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  مطالب مندرج در این گزارش نشانگر دیدگاه نویسنده 

.باشدآن بوده و لزوماً نمایانگر دیدگاه سازمان بازرسی کل کشور نمی



  مقدمه

جهـانی بـراي مبـارزه بـا      يبا نگاهی بر تجارب نیم قرن اخیر جامعـه 

» ارت و بازرسیدانش نظ«فساد و تحقق حکمرانی خوب، ضرورت شناخت 

شود؛ زیرا سیر تحول این دانـش و پیشـرفت آن در ابعـاد    معاصر افزوده می

هاي دینی و ملی، ما را به ایـن واقعیـت   گوناگون، ضمن پایبندي به ارزش

نیازمنـد بررسـی    ،سـازد کـه بـراي پیشـرفت در ایـن مسـیر      رهنمون مـی 

ــ       ن مفروضـات، ادراکـات و تجـارب گونــاگون و تعمـیم مـدل حاصـل از ای

  .ها در چارچوب ارزشی مبتنی بر فرهنگ کشورمان نیز هستیمبررسی

نامه همـه بـاهم علیـه فسـاد،     اکنون پس از چاپ اولین شماره از ویژه

ه شـده  یـ شماره دوم آن در قالب هشت بخش در موضـوعات گونـاگون ارا  

المللـی،  هاي جدیدي چون گزیـده اخبـار و رویـدادهاي بـین    است و بخش

مبارزه بـا فسـاد و    يالمللی در زمینههاي شاخص بینمصاحبه با شخصیت

  .یک گزارش ویژه از یک پرونده فساد خارجی نیز افزوده شده است

نامـه تجـارب   المقـدور در ایـن ویـژه   اهتمام مرکز بر آن است تا حتـی 

برداري از آن بهره يکشورها در یک موضوع خاص نیز لحاظ گردد تا زمینه

زرسی داخلی مرتبط بـا موضـوع نیـز فـراهم     هاي نظارت و باتوسط بخش

به همین منظور در این شماره تجربه کشور اتریش بـراي مقابلـه بـا    . شود

  .است قرارگرفتهبه آن  مند عالقهفساد در ورزش در اختیار مخاطبان 

هاي حاصل از تحقیقات آکادمیک دیگر از یافتهکه همچنین براي آن

عـالوه بـر معرفـی    ،یـز غافـل نمـانیم   مبارزه با فساد ن ي حوزهدرکشورها 

اي از یـک پـژوهش   فساد، خالصـه هاي نوین مبارزه بادستاوردها و روش

هـاي  بـرداري از رسـانه  یافته درمورد نقش و چگونگی بهرهآکادمیک انجام

فسـاد و  در امـر مبـارزه بـا    ... بـوك، تلگـرام و  اجتماعی نوظهور چون فیس

  .یز آورده شده استهاي نشر نهمچنین معرفی یکی از تازه

  سالمت اداري و مبارزه با فساد هاي پژوهشمرکز مطالعات و 





  

  

  المللی اخبار و رویدادهاي بین يگزیده

  سادفدر مبارزه با 
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  جمهور گواتماال صادر شد رییسحکم بازداشت 

» اتو پـرز مولینـا  «پس از لغو مصونیت سیاسی  گواتماالیییک قاضی 

سوي کنگره این کشور، حکم بازداشت وي را بـه  تماال از اجمهور گو رییس

سـخنگوي دادسـتانی عمـومی    » خولیا بـاررا «.اتهام فساد مالی صادر کرد

» میگل آنخل گالوز«این حکم که از سوي : عنوان کرد باره دراینگواتماال

نیـز در   گواتماالوزیر عمومی .باشد می االجرا الزم، درحال حاضر صادرشده

نوشـت  » تـوییتر «شخصی خود در شبکه اجتماعی  ياین رابطه در صفحه

جمهور ایـن کشـور را    رییسدستور محاکمه  گواتماالکه دادستانی عمومی 

که رونـد محاکمـه وي طـول خواهـد کشـید       زمانی مدتصادر کرده اما از 

نیـز   گواتمـاال جمهور  رییسوکیل » سزار کالدرون«. سخنی به میان نیاورد

، اعالم کرد که وي »مولینا«عدم بازداشت ضمن درخواست از دادگاه براي 

آزادانـه در دادگـاه حاضـر خواهـد شـد و بـا دسـتگاه قضـایی ایـن کشــور          

 گواتمــاالکنگــره چنــدي قبــل . دهــاي الزم را انجــام خواهــد دا همکــاري

جمهور این کشور را به جرم مشارکت در فساد مالی  رییسمصونیت سیاسی 

  .لغو کرد» االلین«دولتی موسوم به 

  هاي ترکیه به برگزاري دادگاه زنجانی نش رسانهواک

ــانه ــه    رس ــه ب ــاي ترکی ه

برگزاري دادگاه بابـک زنجـانی   

میلیاردر ایرانی، واکـنش نشـان   

به گزارش خبرگزاري آنا، . دادند

نام بابک زنجانی و سرنوشت او 

هاي ترکیه همچنان  براي رسانه

از روزي که تـاریخ  . جالب است

ر برگــزاري دادگــاه ایــن فــرد د

ــار    ــد، اخب ــخص ش ــران مش ای

زبـان منتشـر    هـاي تـرك   وتاب بیشـتري در رسـانه   مربوط به زنجانی با آب

هاي ترکیه نیز با تیترهایی چون احتمـال   پس از جلسه دادگاه رسانه. شد می

باالي مصادره امـوال زنجـانی در ایـران و جزئیـات آن و همچنـین انتشـار       
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ترکیـه در زمـان برگـزاري     ازبه خارج» رضا ضراب«اخباري مبنی بر سفر 

.ددادگاه زنجانی، به استقبال این پرونده در ایران رفتن

خـورده   گره زنجانیاالصل در ترکیه با نام  نام رضا ضراب، تاجر ایرانی

دسامبر که به پرونده فسـاد مـالی    17ضراب در پرونده مالی معروف . است

کـی از اعترافـات   او در ی. در ترکیه مشهور شد، مدت سه ماه در زندان بـود 

هـاي   براسـاس ایمیـل  . یس خود معرفی کرده بـود یخود بابک زنجانی را ر

این ایرانی ثروتمند قصد سفر به ترکیه  ردوبدل شده بین ضراب و زنجانی،

به گفتـه پلـیس   . و دیدار با ضراب را در هتلی لوکس در آنتالیا داشته است

کردنـد و   بت نمـی تلفنی صـح  وقت چیترکیه، بابک زنجانی و رضا ضراب ه

  .تارتباطشان فقط از طریق ایمیل بوده اس

کنگره این کشور  رییسپوزیسیون برزیل خواستار استعفاي ا

شد 

ــه  ا ــال نام ــمن ارس ــل ض ــیون برزی ــه  پوزیس ــف «اي ب ــا روس » دیلم

-کنگره رییس» ها کونادواردو «کشور خواستار استعفاي  این جمهور رییس

مشارکت وي در فساد مـالی شـرکت نفتـی پتروبـراس و      دلیل بهبرزیل  ي

هاي دریافتی از رسانه جمعـی   طبق گزارش.کالن شدندهاي دریافت رشوه

تن از رهبران حزب اپوزیسیون برزیل در ایـن نامـه خطـاب بـه      5برزیلی، 

.کند گیري کنارهباید از سمت خود » ها کونواردو اد«نوشتند که » روسف«
کنگره برزیل متهم به مشارکت در فساد مالی دولتی و دریافـت   رییس

ی پتروبراس شده ترشوه از سوي مقامات شرکت نف عنوان بهمیلیون دالر  5

رسوایی مـالی در برزیـل از    ترین بزرگفساد مالی شرکت پتروبراس .است

  .است گذشته تاکنون لقب گرفته
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هـاي کـالن    وي در ازاي دریافـت رشـوه   ،دریـافتی  هاي گزارشطبق 

کرده  ها و اقدامات غیرقانونی این شرکت سکوت اختیار می نسبت به فعالیت

وي چندي پیش و در جریان جلسه کنگـره کـه بـه بـراي بررسـی      .است

بـود گفـت کـه هـیچ حسـاب       برگزارشدهشبکه گسترده فساد مالی برزیل 

حسـاب   4بانک سوئیس ندارد اما بعدها مشـخص شـد کـه وي   بانکی در 

اي  هـا اشـاره   هاي این کشور اروپایی دارد که تاکنون بـه آن  بانکی در بانک

.نکرده است
در » پتروبـراس «شرکت این رسوایی بزرگ مشکالت فراوانی را براي

 58المللـی بـه وجـود آورد و همچنـین      جذب منابع مالی در بازارهاي بـین 

هاي اخیر را در این بازارها از دسـت داد، دلیلـی    ارزش خود در ماهدرصد از 

نفـت بـراي    يهاي ایـن شـرکت در حـوزه    گذاري که باعث کاهش سرمایه

که بیشترین قسمت آن » پتروبراس«شرکت نفتی .هاي آینده نیز شد سال

هاي تجـاري نفتـی    شرکت ترین بزرگمتعلق به دولت برزیل است یکی از 

گـذاري در آسـیا،    عالوه بر آمریکاي جنوبی داراي سـرمایه  در جهان بوده و

  .باشد آفریقا و خاورمیانه می
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  مستعفی فیفا رییس» بالتر«حبس خانگی 

  

  

شـاید یکـی از معـدود     تعفی فدراسیون جهانی فوتبال فیفـا ییس مسر

کسانی در دنیا باشد که بسیار مسافرت کرده و به کشورهاي مختلف جهان 

خیلی سفر کند؛ بالتر اکنون در  تواند نمیاما او اکنون دیگر سفر کرده است 

  .خانه و دفتر کارش در سوییس حبس شده است

درمـورد به گزارش رویترز، پس از دسـتگیري گسـترده مقامـات فیفـا     

، حاال سپ بالتر تنهـا بـراي سـاعاتی    گیري رشوهفساد مالی و  هاي پرونده

او حتـی   چراکـه ییس ترك کند دفتر کارش را در مرکز سو تواند میمحدود 

  .در این دفتر نیز از بازجویی و یا حتی بازداشت ایمن نیست

مقامات ارشد کمیته تحقیق و دادستانی سوییس به محل کار بالتر در 

شهر زوریخ آمدنـد تـا نشـان دهنـد کـه بالتـر معـروف دیگـر          هاي بلندي
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 ازجملـه نفـر   15گوینـد  مـی منـابع مطلـع   . بگریزد ها بازجوییاز  تواند نمی

دادستان سوییس و نیروهاي پلـیس بـه مقـر فیفـا در زوریـخ آمدنـد تـا از        

. بازجویی کنند کرد میبالتري که خود را براي شرکت در مجمع فیفا آماده 

و  هـا  پرونـده قضـایی تعـدادي از    هیـأت خبرها حاکی از آن است که ایـن  

  .دمدارك موجود در دفتر کار بالتر را نیز با خود بردن

  هرات سراسري در عراق علیه فساد اداريتظا

تن از ساکنان استان کربال با برگزاري تظاهرات گسترده در این  صدها

استان خواهان اجراي اصالحات دولتـی و مبـارزه بـا فسـاد مـالی و اداري      

.شدند
نیز با برگزاري تظاهرات و ذي قارهاي واسط، الناصریه ساکنان استان

سـد در نهادهـاي دولـت و اجـراي اصـالحات      مشابه، محاکمه مسئوالن فا

ها همچنین به وضعیت نامناسـب   آن. بیشتر در این نهادها را خواستار شدند

.در کشور اعتراض کردند رسانی خدمات
به دنبال اعتراضات گسترده مردمـی در عـراق علیـه فسـاد و کمبـود      

عـراق دسـت بـه اصـالحات      وزیـر  نخسـت خدمات اساسی، حیدر العبادي، 

رسد بـراي   در نظام سیاسی این کشور زد اما به نظر می سابقه بیو  گسترده

.اجراي این اصالحات با مشکالتی مواجه شده است

دولـت و   "التحریـر "نیز بـا تجمـع در میـدان     "بغداد"ساکنان استان 

پارلمان را به تعلل در اجراي اصالحات متهم کردند و خواهان تحت پیگرد 

  .شدند قراردادن مسئوالن فاسد دولت

المللی پول باطل شد  اسبق صندوق بین رییسگذرنامه 

اسـبق صـندوق    رییسقاضی دادگاه رسیدگی به پرونده رودریگو راتو، 

.المللی پول که به پولشویی مـتهم اسـت، گذرنامـه وي را باطـل کـرد      بین
وزیر دارایـی اسـپانیا و در    2004ا ت 1996هاي  رودریگو راتو در فاصله سال

