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  اشاره

فساد اداري و مالی به عنوان مشکل اصلی بسیاري از کشورهاي جهان مطرح 

با این حال این راهکارها . شده است است و راهکارهاي مختلفی براي آن ارائه

این موضوع سبب گسترش بیشتر فساد . اندفقیت مورد انتظار همراه نبودهاغلب با مو

هاي عضو سازمان وهمسایه پاکستان به عنوان کشوري . در این کشورها شده است

- از جمله کشورهایی است که سیاستاي همچون اکو و آمبودزمان آسیایی منطقه

- هاي بینمختلفی را در مبارزه با فساد به اجرا گذاشته اما بر اساس گزارشهاي 

مطالعه و بررسی علل عدم . المللی نتیجه چندان مطلوبی به دست نیاورده است

و محیط اجتماعی و  اقتصاديسیاسی، نظام  مدیریتها نقش موفقیت این سیاست

المت اداري و مبارزه هاي سمرکز مطالعات و پژوهش. کندفرهنگی را گوشزد می

گیري از بهرهبا فساد با هدف آشنایی با اقدامات سایر کشورها در مبارزه با فساد و 

هاي ضدفساد در کشورهاي مختلف آنها به مطالعه و بررسی سیاست تجربیات

 اداري دروضعیت فساد رو پیش گزارشدر به این منظور . نمایدجهان مبادرت می

مورد بررسی قرار در این کشور در مبارزه با آن انجام شده و اقداماتی که پاکستان 

این پژوهش بتواند ضمن افزایش غناي مباحث مربوط به فساد  کهامید . است گرفته

- میهاي مبارزه با فساد شکست سیاست باعثعواملی که امکان شناسایی  ،اداري

  .د را فراهم نمایدنگرد

  

  مبارزه با فساد هاي سالمت اداري ومرکز مطالعات و پژوهش

  



  هاي مبارزه با فسادل ناکامی سیاستبررسی عل

  )پاکستان: مطالعه موردي(

شناسمحمدجواد حق
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  مقدمه

گذاري افت سرمایه. فساد آثار و نتایج مخربی براي توسعه ملی به همراه دارد

وري و سطح خدمات بهرهداخلی و خارجی، کاهش درآمد دولت، کاهش 

ها، درآمد، افزایش هزینه زندگی و قیمتاجتماعی به ویژه براي افراد فقیر و کم

  . آور فساد استکاهش رشد اقتصادي و رقابت تنها بخشی از تاثیرات زیان

هاي آنها را فساد بیش از همه به فقرا و نیازمندان آسیب وارد کرده و هزینه

ها به منظور دستیابی به منافع شخصی وانین و سیاستدستکاري ق. دهدافزایش می

افزایش . کندعالوه بر کاهش امکان رقابت، عملکرد کل اقتصاد را تضعیف می

هاي دولتی و عمومی و کاهش پرداخت مالیات میزان فساد باعث افزایش هزینه

کشورهاي زیادي از . ثباتی اقتصاد کالن استشده و نتیجه آن کسري مالی و بی

کالت فساد همچون نظام قضایی فاسد و ناکارآمد، خرابکاري در اجراي مش

  .برندقراردادها و غیره رنج می

شود و به کنترل فساد چالشی جدي در اکثر کشورهاي جهان محسوب می

ها و ها از مشاوره و کمک سازماندلیل پیچیدگی این کار، بسیاري از دولت

هاي مبارزه استفاده را و تقویت برنامهالمللی در زمینه طراحی، اجموسسات بین

المللی نیز به منظور افزایش سطح نفوذ خود و با توجه به نهادهاي بین. کنندمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
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آگاهی از نقش فساد در افزایش فقر و کاهش رشد اقتصادي از پاسخگویی به این 

  . کنندها استقبال میدرخواست

تواند پرمخاطره ر بوده و میبواقعیت آن است که مبارزه با فساد، اقدامی زمان

 شودبا خطر مواجه میشان ي که با این اقدام، منافعپرنفوذهاي نیز باشد زیرا گروه

با این حال این مساله  جدي در راه اجراي آن ایجاد کنند؛ توانند مشکالتمی

رها کردن فساد، وضعیت را  توجیهی براي رها کردن مشکل فساد نیست چراکه

فساد در بلندمدت باعث تضعیف نهادهاي نهادینه شدن . اختتر خواهد سوخیم

مبارزه با از همین رو است که . نظام سیاسی شودو در نهایت مشروعیت  دولتی

داران مهار فساد ها تبدیل شده است و  پرچمبه شعار بسیاري از دولتامروزه فساد 

ها و رویکردهاي مبارزه با این مشکل پیچیده و به دنبال بهبود ابزارها، زمینه

  خطرناك هستند؛ 

هاي ارزشنوع  ی و سیاسی، سطح توسعه اقتصادي،هاي حقوقنهاد تفاوت

در هر کشور نتایج هاي مبارزه با فساد شود سیاستو غیره باعث میاجتماعی 

می شرایط، به عنوان مثال با فرض ثابت بودن تما .متفاوتی را به همراه داشته باشد

کشوري که نظام قضایی مستقلی دارد در قیاس با کشوري که حاکمیت قانون در 

Ades( آن ضعیف است شانس بیشتري براي موفقیت در مبارزه با فساد دارد &

Di Tella, 1997 .(در فرآیندهاي انتخاباتی و  عدم تعادل

و )Rodan&et.al, 1997(، الگوهاي اقتصادي)Hsieh&Newman, 2001(سیاسی

قابلیتهاي متفاوتی را در کشورها ) Steinberg, 1987(شرایط اجتماعی و فرهنگی

این موضوع باعث توجه پژوهشگران به ساختارهاي . براي مهار فساد در پی دارد

   .و اجتماعی کشورهاي مختلف شده است فرهنگی ،سیاسی، حقوقی، اقتصادي
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هاي مبارزه با فساد ستعوامل متعددي در ناکامی سیادهد مطالعات نشان می

عوامل  برخی از مهمترین آنها شاملدر کشورهاي مختلف دخیل هستند که 

  .استفرهنگی، ساختاري و بازیگران 

ساالري در نظام اداري، فرهنگ در خصوص عوامل فرهنگی  به عدم شایسته

، در مورد عوامل ساختاري به ...گویی به جاي عمل، روحیه تقدیرگرایی و سخن

تقلیدي بودن ساختار نظام اداري، بازدهی و اثربخشی پایین این نظام، 

و درباره ... ها و هاي غیررسمی در سازمانمهارگسیختگی نظام اداري، تشکل

موانع مربوط به بازیگران به موضوع توجه به هدفهاي فردي به جاي اهداف 

شده اشاره  هاي کارکنان دولت و غیرهجمعی، ناهماهنگی بین درآمد و هزینه

توان از عدم شناخت عالوه بر موارد فوق می). 47-55: 1381غالمی، (است 

.. هاي قوي نظارتی و تاثیرات فساد، دوگانگی ساختارهاي اداري، فقدان مکانیسم

  .نام برد

و بیش قابل مشاهده  در تمامی کشورهاي در حال توسعه عوامل فوق کم

ورهاي در حال توسعه با این موانع پاکستان نیز به عنوان یکی از کش. است

فقر گسترده و دخالت  هاي قومی،بنیادگرایی و کشمکشروبروست ضمن آنکه 

با . تر نموده استپیچیدهاین کشور را مکرر نظامیان در سیاست وضعیت فساد در 

 ،پاکستانو جمهوري اسالمی ایران  تاریخی و فرهنگی بینتوجه به اشتراکات 

تواند تجربه خوبی را در فساد میپاکستان در مبارزه با  دولتمطالعه اقدامات 

گرایانه به تدوین و اجراي اختیار سیاستگذاران کشور قرار دهد تا با دیدي واقع

  .هاي ضدفساد مبادرت نمایندسیاست
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  فقرگسترده و فساد نهادینه شده: پاکستان

