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 مقدمه

 ،اراده و توانایی بازیسران سیاسی برای مباارزه باا فسااد از محایط اجتماا ی     

در  .اناد  پذیرد هه در آن مشاوو  باه فعالیات    سیاسی و دیوانساالری تأثیر می

رای نادرست  نوان  ام  اصلی اج به« ی سیاسی نبود اراده»بسیاری از موارد 

این مودوع در بیشاتر  ، همه ینباا. شده است های مبارزه با فساد شناخته برنامه

هناوز تعریا     و اوقات توجیهی برای نتایج نامطلو  اصاالاات باوده اسات   

ارائاه نشاده و درد درساتی از آن وجاود     « ی سیاسی اراده»دقیقی از مفهوم 

 .ندارد

مفااهیم مابهم یاا     تبیاین ر راساتای  د«  لیاه فسااد   باهمهمه »فصلنامه

در ااوزه مطالعاات مباارزه باا فسااد       ها آنزوایای  تمامیمفاهیمی هه همتر 

ی  اراده»است، در این شماره نیز سعی داشته تا مفهوم  قرارگرفتهی موردبررس

 .برای برخورد با فساد به صورتی تخصصی تبیین و روشن شود« سیاسی

و تفااوت آن باا فسااد    « گاری  یبا ال»در بخشی دیسر نساهی به مفهاوم  

اما تحقیقات . اند معنی گری و فساد دقیقاً هم برای بیشتر مردم، البی .یما داشته

گاری و   دهد هه این دو یکی نیستند، هرچند البای  زیادی نشان می شده انجام

های فساد منطق بنیانی یکسانی دارند و آن تأثیرگذاری بار   تمام انواع و شک 

 .تتصمیمات دولت اس

های مصاابه  و در راستای ارائه مطالب هاربردی، روشدر نوشتاری دیسر 

با شاهیان، آگاهان و افشاگران درزمینه فساد در معامالت دولتی با تمرهاز بار   

های درست و  مناقصات آورده شده تا اینکه نشان دهد چسونه با طرح پرسش

     ت دولتای  توان باه فسااد ااتماالی یا  دساتساه اداری در معاامال       دقیق می

المللای در  رصاه مباارزه باا فسااد،       اخبار و بیان تحوالت مهم باین  .ردپی بُ

فساد در انسلستان و سرانجام معرفای هتاا  از دیسار     درموردمطلبی تاریخی 

 .های مجمو ه اادر استبخش

 سالمت اداری و مبارزه با فساد های پژوهشمرکز مطالعات و 



 

 



 

 

 

 

 المللی یناخبار و رویدادهای ب دهیگز

 در مبارزه با فساد
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 6میلیون دالری در ویتنام61مجازات اختالس  حبس ابد
میلیاون دالری   77اخاتال    دلیا   باه ویتناام   مجلا  ی  نماینده سابق 

مسکن هه توسط برخای خریاداران باه وی داده شاده باود،       پرداخت پیش
 "چاائو تای تونساا   ".توسط دادگاهی در این هشور به اب  ابد محکوم شد

آخرین پرونده اختالسی است هه در برنامه مقابله با فساد دولت ویتناام باه   
 .تاین مجازات محکوم شده اس

 
 
 
 
 
 
 
 

این برنامه قصد دارد مقامات فاسد در دولت فعلی  براسا دولت ویتنام 
قبلی، بانکادارها و ساایر مقاماات اجرایای را هاه از       های دولتو همچنین 

 .بااه ساازای ا مالشااان برساااند   انااد ههاارد سوءاسااتفادهمناصااب خااود  

 "هوسینگ گروپ"ویتنام هه ریاست شرهتی بنام  مجل این  ضو سابق 
 فااروش پاایششااروع بااه  9002 را نیااز باار  هااده داشااته اساات از سااا 

این پروژه مجوزهاای الزم را نداشاته و    هه دراالیهرده بود،  هایی آپارتمان
  .هرگز ساخته نشده بود

باود   درآماده ایان هشاور    مجل به  ضویت  اًدساله هه بع 59این فرد 
 .به مشتریان شده است "تنها بر روی هاغذ"محکوم به فروش آپارتمان 

 الوه بر وی هه به اب  اباد محکاوم شاده و ملازم باه بازپرداخات       
همدست وی نیز به مجازات اب  ساه تاا هفات     2است،  ها پرداخت پیش
 مجلا   ضاو    ناوان  به 9075تا  9077وی از سا  . اند شده محکومسا  

 .هرد میویتنام فعالیت 

                                                           
1 . https://magito.ir/news/economic/1438745/ 
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دولت فعلی ویتنام مقامات ارشد این هشور و دیسار مقاماات رسامی را    
هدف قرار داده است تا با پایان دادن به فساد در این هشور تصویر  مومی 

 .خود را نیز در افکار  مومی بهبود بخشد
 دلیاا  بااهبانکاادار و تاااجر را  57دولاات ایاان هشااور ماااه گذشااته نیااز 

سنسینی محکاوم   مجازاتبه  'اوشن بان 'گسترده مرتبط با  های اختال 
دالر  ها میلیوناز دست رفتن  دلی  بهسابق این بان  نیز  مدیر ام هرد هه 

  .دبه ا دام محکوم ش
 

 6قتل خبرنگار افشاگر در دل اروپا

 مالات خبرنسار مشهوری هه در افشای اسناد پاناما نقشی هلیدی داشت در 

دافنه هاروانا گالیزیا هه برای هارهای تحقیقی دربااره فسااد    .درسی قت به 
 .   رسیدشهرت بسیار داشت در اثر انفجار بمب در ماشینش به قت

محلی مالات   های رسانه
هاه ایان    اناد  هردهگزارش 

دو هفته پیش  روزنامه نسار
از ماارب باارای دریافاات   

تهدید به مرب به  های پیام
و ا .دپلی  مراجعه هرده باو 

 هاااااای گااااازارشباااااا 
دشامنان   اتحادیاه اروپاا  هشور  ترین هوچ سیاسی  درصحنه اش افشاگرانه
  .تآن هشور داش نخست وزیر ازجملهبسیاری 

در  .داده باود « ویکی لیک  یا  نفاره  »به او لقب  "پولیتیکو"نشریه 
. رسمی مالت بازدیدهننده داشات  های رسانهوبالب محبوبش بیش از تمام 

توصی  « قتلی سیاسی»را  خبرنساراازا  مخال  دولت در مالت ترور این 
  .اند هرده

. قت  گالیزیا موجی از واهنش در  رصه سیاسی اروپا راه انداختاه اسات  
توصی  « واشیانه»اروپا قت  او را  مجل  رئی برای نمونه آنتونیو تایانی 

                                                           
1. www.khabaronline.ir/detail/717961/culture/media 

https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d9%82%d8%aa%d9%84
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1
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را در  شاان  زنادگی تراژی  از خبرنسارانی بود هاه   ای نمونهاو : تهرد و گف
  . دفراموش نخواهد ش گاه هیچاو . جستجوی اقیقت فدا هردند

دمن محکوم هردن قت  گالیزیا ا الم هرد  گزارشسران بدون مرزسازمان 
درباره فساد دولات مالات    هایش افشاگریاو پ  از  اسا  های بانکیهه 

 .ود شده بودمسد

 6ها را به افشاگری تهدید کرد مارادونا قطری

هاا   اسطوره فوتبا  آرژانتین با انتقاد از بالتار و اده داد هاه  لیاه قطاری     

 .هند افشاگری می
قرار است هه به میزبانی قطر برگزار شود اما بسیاری  9099جام جهانی 

 فاار   خلایج ه لوو امتیاز میزبانی این هشور هوچ  اوز دنبا  بهاز هشورها 
 هاردن  جما  تنها هشورهای اروپاایی قصاد داشاتند باا      ازاین پیش. دهستن

بودن برگزاری جام جهانی در هشور قطر را  غیرقانونیمستندات و مدارد، 
اماارات و  ربساتان چناین     ویاهه  بههشورهای  ربی  اهنوناما  ،ثابت هنند

 .اند گرفته پیشای را در  رویه

 

او . ها دارد قو  به افشاگری داد خوبی با اماراتی مارادونا هه رابطه بسیار

ای هه با اینفانتینو  در جلسه زودی به. اختیاردارممن مدارد مهمی در : گفت

برگزار خواهم هرد از تبانی و فساد قطر با رئی  سابق فیفا ساخن خاواهم   

                                                           
1 . www.isna.ir/news/96080905092/ 

https://tnews.ir/tags/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%b2
https://tnews.ir/tags/%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c
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به قطر نقاش داشات و بایاد ایان      9099در دادن جام جهانی  بالتر. گفت

 .اثبات شود

هااا باشااد و نبایااد  ورزش بایااد فقااط متعلااق بااه ورزشاای: داد  و ادامااها

جاام جهاانی قطار مشاکالت     . مداران در آن دخالت داشاته باشاند   سیاست

من دست از تالش خاود  . شود سازی شفافزیادی دارد و باید در این زمینه 

 .های پشت پرده افشا شوند خواهم دست برنخواهم داشت و می

 

 6امنیتی پیشین باکو حبس برای مقام سال61

پیشاین   مدیر ه  " اه  چووداروف"دادگاه منطقه صابونچی باهو، ژنرا  

« امنیت ملی»وزارت منح  شده « ونق  ام اداره امنیت خطوط انرژی و »

و اختال  هالن، تشکی  دساته   فساد مالیرم جمهوری آذربایجان را به ج

ساا  زنادان    79غیرقانونی اطال اات، باه    آوری جم تبهکاری و اخاذی و 

 .محکوم هرد

 پ  بازم هرد دادگاه نظامی باهو ا ال رئی همچنین ابیب اسن اف، 

، الهاام  لای اف  گرفته شدن درجه ژنرالای ایان مقاام پیشاین امنیتای، از      

 .دآذربایجان درخواست خواهد ش جمهوری رئی 
 امنیات ملای  جایسزین وزارت )« تیسروی  امنیت دول»بنا به شکایت 

، امالد این مقام پیشین امنیتی جمهوری (منح  شده جمهوری آذربایجان

 . دمیلیون منات مصادره خواهد ش 55آذربایجان به ارزش 

 

  داری پاکستان صادر شد حكم بازداشت وزیر خزانه
« اساحا  دار »دادگاه مبارزه با فساد پاهستان امروز دوشنبه اکم بازداشت 

دلی  صدور اکم بازداشت اسحا   .دپاهستان، را صادر هر داری خزانهوزیر 

دار، اضور نیافتن وی در جلسه استما ی است هاه بارای بررسای پروناده     

                                                           
1 . https://tnews.ir/news/852c97728741.html 

https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d9%84
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%81
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d9%85%d9%84%db%8c
http://www.namanews.com/News/213703/-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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های پرونده فسااد   پیسیری. دبو برگزارشده« نواز شری » مرتبط با اتهامات

وارد مراا  جدیدی شده و « پاناما لیک »اقتصادی نواز شری  موسوم به 

سیاسی پاهستان از ااتما  صدور اکم بازداشات ناواز    های چهرهبرخی از 

 .گویند میشری  سخن 

ایان  . ددر لنادن باوده و تحات درماان قارار دار      اهناون  هماسحا  دار 

ساا  جااری نیاز ساازمان بازرسای ملای        شاهریورماه است هه در  دراالی

 .دپاهستان، اکم بازداشت اسحا  دار را صادر هرده بو

 

6های سعودی به اتهام فساد بازداشت گسترده شاهزاده
 

 بنسلمان "به دستور  همیته مبارزه با فسادتنها چند سا ت پ  از تشکی  

شااهزاده را   77بازداشات  دساتور  این همیتاه    ربستان،پادشاه  " بدالعزیز

( نزدی  به اکومات ریاا   )« اخبار السعودیه»اسا  هاربری . صادر هرد

وزیار برهناار شاده گاارد ملای،      «  بادال  بنمتعب »هرد، شاهزاده  تأهید

« بان  بادالعزیز    بادال  بان ترهی »، شاهزاده «ولید بن طال »شاهزاده 

 صادرشاده  تشاان بازداشهه دساتور   هستندااهم سابق ریا  جزو افرادی 

 .است

 
 

                                                           
1 . https://tnews.ir/news/d7cc98088537.html 

http://shabestarnews.ir/146160/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7/
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هاا   وزیار هناونی و ده   ۴همیته مبارزه با فساد همچنین اکم بازداشات  

و برخی مساووالن ساابق   ( نفر است 5شود شمارشان  گفته می)وزیر سابق 

خالاد  »ای همچناین از بازداشات    منااب  رساانه   .دولتی را صادر هرده است

پسرش از تجاار   و« صالح هام »مدیر سابق دربار پادشاهی و « التویجری

« الدن بکر بان »و « سی بی ام»رئی  گروه « ولید االبراهیم»معروف و نیز 

 .اند خبر داده

توسط دیوان پادشااهی  ربساتان ساعودی، هاه      صادرشدهطبق بیانیه 

آن را منتشر هرد، ایان همیتاه قادرت    ( وا ) خبرگزاری رسمی این هشور

 .را داردهردن متهمان  الخروج ممنوعصدور قرار بازداشت و 

، ولیعهاد جاوان  ربساتان ساعودی هاه ماوج جدیادی از        سالمان  بان 

هارده   تأهیاد اصالاات در این هشور را به اجرا گذاشته است، چندی پیش 

هشاورش باه    رمزگاذار « رو اساالم میاناه  »بود هه بازگشت هشاورش باه   

 ربستان اقادامات اصاالای ایان     مسائ ناظران  زمان هم .مدرنیسم است

هاای قادرت خاودش ارزیاابی      ا در راساتای تحکایم پایاه   شاهزاده جوان ر

 .هنند می

 

وظیفهه  /افغانستان مجلسهزار دالری رئیس  ۸8جریمه 

 6رئیس دبیرخانه مجلس به تعلیق درآمد

سرانجام نتاایج خاود را    انستانافو مجل در  فساد اداریبررسی  همیسیون

. دا االم هار   مجل رئی  این  ویهه بهبا محکومیت تعدادی از نمایندگان 

رئی    نوانهب« نصرتخدای نظر»، یوظیفه نتایج این همیسیون براسا 

رئی  «  بدالرئوف ابراهیمی»افوانستان به تعلیق درآمد و  مجل  دبیرخانه

همچناین   .تمحکاوم شاده اسا    جریماه هازار دالر   77این مجل  نیز به 

و  "زی امیاد اللای  "افوانساتان و   مجل معاون او   "همایون همایون"

                                                           
1 . https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/13/1564614 

https://tnews.ir/tags/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86
https://tnews.ir/tags/%da%a9%d9%85%db%8c%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87
https://tnews.ir/tags/%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87
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ایان   یهاا  نشست زاروز به محرومیت  77تا  70نیز از  " بیدال بارهزی"

 مجلا  بین ا ضاای    جنجا پ  از  ها تصمیماین . دمجل  محکوم شدن

 .دش تأییداز سوی نمایندگان  یا  اقیقتافوانستان و نتایج همیسیون 

بررسای فسااد اداری در    یاا   اقیقات  رفان ال  رفان رئی  همیسایون  

 افوانساتان  مجل رئی  دبیرخانه « خدای نظر نصرت»افوانستان  مجل 

به دادستانی ها  معرفای    غیرقانونی های استخدامد ادارى و فسا دلی  بهرا 

 .رده

رئای    راهیمی بدالرئوف اب: اظهار داشت یا  اقیقترئی  همیسیون 

را باه ایان مجلا     ( میلیاون افواانی   5.5)هازار دالر   77نیز باید  مجل 

همایون و  همایونهه  هند میاین همیسیون پیشنهاد :  رفان افزود. دبپرداز

روز از اضاور در   77تاا   امیاد زی روز و اللای   7 بیدال بارهزى، باراى  

 .محروم شوند مجل 

، مجل  ای رسانهوارد شدن بدون اجازه به بخش  دلی  بههمایون 

ورود  دلی نیز به زی امیدیون، و اللی امله به هما دلی  بهبارهزى نیز 

محروم « گ  پادشا مجیدى»و امله به  مجل غیرقانونی به بخش رسانه 

 .دخواهند ش

 

 6برای کویت خواری رشوههزینه ساالنه 

 ،مطالعاات صاورت گرفتاه    براساا  : ا االم هارد   پو  المللی بین صندو 

این هشاور هزیناه دربار     برای میلیارد دالر 9ساالنه  هویتدر  خواری رشوه

 .ددار

مطالعات صاورت   براسا  :پو  ا الم هرد المللی بینصندو  همچنین 

درصد  9میلیارد دالر معاد   9رشوه در هویت ساالنه گرفته اجم پرداخت 

 .دهزینه دربر دار ها هویتیاین هشور برای  تولید ناخالص داخلیه  

                                                           
1 . www.farsnews.com/13960721000803 

https://tnews.ir/tags/%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%aa-%db%8c%d8%a7%d8%a8
https://tnews.ir/tags/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%88%d9%81-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%88%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84
https://tnews.ir/tags/%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%b4%d9%88%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c
https://tnews.ir/tags/%da%a9%d9%88%db%8c%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%b5-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c
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پرداخت  ازطریقاجم خسارت و فسادی هه : در این گزارش آمده است

میلیاارد دالر بارآورد شاده و ایان      9سااالنه   شود میرشوه در هویت ایجاد 

ایان هشاور    قراردادهاای نفتای  امکان وجود دارد هه اجم آن با توجه باه  

 .دافزایش یاب

 95باه بایش از    تواناد  میبنا به این گزارش اجم فساد ناشی از رشوه 

رتبه هویات در میاان   . ددرصد از ه  قراردادهای دولتی ساالنه هویت برس

شفافیت اقتصادی سا  گذشته میالدی نسابت باه    ازنظر هشورهای جهان

 بدترین  ملکردهاهش یافت هه  75به  55پله سقوط از  90با  9077سا  

 .تبوده اس فار  خلیجهشورهای اوزه در میان 

 