.المللی پول بود صندوق بین رییسنیز  2007تا  2004هاي  سال
ساله توانسته است در دوران ریاست  66براساس ادعاي دادگاه، راتوي 

خود بر وزارت دارایـی مبلغـی حـدود شـش میلیـون یـورو را مخفیانـه بـه         
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افشاي فساد مالی با فشار  راتو در پی.کندهاي خارج از اسپانیا منتقل بانک

او تاکنون . کرد گیري کنارهوزیر اسپانیا از سمت خود  ماریانو راخوي، نخست

.پولشویی را رد کرده است يدرباره شده مطرحتمامی اتهامات 
کـه زمـانی اتهـام فسـاد در    دلیـل  بهبه نقل از خبرگزاري فرانسه، راتو 

خـدمت   "بانکیا"یا موسوم به هاي اسپان مدیر اجرایی یکی از بانک عنوان به

براساس اخباري کـه مطبوعـات   .کرده بود، تحت تحقیق قرار گرفته است

انـد، وي   منتشـر کـرده  » ووزپوپولی«و » پائیس آل«روزنامه  ازجملهاسپانیا 

براي پولشویی اسـتفاده   مؤسساتسسه تجاري بوده و از این ؤصاحب دو م

  .کرده است می



  

  :ترکیه

 يدر زمینهپیشگیرانهاقداماتوفسادبامبارزه

  هاي خارجی گذاري سرمایه
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هاي تالشافزایشقبالدرظهور،درحالاقتصادیکعنوان بهترکیه،

داراي کــه درحــالیو  اســتبــودهگــوپاســخجهــانسراســردرضدفســاد

منتشرشدهاخیرمطالعاتاما،استزمینهایندرالزمقانونیهاي چارچوب

بنـدي  رتبـه کـه دادنشـان ١OECDگزارشوفسادادراكشاخصدمانن

50امتیازازواستیافته کاهش2014سالفسادادراكشاخصدرترکیه

بـه 53رتبـه ازواسـت کـرده تنـزل 2014سالدر45به2013سالدر

نیـز OECDخارجیرشوهگزارش. استکردهمکان نقلجدول64مکان

ازاي نشـانه هـیچ دهـد  مینشانمنتشرشده2014ردسامبدرتازگی بهکه

  .نداردوجودباشدکردهاجراراخارجیرشوهضدقانونترکیهکهاین

      بررسـی راهـا  آننتـایج وترکیهضدفسادفعلیهاي تالشزیرنوشتار

دروکـار  کسـب انجـام بـه مایـل کهخارجیگذاران سرمایهبرايوکندمی

وهـا توصـیه هسـتند فسـاد مسـتعد کشـورهاي یـا ونوظهـور اقتصادهاي

  .دهد میهیاراراپیشنهادتی

  ترکیهدرفسادبامبارزهچارچوب

سـال 20درترکیـه قـانونی هـاي  چـارچوب درمهمـی بسیارتغییرات

تمـامی ترکیـه المللی، بینتحوالتبهتوجهبا. استگرفتهصورتگذشته

کـرده تصـویب وامضاراینیسرزميحوزهدراجرا قابلضدفسادمعاهدات

  :ازاند عبارتکهاست

دولتـی مقامـات بهدادنرشوهبامبارزهدرOECDکنوانسیون-

) OECDکنوانسـیون (تجـاري المللی بینمعامالتدرخارجی

آن1997سـال درترکیهکه،1997سالدسامبر17تاریخبه

.کردتصویب2000سالدروامضارا 

27مـورخ فسـاد درمـورد اروپاشورايییجناقانونکنوانسیون-

دروامضـا راسـند این2001سالدرترکیهکه1999ژانویه

.استکردهتصویب2004سال

                                                          
1. The Organisation for Economic Co-operation and Development
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4مـورخ فسـاد درمـورد اروپـا شـوراي مدنیقانونکنوانسیون-

2003سالدروامضا2001سالدرسنداینکه1999نوامبر

.استرسیدهتصویببه

متحـد ملـل سازمانفراملییافتهسازمانیمجراضدکنوانسیون-

2003ســـالدروامضـــا2000نـــوامبر15تـــاریخدرکـــه

.استشده تصویب

سـال اکتبر31درکهفسادعلیهمتحدمللسازمانکنوانسیون-

.استرسیدهتصویببه2006سالدروامضا2003

  

بــاانطبــاقدر2004ژانویــهاولازترکیــهفــوق،مــواردبــرعــالوه

کشـورهاي در گـروه خودعضویتطریقاروپایی، ازشوراياستانداردهاي

  .استشدهعضوضدفسادالمللی بینساختارهايدرفساد،باکننده مقابله

  

     اسـتانداردهاي بـا توجـه بـا ترکیـه فسـاد بـا مبـارزه قانوندرنتیجه،

کنوانسـیون ینظارتنهادکار بهتوجهبا. شداصالحزمینهایندرالمللیبین

OECDخواري کاري رشوهو گروه)WGB(1کنوانسـیون ، تأثیرOECD
درخـواري  رشـوه جـرم ازناشـی عواقـب وتعریفبازسازيدرخصوص به

  .استتوجه قابلترکیه

مقامـات بـه رشوهشناختنجرمبرعمدتاOECDًکنوانسیوناگرچه

قـوانین اززيمـر بـرون برنامهیکدرنتیجهواستمتمرکزخارجیدولتی

                                                          
1. Working Group on Bribery



18   همه باهم علیه فساد

درزیـادي تغییرOECDکنوانسیونحال دهد، بااین میاشاعهرارشوهضد

  .استدادهترکیهدررشوهبامبارزهقانونیانداز چشم

ازقبـل وOECDکنوانسـیون تصویبازقبلمثال، عنوان به(ابتدا در

در معـامالت خـارجی   خواري رشوه) ترکیهوضعیتدرموردWGBگزارش

بـا منطبـق کـه عملـی برايرشوهدادنیاورشوهدریافتمثال، انعنو به(

عمــلخــارجیرشــوهونداشــتزنــدانمجــازات) اســترســمیوظیفــه

کنوانسـیون تصـویب ازپـس ترکیـه قـانونی هاي تالش. نبوداي مجرمانه

OECDازاند عبارتحاضرزمانتا:  

.رشوهجرمبرايصادرهاحکامافزایش-

تبـدیل ترکیهقوانیندرجرمیبهخارجییدولتمقاماتبهرشوه-

.شد

.شدمحسوبجرمرشوهيوعدهیاپیشنهاد-

.یافتوسعتخارجیدولتیمقاماتتعریفدامنه-

بـا مالیـم ونرمبرخورديزمینهدرترکیهجزاییقانونازمفادي-

.شدلغوخارجیدولتیمقاماتبهرشوهپرداختجرممرتکبان

ـ اصـول کهاینباوجود- کـه دهـد نمـی اجـازه ترکیـه قـانون یکل

اداريمسئولیتدرنهایتباشند،کیفريقوانینمشمولها شرکت

رشـوه جـرم مرتکبها شرکتازنمایندگیبهکهافرادياقدامات

.شدتحمیلنیز ها شرکتبهشدند، می

: کـرد پیگیريرامشی خطدوترکیهاداري،هاي مشی خطمنظراز-

و) اسـتراتژي (فسادعلیهمبارزهتقویتوشفافیتافزایشراهبرد

.OGPI(1(بازحکومتهمکاريابتکار

  

                                                          
1. the Open Government Partnership Initiative
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  استراتژي

پذیرفته2012سالفوریه22تاریخدرترکیهمجلستوسطاستراتژي

ایـن مـذکور اسـتراتژي  .شـد اجرایـی 2014و2010هاي سالبینوشد

اجتماعیابعادبایدقانونیراهکارهايکناردرفسادبابرخوردکهراموضوع

اسـتراتژي هدف. شناخترسمیتبهباشدداشتهنظردرنیزرااقتصاديو

خواهـد  فسادافزایشموجبوشفافیتمانعکهاستعواملیبردنبیناز

بـراي ابزارياستراتژي. باشدمیشفافوگوپاسخسیستمیکایجادوبود

کـه  درحـالی اسـت، فسادبامرتبطهاي مجازاتاعمالوفسادازجلوگیري

درمجلـس فرمـان  .اسـت مدنظرنیزاجتماعیهاي آگاهیسطحبردنباال

زمینهدراجراییشورايوکمیسیونیکتشکیلموجباستراتژيپذیرش

عنـوان  بـه ) اجرایـی شـوراي (فسـاد علیهمبارزهتقویتوشفافیتافزایش

وزیــرشــاملاجرایــیشــوراياعضــاي. شــداســتراتژيبــرايســازمانی

  .باشند میمالیاموروزیروکشوروزیردادگستري،

(OGPI) ابتکار همکاري حکومت باز  

يزمینـه درOGPI.شـد OGPIعضـو 2012سالآوریلدرترکیه

 .داردفعالیـت حکمرانـی کیفیـت بهبـود برايشفافیتوگوییپاسخاصول

وصـداقت افـزایش شـامل OGPIچـارچوب درترکیـه تعهـدات تاکنون

در .اسـت عمومی بـوده خدماتکیفیتبهبودوعمومیبخشردشفافیت

اسـت عمـومی سـایت وبیکبازکردنبهمتعهدترکیه،OGPIچارچوب

رافسادبامبارزهدراستفادهموردهاي استراتژيوها پروژه،دولتآندرکه

   فـراهم راموضـوع ایـن درعمـومی هـاي بحـث يزمینهوکندمیمنتشر

درشـهروندان مشـارکت وعمـومی هاي هزینهدرالزمفیتشفاتاکندمی

پایگـاه یـک همچنـین ترکیـه  .شـود محقـق توسـعه هـاي  سیاسـت روند

بـر عـالوه . کـرد خواهدایجادعمومیهايمناقصهيزمینهدرالکترونیکی

درصـراحت وشـفافیت بـراي راالزمافـزاري  نـرم بسـترهاي ترکیهاین،

مـدنی جامعـه وخصوصیودولتیبخشدوهرهاي کنفرانسوها کارگاه

تشـخیص بـراي خطروتحلیل تجزیهانجامباهمراهکهکردخواهدفراهم

ازآن پـس بازدارندهوپیشگیرانهاقداماتوفسادخطرمعرضدرهاي حوزه
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اجرایـی سازوکارهايوري بهرهگیري اندازهشاملهمچنینطرحاین .است

میـان درفسـاد ادراكبـه توجـه رايبوشفافیتوصداقتافزایشبراي

ومـوردنظر شـفافیت رود مـی انتظـار . اسـت خصوصیبخشوشهروندان

تبدیلفسادبرايموانعیایجادبهمشارکتیفرایندهايدرشده ریزي برنامه

  .شود

بـه نیـز مـدنی جامعهالذکر، فوقاداريوقانونیهاي تالشبرعالوه

بـا مـدنی جامعـه هـاي  سـازمان . پیونددمیفسادبامبارزهدرحالنیروهاي

فساد دربرابرعمومیهاي آگاهیافزایشبهپژوهشانجامو مقاالتانتشار

  .کنند میکمک

ومتحـده  ایـاالت خـارجی ضدفسادقانونبهتوجهباخصوصیبخش

دسترسـی درعطفـی نقـاط دوهـر کـه انگلسـتان رشـوه بـا مبارزهقانون

بـا مبـارزه دراي مالحظـه  قابلطور بهندهستخارجیقوانینبهمرزي برون

نیـز ترکیـه درتجـاري چنـدملیتی هـاي  شرکتازآنجاکه. استفعالفساد

بـا راخـود تجـارت هـا  آنبنابراینشوند، میمحدودخارجیقوانینتوسط

یـک ایجـاد باعـث درنتیجـه . دهنـد میانطباقنیزترکیهدرمحلیقوانین

خصوصـی بخـش هاي تالشوشدخواهندفسادبامبارزهدردوگانهجبهه

وهـا شـرکت میـان درضدفسـاد فرهنـگ حفـظ وایجـاد بهاستممکن

  .کندکمکوکار کسبيزمینهدرآگاهیسطحباالبردن

ــاوجود ــانونی،جبهــهدرفــوقدرذکرشــدههــاي تــالشب واداريق

ترکیهکهدهد مینشانمحلیوجهانیهاي بررسیومطالعاتخصوصی،

پـنج کـاهش .استنرسیدهفسادبامبارزهيزمینهدرخوداهدافبههنوز

معیـار المللـی  بـین شـفافیت سازمانفسادادراكشاخصدرترکیهاي رتبه

این .استترکیهدرضدفسادهاي تالشاندازهاي چشميزمینهدرمعتبري

باوجودعمل،درپاسخگوییوشفافیتازکافیسطوحعدمبهاستممکن

دراصالحیکبهتوجهباتازگی، به. باشدمرتبطو اداريقانونیيها تالش

ممیـزي بـه قـادر اسـت ممکـن دیواناینکشور،محاسباتدیوانقوانین

هـاي  شـرکت ازجملـه (نباشددیگرسالسهبرايعمومینهادهايحساب
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طـور  بهها آنسهامازدرصد50ازبیشخاصقوانینموجب بهکهسهامی

