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  مقدمه 

هـاي علمـی و   پـژوهش  ارایـه مبـارزه بـا فسـاد و     يهتولید دانش در عرص

ها در این زمینه و بالطبع کنترل فساد در ابعاد آگاهی يکاربردي باعث ارتقا

عملی بـراي مبـارزه بـا     راهکارهاي ارایهبدیهی است که . گرددمختلف می

فساد مستلزم شناخت جدیـدترین اطالعـات و دسـتاوردهاي پژوهشـی در     

  .سایر کشورها و استفاده از تجارب موفق در این زمینه است

 باهدفهاي سالمت اداري و مبارزه با فساد مرکز مطالعات و پژوهش

آشنایی پژوهشگران و کارشناسان سازمان بازرسی بـا آخـرین اطالعـات و    

ها و ابزارهاي ضـد  شناختی از برنامه ارایهدستاوردهاي علمی و پژوهشی و 

کنـد کـه حـاوي    را منتشـر مـی  » همه با هم علیـه فسـاد  «نامه فساد، ویژه

، اخبـار مهـم،   منتشرشـده المللی، آثار هاي بینجدیدترین اقدامات و فعالیت

زمینـه   هـاي نـوین در  المللی، جدیدترین ابزارهـا و روش هاي بینکنفرانس

  .ارتقاي سالمت اداري و مبارزه با فساد است

نامـه بـه معرفـی برخـی مراکـز      به این منظور، در این شماره از ویژه

 شـده  گرفتـه کـار  هاي نـوین بـه  دار مبارزه با فساد، دستاوردها و روشعهده

براي جلوگیري از فساد، معرفی نهادهاي رسمی مبارزه بـا فسـاد و آخـرین    

 شـده  پرداختهالمللی هاي بینربوط به برگزاري کنفرانساخبار و اطالعات م

در زمینـه   انتشـاریافته هـاي  یکی از جدیدترین کتـاب  ،عالوه بر این. است

  .است شده معرفیسالمت اداري و مبارزه با فساد نیز 

  
  سالمت اداري و مبارزه با فساد هاي پژوهشمرکز مطالعات و 



  

  

  

  معرفی مراکز مشاوره ضد فساد

  المللن شفافیت بینسازما
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نظرسـنجی افکـار    تـرین  بـزرگ ،المللسازمان شفافیت بین 2013در سال 

در ایـن نظرسـنجی   . عمومی را در سراسر جهان در مورد فسـاد انجـام داد  

آنچه ایـن  . کشور مختلف اخذ شد 107هزار نفر از  114نظرات و تجربیات 

سراسـر جهـان از فسـاد     بر این موضوع بود کـه مـردم   تأییديافراد گفتند 

هاي سیاستمداران، گسترده، عدم پاسخگویی، شفافیت و صداقت در فعالیت

خواهـان تغییـر فـوري     و مقامات دولتی و مدیران تجاري ناراضـی هسـتند  

اعتقاد داشتند که شهروندان عادي  موردبررسیدرصد از افراد  67. باشندیم

هـا اظهـار   درصـد آن  69بـیش از   توانند در مبارزه با فساد مؤثر باشند ومی

که رویکرد مردم نسبت بـه  درحالی. توانند آن را گزارش کنندداشتند که می

صـورت چشـمگیري   هـاي واقعـی بـه   گزارش مثبت است، اما گزارش ارایه

انـد یـا   از کسانی که فساد را تجربه کـرده درصد 74در اروپا . پایین هستند

  .اندرا گزارش ندادهاند که آن اند اظهار داشتهشاهد آن بوده

. کندموانع بسیاري وجود دارد که از صحبت کردن افراد جلوگیري می

  سسـات بـراي مقابلـه بـا فسـاد کـم اسـت و        ؤاعتماد عمومی به توانایی م

قـوانینی کـه   . هسـتند  اعتمـاد  غیرقابـل دهـی مـبهم و   هاي گـزارش کانال

و یـا وجـود    شـود افشاکنندگان را محافظت کند به طرز مناسبی اجرا نمـی 

داننـد کـه   خبر هسـتند و یـا نمـی   شهروندان اغلب از حقوق خود بی. ندارد

  .کارگیرند بهچگونه آن را 

منظور توجه به این موانع و تشویق شهروندان به صـحبت کـردن و   به

هـان  کشـور از سراسـر ج   62المللـی در  گزارش فساد، سازمان شفافیت بین

این مراکز براي اولین بـار  . کرده است اندازيمراکز مشاوره ضد فساد را راه

انـدازي شـد و   صورت آزمایشـی راه سال پیش در جنوب شرقی اروپا به 10

  .توانست پشتیبانی مؤثري از شاهدان و قربانیان فساد انجام دهد
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این به معنی داشتن دانش و مبارزه با فساد نیاز به ابزار حقوقی دارد و 

که مراکز مشاوره با توجه به این. ل استهایی براي رسیدگی به مشکیوهش

ضد فساد درك کاملی از بازیگران و نهادهاي مسـئول مبـارزه بـا فسـاد و     

   انـد بـه شـهروندان در مسـیر حرکتشـان در      توانسـته  ،سالمت اداري دارند

ها تبدیل به فعاالن جامعه آن. گزارش کمک کنند ارایههاي اداري وخمپیچ

  . انداد شدهمدنی در مورد موضوعات ضد فس

کننـد از شـهروندانی   هایی که این مراکـز دریافـت مـی   بیشتر شکایت

باشد که خواهان دریافت اطالعات اساسی یا مشاوره درخصوص مسـیر  می

و  سادگی بهل گاهی یاین مسا. آمیز انجام یک عمل استدرست و موفقیت

شـماره  هاي مناسب اداري یا معرفـی مورد روشرسانی به افراد دربا اطالع

رسـانی و توانمندسـازي   بـراي اطـالع  . شودحل میمرتبط نهادهاي دولتی 

اي تهیه و در دسـترس عمـوم قـرار    صورت گستردهافراد، جزوات راهنما به

تـا   ایجادشـده سـایتی  وبدر مجارسـتان   مثـال  عنـوان  بـه . داده شده اسـت 

اداري بـه  اطالعات مفید را درباره مؤسسات دولتی دخیل در مبارزه با فساد 

به یک کتابخانه آنالیـن   شدن تبدیلهدف این پورتال . دهد ارایهمخاطبان 
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موضوعات کلیدي مانند بهداشـت و  ورد مهایی درحلل و راهیمسا يدرباره

  . و تجارت است وپرورش آموزشدرمان، 

این مراکز وابسـته بـه    شده بیاناگر بخواهیم تصویر درستی از اهداف 

دهیم، قرار دادن شهروندان در مسیري که  ارایهلمللی اسازمان شفافیت بین

هـا تبـدیل بـه شناسـایی و     در آن عدم آگاهی نسبت به مشکالت و آسیب

چه باید  کهاین موردآگاهی درشود و میهاتشخیص این مشکالت و آسیب

  .حل و ایفاي یک نقش فعاالنه براي تغییر استراه ارایهدرنهایتکرد و 

  :ر درآمده استدر شکل زیر فرآیند مذکور به تصوی

  

به حل با افراد براي کمک  عاملتاي ضد فساد از طریق مراکز مشاوره

هاي آنان، ظرفیت پاسخگویی نهادهاي مبارزه با فسـاد  مشکالت و شکایت

جاي نهادهاي رسـمی  ایفاي نقش بهمراکز  هدف این. برندنیز باالتر میرا 
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ایـن اعتقـاد هسـتند کـه تنهـا بـا        مبارزه با فساد نیست؛ بلکه برعکس بـر 

  .شودمیحاصل بلندمدتهاي مشترك است که نتایج پایدار و تالش

ر رفع هزاران که مراکز مشاوره ضد فساد دباید گفت درحالیدر پایان

، گرفته انجامهاي تالش باوجوداند، گاهی اوقات مورد فساد کمک کرده

 موردتوجهه در این مراکز از مواردي ک سوم یکحدود . موفق نبوده است

گاهی اوقات فقدان منابع، عدم . شوندگیرند با موفقیت حل میقرار می

صالحیت قانونی مراکز براي ورود به برخی موارد، مشمول مرور زمان 

باعث عدم  ،فقدان شواهد براي اثبات یک مورد درنهایتشدن موضوع و 

  .موفقیت بوده است



  

  

  

