد خواهد نمود

  اروپاي شرقی و آسیاي مرکزي -5

-بیشترکشورهاي اروپاي شرقی و آسیاي مرکزي، کشورهاي درحال

گذار از سوسیالیسم به اقتصاد بازار هستند، در بسیاري از موارد با 
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یز هنوز تحت مبارزه بوده و در برخی موارد ن دموکراسی درحال

هاي تمامیت خواه  هستند و از میزان باالي فساد رنج حاکمیت رژیم

اگرچه در اروپاي غربی میزان فساد اداري به مراتب کمتر . برندمی

هاي است، اما این نوع از فساد، در کشورهاي اروپاي شرقی، دولت

حوزه بالتیک و دیگر کشورهاي جداشده از شوروي سابق، عمیقاً 

تسامحی به  نگاهیبسیاري از این کشورها داراي . انده استریشه دو

در رژیم شوروري سابق، رشوه حتی در . فسادهاي خرد اداري هستند

دوانیده و فساد سیاسی عمیقاً در ترین فرآیندهاي اداري نیز ریشهعادي

رسد فساد خرد در خدمات به نظر می.ناحیه گسترش یاقته است

. مت و آموزش، امري کامالً معمول باشداجتماعی پایه، ازقبیل سال

هاي اجتماعی به انضمام فساد و فرآیند پیچیده بندوباريترکیبی از بی

هاي وسیع گذار از کمونیسم به اقتصاد بازار، که دربرگیرنده سیاست

سازي است، تحرکات مطلوبی را بویژه براي سیاستمداران خصوصی

سیاي مرکزي  و همچنین فاسد در تمامی کشورهاي اروپاي شرقی و آ

درطی . کشورهاي جداشده از رژیم شوروي ایجاد کرده است

هاي گیريگذار، با دستکاري تصمیمتغییرات و اصالحات دوره

توان به منافع عظیمی دست عمومی در سطوح باالي دولت براحتی می

در برخی مواقع این کشورها مجبورند بدون هیچ ابزار و . یافت



  21گزارش پژوهشی

-ی کامل از قوانین و مقررات، شامل قوانین و شاخصهامکاناتی، سیستم

  .هاي ضدفساد ایجادکنند

توجه انجام گرفته، به دلیل فقدان کنترل و هاي قابلرغم تالشبه

نظارت یا عدم اجراي قوانین، فساد در بسیاري از این کشورها گسترش 

اي قوي براي بخش خصوصی ببه گذار انگیزهدرطی دوره. یافته است

اي که به نفع منافع آنها گیري سیاسی به شیوهنفوذ بر تصمیم منظور

) گیران یا خرید آراي انتخاباتیاز طریق دادن رشوه به تصمیم(باشد

هاي محیط کسب و کار و عملکرد براساس پیمایش. ایجاد شده است

هابنگاه
1

انجام گرفت، کشورهاي با  2000، که توسط هلمن در سال 

دولتیباالترین سطح مالکیت 
2

عبارتند از آذربایجان، مولداوي،  

  .فدراسیون روسیه، قرقیزستان، بلغارستان و کرواسی

هاي دولتی در این سازي داراییمشخصه اصلی فرآیند خصوصی

ویژگی . ها و اتهامات فساد بوده استکشورها، شمار باالي رسوایی

 هاي دولتی درسازي داراییمنحصر به فرد فساد در فرآیند خصوصی

هاي رغم ایجاد چارچوبگذار این است که، بهکشورهاي درحال

قانونی جدید که در وهله اول براي جلوگیري از فساد بودند، فساد در 

توان به نظام قضایی نامناسب و از دالیل این امر می. آنها رخ داده است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Business Environment and Enterprise Performance Survey
2
 - state capture
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اشاره کرد  هاي ناتوان براي حل و فصل موضوعاتقضات  و دادگاه