انـواع همچنـین وشودمیتأمینمردمعمومتوسطیرمستقیمغیامستقیم

سـهم کـه هـایی  شرکتوها شرکتها، اتحادیهها، سازماننهادها،ادارات،

وشـفافیت اسـت ممکـن مـتمم، ایـن  ).اسـت درصد50ازبیشعمومی

هـاي هزینـه حسابرسـی ونظـارت ودادهکاهشرامؤسساتدهیحساب

خـارجی هموداخلیيرشوههمبنابراین،. ددهقرارتأثیرتحتراعمومی

فسـاد بـا مبـارزه کنـدي باعثاینوبودخواهندمواجهکمتريخطراتبا

  .شود می

قبلـی انتقادهايتکرار،ترکیهدرموردOECDگزارشبخشسومین

عـدم وخـارجی رشـوه بـه مربـوط بندهايازمواردياجرايعدمدرمورد

کـه ایـن یعنـی (بـزرگ  هـاي  شـرکت کیفـري مسـئولیت درمورداطمینان

باشـد حقـوقی شخصمحکومیتنیازپیشحقیقیشخصیکمحکومیت

مؤثرفعالیتعدمدرموردراخودنگرانیگزارشاین. )نیستمشخصهنوز

درمـورد وخارجیرشوهعواملقانونیپیگردوبررسیتشخیص،درترکیه

 خـارجی يرشـوه دریافـت متهم بهترکیهمقاماتبرخی از کهواقعیتاین

داشـته نیـز  خـارجی مطبوعاتدراي گستردهاي رسانهانعکاسکههستند

کهاستکردهمطرحراسؤالاین،گزارش3بخش. استکردهابرازاست

  ؟داردسیاسیماهیتخارجیرشوهمواردتعقیبعدمآیا

ریاسـت نشسـت و201یجـ کشـورهاي درگرفتنشکلدرحالترکیه

ـ نشسـت . اسـت 2015سالدر202ی بدرها آنجمهوري باهـدف 20ی ب

در20ی جـ کـار دسـتور تعیـین و20ی جکشورهاياقتصاديگردهمایی

زمـان ازفسـاد بـا مبـارزه . استشان اقتصاديمنافعومشکالتباارتباط

نشسـت کـار دسـتور درهمواره2010سالدرجنوبیکره20ی بنشست

هـاي  برنامـه درتوجه ابلقآیتمیکفسادبامبارزهسنتیطور به. استبوده

ومـؤثر اقتصاديهاي همکاريازاطمینانآنهدفکهاستبوده20ی ج

                                                          
1. The Group of Twenty

اقتصـاد بـزرگ    20ها و رؤساي بانک مرکزي از  المللی براي حکومت مجمعی بین شود، نیز شناخته می 20گروه بیست که به جی 
  .جهانی است

2. international business summit
  20نشست سران کشورهاي عضو گروه 
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موضـوعات دیگـر میـان در20ی بنشستامسالدستورکار.استسودمند

بـا مبـارزه هـاي طرحازآگاهیبردنباالوفسادبامبارزهموضوعبهمهم،

ازطریـق ادفسـ موضـوع بـه عمـومی توجـه  جلبوترکیهتجارتدرفساد

مهمفرصتیکعنوان بهنشستاین. استرویداداینازاي رسانهپوشش

جهانیفسادبامبارزهيعرصهدرراخودجایگاهتاباشد مینیزترکیهبراي

وجـود بـه وفسادبردنبینازبهحاضرترکیهکهدهدنشانوکندتقویت

سراسرگذاران رمایهسازاستقبالبرايتر امنوکار کسبمحیطیکآوردن

  .باشد میجهان

مسـتعد اقتصـادهاي درگذاري سرمایهبرايپیشگیرانهابزار

  فساد

ــهظهــور،درحــالاقتصــادهايتمــامماننــد ــازترکی ــهنی دریافــتب

بازیگرانهمهبراياي زمینهایجادورشدبرتمرکزخارجی،گذاري سرمایه

نـو هاي ایدهوجدیديوکارها کسببهرشداجازهتااستتجارتيعرصه

-پاسخوشفافیتبهبستگیهدفاینبهدستیابیکلید. باشدداشتهوجود

ازاسـت ممکـن هـدف ایندولتی،بخشدر. داردکالنمقیاسدرگویی

قـانونی چـارچوب یـک وحسابرسـی سازوکارهايومناسبکنترلطریق

  .شودتأمینافشاگرانازحفاظتبرايکارآمد

اقتصـادهاي دروکـار  کسـب انجـام بـه مندعالقهارانگذسرمایهبراي

کافیاستممکنکشوریکقانونیچارچوببرصرفتکیهظهور،درحال

چنـدان کشـور یـک فسـاد بندي رتبهبهاستممکنگذاران سرمایه. نباشد

توانـد  مـی کـه ابـزاري ازها آناستفادهعدممعنايبهاینامانکنند،توجه

در. نیستکندفراهمپایداروکار کسبایجادوگذاري هسرمایبرايرازمینه

اسـت ممکـن ها شرکتیاوگذاران سرمایهکهابزارهاییازهایی نمونهزیر

فسادمستعداقتصادهايدروکار کسبانجامهنگامفسادازجلوگیريبراي

.استذکرشدهکننداستفاده
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  شناخت فرهنگ

تحقیقاتابتداخارجیگذاران ایهسرمگذاري، سرمایهازاولیهمرحلهدر

گـذاري  سـرمایه قصدکهمحلیشرکتفرهنگباآشناییمنظور بهراالزم

گرفتـه نادیـده نبایـد کهداردوجودمواردي. دهندمیانجامدارندراآندر

یـک دادنهدیـه کهبداندبایدگذارسرمایهیکترکیهدرمثالبراي. شود

متفـاوت افـراد درمیـان استممکنسادفبرداشتواستفرهنگیمفهوم

مرحلهوفسادبامبارزهبرنامهباانطباقازاطمینانبرايآشناییاین. باشد

  .بودخواهدمفیدنیزشود میدادهتوضیحکهآموزشی

  جدیت الزم

یـک بـه دسـتیابی یـا ادغامبهمایلخارجیگذار سرمایهیکمعموالً

وفـراوان تـالش . شـود بازارواردآنازطریقتااستموفقمحلیشرکت

درزیاديموانع. استمهمبسیارمعاملههرگونهازقبلخطروتحلیل تجزیه

یـک بـا ادغـام ازناشـی عواقـب بنابراینبیاید،پیشاستممکنراهاین

خـارجی وداخلـی يعرصهدرنامطلوبینتایجتواند میفساددرگیرشرکت

شـرکت اعتبـار ارزیـابی وبررسـی ممسـتلز الزمجـدیت .بیـاورد وجودبه

سـابقه بررسـی . اسـت آنعمـومی خریـد تاریخترمهمهمهازوموردنظر

میــزانوهــا آنتوانــاییارزیــابیبــرايکارکنــانومــدیرانســهامداران،

هـاي  شـرکت بـراي خـوبی شاخصومهممرحلهیکها آنپذیري انطباق

  .استموردنظر

یـا وادغـام اولیـه مرحلهبهنهاتسوابقبررسیوتحقیقاتدرجدیت

بـا وکـار  کسـب انجـام بعـدي مراحـل دربلکـه شـود؛ نمیمحدودمالکیت

درمثـال  عنـوان بـه . شـود انجـام بایـد نیزثالثشخصیاتجاريهمتایان

کـه خطراتـی شناساییبرايمشترك،گذاري سرمایهیاوخاصهاي پروژه

بـه ایـن، بـر وهعـال . باشـد همراهخاصثالثشخصیکبااستممکن

تـور یـک توانـد میتجاريهمتایانازفسادبامبارزهتعهداتآوردندست

خریـد قراردادهـاي درمـورد خصـوص بـه . کنـد فراهمفساددربرابرامنیتی
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مربوطـه دولتـی هاي مقاموتجاريثالثشخصبینمنافعتضادعمومی،

  .شوداتخاذتري محتاطانهاقداماتتاشودبررسیباید

  فسادبامبارزهانطباقیهاي امهبرن

ـتورالعمل بـا مطابقراخودهاي برنامهبایدخارجیگذاران سرمایه هـاي دس

حفاظـت ازوکردهتقویتراخودشانموقعیتتادهندانجامخودشانضدفساد

گـوي پاسـخ بایدها دستورالعملوها برنامهاین. یابنداطمینانفساددربرابرالزم

ـان بهبایدها دستورالعملمثال، عنوان به(باشدمحلیفرهنگنیازهاي محلـی زب

  ).باشدمحلیکارمندانسويازممکنسؤالهرگويپاسخوآماده

انـدازه، کشـور، جغرافیـاي بـا سـازگار بایـد هادستورالعملوهابرنامه

معــرفبایــدکارکنــانومــدیران. باشــدشــرکتنــوعوصــنعتبخــش،

وشـرکت هـاي  سیاسـت ازعمیقـی دركبایـد .باشندشرکتهاي فعالیت

اجراي.باشدداشتهوجودفاسداقداماتازناشیعواقبوخطراتهمچنین

رفتـار . باشـد شـرکت ازسـطوح تمامگويپاسخبایدانطباقیهايسیاست

کارکنـان بانزدیکازکهباشدمیانیسطحمدیرانمشوقبایدباالسطوح

معرفـی بـه میانیوعالیسطحمدیرانابراینبن. کنندمیکارزمینهایندر

  .کردخواهندکمکفسادبامبارزهسازمانی فرهنگیک

  آموزش

آمـوزش فسـاد، ازتجـارت عـاري  یـک امنیتتأمیندیگر برايگام

کارایی،خاطربه.استثالثتجاريهمتایانیاوموردنظرشرکتکارکنان

اقـدامات عواقـب وطراتختعاریف،ازکاملبستهیکمعرفبایدآموزش

روزمـره تجـاري امـور درتـا باشدکارکنانزندگیبرآنتأثیروغیرقانونی

بـا چهـره بـه چهـره آمـوزش . نشونددرگیرفسادانگیزاقداماتدراشتباه به

بهاستممکنکهاستآنالینآموزشازمؤثرترهمیشهوارد تازهکارکنان

  .شوددادهترجیحکمترهزینهعلت
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  نظارتوکنترل

بـراي راقـوي نظـارت وکنتـرل سازوکارهايبایدنیزگذارانسرمایه

هـا  شـرکت  .کننـد برقرارها شرکتضدفسادهاي سیاستاجرايبرنظارت

رابالفعـل وبـالقوه خطـرات کامـل اي دورههـاي  حسابرسـی انجامباباید

کنتـرل مکانیسـم یـک عنـوان بـه تکنولـوژي ازاسـتفاده . کننـد شناسایی

هـاي  سیستمداشتن. باشدداشتهبیشتريکارآمدياستممکنشگیرانهپی

یـک توسـط تأییـد وکنتـرل وکنندمیردگیريرامعامالتکهخودکاري

ازحفاظت. دهدمیکاهشرافسادخطر،سازدمیممکنراباالسطحمقام

بـه قـادر بایـد کارکنان. استکنترلهايروشازدیگریکیافشاگرمنابع

اسـت شـرکت ضدفسـاد هـاي سیاستباتضاددرنظرشانبهآنچهافشاي

هـراس درشرکتتوسطانضباطیاقدامیاوتالفیازکهاینبدون،باشند

کـه دهـد نشـان وضـوح  بهبایدبزرگهاي شرکتهاي دستورالعمل.باشند

تلفنخطیکایجاد. باشدفسادبهمظنوناستممکنکسیچهوچگونه

غیرقـانونی اقـدامات بتواننـد ثالـث اشخاصوکارکنانآندرکهمحرمانه

هشـداردهنده ومفیدکنترلیکتواندمیدهندگزارشراشرکتکارکنان

ازناشـی عواقـب کـاهش بـراي فوقسازوکارهايداشتن.دهدتشکیلرا

هـر درخـود تجـاري امـور درخارجیگذارانسرمایهکهايبالقوهخطرات

  .استمهمتندهسروبروها آنباکشوري



  