باتی ثخشونت و بیفقر، توان تاریخ تاریخ پاکستان را در یک جمله می

همواره در زمره کشورهاي فقیر خاورمیانه این کشور . ها تعریف کرددولت

هاي از بدو استقالل تاکنون شاهد کودتاهاي متعدد علیه دولتمحسوب شده و 

. بازي بوده استقانونی و دستگیري مقامات عالیرتبه دولتی به اتهام فساد و پارتی

که اکثر –ج منابع طبیعی فقدان دسترسی دولت به عواید ناشی از استخرا

گرایانه این هاي نظامیو سیاست -کشورهاي خاورمیانه به آن دسترسی دارند

کشور در تقابل با کشور همسایه و رقیب خود یعنی هند باعث تداوم فقر در میان 

نظامیان در این کشور به دالیل تاریخی از قدرت و . جامعه پاکستان شده است

نفوذ زیادي در ساختار نظام سیاسی برخوردارند و هر از چند گاه شاهد کودتا 

  . توسط افسران ارتش در این کشور هستیم

ن کشور بر قدرت نظامیان براي حفظ ایاستقالل پاکستان، رهبران  زمانز ا

ارتش  ،هویت تاریخیبه دلیل فقدان و  اند استقالل و امنیت کشور متکی بوده

شده محسوب  نماد هویت ملی در این کشورهمواره پاکستان در کنار دین اسالم 

به یک امکان دستیابی گرایی  فرقهفقر گسترده و این موضوع و در کنار آن . است

.استرا ناهموار کرده  در پاکستانسنت دموکراتیک قوي 

ره در مقابل نظامیان قدرتمند ناکام هاي غیرنظامی در پاکستان هموادولت

هاي غیرنظامی و ناتوانی در بسط جامعه مدنی در  اکامی حکومتن. اندمانده

اجتماعی  طبقات مختلفاجتماعی و تضاد عمیق میان منافع  کثرپاکستان ریشه در ت

این موضوع یکی از دالیل مهم دخالت آسان . و نیروهاي سیاسی فعال دارد

و کودتاهاي مختلف در این کشور است که آخرین مورد آن نظامیان در حکومت 
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علیه دولت نواز شریف با ادعاي فساد گسترده در  ژنرال پرویز مشرف يکودتا

.بود 1999اکتبر 

دهد فساد همواره یکی از المللی نشان میگزارش موسسات و نهادهاي بین

بنیاد . م شده استاي مهمشکالت پاکستان بوده و در سالهاي اخیر تبدیل به مساله

برتسمن بر این نظر است که اقدامات فاسد در تمام سطوح دولت تشدید شده و 

این تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط اقتصادي پاکستان و اعتماد مردم به 

هرچند اتهام فساد به مخالفان با این حال این بنیاد معتقد است . طور کلی است

گیري و از بین هاي اطالعاتی براي ارعاب، باجانها و سازمسیاسی توسط دولت

بردن آنها مورد استفاده قرار گرفته اما کارکرد مثبتی نیز داشته و آن، پاسخگو نگه 

داشتن سیاستمداران بوده است؛ زیرا به این وسیله، مقامات سیاسی در معرض 

ها در مناصب تواند مانع از انتخاب مجدد آنگیرند و این میتبلیغات منفی قرار می

  .)Bertelsmann Stiftung, 2012: 9( مهم دولتی شود

توان مشاهده کرد از فساد خرد در پاکستان سطوح و انواع مختلف فساد را می

با این حال فساد . گرفته تا فساد کالن و از فساد اداري گرفته تا فساد مالی و سیاسی

فساد اداري در پاکستان خرد متاثر از فساد کالن در این کشور است به نحوي که 

در سه دهه گذشته . توان تابعی از فساد سیاسی در این کشور قلمداد نمودرا می

نظیر همچون نواز شریف و بیسیاستمداران عالیرتبه و روساي دولت ي از بسیار

-یا به زندان افتاده و نقض قانون از کار برکنار شده بازيبه اتهام فساد، پارتیبوتو 

 .وزیر این کشور راجا اشرف استآخرین نمونه آن اتهام فساد مالی به نخست. اند

هر دولتی که در این باعث شده وضعیت نظام سیاسی و اجتماعی در پاکستان 

به دلیل وجود جو ناشی از عدم اعتماد به آینده نظام  آیدمیکشور بر سر کار 
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آینده سیاسی خود را  با این وسیلهاداري را نیز تحت کنترل خود درآورد و 

  . تضمین نماید

المللی فساد تقریباً در هر سطحی از نظام اداري هاي بینبر اساس گزارش

گیري و اخاذي کارمندان فعاالن کسب و کار معتقدند باج. وجود داردپاکستان 

رسد این مشکل، با ذهنیت انحصارطلب به نظر می. دولت در حال افزایش است

هاي سیاست. کارکنان دولت سازگار است که  از آینده خود مطمئن نیستند

ر خاص در مقابل سیاستمداران در حالت کلی و مخالفان به طوهمواره ضدفساد 

هاي حامی آنها نقطه مورد تمرکز هاي سیاسی و شبکهشخصیت. بوده است

نهادهاي ضدفساد هستند، در حالی که نهادهاي دولتی مانند قوه قضاییه، 

خویشاوندگرایی نیز به ندرت . بوروکراسی و ارتش از پیگرد قانونی معاف هستند

ان به دلیل جایگاهی که هرچند دیوانعالی پاکست. شودها پوشش داده میدر رسانه

در ساختار حقوقی و سیاسی پاکستان برخوردار است توانسته با مدیریت موثر خود 

، اقدامات علم کند اما به دلیل کمبود منابعبه دفعات در برابر سیاستمداران فاسد قد 

  .)Ibid: 21(اثربخشی الزم را نداشته استآن 

آید نهادهاي در پاکستان هر دولتی که سر کار می دهدشواهد نشان می

-هاي جدید ایجاد میموجود، عملکرد و بودجه آنها را نادیده گرفته و مجموعه

اند روز به روز به همین دلیل نهادهاي کارآمدي که در گذشته شکل گرفته. کند

 این. اندشوند صرفاً به این دلیل که در دولت دیگري تاسیس شدهتر میضعیف

موضوع به سایر اصالحات در این کشور، از جمله سیاست واگذاري و اصالحات 

مسلماً، این اتالف منابع که تحت پوشش . یابددر ساختار ارتش نیز تسري می

یکی از عوامل مهم بروز فساد در این کشور بوده گیرد، سیاست انتقام انجام می

   .است
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  لیالملهاي بینفساد در پاکستان از نگاه شاخص

فساد خرد یعنی رشوه، اختالس، کالهبرداري و دیگر انواع فساد در سطح 

اي کارمندان و کارکنان سطوح پایین ادارات دولتی در پاکستان رواج گسترده

اي شایع است و عالوه بر فساد خرد، فساد کالن نیز در پاکستان پدیده. دارد

در . هم به آن هستندبسیاري از رهبران احزاب و گروههاي مختلف این کشور مت

هاي پنهان سیاست این  سیاسی و اقتصادي در پاکستان همواره در الیه واقع فساد

بطور عمده با نخبگان سیاسی مرتبط  کالنفساد . کشور خودنمایی کرده است

ها درگیر آن هستند و زدوبندهاي  است و کارمندان عالیرتبه و مقامات ارشد دولت

 آن در نمودهايآید و  فساد به حساب می احزاب سیاسی همزداد این نوع

ها، خریدهاي خارجی و داخلی کالن، ها، مناقصه هاي واردات، مزایده بخش

  .  دشو عمرانی مشاهده می هايهاي مرتبط با فروش منابع زیرزمینی و طرح بخش

رتبه مناسبی و مالی پاکستان یکی از کشورهایی است که در زمینه فساد اداري 

هاي مبارزه با جهانی ندارد و این موضوع عدم موفقیت سیاستهاي در شاخص

 )CPI(بر اساس شاخص ادراك فساد. سازدفساد در این کشور را خاطرنشان می

وکار در المللی شفافیت که بر اساس نظرسنجی از اهل کسبموسسه بین

کشور جهان  180شود رتبه این کشور در بین حدود کشورهاي مختلف انجام می

 بوده است 143و  139، 134، 138به ترتیب  2010تا  2007لهاي طی سا

)Wikipedia, 2011.( هاي دولتی در این کشور دهد سیاستاین وضعیت نشان می

طی سالهاي اخیر چندان موفق نبوده و نتوانسته فساد اداري را در این کشور کاهش 

  . دهد

گاه منفی مردم نیز نشانگر دید 2010نتایج بارومتر جهانی فساد در سال 

درصد از  77طبق این نتایج حدود . پاکستان به نظام اداري این کشور است
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شهروندان پاکستانی معتقدند در سه سال گذشته میزان فساد در کشورشان افزایش 