.کنندرشوه و اخاذي به نفع جرایم سازمان یافته عمل میکه با گرفتن 

سازي در فدراسیون روسیه ترین نمونه در روند خصوصیدر برجسته

هاي درصد از دارایی 30یکی از مقامات دولتی برآورد نمود که تقریباً

به بخش خصوصی واگذار  1993 تا تابستان 1992دولتی که از سال 

- همچنین خصوصی. قرار گرفته است شده درکنترل مافیاي روسیه

هاي دولتی در فدراسیون روسیه منجر به تمرکز ثروت سازي دارایی

با عنوان 1990بسیار زیادي در دست چند نفر گردید، که در طول دهه

اتهامات  1996تا  1995در سالهاي . الیگارشی روسیه معروف شدند

مختلفی از فساد سیاسی در روسیه مطرح شد که به موجب آن مقامات 

نفع برخی از این  به صورت پنهان و آشکار بهدولت فدرال روسیه 

  . نمودند هاي دولتی  عمل میسازي داراییخصوصیها در الیگارشی

ذشته در برخی کشورها، کارآمدي و اثربخشی در طی دهه گ

هاي خبري براي کنترل فساد کامالً نابود خبرنگاري مستقل و رسانه

-1997نمونه اخیر آن، مورد اوکراین است که در طی . شده است

محققترور خبرنگاران ، یازده مورد  2003
1

اتفاق افتاده است؛ این  

ه هزینه کار کسانی که در هاي اوکراین بود کقضایا پیامی براي رسانه

کنند، ممکن است جان هاي بالقوه فاسد کار میزمینه نظارت بر فعالیت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - investigative journalist
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عالوه، خبرنگاري جستجوگر در اوکراین با تصویب به. آنها باشد

آوري اطالعات شخصی را بدون رضایت قبلی افراد قانونی که جمع

ن مورد از این رهگذر چندی. کردد، کامالً محدود گردیدممنوع می

تراشی و آزار و اذیت احزاب مخالف و رسانه مستقل در چند مانع

  .کشور آسیاي مرکزي گزارش شده است

  جنوب آسیا-6

. ترین مناطق دنیا استجنوب آسیا، یکی از فقیرترین و پرجمعیت

پاکستان و هاي بین همچنین این منطقه به دلیل جنگ افغانستان، تنش

ثباتی طلبانه در نپال و سریالنکا، با بیهاي جداییهندوستان، و جنبش

برخی از ناظران، دلیل و نتیجه سطوح باالي . باالي سیاسی روبرو است

. دانندفساد در این ناحیه را، وجود مشکالت سیاسی مذکور می

میانگین امتیاز شاخص ادراك فساد جنوب آسیا در مقایسه با دیگر 

سطوح باالي فساد اداري . کشورهاي دنیا، در باالترین سطح قرار دارد

هاي تدارکات عالمت و مشخصه این منطقه است، که اغلب شامل نظام

عمومی
1

در این راستا، بویژه، اتهامات فساد در تمهیدات دفاعی. است 
2
 

در بسیاري از کشورهاي این ناحیه ) شکلی از فساد اداري بزرگ(

هایی را در ، نگرانی)2003(المللسازمان شفافیت بین. امري رایج است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 - the public procurement systems

2
 - defense procurements
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خصوص نظامهاي تمهیدات دفاعی در هندوستان و پاکستان و به طور 

هاي این تمهیدات در این دو کشور کلی نیاز به اصالح و تغییر رویه

ها فیلمی به عنوان مثال، وزیر دفاع هند بعد از اینکه رسانه. مطرح نمود

دند گیري و قاچاق اسلحه منتشر نموویدویی از آنها در خصوص رشوه

که در آن اعضاي وزرات دفاع، سیاستمداران، و برخی از کارکنان 

  .خانه شرکت داشتند، مجبور به استعفا شداداري این وزارت

میلیون دالري در معامله  7/2در پاکستان، رشوه  2000در سال

تجهیزات نظامی به تبعید به دریاساالر منصور الحق، فرمانده نیروي 

- اتفاق مشابه 2000ن در سریالنکا در سال همچنی. دریایی منجرگردید

شکنی در تمهیدات نظامی و دفاعی به ارزش اي در خصوص قانون

در این کشورها فساد خرد اداري در . میلیون دالر رخ داده است 800

هنگام ارائه خدمات بسیار رایج  شکل رشوه و اخاذي از شهروندان

دمات بهداشت و در هندوستان، موارد رشوه در ازاي ارائه خ. است

درمان عمومی بسیار گزارش شده است، در این ارتباط به عنوان مثال 

درآمد در ازاي ارائه در بنگلور، کارکنان یک زایشگاه از زنان کم

  .کردندخدمات، اخاذي می

هاي فساد سیاسی در چندین کشور این ناحیه به باالترین سطح رسوایی

موضوع شامل مواردي از  هاي برجسته ایننمونه. خود رسیده است

. بود 2000سال زندان در سال  3وزیر هندوستان به محکومیت نخست
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سال  5وزیر سابق بنگالدش ، محمد ارشاد، به نخست 2000در سال 