را به  'خالده ضیا'دادگاهی در بنگالدش حكم بازداشت 

 6اتهام فساد صادر کرد
مخاال    رئای  ااز   پیشاین و   خست وزیرن "خالده دیا"اکم بازداشت

و افتارا   فسااد اقتصاادی   اتهاماز سوی دو شعبه دادگاه به  بنسالدشدولت 

 .صادر شد

با خبرنساران اظهار هرد صدور این ااکام  وگو گفت دردادستان ه  داها 

در دادگاه برای پاسخسویی به اتهامات  "یاءخالده د"به  لت اادر نشدن 

 .است صادرشده فساد اقتصادیافترا و 

 

                                                           
1 . www.irna.ir/fa/News/82693919/ 

https://tnews.ir/tags/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%81%d8%aa%db%8c
https://tnews.ir/tags/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%a8%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af
https://tnews.ir/tags/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ad%d8%b2%d8%a8
https://tnews.ir/tags/%d8%a8%d9%86%da%af%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%b4
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c
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الده دیاء توسط دادگاه ی  هفته پا  از آغااز   خ اکم بازداشتصدور 

 گارای  ملای سرهو  اازا  مخال  و بازداشات رهباران و اامیاان ااز      

پلی  بنسالدش همچنین . تبه ریاست خالده دیاء آغاز شده اس دشبنسال

از   ترین بزربدر هفته جاری تعدادی از رهبران از  جما ت اسالمی، 

 .داسالمی این هشور را بازداشت هر

جما ت اسالمی در ا ترا  به این اقدام در نظار دارد یا  ا تصاا     

معتقدناد دولات    هارشناساان سیاسای  . دسراسری در بنسالدش برگزار هنا 

بر انتخابات  ماومی هاه ساا  آیناده      خواهد میبنسالدش با این اقدامات 

 .بسذارد تأثیر، شود میبرگزار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tnews.ir/tags/%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d8%a8%d9%86%da%af%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%b4
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ی سیاسی تبیین مفهوم اراده  

1برای برخورد با فساد   

 

 
 

 

                                                           
1 . www.u4.no/publications/unpacking-the-concept-of-political-will-to-confront-corruption 
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 نوان  اما  اصالی اجارای     به« ی سیاسی نبود اراده»در بسیاری از موارد 

 رغام  باه وجاود،   بااین. است شده شناختهمبارزه با فساد  های نادرست برنامه

این مودوع در بیشتر اوقات توجیهی برای نتایج نامطلو  اصاالاات   آنکه

ارائه نشده و « ی سیاسی اراده»بوده است، اما هنوز تعری  دقیقی از مفهوم 

ا نیز اهثراً ب شده انجامهای   الوه، ارزیابی به. درد درستی از آن وجود ندارد

باا  . اناد  های ناموفق صورت گرفته نساه به گذشته و با در نظر گرفتن برنامه

های مبتنای   ای از مؤلفه ی سیاسی، هه مجمو ه هارگیری السویی از اراده به

پذیر بوده، همچناین   مشاهده و سنجه ی باشد هه قاب ا شده انجامبر اقدامات 

توان  پذیر باشد، می مونبررسی و آز بیرونی نیز قاب  تأییدنسبت به تقویت و 

 . یافت دستی سیاسی  به شفافیت بیشتری از میزان اراده

 ی سیاسی تعریف اراده

نخسات آنکاه   . ی سیاسی، بنا به چندین دلی ، مفهومی پیچیده اسات  اراده

اناد  و  هایی ذاتاً نااملمو  و مابهم   شود، هه پدیده شام  قصد و انسیزه می

به  م  آورد  همچنین،  ها آندقیقی از توان ارزیابی درست و  سختی می به

دوم اینکه، . سوءاستفاده و اشتباه و برداشت غلط قرار دارند درخطرشدت  به

ایان  . ی جمعی ی سیاسی هم در سطح فردی وجود دارد و هم در الیه اراده

شاود و   شاان درد مای   هاای شخصای   ویهگای  صورت افراد بهمفهوم برای 

فراتار رفاتن ایان    . ها و تمایالتشان اسات  ها، اولویت ی ارزش دهنده بازتا 

سوم، گرچه . شود های بیشتری می مفهوم از سطح فردی منجر به پیچیدگی

صاورت اناواع    باه )ی سیاسای را در قالاب گفتاار یاا نوشاتار       توان اراده می

بیان هرد، اما بروز و تحقاق آن  ( ها، اسناد قانونی و غیره ها، بیانیه سخنرانی

سیاسای    ی تعریا  هوتااه و مختصار اراده   . گیارد  تنها در  م  صورت می

هاایی بارای    تعهد هنشسران به انجاام اقادامات و هانش   »:  بارت است از

خصاو،، هااهش    هه در این مورد به –ای از اهداف  دستیابی به مجمو ه

هاای مزباور در طاو      ی ناشای از هانش   و نیز تحم  هزینه –فساد است 

طور مشخص گفته خواهد شاد هاه    ههای بعدی این متن، ب در بخش .زمان
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تری از  تصویر وادح درنهایتشوند تا  وتحلی  می این اقدامات چسونه تجزیه

توان آن را  ی سیاسی ترسیم شود  همچنین خواهیم دید هه چسونه می اراده

ی سیاسی پیشانهاد   هایی برای تقویت اراده ارزیابی هرد  و در آخر نیز گزینه

 .خواهد شد

 ؟(وجود ندارد)ی اراده و توانای

نخستین چالش تعیین . ی سیاسی توأم با دو چالش مرتبط است تبیین اراده

ی سیاسی را  مبنایی معتبر است، هه بتوان با در نظر گرفتن آن، وجود اراده

 . چالش دوم نیز شناخت تمایز بین اراده و ظرفیت است. استنتاج هرد

هاای   جوی نشاانه شاود، جسات   تا جایی هه به مودوع مشاهده مربوط مای 

هاای  ماومی    ها و دیسر بیانیاه  ی سیاسی اغلب با تمرهز بر سخنرانی اراده

یاا انعقااد قراردادهاا و معاهادات     /مقامات رسمی، تصویب قاوانین ملای، و  

المللای ساازمان ملا   لیاه فسااد یاا        ی باین  ناماه  مانند توافق)المللی  بین

UNCAC )تنهاایی و   هایی،باه چنین ا المیاه و اظهارنظر  این. شود آغاز می

ی  ی محکمای از وجاود اراده   تواناد نشاانه   بدون نو ی اقدام واقعای، نمای  

ی سیاسای   ای از نباود اراده   نوان نشاانه   ملی معموالً به بی. سیاسی باشد

برای نمونه، ناهامی در تصویب قاوانین، ا ماا  تحاریم، یاا     . شود تلقی می

هاای    ناوان نشاانه   ی، باه ها، همسا  تعقیب و پیسیری موارد فساد در دادگاه

بار ایان دساته     تأهیاد البتاه  . شوند ی سیاسی در نظر گرفته می منفی اراده

آفرین است، چراهه ممکن است در اثر  وام   ها نیز تا ادودی مشک  نشانه

. بندی دعی ، به وجود آمده باشندگوناگونی، غیر از همبود انسیزه یا اولویت

 توانند یم یزن رهیغیاسی و نهادی و های س دالیلی چون ظرفیت هم، رقابت

 . هایی شده باشند منجر به بروز چنین نشانه

ی  هاای مثبات از وجاود اراده    برخی از تحلیلسران، بارای یاافتن نشاانه   

هنند  هایی توجه می  نوان نمود ملمو   زم سیاسی، به هزینه سیاسی و به

ف جاوزف  ی معارو  لاه شود  این امر بازتابی ازجم هه برای  موم صرف می

ی هر هشور اساکلت دولات    بودجه»: گوید مپیتر اقتصاددان است هه میشو
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اندرسون و همکااران  « .هننده است های گمراه آن و فارغ از تمام ایدئولوژی

هنناد تاا بتاوان آنچاه      هایی را پیشنهاد می نیز، برای نمونه، مالد( 9005)

هاا   و نشاانه   دخوانند را تشخیص داد  ایان ماال   برای هاهش فقر می  اراده

هاا، و   ساازی  های  مومی بارای امایات از فقارا، نارم ایمان      شام  هزینه

هاای   ای نسابت باه اولویات    ها دیادگاه گساترده   این قبی  مالد. اند غیره

آورناد، اماا در    فاراهم مای  ( به مفهوم دسترسی به مناب )سیاسی و ظرفیت 

 . هنند ی سیاسی هم  چندانی نمی های اراده تشخیص پیچیدگی

آیاد، اراده و   نیاز برمای  « مصمم و توانمناد »هه از  بارت آشنای  چندان

خاطرنشااان ( 9007)موریساای و ورشااور . ظرفیاات ارتباااط نزدیکاای دارنااد

هشاور از ظرفیتشاان بارای اجارای      تصامیم ساازان   هاای  یابیارز هنند یم

. برای پذیرفتن تعهدات بعدی مؤثر اسات  ها آنی  اصالاات، بر میزان اراده

ی سیاسای تلقای    هاا نباود اراده   ، آنچه ممکن است به نظر خارجیبنابراین

ی سیاسی بر  اسا  محاسبه. تواند مربوط به ظرفیت ناهافی باشد شود، می

اگر مطمون نیستیم ابزار هافی برای پایش رفاتن را داریام،    »این است هه 

ممکان اسات آن دساته از    «.بهترین هار این است هه هیچ هااری نکنایم  

ارزه با فساد هه نیاز به مهارت، سازوهار، روند و منااب  جدیاد   های مب برنامه

اطمینانی به برخاورداری از ظرفیات هاافی    طلبان  هه اصالح ییدرجادارند، 

گوناه   ایان . ی سیاسای شاوند   برای اقدام ندارند، سبب تأخیر در ایجاد اراده

 هاای  ها، ورای ظرفیت اصالاات سیاسی مستلزم مدیریت راهبردی ظرفیت

، هالینز و 9009برینکرهوف و هورسبی )اند   الزم برای اجرای مجزای پروژه

برای امایت از سااخت   بینا بخشیهای  پیمانی تشکی  هم(. 9000هیسینز 

ها و  های اجتما ی مدنی، و تشک  ای مهم از مقامات رسمی، گروه مجمو ه

گام مهمی برای پیسیاری  ( 9009جانسون و هپونده )های خصوصی  شرهت

ای ساده از  خالصه 9ی  هادر صفحه. ی پایدار با فسادند اصالاات در مبارزه

سیاسی  ی باارادهدهد هه ارتباطشان  ظرفیت اصالاات سیاسی را نشان می

 .است شده ارائهدر السوی ذی  نیز 
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 ی سیاسی و ظرفیت مبارزه با فساد محیط مناسب برای اراده

-ارزه با فساد از محایط اجتماا ی  اراده و توانایی بازیسران سیاسی برای مب

. اناد  پذیرد هه در آن مشوو  به فعالیات  می تأثیر ای سیاسی و دیوانساالری

اند موداوع   آمده (7)هر ی  از سه ظرفیت مدیریت اصالاات هه در هادر 

ی سیاسای   پیراماون باروز اراده  ( 9007)اندروز . اند های محیطی محدودیت

طلباان باه فضاای الزم بارای      ح نوان هارهرد میازان دسترسای اصاال    به

مالناا  . گوید شان در ایجاد چنین فضایی سخن می اصالاات و مقدار توانایی

« تاوان » ازآنچاه ی سیاسی،  نیز در با  چسونسی تأثیرپذیری اراده( 9002)

را « تاوان »وی . خواند، صاحبت هارده اسات    سیاسی می« باید»سیاسی و 

ا فشاار  ماومی، مشاارهت    سیاسای ر « بایاد »برابر باا ظرفیات دانساته و    

ی مادنی   شهروندی، قوانین و قوا د سازمانی و برداشت شخصی از وظیفه

سیاسی باه محایط   « باید»توانایی ایجاد فضا و فراهم آوردن . هند معنا می

 . مناسب و مثبت بستسی دارد
 

نسااه باه   ( 7های مادیریت راهباردی شاام  تواناایی      ی مضمون ظرفیت خالصه

 .شود نساه به جلو می( 5، و درون نساه به( 9بیرون، 

بایاد تمرهزشاان را باه بیارون از مرزهاای       طرفداران اصاالح  :نگاه به بیرون

شان گسترش دهند، به  بارتی، باید بیشتر بدانند هاه در   های متبوع شخصی بنساه

چه هسانی و چه چیزهایی وجود دارد و بدانند چطور نسبت به هار یا    « بیرون»

این امر مستلزم شاناختن ساهامداران اصالی، ایجااد     . هندواهنش مناسب نشان د

فضای مناسب برای گفتسو و مشارهت، هماهنسی امور مشاترد، تعیاین اهاداف    

 . های انتخاباتی الزم برای توییر و ا  مناقشات است یافتنی، ایجاد اوزه دست

ساختار، نظام و روندهای داخلی الزم و هارا اهمیات زیاادی در    :نگاه به درون

های ماؤثر و هاافی بارای طرااای و اجارای       راه. سیدن به نتایج موردنظر دارندر

  و توزیا ،  بخشی به هارهناان    اداره و انسیزهها سازمانها  ایجاد و مدیریت  برنامه

ای در ایجااد   پذیری در قبا  مناب  مالی و غیرمالی نقاش  ماده   رصد و مسوولیت

 . این ظرفیت بر  هده دارند
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ها با تجمی  راهبرد، ساختار و مناب  بارای   ومین مقوله از ظرفیتس :نگاه به جلو

این همان ظرفیت اسات هاه قارار    . طلبانه مرتبط است دستیابی به اهداف اصالح

این ظرفیت . بینانه  م  هند، هنشسر و پویا باشد، و رصد و تنظیم هند است پیش

 . دشو های ناملموسی چون رهبری و بصیرت نیز هشیده می تا قابلیت

 [(9009]برگرفته از برینکرهوف و هروسبی : منب )

. ی محیط هیفیات مادیریت دولات اسات     هننده ترین  ام  فراهم اصلی

هام برخای سااختارها و رونادهای دولتای هاه        بدون برخورداری از دسات 

هند، همچناین   توازن برقرار  ها آنهای گوناگون دولت را مهار و بین  شاخه

سازد و مسووالن را تا اادودی باه    مالاظاتشان  شهروندان را قادر به بیان

ی سیاسی با فساد و نیاز تاوان پیسیاری     ی اراده دارد، مواجهه پاسخسویی وا

اکومات دولتای خاو  اغلاب باا      . اصالاات دعی  و همرنگ خواهد شد

هاا باه یا  انادازه     دموهراسای البتاه تماام   . شاود  شناخته مای  دموهراسی

هراسی بر خود دارند باه نسابت   وام دمهراتی  نیستند، هشورهایی هه نودم

پاذیری   در مهار، توازن یا مسوولیت دموهراسیمیزان ر ایت اصو  مطلو  

 -هاای سیاسای   در این دست نظام. توسط دولتشان با یکدیسر تفاوت دارند

از « های ویاهه  با صفت دموهراسی»با  نوان ( 7227)هه هولیر و لویتسکی 

 -خواندشاان  مای « یبارا  ل یرغ دموهراسی»( 7227)و زهریا  یادهرده ها آن

ی سیاسی برای مباارزه   ی دولت شباهتی به امایت از اراده اکومت و اداره

بنابراین مهم است از فردیاتی اجتنا  شاود هاه بار مبناای     . با فساد ندارد

طاور   د باه هساتن  دموهراسای هایی هاه در ظااهر    شود دولت گفته می ها آن

ی  مبتنی بر مبارزه با فسااد و اراده خودهار محیط پرورش و رشد اصالاات 

 .  آورند سیاسی برای پیسیری آن را فراهم می
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 .مصونیت از مجازات آمیخته است بافرهنگی دعی  دولت اغلب  اداره

 دربرابار به  بارتی، وقتی مقامات دولتی الزام ناچیزی برای پاسخسو باودن  

رهبران دولتای  هنند و شهروندان نیز انتظار همی از  شهروندان ااسا  می

چنین شرایطی  این. پذیری دارند منتخبشان برای پاسخسو بودن و مسوولیت

ی خاود   نوباه  شاود هاه باه    گرایی در قدرت مای  منجر به تقویت ت  قطبی

هناد هاه    را تحلی  برده، فضایی ایجاد می شده نهینهاداجرای مهار و توازن 

ین جاویی،  در چنا . شاود  و مخار  در آن تحما  مای    یاز فساد انساقدامات 

. هنناد  مسووالن و مقامات دولتی فشاری برای توییار رفتاار ااساا  نمای    

-اصاالح ااا ،   ماند و در این  همچنان زیاد باقی می ا طاشدهقدرت مناف  

پیمانی به مشکالت  نیز تمای  همی خواهند داشت تا با تشکی  هم خواهان

ماان  از   الوه بر این، مدیریت دعی  دولت . ناشی از فساد رسیدگی هنند

شاود و قادرت شاهروندانی را تضاعی       ی مدنی قاوی مای   پیدایش جامعه

هاا و   برناماه [ طرااای و اجارای  ]توانناد خواهاان    هند هاه باالقوه مای    می

 . هایی  لیه فساد باشند سیاست

های مربوطه،  ی سیاسی برای رسیدگی به فساد و ظرفیت بنابراین، اراده

ای  و اکاومتی   یط دولتای برای ارهت از تصمیم به سمت هنش، باه محا  

 هاه  یدراال. هند وابسته است هه انسیزه، قدرت و فضای  م  را فراهم می

مبارزه با فسااد مناوط   –ممکن است این مودوع تودیح ادافه به نظر آید 

ی نبود فسااد در آن شاناخته    به وجود اکومت خوبی است هه با مشخصه
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ها وجاود   ز برخی هنشاما درهراا  نیاز به فضای هافی برای آغا -شود می