طبق این . درصد به کاهش فساد در پاکستان اعتقاد دارند 6داشته در حالی که تنها 

اب سیاسی فاسدترین نهادها در این کشور نظرسنجی پلیس، نظام اداري و احز

ترین نهاد در این کشور اند در حالی که نهادهاي مذهبی سالمتشخیص داده شده

-درصد شهروندان پاکستانی اقدامات دولت 73در این نظرسنجی حدود . اندبوده

 درصد از آنها این 12اند در حالی که تنها شان در مبارزه با فساد را غیرموثر دانسته

Riano(انداقدامات را موثر تلقی کرده & et.al, 2010 .(  

هاي حکمرانی بانک جهانی نیز نشانگر عدم بهبود وضعیت پاکستان شاخص

بر این اساس، شاخص اثربخشی دولت در . است هاي حکمرانیشاخصدر 

بوده و در  100از  25.8و  23.9در این کشور به ترتیب  2010و  2009سالهاي 

در . کسب نکرده است 25.6و  20.4شاخص حاکمیت قانون نیز امتیازي بهتر از 

را  12و  12.4شاخص کنترل فساد، وضعیت پاکستان از این هم بدتر است و امتیاز 

  .)World Bank, 2011( دو سال به دست آورده استدر این 

  

  )امتیاز 100از (هاي حکمرانی بانک جهانی پاکستان در شاخصنمره : 1جدول 

  سال

  شاخص

2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

  5/27  6/24  5/25  6/21  24  4/15  4/14  5/12  3/16  پاسخگویی

  5/0  4/1  1  4/1  4/2  3/5  7/6  2/8  8/5  ثبات سیاسی

  8/25  9/23  6/28  8/40  42  40  41  5/39  41  اثربخشی دولت

  1/30  33  1/31  1/31  3/35  26  1/18  23  1/21  کیفیت مقررات

2/298/255/22229/236/192/194/206/25حاکمیت قانون

223/282/117/139/238/238/214/1212کنترل فساد
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فساد را به  2007-2008اقتصاد در سال پذیري مجمع جهانی گزارش رقابت

هاي تجاري در پاکستان پس از بوروکراسی عنوان مشکل سوم براي شرکت

ها در درصد شرکت40حدود . هاي ضعیف معرفی کرده استدولت و زیرساخت

 World( هاي عمده آنها استکنند که فساد یکی از نگرانیپاکستان احساس می

Economic Forum, 2012(.   

هاي غیردولتی، اطالعات یکپارچگی جهانی شش شاخص شامل سازمان

هاي گروهی، انتخابات، تعارضات دولتی و نظام موازنه و تعادل، عمومی و رسانه

گرایی، نظارت و کنترل دولتی و چارچوب حقوقی مدیریت دولتی و تخصص

دهد این بررسی نشان می. ضدفساد را در پاکستان مورد بررسی قرار داده است

هرچند پاکستان از حیث وجود نهادها و موسسات نظارتی و نیز قوانین و چارچوب 

دهی موارد فساد، ها در گزارشضدفساد وضعیت نسبتاً مطلوبی دارد اما توان رسانه

شفافیت مالی احزاب سیاسی، حمایت از شهود و مخبرین و نظام موازنه در شاخه 

ها بر اساس این شاخص توان رسانه. تاجرایی از وضعیت نامطلوبی برخوردار اس

در گزارش موارد فساد بسیار ضعیف است و به رغم وجود نهادهاي نظارتی 

هاي گروهی در هاي غیردولتی و رسانهمختلف و نسبتاً اثربخش وضعیت سازمان

  ).Global Integrity, 2010( سطح نامطلوبی قرار دارد

 است، بخش خدمات دولتیبر اساس پیمایشی که در پاکستان انجام شده 

ود که رشوه در کارهاي شتخمین زده می. بیشتر از همه تحت تاثیر فساد قرار دارند

اطالعات درباره قلمرو و الگوي . شوددرصد بودجه را شامل می25دولتی حدود 

با این حال . اي تحقیقات رسمی استفساد در پاکستان بیشتر بر پایه پوشش رسانه

یک نیروي . ی براي کمی کردن این پدیده انجام شده استهاي قابل توجهتالش
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زند که درآمد از دست رفته به دلیل کار اداره مالیاتی در این کشور تخمین می

درصد و در مالیات  48درصد، در گمرکات  64فساد در مالیات بر درآمد حدود 

. دشومیلیارد دالر در سال می 3.3درصد است که تقریباً شامل  45بر فروش 

 4000از حدود  2006الملل در سال نظرسنجی انجام شده توسط شفافیت بین

پلیس، : دهد نهادهاي ذیل به ترتیب بیشترین میزان فساد را دارندپاکستانی نشان می

نیرو، دستگاه قضایی، زمین و امالك، سازمان مالیاتی، گمرکات، بهداشت، 

  .)Chene, 2008( هاآهن و بانکآموزش، راه

المللی مربوط به فساد اداري در هاي بینشاخص بیشتردر مجموع، پاکستان در 

جایگاه بسیار پایینی قرار دارد و این موضوع وجود انواع مختلف فساد در این 

    .  کندکشور را تایید می

  

هاي تاریخی فساد در پاکستانل و ریشهلع

ثباتی مند و بینظام ویژگی مهم تاریخ پاکستان، تالطم سیاسی همراه با فساد

اي که از استقالل در بیش از شش دهه. ایاالت مختلف این کشور بوده است

هاي نظامی و هاي نخبه حکومتگذرد همواره قدرت بین گروهپاکستان می

با  1999آخرین دولت نظامی در این کشور در سال . غیرنظامی جابجا شده است

وي همچون اسالف خود ثبات،  کودتاي پرویز مشرف روي کار آمد که شعار

-رشد و حکومت سالم بود اما در مدتی کوتاه، دولت وي نیز به مشکالت دولت

هاي پیشین یعنی سوء استفاده از قدرت و گسترش سطوح بوروکراتیک و اجرایی 

  .دچار شد

نظام اداري در پاکستان همچون اغلب کشورهاي در حال توسعه ساختاري 

ها و معیارهاي بومی و اسالمی نشات گرفته و از ز ارزشدوگانه دارد که از یکسو ا
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سوي دیگر از ساختارها و نهادهاي وارداتی ناشی از دوره استعمار تاثیر پذیرفته 

میراث استعماري پاکستان، به شدت بر فرهنگ سیاسی و نیز نهادهاي . است

، 20و  19در طول قرون .ساالري در این کشور تاثیر گذاشته استسیاسی و دیوان

حاکمان استعمارگر نهادهاي بوروکراتیک متمرکزي را در این کشور توسعه و 

عدم توازن قدرت . شدهند مدیریت میبسط دادند که ذیل اداره خدمات مدنی

بین نهادهاي بوروکراتیک بسیار قوي که پاکستان از هند به ارث برد و نهادهاي 

ثباتی سیاسی در رین علل بینمایندگی و دموکراتیک بسیار ضعیف یکی از بزرگت

  .)Wilder, 2009: 20( پاکستان از زمان استقالل آن بوده است

نهادهاي دموکراتیک  تر ازبسیار قويهواره نهادهاي بوروکراتیک پاکستان 

تمرکز قدرت در قوه مجریه، معموالً به طور مستقیم یا . اندآن باقی مانده

غیرنظامی به زیان قوه مقننه و قضائیه غیرمستقیم توسط بوروکراسی نظامی یا 

 ترنقش قانونگذاران پاکستانی در طول دوران استعمار، بیش. کنترل شده است

و آنها معموالً  بوداقدامات شاخه اجرایی دولت به  یبخشمشروعیتمشاوره و 

در واقع این شاخه اجرایی دولت بوده . ندنونگذاري به معناي واقعی نداشتابتکار قا

تغییري که در طول . کندبا پشتیبانی بوروکراسی، قانون وضع کرده و میاست که 

زمان اتفاق افتاده این است که قدرت و نفوذ بوروکراسی نظامی تا حد زیادي 

  .نظامی شده استغیرجایگزین قدرت بوروکراسی 

مانند بانکداري، سیمان،  هاییفعالیتدر  هاي انحصاريکارتلدر پاکستان 

ها عالوه بر دستکاري این کارتل. حضور فعال دارندکود و دارو شکر، اتومبیل، 

. دهندهاي مبتنی بر بازار، اقدامات خالف قانون متعدد دیگري نیز انجام میقیمت

به عنوان مثال بازیگران فعال در بخش صنعت پاکستان به منظور حصول اطمینان از 

کارآفرینان جدید  ها به شدت از ورودتسلط خود بر بازار، از طریق کارتل
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ها به حدي است که در موارد حجم و تعداد این کارتل. کنندجلوگیري می

-مختلف دولت را نیز تحت فشار قرار داده و آن در راستاي منافع خود جهت می

  . دهند

دومین میراث استعماري که هنوز هم به شدت بر فرهنگ سیاسی و نهادهاي 

گذارد، نهادینه شدن روابط سیاسی ر میپاکستان و نیز سیاست انتخاباتی تاثی

مدیران بوروکراسی با توجه . پیرو بین بوروکراسی و نخبگان محلی است -حامی

اي پروري، زمینداران فئودال، رهبران مذهبی و رهبران قومی و قبیلهبه روابط حامی

آوري گیري مشترك به منظور فراهم کردن ثبات سیاسی و جمعرا به تصمیم

این روابط بین بوروکراسی و نخبگان محلی پس از . کردنددعوت میدرآمدها 

پروري، نفوذ و دهندگان حامیاستقالل، تقویت شد و بوروکراسی را به عنوان ارائه

بوروکراسی نقش مهم. کننده توسعه احزاب سیاسی تصویر نمودامنیت و تضعیف

در دولت به عنوان به عنوان حامی نیز به گرایش هر خانواده به داشتن یک عضو 

:Wilder( دهنده حمایت کمک کرده استحالل مشکالت و ارائه 2009: 20-

21(.  