پنج دولت  1970همچنین در پاکستان از سال . زندان محکوم گردید

درپی به دلیل فساد برکنار شدند، که از آن جمله نخست وزیر پی

در . بردابق، نواز شریف است که در عربستان در تبعید به سر میس

برخی از این کشورها، اغلب فساد سیاسی در فرآیندهاي انتخاباتی 

دهد و موضع شود، که مشروعیت دولتها را کاهش میمطرح می

  .دهدهاي کلی و اقدامات عملی را به سوي فساد تغییر میسیاست

هاي انتخاباتی دي در خصوص تقلبعالوه بر این، مطرح شدن موار

نگار فعال منجر گردید، که سبب در سریالنکا به ترور یک روزنامه

ها و همچنین توجه بیشتر به نقش رسانه مستقل به عنوان افزایش نگرانی

  .یک ناظر در برابر فساد سیاسی شد

ي ملی تحقیقاتی یا وجود درصد باالي انواع فساد به ایجاد نهادها

فساد مقابله با
1

. در بیشتر کشورهاي جنوب آسیا منجر گردیده است 

این امر به طرح سناریوهایی . اما، این نهادهاي ضدفساد، مستقل نیستند

منجر شده است که در آن نهادها و سازمان هاي فاسد، خود مسئول 

اي است فقدان استقالل این مؤسسات بگونه. اقدامات ضد فساد هستند

سوءاستفاده از قدرتکه کمیسیون رسیدگی به 
2

در نپال و اداره  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 - national anticorruption or investigative agencies

2 - Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA)
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ضدفساد
1

وزیر جهت انجام تحقیقات در بنگالدش نیاز به تأیید نخست 

هاي در بسیاري از موارد، این پیکره. در خصوص موارد فساد دارند

زده شده و به جاي اجراي نظارت بر ادارات ضدفساد بسیار سیاست

انجام تحقیقات  موجود به عنوان ابزارهاي سیاسی اختصاصی جهت

هاي قبلی و معموالً احزاب سیاسی مخالف مستمر درباره مدیریت

  .اندتبدیل شده

هاي جدید ضدفساد و اتهامات فساد به به طور کلی، طرح برنامه

احزاب مخالف، به بخشی معمول از مبارزات انتخاباتی در منطقه 

زاتی هاي مثبت و کارآمد گروه هاي مباراست، که ارزش تبدیل شده

خوشبختانه آگاهی فزاینده و . دهدو نهادهاي ضدفساد را کاهش می

رشدي در منطقه، در خصوص استفاده از دفاتر هاي روبهنگرانی

تحقیقاتی و گروه هاي مبارزاتی
2

ضدفساد احزاب حاکم به عنوان  

هایی نیز چنین نگرانی. ابزاري دربرابر رهبران مخالف ایجاد شده است

ر مرکزي تحقیقاتدر رابطه با دفت
3

درهند، بنگالدش، و اداره ملی  

پاسخگویی در پاکستان
4

به عنوان مثال، دفتر مرکزي . اندمطرح شده 

تحقیقات هند، بعد از اینکه جایارام جایااللیتا
5

را در اتهامات مطرح  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 - Bureau of Anticorruption (BAC)

2
 - Campaign

3
 - Central Bureau of Investigation (CBI)

4- the National Accountability Bureau
5
 - Jayaram Jayalalitha
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شده درباره فساد گناهکار و مقصر شناخت، بالفاصله بعد از انفصال 