صورت شروع گفتسوی  مومی و بحث بر سر مودوع فساد  دارد هه خواه به

. تار  هاای اصاالااتی بلندپروازاناه    شاود، یاا باه شاک  برناماه      مشاهده می

ی سیاسی و ظرفیت همواره باه   ی محیط مناسب و اراده هه رابطه ازآنجایی

تواند باا   ارد، مینیست، موفقیت در انجام اصالاات، در برخی مو شک  ی 

تر، و قط  مناف  ا طایی و ناابودی   ی مدنی قوی ی بهتر دولت، جامعه اداره

 .های امایتی همراه باشد شبکه

ی  فساد، محیط مناسبی هه بتواند اراده درموردمالاظات جهانی  ی دل به

سیاسی را تقویت هند، ورای مرزهای ملی و تا سطح فراملیتی نیز گساترده  

اکاومتی جهاانی بارای مباارزه باا فسااد پار اسات از          محیط. شده است

این موارد شاام  طیفای از   . ی سیاسی اراده ی ینهدرزمهای بالقوه  همکاری

اقدام شافافیت  »است هه  UNCICالمللی خارج از  معاهدات و روندهای بین

شاخص درد فساد »و « همپین اقوقت را فاش هن»، «صنای  استخراجی

قاادرت . هااایی از آن اساات تنهااا نمونااه« لاایالمل ی شاافافیت بااین ساااالنه

گاذاری   انسیزانندگی این اقدامات و ابتکارات ناشی از تأثیرشان بار سارمایه  

باه  )ی شاهرت اسات     االوه  هاای خاارجی، باه    تجاری و تخصیص هم 

خواهد هشورش در انتهاای فهرسات شافافیت      بارتی، هیچ رهبر ملی نمی

ا طاهنندگان (. میزان فساد باشد المل  و در بین هشورهایی با باالترین بین

پاذیری و   ایجاد ا  مساوولیت  دنبا  بهی خود  نوبه های مالی نیز به هم 

های  ایجاد اصالاات در ماهیت هم  یقازطرتحقق اهداف مبارزه با فساد 

صورت توافق بر سر واهنش هماهناگ نسابت باه     اند، ازجمله به المللی بین

لزام ا الم شرایط مالی پایش از تصادی   ی دعی  دولت، یا اقدام به ا اداره

برای نمونه، هما   . محور-مناصب، یا رویکردهای مبتنی بر هم  توسعه

افازایش میازان شافافیت و بارای      باهادف « پرداخت در مح »صورت  به

بردساا  و  )تشویق رهبران هشورها پ  از دساتیابی باه اهاداف اجرایای     

توانند، با مجهز  ی میچنین رویکردهای. در پیش گرفته شد( 9070ساودوف 
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بخشای بارای پاساخسو     هردن بازیسران سیاسی هشورها به مناب  و انسیزه

ی نتاایج ملماو ، منجار باه ایجااد       ارائاه  یقازطربودن به شهروندانشان 

 .ی سیاسی شوند اراده

ی امكههان  ی سیاسههی فههراهم آورنههده  ساختارشههكنی اراده

 تشخیص و ارزیابی

تاری   پذیر تصویر روشان  ای معنادار و سنجهی سیاسی به اجز با تجزیه اراده

برینکرهاوف  )تر نویسانده   های قدیمی بنا به نوشته. از آن پدیدار خواهد شد

ی  وسایله  آن باه  تأییاد و با ( 9009، برینکرهوف و هورسبی 9000و  9007

، 9005اندرساون و همکااران   )تحلی  طرح و اجرای سیاست ااامی فقارا   

تاوان باه هفات جازء      ی سیاسای را مای   اراده( 9007موریسوری و ورشور 

 : بندی هرد تقسیم

در این جزء به منشأ انسیزه برای انتخا  سیاست  :اقدام دولت -7

  . شاود  ی ویاهه در مباارزه باا فسااد اهمیات داده مای       یا برناماه 

فشار برای توییار هاامالً از جاناب باازیسران سیاسای       ههیزمان

مراتبی . است یدموردتردی سیاسی  شود، اراده خارجی ا ما  می

باشاد   شده مشاهدههشور  تصمیم سازاناز اقدامات باید از سوی 

 . ی سیاسی داشت اراده درموردداری  تا بتوان بحث معنی

برنامه مبتنی بر مالحظات به لحاظ فنی  /گزینش سیاست -9

ها و نتایج مورد انتظار؛ و  درست و متعادل؛ و تحلیل گزینه

ن سیاسای هشاور بار مبناای     باازیسرا  هه یزمان :فایده /هزینه

های دیسار،   هایشان از مناف  ااتمالی، پیشنهادها و گزینه ارزیابی

اقدام به گزینش سیاسات و اقاداماتی    شده  یتحمهای  و هزینه

 درماورد تاوان بحاث معتباری     هنند، می برای مبارزه با فساد می

 . برای اقدام آغاز هرد ها آنتمای  و ترجیح مستق  
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اناد از   وارد اائز اهمیت در این جزء  باارت م :عانفن بسیج ذی -5

نفعان توسط بازیسران  ، مشارهت دادن و بسیج ذی میزان مشاوره

ی مادنی و بخاش    به ا ضای جامعاه  تصمیم سازان این. دولتی

را نسبت به  ها آنهنند تا امایت  خصوصی رسیدگی الزم را می

گاذاران   قاانون  ایان توییراتی هاه در نظار دارناد جلاب هنناد       

تاالش مااداومی بارای ایجاااد    ایاانشاوند    شاارهت داده ماای م

هاای مباارزه باا     ها و سیاسات  های انتخاباتی اامی برنامه اوزه

 فساد در جریان است 

ای هاه   باه هماان انادازه    :تعهد همگانی و تخصیص منابع -۴

هشااور ترجیحااات سیاساای و مناااب  اختصااا،  سااازانتصاامیم

هااا و  رنامااهباارای دسااتیابی بااه اهااداف مقاارر در ب  شااده داده

را بیشتر آشکار و روشن هنند، به هماان   شده ا المهای  سیاست

 . خواهند داشت تأثیری سیاسی  اندازه نیز در ارزیابی مثبت اراده

توان فسااد را   بدون مجازات، نمی :کارگیری مجازات معتبر به -5

آور، به هر دو صورت مثبات و   مجازات دقیق و الزام. هاهش داد

یم جدی برای رسیدگی باه فسااد اسات و    ی تصم منفی، نشانه

ی سیاسی دعی   ی اراده یا نمادین نیز نشانه/الزامات گزینشی و

 . است

مبارزه با فساد نیازمند مناب  و تاالش ماداوم    :استمرار تالش -7

ی  دهناده  های مقطعی یا اتفاقی نشاان  تالش. در بلندمدت است

 . ی سیاسی است یا تردید در اراده/دع  و

شود  ی سیاسی زمانی مشاهده می اراده :ازگارییادگیری و س -7

هه بازیسران سیاسی هشور فرایندی برای ردگیری سیر پیشرفت 

های مبارزه با فساد را مشخص هرده باشند و  ها و سیاست برنامه

هاا نسابت باه     ایان برناماه   سازگار هردناجرای اصالاات را با 

ن گاذارا  سیاسات . فعاا  مادیریت هنناد    صورت بهشرایط جدید 
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ی  تواننااد بااا اسااتفاده از یااادگیری بااه مشاااهده همچنااین ماای

هاای دیسار هشاورها بپردازناد و      ها، تجربیات و برناماه  سیاست

بارای اساتفاده    هاا  آنصاورت گزینشای ماواردی را از میاان      به

 . انتخا  هنند

ی  ترین نمود اراده سنجش دقیق هر ی  از این هفت جزء به بروز قوی

الف در نتاایج سانجش ایان اجازا نیاز امکاان       اخت. شود سیاسی منجر می

دهاد   آورد و اجاازه مای   ی هر شرایطی را به جزئیات فراهم می ی ویههابیارز

ترین مالاظات، از دعی  به قاوی   گرفتن جزئی در نظری سیاسی، با  اراده

و صافر و  ]وجهی  ی سیاسی متویری دو فر  اینکه اراده. بندی شود درجه

  در  و ، باید (بله، هست  یا خیر، نیست)ست باشد، چندان مفید نی[ یکی

نیست ارزیابی هرد، یا براسب  /این مفهوم را براسب درجات نسبی هست

در برخای شارایط ممکان اسات بعضای      . مثبت است یاا منفای   ایناینکه 

ی  ای برای به تأخیر اناداختن یاا تضاعی  فعاالناه     بازیسران سیاسی انسیزه

تاوان از چناین ارزیاابی     می صورت ینا در. داشته باشند ددفساداصالاات 

هاای مختلا  اناواع     بنادی  برای این بازیسران سیاسی خا،، باین طبقاه  

استفاده  ددفسادهای  ها و سیاست بازیسران سیاسی، یا سنجشی بین برنامه

این هفت جزء، همچنین، اشاره به شرایطی دارناد هاه ا طاهننادگان    . هرد

ی  ا بارای امایات از اراده  توانناد هادف مشخصای ر    های مالی مای  هم 

 . سیاسی تعیین هنند

 ی سیاسی برای برخورد با فساد تقویت اراده

ی انسیزه برای به ارهت درآوردن هشور به سمت مبارزه با فساد  سرچشمه

شاود هاه    در بیشتر موارد از سطوح باالی نظام سیاسی هشاورها آغااز مای   

ی  شاده  شاناخته های  نمونه. اند ی مملکت های برجسته اغلب در قالب چهره

جمهور فعلی رواندا  لی هاوان یاو،    اند از پ  هاگامه، رئی  این زمینه  بارت

  بنجااامین مکاپااا، 7252-7220هااای  وزیاار ساانساپور در سااا   نخساات
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آبااروا، شاهردار   -لاین    و رونالد م 9005تا  7225جمهور تانزانیا از  رئی 

 .سابق الپاز، بولیوی
ی  یت این است هه توجه داشته باشایم اراده ی اائز اهم هراا ، نکته به

مناب  پایین به بااال نیاز   . جریان باال به پایین نیست درجهتسیاسی صرفاً 

ساطح   یهاا  باوروهرات »توان  در برخی موارد، این مناب  را می. وجود دارند

اناد از مقاماات دولتای ادارات هاه در صا  او        نامید هه  باارت « خیابان

اناد و تعهاد  میقای باه نظاارت،       به مردم ایستاده ی خدمات ی ارائه جبهه

  بازدارندگی، و افشای اتاالف منااب   ماومی، اناواع تقلاب و سوءاساتفاده      

ی دولات،   اند هه، در خارج از بدناه  در موارد دیسر، افرادی. هنند ااسا  می

ی مادنی، و بخاش    هاای جامعاه   هاای شاهروندی، ساازمان    در قالب گروه

ی این بازیسران اجتما ی برای برخورد باا   و اراده زم . خصوصی قرار دارند

، بارای بیاان   هاا  آنمودو ات مرتبط با فساد، یا مشاارهت در افشاساازی   

ها و تقاداهای مربوطه، و نیز برای ا ما  فشار به مقاماات رسامی    نسرانی

 . ای در این زمینه است ی  مده شده شناختهنیز  ام  

بساتری  ملای فاراهم     شاده  هگرفتا هایی هه از اجرای اصالاات  در 

های مالی، های و هجاا،    هند تا بتوان تشخیص داد ا طاهنندگان هم  می

در جادو   . ی سیاسی متمرهاز هنناد   توانند امایتشان را بر تقویت اراده می

دهد تالش نو ی  برخی پیشنهادها به تصویر هشیده شده هه نشان می زیر،

 ی سیاسای پشاتیبانی    ادهی ار گاناه  برای اصالاات چسونه از اجازای هفات  

 .هندمی

توان تشخیص داد هه بسیاری از اقدامات پیشنهادی با ث  سر ت می به

هاای مباارزه باا فسااد و      شوند هه بخش یا جزئای از برناماه   مداخالتی می

از موارد زیادی  المللی بین یها سازماناادر  دراا . اند یدولتهای  سیاست

 شاده  دادهاما در این جدو  نیز نشان هنند،  دست مداخالت امایت می ازاین

های ابتکاری در چه مواردی ممکان اسات باا اجازای      است هه این برنامه

، در المللاای بااین یهااا سااازمانرو،  ازایاان. ی سیاساای ماارتبط شااوند اراده
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های هشوری هه قصد مبارزه با  ریزی برای اقدام به امایت از تالش برنامه

ت ممکن را ازلحااا ااتماالی هاه بارای     مداخال انواع توانند یمفساد دارد، 

البته ممکان  . ی سیاسی دارند ارزیابی هنند قابلیت ایجاد  ناصر ایاتی اراده

  اراده. ها از سوی بخش یا نهاد  ام  دچار توییراتی شاوند  است این برنامه

وجه ایستا نیست و با نیاز به رویکردهای مانظم و منعطا ،    هیچ سیاسی به

این تحلی  همچنین اهمیات ارزیاابی   . هند توییر می همواره در طو  زمان

دهد تاا   گرایانه نشان می صورت ه  اصالاات مبتنی بر مبارزه با فساد را به

ترین ناوع اصاالاات در    ترین و مناسب تضمین شود هه در هر مورد  ملی

نیاز باا ایان چاالش      المللای  بین یها سازمان الوه،  به. شود می گرفته یشپ

نتایج چنین دیدگاهی را با نیازهایی تنظیم نمایند هه از خاال   هه  اند مواجه

هاا   برای نمونه، با ارزیابی خود دولات )اند  ارزیابی دیسر موارد مشخص شده

 (.انجام گرفته است UNCICهه در ارتباط با 

اصاالح  ی اقدام به  هه هارشان را با تعیین نقطه المللی بین یها سازمان

هار را با انتخا  همکاری با آن دساته از   وانند ادامهت اند، می آغاز هرده امور

هایی از تصمیم برای مبارزه با  بازیسران سیاسی پیش برند هه از قب  نشانه

توانند در پی ایجاد مالکیت بومی  مشاهده شده است، و یا می ها آنفساد از 

ن ی اصلی در این رابطه آن است هه مباارزا  ایده. المللی باشند اقدامات بین

 اصالح اماور بومی هشور شناسایی و امایت شوند تا رهبری روند پیسیری 

ی سیاسی با ارهت آن دساته از طرفاداران داخلای    اراده.  هده گیرندرا به

 اولویات زیاادی بارای مباارزه باا فسااد       شود هه  مودوع در هشور آغاز می

 . اند قائ 
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 عنصر اراده سیاسی

جامعه مدنی های سازمانو  المللی بین یها سازمانهای گویا برای  گزینه  

 پایین به باال، تقاضامحور باال به پایین، جانب عرضه

شناخت و حمایت از مقامات رسمی که  اقدام دولت

 نسبت به اصالحات ضد فساد متعهدند

ی  های جامعه شناخت و حمایت از ناظران و رسانه

 مدنی 

برنامه /گزینش سیاست

مبتنی بر مالحظات به 

ظ فنی درست و لحا

ها و  متعادل؛ و تحلیل گزینه

نتایج مورد انتظار؛ و 

فایده/هزینه  

فراهم آوردن کمک فنی برای تحلیل 

بندی، تعیین  سیاست ضد فساد، فرمول

های  ها، طرح برنامه، و تحلیل هزینه اولویت

 فساد

فراهم آوردن کمک فنی برای مطالعات سنجش 

ونقل  رضایتمندی شهروندان، شامل خدمات حمل

 عمومی

نفعان بسیج ذی  

های تحصیالت و آمووز    حمایت از کمپین

مختلو    هوای  عمومی، رسیدگی به گورو  

 شهروندان و بخش خصوصی

حمایت از مدیریت مشوارکتی دولوت کوه    

شووهروندان و مقامووات دولتووی را بووه هووم 

 کند می تر نزدیک

ی مدنی برای ایجاد حوز   حمایت از تال  جامعه

 های طرفدار یپیمان انتخابی و هم

مقامات امنیت  -تشویق مشارکت بخش خصوصی

 عمومی

تعهد همگانی و تخصیص 

 منابع

حمایت از رویودادهای تشوریتاتی کوه در    

مقامات اظهوارات ضود فسواد ایوراد      ها آن

کنند، مانند اینکوه تعهوداتی در موورد     می

 دهند  درستکاری کشور می

بنوودی  حمایووت از فراینوودهای بودجووه  

نار ساختارهای بازرسوی  بخشی، در ک/ملی

 خارجی

حمایت از مقامات امنیت عمومی که  سیستم ردیابی 

های مشارکتی  بندی های عمومی و بودجه هزینه

 اند مشغول

کارگیری مجازات معتبر به ی اصالح قوانین؛ آمووز    حمایت از قاعد  

 بازرسان، وکال و قضات
 های نظارتی و خبرنگاری پیشنهاد آموز  سازمان

ر تالشاستمرا  

ی مالی چندین ساله  فراهم آوردن پشتوانه

 های مبارز  با فساد برای برنامه

کارگیری ابزار دیپلماتیک برای حمایت از  به

 ها اصالحات در مواجهه با چالش

 سازی روابط مسئوالنه حمایت از نهادینه

فراهم کردن کمک مالی به مقامات امنیت عمومی، 

های  تال  سازی ها برای عمومی تشویق رسانه

 موفق ضدفساد

 یادگیری و سازگاری

حمایت از رصود میوزان پیشورفت، رصود     

سازی بر مبنای شوواهد و اسوناد، و    تصمیم

 ها رصد پیشرفت برنامه

 حمایت از همکاری سازمانی

ی مدنی، و  های فراملیتی جامعه حمایت از مشارکت

 همکاری جنوب جنوب

هنند هه  هایی می پیشنهاد هم اقدام به  المللی بین های سازمانمعموالً 

ی سیاسای   ی اراده گاناه  ترین ارتباط را با دو جازء از اجازای هفات    نزدی 

ی دقت تحلیلی در راهکارهاای   درستی و صحت فنی و درجه: داشته باشند

در این رابطه، خطری هه . آور مبارزه با فساد  و هاربرد مجازات معتبر و الزام

هه میا  باه پارداختن باه جزئیاات فنای       باید بدان توجه داشت این است 

ای از دقت فنی و قابلیات اجارای سیاسای، تبادی       آمیزه یجا بهراهکارها، 

هه راهکارها و مجازات از خارج از هشور تعیین  هراندازه ،اصلی نشود هار به
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و ا ما  شوند، به همان میزان نیز هانون آغااز اقادامات در ایان زمیناه از     