هاي مختلف پاکستان در مبارزه با فساد نشانگر آن بررسی اقدامات دولت

است که پیشرفت محدود در اصالح نظام اداري در این کشور به علت عدم 

هاي گذشته ا در طول دههآگاهی در مورد آنچه باید انجام شود نبوده زیر

هاي مختلف دولتی انجام مطالعات بسیاري درباره اصالحات اداري توسط سازمان

  .شده و مشکالت مربوطه در این زمینه مطرح شده است

شدن بوروکراسی و خروج کارکنان شایسته و متخصص نظامی زدگی،سیاست

  . از مهمترین دالیل رسوخ فساد در نظام اداري پاکستان است
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  کراسیوزدگی بورسیاست -1

زدگی بوروکراسی یکی از مشکالت اصلی نظام اداري در جوامع در سیاست

هاي مختلف با این حال به قدرت رسیدن دولت. حال توسعه به ویژه پاکستان است

  . این مشکل نظام اداري را دچار قبض و بسط نموده است

گذاري ی در سیاستبوروکراسی غیرنظامی نقش غالب 1971تا  1947از سال 

پاکستان ایفا کرد و به همین دلیل کنترل اندکی از سوي سیاستمداران بر آن 

در طی این مدت، حوزه محدودي براي دخالت سیاستمداران . گرفتصورت می

ي پاکستاناداروجود داشت، به طوري که بوروکراسی به ویژه خدمات 
1

بر  

داشت و به همین دلیل قادر به گزینش، آموزش، حفظ و ارتقاء اعضاء نظارت 

هاي سیاسی هاي دانشجویی و ناآرامیتظاهرات. حفظ استقالل سازمانی خود بود

منجر شد و با جنگ  1969خان در سال که به فروپاشی حکومت ژنرال ایوب

انجامید، به طور  1971گیري بنگالدش در سال خونین داخلی همراه شد و به شکل

یت هر دو بوروکراسی نظامی و غیرنظامی را جدي ظرفیت سیاسی و مشروع

از این  1971ذوالفقار علی بوتو پس از به قدرت رسیدن در سال .تضعیف نمود

هایی را براي جبران عدم تعادل قدرت بین برداري کرد و سیاستنقطه ضعف بهره

  .نهادهاي منتخب و غیرمنتخب دولت طراحی کرد

هاي خود کمی پس از به قدرت ها و سیاستبوتو با هدف پیشبرد برنامه

یکی از . رسیدن، تعداد زیادي از کارکنان بخش خدمات مدنی را بازنشسته کرد

 اهداف این اقدام که با اصالحات گسترده اداري نیز همراه شد تضعیف کادر

راهبرد اصلی بوتو . و افزایش نفوذ سیاسی و کنترل بوروکراسی بود يادارخدمات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 Civil Service of Pakistan
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ستخدام جانبی به عنوان راهی براي افزایش نفوذ سیاسی در خصوص نظام اداري، ا

ها در مقابل بوروکراسی ها و برنامهبر بوروکراسی و تضمین اجراي سیاست

  .نمودخودمحور بود که در برابر تغییر مقاومت می

این راهبرد بوتو که عواقب بسیار گسترده و مخربی براي اثربخشی و 

 1973بر برداشتی از قانون اساسی سال یکپارچگی نظام اداري داشت، مبتنی 

- ها، که در قوانین اساسی دورهاین حمایت. درباره حمایت از کارکنان اداري بود

هاي مختلف در پاکستان وجود داشت، شامل تدابیر حمایتی در برابر اخراج، 

کاهش رتبه و یا بازنشستگی اجباري کارمندان دولت بود که عامدانه براي 

به این ترتیب سیاسی شدن خدمات . ظام اداري طراحی شده بودتضعیف استقالل ن

توان به وضوح قبل و بعد زدگی را مینتایج این سیاست. مدنی به سرعت دنبال شد

از انتخابات در پاکستان مشاهده کرد هنگامی که هزاران نفر از کارمندان دولت 

رده یا جابجا هاي اربابان سیاسی خود ارتقاء پیدا کدر جهت خدمت به خواسته

این در حالی است که جابجایی، انتقال و یا ترفیع بدون حمایت یک . شوندمی

هرچند سیاسی شدن . اي دشوار استحامی سیاسی براي کارمندان به طور فزاینده

بوروکراسی در نتیجه اصالحات اداري بوتو این نتیجه مثبت را داشت که به 

نمود اما سوء ي غیرمنتخب اعطا مینمایندگان منتخب نفوذ بیشتري بر نهادها

که به نحوي استفاده مکرّر از این نفوذ منجر به سیاسی شدن خدمات مدنی شد 

  .)Wilder, 2009: 21-23( را زیر سوال برد آنطرفی و شایستگی مفهوم بی

شدن بوروکراسینظامی -2

نظام اداري پاکستان که در زمان استعمار انگلستان کامالً جنبه بوروکراتیک 

داشت پس از استقالل این کشور به تدریج از کارکرد تخصصی خود خارج و 

تحت نفوذ سیاستمداران و نظامیان قرار گرفت و به این ترتیب بوروکراسی تابع 
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نقش ارتش در استقالل  به دلیل. هاي نظامی و غیرنظامی گردیدنفوذ سیاسی دولت

ترین پاکستان، نظامیان موفق به تقویت و تحکیم جایگاه خود نه تنها به عنوان قوي

ترین نهاد سیاسی و گروه فشار نهاد بوروکراتیک پاکستان، بلکه به عنوان قوي

  .شدند

-، رژیم نظامی تحت زعامت ژنرال ایوب1969تا سال  1958هرچند از سال 

ي اتخاذ نمود اما به طور کلی اداري کنترل اختیارات خدمات خان اقداماتی را برا

نظامی شدن . رابطه نزدیکی بین ارتش و بوروکراسی غیر نظامی وجود داشت

الحق در سیستماتیک بوروکراسی به دنبال سقوط دولت بوتو توسط ژنرال ضیاء

بسیاري از . به صورت جدي آغاز شد 1977یک کودتاي نظامی در سال 

ارشد نظام اداري از سقوط بوتو استقبال کردند چرا که معتقد بودند کارمندان 

الحق با ضیاء. اصالحات اداري وي، قدرت و استقالل آنها را تضعیف کرده است

وارد کردن افسران نظامی به بوروکراسی غیرنظامی برخی از اصالحات بوتو را به 

دیگر موقعیت  عقب برگرداند و با این کار باعث شد بوروکراسی غیرنظامی

این اقدام وي باعث شد حاکمان . برجسته خود در سیاستگذاري را به دست نیاورد

نظامی و غیرنظامی که در پی منافع سیاسی بودند به استخدام افراد در بوروکراسی 

به منظور حمایت از خود بپردازند تا مطمئن شوند در نظام اداري مقاوم در برابر 

. هایشان دارندهاي کلیدي براي پیشبرد سیاستر موقعیتتغییر، وفاداران خود را د

خان و بوتو سعی کردند تا حد امکان از ورود افسران نظامی به هرچند ایوب

جانشین . بوروکراسی غیرنظامی خودداري کنند اما این عمل هرگز نهادینه نشد

در رده  الحق نه تنها افسران بسیاري را استخدام و آنها راآنها یعنی ژنرال ضیاء

بندي که بر باالي بوروکراسی قرار داد بلکه این عمل را با استقرار نظام سهمیه

هاي غیرنظامی به افسران هاي خالی در بوروکراسیدرصد از پست 10اساس آن 
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اوج این اقدام به دولت پرویز مشرف . شد، نهادینه کردنظامی تخصیص داده می

بازنشسته نظامی در بوروکراسی در سطح گردد که اقدام به انتصاب افسران برمی

تمام نهادهاي خدماتی اصلی در طول حکومت وي توسط افسران . سابقه نمودبی

این امر شامل کمیسیون خدمات عمومی فدرال . نظامی بازنشسته اداره شدند

مسئول نظارت بر استخدام، دو موسسه آموزشی خدمات مدنی عمده براي افسران 

:Wilder( شودین واحد اصالحات خدمات مدنی نیز میارشد و میانی و همچن

2009: 23-24(.   