)جاناتابهاراتیا (وي از حزب حاکم
1

سال زندان محکوم  پنجاو را به  

در عملی مشابه، اداره اطالعات پاکستان متوجه شد که نخست . نمود

وزیر سابق نواز شریف به دالیل سیاسی در روند محاکمه و دادگاه 

این مدارك جدید منجر به پایان . نظیر بوتو دخالت نموده بودخانم بی

دستکاري و . راي وي شدمحکومیت بوتو و تشکیل دادگاهی جدید ب

کنترل اداره ضدفساد بنگالدش توسط حزب حاکم، آوامی لیگ
2
 

اي از این نوع دستکاري در نمونه. هاي بسیاري شده استسبب نگرانی

حزب ملی «مورد رئیس جمهور سابق ارشاد از حزب مخالف 

او که به فساد محکوم شده بود، پس از . نشان داده شد» بنگالدش

آزاد گردید اما بعد از اینکه از این » آوامی لیگ« پیوستن به حزب

حزب جدا گردید و به حزب مخالف پیوست بالفاصله دوباره محکوم 

گرایی استفاده از قوانین ضدفساد در البته این نوع فرصت. به فساد شد

باالترین سطح دولت، در نهایت به ضعف روحیه ملی و گرایش به 

  .گرددسمت فساد منجر می

  آسیا و اقیانوسیهشرق  -7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 - Bharatiya Janata

2 - the Awami League (AL)
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هاي ادراك فساد نسبت به دیگر شرق آسیا و اقیانوسیه در پیمایش

اما، در این منطقه . تري از فساد برخوردارندمناطق از سطوح پایین

همانند دیگر مناطق و شاید هم بیشتر، تنوع زیادي در شدت و 

توان از طریق مقایسه باالترین  این امر را می. الگوهاي فساد وجود دارد

امتیازات ادراك فساد کافمن براي کشورهاي سنگاپور، 

، کره )-1.37(، با میانمار)1.95(و استرالیا) 2.24(نیوزیلند

  . مشاهده نمود)-1.12(، و کامبوج)-1.28(، تونگا)-1.32(شمالی

فساد اداري  رواجعالوه بر این هیچ الگوي خاصی که نشان دهنده 

در حالیکه شمار فراوان . در این منطقه باشد، وجود نداردوسیاسی 

هاي مسئوالن رده باال، نشان از دستیابی به پاسخگویی محکومیت

سیاسی بهتر و مبارزه علیه فساد دارد، اما همین محکومیت رهبران 

سیاسی در چند دوره متوالی دولت ممکن است به عنوان شاخصی از 

-سنگاپور، ژاپن و هنگ. تفسیر گرددریشه عمیق فساد در این ناحیه 

این کشورها داراي . شوندکنگ به عنوان الگوهاي منطقه دیده می

هاي قانونی و سیاسی قدرتمندي براي نهادهاي ضدفساد و پشتوانه

  .آمیز فساد هستندجلوگیري موفقیت

رسد که فساد در ساختار فرهنگی و نهادي کشورهاي اما، به نظر می

قسمتی از مشکل این کشورها، . باشد یشه گسترانیدهدیگر این منطقه ر

ها مجبور برخی از ملت. فقدان استقالل نظام قضایی و رسانه آزاد است
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شوند تا این ضعف نهادي را از طریق اعمال اشد مجازات براي می

براي مثال، در چین در . متهمان و محکومان به فساد جبران نمایند

هاي جدیدي را براي فساد ي فرصتسالهاي اخیرکه اصالح اقتصاد

ایجاد نمود، برخی از مقامات دولتی و مسئولینی که متهم به فساد 

ها در ویتنام نیز چند نمونه از این اعدام.  بودند، به اعدام محکوم شدند

قطعی  و مشخص نیست  روياما این امر به هیچ . صورت گرفته است

استراتژي ضدفساد، ها و تنبیهات به عنوان یک که شدت مجازات

نظام قضایی و ( مؤثر خواهد بودکننده فقدان نهادهاي مستقل جبران

تجربه هاي اخیر در تایلند، مالزي، فیلیپین، و اندونزي اهمیت ). رسانه

این تجربه ها . استراتژي فراگیر مبارزه با فساد را نمایان ساخته است

آشکار ساخته  ارزش کارکرد مناسب سه مؤلفه در مبارزه با فساد را

تنها . قوانین مناسب، نهادهاي نظارتی فعال، و نظام قضایی مستقل: است

-زمانی که این مؤلفه ها به درستی ایجاد شده باشند، مبارزه با فساد می

هایی از کشورهاي با مالزي و فیلیپین نمونه. تواند مؤثر و کارآمد باشد

هرساله موارد  نهادهاي نظارتی قدرتمند هستند، و در این کشورها

اما، . شودمتعددي از فساد توسط نهادهاي نظارتی آنها گزارش می

-کارآمدي نسبی این نهادها با عدم استقالل نظام قضایی خنثی می

- شود،که حداقل در این کشورها به کاهش نرخ پیگرد جنایی منجر 

  .شده است
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در اي هاي اصالحی گستردهدر اندونزي تالش 2000عالوه از سال ه ب 

