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 مقدمه
ع ظاهر همه جوام  به اشکال متاو فساد موضوعی چاد فرهاگی است و در

؛ اما تاوع فرهاگی فساد به معاای نبود پادزهری همگانی بورای آن  شود می
نویسادگان مقاله اول این مجموعه بر این باورند کوه علوا اخوالق     .نیست
ابزار مؤثری بورای   تواند میدارد  تأکیدکه بر پرورش شخصیت  ای یکپارچه

 در نموود اخالقویِ   هوا  تفاوتیکپارچه از  اخالقی نظریه .مقابله با فساد باشد
اساسوی شووروندی را    هوای  بایسوته فرهاگی ها فراتر رفته و مااف  و  بینِ

 .کاد میشااسایی 
 قرارگرفتوه  موردبررسوی در نوشتاری دیگر ارتباط میوان فسواد و نوابرابری    

حجا وسیعی از مطالعوات گذشوته در ایون زمیاوه ماجور بوه ایجواد         .است
اخیر نویسادگان زیوادی   های سالشده است؛ اما در  ضدونقیضی های بحث

بوه   لزومواً که رشد مثبت اقتصوادی   اند پرداختهبه بحث درباره این موضوع 
 .معاای نابرابری کمتر نیست

 تورین  معورو  در بخ  دیگوری از فصولاامه حاضور بوه تشوری  یکوی از       
کوه   ایوا  پرداختوه « عملیوات کوارواش  »فساد جوان به نام ضد هایعملیات

 .شوود  موی وایی فساد در تاریخ برزیل محسووب  رس ترین بزرگاقدامی علیه 
های دیگور در امور   پیشین تجارب موفق کشوور  های شمارههمچاین ماناد 

و معرفوی کتواب نیوز مطلوب      ایا گاجاندهمبارزه با فساد را نیز در فصلاامه 
 .دهد میپایانی این مجموعه را تشکیل 

 
 

 سالمت اداری و مبارزه با فساد های پژوهشمرکز مطالعات و 





 

 

 

 

 المللی اخبار و رویدادهای بین دهیگز
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8  همه باهم علیه فساد 
 

   بازداشت مقام ارشد وزارت داخله افغانستان به اتهام فساد

ه اتووام  ، یکی از مقامات ارشود وزارت داخلوه افنانسوتان بو    انور کوهستانی
اوابعی در داخول افنانسوتان    م .دتالس صد میلیون افنوانی بازداشوت شو   اخ

 .که وی به اتوام اختالس صد میلیون افنانی بازداشت شوده اسوت   اند گفته
بازداشت این مقام ارشد وزارت داخل افنانستان در حالی است کوه چاودی   

بازداشوت  پی  نیز دو معاون سابق وزارت امور داخله به اتوام فسواد اداری  
 .شدند

 

العمار سارمربی ساابی تایم ملای ف تباا         محرومیت ماادام 

  ازبکستان
فدراسووویون فوتبوووال ازبکسوووتان در 
راستای مبارزه با فساد در فوتبال این 
کوه   کشور اعالم کرد، با توجه بوه آن 

ساموئل بابایان در قورارداد بازیکاوان   
پاختاکور دست داشته اسوت و زمیاوه   

کورد،   های دیگر و تیا ملی این کشور را فراها موی  حضور بازیکاان در تیا
 .العمر از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شد صورت مادام به

بابایان سرمربی تیا ملی فوتبال ازبکستان در انتخابی جام جووانی روسویه   
 .بود و دو بار برابر ایران قرار گرفت و هر دو بار تیا او شکست خورد

 

 ۰۰۲ بن همام به دریافت پ   از کمیته برگزاری جام جهانی 

  آلمان اعتراف کرد
و رئیس  (فیفا)همام، نایب رئیس پیشین فدراسیون جوانی فوتبال  محمد بن

سابق کافدراسیون فوتبال آسیا اعتورا  کورد کوه پوس از اعطوای امتیواز       
ل هوا رقموی معواد    از سوی فیفا، ژرمنان به آلم 6002میزبانی جام جوانی 