ی سیاسای و   دورتر شده، تأثیرات منفای بار اراده  ی بازیسران داخلی  ایطه

 . پذیرش و از خود دانستن آن خواهد داشت

توانناد اقاداماتی مارتبط باا بسایج       همچنین می المللی بین های سازمان

هاایی را   توان هم  می. را در پیش گیرند ها تالشنفعان و تداوم  هردن ذی

ی آن، قارار   رج از بدناه طلبان، چه در داخ  دولت و چه خا در اختیار اصالح

پیمانی و بسیج هردن نیروهاا را گساترش داد و    داد تا راهبردهای ایجاد هم

نسبت  المللی بین های سازمانالزم است . های تبلیواتی طراای هرد همپین

های مختل  اقدامات جمعی برای مبارزه با فساد بسایار   به پیچیدگی انسیزه

زمینه  بارت است از هدف بلندمدت  بارزترین انسیزه در این. اسا  باشند

، پااد دسات  های نهایی مانناد دولات    مبتنی بر هاهش فساد هه با منفعت

هاه   چنادان . گذاری اقتصاادی بیشاتر هماراه اسات     خدمات بهتر، و سرمایه

ی پیسیاری ایان اهاداف     شاوند، اراده  یادآور می( 9009)جانسون و هپونده 

ی  تاری دارد هاه باه مقولاه     مادت  هاای هوتااه   بلندمدت بستسی به انسیازه 

اند  ازجمله، ا تبار، تصادیق، هما  و امایات     همبستسی اجتما ی مرتبط

برای نمونه، این مودوع اهمیت دارد هه، امنیت در تعاداد بیشاتر   )دوجانبه 

 (.تواند خطرناد باشد است، چراهه برخورد و مبارزه با فساد می

ای  توانند وسیله می للیالم بین های سازماندر رابطه با تداوم تالش نیز، 

  ای باشند هه امکان اقدام مستمر باه تاالش   برای فراهم آوردن مناب  مالی

توانند  همچنین می هننده هم  وام  . آورد برای مبارزه با فساد را پدید می

هایی پشتیبانی هنند هه برای استمرار، یاادگیری و   از رصد و گزارش تالش

هاه ممکان اسات     ازآنجاایی . شاود  مای  گرفتاه  هاار  باه ها  سازگاری برنامه

ی مباارزه باا    رویدادهای سیاسی منجر به بروز توییراتی در بازیسران  رصه

شاان را   ی سیاسای  فساد در هشور شوند و یا مقدار فضاای  ملکارد و اراده  

دگرگون هنند، مشارهت در استمرار تالش در این زمینه ممکن است شام  

در رابطاه باا دیسار اجازای      المللای  باین  هاای  سازمانبازنسری در امایت 
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توانااد مشااتم  باار  ایاان بااازنسری ماای. ی سیاساای شااود ی اراده هفتسانااه

 ددفسااد  جویاان  لماتی  برای امایات از اصاالح  هارگیری ابزارهای دیپ به

 . شوند های سیاسی مواجه می هایشان با چالش باشد هه در مسیر تالش

 گیری نتیجه

هشور رهبری شود، در هناار همکااری   اصو  توسعه و مالکیت هه از داخ  

، تنها زمانی امکان تحقق دارد هه بازیسران داخلی و المللی بین های سازمان

باازیسران  . ی مشترهی داشته باشندها تیاولواهداف و  المللی بینبازیسران 

اند تأییدی برای اثبات اشتراد اهاداف باا همکارانشاان در     مای  المللی بین

ی سیاسی  هایی از اراده اا ، جلوه هده هنند و در ینداخ  هشور مزبور مشا

هه در این مختصر نیز گفته  وجود، چندان بااین. را نیز در طرف مقاب  ببینند

شاود   ای مای  برنامه هار گرفتن بهی سیاسی شام  چیزی بیش از  شد، اراده

، ددفسادیا تصویب قوانین  UNCICالمللی، مانند  هه از سوی بازیسران بین

قوانین ممکن اسات یکای از    تأییدنامه یا  امضای توافق. گرفته باشدشک  

ی سیاسای واقعای باه میازان مشاارهت       های این مسیر باشد، اما اراده گام

بازیسران سیاسی ی  هشور برای امایت آشکار از اقادامات داد فسااد و    

 منظور بهبستسی دارد هه  هایی با سایر بازیسران این  رصه  پیمانی ایجاد هم

هاای فنای درسات بارای اجارای       ی برناماه  این ارهات و توساعه   یتتقو

اصالاات، یا اقدام به امور ناظر بر تعهد مراهز و تقویت مجازات معناادار، و  

شاود هاه    می گرفته یشپها در  مدت برنامه پیسیری اجرای مداوم و طوالنی

ا  ها در شارایط روز ا ما   هارگیری این برنامه با تضمین رصد و به زمان هم

ارتباط بین ظرفیت و اراده اشاره بر این واقعیات دارد هاه ایجااد    . شوند می

ی سیاسی داشته باشد، اما وادح است  مثبتی بر اراده تأثیرتواند  ظرفیت می

محیطی هه بستر مناساب بارای   . هه ظرفیت تنها بخشی از ه  ماجراست

دنظر ماور چنانچاه محایط   . این امر را فراهم هند نیز بسایار هلیادی اسات   

نیاز ایان    هاا  آنبازیسران را از بین ببرد، و چنانچه مناف  شخصی  ی یزهانس

تنهاا   را تقویت هند، این ااتما  به وجود خواهاد آماد هاه ناه     یشهُیزهانس
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 کا    درجهتای منفی و  از بین برود، بلکه اراده یازموردنی سیاسی  اراده

تحریا  باه    بنابراین ممکن است بازیسران سیاسی اتی. آن شک  بسیرد

 . اقداماتی شوند هه شدت فساد را بیشتر هند

دارد  و  ساروهار باا ماردم    -مثبات یاا منفای    –ی سیاسی  ماهیت اراده

 نوان هارهرد نیروها و روابط اجتماا ی، سیاسای و اقتصاادی در     اصوالً به

المللای هاه لاه یاا  لیاه       بین بازیسران سیاسی هشور، و نیاز  ناصار باین   

ی  تمای  به اینکاه اراده . هند هنند، نمود پیدا می زه میاصالاات ایجاد انسی

مانند وزرا، یاا  )ی سیاسی هشور  سیاسی را به سطوح مختل  زیادی از بدنه

تار   نسبت دهیم، هرچند ممکن است به لحاا مفهاومی رااات  ( ه  دولت

هند هه چه هسی باید به چاه چیازی متعهاد     باشد، اما اغلب مشخص نمی

اسات هاه    یشنهادشاده پی سیاسای   لساویی از اراده در این مختصار ا . شود

 ازم و  ( الا  : هناد  ای از اجزای مبتنی بر  م  را مشاخص مای   مجمو ه

-هسات »ی  بنادی سااده   مشااهده و سانجش، ورای تقسایم    ای قاب  اراده

برخاورداری از قابلیات پاساخسویی باه امایات و تقویات       (   و  «نیست

ی  ت بیشاتری باه میازان اراده   تواند شفافی هارگیری این السو می به. خارجی

 . سیاسی بخشد

. ی سیاسی در هشور، سیاست بومی آن است هراا ،  نصر مؤثر اراده به

اغلب مهارت  المللی بیناند، بازیسران  هه ناظران متعددی  نوان هرده چندان

مباارزه باا فسااد در د     . زیادی در پرداختن به سیاست هشور مزبور ندارند

د با منافعی است هاه اغلاب قدرتمناد، متضاار  و     سیاست، مستلزم برخور

ی سیاسی برای مبارزه باا فسااد لازوم فرایناد      ایجاد اراده. رقیب یکدیسرند

رونده  های پیش آورد هه مبتنی بر توییر و خواهان گام رویکردی را پدید می

هاای ماالی از    ممکان اسات ا طاهننادگان هما     . به سمت هدف باشاد 

شوند، اما بهتر است ایان ناشاکیبایی را مهاار     توییرات دلسرد یینپا سر ت

فرصتی برای امایت از اقدامات بومی هشوری باشند هه با  دنبا  بههنند و 

 . هنند آن همکاری می
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 درآمدی بر 

6گری و تفاوت آن با فساد البی
 

 

 

 

 

                                                           
1 . http://www.u4.no/publications/lobbying-the-preconditions-of-an-anti-corruption-promise/ 
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 مقدمه

دقیقااً   فسااد و  گاری  البای برای شهروندان بسیاری از هشورهای جهاان،  

دهد هه ایان دو یکای    زیادی نشان می شده انجاماما تحقیقات . اند معنی هم

هاای فسااد منطاق بنیاانی      گری و تمام انواع و شک  نیستند، هرچند البی

گاری   اما درهرااا ، البای  . تأثیرگذاری بر تصمیمات دولت: یکسانی دارند

گوناه هاه تماام مطالعاات      نسبت به فساد ترجیح دارد  چراهه فساد، هماان 

بادان   یان ااماا  . ی اقتصادی و اجتما ی اسات  دهند، مان  توسعه ینشان م

گاری را جاایسزین فسااد بادانیم و آن را بخشای از       معنی است هاه البای  

ویهه  امر، به ینای مبارزه با فساد برشمریم   در برنامه موردبحثمودو ات 

آفرین است، تأثیری در هاهش میزان  طور خا، مشک  هه فساد به ییدرجا

 نوان ابزاری برای فراهم آوردن اطال ات  گری، به د داشت  البیآن خواه

تاری بارای    تواند مسیر سااده  منظور تأثیرگذاری بر تصمیمات دولت، می به

. توسعه باشد هه قصد پرداختن به مودوع اسا  فساد را دارناد  یانمتصد

رزه و نیز متولیان مبا المللی بین  تمامی این مسائ  ارتباطی مستقیم با جامعه

هوشند تا اقداماتی جدیدتر، و تا اد امکان تأثیرگذارتر،  با فساد دارند هه می

 . برای مبارزه با فساد در پیش گیرند

 گری و فساد البیتعریف 

و دیساران اذ اان دارناد هاه     ( 9007)اقتصادی   سازمان همکاری و توسعه

ازگی تا  گری وجود نادارد  اماا، باه    هیچ تعری  وااد و فراگیری برای البی

تعریا   . گری به وجاود آماده اسات    تعری  البی درموردای  اجماع گسترده

برای  ها سازمانهرگونه تالش قانونی : مزبور نزدی  به این مضمون است

این تعریا  اساسااً باه نحاوی اساتثنایی      . تأثیرگذاری بر تصمیمات دولت

روست هه هرگونه برداشت مفهاومی از   گسترده است و این گستردگی ازآن

  :را تودیح دهد زیرهای تجربی  ین واژه باید بتواند یافتها
شاود    های مختل  انجام مای  گری توسط انواع گوناگونی از سازمان البی -

هاای   های تجااری شارهت   های بازرگانی خصوصی، تشک  ازجمله شرهت
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هاای   های ارف و مشاغ  مانند پزشکان یا وهال، اتحادیه بازرگانی، انجمن

یاا در   NGOهه اغلاب  )« مناف   مومی»ی شهروندی یا ها تجاری، گروه

ها و اتی هلیساها و  ، دولت(شوند ی مدنی خوانده می برخی متون نیز جامعه

 . های خیریه سازمان

هاای بسایار    تواند فعالیت شدت متنوع است هه می ای به گری پدیده البی -

مشارهت گوناگونی را شام  شود، مانند مالقات شخصی با مقامات دولتی، 

ی  مالی در همپین مسووالن دولتی و یا اازا  سیاسی در موارد مجاز، ارائه

گذاری، و مشاارهت   های قانون های مختل  ازجمله همیته شهادت در دیوان

های مردم  ادی ازجمله تهییج تما  شاهروندان باا مساووالن     در فعالیت

 . ها و تظاهرات  مومی دولتی یا شرهت در ا ترا 

هرچند مطالعات نشاان  . گیرد انواع مقامات دولتی را هدف می گری البی -

گاذاران و هارهناان    گری معطوف به قانون دهد هه اجم زیادی از البی می

گاران باا باازیسران غیار      شود هه البای  شود، اما مشاهده می دفاترشان می

گذار نیز سروهار دارند، مانند مقامات رسمی دولت، رؤسای اجرایای و   قانون

 . ان ارشدشان، وزرا، و در برخی موارد نیز اتی قضاتمشاور

چاه مرهازی و چاه     –شاود   نجام مای گری در تمام سطوح دولت ا البی -

دهاد هاه ایان     گری همواره نشان می ی البی مطالعه. های فر ی آن بخش

ای،  هاای منطقاه   شود، بلکاه در بافات   پدیده منحصر به دولت مرهزی نمی

 . شود محلی و استانی نیز مشاهده می

گیارد، شاام     هاای دولتای را هادف مای     گیاری  گری تمام تصمیم البی -

بندی، تجارت،  چون مالیات« مهمی»پیرامون مودو ات  تصمیمات سیاسی

تأمین هاالهای موردنیااز و اینکاه    درموردگیری  هرد دولت  تصمیم و هزینه

دولت از چه هسی هاال و خدمات خریداری هند و باه چاه میازان  و اتای     

مناصب و پیرامون اینکه چه هسی مناصاب دولتای را    درموردگیری  تصمیم

 . اشوا  هند
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برخای  . شاود  های متفاوتی ا ما  می گری در نقاط مختل  به گونه البی -

هاه برخای دیسار     گر متعدد و گوناگونی دارند، درااالی  هشورها جوام  البی

گری هوچا ، یکدسات و نسابتاً غیرفعاالی دارناد، همچناین،        جوام  البی

 . وجود ندارد ها آنگری در  هشورهای دیسری نیز هستند هه اصوالً البی

شدن است و تعاری   ی تعر قاب سختی  گری، بسیار به ، مانند البیفساد نیز

ترین تعری  آن  بارت است از  اما معمو . بسیار زیادی برای آن وجود دارد

شافافیت  )« سوءاستفاده از قدرت واگذارشده برای منافع شخصهی »

شاوند بارای    بنابراین اقداماتی هه برای مبارزه با فساد انجام می(. المل  بین

اهش یا اذف سوءاستفاده از قدرت واگذارشده برای دساتیابی باه منااف     ه

ی دولتای   طرفای در بدناه   منظور تقویات یکدساتی و بای    شخصی و نیز به

هاای مختلفای    تواناد شاک    گری می فساد نیز مانند البی. شوند طراای می

ی ماالی، تقلاب    خاواری، اخااذی، سوءاساتفاده    داشته باشد، ازجملاه رشاوه  

 . نفوذ گیری و ا ما  بازی، اختال ، باج پارتی انتخاباتی،

 شوند گری و فساد چطور از یكدیگر متمایز می البی

 

 

 

 

 

، ساه  (9007  هماپ  و جیاوانی   9002)شاود   همپ  یادآور مای  ههنانچ

نخسات اینکاه، فسااد    . گاری و فسااد وجاود دارد    تفاوت  مده بین البای 

برخای اشاکا     نآهاارهرد  شود و اغلب، بسته باه   غیرقانونی برشمرده می

در مقابا ،  . معین فساد و میازان رواج و شایوع آن، اتای نامشاروع اسات     

گری قانونی و مشروع اسات، هرچناد در برخای ماوارد هاامالً ماورد        البی
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دوم آنکه، موارد فساد معماوالً باه نفا  شاخص یاا گاروه       . ردایت نیست