  د فسادهاي ضکارگیري برنامهبه

  استخدامیهايدر روش
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یـک سـازمان مسـتقل     GIACC(1(فساد با زیرساختی مرکز جهانی مبارزه

از فساد در  غیرانتفاعی است که منابعی را براي فهم، شناسایی و پیشگیري

منابع ایـن  . کندهاي مهندسی فراهم میوساز و بخشامور زیربنایی، ساخت

ترنتی، مشـاوره و ابزارهـاي مبـارزه بـا فسـاد      مرکز شامل اطالعات آزاد این

نوشتار حاضر از بخش ابزارهاي مبارزه با فساد پایگاه اینترنتـی ایـن   . است

  .  گردیده است ارایهمرکز انتخاب و 

بـا رابطـه در2008العملی است که در سال شامل دستوربخشاین

هايیاستسبهتوجهبا،براي استخدام پرسنل خودسازمانهاي یکروش

  . است شده توصیهفسادبامبارزه

غیرقـانونی  اقـدامات خطـر تخلفـات و  معرضها همواره درسازمان

منظـور بـه اشـتغال، دورهدراسـت ممکـن همچنـین .هستندخودپرسنل

شرکتبهراخودکارفرمایانبیشترسودتضمینیاووکار کسبدرپیروزي

فسـاد بـا کـه قرار گیرنـد شرایطیدریاوتشویق کنندفاسد،معامالتدر

مـدنی وکیفريمجازاتبهاستممکنفساددرشدندرگیر. شوندمواجه

آسـیب اسـت ممکنهمچنین. شودمنجرکارکنانهموسازمانبرايهم

یـا وسـازمان اشـتغال انـداز چشمووکار کسبوشهرتبهناپذیريجبران

کـه اسـت اینعاقالنهاقدام،سازمانیکبرايبنابراین. شودواردپرسنل

آنهـاي برنامـه وفسادبامبارزهسیاستباراسازمانپرسنلممکنحدتا

بـراي کـارکردن هـم کارمنـدان منظراز. کندتضمینراآنرعایتوآشنا

خودکارمندانکههاییسازمان. استمهمهستنداخالقیکههاییسازمان

کـه پرسـنلی ازوگذارنـد مـی نفشـار  تحـت غیرقـانونی هاياقدامبرايرا

،دهنـد مـی گـزارش راآنیـا وانجـام فسـاد ازجلـوگیري بـراي اقداماتی

                                                          
* The Global Infrastructure Anti- Corruption Center  
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کـه همـه کارمنـدانی اسـت   بـه مربوطزیرهايتوصیه .کنندمیمحافظت

  .باشندفسادیاوآسیبمعرضاشتغال دريدورهاست درممکن

  کارمندانصالحیتبررسی

فسـادپذیري درخطـر کمابیشتوانندمیوهبالقصورتبهکهکارمندانی

معلـوم تـا گیرندقرارالزميهابررسیموردکارگیريبهازقبلباید،باشند

آیـا واستمناسبومنطقیهاآنکارگیريبهواشتغالحدچهتاکهشود

مثـال عنـوان به.داردمطابقتفسادضدهايبرنامهباهاآنشخصیتیتیپ

راهمکـاران وکـار  کسـب بارابطهدرگیريتصمیممسئولیتهککارمندانی

وخـدماتی یـا کـاري مناقصاتدرهاییمسئولیتدارايیاودارندبرعهده

ینا.هستندپروژهمدیریتوگواهینامهصدورپیمانکاران،باقراردادامضاي

  :اقدامات زیر باشدشاملتواندمیبررسی

فسـاد بـا هـاي مبـارزه  سیاسـت مـورد در انگو با کارمندوگفت-

وهـا موضـوع   آنآیـا کـه ایـن ارزیـابی و هامصاحبهدرسازمان

ممکـن  چگونـه کـه و این انددرك کردهرا  پیروي از آناهمیت

  . یردگقرار ثیرأتتحتسازماندرها آنبالقوهاست نقش

بـا مربوطـه کشـور کارمند و بررسی اجـازه کـار در  هویتییدأت-

وویزاامکان،صورتدرورانندگیگواهینامهگذرنامه وبررسی

.کاراجازهیا

هـاي صـالحیت بررسـی منظوربهکهمنطقیومعقولاقدامات-

بایـد نگـر آیندهکارکنان. شوندمیانجامدقیقصورتبهپرسنل

رامربوطهمداركوقبلیشغلیهايفعالیتبهمربوطاطالعات

هاآنبرايقبالًکهکسانیمثال عنوان به(نددهارایهسازمانبه
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 ).غیـره وشغلیهايمهارتهايگواهیازاينسخهوکارکرده

.کندبررسیراشدهارایهكمدارصحتبایدسازمانو 

  

هـاي نامـه رضـایت آوردندسـت بهبرايمنطقیاقداماتانجام-

خواسـت دربایدمراجعایناز. پرسنلقبلیکارفرمایانازشغلی

ـ اعالمراخودنظرمکتوبصورتبهتاشود بایـد سـازمان . دکن

ایـن تـا کنندصحبتپرسنلقبلیکارفرمايباتلفنیصورتبه

اسـت بـوده کارفرمااعتمادموردگذشتهدرپرسنلکهاطمینان

تمـایلی قبلـی کارفرمایاناستممکنالبته. آیددستبهخیریا

.باشندنداشتهمکتوبصورتبهاطالعاتاینارایهبه

برانگیـز  جنجـال اقـدامی درراخودقبلیکارفرماي،کارمنداگر-

تلفـن طریـق ازموضـوع ایـن اسـت ممکـن باشد،کردهترك

ارایـه بـه تمـایلی قبلیکارفرمايدیگرحالتیدر. شوداستعالم

گفـتن زااستممکنیاونداردخودکارکنانمورددراطالعات

یکدهندهنشانخود خودي بهتواندمیکهباشدگریزانجزئیات

شغلیسوابق
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اسـت ممکنورد،مایندراستبدیهی. باشدگذشتهردمشکل

قضـاوتی بـه نیـاز بنـابراین کارمنـد؛ نـه وباشدمقصرکارفرما

مهمـی کمـک ،اطالعاتکهاستاینمهمنکته. استصحیح

ودرسـتکاري میـزان بـه بـردن پیوکارمندمنطقیارزیابیدر

.داردجدیدپستبراياوصالحیت

آنجـا تاکنندفعالیتمالیاموردراستقرارکهکارکنانیبراي-

اطمینـان مـالی هـاي سـابقه سـؤ عـدم ازبایداستممکنکه

   کـه نباشـد سـنگین هـاي بـدهی گرفتـار کهاینوشودحاصل

.باشددرستکاريعدمبرايايانگیزهتواندمی

بـه نیـاز سـازمان دولـت، سـابق کارکنـان استخدامبارابطهرد-

ممکنمثالبراي. داردمربوطهدولتیمقرراتهرگونهباتطابق

مـرتبط کههایی حوزهدرزمانیيدورهیکنتواندکارمنداست

.کندکارباشدقبلی خودکارفرمايشغلیفعالیتبا

کارکنـان اسـتخدام فرآیندکهکندحاصلاطمینانبایدسازمان-

.نباشدناسالم،جدید

  شرایط انتصاب

  :باشدزیرمقرراتحاويبایدسندیاوکاريقرارداد

بـا مبارزههايسیاستبامطابقکهکارمندازتعهدیکگرفتن-

.باشدآنازناشیهايبرنامهوسازمانفساد

برابردرمناسبانضباطیاقداماتاجازهسازمانبهکهمقرراتی- 

.را بدهدکنندمیشرکتغیرقانونیهايعالیتفدرکهرمندانیکا
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  سازي کارمندانآگاه