بوروکراسی پاکستان به لحاظ تاریخی، ارتش را به عنوان متحد طبیعی خود و 

کرد سیاستمداران را به عنوان تهدید عمده در مقابل قدرت و نفوذ خود قلمداد می

بوروکراسی باعث تغییر هاي ارشد  اما انتصاب گسترده افسران نظامی در موقعیت

ترین نهاد دولتی است اما هنوز هم اگرچه ارتش بدون شک قوي. این دیدگاه شد

ها و نهادهاي دموکراتیک سنت. اش وجود داردهایی بر قدرتمحدودیت

   .تواند آنها را نادیده بگیردپاکستان ضعیف هستند و ارتش می

کارکنان متخصص و شایسته خروج -3

-ی در پاکستان باعث شده بسیاري از نخبگان و فارغضعف نظام دیوان

هی در این کشور بیشتر تمایل به اشتغال در بخش خصوصی و التحصیالن دانشگا

ت غیردولتی داشته باشند و تنها در صورت نیافتن شغل به نظام اداري رغبت خدما

  .  انگیزه نخبگان نسبت به گذشته کاهش محسوسی داشته است. دهندنشان می

شدگان براي پیوستن به خدمات مدنی در انگیزه اصلی ذکر شده مصاحبهسه 

اما با شروع حذف حمایت قانونی . گذشته شامل قدرت، اعتبار و امنیت شغلی بود

ها ، تصور این بود که هر سه این انگیزه1973از خدمات مدنی توسط بوتو در سال 

گزینشی خدمات  در حالی که بسیاري هنوز هم در امتحان.تضعیف شده است
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)1: کنند دالیل اصلی شرکت متقاضیان در این آزمون عبارتند ازمدنی شرکت می

نرخ باالي بیکاري ) 2دهد، برداشت نادرست از آنچه خدمات مدنی انجام می

تمایل به داشتن یکی از اعضاي خانواده ) 4هاي فساد و فرصت)3التحصیالن، فارغ

  .راي حل مشکالتحامی قدرتمند بدر بوروکراسی در جهت دسترسی به 

-رتبه، کمیکی دیگر از مشکالت جدي موثر بر جذب و حفظ کارکنان عالی

این باعث شده به کارمندان سطوح .شدن حقوق و دستمزد در طول زمان است

تر دستمزدي قابل رقابت با بخش خصوصی پرداخت شود در حالی که در پایین

دستمزدي کمتر از بخش خصوصی  مورد کامندان عالی بطور قابل توجهی

در دهه گذشته، بخش خصوصی به ویژه در بانکداري و . شودپرداخت می

-اي رشد کرده و این بدان معنا است که فارغارتباطات راه دور به طور فزاینده

توانند درآمد قابل توجهی از کار در بخش خصوصی در التحصیالن نخبه می

:Wilder, 2009(رندمقایسه با خدمات دولتی به دست آو 25-26.(  

  

هاي مبارزه با فساد در پاکستانسیاست

با توجه به حجم گسترده فساد در پاکستان که بخش عمده آن ناشی از 

هاي سابق این کشور به اقدامات مختلفی براي ساختارهاي مستعد است دولت

برد ملی از مهمترین این اقدامات تدوین سند راه. اندکنترل فساد مبادرت ورزیده

یملی پاسخگوی دفترضدفساد است که توسط 
1

تهیه  2002این کشور در سال 

به منظور تدوین این سند تیمی متشکل از کارمندان سطوح میانی از . شده است

هاي مرتبط، انتخاب و به سه گروه تقسیم شدند که هریک از این وزارتخانه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 National Accountability Bureau
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اي نفر از شرکت مشاورهنفر از اعضاي دولتی و یک  3تا  2گروهها متشکل از 

اصالحات حقوقی و قضایی، : این گروهها بر سه حوزه زیر متمرکز شدند. بودند

  .اصالح نظام اداري، نهادهاي مسئول مبارزه با فساد

اي از طریق برگزاري صدها اي گستردهدر مرحله اول طرح، اقدامات مشاوره

ی و محلی انجام شد کارگروه در سطوح فدرال، استان 18جلسه، هشت کارگاه و 

  . تا دیدگاههاي متخصصان و نخبگان در خصوص این طرح بررسی شود

در مرحله دوم، یک میزگرد تحقیقاتی پیرامون بهترین اقدامات اصالحات 

هاي الزم توسط تیم ضدفساد همراه با نظرات متخصصان براي ارائه راهنمایی

  .کننده طرح تشکیل گردیدتدوین

 300گاه بزرگ در سطح فدرال با حضور بیش از در مرحله سوم یک کار

طرح . نویس راهبرد تشکیل گردیدالمللی براي بحث پیرامون پیشنخبه ملی و بین

به کابینه ارائه شد  2002جمهور تائید و در سپتامبر توسط رئیس 2001در اکتبر 

)Schultz, 2007: 158-159   .(  

نامه یري از فساد و آیینسند مذکور به همراه قوانینی چون قانون پیشگ

برخی از قوانین اصلی ضدفساد در پاکستان را  1999پاسخگویی ملی مصوب 

این کشور از حیث تشکیل نهادهاي مسئول جلوگیري و مبارزه با . دهدشکل می

-فساد اداري پیشرو است و نهادها و سازمانهاي مختلفی به این منظور تشکیل شده

یوان به دفتر حسابرسی عمومتاز جمله این نهادها می. اند
1

حسابداري  سیون، کمی

عمومی مجلس ملی
2

ن، دفتر آمبودزما
3

یو دفتر بازسازي مل
4

با این . اشاره کرد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 Auditor General Office

2
 National Assembly Public Accounts Committee

3
 Ombudsman Office

4
 National Reconstruction Bureau
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وجود، فساد اداري در پاکستان همچنان یکی از مشکالت دولتمردان این کشور 

  . باقی مانده است

سند : ودشدستور کار اصالحات اداري در پاکستان از دو منبع ناشی می

راهبردي کاهش فقر و چارچوب توسعه میان مدت این سند که هر دو همسو با 

هاي راهبردي سند کاهش فقر شامل این اولویت. اهداف توسعه هزاره هستند

پذیري، بهبود اثربخشی دولت و تقویت حفظ رشد و بهبود رقابت: موارد است

  ). Schultz, 2007: 158(پذیرواگذاري، بهبود زندگی و حمایت از جمعیت آسیب

طرح تمرکززدایی از قدرت، از دیگر اقدامات دولت پاکستان در جهت رفع 

هدف این طرح که از . موانع سالمت اداري و اقتصادي در این کشور بوده است

اعالم شد تمرکززدایی مالی، سیاسی و اداري از  2000سوي پرویز مشرف در سال 

اگرچه . امات محلی در شهرهاي بزرگ بودطریق تفویض اختیارات از مرکز به مق

ها بهبود پیدا کرده است اما منتقدان با این طرح ارائه خدمات در برخی حوزه

معتقدند شعار توانمندسازي مناطق در واقع تالش براي متمرکز کردن قدرت در 

رسد واگذاري بیش از آنکه فساد را کاهش داده به نظر می. دولت مرکزي است

ها و مقامات منتخب را حداقل جویانه توسط بوروکراتتار رانتباشد فرصت رف

  .مدت افزایش داده استدر کوتاه

هاي دولت پاکستان در سالیان اخیر اقداماتی در جهت اصالح شاخص

حکمرانی و بهبود وضعیت اداري و مالی این کشور انجام شده است که این 

با اهداف توسعه هزاره  اقدامات بر دو سند اصلی متکی بوده و هر دو همسو

-و چارچوب توسعه میان سند راهبردي کاهش فقر: باشدسازمان ملل متحد می

هاي راهبردي سیاست کاهش فقر حفظ رشد و اولویت). 2005 -2010(مدت
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پذیري، بهبود اثربخشی دولت و تثبیت واگذاري، بهبود زندگی و بهبود رقابت

  ). Schultz, 2007: 150(پذیر اعالم شده استحمایت از اقشار آسیب

المللی پاکستان در سالهاي گذشته سعی نموده روابط خود را با سازمانهاي بین

دخیل در امر مبارزه با فساد نیز گسترش دهد و به این منظور تاکنون دو قرارداد 

یکی طرح اقدام علیه فساد سازمان . المللی ضد فساد را امضاء نموده استبین

بانک توسعه آسیا براي آسیا و اقیانوسیه که در سال  -همکاري اقتصادي و توسعه

به تایید دولت پاکستان رسید و دیگري کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان  2001

رسیده است  به تصویب دولت این کشور 2007ملل متحد که در سال 

)Transparency International, 2009: 280(.  