ف ، و یا بهتر اینکه گری به ن هه  البی شود، دراالی هوچکی از افراد تمام می

شاود هاه در منفعتای     تری از افاراد تماام مای    به هسب مناف ، گروه بزرب

هرد دولات در   اند، برای نمونه در هاهش مالیات یا در افزایش هزینه شری 

خاواری   و سوم، فساد در بیشتر مواق  شام  قید رشاوه . موارد موردنظرشان

ی قید تباد  اطال اات   رندهگری اغلب دربرگی یا هسب مزایا است، اما البی

گذارند  دولتی می تصمیم سازانگرها اطال اتی در اختیار  است، چراهه البی

البته این بدان معنی . تحمی  هنند ها آنتا بتوانند منافعشان را بر تصمیمات 

مقید به پو  یا امتیاز یا مناف  ملماو  دیسار    گاه هیچگری  نیست هه البی

شاود، مانناد    ری گاه شام  این موارد نیز میگ وادح است هه البی. نیست

هاای   های متبو شان پاولی را بارای همپاین    گران و سازمان البی هه یزمان

اماا  . هنناد  انتخاباتی مسووالن دولتی یا سفر به مناطق بیساناه هزیناه مای   

گاری بار محاور پاو  و مزایاا       رغم باور  مومی مبنای بار اینکاه البای     به

نشاان   افتاه ی توساعه این پدیاده در هشاورهای   ی  چرخد، درواق  مطالعه می

. شود گری بیش از هر چیز برای تباد  اطال ات انجام می دهد هه البی می

های فسااد در موداوع    گری و برخی شک  نظر از این تمایزات، البی صرف

( 9007:7)هاه هماپ  و جیاوانی     چنادان . اشتراد دارند باهمبسیار مهمی 

اناد بارای هما  گارفتن از      دو پدیده راهای در مفهوم هلی، هر »اند،  گفته

گاری و   تر، هام در البای   به  بارت ساده. «بخش  مومی در  و  چیزی

های فساد، هسی یا چیزی، چیزی را از هسی یا چیازی   هم در برخی شک 

گری و فساد بسیار به هم شاباهت   به این مفهوم، البی. خواهد در دولت می

نیاز وجاود دارد هاه    « ای خاهساتری ناوا »ودوح برخی   الوه، به به. دارند

هه هار   تفاوتی بین این دو مشاهده هرد  ازآنجایی ها آنتوان در  مشک  می

شاان، ایان    ویهه در هدف نهایی شباهت دارند، به باهمدو پدیده تا ادودی 

بارای نموناه، در هشاورهایی هاه     . اسات  انتظاار  قابا  مودوع نیز تا ادی 

و انتصا  در اازا  سیاسی و هاندیداها گری بسیار رواج دارد، انتخا   البی
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شود، امری هه به نظار برخای نااظران     گران انجام می نیز با مشارهت البی

 (9077هافمن و ویسنت، )است « فساد قانونی»ای از  نمونه

  

 

 

 

 

ی اروپا و هر  متحده و اتحادیه هایی هه در ایاالت افزون بر این، سازمان

مزایایی در اختیاار مقاماات رسامی قارار     هنند،  گری می جای دیسری البی

نیز گفته شد، سفر یا هر چیز دیسری هاه   تر پیشهه  طور هماندهند، و  می

. شاود  گذاران هدیه مای  تواند ارزش اقتصادی داشته باشد نیز به سیاست می

 قصد به تواند میها ممکن است هامالً قانونی باشند، اما  این مزایا و مشارهت

هنند  فراهم می ها آنمت تأمین منافعی انجام شود هه ایجاد سوگیری به س

ی  خطار ویاهه  . ای ختم شود به چنین اثرگذاری درنهایتو نیز ممکن است 

ی بروز این  تواند منجر به تزاام مناف  و مشاهده این رفتار آن است هه می

طرفی در ارزیابی اقایق مربوطه و نیز تفسایر قاوانین    درگیری شود، هه بی

استرومبرب و )هند  رنگ می های  مومی را هم گیری برای تصمیم اجرا قاب 

ی چناین رفتااری شاام  از دسات رفاتن       زننده پیامد آسیب(. 9007لوند  

ای  ا تماد  مومی باه دولات و هام شادن مشارو یت نهادهاای  ماومی       

شود هه قرار بوده برای ایجاد تعاد  و پشتیبانی و تحقق مناف   ماومی   می

طور خالصه، ا طای مزایاا و یاا مشاارهت، اتای      به. ندو فردی فعالیت هن

گذاران را به سمت تأمین مناف   قانونی باشد، ممکن است سیاست هه زمانی

ا طااا هننااد  هااا آنتواننااد مسااوولیتی بااه  هسااانی متمایاا  هنااد هااه ماای

 (. 9007استرومبرب و لوند  )
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سااد  گری و هام ف  هراا ، مهم است بدانیم هرچند هم اقدام به البی به

وجود تمایزهای روشن و  پذیرد، بااین در پی تأثیرگذاری بر دولت صورت می

. اسات  مشاهده قاب وادحی بین این دو وجود دارد، هه در تعاری  فو  نیز 

  لناًگری   الوه، البی به. گری قانونی است، اما فساد خیر برای نمونه، البی

هاه فسااد    ، درااالی هناد  در میزان ا تماد مردم به دولت رخنه ایجااد نمای  

تأثیرگذاری بار تصامیمات    دنبا  بهگری  افزون بر این، البی. طور است این

ی اطال اتی است هه ممکن است مناف  مشخصای را تاأمین    دولت با ارائه

را فاراهم  « سود شخصای »خواهد با ابزاری هه  هند و یا نکند  اما فساد می

، تفاوت مهم دیسار ایان   آخر دست. نفوذ هند هند، بر قدرت دولت ا ما  می

ای بد و نادرست  است هه فساد، قطعاً، از سوی فعاالن مبارزه با فساد پدیده

 نوان  گذاری به بر سیاست تأثیرگری برای  آنکه البی شود، اا  انساشته می

در (. 9079:7ماارتینی  )شاود   شمرده نمی« فعالیتی ذاتاً فاسد و غیرمشروع»

یافته مانند اساترالیا، هاناادا، آلماان،     عه و ، در بسیاری از هشورهای توس

ساازی    نصری هلیدی در روناد تصامیم  » نوان  متحده، به سوئد، و ایاالت

، پرساش ایان   سرانجام(. 9079:7مارتینی )شود  در نظر گرفته می« [دولت]

ای بساط داد هاه شارایط اخالقااً      گونه باید تعری  فساد را به ایناست هه 

از جانب قانون امایات شاوند را نیاز بتاوان     هه ممکن است  موردتردیدی

 (.  «فساد قانونی»مانند مورد ) نوان فساد معرفی هرد  به

 مند کرد؟ گری را قانون چرا باید البی

گری و فساد چنادان ناهمانناد نیساتند، دولات در برخای       هه البی ازآنجایی

چاااری و )هناد   منااد مای  گاری رواج دارد، آن را قاانون   ماواردی هاه الباای  

متحااده، در  گراناای هااه در ایاااالت باارای نمونااه، الباای(. 9079اران، همکاا

هنند، بایاد از ساوی یا  هیوات      سی، با دولت ملی البی می واشنستن دی

ای های دوره هایشان، گزارش ها و هزینه دولتی ثبت شوند و پیرامون فعالیت

اروپاا در   مجلا  در . اناد  یدسترسا  قابا  ارائه دهند هه برای  موم ماردم  

برخوردارناد  « دسترسی به امور»از امکان  شده ثبتگران  س  نیز البیبروه
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ی  سازمان همکاری و توسعه)« اند مسووالن دولتی مأمور به اجرای آن»هه 

بسیاری از هشورهای اروپاای غربای تاا اادودی     (. 797: 9002اقتصادی، 

 هرچند ماهیت و میزان و تأثیرگاذاری ایان  )اند  مند هرده گری را قانون البی

دارناد  چااری و    بااهم هاای زیاادی    قوانین در هشورهای مختلا  تفااوت  

 (. 9079دیسران، 

 دنبا  بههای زیر را  گری پرسش مند هردن البی ی قانون اما وجود پدیده

هه بسیاری از خبرگان  مند هرد  اگر، چنان گری را قانون چرا باید البی: دارد

 دموهراسای جدانشدنی از بخش »گری  سیاسی و افراد  ادی معتقدند، البی

هاای جهاانی مانناد آزادی بیاان و ااق       بسیار نزدی  به ارزش»و « سالم

مند هاردن آن،   ، پ  قانون(7: 9075مولکاهی، )است « دادخواهی از دولت

 . غیرمنصفانه است  گیری به نظر، اقدامی ناخوشایند و شاید اتی سخت

گاری   مند هردن البی از سوی دیسر، دالی  زیادی نیز برای لزوم قانون

ی باا  راات بهگری  ترین دلی  آن است هه البی نخستین و روشن. وجود دارد

تارین  لات  قالنای بارای      رسد این مهم به نظر می. شود فساد اشتباه می

المللی باشاد، هاه در    مند هردن این امر از سوی سازمان شفافیت بین قانون

شاورهای اروپاایی هاه    خاوانیم، در آن دساته از ه   های اخیرش می گزارش

ند، تزاام مناف  بسیار فراگیار اسات،   هست ستگری قوانینی سُ قوانین البی

 تصمیم سازانهای معینی وجود دارند هه از امتیاز دسترسی ویهه به  گروه»

« بار دیساران نفاوذ دارناد     یررسامی غطاور   مخفیانه و به»و « برخوردارند،

برانسیازی باه فسااد     ش ی  تمام این قضایا به گونه(. 7: 9075مولکاهی، )

المللی اساساً بر ایان بااور اسات هاه اگار       سازمان شفافیت بین. شبیه است

گذاران به اا  خود رها شوند، روابط نزدیکای برقارار    گران و سیاست البی

. های نامناسب و ااتماالً فساد منتهی خواهد شاد  خواهند هرد هه به فعالیت

ت هاه رفتاار ناشایسات در باین     ی اصلی در اینجا آن اسا  طورهلی، ایده به

ناپذیری مشااهده خواهاد شاد،     طور اجتنا  گران و مسووالن دولتی به البی

هاای   یکای از گاام  . مسر اینکاه دولات بارای پیشاسیری از آن ورود هناد     
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گاران و مساووالن    المل  این است هه بارای البای   پیشنهادی شفافیت بین

ودوح نشاان دهاد    هه بهگرفته شود  هار بهدولتی مجمو ه هدهای فعالیتی 

گام دیسر آشکارسازی است، . چه چیز در قانون مجاز است و چه چیز نیست

گران باید، برای دولت یا  موم مردم و یا برای هر دو،  به این معنا هه البی

هنناد و   ، در چاه ماورد البای مای    اند یهار چهانجام  دراا آشکار هنند هه 

 . هنند چطور هزینه می

 

گری اهمیت تضمین ا تمااد   مند هردن البی لزوم قانون دلی  دوم برای

مودوع این است هه در دوران (. 505: 7227توما ، )مردم به دولت است 

هاایی بایاد برداشات تاا      ها در ساطح جهاانی، گاام    هاهش ا تماد به دولت

. هاا متقا اد شاوند    پذیری اقیقی دولات  شهروندان به شفافیت و مسوولیت

گاری اسات تاا از ایان طریاق       مناد هاردن البای    ونها قان یکی از این گام

بسذارناد،   تأثیرخواهند بر تصمیمات دولت  شهروندان بدانند چه هسانی می

دهاد   چاه پاساخی مای    هاا  آنخواهند، و دولت باه   این  ده چه چیزی می

ایاان اسااتدال  (. 797: 9002ی اقتصااادی،  سااازمان همکاااری و توسااعه)

گاران را وادار باه ثبات رسامی      یبخش تصویب قوانینی شد هاه البا   الهام
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هایشاان بارای ماردم     هیوت  ماومی و نیاز آشکارساازی فعالیات     یقازطر

 . هرد می

ویاهه   باه  –گاری   مند ساختن البی سومین دلی  برای اثبات لزوم قانون

ترتیاب   ایان  آن اسات هاه باه    -مبتنی بر الزام آشکارسازی یسازمند قانون

خصاو، اینکاه    باه « .را هنتر  هردمیزان تأثیرگذاری این نفوذ »توان  می

هاای متبو شاان امکاان     قانون لزوم آشکارسازی به شهروندان و ساازمان 

گاذاران   ی پاسخسویی سیاستچسونسگران و  های البی دهد تا از فعالیت می

ها مطل  باشند، این امار با اث خواهاد شاد تاا شاهروندان        به این فعالیت

اسای موردنظرشااان را  هاای سی  اطال اات الزم بارای مشاارهت در هاانش   

شاده   همچنین باید به خاطر داشت هه طبق مطالعات انجاام . آورند دست به

ویاهه آن   باه  –اند  گری بسیار مهم شهروندان بر این باورند هه قوانین البی

و ایان   -هند گران را برای مردم آشکار می دسته از قوانین هه اقدامات البی

هلادا  و پریارا،   )مام مردم وجود دارد باور درواق  در تمام دنیا و در میان ت

 (. 9007گراث،    مگ75: 9007

گاری   مند هردن البی ای نیز معتقدند لزومی برای قانون  ده ش بدون

نخست آنکه، . شود در این رابطه هم سه دلی   مده مطرح می. وجود ندارد

ابرشرهت ]ویهه هشورهای هورپوراتیست  به–دولتمردان بسیاری از هشورها 

طاور رسامی بخشای از روناد      باه  هاا  آننفا  در   هاای ذی  هه گروه[ الرسا

با اق بنیادین هار  »گری  بر این باورند هه قوانین البی -اند گذاری سیاست

(. 505: 907۴لومی، )« برای نفوذ مردم در قدرت ناسازگار است دموهراسی

، گری مند هردن البی برای نمونه، در هشورهای اسکاندیناوی، مفهوم قانون

اسات،  « غیرطبیعای »برای بسیاری از دولتمردان و شاهروندان، مفهاومی   

نفا    هاای ذی  هه مشک  فساد در این هشورها مطرح نیست، گروه ازآنجایی

اناد   گذاران مطرح ای از اطال ات ارزشمند برای سیاست  نوان منب   مده به

نظار  ازااد در    نوان محدودیتی بیش ، و قوانین مزبور نیز به(907۴لومی، )

شااوند هااه در مسایر جریااان آزاد اطال ااات، در طااو  فراینااد   گرفتاه ماای 
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  توماا ،  900۴وود و توماا ،   گرین)هنند  تراشی می گذاری، مان  سیاست

گری،  وسخت البی ظاهر سفت شوند هه قوانین به ناظران یادآور می(. 9007

میاان  متحده، مان  از بروز رفتارهاای غیراخالقای در    برای نمونه در ایاالت

خالصه اینکه، ممکان اسات ساران قادرت از قاوانین      . اند گران نشده البی

برای نمونه، . دشمنانشان استفاده هنند دربرابرای   نوان اسلحه موردبحث به

تواناد   ازبای یاا اقتادارگرا، دولات مای      در هشوری با ساختار اکومتی ت 

گری  البی های جمعی و فعالیت گیرد تا هنش هار بهرا « گری قوانین البی»

 .را غیرقانونی ا الم نماید مخال های  افراد و گروه
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 نحوه رسیدگی به شكایات 

1مرتبط با فساد در معامالت دولتی  

 

 

 

 

                                                           
1 . http://guide.iacrc.org/how-to-respond-to-a-complaint/ 
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 مقدمه

 هاردن  باورناد هاه درز   ایان  بار   گاران اقتصاادی،   تحلیا  نظران و  صااب

ای پیمانکاااران،  انتخااا  ساالیقه  اطال ااات و قیماات پیشاانهادی رقبااا،  

هاای غیررسامی، فاهتورهاای صاوری، نشات اطال اات شارهت         پرداخت

 درخصاو، دهی برخی مجریان به پیمانکاران خاا،   گذار، مشاوره مناقصه

های فراوانی را  موارد، نسرانی دست ازایننحوه اضور در مناقصه و بسیاری 

  چراهاه در ایان   آورد میبه وجود  بخش صنعت و خدمات ی  هشوربرای 

سالب شاده و باا از میاان      ها آنشرایط امکان رقابت  ادالنه از بسیاری از 

 هاای  شارهت و  بسایاری از صانعتسران    ماالً رفتن شرایط برابر رقاابتی،  

 .روند از گردونه رقابت هنار می خدماتی

باا تصاویب قاانون برگازاری مناقصاات در مجلا  شاورای        در ایران 

از سااوی شااورای نسهبااان، مجماا  تشااخیص آن  تأییاادو  اادم   اساالمی 

قاانون مناقصاات را تصاویب     75ماه  مصلحت نظام با اصالح آن در بهمن

تماامی  مشمو   های تمامی دستساههرد و از سوی دولت وقت ابالغ شد تا 

پیمانکاااران یااا . ایاان قااانون انجااام دهنااد  براسااا خااود را  خریاادهای

یدگی به شکایات قاانون  رس هیوتاساسنامه »قانون  براسا  گران مناقصه

گذار و نحوه برگزاری مناقصاه   اق شکایت از مناقصه« برگزاری مناقصات

این اق به خاطر وجود تر  از قرار گرفتن در گاهی  متأسفانهاما را دارند، 

گذار، با ث شده هه اتی با دیدن  های مناقصه لیست سیاه از سوی دستساه

و یا موداوع    هنند نظر صرفتخلفات آشکار، از شکایت و ااقا  اق خود 

نظاارتی ا االم    هاای  دساتساه ذهر نام باه   بدون هایی اطال یه صورت بهرا 

مطلا  از    ناوان  باه در مواردی نیز هارمندانی از ی  دساتساه اداری  . هنند

 . هنند مینادرست در معامالت دولتی به ی  نهاد نظارتی مراجعه  روند ی 

ان، آگاهان و افشاگران در این مصاابه با شاهی های روشنوشتار اادر 

درست و  های پرسشزمینه را بیان هرده تا اینکه نشان دهد چسونه با طرح 
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به فساد ااتمالی ی  دستساه اداری در معامالت دولتی پای   توان میدقیق 

 .برد

 چگونگی مصاحبه با شاکی

. دیباشا  یادااف  اطال اات  دنباا   باه  و دیا بده پاسا   یشااه  به بالفاصله

 انجام تیشکا مودوع هیاول تأیید یبرا را یعیسر قاتیتحق کانام درصورت

 یابیا ارز ماورد  پیشانهادهننده   یا  تنها مناقصه روند در نکهیا مثالً. دیبده

 باه  هاار  نیا ا. است نشده پذیرفته شنهادیپ نیهمتر نکهیا ای است قرارگرفته

 دهاد  می نشان یشاه به و دیباش آماده مصاابه یبرا تا هند می هم  شما

 یاتا  انجاام   ادم . ایاد  هارده  یادیا ز تاالش  تیشاکا  یریا سیپ یبرا هه

 یاتا  و باشاد  دلساردهننده  افشااگران  یبارا  تواند می ها آمادگی ترین ساده

 .بسذارد تأثیر شتریب یهمکار یبرا او  یتما بر تواند می

 ممکن ها آن. دیباش زنگ به گوش شوند می مطرح هه هایی شکایت یبرا

 بود، پیشنهاد نیبهتر ما شنهادیپ":  مثالً نکنند شارها فساد به ماًیمستق است

 اماا  م،یا داد را مات یق تارین  پاایین  ماا " ایا .  "مینشاد  برناده  ما اا  بااین