جابه رشووه نداشوته    پولاما این او واریز کردند  حساب بهمیلیون یورو  2.7
 .تاس

                                                           
1. http://www.yjc.ir/fa/news/6401239/ 

2. https://www.isna.ir/news/96102714400/ 

3. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/10/24/1627188 

http://www.yjc.ir/fa/news/6401239/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
http://www.varzesh11.com/fa/n/106062
http://www.varzesh11.com/fa/n/106062
http://www.varzesh11.com/fa/n/106062
https://www.isna.ir/news/96102714400/
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دهی  به دنبال افشای دست داشتن در فساد و رشوه 6077همام که سال  بن
 صورت بهبه اعضای فیفا برای کسب رأی در انتخابات ریاست این سازمان، 

م هرگونه فعالیت مدیریتی در دنیای فوتبال محوروم شود،   از انجا العمر مادام
آلمان، اعتورا  کورد کوه پوولی از      ZDF شبکه اشپورت رپورتاژ در برنامه

او واریز شد اما این وجه ربطوی بوه تصومیا فیفوا      حساب بهها  سوی ژرمن
او در  .به آلمان نداشته اسوت  6002برای اعطای امتیاز میزبانی جام جوانی 

 :خصوص گفتاین

 حسواب  بهمیلیون یورو  2.7بله، 
من واریوز شود اموا مون موایلا      
بدانا که چرا آلموان بوه خوا ر    
چیوووزی کوووه پوووی  از آن از  

شده بود، باید گرفتا  مطمئن 
 ؟داد به من رشوه می

بوه آلموان در    6002تصمیا فیفا برای اعطای امتیاز میزبانی جوام جووانی   
یوورو از حسواب کمیتوه     میلیوون  2.7اتخاذ شد و دو سال بعود   6000 سال

 .هموام واریوز شود    شرکتی تحت مدیریت بن حساب بهبرگزاری جام جوانی 
آلموان بور عووده فوورانس     6002مودیریت کمیتوه برگوزاری جوام جووانی      

 ZDF اش با همام در ادامه مصاحبه بن .باوئر و رابرت شاون فقید بود بکن

از سووی  وی  حسواب  بوه در پاسخ به این سؤال که آیوا واریوز شودن وجوه     
هوا در   ربطی به موفقیت ژرمن 6002مسئوالن کمیته برگزاری جام جوانی 

 :کسب این امتیاز داشته است یا نه، مدعی شد

فقط شما هستید که به ایون   .دانا اما مرا ببخشید ، نه، البته که میدانا ینم
 .یدهید نه هیچ شخص دیگر موضوع اهمیت می

 

این کشا ر   یجمه ر سیرئپلیس برزیل خ استار بازج یی از 

 شد
 

 شورکت بوه نفو     صدور حکاپلیس به دنبال آن است که آیا تمر در قبال 

 رشوه دریافت کرده است یوا خیور؟   (Rodrimar SA) دمیرارتدارکات رو

                                                           
1. http://www.irna.ir/fa/News/82787204 

https://tnews.ir/tags/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85
https://tnews.ir/tags/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa
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باودر سواحلی    تورین  مووا و  ترین بزرگ)شرکت رودمیرار در بادر سانتوس 
 .کاد یمخدمات ارائه  آمریکای التین

 ضورب االجول  صوادر شود،   ( اردیبوشت و خرداد)این حکا که در ماه می 

کوه بوه نفو      (Port concessions) ابادرهقراردادها با عاوان امتیازات 
 .تعویق انداختاست را به  ارائه خدماتمتصدیان فعلی 

فسواد  این تحقیقات به چادین ادعوای  
کوه بوه ریاسوت جموووری تمور       مالی

هرچاود   .ضربه وارد کرده، اضافه شود 
او بووا پشووتیبانی کاگووره از  حووال تابووه

 .ده استمحاکمه شدن دوری کر
آنتونیو ماریز وکیول   حال نیبااتمر نق  خود در این فساد را رد کرده است 

قوانونی   ازنظور گرچوه   دهود  یمو پاسخ خواهد  سؤاالتاو به این  :تمر گفت
 .مجبور به انجام این کار نیست

 

 7خ یشاوند بان کی م ن به پرداخت رش ه اعتراف کرد
، ویتاامبه ارتشاء بر سر فروش ساختمانی در  بان کی مونکی از بستگان ی