انجـام مراحلـی باید،پیوستسازمانبهجدیدکارمندکهاینمحض به

سازمانفسادبامبارزهسیاستازکارکنانکهگرددحاصلاطمینانتاشود

ازکپـی یکیبایست. اندکردهدركراآنباتطابقچگونگیوهستندآگاه

بـه  الکترونیکـی یـا فیزیکـی صورتهبچهسازمانفسادبامبارزهسیاست

هـایی  در ارتبـاط بـا کارمنـدانی کـه داراي سـمت      .شودداده،کارمند جدید

تواند گیرند، یک مدیر مناسب میهستند که بیشتر در معرض فساد قرار می

  : ها در میان بگذاردصورت حضوري نیز با آنبهموارد زیر را 

فسادبامبارزههايسیاستباانطباقتاهمی-

حوزه کاري کارمندبهمربوطفسادبامبارزهروش-

یاومشکوكیاواقعیفسادهرگونهتوانندمیکارمندانچگونه-

.دهندگزارشراشودفسادبهمنجراستممکنکهموضوعی

کرده،دریافتراسازمانفسادضدهايسیاستازکپییکبایدکارمند

کارمنـدانی این،برعالوه .کندامضاءرا آن،مفاددركازپسوخواندهراآن

بالفاصـله بایسـتی ،دندارقراربیشتريفسادمعرضدرشانشغلیموقعیتکه

  .گیرندقرارمناسبهايآموزشتحتسازمانبهپیوستنازپس

  منافعتضاد

درمنـافع بـالقوه یـا واقعیتضادهرگونهاعالمبهملزمبایدکارمندان

منظـور از تضـاد منـافع ممکـن    . در سازمان باشندآنثبتوشغل مربوطه

کارمنـد در خـانواده اعضـاي ازوجود یکییاشامل عالقه، مالکیت واست

هاي قرارداد سـازمان  شرکا و یا طرفیاهاي کاري سازمان وحوزهازیکی

  .باشد
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یـک بـا ثـال معنـوان بـه (باشـد منافعتعارضدارايکارمندیکاگر

اجـازه کارمنـد بـه نبایـد معمـول طوربه) سازمانکنندهمینتأیاومشتري

عقـد یافروشوخریدبرايگیريتصمیمآندرمدیریتیدخالتگونههیچ

  .شوددادهقرارداد

  انضباطیهايرویه

مناسباقداماتبتواندتاباشدانضباطیهايروشدارايبایدسازمان

،اندکردهنقضراسازمانفسادبامبارزهسیاستکهانیکارمندبرابردررا

ومعقولتحقیقاتیانجامشاملبایدانضباطیهايروش. کنداعمال

بایدکارمند. باشدکارفرماسويازشرایطتمامگرفتننظردرباوعادالنه

. باشدداشتهراخودشموقعیتتوضیحبرايمناسبوکافیفرصت

قانونبامتناسبومعقولباید،شده اعمالوشرتحتمجازاتهرگونه

بهمواردازبرخیوهشداریکبهاستممکنجزئیتخلف. باشدمربوطه

اخراجبهمنجراستممکنعمدهتخلفات. شودمنجراضافیهايآموزش

  .گردد

  هاي غیرقانونیمجازات

بـه کهايملهمعایااقدامیکدرشرکتازامتناعخاطربهنبایدکارمند

تخلـف کارمنـد نظـر ازولـی استمعقولتجاريفرصتیکشرکتنظر

).اخـراج یـا انتقـال انضباطی،اقدامرتبه،تنزلبامثالً(.شودمجازاتاست

تنبیـه موردمشکوكیاواقعیفسادهرگونهگزارشدلیلبهنبایدهمچنین

  .شودواقع
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  اهدافوجوایز

طـور بـه بایدانگیزشیعناصردیگروعملکرداهدافعملکرد،پاداش

ازجلـوگیري بـراي مناسـب هـاي تضمینتاباشدمدیراننظرموردمنظم

مشوقتوانندمیهاپاداشانواعازبرخی .باشدداشتهوجودفسادبهگرایش

،قـرارداد یـک درشـدن برندهبرايپاداشیک،مثال عنوان به. باشندفساد

قراردادهـاي عقـد بـراي رشـوه خـت پردابهتشویقراکارمنداستممکن

همـان به. نددببقراردادبارابطهدرفساديبهراخودچشمیاوکندمشابه

درسـت کـار انجـام بهتشویقراکارمندتواندمیمناسبپاداشیکاندازه

  :بایداستمشوقیاوپاداشارایهبهمایلکارفرمایکاگر،درنتیجه. کند

راپرسـنل توانـد مـی کـه دهـی اداشپـ سیسـتم ازبایدکارفرما-

.نمایداجتنابکندفاسدهايفعالیتدرشرکتبهتشویق

کنداضافهکارمندانپاداشبهنیزرادیگرياملعبایدکارفرما-

ماننداستکارمنداناخالقیهايفعالیتبرايهاییجایزهآنو

.غیرقانونیقراردادانعقادازاجتناب



  

  

  چرا فساد

  ١؟تر استکشورها برجستهدر برخی 

  

  

  

  

  

                                                          
  نس و آندریاس استرازدس، ترجمه رضا دالورينوشته توماس گر -1
      برگرفتـه از سـایت سـازمان شـفافیت     واست توزیع فساد در کشورهاي جهان ينحوه رمورددتصویر فوق -  

.باشدیمالمللی بین
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ـ  اوکـراین  . باشـد بسـیاري از کشـورها مـی   طـور گسـترده مشـکل    هفساد ب

فسـاد   ازمـردم  هاي فاسد را تجربه کرده است و تنفـر اي از دولتمجموعه

 اخیراً. بوده است 2014گسترده، یکی از عوامل سقوط دولت در فوریه سال 

همچنـین  . انـد دانسـته دي عنوان یک مشکل جـ هفساد را ب ،مقامات چینی

  از سـطوح بـاالي فسـاد در افغانسـتان و عـراق در مسـیر       تالش شـده تـا   

تـر از  چرا فساد در برخـی از کشـورها رایـج   اما . شودسازي جلوگیري دولت

تواند این اختالف را توضیح دهد هاي فرهنگی میآیا تفاوتدیگران است؟

  یا عوامل اقتصادي؟

  وت استفساد در بین کشورها متفا

بالفاصله پس از فروپاشـی اتحـاد جمـاهیر شـوروي سـابق، سـاکنان       

ــر از    ــد ســطح فســاد در اســتونی کمت کشــورهاي بالتیــک مشــاهده کردن

ال معمول مطـرح شـده ایـن    ؤس. کشورهاي همسایه، لتونی و لیتوانی است

بود که آیا فرهنگ استونی منجر به فساد کمتر نسبت به لتـونی و لیتـوانی   

و هاي فرهنگی را رد کـرده  استونیایی تفاوت بلندپایهمقام شده است؟ یک 

  .کید کرده استتأجاي آن بر عوامل اقتصادي به

درمـورد کارکنـان   . مند از منافع اقتصادي بدون فساد بـود استونی بهره

داد؛ زیـرا اسـتونی داراي   کس بـه مقامـات اداري رشـوه نمـی    رسمی، هیچ

براي حق واردات رشوه پیشنهاد شـود   کهتجارت آزاد بود و دلیلی براي این

  . توان آن را انجام دادوجود نداشت، زیرا بدون پرداخت هیچ مبلغی می

ازقضا، بعدها زمانی که سه کشور به اتحادیه اروپـا پیوسـتند، اسـتونی    

در سـال  .عمـومی اتحادیـه اروپـا شـد    هاي گمرکی موظف به اتخاذ تعرفه

یـک مـدل پیشـرو در بـین کشـورهاي      عنـوان  هاستونی همچنین ب 1994

هاي سیاسی از بودجه دولت و کـاهش شـدید   مین مالی بخشتأبالتیک در 
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هاي مالی منظور بازگشت تجار ثروتمند براي کمکنقش عوامل سیاسی به

اتخاذ این رویه در کشوري همانند  مسلماً. در ازاي منافع سیاسی مطرح شد

ضاي بیشـتري در مقایسـه بـا    تر با اعلتونی موجب تشکیل احزاب محبوب

  .شوندمین مالی میأهاي کوچکی کنترل و تشود که توسط گروهاحزابی می

سطح فساد در بین کشورها متفاوت است و معیار رایج، شاخص ادراك 

.باشـد مـی المللی منتشر شـده اسـت،  فساد که توسط سازمان شفافیت بین

سـاد و کشـورهاي بـا    کمترین میزان فدرمجموع، کشورهاي با درآمد باال،

  .درآمد پایین، بیشترین میزان فساد را دارند

، دانمارك و نیوزیلند کمتـرین  2013کشور در سال  175بندي در رتبه

و اوکـراین   127روسـیه رتبـه   ،19آمریکا رتبه  متحده ایاالتمیزان فساد و 

کره شمالی و سومالی با بیشترین  ،و افغانستان 171عراق رتبه .بودند 144

  .قرار داشتند 175میزان فساد در رتبه 

  گرهاي مداخلهیا دولت فرهنگ: منابع فساد 

تفاوت در سطح فساد را توضـیح دهـد، چـرا    هاي فرهنگی،اگر تفاوت

فسـاد و   دارايکنند نژاد چینی زمانی که در سرزمین اصلی چین زندگی می

 د را دارند؟کنند کمترین فساکنگ یا سنگاپور زندگی میزمانی که در هنگ

که در کره شمالی میزان فسـاد  درحالی است،را دار کم جنوبی فسادچرا کره

  باال است؟

انگر این است که وقتی به اعمـال  توضیح دیگري نیز وجود دارد که بی

افـراد فاسـد بیشـتري نیـز وجـود خواهنـد        ،شوددانگیز پاداش داده میاسف

هاي خصوصی را یی به شرکتمزایا ارایهاگر کارمندان دولتی اختیار . داشت

دولتـی   ،گـر دولت مداخلـه . داشته باشند، فساد بیشتري وجود خواهد داشت
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اي در معـامالت خصوصـی   است که به کارمندان دولتـی قـدرت گسـترده   