 هاا  مزایاده  و مناقصاه  در هننادگان  شرهت. "میشد تیصالا رد صراات به

 صاحبت  مناقصاه  ای دهیمزا ندیفرآ در انحراف درمورد تا هستند  یما اغلب

 اهیسا  سات یل به نکهیا از رایز ندارند  فساد وجود یاد ا به یلیتما اما هنند،

 تر  شوند یشتریب های تالفی با مواجه ای و شوند وارد ییاجرا دستساه آن

 مساائ   باه  تاا  دیهن وارد فشار محترمانه ینحو به یموارد نیچن در. دارند

 .دیهن تأهید مودوع بودن محرمانه بر و دیبرس فساد
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 رای پرسیدن از شاکیپیشنهادی ب سؤاالت

 عمومی مصاحبه اولیه سؤاالت

 بااً یتقر اما است، یسرید از متفاوت مصاابه هر و مورد هر هه است یهیبد

 پوشاش  را ریا ز ماوارد . شود دهیپرس دیبا ریز های سؤا  ابتدا از مورد هر در

 .دیهن فراهم ممکن اد تا را شتریب اتیجزئ و دیده

 ات تماا  بارای هماه افاراد و     نام هام ،  نوان شولی و اطال .7

 .ی هه درگیر در مودوع  هستندهای سازمان

 از( مقادار  چاه  و چارا  هجاا،  ،یزمانچه  ،هسی چه چه،) اتیجزئ .9

 .اتهامات

 .یدیهل یدادهایرو یزمان دوره ای  یتار .5

 است  مطرح انیز ای پو  چقدر .۴

 اگر هنند  تیاما اتهامات از هه دارد وجود یاسناد ای سوابق آیا .5

 درخواسات  دارد  را آن یهسا  چاه  و مادارهی  چاه  است، نیچن

 .یهاغذ و یکیالکترون های نسخه

 خطاا  از است ممکن هه سرید افراد تما  اطال ات و مح  نام، .7

 .باشند آن درمورد بحث به  یمایا  و مطل  باشند

 را اتیا جزئ اسات،  نیچنا  اگار  دارد  وجود یمشابه معامالت آیا .7

 .است مطل  ها آن از یهس هچ هه دیشو متوجه و دیهن افتیدر

 افاراد  از اگار  اسات   شاده  مطل  اتهامات درمورد چسونه شاهی .7

 هستند  هجا و انیهس چه ها آن سر،ید

 ارتباطاات  ایا  و ها مصاابه  ،یسر هیاول یبررس  ی انجام از بعد .2

 تلفان  باا  یشااه  اگار . شاود  یریا سیپ دیبا شکات با یکیالکترون

 را یزماان  بماناد،  یبااق  ناشنا  دارد قصد و است هرده مصاابه

 .دیهن بندی زمان یبعد مصاابه یبرا
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 که ممكن است مفید باشند سؤاالتیدیگر 

 شام  ط،یشرا به بسته ،تواند می هیاول مصاابه در دیمف بالقوه سؤاالت ریسا

 :باشد ریز موارد

 را ا المیه  ی ای بدهد شهادت هه هندمی موافقت یمتقاد آیا 

 یبارا  هنوز ها آن اطال ات اما ،خواهند نمی یاریبس) هند  امضا

 دهناد  مای  شهادت هه یشاهدان ریسا و اسناد ،مدارد ییشناسا

 .(است دیمف

 ست یچ گزارش یبرا هننده شکایت زهیانس  

 وجاود  اهیش ا تبار یبرا یلیدال این هه دیهن نییتع دیهن یسع 

 نیبا  اخاتالف  ساابقه  معاامالت،  باه  یشخص  القه مثالً دارد،

 .یفریه بقهسا ای نیطرف

 نساران  یلا یخ مرالاه  نیا ا در شاد،  گفته باال در هه طور همان 

 یشااه  ا تبار ای زهیانس درمورد زنی گمانه ای یابیارز یبرا تالش

 باا  را هاا  آن ،رساند  می ا تماد قاب  نظر به اطال ات اگر. دینباش

  ما   آن براساا   و دیبزن مح  نهیزم نیا در اطال ات ریسا

 .دیهن

 :ادعاهای فساد رموردداولیه  سؤاالت

 یمال مناف  ای و رشوه مانند یموارد با هه هنسامی است ممکن سؤاالت نیا

 .باشد دیمف میهست روبرو یدولت های پروژه در

شااهی یاا افشااگر را     اقامات  محا   و یشاول   نوان هام ، نام .7

 :دیهن درخواست

 ایا  اند هرده پرداخت رشوه هه را یهای شرهت ای افراد 

 .ندا هرده افتیدر

 در هاه  فر ای  هاار  مقاطعاه یاا   و واساطه   ام ، هر 

 .است  یدخ ها پرداخت
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 افات یدررا  ییاد اا  هاای  رشوه اتیجزئ شتریب هرچه دیهن یسع .9

 :ازجمله د،یهن

 ه باود   یا دخ یهلا  معامالت و رشوه پرداخت در پو  چقدر

  است

  اصاالح  یبارا  وده اسات  با  چاه  رشاوه  پرداختنهدف از 

 ره یغ و تسری  انجام هاریبرای انتخا  شدن،  قرارداد،

  اساات   شااده ماایانجااام  هااا پرداخااتتحاات چااه  نااوانی

 ایا  ونیسا یهم ایا  "مشاوره نهیهز"  نوان به ،مثا   نوان به

  نحوه پرداخات باه چاه صاورت باوده      متفرقه های هزینه

 ایا  هاالهاا  شاک   باه  ای چ ، ای نقد، پو  ازطریق است 

  خدمات

 آن از هاه  یماال  منب  ای بان  اداق  ای اسا  دیهن یسع 

 را اسات  ایجادشاده  هه هایی اسا  ای و است شده پرداخت

 .دیهن ییشناسا

 ساؤا   فسااد  نفاوذ  شاواهد  و رشاوه  پرداخت اسناد درمورد 

 ،یباانک  اساا   ساوابق  شاام   تواناد  مای  نیا البته. دیهن

 ایا  و نادرسات  هاای  صورتحساا   ای وجه انتقا  یدهایرس

 تاأثیر  شاواهد  .باشاد  هاا  پرداخت هردن یمخف یبرا دیرس

 دهااد نشااان هااه باشااد یاسااناد شااام  توانااد ماای فساااد

 ای بیتصو ن،ییپا باهیفیت هار رشیپذ بالقوه، گذاری قیمت

 چاه  دیبپرسا . باشاد  رهیا غ و هاا  سفارش غیردروری رییتو

 درخواسات  هساتند   هجا و اند هرده ثبت را مدارد یهسان

 .دیهن یهپ های نسخه

 موداوع  از است کنمم هه یسرید افراد تیموقع و یاسام 

 رشوه پرداخت یرقبا ای سابق هارهنان  یقب از باشند مطل 
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 ،(باشاند  داشاته  یهمکاار  رشاوه  یبارا  است ممکن هه) 

 .دیهن اخذ را رندهیگ رشوه ردستانیز ای همکاران

 موضوع فساد برحسباولیه مصاحبه  سؤاالت

 رشوه و اخاذی

 :از اند  بارت دهند ننشا را یا اخاذی رشوه پرداخت است ممکن هه سؤاالتی

 هاا  هزیناه هه ایان   اید شنیدهیا مشکود هستید، یا  دانید می آیا 

  شود میپرداخت 

 :از اند عبارتبرای شناسایی افراد مرتبط و شاهدان بالقوه  سؤاالت

 ًی را هاه ممکان اسات در    هاای  ساازمان هماه اشاخا، و    لطفا

 :معامالت مشکود دخی  باشند، شناسایی هنید

 اصلی پیمانکاران .7

 فر ی پیمانکاران .9

 هنندگان تأمین .5

 ها واسطهنمایندگان یا  .۴

 پروژه یا مقامات دولتی .5
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 یتیشاکا  ای ا ترا  مناقصه در هنندگان شرهت از هدامهیچ آیا 

  اند هرده مطرح ار

 یا دخ قراردادهاا  در غیرداروری  یهاا  واساطه  ایا   واما   آیا  

  اند بوده

 اند داشته طقیغیرمن هالن یها پرداخت ها واسطه ای  وام  آیا  

 انهاار  مقاطعه ای هنندگان تأمین یبرخ ای مانکارانیپ به پروژه آیا 

  اندشده ارجاع یفر 

 :از اند عبارتانتخاب و عملكرد  درمورد سؤاالت
 است  قرارگرفته مورداستفاده مشکود یانتخاب های روش آیا 

 هاه  را غیرمنطقای  هاالن  های قیمت مانکارانیپ از هدام هیچ آیا 

  اند پذیرفته است پیشنهادشده یدولت مقامات ای روژهپ توسط

 را قراردادهاا  از غیرمعماولی  و ادیز اجم خا، مانکاریپ  ی آیا 

  هند می افتیدر

 توسط اما ست،ین مطلو  مرتب طور به یمانکاریپ هار تیفیه آیا 

  شود می رفتهیپذ یدولت ای پروژه مقامات

 دارد ریتاأخ  هاا  روژهپا   یتحو ای اتمام در همواره یمانکاریپ آیا، 

  ماند می یباق مهیجر ای مجازات بدون باوجوداین

 اجام  برانسیاز  ساؤا   ایا  غیرمعماو   یصاورت  به یمانکاریپ آیا 

  پذیرد می را ها سفارش در رییتو از یادیز

 :از اند عبارت پروژه یا مسئوالن یدولت مقامات رفتار درمورد سؤاالتی

 مقامات دولتی یا مسووالن پروژه  آیا: 

 دارند  مانکارانیپ یبرخ با ای دارانه جانب رفتار -

 مانکااران یپ یبرخ ریتأخ با ای  یدع خدمات مرتب طور به -

  گیرند می دهیند را خا،
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 ای خا، مانکاریپ  ی تیموفق ای انتخا  به یخاص  القه -

 دارد  خا، قرارداد  ی

 ایا  مشاخص  مانکااران یپ یبرخا  باه نفا    یاقدام هرگونه -

 هاا  آن ی ااد   یوظاا  هه یامور یابر خا، یقراردادها

 .است

 نیمعا  مانکاار یپ  ی نف  به را استاندارد روش و مشی خط -

 .گیرند می دهیناد

 :از اند عبارت ها بخش نیب رابطه به مربوط سؤاالت

 مقاماات  و مانکاار یپ نیبا  یاجتماا    ینزد رابطه  ی آیا 

 دارد  وجود پروژه مسووالن ای یدولت

 یلتدو مقامات ای پروژه  ی آیا: 

  یا  از را یحا یتفر امکاناات  ایا  سافر  نامناساب،  یایهدا -

 .هند می قبو  مانکاریپ

 .است آورده دست به را مبهم ای دیجد یثروت -

 است  یمال مشکالت یدارا رسد می نظر به -

 از خاارج  در یهاای  شارهت  ای یتجار مناف  یدارا مقامات -

  هستند مجمو ه

 تعاار   یهاا  برگه دولت و پروژه مسوو  مقامات تمام آیا 

  اند هرده پر را یمال افشاء و مناف 

 :اسناد قرارداد شامل درمورد سؤاالت

 مادارد  ایا  و دهاد  مای  ارائاه  مشکود یفاهتورها مانکاریپ آیا 

  دهد مین ارائه را مناسب

 مادارد  مرتاب  طاور  باه  پروژه مسووالن ای و یدولت مقامات آیا 

 ایا  گیرناد  می دهیناد را مانکارانیپ یبرخ توسط شده ارائه یناهاف

  هنند می تحم 
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 همه یبرا یمناسب صورت به ها پرداخت و ها سفارش در رییتو آیا 

 است  شده مستند مانکارانیپ

 شود می اجرا رشوه از یریجلوگ یبرا ییندهایفرآ و ها هنتر  آیا  

 :مربوط به منافع پنهان سؤاالت

 در را یدولت مقامات ای پروژه مسووالن یپنهان مناف  است ممکن هه سؤاالتی

 :از اند  بارت هند آشکار یفر  انهار مقاطعه ای مانکاریپ ،هارپرداز با رابطه

 مساوو   هاه  ایاد  شانیده  ای دیهست مشکود ای دانید می شما آیا 

 باه  یخاص توجه ،ها آن با مرتبط مقام هر ای یدولت مقام ای پروژه

 باشند  داشته یفر  انهار مقاطعه ای و مانکاریپ ،هارپرداز  ی

 یرسم مقام  ی هه اید شنیده ای دیهست مشکود ای دانید می آیا: 

 .باشد مشاوره ای یرونیب وهار هسب  ی یدارا -

 باا  یسار ید هاای  وابستسی ای یخانوادگ روابط یدارا -

 باشد  یفر  انهار مقاطعه ای مانکاریپ

 ایاا مانکاااریپ بااا هااارگیری بااه طیشاارا درمااورد -

 باشد  هرده گفتسو یفر  انهار مقاطعه

  یا  یدارا یرسام  مقام  ی هه رسد می نظر به یاآ -

 برخوردار است یعیطب ازآنچه فراتر یتجمالت یزندگ

 است 

 ی ماوارد زیار را   فر ا  هاار  مقاطعاه  ای مانکاریپ ،هارپرداز  ی آیا

 دریافت هرده است 

 یرسم مقام  ی از دارانه جانب رفتار  ی -

 وهار هسب از ییباال اجم -

 باال یر ادیغ های قیمت -

 یصاورت  به را ای گسترده خدمات ای هاال اجم هارپرداز  ی آیا 

  دهد می ارائه غیر ادی
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 به را سابق هارپرداز تعهدات از یادیز اجم یرسم مقام  ی آیا 

 است  داده انتقا  دیجد هارپرداز

 ا االم  ایا  و خاودش  مناف  تعار  ثبت از یرسم مقام  ی آیا 

  است هرده یخوددار یمال اظهارنامه

 پنهاان  مناف  جادیا از یریجلوگ یبرا یهای روش ای اه هنتر  آیا 

 است  اجراشده

 مهندسی مناقصه 

 ها سفارش رییتغ از سوءاستفاده به مربوط سؤاالت

را آشاکار هناد    هاا  سافارش استفاده از توییار  وءمکن است سهه م سؤاالتی

 : از اند  بارت

 دیدار اطالع سفارش رییتو ندیفرآ از سوءاستفاده درمورد شما آیا 

  اید شنیده ای دیهست مشکود ای

 ها سفارش رییتو بیتصو و درخواست یبرا یمناسب های رویه آیا 

 هستند  چه استثنائات ،اگرنه  شود می دنبا 

 هاا  سفارش در رییتو از یغیرمعمول تعداد مانکارانیپ از یبرخ آیا 

 و رفتاه یپذ را راتییا تو یهس چه است، نیچن اگر  پذیرند می را

  هند می بیتصو

 دارد  وجود یدرست هیتوج ای یهاف ازین ها سفارش رییتو یبرا آیا 

 مستندساازی  وسایله  باه  هاا  سفارش رییتو یبرا ها درخواست آیا 

  شوند می یبانیپشت یهاف

 رییا تو از استفادهوءس از یریجلوگ یبرا هایی رویه و ها هنتر  آیا 

  شود می ا ما  ها سفارش
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 واجد شرایط (مانكاریپ) گر صهمناق کردن محروم به مربوط سؤاالت
 آشاکار  را طیشارا  واجاد  مانکارانیپ سازی محروم است ممکن هه سؤاالتی

 :از اند  بارت هند

 واجاد  مانکارانیپ هه اید شنیده ای دیهست مشکود ای دانید می آیا 

 شوند  اذف مناقصه پروسه از طیشرا

 ینحاو  باه  تیصاالا  یبررسا  از قبا   هاررفته به های روش آیا 

 محدود را شنهادهنندگانیپ تعداد هه هستند غیرمنطقی و سخت

  هند می

 شود می غیتبل یهاف اندازه به مناقصات یبرگزار ا الم آیا  

 هاای  درخواست به بالقوه گران مناقصه ییپاسخسو زمان مدت آیا 

 است  مناسب گذار مناقصه

 از مان  تا شود می محدود یر ادیغ یطرز به قرارداد طیشرا آیا 

 شود  طیشرا واجد داوطلبان از یبرخ دنش برنده

 رد سرید زیناچ صینقا ای اشتباهات  لت به شنهادهایپ یبرخ آیا 

  شوند می

 برناده  قراردادهاا  از تناسابی  بی تعداد در مانکاریپ چند ای  ی آیا 

  شوند می
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 در انتخاا   ناد یفرآ در مداوم طور به طیشرا واجد مانکارانیپ آیا 

 ناد یفرا از ای نا ادالناه  طاور  باه  ای و خورند می شکست مناقصه

  شوند می اذف انتخا 

 یاا ااذف    رد از یریجلوگ یبرا یمناسب های رویه و ها هنتر  آیا

  شود می ا ما  طیشرا واجد مانکارانیپ شدن

 مربوط به نشت اطالعات مناقصه سؤاالت

:از اند  بارت دهند نشان را اطال ات نشت است ممکن هه یاالتؤس  

 هاه  ایاد  شانیده  ایا  دیهسات  مشاکود  اداریاد یا   اطالع شما آیا 

 قرارگرفتاه  یمانکااران یپ اریا اخت در مناقصاه  محرماناه  اطال ات

 باشد 

 موارد و السوهای زیر وجود داشته باشد: 