 کول  ریو دبمون، -کیجو هیون بان، یکی از خویشاوندان بان  .داعترا  کر
د خارجی اقدامات مرتبط با فسا قانونبه تو ئه و نقض  سازمان مللسابق 
 6.5او به دلیل تالش بورای پرداخوت    .اوتن اعترا  کردم دادگاه فدرالدر 

و مسوتنالت بوه ارزش    امالکمیلیون دالر رشوه برای نجات یک قرارداد 
 .آزاد بود قید وثیقهمیلیون دالر، به مدت یک سال با  500

اعتراف  اظوار کرد که اقدام به پرداخت  ساله در جریان جلسه 95این فرد 
 .این کار حرکتی ناپساد بوده است داند یمرشوه کرده و 

 انیناسواس قوو  بر .ژوئن برگزار خواهد شود  65دادگاه محاکمه وی در روز 

 در نظور  هفوت سوال  سه تا  مجازات حبسقضایی فدرال، برای این پرونده 
 .گرفته خواهد شد

                                                           
1. https://tnews.ir/news/9f0a102777541.html 

https://tnews.ir/tags/%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d9%84
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
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%a8%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d9%88%db%8c%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%85
https://tnews.ir/tags/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84
https://tnews.ir/tags/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%84
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%da%a9
https://tnews.ir/tags/%d9%82%db%8c%d8%af-%d9%88%d8%ab%db%8c%d9%82%d9%87
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%a8%d8%b3
https://tnews.ir/tags/%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84
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   دو تن از وزرای دولت سابی زیمباب ه بازداشت شدند

محلی زیمبابوه از بازداشت دو تن از وزرای دولت رابرت موگابوه   یها رسانه
از موقعیوت خوود و    سوءاسوتفاده پیشین این کشوور بوه جورم     جموور سیرئ

 .همچاین فساد خبر دادند

وزیر خارجه سابق زیمبوابوه و  « والتر مزمبی»رسیده،  یها گزارش اسبراس
 .اند شده بازداشتوزیر انرژی سابق این کشور روز جمعه « ساموئل اوندنج»

کمیسیون مبارزه علیه فساد زیمبابوه مزمبی را به جورم هدیوه دادن چووار    
موتوا   6070دستگاه تلویزیون به کلیسا در جریان برگوزاری جوام جووانی    

رده و معتقد است که وی پول خرید آن را بودون اجوازه از امووال دولتوی     ک
که جرم اوندنج هاووز ازسووی ایون     است یدرحالاین  .برداشت کرده است

 .است نشده اعالمکمیسیون 

الزم به ذکر است با اقدام به کودتای مخالفین رابرت موگابوه در زیمبوابوه   
بوه  « امرسوون ماوانگوا  »، که در ماه نوامبر سوال گذشوته مویالدی را داد   

 .ریاست جمووری این کشور رسیده و جای وی را گرفت

 

  ش ند یمارشد فاسد اوکراین محاکمه  یهامقام :پ روشنک 
گفت که محاکمه نخستین افوراد موتوا    ی اوکراینجموور رئیسپوروشاکو 

ارشود   هوای  مقامبه فساد مالی از بین 
برگوزار   6075سابق دولتوی در سوال   

 .خواهد شد
روزنامه روسی ایزوستیا بوا اسوتااد بوه    
خبرگووزاری اسووپوتیاک و بووه نقوول از 

 :نوشووت ی اوکووراینجموووور رئوویس
خواهاد شود و   ماد بورهاز ثمرات افزای  اختیارات  زودی به اوکراینماا ق 
فاسود برکاوار شوده     های مقامرا درمورد  ها حکاجدید نخستین  های دادگاه

 .صادر خواهاد کرد
اوکوراین اداموه خواهود     توسعه و پیشورفت  6075در سال  :پوروشاکو گفت

خوارجی را فوراها    گوذاری  سورمایه یافت و این امر امکان جوذب گسوترده   

                                                           
1. http://www.fanousnews.ir/fa/news/101258/ 

2. www.irna.ir/fa/News/82788021 

http://www.fanousnews.ir/fa/news/101258/%D8%AF%D9%88-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa
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نسبت به پارسوال   های کشورجادهوی همچاین وعده داد وضعیت  .کاد می
بوتر شود و تسلیحات پیشرفته و جدید بیشتری در اختیوار ارتو  اوکوراین    