 قدرت عدم اجازه واردات و قدرت صدور مجوز قراردادهاي. دهدسودآور می

نشـان   OECDه اخیر مطالع. گر هستنددولتی دو منبع قدرت دولت مداخله

دادن به مقامات و کارمندان اداري کـه مجـوز قراردادهـاي    دهد، رشوهمی

البتـه همـه قـوانین    . عنوان منابع رایج فسـاد هسـتند  به ،دهنددولتی را می

قدرت کارمنـدان اداري را   ،گر نیستند اما سیاست تجارت آزاددولتی مداخله

از و رقابتی، قدرت تقاضـاي  فرآیند مناقصه ب. کندبراي اخذ رشوه حذف می

اوگیلوي و کاروس تکامـل نهادهـاي   .دهدي کارمندان را کاهش میرشوه

کـه نهادهـاي   اند و دریافتنـد زمـانی  دولتی از قرون وسطی را مطالعه کرده

. تـر اقتصـاد نقـش داشـتند    کردنـد در رشـد سـریع   دولتی کمتر مداخله می

امروزه . کمتر بودند بانفوذایی هدهندگان اولیه دولتانگلستان و هلند توسعه

هاي دولتـی بـزرگ را بـدون    کشورهاي اسکاندیناوي توانایی داشتن بخش

  .رشوه یا بدون قربانی کردن رفاه اثبات کردند

  سنجش مداخله دولت

گیـري میـزان مداخلـه    ، روش رایج اندازهجهانیتجارتشاخص بانک 

ـ    10این شاخص مبتنی بر . دولت است   ولت تجـارت  سـه  اعامـل مـرتبط ب

شروع یـک تجـارت، سـروکار داشـتن بـا مجوزهـاي سـاختاري،        : باشدمی

ران، اگـذ الکترونیکی شدن، ثبت دارایی، دادن اعتبارات، حمایت از سـرمایه 

ــرون  ــات، تجــارت ب ــع مــرزي، قراردادهــاي الزمپرداخــت مالی االجــرا، رف

  .ورشکستگی
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ـ  ک کشـور  الگوي کلی این است که سهولت تجارت با درآمد سرانه ی

قـوانین، مقـررات و اقـدامات     ،درآمـد در کشورهاي کم. رابطه معکوس دارد

که چه کسـی و بـا   سنتی به مقامات اداري قدرت بیشتري براي تعیین این

در برخی مـوارد افـراد   . دهدمند شود میچه شرایطی از خدمات دولتی بهره

شـغل  هـا بـراي انجـام    موظف به پرداخت رشوه به پلیس، پزشکان و معلم

هاي خصوصـی  شود شرکتقدرت تهدید سبب می. اختصاصی خود هستند

این شـاخص  بنابر. پیشنهاد رشوه دهند و نتیجه آن سطح باالي فساد است

همبسـتگی   "جهـانی تجـارت بانـک  "و شـاخص  "المللادراك فساد بین"

کشـورهایی کـه داراي   ). 8/0ضریب همبستگی حـدود (مثبت باالیی دارند 

تغییـر  . تري دارنـد گر هستند، سطح فساد باالتر و درآمد پایینلهدولت مداخ

  . تواند سطح فساد را کاهش و رفاه را افزایش دهددر میزان نفوذ دولت می

  اتحاد جماهیر شوروي سابقواگرایی فساد در

شد به میدر اتحاد جماهیر شوروي سابق به مقامات دولتی اجازه داده 

هـا توانـایی   ا توزیع کنند و این قدرت بـه آن اختیار خود کاالهاي کمیاب ر

کشورهاي  ،پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي. رشوه را داد کردن جمع

بالتیک اقتصاد خود را اصالح کردند و عوامل اقتصادي خود را بسیار بیشتر 
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المللی کشور براساس شاخص شفافیت بین. از روسیه و اوکراین تغییر دادند

کمتـرین میـزان فسـاد در بـین کشـورهاي شـوروي       ( 28استونی با رتبه 

رتبـه  (روسـیه  . انـد بندي شدهرتبه 54و لتونی رتبه  47، لیتوانی رتبه )سابق

در بـین   2013داراي باالترین فسـاد در سـال   ) 144رتبه (و اوکراین ) 127

و  22تجارت آسان، استونی رتبه  17لیتوانی رتبه . این کشورها باقی ماندند

112و اوکـراین رتبـه    92را دارند، اما در مقابل روسیه رتبه  24لتونی رتبه

قدرت باالي نفوذ مقامـات  . را دارد) درست در زیر پاکستان و باالي برزیل(

    شــود رشــوه و دولتــی در معــامالت تجــاري در ایــن کشــورها باعــث مــی

  .بازي یک استراتژي سودآور باشدپارتی

  چین و نژاد چینی

از یک قوم چینی  ،کننده فساد بودم و تعیینعامل مه ،چنانچه فرهنگ

هـاي جغرافیـایی مختلـف انتظـار     باید درجات مشابهی از فساد را در مکان

کنـگ جـزو   دهد سنگاپور و هنگشاخص فساد نشان می حال بااین.داشت

کشورهایی با کمترین میزان فساد و چین در بین کشورهاي بـا فسـاد بـاال    

کنـگ  بین کشورهاي داراي فساد کم، هنـگ  در 5سنگاپور رتبه . داردقرار

یک نژاد مشـترك و مشـابه    ،این سه. قرار دارد 80و چین در رتبه  15رتبه 

در شـاخص  . انـد  متفـاوت هـاي اقتصـادي   سسات و انگیزهؤدارند ولی در م

در  96کنگ رتبه دوم و چین رتبـه  تجارت آسان، سنگاپور رتبه اول، هنگ

شابهی بین کشـورهاي کـره شـمالی و    ارتباط م. کشور را داراست 189بین 

گـر و  کره جنوبی درآمد سرانه بـاالتر، دولـت غیرمداخلـه   .جنوبی وجود دارد

 فقیـر  کره شـمالی یکـی از کشـورهاي   ) 38رتبه (سطح پایین فساد را دارد 

فسـاد در  ی از یباالو سطح  باشدمیگر دولتی مداخلهداراي جهان است که 

  .)175رتبه (جهان را دارد
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  کند؟کار می خوبی بهاگر چین فاسد است چرا اقتصاد آن 

بـا  ) 189از  96رتبه (و خط قرمز ) 195از  80رتبه (رتبه چین در فساد 

هرسـه رتبـه در   ). 213از  109رتبه (رتبه آن در درآمد سرانه همسانی دارد 

العاده باالیی داشته رشد فوق 1977چین از سال . دارندبندي قرارمیانه رتبه

. اي بسیار پایین شروع به افزایش کرداما نرخ رشد در آن دوره از پایه است

اصالحات رادیکال که توسط دنگ شیائو پینگ بنیـان نهـاده شـد از یـک     

اصـالحات عمـده و بازشـدن    .بـود ایجاد شده بسته  تجربه اقتصادي کامالً

مانـدگی بـا   امکان جبران عقـب  ،جهان شدنتاجر ترین بزرگاقتصاد براي 

دادنـد را  ها انجام میتجربیات و آنچه دیگر کشورها براي سال موزيآدرس

رشد کشور چین آهسته شده اسـت اگرچـه از میـانگین     اخیراً. وجود آوردهب

  .جهانی باالتر است

  کشورهاي پردرآمد

سطح فسـاد پـایینی دارنـد و رتبـه تجـارت       کشورهاي پردرآمد عموماً

 2013کمتـرین فسـاد را در سـال     دانمارك و نیوزیلند.ها باالستآسان آن

و ) دالر77000ســرانه GDP(5ســنگاپور رتبــه  ،داشــتند و در درآمــد بــاال

را ) دالر54000سـرانه  GDP(19رتبـه  آمریکـا   متحده ایاالتو کنگ هنگ

، 9نروژ رتبـه  ،5، دانمارك رتبه 4آمریکا رتبه  ،تجارت آسان ازنظر. داشتند

سـنگاپور و   کشور را داشتند و 189بین  را از 14و سوئد رتبه  2فنالند رتبه 

برخی کشورهاي پردرآمـد داراي  . کنگ رتبه اول و دوم تجارت آسانهنگ

  کـه  انـد  ؤسسـاتی عمـومی  م واقـع درها دولتی بزرگ هستند، اما این دولت

کشـورهاي  . کننـد آور است عمل میمنظور جلوگیري از تداخلی که فسادبه

کننـد و  که از قاعده و قانون پیروي مـی  دموکراتیک هستند پردرآمد عموماً

عنوان مثـال  به. گیرندطور یکسان به کار میهرا براي تمام شهروندان بآن
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دهند کـه بـراي   می ارایهاي کشورهاي شمال اروپا خدمات عمومی گسترده