  

  

  

  :اتریشیرویکرد

دردرستکاريترویجوتبانیبامبارزهچگونگی

  ورزش
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کـه در پایگـاه اینترنتـی سـازمان      1مطلب زیر به قلم سورین مـوریتزر 

 يبه موضوعی پرداختـه کـه عرصـه    ،شده استالمللی منتشر شفافیت بین

نی در ورزش و تبـا . نـوعی بـا آن روبـرو هسـتند     ورزش همه کشـورها بـه  

هاي مبارزه با این نوع از فسـاد در ورزش کشـور اتـریش در     ها و راه چالش

شـده در آن   بررسـی قرارگرفتـه اسـت و ابتکـارات مطـرح     نوشتار زیر مورد

هاي جدید براي استفاده دیگر کشورها نیز  تواند محرك پدید آمدن ایده می

  .باشد

بـه جـامع اي یوهشـ بـه هرگـز اتریشکشوردر2012سالازقبلتا

ورزشدربنـدي  شـرط تقلب وتبانی،برانگیز بحثلیمسابامبارزهينحوه

اتـریش، ورزشوزارتکـه هنگـامی وضـعیت ایـن امـا  .بودنشدهبرخورد

صـورت بـه اتـریش فوتبـال برترلیگو) AFA(اتریشفوتبالفدراسیون

شـکل  به،کردندتأسیسرا2ورزشدردرستکاريازحمایتانجمنجمعی

قـانون بـازي  "تجـاري نـام ازدنبال استفادهبه .کردتغییراي مالحظه قابل

عمـده سـهامداران ازدیگـري گـروه روزانـه، هـاي فعالیتدر"جوانمردانه

فدراسـیون اسـکی، فدراسـیون اتـریش، المپیکملیکمیتهازجملهورزش

ازوســیعیطیــفهمــراهبــهاتــریشالتــاريســازمانویــخرويهــاکی

  .پیوستندانجمناینبهاتریشدربندي شرطخدماتدهندگان هارای

واتـریش ورزشوزارتتوسطاوليدرجهدرجوانمردانهبازيقانون

مـالی حامیانازاستفادهباوعضویتحقساالنهبودجهازطریقهمچنین

متشـکل است،وینشهردرآنمقرکهاجراییتیم. استشدهگذاري پایه

فوتبالیسـت بـا آنفعلـی ریاسـت . اسـت وقـت  تمامکارکنانازگروهدواز

بـا نزدیکـی همکـاري همچنـین . استبرونرکالتنگونترسابقالمللی بین

وزارتخانهاینورزشیسالمتواحدباخاصطور بهواتریشکشوروزارت

  .داردوجود

تشـکیل بـه منجـر زوديبهجوانمردانهبازيقانوناجراییاستراتژي

نظـارت وپیشـگیري بـراي واضـح ودقیـق صـورت بـه کـه شدسازمانی

                                                          
1. Severin Moritzer
2. Association for Protecting the Integrity in Sport
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ارتباطـات دریافـت بـراي آمبودزمـان یـک ایجـاد شاملوبودشده تعریف

  .بوداتریشورزشدرتبانیبهمربوط

  پیشگیري

بهباالازآموزشیاستراتژيیکجوانمردانهبازيقانونابتدا،هماناز

ايحرفـه ورزشـکاران راآناولهـدف گـروه کـه گرفـت کـار بهراپایین

ورزشـکاران سـپس . دادنـد میتشکیل) آیندهايحرفهورزشکارانازجمله(

ایـن پوشـش تحـت نیزورزشینمایندگانوداورانآماتور،واي حرفه نیمه

در تبـانی مـوارد از٪80حـدود کـه ازآنجایی. گرفتندقرارآموزشیيدوره

ابتـدا جوانمردانـه بـازي ونقان،دهد میرخفوتبالدرجهانورزش سراسر

  .استکردهمتمرکزورزشایندرپیشگیرانههاي فعالیتدرراخودتالش

انجمـن اتـریش، اي حرفـه لیـگ دودربازیکنـان همه2012سالاز

وفوتبالهاي آکادمیجوانبازیکنان،)زنانومردان(جوانانملیهاي تیم

ویـژه یافتـه  توسعهابزاریککارگیريبهبرايفوتباليحوزهارشدمقامات

  .گرفتندقرارآموزشتحت ،براي جلوگیري از تبانی

هايسخنرانیازترکیبیباجوانمردانهبازيقانون،2013سالآغازاز

درحدودتبانیوورزشدردرستکارييدربارهکارگاهوسمینارهامستقیم،

اصلیهدفوهگرمخاطبانازنفر5000حدودبرايراآموزشیدوره150

نماینـدگان وورزشـی هـاي سـازمان کارمنـدان مقامات،بازیکنان،ازخود

اي حرفههاي فوتبالیستاز ٪100بهنزدیککهاستکردهبرگزارها رسانه

وتـداوم ازاطمینـان منظور به. استشدهشاملرااتریشفوتبالداورانو

ایـن ،ماهـه 18یـا 12دورهیـک ازپـس آموزشیهاي دورهاینپایداري

  .شوند میتکرارسمینارهاوآموزشیهاي دوره

،2015سالجوانمردانهبازيقانونپایینِبهباالآموزشاستراتژيدر

48خـاص طور بهوآماتورورزشبهآموزشیهاي فعالیتگسترش،اولویت

کهاستکردهثابتتجربه .استاتریشاي منطقهلیگازفوتبالها باشگاه

مـدلی وپایـدار نتـایجی داراي،ورزشـکاران بـه نسـبت آموزشـی درویکر

هـا  دورهایـن درهمچنـین . استدركوآگاهیسطحي ارتقاازاثبات قابل
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قانونی،پیگردمانندتبانی،درشرکتبرايمجازاتدرموردمستقیمطوربه

ازتـر مهـم بـاالخره وکارقانونپیامدهاي،AFAمقرراتازناشیعواقب

  .شود میصحبتاجتماعیشهرتدادندستازهمه

  نظارت

نتایجومسابقاتوتحلیل تجزیهونظارتسیستمیکازحاضردرحال

رامـؤثري حفاظتتاشود میاستفادهاي حرفهفوتبالسطوحدر تمامبازي

تمـام برتـر، لیـگ بخشدودرمسابقه3000حدود تبانیاحتمالبرابردر

  .دهدانجامملیهاي تیمبینمسابقاتوپاییاروهاي باشگاهمسابقات

سیسـتم ازاتـریش، بخشـی  فوتبـال فدراسـیون یوفـا، عضوعنوان به

راداراسـپرت عنـوان تحتنظارتییک سیستمازکهباشد مییوفانظارتی

هـا بـازي نتایجومسابقاتنظارتبرايمناسبابزاريکهکندمیاستفاده

رویکـرد بـا ابزار نظارتیاز ایناستفادهردانهجوانمبازيدر قانون. باشد می

شـده همـراه اعتبـار وشـفافیت ارتقايوآگاهیافزایشمنظور بهآموزشی

ممکـن ها آنفرديرفتارکهکننددركراموضوعاینورزشکارانتااست

  .شودارزیابیتبانی و تقلبدرجهتتالشیبالقوهصورت بهاست

  اتریشوضعیت حقوقی و آمبودزمان در 

کیفـري  جـرم یـک حاضـر درحـال تبـانی کیفـري، حقوقدیدگاهاز

ــی ــوب م ــود محس ــهش ــوانک ــبزیرعن ــايتقل ــیج ــرد م ــاسوگی     اس

درگرفتـه صـورت تبانیرسواییدنبالبهکهاستکیفريهايمحکومیت

  .گرفتصورت2013سالدراتریشفوتبالبرترلیگ

ـان دریهـای  بحثنیزاتریشدراروپا،بقیههمانند اضـافه کـه اسـت جری

توانـد  مـی موجودکیفريقوانینبهتبانیضدوورزشیدرستکاريقانونکردن

چنـین کـه رسـد  مینظربهحال، بااین. کندتسهیلراورزشدرتبانیبامبارزه

  .استنگرفتهقرارگذاريقانونوسیاسیکاردستوردرهنوزالحاقی

تبـانی عواقبدرموردزیاديتمرکزاتریشدرجنایی،قانونبرعالوه

اتحادیـه  قـوانین دردیگـر، مانند کشـورهاي . استAFAخودمقرراتدر
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وداورانبازیکنـان، صورت روشن تصریح شده است کـه به فوتبال اتریش

بایـد توسـط   گزارشیچنین.تبانی احتمالی ملزم هستندگزارشمقامات به

بـه تعهـد ایـن . شودثبتیشدار فوتبال اتر اي صالحیت یک مرجع منطقه

قرار تأکیدقانون بازي جوانمردانه موردآموزشجلساتدرویژه به،گزارش

  .گیرد می

  

قـانون بـازي   دهنـدگان، گـزارش بـراي هـایی  مشـوق باهدف ایجـاد 

نقطـه اولـین عنوانبهراآمبودزمانیورزش،وزارتهمکاريجوانمردانه با

انـدازي  راه2014فوریهاولدرزشوريحوزهفعاالنوورزشکارانتماس

لیآگـاهی از مسـا  درصـورت محرمانهصورت بهتوانند میورزشکاران. کرد

تلفـن یـا والکترونیکـی پسـت طریقازآمبودزماناینباتبانیبهمربوط

رایگـان، مشـاوره وکمـک ارایـه آمبودزماناعضايوظیفه. بگیرندتماس

و ریـزي  برنامـه حـال درو یارفتهگصورتتبانیدرمورداطالعاتدریافت

  .استآنبررسی

دروپـردازد مـی دریافتیاطالعاتهرگونهبررسیبهآمبودزماندفتر

همکـاري اسـت مشـاوره دنبـال کهفرديیادهندگانگزارشاین مسیر با

قـانون بـه حل مناسـب راه  یککردنپیدامنظور همچنین به. داردنزدیکی

گرفتـه تمـاس جوانمردانه مراجعـه و بـا مسـئوالن ورزشـی مـرتبط     بازي

تقویـت منظـور  بـه بـار  یـک سـال دوهـر آمبودزمانهاي فعالیت .شود می

  .شود میارزیابیشده ارایهخدماتبهبودوعملیاتیهاي حوزه
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  ورزشیدرستکاريدرالمللی بینوملیهاي پروژه

قانونعملکردورزشی،درستکاريدرملیکانونینقطهیکعنوان به

شـامل واستورزشدرتبانیبهصرفپرداختنازفراترجوانمردانهبازي

نیـز کشـور ورزشدردرسـتکاري تقویـت يزمینهدرتري گستردهفعالیت

وورزشوزیـر بـین کـاري گـروه یکتشکیلفعالیتایننتیجه. شود می

ورزشدرکاريدرسـت بهمربوطمقرراتتدوینبرايورزشیمقاماتدیگر

هـاي  انجمـن همـه میـان دروورزشدردرسـتکاري یکپارچهيتوسعهو

  .استاي حرفهورزشی

درحاضـر درحـال ،انـد  شـده  تدوینزمینهایندرکهمقرراتیومتون

رسـمی ايِ حرفهورزشیهاي انجمنمقرراتوقوانینباسازيادغامفرایند

انجمـن اولـین اتـریش مریکاییآفوتبالفدراسیون2015ژانویهدر. است

هاي انجمندیگرتارود میانتظاروپذیرفتراجدیدشرایطکهبودورزشی

  .بپیوندندفرآینداینبهتدریج بهنیزاي حرفهورزشی

  