 .قرار گیرد
بورای انجوام    پوول  المللوی  بوین صوادوق  دولت اوکراین از  ور  موردم و   

 کشورمختلف حکومت در این  های الیهدر  مبارزه با فساد ویژه بهاصالحات 
 .قرار دارد فشار تحت

 

   حبس سیاستمدار ارشد هندی به اتهام فساد

یکی از رهبران کلیدی اپوزیسیون هاد به سه سال و نیا حوبس بوه اتووام    
 .مشووارکت در فسوواد چاوود میلیووون دالری در ایوون کشووور زنوودانی شوود   

هاود و همچاوین رئویس     آهون  راهساله وزیور پیشوین    25اللو پراساد یاداو 
 تورین  بوزرگ کوه یکوی از فقیرتورین و    پیشین ایالت بیوار در شورق هاود   

 .های این کشور است، به تحمل چاودین سوال حوبس محکووم شود      ایالت
وی  .دادگاه ضدفساد هاد این سیاسوتمدار هاودی را گااهکوار اعوالم کورد     

 .هزار دالر را از خزانه دولت خارج کرده است 710متوا است که 

سیاسوتمداران و  پرونوده علیوه برخوی از     20اخیر، نزدیوک بوه    های ماهدر 
 .تفساد در دولت به جریان افتواده اسو  مقامات عمومی به اتوام اختالس و 

این رهبر اپوزیسیون اتوامات را رد و اعالم کرده اسوت کوه ایون     حال بااین
 .است شده اعالمهای سیاسی از سوی حزب حاکا  انگیزه براساساتوامات 

ه حوبس یواداو بوه    ما مطمئن هستیا ک :پسر وی به خبرنگاران اعالم کرد
یاداو یکی از  .داریا قضاییما ا میاان کامل به روند  .شود وثیقه تبدیل می

نیز در  درگذشته .کاونی هاد است وزیر نخست، یمؤدماتقدان اصلی نارندرا 
به پاج سال حبس محکوم شد اما پس از تحمل دو ماه حوبس   6079سال 

 .در مقابل پرداخت وثیقه، از زندان آزاد شد

 

 

 

 

                                                           
1. http://www.parsine.com/fa/news/403570/ 

https://tnews.ir/tags/%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1
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https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af
http://tik.ir/fa/news/199278/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
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گاااران   خسارت سه میلیاارد درری پتروباراب باه سارمایه    

  آمریکایی
گذاران آمریکوایی   سرمایه ساله سهپتروبراس به مبارزه حقوقی شرکت نفتی 

که از این شرکت شکایت کرده و خواستار جبران ضررهای بزرگشان بودند، 
 .دهد پایان می

در پتروبراس گسترده و رشوه  پولشویی 6071های برزیلی در سال  دادستان
پتروبراس در قلب تحقیقات فساد برزیلوی قورار داشوت کوه      .را افشا کردند

نام گرفوت و بوه سوایر صواای  و کشوورها گسوترش یافوت و        " کارواش"
ها و سیاستمداران برجسوته را   سازی ها، کشتی های ساختمانی، بانک شرکت

 .درگیر ساخت
 

 
باید از سوی یک قاضوی  گذاران شاکی همچاان  توافق پتروبراس با سرمایه

چوارم سال  ماهه سهشود و  بق اعالم پتروبراس، در نتایج  تائیدآمریکایی 
 .شود این شرکت ماعکس خواهد شد و در سه نوبت پرداخت می 6077

اقرار به ارتکواب خوال     گونه هیچپتروبراس اعالم کرده توافق اخیر شامل 
قربانی اقداماتی بوده از سوی این شرکت نیست و این شرکت  سوء رفتاریا 

 .دادگاه عالی این کشور برمال شده است ازجملهکه از سوی مقامات برزیلی 

شود  وفصل حلهای حقوقی در آمریکا  این شرکت انتظار دارد همه شکایت
گذارانی که اوراق بوادارشان را  اما این توافق، شامل جبران خسارت سرمایه