همه شهروندان در دسترس است و نیاز به پیشـنهاد رشـوه بـراي دریافـت     

نافع و سود گسترده در کشـورهاي پردرآمـد   سیاست م. خدمات مجاز ندارند

نفع بههاي قانونی براي مقررات و قوانین گريالبی صورت بهوجود دارد اما 

  .گیردهاي خاصی صورت میگروه

  

  



  

  

  

  ضدفسادمعرفی کمیسیون

  )MACC(مالزي
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  تاریخچه

ژانویـه اولدررسماًراخودفعالیت) MACC(مالزيفسادضدکمیسیون

براسـاس نهاداین.کردآغاز) ACA(فسادضدآژانسجاي به2009سال

ازقبـل .اسـت شده تأسیس) 694قانون(مالزيفسادضدکمیسیونقانون

نظـر زیـر کـه کوچـک واحـد یکتوسطرسمیطوربهفسادبامبارزه،آن

واحدتوسطفسادبهمربوطجناییتحقیقات. شدمیانجامبودوزیرنخست

مراجـع درنیـز پرونـده نهایتـاً وگرفتمیصورتپلیسدر"ویژهمیجرا"

مسـتقل طوربهضدفسادهايفعالیتکهآنجاییاز. شدمیرسیدگیقضایی

همـه گرفـت تصـمیم دولـت ،گرفتمیانجاممختلفهايسازمانتوسط

مـالزي فسـاد ضـد کمیسیونعنوانبهشده شناختهسقفیکزیرراهاآن

  .گردآورد

  فوظای

بـه مـالزي فسـاد ضدکمیسیونقانون7بخشدرMACCوظایف

  :است شدهارایهزیرشرح

جرایمـی دهنـده نشـان کـه گزارشیهربررسیودریافتبراي-

چنـین بررسـی وشـده تعریـف قـانون ایـن براسـاس کهاست

  شناساییبرايافسرانیاوارشدکمیسرعنوان بههاییگزارش

  انون؛قاینبراساسمشکوكجرمهر.1

  قانون؛اینتحتجرمیهرارتکاببهمشکوكتالشهرگونه.2

قانون؛اینتحتجرایمارتکاببهمشکوكتبانیهرگونه.3
  

عمـومی نهادهـاي کهییهاروشوهاسیستمفرآیندها،بررسی-

کشـف درتسـهیل هـاي راهشناساییمنظوربهگیرند،میکاربه
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  یـا فرآینـدها درتجدیـدنظر بـراي اییهپیشـنهاد ارایهومفاسد

  .باشدانگیزمفسدهبالقوهصورتهباستممکنکههاییشیوه

درکـه فـردي هـر مشـاوره یـا وکمکدرخواستبهرسیدگی-

  .باشدشدهمتضرراستممکنفسادباارتباط

تغییـر برايعمومینهادهايرؤسايبهپیشنهادوتوصیهارایه-

رافسـاد وقـوع احتمـال کـه هـایی روشیاوسیستمشیوه،در

  .دهدمیکاهش

  آموزش مردم براي مقابله با فساد-

  جلب حمایت عمومی براي مبارزه با فساد-

  ساختار سازمانی

هـاد ننظـر تحـت هـاي سـازمان ازیکـی مالزيفسادضدکمیسیون

نیـروي تـأمین ومـالی اموردلیلبهفقطموضوعاین. استيوزیرنخست

نظـر زیـر مسـتقل کامالًصورتهبکمیسیونروزمرهفعالیت. استانسانی

  .استنهادهادیگرازتأثیرپذیريبدونوآنارشدمقامات

Seri(ریاست این کمیسیون بر عهده آقاي سري پاگودا باگیندا یانـگ  

Paduka Baginda Yang (باشد که براساس ماده می)قانون ) 5(بخش ) 1

و داراي دو منصـوب شـده اسـت     وزیر نخستمبارزه با فساد مالزي توسط 

  .استمعاون 

. باشـد مـی سـتاد سـطح درآکادمییکوبخش11دارايکمیسیون

مـدیر یکتوسطهرکدامکه،دولتسطحدرتردف15  داراياینبرعالوه

  .شوندمیادارهدولتی
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  دستاوردها

381ازمـالزي؛ فسـاد بامبارزهکمیسیونساالنهگزارشآخرینبنابر

56دولت،کارمنداننفر131عادي،مردمآنانازنفر193متهمان،ازنفر

  .اندبودهسیاستمداریکوخصوصیبخشکارکناننفر

مـورد بـدوي هـاي دادگـاه توسـط مـورد 811گـزارش، اینبراساس

دروشـده منجرمحکومیتبهآنمورد309کهاست،قرارگرفتهرسیدگی

  .شدندئهتبردفاعبهشدنفراخواندهبدونمتهمنیزمورد103

توسـط تجدیـدنظر درخواسـت مـورد 769درمجموعگزارش،مطابق

    بـه مـتهم کـه کسـانی ازواسـت قرارگرفتـه بررسـی مـورد عـالی دادگاه

دریافـت RMمیلیون9,5بربالغايجریمهرمجموع، داندبودهخواريشوهر

  .استشده

مـورد دررا مـردم تـا اسـت داشـته تـالش کمیسیونحال،همیندر

ومنفـی تصـویر وکنـد متقاعـد فسـاد بـا مبـارزه وخودايحرفهتشفافی

  .دهدکاهشراغلطتصورات

براسـاس راگـزارش 220،فسـاد بامبارزهکمیسیونگذشته،سالدر

داشتهوجودبازرسیمورد900. استکردهمنتشراعالمیهیااطالعیه646

جعلماسه،وشنقاچاقوقانونیغیراستخراجدرموردهاییپروندهواست

  .استداشتهگازوئیلیارانهتوزیعهمچنینوقاچاق،اسناد



  

  

  

  

  المللیشانزدهمین کنفرانس بین

  مبارزه با فساد
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ـ  ) IACC(المللی مبارزه با فساد شانزدهمین کنفرانس بین ا در شـهر پوتراجای