هاي قانونی براي مبارزه با فساد صورت گرفته نظام قضایی و چارچوب

. توان به ایجاد نهادهاي ضدفساد اشاره کرداست که از آن جمله می

درحالیکه برخی نهادها از قبیل مرکز عالی حسابرسی
1
و مرکز تجزیه و  

تحلیل و معامالت مالی
2

، و دفتر دادستانی کل
3

به ارائه نتایج ملموسی  

پرداختند، اما به نظر این اصالحات به اندازه کافی براي کاهش سطوح 

هاي فساد در نظام قضایی، و سطوح دیگر دولت و برخی از سازمان

تواند به رخنه تاثیر فقدان استقالل نظام قضایی می. دولتی موثر نبودند

هاي ال، دادهبه عنوان مث. هاي آن منجر شودفساد در دیگر بخش

پیمایشی در فیلیپین و تایلند نشان می دهد که معموالً مردم چنین می 

در . توان با رشوه به قضات بر احکام دادگاه اثر گذاشتپندارند که می

اي در دادگاه دهندگان در تایلند که پروندهدرصد پاسخ 30واقع 

. دداشتند، براي رشوه در طی این فرآبند مورد پرسش قرار گرفتن

عالوه بر این، میزان پایین محکومیت در فیلیپین و اندونزي نتیجه یک 

هاي چارچوب. نظام بوروکراتیک بسته ناشی از قوانین جاري است

قانونی در برخی از این کشورها استانداردها و معیارهاي بسیار باالیی 

که این امر با توجه به این. را براي اسنادي که قابلیت پیگیرد داشته باشند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 - Supreme Audit Commission

2 - the Financial Transactions and Analysis Centre
3
 - Attorney General’s Office
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باشند بیشتر اقدامات فسادآلود، کامالً مستند و مبتنی بر مدارك می

. هاي ضدفساد تبدیل شده استعمالً به مانعی بسیار سنگین براي تالش

در فیلیپین این نوع قوانین با قانون محرمانه بودن معامالت بانکی
1

، که 

اما . سازد، همراه شده استپیگیري موارد فساد را تقریباً غیر ممکن می

رویکردهاي مخالفی در سنگاپور و هنگ کنگ ارائه شده است، که 

درخواست یا پذیرش قولی از راه (براساس آن، تنها تمایل به فساد 

به نظر برخی از ناظران، . کندبراي محکومیت کفایت می) غیرقانونی

این رویکردهاي قانونی متفاوت عوامل مهمی در موفقیت سنگاپور و 

رغم منطقه شرق آسیا و گیري از فساد هستند، بههنگ کنگ در جلو

-هاي کلی جهانی، از نظر فساد سیاسی در رتبهبندياقیانوسیه در رتبه

به عنوان . هاي پایین هستند، اما این منطقه عاري از فساد سیاسی نیست

هاي مالی و وزیر کار ژاپن وزیر اقتصاد و سیاست 2001مثال در سال 

به تازگی در اندونزي نیز . جبور به استعفا شدندبعد از اتهامات رشوه م

تحقیقاتی درباره اقدامات و اتهامات گسترده فساد توسط رؤساي 

جمهور سابق عبدالرحمن وحید و سوهارتو، و محکومیت پسر 

سوهارتو به خاطر قتل یک قاضی که قبالً او را به خاطر فساد گناهکار 

دادگاه  2004ر فوریه از طرف دیگر، د. شناخته بود،آغاز شده است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - the secrecy of bank transactions
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-اي محکومیت یک سیاستمدار عالیعالی اندونزي به شکل غیرمنتظره