هاي همکاريتقویتبرايتالشدرجوانمردانه همچنینبازيقانون

2014مـاه مـی  دراروپـا، اتحادیـه کـاري يبرنامـه . اروپاسـت درورزشی

ازجملـه ،کننداجرابایداروپااتحادیهاعضايکهرااقداماتیازايمجموعه

درتبانیبامرتبطلیمساخصوصبهوورزشیدرستکاريدرمورداقداماتی

ازعضویکعنوانبهجوانمردانهبازيقانون. رساندتصویببهرامسابقات

دراقـدامات بهتـرین وهاوشرتبادلبه،ورزشدرتبانیکارشناسانگروه

  .پردازد میتبانیبامبارزه
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شورايکنوانسیوناروپاشوراي2014ژوئیه9تاریخدراین،برعالوه

هـاي توافقنامـه چـارچوب درراورزشـی مسـابقات دستکاريدرمورداروپا

آوردنوجـود بـه هـاي زمینهکنوانسیوناین13ماده. کردتصویبترجزئی

.کند میفراهمرالیمسازوکارهاي

گیري نتیجه

اجرايهاي سازمانورزشی،هاي انجمنفراگیرخواستهتبانیبامبارزه

پیروجوانمردانهبازيقانون. استنفعانذيسایرودولتینهادهايقانون،

ودانشيتوسعهوتجربهکسببهکهاستسالسهازبیشخواستهاین

المللـی  بـین وملـی سطحدرنزدیکتباطاتارازاستفادهبامؤثرهاي شیوه

ازیکـی بـا مقابلـه بـراي اتریشیرویکردمتمرکزِمدلاین. استپرداخته

.باشد میامروزورزشدرتهدیدهاترین بزرگ





  

  

  هاي مبارزه با فساد ابزار و روش

  هاي عمرانی دولتی سازي در پروژه شفاف
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یـک  GIACC(1(د در امـور زیـر بنـایی    مرکز جهانی مبـارزه بـا فسـا   

که منـابعی را بـراي فهـم، شناسـایی و      ،سازمان مستقل غیرانتفاعی است

ي مهندسـی  هـا وسـاز و بخـش   ر زیربنایی، ساختپیشگیري از فساد در امو

منابع این مرکز شـامل اطالعـات آزاد اینترنتـی، مشـاوره و     . کندمیفراهم

حاضر از بخش ابزارهـاي مبـارزه بـا     نوشتار. ابزارهاي مبارزه با فساد است

  .فساد پایگاه اینترنتی این مرکز انتخاب و ارایه گردیده است

بیشـتر، شـفافیت باتواند میاست کهموضوعی پنهانفساد

  .یابدکاهش

  شفافیتکلیاصول

ماندنپنهانوغیرقانونیهايفعالیتتسهیلموجببودن،محرمانه.1

  .استفسادبامبارزهمهم درزارابیکشفافیتدرنتیجه،. استآن

شـفافیت در  که ممکـن اسـت بـه افـزایش    باید تا جاییهر سازمانی.2

  .هاي خود متعهد باشد فعالیت

سازمانتصویرکند؛ فساد کمک میکاهشبهتنها نهبیشترشفافیت.3

  .بخشد مینیز بهبودرا

قـرار  بررسـی مـورد دقـت  بهیک موضوع بایدبودندالیل محرمانه.4

لـزوم  ادعـاي مثـال،  عنـوان  بـه . باشندمعتبراستممکنها آن.گیرد

یـک ) ناآگاهانـه یـا آگاهانه(استممکنتجاريمحرمانه بودن امور

  .باشدغیرقانونیمعامالتکردنپنهانبرايپوشش

کهقراردادهاییوها پروژهاز شفافیتتاکندتالشبایدسازمانیک.5

. یابـد اطمینـان اسـت ممکنومعقولکهآنجاتااستدرگیرآندر

درشفافیتبایددولتیبخشپروژهیکصاحبمثال،برايبنابراین،

ماننـد (راپـروژه ایـن درکننـدگان شـرکت دیگـر وخـود هايپروژه

ماهیـت . کنـد شـفاف ) پیمانکـاران ومشـاوران مالی،کنندگان تأمین

                                                          
1. The Global Infrastructure Anti- Corruption Center
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شـده  مشـخص زیـر درشودرعایتها پروژهدربایدکهسازيشفاف

  .ستا

  عمومیبخشهاي پروژهدرشفافیت

حـدي تـا یاهستنددولتیکامالًکههایی پروژهدر: مردمدانستنحق

بخـش باها آنتضمینیاها آنمالیتأمینیاواند عمومیبخشبهمتعلق

عمومیبودجهصرفچگونگیماننداطالعاتیبهبایدمردماست،عمومی

بنـابراین . باشـند داشـته دسترسـی اي بودجـه کرد چنینهزینهدرستییاو

توسـط انتخـاب حـق یـک نهباشد،عمومیحقازمادهیکبایدشفافیت

  .دولتیبخش

بـه کـه اطالعـات آزاديقـانون : اطالعاتآزاديقانونبودنناکافی

یـک ،شوددادهاطالعاتها آنبهدرخواستدرصورتدهد میاجازهمردم

ایـن کهاستایندلیل. نیستکافیااماست،بیشترشفافیتسوي بهگام

توسـط درخواستیککهدهد میرخزمانیفقطاطالعاتافشايازروند

بـه تنهـا اطالعـات ازبرخـی تـدریجی، افشـاي ایندروشودارایهمردم

ممکـن همچنـین  .شود ارایه میاند کردهمطرحرادرخواستآنکهکسانی

ازاطالعـات ایـن ازاستفادهايبرزمانوباشدندکُاطالعاتافشاياست

ازبخـش آنتوانـد مـی تنهـا درخواسـت یـک ایـن، برعالوه. بروددست

  .کندافشاراشدهدرخواستاطالعات

موجـب دولتـی بخـش هاي پروژهدرشفافیت بیشتر:شفافیتکاهش

  :بودخواهدزیرنتایجيدربرگیرندهوشدخواهدماديازلحاظفسادکاهش

برايفقط نهوباشددسترس قابلوسیعیطور بهپروژهاطالعات

بنـابراین وباشـند دخیـل موضـوع دراسـت ممکنکهکسانی

  .بیشتري بر روي پروژه انجام خواهد شدمستقلتحقیقات

احتمال کشف فساد افزایش خواهد یافت.  

بـالقوه عامالنچونشد؛خواهندتضعیفدآمیزافسهاي فعالیت

  .شدخواهدبیشترفسادهرگونهشفکاحتمالکهشوند میآگاه
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کننـدگان شـرکت چراکهشود؛ میبهترحکمرانیتشویقموجب

بهتـر يادارهبـراي خـود اطالعـات ارایـه بـه مجبورپروژهدر

  .شوند میمجموعه

خـودداري اطالعـات ارایـه ازکهراپروژهدرکنندگانیشرکت

  .دهد مینشاناند، کرده

بـه بایـد عمـومی بخشپروژهمالک :سازي توسط مالک پروژه شفاف

اطمینـان ممکنحدتافسادوجودعدمتضمینوپروژهتحویلبرايمردم

مـردم عمـوم بهپروژهاطالعاتارایهمسئولپروژهمالکدرنتیجه،. بدهد

درآسانی بهیاوباشدپروژهمالکاختیاردربایداطالعاتازبسیاري. است

طریقازمثالبرايتواندمیپروژهمالکودنبچنیناگروباشداودسترس

بقیـه بـا مـردم بهالزماطالعاتارایهلزومدرموردمربوطهقراردادشرایط

  .دهدانجامتوافقاتیکنندگان شرکت

بارابطهدرراالزمشفافیتبایدمالیحامی :مالی پروژهحامیالزامات

بـه مایلبایدوباشدداشتهاستکردهگذاري سرمایهآندرکههایی پروژه

  .باشدپروژهمالیتأمینجزئیاتتمامارایه

پـروژه، درکننـدگان  شـرکت دیگـر : کنندگان در پـروژه  دیگر مشارکت

بـراي اطالعاتارایهدرپروژهمالکبابایدنیزمشاورانوپیمانکارانمانند

همکاري-استخورده شکستپروژهکهزمانیخصوص به-پروژهشفافیت

فسـاد درشـدن درگیـر خطـر کـاهش موجـب موضـوع این. باشندهداشت

ودرسـتی  بـه پروژهاینکهشود میحاصلاطمیناناینهمچنین. شود می

  .استشده انجاممناسبهزینهبا

وموجـود هـاي  آوري فنبهبستگیسازي شفافروش: روش شفافیت

رسـانی  عاطـال تواند میارجحروش. داردآوري فنبهمردمدسترسیمیزان

اینترنتبهعمومیدسترسیاگرحال، بااین. باشدپروژهمالکسایت وبدر

روش دیگـري  هـر یـا پـروژه مالـک دفـاتر دربایداطالعاتباشد،ناکافی

  .را براي عموم تضمین کنداطالعاتبودندسترسدرکهصورت پذیرد،
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  :رسانی عمومی موضوعات اطالع

بایـد آل،ایدهحالتدردولتی؛شبخهايپروژهتمامبارابطهدر

اسـت ممکـن انجـام شـود، و  مـردم عمـوم برايرسانیاطالع

. باشـد هاپروژهاززیاديبسیارتعدادبرايرسانیاطالعمستلزم

بامتناسبپروژههراطالعاتبنديدرجهباتواندمیفراینداین

اسـت آندیگـر روش. صورت پذیردآناهمیتوارزشحجم،

اطالعاتارایهبهبزرگهاي پروژهبارابطهدرابتدادرکه دولت

.گیرندقراریندافرایندرنیزدیگرهاي پروژهتدریج بهوبپردازد

هـر بـا ارتباطدربایداطالعاتپروژه؛ازمرحلههربارابطهدر

پـروژه، شناسـایی : ازجملـه باشـد، دسـترس درپروژهازمرحله

ونگهــداريوتعمیــرتکمیــل،اجــرا،مناقصــه،مــالی،تــأمین

.برداري بهره

دربایـد اطالعـات فرعـی؛ قراردادهـاي وقراردادهابارابطهدر

تعریـف . شـود افشاقراردادزیرومهمپروژهقراردادهربارابطه

پـروژه یـک . اسـت متفـاوت پروژهبهتوجهبا"مهم"اصطالح

ايقراردادهـ وقراردادهـا اززیـادي تعداداستممکنشخصی

عملیقراردادهااینجزئیاتتمامیافشاي. باشدشاملرافرعی

ازدسـته آنبـراي مـالك یـک بود بلکه بایـد نخواهدمفیدو

درهـا  آنجزئیـات الزم استکهفرعیقراردادهايوقراردادها

کشـور بـه کشـوري ازمالكاین. کردتعیینباشدمردماختیار
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اسـت ممکـن ردادهـا قراازوسـیعی طیـف . بودخواهدمتفاوت

وسـاز  ساختتضمینی؛قراردادهايوها پروژهمالیتأمینشامل

ازوسـیعی طیـف اصـلی؛ قـرارداد سـطح درقـرارداد مشاورهو

.شودشاملراسازمانهاي نامه موافقتوفرعیقراردادهاي

  

اطالعاتی باشـد  تمامشاملرسانی بایداطالع: رسانی نوع اطالع

ها وجود دارد که فساد در آنبراي بروزهیتوج قابلکه پتانسیل

  :استزیرجزئیاتشامل

پروژه-

پروژهصاحب-

مربوطهقراردادهرطرفینازهریک-

مربوطقراردادهربرايدهی پاداشروند-

مربوطقراردادهرشرایط-

مربوطقراردادهرشرایطتغییرات-

مربوطقراردادهرازنتیجه-

قراردادهرشرایط پرداخت-

ممیزيوپروژهبیارزیا-

اسـت ممکنچند دالیلی به: نیستمهیاعمومیافشايآندرکهشرایطی

ـته توجیـه مردمعمومبهپروژهاطالعاتافشايعدمبهتصمیمکه . باشـد داش

ایمنـی ملی؛امنیتدرموردواقعیهاي نگرانیشاملاستممکندالیلیچنین
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دسـترس درتـدارکات، کلمشیاوباشداطالعاتبودنمحرمانهیاوشخصی

بـه اسـت ممکـن هـا نگرانـی . باشـد کـرده مشکلراکاملاطالعاتقراردادن

منـافع نبایـد ،مـوارد اغلـب درامـا باشـد، مربوطتجاريلیمسابودنمحرمانه

  .دهدقرارالشعاع تحتاطالعاتدریافتدرراعمومی





  

  