)Putrajaya ( ــاریخ ــالزي در ت ــی  2م ــی  11( 2015ســپتامبر  4ال  13ال

تـرین انجمـن جهـانی    المللی عـالی این کنفرانس بین. برگزار شد) یور شهر

ها، جامعـه مـدنی و بخـش خصوصـی بـراي      براي گردهمایی سران دولت

این کنفرانس هر دو سال . هاي فزاینده و پیچیده فساد استمقابله با چالش

 2000شـود و پـذیراي حـدود    در مناطق مختلف جهان برگـزار مـی   بار یک

ــیش از  کننــدهشــرکت      در ایــن کنفــرانس . کشــور جهــان اســت 135از ب

در جهت حمایت و اقدام مؤثر علیه فساد  دوجانبههاي سازي و کمکشبکه

  . گیردقرار می نظر تبادلو  موردبحثدر سطح جهانی و ملی 

المللی مبارزه با فساد با افزایش آگاهی و بحـث درصـدد   کنفرانس بین

ین کنفرانس تالش دارد تا مکانی براي تبـادل  ا. جلب نظرها به فساد است

المللی هاي بیندر ترویج همکاريهاي کنترل فساد باشد و تجارب و روش

ها و شهروندان سراسر جهان و کمـک بـه توسـعه روابـط     در میان سازمان

شخصی با فراهم کردن فرصت گفتگو و رابطـه مسـتقیم بـین نماینـدگان     

  .کوشدیمها ادارات و سازمان

  هاي روز دوم سپتامبرها و سخنرانینشست ترین مهم

مصونیت جرایم اقتصادي در فرآیندهاي انتقال قدرت سیاسی  

خصوص در کشورهاي اقتدارگرا در فرآیندهاي انتقال قدرت سیاسی به

معموالً یک عدم تمایل یـا عـدم توانـایی بـراي رسـیدگی بـه فسـادهاي        

که موجـب مصـون مانـدن    یافته سیستم سیاسی گذشته وجود دارد سازمان

اولین نشست این . شودبسیاري از مفسدان اقتصادي گذشته از مجازات می

  . کنفرانس بر روي بررسی چنین موضوعی متمرکز شده بود



د باهم علیه فسامه ه                                                                           

35

اطمینان از چارچوب نظارت شفاف پس از : رها از فساد يتوسعه

  2015سال 

 2000کـه در سـال   ) MDG( در این نشست اهداف توسعه هـزاره   

،اي از تعهدات توسعه پذیرفتـه شـد  عنوان مجموعههبران جهان بهتوسط ر

هنوز هـیچ سیسـتم    ،رغم آن تعهداتکه چرا بهقرار گرفت و این موردتوجه

نظارت شفاف و پاسخگویی در سطح جهـانی و یـا کشـور تأسـیس نشـده      

عنوان یکـی از عوامـل کلیـدي تضـعیف پیشـرفت و عامـل       فساد به. است

ق اهداف در سطح جهان و در سطح کشور مورد اشاره باالرفتن هزینه تحق

  .قرار گرفته است

در برخورد با موضوع حکومت و فساد ،تجارب کشوري  

در این نشست تجربه کشور مالزي در برخورد بـا موضـوع حکومـت و    

دولت مالزي براي بهبـود حکمرانـی و   . قرار گرفته است بررسیموردفساد 

عنـوان برنامـه تحـول     بـا اي را مـه برنا ،اي حمایت از تحـول اقتصـادي  بر

انتظار  2020در نظر گرفته است تا بر اساس آن تا سال ) ETP( اقتصادي 

کردن فساد و بهبود حکمرانـی تـا    کنعمومی مردم را براي مقابله با ریشه

  .حد ممکن برآورده سازد

    قدرت مردم چیست و چگونه بر فسـاد و مصـونیت از مجـازات

  ؟گذاردتأثیر می

پردازد که قدرت مردم در زمان به بررسی این موضوع می این نشست

ها در دستیابی به کند و نقش پویاي قدرت آنمبارزه با فساد چگونه کار می

  .شودعدالت اجتماعی چگونه اعمال می

  



دباهم علیه فسامه ه

36

  هاي روز سوم سپتامبرها و سخنرانینشست ترین مهم

چه نقشی براي جامعـه  : ارزیابی ریسک فساد در سیستم قضایی

  ود دارد؟وج

در این نشست ابزارهاي نوین ارزیابی کـه جامعـه بـراي شناسـایی و     

کـار گیـرد   توانـد بـه  کاهش خطرات ناشی از فساد در سیستم قضـایی مـی  

  . است قرارگرفتهموردبحث

ممکن یا راهی براي یک آینده بهترمأموریت غیر: اقدام جمعی  

ي طـرح اقـدام   هاها و محدودیتارزیابی فرصت ،هدف از این میزگرد

ابتکـارات   عنـوان  بـه ابتکارات موسوم بـه اقـدام جمعـی    . جمعی بوده است

شود که بـا تجمیـع منـابع همـه     جدیدي در رویکرد حکمرانی محسوب می

  .آوردوجود میهاي را بفعان مختلف نتایج سودمند دوجانبهنذي

هاي آینده در ابتکارات آیندهدرگیر کردن شغل  

این موضوع پرداخته است کـه چگونـه جامعـه    این نشست به بررسی 

تواند از طریق آموزش، متخصصان آینده را با هـدف مبـارزه بـا    جهانی می

  .  ها و ابتکارات ضد فساد دخالت دهدفساد در طرح

هـاي کثیـف در   جایی پـول نقش مهم بانکداران و وکال در جابه

سراسر جهان و فهم چگونگی جلوگیري از آن

هـاي  ها و دیگـر سـرویس  ناپذیر فعالیت بانکجدایی زوایاي پنهان اما

. اسـت  قرارگرفتهموردبحثدر این نشست  ،فساد هستنددرگیر خدماتی که 

بررسی شده اسـت کـه چگونـه پـول کثیـف بـدون نقـش         ،در این بخش
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سادگی در سراسر جهـان جریـان   تواند بهبانکداران، وکال و حسابداران نمی

  .پیدا کند

خش امنیتی و دفاعی جنگ با فساد در ب  

هـاي مـات و   هاي دفـاعی و امنیتـی هـر دولتـی جـزو بخـش      بخش

هـا داراي قـدرت زیـادي    این بخـش  وجود بااین. آن دولت استغیرشفاف

که ممکـن اسـت در    درگیرندهایی اي از فعالیتهستند و در طیف گسترده

 مثال عنوان به. هایی براي فسادهاي کوچک و بزرگ مهیا باشدها فرصتآن

شـکل خریـداري تجهیـزات معیـوب یـا      تواند بهمی فساد در بخش دفاعی

نامناسب نمود پیدا کند که باعث از دست رفتن اعتماد عمـومی و تضـعیف   

  .شوداثربخشی عملیاتی می

 هاي فساد در صنایع نفت، گاز و معادنمکانیسم: جزئیاتشیطان در    

دي بـاال و نظـارت   صنایع نفت، گاز و معادن به لطـف ریسـک اقتصـا   

در سال  OECDموردي که  427از . مستعد فساد هستند هايضعیف حوزه

درصد آن مربوط بـه   19،در مورد ارتشاء خارجی بررسی کرده است 2014

ــوده  ــانونی   176و از صــنایع اســتخراجی ب مــوردي کــه تحــت تعقیــب ق

  .درصد آن مربوط بخش صنعت نفت بوده است 23اند قرارگرفته

رود و چه چیزي درست پیش مـی : زه با فساد توسط مقاماتمبار

  .چه چیزي نادرست

فعاالن مبارزه با فساد فعلی و  زاکنندگانیاین کارگاه عملی شرکتدر 

هـدف  . است حضورداشتهالمللیاز منطقه آسیا و یک کارشناس بین پیشین

خـود در  به اشتراك گذاشتن تجربیات و مشاهدات  ،از برگزاري این کارگاه
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کـار هـاي مبـارزه بـا فسـاد و قـوانین و مقـررات بـه       استفاده از اسـتراتژي 

  .  بوده است شده گرفته

  هاي روز چهارم سپتامبرها و سخنرانینشست ترین مهم

آمبودزمان تجاري: گردهمایی تجارت و حکومت براي جنگ با فساد  

ــن نشســت  ــان تجــاري و دیگــر   باهــدفای    بررســی نقــش آمبودزم

هاي شـکوفایی  مشابه در مبارزه با فساد و فراهم آوردن زمینه ازوکارهايس

  .است برگزارشدهوکار کسب

اقدام جمعی علیه فساد  

عـه مـدنی بـراي بـه چـالش      در طول یک دهه گذشـته پتانسـیل جام  

است؛ چه از طریق بسـیج اجتمـاعی کـه     شده ثابتهاي فاسد کشیدن رژیم

و چه از طریـق مـوارد متعـددي از     نمونه واضح آن در بهار عربی دیده شد

بنابراین این نشست تالش داشته اسـت تـا   . تغییر تدریجی از پایین به باال

حساس و  ازوکارهايسسازي سازي، توسعه و پیادهچگونگی تدوین، فرمول

  . براي فعال کردن مردم در اقدام جمعی علیه فساد را بررسی کندپایدار 

هبردهاي توانمندسازي و مشـارکت  بررسی را: از رویاروییفراتر

  زنان براي افزایش شفافیت و پاسخگویی

گفتمان جهانی مبارزه با فساد جنسیتی نیست، اما در طول چنـد سـال   

همچنـین  . ساد مشاهده شـده اسـت  گذشته شواهدي از تأثیرات جنسیتی ف

هایی از زنان براي افزایش شـفافیت و پاسـخگویی در برخـی جوامـع     گروه

ت برنامه توسعه ملـل متحـد شـش    با حمای 2013در سال . انددهوجود آمبه

افزایش پاسخگویی و شفافیت اهدفبهاي آزمایشی پروژه دایتهرايزن ب
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هاي بهداشتی، آب و فاضالب، برق، زمـین و اسـناد   هاي مراقبتدر بخش