 ایا  بودجاه  باه   یا نزد اریبس ها پیشنهاد شدن رندهب -

 .ها باشدبرآورد

قیمات   تارین  پایین پیشنهاددهندهبرنده مناقصه فقط  -

 .باشد

قیمات پیشانهادی    ترین پایین، شنهاددهندهپیآخرین  -

 .باشد

 .پذیرش پیشنهادهای منقضی شده -

 اند شده باز مو د از شیپ ها پیشنهاد آیا  

 یا دخ دیخر ندیفرآ در مشکود "واسطه " ای "مشاور"  ی آیا  

 است 

 ایان  دارناد،  دخالت مناقصه روند در هه پروژه یرسم مقامات آیا 

 قباو   را ییایهادا  ایا  و ناد دار یدوسات  ساابقه  گرها مناقصه با

  اند هرده
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 و اقااو  زانیاام یورا مسااووالن نیااا رسااد ماای نظاار بااه آیااا 

  هنند می یزندگ شانیدرآمدها

 اسات  شاده  مشاهده یگران مناقصه شدن برنده از هایی نمونه آیا 

  ماوم  دساتر   در هاه  هستند ای محرمانه اطال ات یدارا هه

 ست ین

 اطال اات  نشات  از یریجلاوگ  یبارا  یهای روش و ها هنتر  آیا 

 دارد  وجود ها مناقصه

 مربوط به دستكاری پیشنهادهای مناقصه سؤاالت

هه ممکن است دستکاری در پیشنهادهای مناقصه را آشکار هناد   سؤاالتی

 :از اند  بارت

 پ  ها قیمت هه اید شنیده ای دیهست مشکود ای دیدار اطالع آیا 

 باشد  هرده رییتو پیشنهادها پاهت افتیدر از

 شافاف  و منصافانه  ییارهاا یمع ،مناقصاه  یابیا ارز یارهایمع آیا 

  شوند می دنبا   م  در و هستند

 پاهت افتیدر از پ  مناقصه از یاسناد ای اطال ات ای موارد آیا 

 است  شده اذف شنهادهایپ

 اشتباه محاسبه براثر مانکاریپ  ی نا ادالنه اذف از یموارد آیا 

 داشاته  وجاود  مناقصاه  یابیارز تهیهم توسط یدستکار ای ازیامت

 است 

 یابیا ارز تاه یهم یا ضاا  نیبا  یاتهاماات  ایا  یجد اختالفات آیا 

 است  داشته وجود شنهادهایپ امتیازدهی به مربوط شنهادهایپ

 گرها مناقصه از یبرخ با شنهادهایپ یابیارز تهیهم از ی ضو آیا 

 دارد  یوابستس

 ایا  شانهادها یپ یابیارز در یحیتود غیرقاب  و یطوالن ریتأخ آیا 

 دارد  وجود قرارداد  قد
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 مشاکود   یا دال باه  مناقصه هه است داشته وجود یموارد آیا 

 شود  دیتجد

 یگااه  و شاوند  مای  رفتاه یپذ یگااه  ریتاأخ  باا  یشنهادهایپ آیا 

  شود می دیتمد شنهادهایپ رشیپذ زمان مدت

 وجاود  شانهادها یپ یابیا ارز زماان  در شهیهم غیرمجاز یفرد آیا 

 دارد 

 یدسااتکار از یریجلااوگ یباارا یهااای روش و هااا هنتاار  آیااا 

 دارد  وجود شنهادهایپ

 مربوط به مهندسی مشخصات فنی مناقصه سؤاالت

هه ممکن است مهندسی مشخصات فنی مناقصه را نشاان دهناد    سؤاالتی

 : از اند  بارت

 مشخصاات  هاه  اید شنیده ای دیهست مشکود ای دیدار اطالع آیا 

 باشد  شده تنظیم مانکارانیپ از یبرخ نف  به قرارداد یفن

 ازااد  بایش  یفن مشخصات نکهیا از مناقصه در اادر یرقبا آیا 

  اند بودهشاهی  است گر مناقصه  ی نف  به یساختس ای  ینزد

 یا  توسط قرارداد یفن مشخصات از یبخش ای هام  طور به آیا  

 است  شده تهیه مانکاریپ

 خادمات  ایا  محصاو   باه  هیشاب  اریبسا  قارارداد  مشخصات آیا 

 است  خا، مانکاریپ توسط شده ارائه

 یقراردادهاا  از تاوجهی  قابا   درصاد  خاا،  مانکاار یپ  یا  آیا 

  هند می افتیدر را ا طاشده

 طاور  باه  مناقصاه  های درخواست از یبرخ در یفن مشخصات آیا 

 ایا  خادمات  یبارا  هاا  درخواست سرید از تر نزدی  توجهی قاب 

 است  مشابه محصوالت
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 باه  پاسا   در مناقصاه پیشنهادی  های پاهت از یولمعق تعداد آیا 

 دو ایا   یکی فقط ای و است شده افتیدر گذار مناقصه درخواست

 شنهاد یپ

 موفق به ارائه پیشنهاد  طورمعمو  بهپیمانکاران واجد شرایط  آیا

  شوند مین

 یشخص ارتباط یدارا هه هستند یهسان گران مناقصه نیب در آیا 

 باشند  رانمانکایپ یبرخ با یهار ای

 مشخصات یمهندس از یریجلوگ یبرا یهای رویه و ها هنتر  آیا 

 دارد  وجود یفن

 مربوط به مناقصات نامتعادل سؤاالت
:شام  دهد مینامتعاد  بودن مناقصه را نشان  تواند میهه  سؤاالتی  

 هاه  ایاد  شانیده  ایا  دیهسات  مشاکود  ایا  دیا دار اطالع شما آیا 

 سار ید اریا اخت در هه است هرده افتیدر را یاطال ات یمانکاریپ

 است  نسرفته قرار مانکارانیپ

 هااه اساات داشااته وجااود یمانکااارانیپ طاارف از یاتیشااکا آیااا 

 دانساته  نامشاخص  ایا  مابهم  ناقص، را قرارداد یفن مشخصات

 باشد 

 و گزار مناقصه یشنهادیپ متیق در ای گسترده اختالف موارد آیا 

 دلیاا  بااه) ددار وجااود مناقصااه گرهااای شاانهادیپ یهااامااتیق

  ( یناهاف ای مبهم یفن مشخصات

 گاذار  مناقصه یشنهادیپ متیق هه است داشته وجود یموارد آیا 

 یکی یشنهادیپ متیق به نامناسب ای و مبهم مشخصات دلی  به

 باشد  تر نزدی  گران مناقصه از
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 هااا پیشاانهاد یمانکاااریپ هااه اساات داشااته وجااود یمااورد آیااا 

 از پا    آن باه  مرباوط  اقاالم  هاه  است رفتهیپذ را غیرمعقولی

 باشند  شده اذف شدن برنده

 گاذاری  قیمات  از یریجلاوگ  یبارا  یهاای  روش و هاا  هنتر  آیا 

 دارد  وجود نامتعاد 

 تبانی در مناقصه

:از اند  بارتتبانی در مناقصه را آشکار هند  تواند میهه  سؤاالتی  

 یبرخ هه اید شنیده ای دیهست مشکود ای و دیدار یآگاه شما آیا 

 هستند  یتبان ریدرگ خا، ای مناقصه در گران مناقصه از

 و شاوند  مای  مناقصاات  برناده  هارات  باه  ها شرهت از یبرخ آیا 

  دهند می انجام خا، منطقه  ی در را هارها تیاهثر

 برناده  یبارا  یفر ا  انهار مقاطعه  نوان به مناقصه بازندگان آیا 

  هنند می تیفعال مناقصه

 باه  مات یق تارین  پایین و برنده یهادشنیپ یها قیمت تفاوت آیا 

 است  ادیز غیرمنطقی ینحو

 ینحاو  باه  شاده  رد ها پیشنهاد از یبعض هه رسد می نظر به آیا 

  اند بوده یاشتباهات ای نواقص یدارا ی مد

 دهند می شنهادیپ یشول هر در مانکارانیپ آیا  

 سار ید ،دهند می شنهادیپ بار ی  هه یطیشرا واجد مانکارانیپ آیا 

  دهند مین ارائه را خود ها نهادپیش

 در هرگاز  هاه  هساتند  یطیشارا  واجاد  یمتقادا  مانکارانیپ آیا 

  هنند مین شرهت مناقصه

 وارد دیا جد گر مناقصه  ی هه زمانی یابد می هاهش ها قیمت آیا 

  شود می مناقصه
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 یتباان  از یاااه  هاه  دارد وجود ها نشانه یبعض ای و مکاتبات آیا 

 باشد  توافقات سرید ای ریگذا قیمت در مانکارانیپ

 مناقصاه  در یتباان  از یریجلوگ یبرا یهای روش ای ها هنتر  آیا 

 دارد  وجود

 تقلب

 قارارداد  هاای  ویهگای  طیشرا تحقق در تیموفق  دم تواند می هه سؤاالتی

 :است ریز موارد شام  باشد

 یا  هاه  ایاد  شنیده ای دیهست مشکود ای دیدار یآگاه شما آیا  

 هند  تیر ا را قرارداد طیشرا باشد نتوانسته  امدانه مانکاریپ

 مانکاار یپ توسط شده ارائه خدمات ای و هاال تیفیه از هاربران آیا 

 دارند  تیشکا

 هاه  دهاد  مای  نشان مستق  های بازرسی ای یبعد ها آزمایش آیا 

 سازد  محقق را قرارداد طیشرا است نتوانسته مانکاریپ

 ایا  و ها آزمایش ای یبازرس های گزارش ،ها تأییدیه از یموارد آیا 

 دارد  وجود شده دستکاری ای یجعل هار انجام های گواهی

 و دارد وجاود  سار ید اسناد و فاهتورها نیب اختالف از یموارد آیا 

 باشد  شده ارائه مدرد بدون هه هایی اسا  صورت ای

 تاأثیر  تحات  دهنده نشان هه دارد وجود ییها نشانه ای اد اها آیا 

 باشد  ها آن شدن فاسد ای رسانباز گرفتن قرار

 ادم  از هاایی  نموناه  ییشناساا  یبرا یهای روش و ها هنتر  آیا  

 دارد  وجود قرارداد طیشرا تحقق در تیموفق

 قرار دهیم؟ موردبررسیچگونه یک شكایت را 

 :از اند  بارت تیشکا تیمشرو  و یسودمند یابیارز یبرا یاصل  وام 

 اطال ات آیا 

  هستند قیدق یابیارز یبرا یهاف اندازه به -
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  برای پیسیری مهم هستند یهاف اندازه به -

 ا تمااد  قابا   اساناد  و اطال اات  ریساا  با سهیمقا در -

  هستند

 ایا  ،شاود  مای  تأییاد  سار ید ا تمااد  قاب  ال اتاط با  -

  شود تأیید تواند می

 تواناد  مای  ایا  شاود  می یبانیپشت معتبر اسناد توسط  -

  بشود

 است  معتبر تیشکا آیا 

 :او آیا: دارد یبستس ریز  وام  به شاهد  ی را تبا

 آنکااه ایاا دارد مودااوع درمااورد اتیااواقع از یمیمسااتق دانااش 

 است  ها شنیده براسا  ای و است دوم دست او اطال ات

 است  تیواقع انیب ای و اطال ات جع  یبرا زهیانس  ی یدارا 

 دارد بازرساان  باه  اداق  خود ییشناسا و یمعرف به  یتما آیا  (

 (باشد خطرناد او یبرا ییشناسا نیا آنکه رمس

 باشد، داشته وجود شهود ا تبار در دیترد یبرا یوادح  یدال اگر اا  بااین

 از یاریبس. باشد نسران مراله نیا در آن یابیارز در ازاد بیش دینبا محقق

 یشخصا  مناف  یدارا افراد ای ناشنا  خبرنساران توسط دیمف های گزارش

 اخاراج  هارمنادان  ایا  مناقصه در خورده شکست مانکارانیپ مانند قیتحق در

 .شود می ارائه شده

 را اد اهاا  نیا ا مساتقالً  دیا با محقاق  باشد، ا تماد قاب  ظاهراً گزارش اگر

 ایا  و باشاد  ییاد اا  تخل  یها نشانه ریسا دنبا  به مثا  یبرا هند  یبررس

 آغااز  را یگدیرسا  ناد یفرآ آمده دست به اطال ات براسا  آیا ردیبس میتصم

 ر یخ ای هند
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فساد  ماجرای هفت: و رسوایی رشوه، هدیه

1دتاریخی که انگلستان را تكان دا  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. www.historyextra.com/...history.../bribes-scandal-stories-corruption-shocked-britain 
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 نیا اخبار در شدت به ییرسوا و فساد ی،اتیمال فرار تا گرفته هدیه رشیپذ از

 هاای  نظام ای افراد هه هرد فراموش توان مین اما. است شده برجسته روزها

 در فسااد  ماورد  هفات  نوشاتار  نیا ا در. ساتند ین مدرن یزندگ دهیپد فاسد

 .است قرارگرفته موردبررسی 72 و 77 ،77 های قرن

 

 ها رشوههدایا یا . 6

یکااااای از بااااایکن فرانسااااای  

معاروف   انو فیلسوف انمدار سیاست

بسیاری وی را محاور  . انسلیسی بود

 وسطی قروناصلی تحو  فکری در 

را از بانیاان  دانند تا جایی هاه او   می

شامارند و پایاان    انقال   لمی مای 

ساالطه هلیسااا باار تفکاار را بااه     

 . دهند های او نسبت می اندیشه

بااه  ضااویت   757۴در باایکن 

یکای از  )« ار  اساک  »مشااور    ناوان  باه مجل   وام انتخا  گردید و 

ترفیعات بیکن در  .گردید هار بهمشوو  ( های سیاسی معروف انسلی  چهره

  باه  مجادداً نیاز   7577و  7577نسلستان اداماه یافات و در   مدارج سیاسی ا

  . ضویت مجل   وام برگزیده گردید

تتبعااات اخالقاای و »نخسااتین چاااپ انسلیساای هتااا   7527در سااا 

ی هاا  درخواسات خود را منتشر نمود و در مجلا   اوام از تماام    « سیاسی

 .دملکه گردی الی دربار پشتیبانی هرد و سرانجام مشاور  خرج هم 

معاون دادستان و شش ساا  بعاد دادساتان ها       7707بیکن در سا  

 مهاردار  بعادازآن رایزن سالطنتی و ساا     7777در سا  . انسلستان گردید

باه مقاام صادارت  ظماای      سالسی وهفت پنجاهسلطنتی گردید و نهایتاً در 
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به اخذ رشوه در محاهماتی هه سامت   7797در سا  . یافت دستانسلستان 

 .دیدرا بر  هده داشت، متهم گر ها آنقضاوت در 

 را خاود  گنااه  کنیبا  ،فسااد  موارد اغلب برخالف ای غیرمنتظره طرز به

 یرو از اسات  ممکان  و سات ین فاساد  ذاتااً  بود معتقد هه دراالی رفت،یپذ

 آنچاه  باه  کنیبا . باشاد  هرده را هار نیا یزمان اتیمقتض خاطر به و دع 

 دو نیا یکینزد و هرد اشاره دبو هرده افتیدر رشوه و پاداش نی ناو تحت

 هاه  یاسا یس مباارزات  یقربان یاد تا او نیا بر  الوه. داد نشان را مفهوم

. شاد  زیا ن بود انیجر در( شد ترور بعداً هه)  نسهامیباه دود او یاام  لیه

 .شد می محسو  زین دود به امله کن،یب به امله رایز

 ار  بعاد،  ساا   ساه  هاه  زماانی  گرفات   انتقام خود نوبه به هم دربار اما

 خشام  شادت  به او. هرد متهم فساد به را داری خزانه ی ال مقام دلسک ،یم

 را یساودآور  یتیاماا  نظاام  او یمال اصالاات رایز بود  ختهیبرانس را دربار

 زیا ن او محاهماه  .باود  هارده   یتضاع  بود داده توسعه باهینسهام دود هه

 داری سرمایه تاجر او. بود نیغیرقانو و یقانون رفتار نیب ینوسان دهنده نشان

 دنباا   باه  زماان  هام  اماا  باود،  یمال امور  یتسه و اصالح دنبا  به هه بود

 .بود زین خود اندوزی ثروت یبرا دولت در هایی فرصت

  ی و یقانون هیهد  ی نیب و ی موم و یخصوص نیب یمرزها میترس

 یذات شبخ دادن هیهد رایز است، بوده سخت زمان آن در یرقانونیغ رشوه

 .است بوده دوستان انیم در معمو  رویه ی  و مدرن شیپ ی جامعه

 

 « ها خرسشیرها، ببرها و » ساموئل پیپِس . 1

 به هه مشهور های شخصیت از سرید یکی

 سااموئ   ،شد متهم رشوهیا  هیهد رشیپذ

در  7755سااموئ  پیاپ  در   . است پ یپ

پ  از اتماام تحصایالتش   . لندن زاده شد
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 7779به خدمت نیروی دریایی درآمد و دیری نسذشات هاه در    همبریجدر 