از جمله اقداماتی است که  2007فرمان آشتی ملی پرویز مشرف در اکتبر 

این فرمان،  به نظر آنها. دفساد در این کشور قرار گرفتمورد انتقاد کارشناسان ض

مجرمان نشینی در مبارزه با فساد است زیرا امکان تعقیب بسیاري از عقب نوعی

اعضاي پارلمان با استناد به اینکه این فرمان امکان حفاظت . بردمالی را از بین می

کند آن را ارائه کرده بودند زیرا بر اساس آن بیشتر از نمایندگان را فراهم می

-امکان بازداشت هیچ عضو پارلمان یا مجامع استانی بدون در نظر گرفتن توصیه

  .وجود نداشتهاي ویژه استانی یتههاي کمیسیون ویژه مجلس یا کم

هاي این کشور و کشف دولت پاکستان در جهت ارزیابی ظرفیت زیرساخت

نتایج این طرح که به طور . میزان فساد در بخشهاي مختلف طرحی را انجام داد

 2007ریزي پاکستان در نوامبر مشترك توسط بانک جهانی و کمیسیون برنامه

هاي  فساد در بخش تامین درصد از هزینه 15ر حدود داد دمنتشر گردید نشان می

منظور به. میلیارد روپیه است 150آن بیش از خدمات نهفته است که ارزش 

پذیري و کاهش انحصار در محیط بازرگانی این کشور، در اکتبر افزایش رقابت

تشکیل  2007یک کمیسیون رقابت جدید بر اساس فرمان رقابت 2007سال 
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خود را تامین یک چارچوب قانونی براي ایجاد یک محیط گردید که هدف 

تجاري بر اساس رقابت سالم و حرکت به سمت بهبود کارآمدي اقتصاد، توسعه 

پذیري و حمایت از مصرف کنندگان در مقابل اقدامات ضد رقابتی اعالم رقابت

هاي این کمیسیون در یکی از اولین اقدامات خود، تصمیم مجمع بانک. نمود

- در خصوص نرخ سود و سایر شرایط و ضوابط مربوط به حساب) PBA(تانپاکس

  ).Ibid, 280-288(هاي سپرده را مورد چالش قرار داد

ابتکارات دیگري نیز توسط پرویز مشرف با هدف افزایش پاسخگویی از 

طریق اصالح مدیریت و تامین منابع مالی، اداره مالیات و خدمات عمومی انجام 

انجام شد  2002ر بنیادین در سیاست مالیاتی که در سال یک تغیی. شده است

با این .  دهندگان و مقامات مالیاتی را محدود نمودهاي تقلب بین مالیاتفرصت

حال در فقدان اصالح خدمات مدنی همچون تعدیل دستمزدها، تاثیر این اقدامات 

طرح دسترسی به عدالت. است ناچیز
1
شد نی میکه توسط بانک توسعه آسیا پشتیبا 

نیز تالش دیگري در این زمینه بود که به علت فقدان حمایت سیاسی مخصوصاً از 

برخی اقدامات جزئی براي افزایش . سوي وزارت دادگستري پاکستان عقیم ماند

ها و انتشار ساالنه شفافیت در پاکستان انجام شده که سیستم مدیریت پرونده

میلیون  330رغم این اقدامات و نیز  به. تصمیمات دادگاه عالی از آن جمله است

میلیون دالر کمک فنی در طول سالهاي گذشته از  20دالر در حمایت ار بودجه و 

سازي تکمیل شده هاي ظرفیتسوي بانک توسعه آسیا تنها کسر اندکی از فعالیت

  .و فساد قضایی باقی مانده است

را لی پاسخگویی م دفترانتصاب مقامات دیوان عالی پاکستان،  2010در سال 

این تحوالت در زمینه مبارزه با فساد .به چالش کشید و حتی آن را تغییر داد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 Access to justice project
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ي هاشود متخصصان شایسته در مسئولیتاداري مهم بوده است زیرا باعث می

با وجود این، نمره کلی پاکستان در گزارش یکپارچگی . قرار گیرند "نب"

ها در توان رسانه. بهبود مهمی نیافته است 2008نسبت به سال  2010جهانی سال 

-گزارش فساد هنوز مورد چالش است؛ در حالی که مقررات قانونی آزادي رسانه

هم با تهدید قابل نگاران هنوز ها را تضمین کرده است، در عمل امنیت روزنامه

هاي مهمی از جمعیت پاکستان محروم عالوه بر این، بخش. توجهی روبروست

- اي کردن خدمات دولتی برمیچالش دیگر به اجرا و نیز حرفه. باقی مانده است

آمبودزمان ملی نسبتاً اثربخش است، اما مشکالتی در تقویت پاسخگویی . گردد

از آنها از محدودیت منابع رنج می برند  هاي مجري وجود دارد که بسیاريسازمان

)Global Integrity, 2010.(  

یکی از مهمترین دالیل عدم موفقیت مبارزه با فساد در پاکستان به نظام فدرالی 

نظام فدرالی در این کشور باعث پراکندگی بیش از حد . گردداین کشور بازمی

هاي یت سیاستهاي مختلف دولتی شده است و این موضوع زمینه موفقبخش

هاي دولت. وضع شده از سوي دولت مرکزي را با چالش مواجه نموده است

هاي مختلف دولت پاکستان نیز در ایجاد سازوکارهاي هماهنگی منطقی بین بخش

ها و مجامع تخصصی، رهبري نظامی و در سطح فدرال و استانی، وزارتخانه(

  . اندناکام مانده) غیرنظامی

  

  

  بارزه با فساد در پاکستاننهادهاي مسئول م

سیاستگذاري ضدفساد در پاکستان بازیگران متعددي را در بر دارد که هریک 

ارتش، . ها هستندتوجهی در تدوین و اجراي این سیاستداراي نقش و تاثیر قابل
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ها هر یک به نوعی در احزاب سیاسی، پارلمان، نظام اداري، جامعه مدنی و رسانه

  .هاي ضدفساد دخیل هستندتصویب و اجراي سیاستگیري، تدوین، شکل

ارتش پاکستان همچون بسیاري از کشورهاي در حال توسعه به دلیل نقشی که 

داند و با در استقالل این کشور ایفا کرده است خود را حافظ ارزشهاي ملی می

توجه به ضعف بنیادهاي دموکراسی در این کشور، به کرّات در سیاست دخالت 

شود و نمونه آن هاي ضدفساد نیز مشاهده مینفوذ ارتش در بخش. نموده است

  .اشغال مناصبی همچون ریاست اداره ملی پاسخگویی این کشور است

هرچند تکثر و استقالل احزاب در این کشور نسبت به سایر کشورهاي 

خاورمیانه وضعیت بهتري دارد اما احزاب و سیاستمداران آن دچار مفاسد مالی 

-ها کشیده میهاي فساد مالی آنها به رسانهند و هر از چندگاه پروندهزیادي هست

هاي سیاستگذاري ضدفساد و مانع موفقیت این مساله یکی از مهمترین ضعف. شود

  .)Schultz, Op.cit, 155(رود ها در پاکستان به شمار میستاین سیا

ند است از هنظام اداري پاکستان که میراث استعمار انگلستان در شبه قاره

به دلیل حقوق پایین، مزایاي موجود در آن، . برددوگانگی ساختاري رنج می

فقدان امنیت شغلی و کمبود اصول اخالقی حجم تخلفات انجام شده در این نظام 

هاي فساد خرد از قبیل رشوه، اختالس و کالهبرداري در پرونده. اداري باالست

صادي را به خود اختصاص داده د اقتنظام اداري پاکستان حجم باالیی از مفاس

  .است

جامعه مدنی در پاکستان نقش فعالی در پاسخگو نمودن دولت در قبال مفاسد 

هاي چون سوادآموزي هاي غیردولتی در این کشور در حوزهبیشتر سازمان. ندارد

هاي فساد و اصالحات سیاستی در این و بهداشت فعال هستند و کمتر در حوزه

پیمایشی که توسط شفافیت بین الملل پاکستان انجام شده . شوندزمینه وارد می
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جامعه مدنی عالقمند به ورود به مباحثی که آنها مسائل بحث دهد کهنشان می

هاي نامند، نیست؛ به همین دلیل نقش آنها در سیاستبرانگیز یا مقابله با دولت می

,Schultz(مبارزه با فساد در پاکستان بسیار کمرنگ است  155(.  