 .شود اند نمی در برزیل خریده

، "مورگوان اسوتالی  "، تحلیلگور برزیلوی بانوک    مونتانوایی برونوو  به گفتوه  
 ازآنچوه پتروبراس اختالفات حقوقی را زودتر از حد انتظار بوا هزیاوه کمتور    

این توافق همچاین ابوامات  .کرد وفصل حلبیای کرده بودند،  ناظران پی 

                                                           
1. www.asrebazar.com/Home/News/77162 
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دهود بورای    مربوط به تعودات مالی را رف  کرده و به این شرکت اجازه می
 .ریزی بوتری داشته باشد اده از نقدیاگی آتی خود برنامهاستف

 

  فساد، داعش را وارد عراق کرد :العبادی

در  مبوارزه بوا فسواد   ورت بور ضور   تأکیود با  عراق وزیر نخستحیدرالعبادی 
اسوت کوه    'غده خطرنواکی 'و اداری همان  فساد اقتصادی :کشورش گفت

 اجوالس نی در العبوادی روز شوابه  وی سوخاا     .کورد  عراقرا وارد  داع 
سراسری پلیس این کشور همچاین حاکمیت روابوط خویشواوندی و سوایر    

پلیس و امایتی را عامل فسواد در کشوور    های دستگاهدر درون  ها وابستگی
 .دانست
بر اهمیت نظا و انضباط و مبارزه بوا فسواد در    تأکیدا ب وزیر عراقنخست 

که در بعد نظامی بور داعو  پیوروز شودیا، در       ور هماناین کشور گفت 
 .دپیروز خواهیا ش ها آنبر عاتی نیز امایتی و ا ال ازنظرو  مرحله جدید
موفقیت ما در غلبه بر تروریسوا در مرحلوه جدیود بوی  از هور       :وی گفت

قووی خواهود    گواه  تکیهیک  عاوان بهزمان دیگری متکی به حمایت مردم 
 .که در جاگ نظامی علیه داع  چاین بود  ور همانبود، 

 

  در ماجرای زیردریایی آرژانتین فساد دولتیجنجا  نقش 

« ارا سون خووان  »زیردریوایی   شودن  گوا در ارتباط بوا   آرژانتینه اییقضوه ق
این کشور، که توسط یک شرکت آلموانی سواخته    نیروی دریاییمتعلق به 

 بوئاوس آیورس شده، تحقیقات خود را در مقر نگوداری این زیردریایی در 

 .ردآغاز ک
با دو شورکت آلموانی    آرژانتین همچاین تحقیقاتی را در ارتباط هقضاییقوه 

زیردریایی مزبوور   سازنده( فرواشتال) ها شرکتیکی از این  .تآغاز کرده اس
 قرارگرفتوه در آرژانتین مورد بازرسی  ها شرکتتر محلی این دفا .بوده است

آرژانتین  مجلسدر همین رابطه یکی از نمایادگان ائتال  دولتی در  .است
 .آرژانتین ارائه کرده است وزیر دفاع پیشینکیفرخواستی علیه سه 

                                                           
1. https://khabarfarsi.com/u/48932716 

2. http://www.mardomsalari.net/4491/page/14/28879/ 

https://tnews.ir/tags/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af
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/%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4
https://tnews.ir/tags/%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4
https://tnews.ir/tags/%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82
https://tnews.ir/tags/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af
https://tnews.ir/tags/%d8%a2%d8%b1%da%98%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%a8%d9%88%d8%a6%d9%86%d9%88%d8%b3-%d8%a2%db%8c%d8%b1%d8%b3
https://tnews.ir/tags/%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87
https://tnews.ir/tags/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%be%db%8c%d8%b4%db%8c%d9%86
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 و( 6007-6009)نستور کیرشار  دوره ریاست جمووریسه وزیر یادشده در 
 (6075-6007)کریستیاا فرناندز کیرشوار دوره ریاست جمووری همسر او 

 شوود  موی گفتوه  .را در کشور به عوده داشتاد وزارت دفاعمسئولیت رهبری 
در جریان تعمیورات بایوادین ایون     6077تا  6005 های سالاین وزیران در 

خووود بووه  دلخووواه بووه، زیردریووایی، قراردادهووایی را بوودون اعووالم عمووومی
 .رود میبه شمار  فساد اداریکه نوعی  اند کردهی خاصی واگذار ها شرکت