  .اندشناسایی ملی انتخاب شده

  چگونــه اطالعــات معتبــر از     ،از شــفافیت تــا پاســخگویی    

شـده و  هـاي آموختـه  درس: کندهاي خوب حمایت میومتحک

  نفعان طرح شفافیت جهانینگاه به آینده ذي

هاي برجسته از نمونه ییک) ELTI(ابتکار شفافیت صنایع استخراجی 

و توسـط یـک    2003نفعان طرح شفافیت جهانی است که در سـال  از ذي

اس بیـنش ملـی بـه    این ابتکار براسـ . شودالمللی اداره میمدیره بین هیأت

. کندعمل می 2015کشور دنیا در سال  48درآمدهاي منابع استخراجی در 

هـا و  هـاي مـالی دولـت   به شناسایی شکاف میان گزارش تنها نهاین ابتکار 

. آوردپردازد، بلکه محیط مناسبی را بـراي تغییـر فـراهم مـی    ها میکمپانی

تکـار شـفافیت     تحـت عنـوان اب   همچنین ابتکـاري نیـز در ایـن چـارچوب    

آمده است که به ترویج شـفافیت و یـا پاسـخگویی در     وجودبهساز وساخت

آمیـز  و بعد از انجام موفقیت 2013پردازد که در سال میساز وساختبخش 

  .ایجاد شد 2011تا  2008هاي کشور بین سال 8آزمایشی آن در 

هـاي  شهرهاي شفاف و حکومـت : حکومت کردن با شهروندان

  گو در یک جهان شهرنشین محلی پاسخ

آور هاي سرسامو دادهاي درحال رشد شهرنشینیطور فزایندهجهان به

درصـد جمعیـت    75حـدود   2050شود که تـا سـال   تخمین زده می. است

شـهر   600جهان در شهرها زندگی کنند و بیشتر این شهرنشینان در حدود 

توسـعه  درحـال این شهرها در کشورهاي  چهارم سهمتمرکز خواهند بود که 

درصـد تولیـد ناخـالص داخلـی      60شهرها در حال حاضـر  . است شده واقع

 توسـعه  درحالسرعت این شهرنشینی در کشورهاي . جهان را برعهده دارند
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بیشتر است ولی این اتفاق در بستر ساختارهاي نهادي و حکومتی ضـعیف  

ی، هـاي خـدمات  ها مانند بخشنتیجه برخی بخشدر. درحال رخ دادن است

همواره در معـرض سؤاسـتفاده یـا     ،و آموزشها، بهداشتساختتوسعه زیر

  .ناکارآمدي قرار دارند

پاك کردن تجارت کاالهاي لوکس: درستکاري براي همیشه  

امالك و مسـتغالت،   ،گذاري در زمینه کاالهاي لوکس مانند کاالهاسرمایه

نشـأ غیرقـانونی   ازجمله ابزار موردنظر براي افراد فاسد براي پنهان کردن م

درآمـد حاصـل از فسـاد اغلـب بـراي خریـد امـالك و        . منابع مالی اسـت 

هـاي  هـاي اسـپرت، خودروهـاي سـواري بـزرگ، قـایق      مستغالت، ماشین

بـا  . شـود تفریحی، هواپیماهاي شخصی، جواهرات و آثار هنري صرف مـی 

برند بلکه پـول  از مزایایی یک زندگی لوکس لذت می تنها نهها این کار آن

ارزش خود را از دست  ندرت بهگذاري کرده که نقد را تبدیل به یک سرمایه

  .دهدمی

  دستاوردهاي کنفرانس

المللی مبارزه بـا فسـاد بـا یـک اعالمیـه و      شانزدهمین کنفرانس بین

کننده براي جلـوگیري از  هشت قطعنامه به پایان رسید و کشورهاي شرکت

هشـت قطعنامـه   . هد شدندگسترش سریع فساد به همکاري با یکدیگر متع

پایانی بر روي اقداماتی براي جلوگیري از فساد متمرکز شده بود که حاوي 

فساد، جلوگیري از تکرار فساد و تقویت قانون  ساختناهدافی براي متوقف 

  .باشدمی

اعـاده   ،دارد که براي بازیـابی اعتمـاد عمـومی   اعالمیه نهایی بیان می

که نباید هیچ پناهگـاه امنـی   است و اینرفته ضروري سرقتهاي بهدارایی
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.قـانونی خـود لـذت ببرنـد    وجود داشته باشد تا از ثـروت غیر  براي فاسدان

کید کرده است که مفاسـد بـزرگ بایـد    أهمچنین اعالمیه بر این موضوع ت

-المللی گنجانده شوند تا نهادهـا و پیمـان  عنوان یک جرم در قوانین بینهب

. مایــدنتحــت پیگــرد قــرار دادن مجــرمین المللــی را قــادر بــه هـاي بــین 

المللـی بـراي   بـین  ازوکارهايسـ دیگـري نیـز بـراي توسـعه      ايهپیشنهاد

عالوه بر این اعالمیه . است شده بیاندستگیري و محاکمه مفسدان بزرگ 

هـاي مخفـی   کند که فاسدان نباید قادر به استفاده از شرکتمی خاطرنشان

ها هم باید از هرگونـه تالشـی   بانکبراي پنهان کردن ثروت خود باشند و 

  .  براي تطبیق خود با قوانین ضد پولشویی دریغ نورزند

  



  

  

  معرفی کتاب

  هاي ویژهنفوذ پنهانی، دسترسی: گري در اروپا البی

  

  

  

  سوزان مولکاي: مؤلف                                               
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سسهؤمسهدرواروپاییکشور19درگريالبیعملبررسیبهکتاباین

بـه عمـومی اعتمـاد کـه درحالیامروزه. پردازدمیاروپااتحادیهدرمرکزي

بـه دسـتیابی وکاريپنهانباايگستردهطوربهالبیعملشده،کمدولت

  تعـداد کـه اسـت درحـالی ایـن . اسـت شـده همـراه ناعادالنـه هايمزیت

درنـاروا نفـوذ مشـکل بـا مقابلـه بهامیدواراروپادرهادولتازايفزاینده

هـاي چـالش ازوسـیعی طیفدرخوبحکمرانیبهنیازوهستندسیاست

اتحادیهنهادهايواروپاییکشورهايتوسطسیاسیواجتماعیاقتصادي،

  .شوداحساس میاروپا

درنظـر آورده  دموکراسـی یـک ازناپـذیر ییجدابخشیعنوان بهالبی

دولـت ازدادخـواهی حـق وبیانآزاديچونجهانیهاییارزشبهوشده

   ارایـه بـراي مختلـف نفـع ذيهـاي گـروه بـه البـی . اسـت نزدیکبسیار

اسـت ممکنکهعمومیهايگیريتصمیمفرآینددرخودشانهايدیدگاه

هـاي کانـال معرفـی بـا همچنـین .کنـد میکمکباشد،تأثیرگذارهاآنبر

گیـري تصـمیم کیفیـت بـالقوه صورتبه،گذارانقانونبهفنیوتخصصی

عضـو 600از2013سـال درکهنظرسنجییکبراساس. یابدمیافزایش

عقیـده ایـن بـر هـا آندرصد89شد،انجامدولتیمقاماتواروپاپارلمان

  ".کندمیکمکیاسیستوسعهبهشفافواخالقیگريالبی"کهبودند

بدونکهدهدمینشاناروپاسراسردرمتعددهايرسوایی،باوجوداین

ومنـابع بـه دسترسـی بامنتخبصدايتعدادي،اجرا قابلوروشنقوانین

حـداقل، . شـوند مسـلط سیاسـی گیريتصمیمبرتوانندمیبهتر،اطالعات

بـدترین دریـا وستنادرفرديهايگیريتصمیمبهتواندمیچیزيچنین

. شـود منجـر دولتـی یـا نهـادي تسـلط بـه ايگسـترده مقیـاس ردحالت

خطـرات ازیکـی مـات وناعادالنـه البـی هايشیوهحاضر،توسعه درحال

6اروپـایی، شـهروند نفـر 10هراز. دهندمیتشکیلرااروپافساد  کلیدي
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نفـوذ ذيکمیتعدادثیرأتتحتکاملیاطورجدي بهراخوددولتنظرنفر