هاي مرتبط با مساله نظارت و عالوه بر نهادهاي فوق، موسسات و سازمان

واحدهاي نظارتی در پاکستان در سطح . اندمبارزه با فساد در پاکستان شکل گرفته

. جمهور دفتر وفاقی محتسب را زیر نظر خود داردرئیس. اندگانه پراکندهقواي سه

قوه . کننددولتی زیر نظر قوه مقننه عمل میهاي کمیته امور مالی و کمیته حساب

هاي خدماتی کمیسیون بازرسی مجریه کمیسیون خدمات دولتی پاکستان، دادگاه

دادگاه تجدیدنظر . فدرال و واحدهاي بررسی شکایات مردمی را در اختیار دارد

با این وجود ). 128: 1385طالقانی، (کند قضایی نیز زیرنظر قوه قضائیه فعالیت می

، )نب(هار نهاد تخصصی ضدفساد در پاکستان شامل مجمع ملی مقابله با فساد چ

) آر ايپیپی(حسابرسی کل، وفاقی محتسب و مرکز تنظیم تدارکات دولتی 

  . هستند

است که داراي وظایف پیشگیرانه،  "نب"نهاد اصلی ضد فساد پاکستان 

هاي پرونده وظیفه آن بررسی و پیگیري. بخشی عمومی استاجرایی و آگاهی

هرچند . پردازدها میفساد است و به انتشار گزارش ساالنه پیشرفت این پرونده

بر تمامی دستگاههاي اداري در پاکستان نظارت دارد اما کارکنان دستگاه  "نب"

  ).NAB, 2012(قضایی و پرسنل نظامی تحت نظارت آن نیستند 

ره تحت نفوذ گسترده به طور رسمی، مستقل است اما هموا "نب"رغم آنکه به

جمهور از میان به طور سنتی رییس آن توسط رئیس. ارتش قرار داشته است

مقامات ارشد نظامی منصوب شده است اما رئیس کنونی آن عضو ارشد نظامی 

در بین کارکنان و مقامات اداري  "نب"این برداشت از عملکرد . نمی باشد

دار را ن و کارکنان دولتی سابقهپاکستان وجود دارد که این نهاد، سیاستمدارا
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. اعتبار نمایددهد تا مخالفان و مقامات سیاسی ارشد را بیتحت تعقیب قرار می

قضات و افسران نظامی و همچنین متحدان سیاسی دولت عمالً از هرگونه بررسی 

  .باشندشان ایمن مییا پاسخگویی در برابر اقدامات

میزان . ار در مبارزه با فساد استهاي بسیمدعی موفقیت "نب" با این حال

عالوه بر . درصد است 68، "نب"هاي مورد بررسی توسط محکومیت در پرونده

میلیارد روپیه از منابع مالی به دلیل فساد در سطوح  200کند که ادعا می" نب"این 

تر شده میلیارد روپیه نیز طعمه فساد در سطوح پایین 67باالي دولت اتالف شده و 

هاي به منظور افزایش کارآمدي و استقالل بیشتر خود برنامه "نب". است

  ).Chene, 2008: 8(اصالحات درون سازمانی را طراحی و تدوین نموده است 

حسابرسی کل
1

کننده با فساد اداري در یکی دیگر از دستگاههاي مبارزه 

عتبار این اما فساد ناشی از تبانی بین حسابرسان و کارمندان دولت ا. پاکستان است

به بعد،  2002نهاد را به مدت طوالنی تحت تاثیر قرار داد به همین دلیل از سال 

و حسابداران به منظور مقابله با فساد در هر دو بخش و نیز حسابرسی کل  مقامات

  .تقویت و تمرکز وظایف حسابرسی مالی از یکدیگر جدا شدند

می مجلس شوراي ملی نهاد دیگر ضدفساد در پاکستان، کمیته حسابرسی عمو

هاي دولتی توسط است که طبق قانون وظیفه حسابرسی از نحوه استفاده از بودجه

با وجود آنکه این کمیته باید مستقل . نهادها و موسسات دولتی را به عهده دارد

انتصاب رئیس آن توسط  2006باشد اما طبق گزارش یکپارچگی جهانی سال 

  .ت شده استدولت باعث عدم استقالل آن از دول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 Auditor General
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نهاد رسیدگی به شکایات که در پاکستان با عنوان وفاقی محتسب
1

شناخته  

. شود نهاد دیگري است که وظیفه مبارزه با فساد در این کشور را به عهده داردمی

کند مفهومی وفاقی محتسب که نقش آمبودزمان در کشورهاي غربی را ایفا می

اسالمی براي اطمینان از عدم  تاریخی و اسالمی است که در برخی کشورهاي

وفاقی محتسب در . عدالتی در حق شهروندان تاسیس شده استوقوع اشتباه یا بی

این سازمان . جمهور وقت تاسیس شدبا دستور رئیس 1983پاکستان، در سال 

اختیار بررسی و پرداخت غرامت به کسانی را دارد که به علت عملکرد ضعیف 

قصور سازمان و خواه به دلیل کوتاهی یک مامور دولتی، نظام اداري خواه به دلیل 

جمهور براي مدت چهار سال توسط رئیسوفاقی محتسب. شوندمتضرر می

اختیار بازرسی از همه ادارات دولت فدرال، به جز دیوان عالی شود ومنصوب می

. هاي عالی را داردشوراي عالی قضایی، دادگاه شریعت فدرال و دادگاهکشور،

یکپارچگی جهانی مدعی است که این نهاد از کارآمدي  2006رش سال گزا

چندانی برخوردار نبوده و در برخی مواقع تحت فشار از سوي قوه اجرایی بوده 

مشهوري از مقامات سطح باال که توسط وفاقی محتسب در  هیچ پرونده. است

  .)Chene, 2008: 9(هاي اخیر مورد بررسی قرار گرفته باشد وجود نداردسال

سازمان نظارت بر خریدهاي دولتی
2

نهاد دیگر مسئول نظارت در کشور  

نظارت بر خریدها توسط دستگاههاي دولتی و اجراي پاکستان است که وظیفه

  .هاي دولتی را به عهده دارددر تمام سازمان 2004قوانین خرید عمومی از سال 

هاي صنعت، از یک رئیس، بخش مالی و وزراي وزارتخانه "پی پی آر اي"

سه عضو بخش خصوصی . دفاع، نیرو، مسکن، کار و ارتباطات تشکیل شده است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 Wafaqi Mohtasib

2
 Public Procurement Regulatory Authority(PPRA)
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این . هستند "پی پی آر اي"شوند نیز عضو که توسط دولت فدرال نامزد می

تواند از قدرت خود براي بهبود حکمرانی، سازمان در هرجا که الزم باشد می

و پاسخگویی در قبال خریدهاي دولتی کاال، خدمات و آثار براي بخش  شفافیت

  .استفاده نمایددولتی 

هاي در تالش براي ارتقاء شفافیت و کاهش فساد، روش "پی پی آر اي"

ها در ها و مزایدهعالوه بر این همه مناقصه. خرید کاال را استاندارد نموده است

اقدامات باعث شده موسسه شفافیت این . شودسایت این سازمان درج میوب

ها با پیشبرد تصویب پیمان صداقت به عنوان بخشی پاکستان نیز از این تالش

. میلیون روپیه پشتیبانی نماید 10ناپذیر قراردادهاي عمده دولتی فراتر از جدایی

عالوه بر این، سازوکارهاي شکایت مستقل براي فرایندهاي خرید وجود دارد که 

با این حال، هر بررسی . شوندها در سطوح اداري و قضایی تنظیم میاین سازوکار

بررسی اداري تنها تصمیمات اتخاذ شده . قضایی باید بررسی اداري نیز داشته باشد

تواند براي به چالش کشیدن، به در طول فرآیند مناقصه را پوشش می دهد و نمی

هاي قضایی غیر از ویهعنوان مثال، انتخاب روش خرید و تصمیمات اخذ شده در ر

  .)Chene, 2008: 9-10(مناقصه مورد استفاده قرار گیرد

  هاي مبارزه با فساد در پاکستاننتایج  برنامه

ناکارآمدي نهادهاي دولتی به دلیل کاهش ظرفیت، سیاسی شدن بیش از حد و 

فساد بوروکراسی و مقامات سیاسی توسعه اقتصادي، اجتماعی و سیاسی پاکستان 

عالوه بر این، ناکامی نهادهاي دولتی پاکستان در حمایت . تضعیف کرده استرا 

از رفاه شهروندان، تامین خدمات اجتماعی مناسب و ترویج حاکمیت قانون 

  ).Wilder, op.cit, 19(مشروعیت و ثبات دولت را دچار چالش کرده است 
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ش آن دهد پیشگیري از فساد و جلوگیري از گسترتجربه پاکستان نشان می