 

 
 

 ی آلموانی هوا  شورکت سوه وزیور یادشوده شورایط را بورای       شود میگفته 

نوسوازی   هوا  آنکه  اند کردهمساعد کرده و کمک « هاوکر»و « فرواشتال»
 .را به عوده بگیرند« ارا سن خوان»و سیستا برق زیردریایی  ها با ری
 11متعلوق بوه نیوروی دریوایی آرژانتوین بوا       « ارا سون خووان  »یی زیردریا

شووور اوشوووییا در نزدیکووی  یهووا آبسرنشووین بوورای گشووت زنووی راهووی 
 .دنقطه آرژانتین شده بو ترین جاوبی

 

 

 

 

 

 

 

https://tnews.ir/tags/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c
https://tnews.ir/tags/%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b2-%da%a9%db%8c%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9
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/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
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 کاربرد اخالق فضیلت مح ر

  در مسئله فساد
 

 
 

،3، دین گوراس2چارلز گارفالو :نویسندگان  

5لینچ .نثیا ای، سی4لینچ .توماس دی   
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 مقدمه

تووان گفوت،    فسواد موی   دربارهباری که  چیزهای زشت و زیان همه باوجود

 چاود فرهاگوی   کوامالً فسواد   .گرایی متوا کاویا  توانیا آن را به محلی نمی

شود و برخورد با آن از  بیشمار ظاهر می های شکلجوام ، به  همهدر  .است

اید از تاووع فرهاگوی فسواد    شو  .شود خصومت گرفته تا تحمل را شامل می

بوا   .ای برای آن وجود نودارد  برداشت شود که هیچ پادزهر همگانی  ور این

جووانی   مسوئله مثابوه   توان فساد را به این اوصا ، ما مدعی هستیا که می

هوا و   سیاسوت  بوه هموراه  محور جوانی،  فضیلت بااخالقاخالقی و قانونی، 

 7لئوون  ا با این ادعوای پیتور دی  م .های ممیزی و نظارتی حل کرد نامه آیین

 شوکل   بوه »در مقابله با فسواد،  « مدل اخالق نظری»مخالفیا که ( 7559)

در عوو ، معتقودیا کوه علوا      .است« اثر بیاانه و بی ای خوش انگارانه ساده

توانود ابوزار    دارد، موی  تأکیود ای که بر پورورش شخصویت    اخالق یکپارچه

کاویا کوه رویکردهوای     ل موی اسوتدال  .برای مقابله با فسواد باشود   مؤثری

اقتصووادی  توسووعهکاووونی، مثوول لوووای  سووازمان همکوواری و   ضدفسوواد

(OECD )بادی به پرداخوت رشووه، ممیوزی و مودیریت موالی       در مالیات

 اصوالً تاوایی، برای کاه  فسواد،   ، این لوای  بهحال بااین .ضروری هستاد

 OECDلوای   اخالقی یکپارچه باید شامل نظریهبه نظر ما،  .کافی نیستاد

ها فراتر برود و مااف  و  بین فرهاگیها در نمود اخالقی  باشد، اما از تفاوت

 .های اساسی شوروندی جوانی را شااسایی کاد بایسته

واحد اخالقی برای مسائل اخالقی عملی،  نظریهدر این مقاله، از توسل به 

قالوه  این کار را در اولوین بخو  مفصول ایون م     .کایا مثل فساد، دفاع می

تواناود اخوالق    کایا که افراد اخالقی می یدهیا و به این اشاره م انجام می

بعد، موضوع فسواد و اصوالحات    .محور را همگانی، نه نسبی بداناد فضیلت

پوردازیا کوه    در بخ  بعدی، به این موی  .کایا مربوط به آن را بررسی می
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یوانی،  در بخو  پا  .هوا وجوود دارنود    فرهاوگ  هموه های بایادین در  ارزش

هوا بوبوود    تووانیا اخوالق را در سوازمان    کایا کوه چطوور موی    پیشاواد می

 .ببخشیا

 