  :پرونده ویژه

   تا زندانجمهوري گواتماالاز ریاستاتو پرز مولینا 
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او . اسـت گواتماالسـیتی در  1950دسـامبر   1متولـد  » اتو پرز مولینا«

از جاسوسـی طالعـات و  ایس پیشـین سـازمان   یو رارتش ژنرال بازنشسته 

ــار  حــزب محافظــه ــات  .اســت پرســتان وطــنک ــا دو دوره در انتخاب مولین

آلـوارو  «از 2007ابتـدا در سـال   . جمهوري گواتمـاال شـرکت کـرد    ریاست

ولـی در  .اتحـاد ملـی امیـد شکسـت خـورد     هبر حزب چپ میانه ر» مکولو

در  پرسـتان  وطـن گـراي  راسـت ، کـه از حـزب   2011انتخابات نوامبر سال 

مانوئـل  «درصـد آرا در مقابـل    54انتخابات شرکت نمود، توانست با کسب 

درصـد آرا را کسـب    46از حزب دموکراتیک فریدم ریوایول که  »بالدیزون

، تـاکنون 1990جنگ داخلی در سال مولینا از زمان پایان  .کرد، پیروز شود

او همچنـین بـراي   . بود که پستی در حکومت داشـت ی اولین نظامی سابق

را به مقام معاونـت  ) رکسانا بالدتی(یک زن  ،گواتماالنخستین بار در تاریخ 

  .کرد منصوبکشورریاست جمهوري این 

  زندگی نظامی

رییسعنوان بهاست وگواتماالملینظامیآکادمیالتحصیل فارغپرز

. اسـت کردهخدمتارتشکلبازرسعنوان بهوگواتماالنظامیاطالعات

ازکـه بـود ارتـش افسـران ازگروهـی اعضـاي ازیکی1983سالدراو

 .کـرد حمایت»مونتریوس«جمهوررییسبرعلیهوقتدفاعوزیرکودتاي

،کـرد میخدمت1993سالدرارتشاطالعاترییسعنوانبهکهدرحالی

کشـور ازخـروج بـه وقتجمهور رییس»سرانوخورخه«ساختنمجبوردر

وکنگـره انحـالل يزمینـه درهـایی  تـالش جمهـور  ریـیس . داشتدست

  .داشتکشورعالیدیوانبهجدیداعضايانتصاب

»دلئـون رامیـرو «گواتماال،بشرحقوقکلبازرسرویداد،اینپیدر

-بـه راپـرز او. شدانتخابجمهور ییسرعنوان بهاساسیقانونبهتوجهبا

موقعیـت ایـن اوکهکردمنصوبخودجمهوريریاستدفتررییسعنوان

کهگواتماالارتشجناحرهبراننظربهتوجهبا.کردحفظ1995سالتارا

عنـوان  بـه پرزبودند،داخلیساله30هاي جنگيزمینهدرمذاکرهطرفدار

درهـا  آن. شـد منصـوب چریکـی نیروهايبامذاکراتدرنظامیاننماینده
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و1998هـاي  سـال بین. شدندصلحپیمانیکعقدبهموفق1996سال

فعالیـت  آمریکـا قـاره دفـاعی هیـأت درگواتمـاال نمایندگیبهپرز،2000

  .داشت

  زندگی سیاسی

درکـرد و تأسـیس راپرسـتان  وطـن حـزب او،2001سـال فوریهدر

-وطـن حـزب کاندیـداي او. یافـت راهبه کنگره،2003نوامبر9انتخابات

یـک ازدفاعاوشعار. بود2007سالجمهوريریاستانتخاباتدرپرستان

راانتخاباتاواما. بودکشوردرجنایتوجرمافزایشبهنسبتتندرویکرد

  .کردواگذارامیدملیوحدتازکولومآلواروبه

ازتـن چنـد ،2007سالجمهوريریاستانتخاباتیمبارزاتطولدر

قربانیـان . شـدند کشـته مسلحمهاجمانتوسطپرستان وطنحزباعضاي

یـک وکنگـره حزبینمایندگانازبومیزنیکساالزارماریناهالهشامل

  .بودپرزدستیار

  ریاست جمهوري 

آرادرصـد 54بـا 2011نـوامبر جمهوريریاستانتخاباتدردرنهایتپرز

بـه گواتمـاال بازگشـت ازپـس کـه بودسابقنظامیمقامیناولاو. شدانتخاب

  .شد میانتخابجمهوريریاستبه،1986سالدردموکراتیکانتخابات

مخـدر مـواد بـا مبـارزه باارتباطدرجدیديقوانینتاکردپیشنهاداو

شـده  ثابـت «:گفـت ملـل سازمانعمومیمجمعدرحضورباشود ووضع

.»استخورده شکستدرمخموادباجنگکهاست
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  دستگیريوفساداتهام

کمـک کمیسـیون   بـا کـل گواتمـاال  دادسـتان ،2015سالآوریلدر

فسـاد يحلقهیکشواهدي ازمتحد،مللسازمانالمللی رفع مصونیت بین

وعـادي شـهروندان ازاعمنفر50آندرکهکردرا کشف» اللینا«نام به

افـراد ایـن اتهام. بودنددخیلمالیاتدارهارؤسايازجمله،دولتکارمندان

هـاي  تعرفهگرفتننادیدهازايدررشوهاخذودالريمیلیونچنداختالس

اسـتراق طریـق ازدادستان .بودوارداتیمحصوالتبرشده اعمالگمرکی

وپـرز دخالـت بـر دالمـدارکی ،آمـده  دسـت  بـه مالیهاي صورتوسمع

  .دادارایهفسادایندربالدتی رامعاونش

فسـاد بـا   ایـن  پس از آشکار شـدن   ،مردم این کشور آمریکاي التینی

.ندشـد  بالـدتی و پـرز  گیري  هاي گسترده خواستار کناره برگزاري تظاهرات

.گیري کـرد  بالدتی از سمت خود کناره ،تر شدن اعتراضات دنبال گستردهبه

ن عـالی  اعـالم کـرد کـه دیـوا     ازآن پـس استعفاي خود را سـاعاتی  بالدتی

را براي حفـظ مصـونیت از مجـازات وي رد     تجدیدنظردرخواست  گواتماال

را که کنگره حفظ مصـونیت بالـدتی  کرد؛ چنین اقدامی براي اجتناب از این

جمهـور   ریـیس گیـري معـاون    کنـاره . قرار دهد صورت گرفت بررسیمورد

سـت  ماه بـه برگـزاري انتخابـات ریا    5درحالی رخ داد که کمتر از  واتماالگ

جمهـور   ریـیس اتو پِـرز مولینـا  . بودمانده باقیجمهوري و معاون وي زمان 

 یـک اینقدردانی کرد و گفت که طی پیامی کوتاه از اقدام بالدتی گواتماال

  .تصمیم شخصی و داوطلبانه بوده است

برگـزاري تظـاهرات روز کـارگر، گروهـی از     ازآن و اندکی بعـد از   پس

خود را به زنجیر کشـیدند و  ولت در پایتختشهروندان درمقابل درب مقر د

جمهور و معاون وي در همـین   رییسگیري  اطمینان دادند که تا زمان کناره

  .مانند حالت باقی می

از منصب خـود کـه از   نیز گواتماالوزیر انرژي و معادن ،اریک آرچیال

به دست داشت، به اتهام دست داشـتن در جـرایم سیاسـی و     2012ژانویه 
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ایـن  بخش دموکراتیـک  گیري کرد؛ اعضاي اصلی حزب آزادي نارهاخاذي ک

در .پرده برداشتند غیرقانونیاز اتهامات وي مبتنی بر انجام اقدامات ر کشو

بار دیگـر بـه همراهـی    نیز گواتماالهزار نفر از مردم  60حدود همین حال 

گواتمـاال  پایتخـت  تماالسیتیاسازمان اجتماعی این کشور در مرکز گو 20

 جمهـور  ریـیس اهرات بر پا کردند و خواستار اسـتعفاي اتـو پـرز مولینـا    تظ

  .کشورشان شدند

  

خـوآن د  «و » خولیو روبرتـو سـوئارز  «گواتماالدادستانی چند روز بعد 

 (IGSS)یاجتمـاع  تأمینيرؤساي بانک مرکزي و مؤسسه» دیوز رودریگز

میلیـون  14,5به اتهام دست داشـتن در یـک پرونـده فسـاد      را این کشور

 گواتمـاال اجتماعی  تأمینيریاست مؤسسهرودریگز.کرد دالري بازداشت

ایـن کشـور    جمهـور  ریـیس به دستور اتو پرز مولینـا  2013را از ماه آوریل 

در ارتباط با روبرتـو  .مبارزه با فساد در این مؤسسه برعهده داشت منظور به

تهام دست داشـتن در  الزم دانست وي را به ا گواتماالنیز دادستانی سوئارز

  .این پرونده فساد مالی از آزادي محروم سازد

طول یک کنفرانس مطبوعاتی اطمینـان  در» پرز مولینا«در این راستا، 

در  داده رخاشـتباهات   کـه  درحـالی داد که از سمت خود استعفا نخواهد داد؛ 

مهم اسـت ایـن اسـت کـه      آنچه: دولت خود را به رسمیت شناخت و گفت

باشد و دادستانی این کشور نیز به انجـام   درحال بهبود می تماالگواوضعیت 

  .پردازد هاي فساد می کار خود پیرامون پرونده
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سازي فضاي خشـم عمـومی، اسـتعفاي چنـد نفـر از       براي آراممولینا

دامـاد وي  » گوستاوو مارتینز لونا«ازجملهرا پذیرفت  گواتماالمقامات ارشد 

بررسـی   يو همچنـین اجـازه   شـد  مـی خته بازوي راستش شنا عنوان بهکه 

منجر بـه  این اقدامات مولینا حال بااین .قراردادهاي دولتی این کشور را داد

 تأکیـد هـا هربـار بیشـتر     نشـد و آن  گواتماالییفرونشاندن خشم معترضان 

دولتی کـه  (گواتماالکردند که بایستی اصالحات عمیق و اساسی در دولت 

قبل از برگـزاري انتخابـات   ) شود میجار تلقی یک هن عنوان بهدر آن فساد 

  .آتی ریاست جمهوري صورت گیرد

موافقـت خـود را بـا     گواتماالدگاه قانون اساسی دا ،ژوئن 20در تاریخ 

   از امـا پـس  .این کشـور اعـالم کـرد    جمهور رییساستیضاح اتو پرز مولینا

، قـف کنـد  را متو» مولینـا «دادگاه تصمیم گرفت روند قضایی پرونده که آن

کـه در طـی آن   موج جدیدي از تظاهرات و اعتراضات مجدداً شکل گرفت 

با در دست داشتن پرچم این کشـور و بنرهـاي    ها گواتماالییتن از  هزاران

  .جمهور کشورشان شدند رییسخواستار استعفاي پرز مولینا ضددولتی

و » جنـبش سیاسـی وینـاك   «دو حـزب سیاسـی   اگوست،  22در روز 

طی یک بیانیه مشـترك خواسـتار برگـزاري    » گواتماالب ملی اتحاد انقال«

ــراي رســیدگی  ــهدادگــاه ب » اوتــو پــرز مولینــا«دســت داشــتن  احتمــال ب

  .شدند گواتماالفساد مالی در  مسألهجمهور این کشور در  رییس

» ایوان والسـکز «و  گواتماالدادستان کل » تلما آلدانا«از سوي دیگر 

مصونیت در این کشور نیز پـس از تحلیـل    فعالمللی ر کمیسیون بین رییس

نامـه،   906هـزار و   5شنود رهگیري شـده،   920و صفحه پرونده هزار  88

گزارش در رابطه با این موضوع خواسـتار برگـزاري   100هزار سند و 175

  .این دادگاه شدند

ـیال  «وزیـر اقتصـاد،   » سرخیو دال توره« ـینتیا دل آگ وزیـر آمـوزش و   » س

بـه   بعـد روز  ،گواتمـاال کمیسیون رقابت در  ينماینده» سکارلوس پاییخوآن«

  .گیري کردند رسوایی فساد مالی دولت در این کشور از سمت خود کناره دلیل
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در همین رابطه در یک نشست خبـري   گواتماالوزیر مستعفی آموزش 