دفتر مقابله با فساد و جرم سازمان ملل . نقش مهمتري نسبت به مبارزه با فساد دارد

متحد معتقد است براي پیشگیري از فساد نیاز به شرایطی از جمله شفافیت نظام 

اي سالم سیاسی و اداري است که از طریق دسترسی به اطالعات و فعالیت رسانه

اي طراحی، اجرا و تثبیت اقدامات الزم براي وجود اراده سیاسی بر. شودفراهم می

حذف رفتارهاي فاسد، توان نهادي براي تضمین اجراي عملی تعهدات سیاسی از 

بازدارندگی نه تنها به معناي تعقیب و مجازات متعارف بلکه . دیگر عناصر است

بازدارندگی اداري، انضباطی، مالی و اقتصادي عامل مهم دیگر در مبارزه با فساد 

درگیر نمودن تمامی ذینفعان اصلی از جمله جامعه مدنی در این زمینه الزم .تاس

  ).27-28: پیشینالنگست، (رسد به نظر می

اقدامات مختلف براي مبارزه با فساد در پاکستان طی چند دهه گذشته راه به 

بر اساس تحلیلی که سند استراتژي ملی مبارزه با فساد اداري در . جایی نبرده است

نخست اینکه اراده و : کشور ارائه کرده دلیل این عدم موفقیت دو چیز استاین 

شود و حمایت سیاسی الزم براي رسیدگی به هر پرونده، به سرعت تضعیف می

شود هاي سیاستی با یک برنامه مشخص براي اجرا پشتیبانی نمیدوم اینکه توصیه

)Schultz, 153.(  

براي توسعه سازوکارهاي نهادي  هاي مختلفی در طول سالیان گذشتهتالش

راهبرد ملی مبارزه با فساد، که . جهت رسیدگی به این مشکالت انجام شده است

 "نب"کند و ارائه شد، طرح جامعی براي مقابله با فساد پیشنهاد می 2002در سال 

  .ها برخوردار استنیز از قدرت زیادي براي بررسی و تعقیب پرونده

هایی است که در آن فساد پاکستان یکی از حوزهفرایند تدارك دولتی در 

هایی در مناقصات باز و رقابتی در در قوانین پاکستان محدودیت. افتداتفاق می
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ها و با این حال، اطالعات مربوط به هزینه. اعطاي قراردادهاي دولتی وجود دارد

  . گیردهاي دولت همیشه در معرض عمومی قرار نمیگیريتصمیم

ساختار توان گفت طور خالصه میل گسترش فساد در پاکستان بهدر بیان عل

و شیوع فساد  ظهورها، به فارغ از اهداف رهبران دولت در این کشور، مستعد فساد

از  مهد که کنترل خودکااد رخ  یزمانین اتفاق ا. در این کشور منجر شده است

برو شده و رو  سیاسی با چالش جدي رو  طریق آزادسازي اقتصادي و تمرکززدایی

ساختار دوگانه در این کشور که میراث استعمار انگلستان . گذاشت اضمحاللبه 

باشد نیز باعث وجود ابهام در قوانین و وظایف نهادهاي بر شبه قاره هند می

سیاسی  ،رغ از این موضوعفا. مختلف دولتی و مبارزه کننده با فساد شده است

بودن اقدامات قضایی به بهانه فساد، بخشی از معضل فرآیند سیاسی بوده و به 

  .شود محسوب می پاکستانعنوان مانعی در تحقق مقابله با فساد در 

هاي آن کشور شولتز در تحقیق جامعی که درباره فساد در پاکستان و سیاست

هاي مانع اجراي سیاست براي مقابله با این پدیده انجام داده است عوامل زیر را

  :ضدفساد در پاکستان قلمداد کرده است

 فقدان رهبري سیاسی به این معنا که به علت قدرت بیش از حد ارتش

در ساختار پاکستان، نظامیان بیش از سیاستمداران بر ساختار این کشور 

.کننداعمال نفوذ و قدرت می

 وان مهمترین به عن "نب"محدودیتهاي ساختاري که پیامد اختیارات

.نهاد ضدفساد در این کشور است

 ملی پاسخگویی که با  دفترجایگاه ضعیف راهبرد ملی مقابله با فساد در

.تغییر وضعیت راهبرد به سیاست در این انجمن اتفاق افتاد
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  فقدان تقاضا براي اصالح از سوي بازیگران بیرونی که ناشی از ضعف

.ی در این موضوع استنظارت پارلمان و عدم ورود جامعه مدن

که باعث شده استراتژي ملی مبارزه با فساد، ارتباط ضعیف با مردم

. بیشتر انتزاعی باشد تا واقعی

انتظارات ایجاد شده که با درخواست براي اصالحات سازگار نیست.  

طور خالصه درسهاي زیر معتقد است به ويبا توجه به این عوامل بازدارنده، 

  :نحوه سیاستگذاري مقابله با فساد در پاکستان گرفتتوان از را می

 مکن استهاي ضدفساد میک فرآیند سیاسی مشروع سیاست نبوددر 

دنبه آسانی مضمحل شو

 الگوي سامانه ملی سالمت در انتخاب نقط عزیمت مناسب براي تدابیر

ضدفساد ناکام بوده است 

ي و ظرفیت درخواست براي انجام اصالح مستلزم تعهد نهادهاي مجر

آنها و نیز مشاوره و حمایت مداوم است

هاي جامع در سطح ملی در چارچوب دولت متمرکز ممکن سیاست

است بر خدمات کلیدي، تاثیر محدودکننده داشته باشد

تواند کند شودبدون ارتباطات و پایش مناسب، حرکت در اجرا می

تغییرات  هاي ضدفساد درمقابلتدابیر حمایت نهادي باید از سیاست

.)Schultz, 2007: 162-169(سیاسی حمایت نمایند 
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مطالعه و بررسی اقدامات انجام شده در مبارزه با فساد اداري و مالی در 

هاي تواند منجر به شکست سیاستدهد عوامل مختلفی میپاکستان نشان می

توان در این موارد خالصه برخی از مهمترین این دالیل را می. گرددضدفساد 

  :کرد

 عدم توجه کافی به بعد سیاسی در سیاستگذاري مبارزه با فساد که باعث

شود بسیاري از راهبردهاي مبارزه با فساد از یک دولت تا دولت بعد می

  .و حتی از آغاز تا پایان دوره یک دولت، تدوام نداشته باشد

 ها و راهبردهاي دار اجراي سیاستنهادهاي دولتی عهدهمدیران و

  .هاي مبارزه با فساد ندارنداي در برنامهمشارکت فعاالنه ضدفساد،

 نهادهاي دولتی مسئول هماهنگی و نظارت بر راهبردهاي ضدفساد

معموالً فاقد اقتدار، حمایت یا ظرفیت سیاسی براي تشویق یا اجبار 

  . ها براي اجراي تدابیر اتخاذ شده هستندوزارتخانه

ضدفساد غالباً ظرفیت  هايتسیاساجراي نظارت بر  نهادهاي مسئول

  .الزم براي پایش فرآیند اجرا را ندارند

فقدان اطالعات و ارتباط بین نهادهاي مجري، بازیگران سیاسی، رسانه-

.کندها را منتفی میسیاستموثر اجراي  امکانها و عموم مردم 
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  فرجام سخن

است  اي چندبعدي و پیچیدههاي اجتماعی، مسالهفساد همچون سایر پدیده

هاي گیري آن و پیشگیري و مبارزه با ریشهکه حل آن مستلزم بررسی دالیل شکل

آنچه مسلم است اینکه نهادسازي و قانونگذاري صرف این مشکل را . آن است

دهد در هاي مبارزه با فساد در پاکستان نشان میبررسی سیاست. حل نخواهد کرد

ده مجریان و آماده نبودن محیط صورت نداشتن راهبرد مناسب و دقیق، فقدان ارا

اجتماعی و فرهنگی، مقابله با فساد عمالً غیرممکن است حتی اگر قوانین و 

  . نهادهاي زیادي در این خصوص وجود داشته باشد

هاي ضدفساد در ناکامی سیاستدهد یکی از عوامل مهم ها نشان میبررسی

. جامعه پاکستان است پذیرش فساد و کنار آمدن با آن از سوي اکثریتپاکستان 

تا زمانی که مقامات دولتی خود متهم به فساد مالی باشند و انگیزه عالوه بر این 

از دیوانساالري براي پیشبرد منافع شخصی خود واقعی آنها، کاهش فساد نباشد و 

توان اجتماعی مستعد فساد باشد نمی-ساختارها و محیط سیاسیاستفاده کنند و 

  .یت این قبیل اقدامات داشتامید چندانی به موفق
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