باه اتهاام    7772او در  ااا   بااین. نیروی دریایی رسید به مقام دبیری اداره

از سمت خاود برهناار و در    چارلز دوم لیه « اپیپ توطوه»دست داشتن در 

او بار دیسر باه مقاام خاود بازگشات و در      777۴در  . شد زندانی برج لندن

او بار دیسر و  وجود بااین. برگزیده شد تیجامعه سلطنهمان سا  به ریاست 

 .از هارش برهنار هردید انقال  باشکوهاین بار در زمان وقوع 

 تاا  باود  خواساته  رریهاو   یو دوستش و از 7772 سا  در هیا الم  ی

 یایهادا  هماراه  باه  دساتمزد  و اقاو    نوان تحت ها آن هه را یپول تمام

 یصاورت  باه (  ببار  و خر  ر،یش قالده چند ازجمله)  اریبس وغریب  جیب

 .هنند بازپرداخت بودند، گرفته یهشت تانیهاپ از نا ادالنه

 نیا ا از یبرخا  رشیپذ از وا هه آید برمی نیچن پ یپ روزانه خاطرات از

 افات یدر از پا   او 7775 ساا   در. اسات  داشته یناراات ااسا  ها رشوه

. فرساتاد  پا   نکارده  بااز  را پو  یااو یپاهت اش اولیه های رشوه از یکی

 در هرچناد  هارد،  فارار  رشوه موردپذیرش در یرسم اتهام هرگونه از پ یپ

 باه  ماتهم  تانشدوسا  و او یبازرسا   یا  انیا جر در هه زمانی 7777 سا 

 شهیهم یبرا بار ی  هه گرفت میتصم او شدند  مشکود های پو  افتیدر

 .هند بازگو ماجراها نیا با ارتباط در را قتیاق

 از را آن باار  نیا ا اماا  گرفت، قرار اتهام مورد دوباره پ یپ بعد سا  دو

 ایا  تقاداا  غیرمساتقیم  ای میمستق طور به هرگز هه هرد ا ترا  و برد نیب

 داده مای  انجاام  سرانید یبرا هه را یخدمات پاداش ای نهیهز افتیدر رانتظا

 ،داد می صیتشخ سرانید در را فساد او اگرچه اا  بااین. است نداشته است

 آنچاه  پ یا پ یبرا. ندیبب زین نهییآ همان در را خود ریتصو ستتوان مین اما

 هیا هد ای و "داوطلبانه گزاریسپا "  ی  نوان به دیدند می رشوه سرانید

 .است داده انجام هه بود ای العاده فو  یهارها یبرا

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87


  همه باهم علیه فساد                                                              

 

 

۸6 

 

 

 

 

 

 
 فروش شغل. 1

هلسفیلد  م  ار  لقب با دربار های صدرا ظم از سرید یکی 7795 سا  در

 درست. گرفت قرار مؤاخذه و سرزنش مورد شو  فروش یبرا فساد دلی  به

 در هاه  ن،انسلساتا   یتار در سهام بازار بزرب سقوط نیاول از بعد سا  چند

. شاد  محاهماه  زیا ن او شادند،  متهم ای گسترده طور به فاسد سهامداران آن

 آورده فاراهم  ی ظما ا صدر مقام یبرا را یرصتف سهام بازار سقوط درواق 

 ما  . اساتفاده هناد   پرمنفعت مناصبفروش  یبرا خزانه صندو  از تا بود

 نیدتریشاد  از یکی هه شد مهیجر پوند هزار 50 و  شناخته مجرم لدیهلسف

 .بود خودش نوع در مجازات

 اساتدال   نیا ا بار   االوه . ه اسات باود  جالاب  هم لدیهلسف م  دفاع

 گارفتن  هاه  هرد اد ا رشوه، نه و اند بوده هیهد یافتیدر مبالغ هه یشسیهم

 اماده ین جرم  نوان به یقانون چیه در ،مقام  ی به یهس انتصا  یبرا پو 

 تیا مالک درواقا   اسات  رسانده می فروش به او هه یدولت های مقام و است

 از یاریبسا  نیهمچن و - لدیهلسف م  گفته به بنا. است بوده او یخصوص

 محساو   یخصوصا  تیا مالک از یبخشا  ی ماوم  مقاماات  - او معاصران

 بود نیا یاطیاات اقدام تنها. گرفتند می قرار خریدوفروش مورد هه شدند می

 داشاته  یخاوب  لکرد م دیبا شود می مقام ای پست نیا صااب هه یهس هه

 .نداشت هیقض نیا در یمشرو  مناف  واقعاً دولت آن یورا. باشد
 فساد امپراتوری. 1

 قادرت  اماا . شادند  مای  محساو   یداخلا  یهای رسوایی تمام آنچه گذشت

 یمی ظ بودجه و بزرب ینظام یروین مستلزم هه انسلستان یجهان ندهیفزا

 .سااخت   یتباد  ی ماوم  اره دستور به را فساد بود، مستعمرات اداره یبرا

 صاورت  نیهم به و است افراد نیهمچن و ساختارها مؤسسات، درباره فساد

 وجاود  یشارق  هناد  یهمپاان  اطاراف  در فساد های رسوایی از یادیز اجم

 یخصوص و غیرقانونی و یقانون مبهم یمرزها در فاسد های شرهت. داشت
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 یشرق هند یهمپان. بودند آورده دست به یمی ظ های ثروت غیرخصوصی و

 و پنهان یتجارت در شرهت مقامات تمام باًیتقر و بود یخصوص شرهت  ی

 تجاارت  باا  میمساتق  تعاار   در اوقاات  یگااه  هاه  بودناد  فعا  یشخص

 و داد یتجاار  انحصاار   یا  شارهت  به مجل  اا  بااین. بود انیهارفرما

 .بردند می بهره شد می داده ها آن به هه هایی وام ای ها پو  از دولت

 
 و یاسا یس هنتار   اجاازه  یشارق  هناد  یهمپان به دولت 7755 سا  در

 آورده دست به اش خصوصی نیمه ارتش توسط هه هایی سرزمین بر را یادار

 هاه  را یفیوظا یپادشاه هند، های شورش از پ  ،7757 سا  در. داد بود،

 درنهایت و گرفت  هده بر تمامی به را شد می انجام شرهت نیا توسط قبالً

 ازطریاق  هرچند را بود ی موم و یخصوص بخش نیب هه یمبهم یامرزه

 خصوصی نیمه از انتقا  اما. هرد روشن یمستعمرات میمستق متاکو ا ما 

 از یبخشا  فسااد  هاای  رسوایی و دیهش طو  یادیز مدت یدولت شرهت به

 میمساتق  اساتعمار  به فساد با مبارزه هه بود نیا در ماجرا طنز. بود روند نیا

 .شد  یتبد

 توماس رامبولد قضیه. 1

 .باود  جادهم یه قارن  اواخار  یانسلستان استمداریس  ی رامبولد توما  سر

 یسرشاار  ثاروت  باه  هناد  در هاه  باود،  ویا هال لرد به وابستهابتدا  رامبولد

در  .بود یدولت و یخصوص مناف  دنبا  به زمان هم او مانند و بود هیافت دست

 از اساتفاده  دنباا   باه  دائماً او اما بود  یقانون رامبولد معامالت از یبرخآنجا 
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 یخصوصا  تیا مز جااد یا یاتا  ایا  آوردن دست به یبرا خود یرسم مود 

 او 7770 دهاه  در دولت درآمد هننده جم   نوان به نیبنابرا. بود خود یبرا

 7772 سا  در هه هنسامی .هند جم  را توجهی قاب ی شخص ثروت توانست

 .هرد یداریخررا  یمانپارل هرسی  ی بازگشت انسلستان به

 یفرماندار و بازگشت هند به 7777 سا  در مدر  فرماندار  نوان به او

 هه هنسامی .شد می اداره او میمستق مناف  درجهت هلمه یواقع یمعنا به او

 . آورد همراه به خود با پوند هزار 700 معاد  یثروت بازگشت انسلستان به

 از تحقیقااتی  پروناده  باا  7777  سا در انسلستان به بازگشت با رامبولد

 ا تماد نقض خاطر به را او هه شد هیته ای الیحه. شد روبرو مجل  طرف

 هاه  هارد  اد اا  و هارد  رد را اتهاماات  نیا ا رامبولد. هرد می مهیجر ی موم

 درماورد  قیا تحق یبارا  هاا  تاالش  .نادارد  وجود یو هی ل یواقع یشواهد

ظااهراً برخای از    چراهاه  ردنکا  یچندان شرفتیپ او یادار یهااستفادهوءس

 .ا ضای اصلی تحقیق نیز خود رشوه دریافت هرده بودند
 فساد های گونهبدترین . 1

 یکی است  انسلستان  یتار در محاهمات ترین طوالنی از یکی زین مورد نیا

 وارن  لیاه  و یشرق هند یهمپان به مربوط هه یفساد های پرونده از سرید

 نسزیهاسات . اسات  باوده  مطارح  7725 و 7772 هاای  ساا   نیب نسزیهاست

 یهاا  بخاش  اکومات  و باود  هجادهم  قرن اواخر در یهمپان نیا فرماندار

 شاد  داده نسبت او به هه یاتهامات از یکی. داشت بر  هده را هند از یبزرگ

 یدولتا  دفاتر و مقامات فروش یبرا توجهی قاب  های رشوه و ایهدا افتیدر

 .دانست مین را بدترین نوع فساد فسادی هه لرد ترالو صدرا ظم آ .بود

 هاه  هماین  بودناد  معتقاد  هاه  دادرسان یاد ا به نیهمچن ترالو لرد اما

 دنینام رشوه یبرا شود داده مافو  مقام به تر پایین مقام طرف از ای هدیه

 ترالاو . دانست می دیجد نیدهتر  ی را آن و داشت ا ترا  است یهاف آن

 درنهایات  البتاه  و شاود  داده نشان دیبا زین فساد زهیانس هه بود نظر نیا بر

 درماورد  را جاالبی  هاای  پرسش نسزیهاست محاهمه اما. شد تبرئه زنسیهاست
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 د،یا نام«  ییایا جوراف اخاال  »  نگیهاست ه  دادستان برد، ادموند آنچه

 زنسیهاسات . باود  یمحلا  ،باودن  یجهاان  جاای  باه  هاه  یاخالق. هرد مطرح

 یاخالقا  های ویهگی همان یدارا ایسآ در اقدامات " هه بود هرده استدال 

 همااان براسااا  توانااد مااین او نیبنااابرا ".هسااتند اروپااا در هااه سااتندین

 یجهاان  اخال  مفهوم او تبرئه نیبنابرا. شود قضاوت یاخالق یاستانداردها

 .زد هنار را
 خطرات افشای فساد. ۸

 داشات،  وجاود  نسزیهاسات  درماورد  آنچاه  مانند فساد از یناش های رسوایی

 اوای  در. بود شده انجام نخبسان توسط ظاهراً هه بودند یهالن مبالغ مورددر

 سؤاساتفاده  باا  و هارده  سرهو  را ملت نخبسان هه دهیا نیا نوزدهم قرن

 رواج اناد  شاده  ماردم  باه  نیسانس  هاای  مالیاات   یا تحم موجاب  یشخص

 را آن هاه  بودناد  هارده  دایا پ را یآماادگ  نیا یبعض و بود افتهی ای گسترده

 .هنند انیب ی لن و آشکار ورتص به

 نباود،  هم آن میمستق یقربان و بود نشده فساد مرتکب خود هون امیلیو

 جامعه یافته نظام فساد آنچه یافشا یپ در سندهینو و ناشر  ی  نوان به اما

 د  از ثاروت  هاه  باود  دهیا  ق نیا ا بار  هاون . بود دانست می نوزدهم قرن

 هاای  جناگ  هاای  هزینه پرداختن اثر در هه آید می وجود به فقر های خرابه

 آن  واقاب  تحما   به مجبور اروپا مردم اهنون و اند آمده وجود به یناپلوون

 دادگااه  باه  باار  ساه  هاون  7777 سا  در. هستند ها جنگ آن انیپا از بعد

 دهیا نامو استهزاء دولت  مقدسات به نیتوه آنچه خاطر به تا شد فراخوانده

 .شود محاهمه شد می

 زین درگذشته یمذهب متون داد نشان و نمود ارائه را خود تایدفا  هون

 گاه هیچ دولت فسادهای درمورد طنز نوشتن ههاین و اند قرارگرفته موردنقد

  یتبد او و هرد تبرئه موارد نیا همه در را او منصفه هیوت. است نبوده جرم

 . شد محبو  قهرمان  ی به
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 و افتاد  مای  اتفاا   چسونه فساد مسوله هه دهد می نشان ها رسوایی نیا

منااف    میان خط مرزی دنیهش و است هایی چالش چه یدارا آن با مبارزه

 مادت  انسلساتان  در مرزهاا   یا تعر. است سخت  مومی مناف  و یشخص

 هاا  مادت  تاا  مقاماات  ای دفاتر فروش  م  هه نحوی به دیهش طو  یادیز

 .داشت ادامه

 فاسد اادر دراا  هه ییهشورها در یات. است بر زمان فساد با مبارزه

 یاساابدار  ساتم یس جادهم یه قارن   یا اوا در یزماان  ،شاوند  مین شناخته

 تنهاا  فسااد  باا  مباارزه  آهساته  سار ت . شد لوو سا  پنجاه یبرا یپارلمان

 و قلاب  رییا تو درماورد  بلکاه  نبود، ینهاد ای یادار های شیوه رییتو درمورد

 هاه  یفرهنسا  نیهمچن و داشتند تعام  ها آن با هه یهسان و مقامات ذهن

 باا  مباارزه . بود برانسیزی چالش فهیوظ نیا و بود زین ندهرد می  م  آن در

 .یینها مقصد وصو  به تا است همیشسی ندیفرآ  ی فساد
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     و هااا دولاات یادار فساااد ،یاجتمااا  و یاساایس یماااریب  یاا ن نااوا بااه

 ناه یهز دالر هاا ونیلیتر با ث هرساله جهان سراسر در یتجار هایشرهت

 .شود می

 یبارا  را ددفسااد  اقادامات  و یادار فسااد  از یبهتار  درد هتا  نیا

 یفسااد  داد  یراهبردها از یهل چارچو   ی و هند می فراهم خوانندگان

. دهاد  مای  ارائاه  ،هناد  می فساد  لیه مؤثر اقدامات به متعهد ار ها دولت هه

 یهاا راهبرد چسوناه  ها دولت هه دهد می نشان هشور چند یمورد مطالعات

  .گیرند می هار به را فساد به مبارزه

 هاره  هناد،  ن،یچ ازجمله هشور نیچند ددفساد های تالش سندگانینو

 هاه  دهناد  مای  نشاان  را اروپاا  یمرهاز  و یشرق یهشورها و نپا  ،یجنوب

 و  ماق  آن در هه است گذار و توسعه دراا  یهشورها بر یتمرهز درواق 

 را تیا موفق و شکسات  از هایی نمونه ها پرونده نیا. است دیشد فساد اثرات

 یادار فسااد   یدال و فساد مسائ  های پیچیدگی هه نحوی به دهد می نشان

 .شود تر فهم قاب 

 هاه  هساتند  ییهشاورها  یباوم  ،از هتاا   فصا   هار  سندگانینو اهثر

 ها آن. دهند می ارائه را یداخل یلیتحل و دگاهید و است  قرارگرفته موردبحث

 دیا د معار   در اوردیب وجود به تواند می فساد هه را یواشتناه های آسیب

 اسات،   یداع  طاورهلی  باه  ییپاساخسو  هاه  ییها دولت در. دهند می قرار

 یاسا یس هاای  رقابات  و یمادن  های دیآزا ،اند نیافته توسعه یقانون ینهادها

 ماردم  نیا ا  شاوند  مای  گرفتاه  دهیناد اغلب نیقوان و هستند محدود اغلب

 .برند می رنج درنهایت هه هستند

 مسائ  بهتر درد تیتقو یبرا المللی بین های تالش دهنده نشان هتا 

 ماوارد  بااره در را هاایی  بینش مطالعات، مجمو ه نیا. است فساد به مربوط

     هما   فسااد  باا  مباارزه  ااوزه  فعااالن  باه  هاه  دهد می ارائه سادف یواقع

 .هنناد  مبارزه آن با شک  نیبهتر به فساد، شدن آشکار درصورت تا هند می
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 بخاش  لاذت را  آن هتا  دارای سب  نوشتاری تمرین گرا است هه مطالعه

 .سازدمی

 فهرست مطالب کتاب

 دولتی ددفسادفساد و راهبردهای : مقدمه -

 و بین دولتی غیردولتی های سازمان: ددفسادمات اقدا -

 در هند ددفساداقدامات  -

 ابزاری برای مبارزه با فساد در چین  نوان به افشاگریبرنامه  -

 وساز ساختمبارزه با فساد در بخش : از چین هایی در  -

 مبارزه با فساد از نپا  های در  -

 جنوبیدر هره  ددفساد مایتکام  تدریجی  راهبردهای  -

 هردن مد  سنساپور فهم قاب  :سنساپور در فساد با مبارزه راهبردهای -

: شافافیت  ازطریاق مبارزه با فساد در هشورهای مرهزی و شارقی اروپاا    -

 نظارتی و نهادی های چالش

زوایایی  یهرواس هرد هم  مخدر مواد قاچا  با مبارزه اداره دفتر چسونه -

 .را روشن هند فساد از

: فار  خلیج یهمکار یشورا یهشورها در فساد با مبارزه های استراتهی -

 رو شیپ راه و شده گرفته ادی های در 

یا  اساتراتهی مباارزه باا فسااد در      : مبارزه با رشاوه مقاماات خاارجی    -

 توسعه دراا هشورهای 

یااد بسیاریم    ددفسااد یم در سراسار جهاان از اقادامات    توان میآنچه ما  -

 چیست 

 

 

 
 