وجـود  در مقر وزارت آموزش این کشور ضمن ابراز ناامیدي از وضـعیت بـه  

هایی این سمت را پذیرفتیم و حـاال   ه ما به خاطر ارزشآمده، عنوان کرد ک

» اتــو پــرز مولینــا«هــا از ســمت خــود در دولــت  خــاطر همــان ارزشبــه

جمهـور   ریـیس وجـود   بـااین  .کنـیم  گیـري مـی   کناره گواتماالجمهور رییس

با ارسال پیامی از طریـق رادیـو و تلویزیـون ایـن      اگوست 24روز گواتماال

تمـامی اتهامـات وارد شـده بـه وي      بـاوجود د که کشور به مردم اعالم کر

گیـري   درخصوص دست داشتن در فساد مالی دولت، از سمت خـود کنـاره  

  .کند می نخواهد کرد و با تمام نیرو با این اتهامات مقابله

جمهـور   ریـیس معـاون سـابق   »رکسانا بالـدتی «در جلسه اول دادگاه 

ـ   که گواتماال اگوسـت   26در تـاریخ  ی، به اتهام شرکت در فساد مـالی دولت

یک فایل صوتی اعـالم   يضمن افشا گواتماالوزارت ارتباطات  ،برگزار شد

در رسـوایی فسـاد مـالی دولتـی ایـن      گواتماالجمهور رییسکرد که مولینا

پرز «دهد که  محتواي این فایل صوتی نشان می.کشور دست داشته است

ت ریاسـت سـازمان   کـه در آن دوران در پسـ  » کارلوس مونیوز«و » مولینا

  .کنند موضوع مهمی صحبت می يکرد، درباره خدمت می گواتماالمالیاتی 

دهد که  دستور میبه مونیوز گواتماالجمهور رییسدر این فایل صوتی 

سازمان منـابع انسـانی را از منصـب ریاسـت برکنـار کنـد و از وي        رییس

انداختـه   یرتـأخ خواهد که چرا تاکنون اجراي فرمـان وي را بـه    توضیح می

 گواتمـاال سازمان منابع انسـانی   رییسبراي برکناري » مولینا«لیل د .است

زیـرا   ؛در پیشبرد مقاصدش بـوده اسـت   جمهور رییسعدم همکاري وي با 

تواند بـا اختیـاراتی کـه در امـور      کند می فردي که در این پست خدمت می

ت کشـور را  کشور دارد، شرایط را براي مفسدان دولتی تسهیل کند و مقاما

  .در مسیر پولشویی، دزدي اموال دولتی و فساد مالی یاري دهد

مصـونیت سیاسـی پـرز مولینـا    گواتمـاال روز دوم سـپتامبر،   يکنگره

این کشور را به جرم مشارکت در فساد مالی دولتی موسوم به  جمهور رییس

نفر از نمایندگان این کنگره به فرمـان لغـو مصـونیت    132.لغو کردا اللین
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کنگره بـراي   که درحالیاین کشور رأي موافق دادند،  جمهور رییسسیاسی 

پـرز مولینـا اولـین    .موافق نیاز داشـت  رأي105صدور این فرمان تنها به 

کـه مصـونیت سیاسـی وي بـه اتهـام       گواتماالسـت تـاریخ   جمهـور  رییس

» تلما آلدانا«.شودلغو می خواري رشوهمشارکت در فسادهاي مالی دولتی و 

کس برتـر از قـانون نیسـت؛     گفت که هیچ باره دراینگواتماالکل ستانداد

 طـور  بـه بدانند که قانون بـا همـه    گواتماالمقامات فعلی و آینده  پس ازاین

پرز «کنگره این کشور اعالم کرد که عالوه بر این .کند یکسان برخورد می

  .حق خروج از کشور را ندارد» مولینا

از گواتماالجمهور  رییس» تو پرز مولیناا«پس از لغو مصونیت سیاسی 

حکـم بازداشـت وي را بـه     گواتماالییک قاضی یسوي کنگره این کشور، 

از اعـالم  پس گواتماالجمهور رییسپرز مولینا.اتهام فساد مالی صادر کرد

پس از گذشت ساعاتی از صدور حکم بازداشت وي  و لغو مصونیت سیاسی

.کنـد  گیري مـی   کرد که از سمت خود کنارهاعالم  گواتماالاز سوي دادگاه 
نیروهـاي   الحفـظ  تحـت نهـم سـپتامبر  روز  گواتماالجمهور مستعفی  رییس

پلیس وارد ساختمان دادگستري این کشور شد تا به اتهامات وي مبنی بـر  

  .احتمال دست داشتن در فساد مالی این کشور رسیدگی شود

  



  

  

  

  مبارزه با فسادعنوان فعاالن  نگاران محقق به روزنامه

  1اي با جراردو ري یِز مصاحبه

  

  

  

                                                

  

                                                          
1. Gerardo Reyes
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فسـاد مخـرب اثراتکشیدنتصویربهبرايمستقلهايرسانهوجود

توانـد  مـی نگـاري  روزنامـه يحرفـه .داردزیـادي جهان اهمیتسراسردر

بـا رامـردم وکنـد عمـل تقـدر ازسوءاسـتفاده درعمومیناظرعنوان به

           ومسـئولیت تـا سـازد قـادر ،دهـد مـی قـرار هاآناختیاردرکهاطالعاتی

عنـوان بـا اي جـایزه هرسـاله . کنندمطالبهمسئوالن خودازراگوییپاسخ

والمللـی بینشفافیتسازمانسوياز1التینآمریکايتحقیقاتینگاري روزنامه

ـید ايپرنسـا سسهؤم ـاران  روزنامـه بـه  )IPYS(2ادسوس ـته نگ يحـوزه برجس

  .شود میاعطاکارائیبوالتینآمریکاي

اوبـا . اسـت جـایزه ایـن داورانهیـأت ازعضـو یک،یزريجراردو

کهروندهاییهمچنینوفسادوتحقیقینگاري روزنامهبینارتباطدرمورد

همچنـین زري ی.است مصاحبه شده استکردهمشاهدهمناطقایندراو

  .باشد می3ویژنیونیشبکهدرتحقیقاتواحدمدیر

فسادبامبارزهبههایی تحقیقی از چه راهنگاري به نظر شما روزنامه-
کند؟ میکمک

راتحقیقـی هـیچ و نـدارم سـؤال ایـن بـراي علمیپاسخیکمن-

کـنم  مـی فکروام ندیدهبر روي فسادتحقیقینگاري روزنامهتأثیردرمورد

ارزیـابی بـراي نتـایج ازبرخیحال، بااین. گرفتنظردربایدراچالشاین

درهـاي  شـدن بـاز توان بـه  مثال می عنوان بهکند،میکمکآنسودمندي

یـا وشـده  اعـالم هـا  رسـانه توسـط کـه درمورد اتهاماتیرسمیتحقیقات

هـا  رسـانه درکـه رفتارهـایی مجـازات بـراي قـانونی اصـالحات تصویب

کمپـین یـک حاصلکهتحقیقاتیمتأسفانه،. کردست اشارهاشده توصیف

وشوند میرنگ کمیاودرآوردهسرآرشیوازهمیشهتقریباً،استاي رسانه

بــهجــایزه2011ســالدر. اســتضــعیفنیــزهــا رســانهخــودپیگیــري

مجلستوسطعمومیيبودجهازسوءاستفادهکهها گزارشازاي مجموعه

بـه تحقیقات. گرفتتعلقبودکردهافشارابرزیلپاراناایالتگذاري قانون

                                                          
1. Latin American Investigative Journalism Award
2. Instituto Prensa y Sociedad
3. Univision
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مجلستوسطعمومیبودجهازدالرها میلیونکه مسیررسیدندنتیجهاین

درنفـر  30000حـداقل هـا،  گزارشاینانتشاردنبالبه. استشده منحرف

از. شودانجامکاريتاریختند و خواستار آن شدندها خیابانبهپاراناسراسر

همچنـین مجلس. استکردهآغازراخودتحقیقاتکشوروزارتزمان،آن

بـه دستیابیفرآیندهايواستکردهاعمالها استخدامبربیشترينظارت

.استبهبودیافتهعمومیاطالعات

گذشتهسالچنددرفسادبهمربوطکهخاصیتحقیقیگزارشآیا-
دارد؟وجودبدانیدبخش الهامراآنشماوباشد

تحقیقـات ازناشـی توجـه  قابـل تـأثیر ازخـوبی بسـیار هاي نمونه-

شـفافیت وسوسیدادايپرنساسسهؤمتوسطکهنگاري وجود دارد روزنامه

بـه تـوان  مـی ها آنمیاندر. استشدهاعطاها جایزه نیز به آنالمللی بین

درسـابق جمهـور  ریـیس دوهـا  آنبراسـاس کـه کـرد اشارههایی گزارش

تـوان بـه    همچنـین مـی  . انـد  زنـدان قرارگرفتـه  هـاي  میلهپشتکاکاستاری

غیرقـانونی رهگیـري درکلمبیا1سمانايمجلههاي از گزارشاي مجموعه

. کـرد اشارهشداطالعاتیسازمانشدن یکبستهبهمنجرکههایی تماس

غیرقانونیهايپرداختکه2سائوپائولودوفوالنشریهخبرنگارانازمقاالتی

سقوطبهمنجرکهذکر است ساخت نیز قابلفاشرابرزیلدروزیرکیاز

.شددولتکابینهازبخشی

چـه IPYSمنصـفه  هیأتدرشماسالهچندینعضویتبهتوجهبا-
بینید؟ میتحقیقینگاري روزنامهدرهایی و برتريها شایستگی

نـوع یـک نگـاري  روزنامهجوایزشخصی،رضایتوتالشغیراز به-

معمولبسیاراین. آید میحساب بهمحققنگاران روزنامهبرايزندگیبیمه

هـاي  فرصـت ،سـردبیران ورسـانه صـاحبان جوایز،اینبراساسکهاست

شـروع بـراي خبرنگـاران اختیـار دررا) منـابع وزمـان معنـی به(بیشتري

.دهند میقرارجدیدهاي پروژه

طـور  بـه وتحقیقینگاري روزنامهدرگذشتهسالچندطیشماآیا-

اید؟ کردهمشاهدهراتغییراتیجوایزاعطاينحوهدرخاص

                                                          
1. Semana
2. Folha de São Paulo
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هـاي  پایگـاه ازاسـتفاده افـزایش شـاهد ماناظران،دیگرباهمراه-

درراشـدیدي عالقههمچنین. ایم بودهگذشتهسالچهارتاسهدرها داده

یـد ناپدعـام،  قتلمانندناگوارتاریخیرویدادهايدرخصوصحقیقتکشف

.کنیم میمشاهدهبشرحقوقنقضوشدن

تحقیـق یـک داریـد دوسـت کشـور کـدام یاموضوعچهيدرباره-
بخوانید؟خوبژورنالیستی

التـین يمریکـا آدرتحقیقـی نگـاران  روزنامهکهنمکمیفکرمن-

بـه خصوصـی فسـاد يحوزهدروهستندمتمرکزاداريفسادبرازحد بیش

انحصـارات توسطقیمتدستکاريمالی،تقلب. آیندمیخجالتیبسیارنظر

کنتـرل  غیرقابـل گسـترش هـا،  رسـانه خـود حتـی وخدماتمحلی،بزرگ

لیایمسـ چنـدملیتی، هايشرکتتوسططالخصوصبهمعادنازاستخراج

  .مانند میباقیزیاديتوجهبدونکههستند



  

  

  هاي جهان پژوهش

رزه بادر مبااجتماعی نوینهاي رسانهازاستفاده

  فساد
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نتـایج کپنهـاگ، بازرگـانی مـدیریت دانشـگاه دانشـجویان ازگروهی