میلیون دالري محکوم شده بود  4.8به جرم اختالس  پیشتررتبه را که 

به همین ترتیب در سالهاي اخیر اتهاماتی علیه نخست وزیر . لغو نمود

تایلند تاسکین شیناواترا
1

زف استرادا و نخست وزیر سابق فیلیپین جو 

دار فساد سطح باال در این منطقه فرهنگ عمیقاً ریشه. مطرح شده است

از این . اي از کره جنوبی توضیح دادتوان به خوبی با بیان نمونهرا می

ونگچرهگذر، اعالم جرم دو پسر رئیس جمهور کیم دائه 
2 

 دلیلبه 

ق رئیس جمهور ساب. منجر گردید 2002فساد، به استعفا وي در سال 

کره جنوبی روه تائه وو
3 

نیز بعد از یافتن شواهدي مبنی بر دریافت  

البته فساد . میلیون دالر از یک شرکت تجاري محکوم گردید 650

سیاسی همانند موارد تقلبهاي انتخاباتی در تایلند، فیلیپین و کامبوج، به 

  . فرآیندهاي دموکراتیک در منطقه آسیب رسانده است

فساد در ارائه خدمات در برخی از کشورهاي شرق رسد که به نظر می

در برخی از کشورهاي . باشدداشته گسترده  ايدامنه آسیا و اقیانوسیه

خدمات دولتی، مستخدمین  هايبخشمنطقه تقریباً در تمامی 

هایی براي اخاذي و دولت به دنبال بدست آوردن فرصت) کارمندان(

ندونزي گزارش شده بود که به عنوان مثال، در ا. رشوه خواري هستند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 - Thaksin Shinawatra

2
 - Kim Dae Jung

3
 - Roh Tae-Woo
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ن مدارس از والدین براي صدور کارت مدرسه براي فرزندانشان لمامع

اداري سطح باال از  مناصبدر اندونزي، . کردنددرخواست رشوه می

به طور کلی . شودطریق پرداخت مالبغ هنگفتی رشوه خریداري می

جود سطح عمکلرد مبارزه با فساد منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه، با و

بسیار پایین فساد در کشورهایی نظیر سنگاپور، نیوزیلند، و استرالیا و 

سطح باال و عمیق فساد در کشورهایی مانند اندونزي، تایلند، فیلیپین، 

  .کره جنوبی و کامبوج، داراي نوسان بسیار است

  خاورمیانه و شمال آفریقا -8 

در . ري استویژگی برجسته این منطقه شیوع و گستردگی فساد ادا

هایی بین کارآفرینان و کامندان دولت و اداراتی این منطقه شبکه

وجود دارند که درآنها روابط شخصی و رشوه بسیار رایج است،  و به 

  .شوندسطوح باالیی از فساد منجر می

تحت نفوذ«هاي برجسته این منطقه نظام قضایی یکی دیگر از ویژگی
1

 «

هاي قضایی  ل و نفوذ فساد در نظامدر حقیقت فقدان استقال. آن است

رتبه به دلیل توان با ذکر چند نمونه از محاکمات مسئولین عالیرا می

که . فساد آشکار و در نهایت آزادي آنها به دالیل واهی بیان نمود

آزادي با قرار وثیقه و دستور محاکمه مجدد چند تن از اعضاي 

وم شده بودند، مثالی از آن سال زندان محک 15پارلمان مصر که قبالً به 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 - captured judicial system
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اي دیگر،آزادي غیر منتظره کنسول سابق اردن توفیق نمونه. است

ابوخجیل
1 

مورد  86توسط دادگاه تجدیدنظر است که به دلیل ارتکاب 

  .تخلف از جمله فساد و کالهبرداري تحت پیگرد قرار گرفته بود

سیاسی در این منطقه از یک طرف، کشورهایی هستند که علیه فساد 

به عنوان مثال، تحقیقاتی که در طی سال . انداقدامات خوبی انجام داده

تا  2000در سوریه انجام شد، مشخص نمود که از ابتداي سال  2001

میلیون دالر اختالس در بودجه دولتی صورت گرفته است،  52کنون 

وزیر رتبه از جمله نخستکه به اعالم جرم چند تن از مسئوالن عالی

محمود الزوبیسابق 
2

از طرفی . ، که بعدها خودکشی کرد، منجر شد

دیگر مواردي از فسادهاي سیاسی بدون مجازات در کشورهایی نظیر 

این کشورها به انجام اصالحات . مصر، مراکش و تونس وجود دارد

، شامل 1980هاي آزادسازي در اواخر دهه اقتصادي و برنامه

اما . هاي دولت پرداختندیسازي بخش قابل توجهی از دارایخصوصی

بوده چرا که ) قدرتمند(هاي نخبگان ها تنها به نفع گروهاین فرآیند

البته، . شدهاي عمومی با قیمتی کمتر از بازار به آنها فروخته میدارایی

سطوح باالتر فساد سیاسی به همراه شفافیت بسیار کم، در لیبی و عراق 

رین ویژگی این منطقه آخ. دوران صدام حسین وجود داشته است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 - Tawfiq Abu Khajil