  .دانندمی

البـی وضـعیت مورددرملیسطحمطالعاتازحاصلنتایجکتاباین

اروپـا اتحادیـه نهادهايودولتپاسخکیفیتکهاینواروپاستسراسردر

صـورت چـه بهگیريتصمیمدرناروانفوذ اعمالهايواقعیتوخطراتبه

شـده  انجـام معیجـا ارزیـابی ومقایسهچنینکهاستباراولیناین. است

  .است

پیوسـته  هـم  بـه ومهـم عنصـر سهبررسیدرکتاباینخاصتمرکز

        بــینتعامــلآیــا،اوالً: باشــدمــیالبــیبــر  ثرؤمــســازوکارهايدرمــورد

در؛)شـفافیت (استبازوشفافمردمعمومبرايمقاماتوکنندگانالبی

اخالقـی رفتـار بـراي اجرایـی قابلوروشنقوانینآیاکهایندوم،مرحله

حـد چـه تـا سوم،و)درستکاري(داردوجوددولتیمقاماتوکنندگانالبی

منافعصاحبانازايگستردهطیفپذیرايعمومیهايگیريتصمیمفرآیند

نفـوذ  اعمـال بـا مبارزهبرايجديتالشهرگونه). دسترسیبرابري(است

یکپارچگیتقویتبرايترگستردهوشفافاقداماتبابایدسیاستدرناروا

طیـف بـراي سیاسیسیستمبهبرابردسترسیوفرصتتسهیلوعمومی

  .اشدبهمراهشهروندانازايگسترده

کـردن روزبـه بـراي تـالش کـه دهـد مـی نشانپژوهشکلینتایج

ــیاســتانداردهاي ــايوگــريالب ــیارتق ــتتوســطآناخالق        هــمودول

وپنهـان نفوذهـا  اعمالبیشتر. استبودهرآمدناکاوتدریجیکنندگانالبی

ــمی ــاقیغیررس ــده ب ــتمان ــروهواس ــايگ ــیه ــیازخاص ــهدسترس        ب

باالستناروانفوذ اعمالازناشیخطرات. هستندمندبهرهگیرندگانتصمیم

  اقتصـاد، بـراي ايگسـترده وشـدید عواقببهمنجرامراینموارديدرو

.اسـت شـده بشـر حقوقوعمومینیتاماجتماعی،انسجامزیست،محیط
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ودولتـی بخـش دوهـر بیشترتالشکهگیردمینتیجهنویسندهبنابراین

فوریـت  بـه هسـتند عمومیگیريتصمیمدرنفوذدنبالبهکهکسانیتمام

  .استموردنیاز

عنـوان یـک حرفـه    گـري بـه  در بسیاري از کشورهاي اروپایی، البـی 

با روند  حال بااینشود؛ پا محسوب میهنوز نو ،ايمستقل و خدمات مشاوره

 شـدن  دیلتبحال اي درطور فزایندهادغام در اتحادیه اروپا، شهر بروکسل به

زمان یک حرفه درحال رشـد تحـت   به مرکز سیاستگذاري اروپا است و هم

در سـطح ملـی، سیسـتم نماینـدگی     . گـري وجـود دارد  عنوان صنعت البی

 حـال  بـااین ت هنوز برقـرار اسـت امـا    با دول شده نهادینهبخشی و مشارکت 

آن بازیگرانی که داراي  موجب بهالگوي جدیدي نیز در حال ظهور است که 

طور روزافزونی به انجـام  به ،هاي بزرگویژه شرکتهمنابع بهتري هستند ب

  .پردازندگري میالبی

گـري مشـروع و قـانونی هسـتند؛     هـاي البـی  بسیاري از این فعالیـت 

-بـه ايطور خاص براي تـأمین منـافع عـده   هایی نیز بهالیتفع ،وجود بااین

صورت پنهانی وجود دارند که در پوشش حمایـت از منـافع عمـومی یـا بـا      

  .شوددستکاري یا خرید نظرات انجام می
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در  نفـوذ  اعمـال منظـور  هـایی کـه بـه   از تـالش  تـوجهی  قابـل بخش 

رسمی مشـارکتی   هايشود، خارج از کانالانجام می موردمطالعهکشورهاي 

تعـامالت اجتمـاعی   یا مشورتی است و بر روي روابـط غیررسـمی و انـواع    

در ایرلند، پرتغال و یا مجارستان این نفوذ عمیقاً بـا   مثال عنوان به. اند بناشده

روابط فامیلی، طبقه اجتماعی و یا ساختارهاي منافع تجاري در ارتباط است 

  .فرهنگ حمایتی شده استهایی براي یک وجود آورنده فرصتهو ب

المللـی در  بـین  هایی کـه مطـابق بـا اسـتانداردهاي    براساس سنجش

کشور اروپایی و سه نهاد اتحادیـه   19، در شده انجامهاي این کتاب بررسی

اروپا کیفیت ارتقاي شفافیت، درستکاري و کیفیـت دسترسـی عمـومی بـه     

  .درصد بوده است 31فقط  درمجموعگري البی

کشـورهاي اروپـایی مقـررات کامـل و جـامعی       اتفاق بهاکثریت قریب

میـان   هـا ندارند و یا هیچ سـازوکاري بـراي ثبـت تمـاس    گري البیبراي 

اروپـا در ایـن زمینـه از کانـادا و     . کنندگان و سیاستمداران وجود نداردالبی

کشـور   7شـده فقـط   کشور بررسی 19از میان . تر استمتحده عقبایاالت

یرلند، لیتـوانی، لهسـتان، اسـلوونی و انگلسـتان مقـررات      اتریش، فرانسه، ا
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   بسـیاري از قـوانین   . دارنـد گـري  البـی هـاي  خاصی براي تنظـیم فعالیـت  

و مقررات مربوط که در اروپا وجـود دارنـد بـه درجـات مختلـف      گري البی

  .باشندیمناقص و یا نامناسب هستند و یا با اجرا یا عدم اجرا مواجه 

التر از هـاي بـا  هو کمیسیون اروپایی، نمر-اسلوونی -فقط یک کشور

 ،ها نیز بـا طیفـی از مشـکالت   آن حال باایناند؛ دست آوردهدرصد را به 50

شـایان ذکـر اسـت اکثـر     . مانند عدم اجراي صحیح قوانین مواجـه هسـتند  

کشورهایی که در مرکز بحران مالی اروپـا هسـتند ماننـد قبـرس، اسـپانیا،      

شوراي اتحادیه اروپـا نیـز کـه    . ن جدول هستندایتالیا و پرتغال در پایین ای

وضعیت بهتـري نـدارد و بـا     ،سسات در اروپا استؤیکی از قدرتمندترین م

  .هاي پایین جدول استدرصد در رده 19امتیاز 

هاي هایی که با در نظر گرفتن شاخصکتاب پس از انجام بررسیاین 

ه سازوکارهاي گانه شفافیت، درستکاري و برابري در دسترسی عمومی بسه

هــا و اســت، فصــل نهــایی کتــاب را بــه توصــیه شــده انجــامگــري البــی

گـري  البـی نـدگان بـراي ارتقـاي    کنالبیها و براي حکومت هاییپیشنهاد

طـور  ناروا اختصـاص داده اسـت کـه بـه     نفوذ اعمالاخالقی و جلوگیري از 

  : خالصه شامل موارد زیر است

کننـدگان  هاي البیفعالیتکه اطالعات در زمینه اطمینان از این-

.منتشر شود و در دسترس مردم قرار گیرد

کننـدگان و بخـش   ایجاد یک دیوار امنیتی اخالقی میـان البـی  -

عمومی

گیـري از افـراد گرفتـه تـا     ترویج مشارکت عمـومی در تصـمیم  -

هاها با طیف وسیعی از دیدگاهگروه

ت کـافی بـراي مجـازا    ي انـدازه  بـه کـه قـوانین   اطمینان از این-

.رفتارهاي غیراخالقی مناسب و قوي هستند



د باهم علیه فسامه ه                                                                           

49

منـد  هاست که متن کامل کتاب فوق براي کسانی که عالق ذکر شایان

المللـی  به مطالعه کامل آن باشند در پایگاه اینترنتی سازمان شـفافیت بـین  

  . موجود است