ماننـد وایبـر، تلگـرام،    (اجتمـاعی نـوین   هـاي  رسانهدرموردراخودمطالعه

بررسیبهپژوهشاین. اند منتشرکردهفسادباو مبارزه )بوك واتساپ، فیس

تواند میواستپرداختهفسادبامبارزهدرها رسانهاجتماعیوتحلیل تجزیه

دهنـد، انجام مـی یاوکنندمیفکرفساديدربارهمردمآنچهبهتردركبه

  .کندکمک

بـر هـا دادهاززیـادي مقدارهرروزاجتماعی،هايرسانهایجادزماناز

مختلـف هـاي  انجمـن وهـا  وبالگپالس،گوگلتوییتر،بوك، فیسروي

ازوسیعیطیفشوند، میروزرسانی بههپیوستکههایی پست .شود میتولید

را سیاستتاگرفتهسهامبازارهايازمختلفیموضوعاتدرموردرانظرات

پیگیريشناسایی،برايبزرگاطالعاتیمنبعیکتشکیلوگیرد میدربر

دادگسـتري وزارت. آورد مـی فراهمراسیستماتیکطور بهفسادبامبارزهو

واجتمـاعی هاي رسانههاي دادهازاستفادهموفقهاي نمونهازیکیبرزیل

ماننـد یافتـه  سازمانجرایمسایروفسادشناساییبرايها دادهاشکالدیگر

ایـن بـه موجـود ابـزار وهـا  آوري فـن  .استپولشوییومخدرموادقاچاق

مخفـی هاي شبکهوپنهانیارتباطاتسرعت بهکهدهد میاجازهوزارتخانه

ووري بهـره دراي مالحظـه  قابـل افـزایش ترتیب این بهودهکرشناساییرا

شفافیتسازماندلیلهمینبه. باشدداشتهتحقیقاتزمانیيبازهکاهش

بـراي خواسـت کپنهـاگ بازرگـانی دانشگاهدانشجویاناز) TI(المللیبین

دركبـه و کمک  اجتماعیهاي رسانههاي دادهازاستفادهامکانشناسایی

  .دهندانجامراپژوهشی،فسادکاهشبالقوهطور بهوبیشتر
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هـاي  رسـانه وتحلیـل  تجزیـه پتانسـیل کهدهد مینشانپژوهشاین

درفسـاد درمـورد مـردم ازآنچـه مناسـب تصـویر یـک تواندمیاجتماعی

خـدمت درتوانـد مـی حتـی ودهـد نشـان کننـد مـی فکرخودکشورهاي

تکنولـوژي پیشـرفت با. شودگرفتهکار بهنیزفسادعللوماهیتشناسایی

مختلـف نظـرات واحساسـات بـه تـوان  میدیگرامکاناتومتناستخراج

هـا آنآیاوهستندمعترضچیزهاییچهبهمردمکهاین. یافت دستمردم

شـامل توانـد  مـی دیگـر امکانـات متنفـر؟ یاهستندناراضیفسادوجوداز

بندي طبقهیاوزمانیمختلفهايدوره میاندرروندهاحجموتحلیل تجزیه

  .باشدمختلفموضوعاتبهها دادهخودکار

فسـاد بارومترشبیهنتایجکهدهد مینشانها دادهازآمده دست بهآمار

فرضـیه ایـن تأییدکننـده وهسـتند المللـی  بـین شـفافیت سـازمان جهانی

بـراي خـوب رابطیکعنوان بهتواندمیاجتماعیهاي رسانهکهباشند می

وتحلیـل  تجزیـه در. کننـد خـدمت ها آننظروفسادازمردمدركشناخت

تعلـق منفـی نظـرات بهها پستازبزرگیسهمشده، بندي طبقهاحساسات

نبودهانتظارازدورالبتهکه) آمریکابراي ٪91وانگلستانبراي ٪92(دارد

اتفـاق ورهاکشـ ایندرفسادمقدارچهکهایندرقطعینظرالبتهکهاست

چنـین انـدازي  راهدهـد  مـی نشـان اي دورهوتحلیـل  تجزیه .نیستافتد، می

"ذاشتهگیادداشت ام  نگاه کن، یک نفر براي من در صندوق پستی"
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فهموفسادروندبهتردركبرايالمللی بینشفافیتسازمانبهسازوکاري

  .کند میکمکآن

براي،سفارشیتحلیلیابزاریککهدهد مینشانپژوهشهاي یافته

،مـردم عمـوم بهنتایجارایهواجتماعیهاي رسانههاي دادهوتحلیل تجزیه

محتـواي کـه اسـت آنالیـن پورتالیکالمللیبینشفافیتسازمانبراي

امیدوارکننـده يگزینهیکتواند میو کندمیاخذراها رسانهایندیجیتالی

ازدقیـق لیسـت یـک تعریـف بهنیازابزاريچنین. باشدمنظوراینبراي

بازیـابی بـراي صنفیکصوصمخاصطالحاتوتکمیلیکلیديکلمات

درسیاسیاحزاب"مانندنهادهاییتواند میمطلوبهاي گزینه .داردها داده

موضـوعاتی و"برزیـل درانتخابـات "ماننـد مورديمطالعات،"انگلستان

فعلـی کیفیـت اگـر حتـی درنهایـت،  .باشـد "سـفیدها  یقـه جـرایم "مانند

بـراي تـوان  میراگزینهایننباشد،بخش رضایتاحساساتوتحلیل تجزیه

  .قراردادمورداستفادهها وتحلیل تجزیهکیفیتبهبود



  معرفی کتاب

  زیست فساد، توسعه و محیط

  

  

  

1لورنزو پلگرینی: نویسنده

2اسپرینگر: انتشارات

  2011:سال نشر

                                                          
1. Pellegrini, Lorenzo
2. Springer
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واقتصـادي رشـد برفسادتأثیر» زیست فساد، توسعه و محیط«کتاب 

ازرافسـاد ودادهقـرار وتحلیـل  تجزیـه مـورد رازیسـت  محیطازحفاظت

از ادبیـات مسـیر ایـن در. دهـد  مـی قـرار موردبررسیمختلفهاي دیدگاه

آسـایش ورفاهدرمهممتغیردودرفسادو مستندات نفوذتحقیقموضوع

. اسـت شـده  گرفتهکمکمحیطی زیستهاي سیاستودرآمدیعنیانسانی

واقتصـادي رشـد بـر  فسـاد مضرتأثیراتدادنننشاپیدرکتابمطالب

هـاي  روشسازد که روشن میهمچنین. استمحیطی زیستهاي سیاست

یـا وسـاده تعـاریف يپایـه بـر فسـاد کـه اغلـب   بامبارزهبراياستاندارد

اعمـال فسـاد دلیل بهکشورهاازبسیاريدرهستندمحکمهاي فرض پیش

ها از رهیافتتعداديازترکیبیکاراینشناختی، روشنظر ازنقطه. شود نمی

مطالعاتدراغلبکه(آنتعریفوفساديدربارهنظريهاي بحثازجمله

وسیاسـی واقتصـادي مباحـث بـا همـراه و) اسـت شـده  حـذف اقتصادي

  .استمورديمطالعات

اي بر مطالب کتاب اسـت در فصـل    بعد از فصل اول کتاب که مقدمه

تالش شده است تا به بحث و  »هاي اقتصادي فسادتحلیل«دوم با عنوان 

از قـدرت   سوءاسـتفاده بررسی درمورد مفهوم و تعریف فساد بـا تمرکـز بـر    

هایی کـه   شود که چگونه سیاست در این فصل نشان داده می. پرداخته شود

تواننـد بـه نتـایج     انـد، مـی   شـده بر مبناي مفهوم فساد در بخش دولتی بنا

بخش دولتی و بروز فسـاد  جم و اندازه حد رابطه مثبت اي مانن انگارانه ساده

بخـش نبـوده و    ها براي مبارزه با فساد رضایت این نوع تحلیل. منجر شوند

هـا   هاي تجربـی هـم از آن   کننده هستند و تحلیل ازلحاظ مفهومی هم گیج

همچنین در این فصـل فرضـیه رابطـه میـان ناکـامی      . کنند پشتیبانی نمی

از  سوءاسـتفاده . گیـرد  ی و مداقـه قـرار مـی   اقتصادي و فساد مورد موشکاف

محیطی نیز در ایـن   هاي زیست قدرت براي منافع شخصی درمورد سیاست

است و درنهایت ایـن فصـل شـامل مبـاحثی     قرارگرفتهفصل موردبررسی 

ل مـرتبط بـا   یدر سراسـر کتـاب و مسـا    کاررفته بهمفاهیم اساسی  يدرباره

  .گیري فساد است اندازه
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پرداختهفسادمنابعدرتجربیادبیاتارزیابیورسیبربهسوم،فصل

تولیدبهقادرنویسنده ،اطالعاتیمنابعبهدسترسیبهبودلطفبه. است

شدهجدیدهاي فرضیهآزمونبراياي مقایسهاقتصادسنجیالگويیک

تأکیدموردرافسادعللدرموردفرهنگیهاي نظریهفصلایننتایج. است

دموکراسییکمعرضدرگرفتنقرارکهدهد میشاننودهد میقرار

که درحالیاست؛مرتبطفسادسطحکاهشباپایدارنسبتاًطوالنی

  .استفسادافزایشموجبسیاسیهاي ثباتی بی

بـر فسادمستقیماثررشد،رگرسیونتحلیلطریقازچهارمفصلدر

تجـاري، ايهـ  سیاسـت گـذاري،  سرمایهبرغیرمستقیماثرواقتصاديرشد

آنآمده دست بهنتایجازیکی. استشده بررسیسیاسیخشونتوتحصیل

رشـد درتـوجهی  قابلکاهشبافسادشاخصدرانحرافافزایشکهاست

رويبـر فسادطریقآنازکهیهای کانالترین مهم. استهمراهاقتصادي

  .استرتتجاآزادييدرجهوگذاري سرمایهگذارد میتأثیراقتصاديرشد

رويبرفسادودموکراسیکهانددادهنشانتجربیونظريمطالعات

ایـن نسبیاهمیتپنجم،فصلدر. تأثیرگذارندمحیطی زیستهاي سیاست

وتحلیـل  تجزیـه مـورد محیطـی  زیسـت هاي سیاستکننده در تعیینعوامل

دهـد   فصل نشان مـی ایندرآمده دست بهنتایج. گرفتخواهدقرارتجربی

هـاي  سیاسـت و نهایتـاً باالتراقتصاديرشدنرخبهفساد منجرکاهشهک

.شدخواهدتر گیرانه سختمحیطی زیست

مقـررات تجویزهـاي وهـا  توصـیه درموردبحثبهفصل بعدي کتاب

انـد  شـده عضـو تـازگی  بهکهکشورهاییبراياروپااتحادیهمحیطی زیست

تـري پایینسطحدارايذکورمکشورهايکهاینبهتوجهبا. استپرداخته

اجـراي درزیـادي گیري هستند، سختمتفاوتیهاي اولویتو نیزدرآمداز

سـطح کهاستمعتقدنویسندهالبته. شود نمیتحمیلها آنبرمقرراتاین

ــاد ــمفس ــرین مه ــلت ــیندرعام ــار تبی ــراف معی ــتدرانح ــاي سیاس ه

سـطح درهـا  تفاوتدرس مینظربهواستاروپااتحادیهدرمحیطی زیست

اسـتدالل بنـابراین . استتأثیرگذارتردرآمدتفاوتازکشورهاایندرفساد
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لزومـاً جدیداعضايدرتر پایینمحیطی زیستاستانداردهايکهاستشده

کننـده  مـنعکس دارداحتمـال بیشـتر امانیست،تر پاییندرآمددهنده نشان

هـاي  سیاستدر هماهنگیراحلراهنویسنده. باشدتر پاییننهاديکیفیت

  .داند میاروپااتحادیهسطحدرمحیطی زیست

درجنگـل حکومـت «در فصل هفتم و نهـایی کتـاب تحـت عنـوان     

. اسـت  »سـوات درجنگـل در مـدیریت فسـاد موردييمطالعه: پاکستان

درجنگـل مـدیریت درفسادبهمنجرکهعواملیبرفصلایندرنویسنده

اشاره کار رفته موجود موردههاي ب حل راه .استکزشدهمتمرشود میسوات

هـا، نویسـنده یـک رویکـرد      هـاي آن  اند و با اشاره به محدودیت قرارگرفته

  .را نیز پیشنهاد داده است »رویکرد جامع«اصالحی دیگر به نام 

مسـیر درفسـاد تأثیرازمادركبهکمککتابکلیدرمجموع هدف

دهـد  مـی نشانمختلف این کتابفصولده درنویسن. استپایداريتوسعه

زیست که  محیطازمحافظتکاهشواقتصاديرشدمانعفسادچگونهکه

کتـاب شـامل  ایـن، برعالوه. شود هستند میپایدارتوسعهاساسیجزءدو

دهنـده  نشـان و همچنـین فسادکننده سطح عوامل تعیینبامرتبطلیمسا

از طریـق ود ترتیبات نهادي ضعیفدرصورت وجفسادبابرخوردمشکالت

  .باشد موردي میمطالعهیک