2
 - Mahmoud el-Zoubi
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فقدان امنیت براي اطالع دهندگان
1

ها در این ، شاهدان، یا رسانه

مصطفی ادیب بعد از  سروانبه عنوان مثال در مراکش . کشورها است

سال  5، توسط دادگاه نظامی به 1999تقبیح فساد در ارتش در سال 

اياي نیز براي مدیر مجلهسرنوشت مشابه. زندان محکوم گردید
2 

در 

الجزایر به نام احمد بناوم روي داد که به علت افشاي فساد توسط یک 

در  2001در سال . ماه زندان محکوم گردید 2به  2001سناتور در سال 

الجزایر تظاهرات کنندگانی که علیه فساد توسط قدرت حاکمه به 

هاي بسیاري در آزادي بیان، نقض ها آمده و مدعی محدودیتخیابان

تقلبات انتخاباتی در کشور بودند، توسط نیروهاي امنیتی حقوق بشر و 

  .مورد هدف قرار گرفتند

  آمریکاي شمالی -9

هاي مشترك و موضوعات فساد در آمریکا و کانادا داراي ویژگی

با . باشندتر میاي هستند و نسبت به دیگر مناطق دنیا بسیار پایینمشابه

یاسی را تجربه س وجود این، دو کشور مذکور مواردي از فساد

وجود فساد سیاسی در آمریکاي شمالی توسط برخی . اند نموده

برخی از موارد فساد اداري . ها نیز مورد تأیید قرار گرفته استپژوهش

توان در فرآیندهاي مناقصه و مزایده در آمریکاي شمالی را نیز می

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 - whistle-blowers

2
 - Algeria’s Al Rai
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 فساد خرد، از قبیل ارتشاء در ارائه خدمات در این دو. مشاهده نمود

هایی در خصوص کشور کمتر جریان دارد، هرچند به تازگی نگرانی

فساد در مدیریت مدارس دولتی در ایاالت متحده آمریکا مطرح شده 

نسبت توان گفت که فساد در آمریکاي شمالی به طور کلی می. است

  .است تربه سایر مناطق کم

  

  سخن آخر

- اي میمنطقه جغرافیايدر فساد  هایی ازجنبه این مقاله به بررسی

شد که نه تنها برخی از مناطق نسبت به  روشن بحث حاضردر . پردازد

دیگر مناطق به شدت تحت تأثیر فساد هستند، بلکه فساد در تمامی 

در حالیکه در . هاي متفاوتی استمناطق دنیا داراي اشکال و چارچوب

طق، این نوع برخی از مناطق فساد اداري بسیار رایج است، در دیگر منا

این امر . گردداز فساد نسبت به فساد سیاسی کنترل شده محسوب می

هاي خود نشان از اهمیت ارزیابی ماهیت فساد قبل از طراحی سیاست

بندي اهداف و استفاده موثر ضدفساد دارد تا سیاستگذاران به اولویت

ود در ماهیت و هاي موجدرك تفاوت. از منابع موجود قادر باشند

تواند به تبیین معماي تار فساد در تمامی مناطق و کشورها میساخ

که موفقیت کامل آنها در شرایط  -ها چرایی شکست برخی سیاست

باید . در بعضی از کشورها کمک نماید -دیگر اثبات شده است
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هاي مسئول اعتراف نمود که در بسیاري از موارد نهادها و سازمان

هاي فسادآلود رفتار د شده و به شیوهفسا "اسیر"مبارزه با فساد خود 

هاي ضدفساد به خاطر منابع در برخی موارد دیگر تالش. کنندمی

ناکافی یا فقدان تمایل سیاسی الزم براي تضمین کارآمدي این 

  .تواند پایدار شوداقدامات، نمی

لذا تمامی این مالحظات دوباره به اهمیت انجام مطالعات موردي 

ورها به منظور درك ماهیت فساد و طراحی درباره هر یک از کش

  .هاي موثر ضدفساد اشاره دارداستراتژي

  