 اخالق همگانی

انود؛   اخالقوی واحود دفواع کورده     نظریوه از از نویسادگان این مقالوه   تندو 

گاروفوالو و  )کاود   هوای اخالقوی مختلوف را متحود موی      ای که سات نظریه

در عوو ،   .گاجد مقال نمیها در این  آوردن آن استدالل .(7555گوراس، 

تواند باورهای اخالقی متفاوت، از  رسد یک جابه از آن نظریه می می به نظر

کوه در ابتودا پیشواواد شود،       وور  همان .های متفاوت را لحاظ کاد فرهاگ

که بوه  -محور  ، اخالق فضیلت6بایسته، 7شااسی غایت ،اخالقی واحد نظریه

 .کاود  را ترکیوب موی   1راییو شووودگ  -ها معرو  است 9های ما  نظریه

 براسواس یوات اخالقوی اسوت کوه عملوی را      نظر ازای  شااسی دسته غایت

ای کوه   نظریوه -گرایی  فایده .شمرد پیامدهای آن اخالقی یا غیراخالقی می

 -آورد بختوی را بوه ارمنوان موی     در آن خوب چیزی است که بیشترین نیک

از گروهی  بایسته .شااسی مسلط در دو قرن گذشته بوده است غایت نظریه

 خوود  خودی بهاست که هر عملی را بدون ارجاع به پیامدهای ،  هایی نظریه

امانوئل کانت،  نظریهای، مثل  های بایسته بیشتر نظریه .داناد خوب یا بد می

کااد که اخالق هر عملی به پایبادی آن بوه اصوول بسوتگی دارد     ادعا می

از اسم  پیداست، باور بوه   که  ور همانشوودگرایی، در  .(7555، 5ویات)

هور عمول را    اخالقوی بوودن  این است که درکی اخالقی وجوود دارد کوه   

کوه حوس بیاوایی رنوگ را درک       ور همان؛ «کاد شوود می»شااسد یا  می

                                                           
1. teleology 

2. deontology 

3. character 

4. intuitionism 

5. Windt 
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کوه عمول نموای       خصوایص ماشوی   براسواس های ما   نظریه .کاد می

 .کااد خوبی یا بدی آن قضاوت می دربارهدهد،  می

 
ما برعکس  .دانستاد ققان این چوار نظریه را در برابر ها میاز گذشته، مح

اخالقی  نظریهمختلف از یک  جابهها چوار  گوییا که این نظریه ، میها آن

 غایت شااختیتواند انتخابی  معتقدیا که کسی نمی .واحد و پیچیده هستاد

که به اصلی اخالقی  ای مااسب از عمل اخالقی بکاد، بدون این برای نتیجه

کایا که تعیین  استدالل می .کاد استااد کاد که خوب غایی را مشخص می

اصول اخالقی مااسب به تصودیق ضومای نتوایج بسوتگی      شااسانهبایسته 

هوای دیگور    در نظریوه   وور  ایون شوودگرایان « شوود»گوییا که  می .دارد

ای  خواهد قضاوت اخالقی مشترک و پایوه  می ها آنکاد که از  مشارکت می

رده کااد، اما از  رفی برای کشف ماب  این شوود نامشخص ها به را برآو

هوای اخالقوی    کایا که فضویلت  ، استدالل میدرنوایت .کاد تکیه می ها آن

اخالقی ارزشماد هستاد، چون با سه  ازنظرپردازان ما   نظریه شده پذیرفته

هوای   گوییا ایون نظریوه   که ما می خالصه این .دیگر همخوانی دارد نظریه

 نظریوه های متفاوتی از یک  که مخالف ها باشاد، جابه جای این القی بهاخ

ای  شده از پارچه این موضوع خیلی شبیه تصویر ادراک .اخالقی واحد هستاد

 هوا  ایون  همه .رنگ قرمز و ساختار اتمی سط  پارچه است موج  ولقرمز، 



  همه باهم علیه فساد                                                              
 

   

 

 

 

 

 

 

ف همسواز، توصوی   متقابالًهای متفاوت، اما  روش بهیک موجودیت را  باها

 .کااد می

کایا که  استدالل می .کایا محور تمرکز می در این مقاله، بر اخالق فضیلت

که  ی ماشیهای ویژگی ازنظرهای اخالقی بسیار متاوع هستاد،  اگرچه عادت

اگرچوه   .دهاد، بین جوامو  تااسوب وجوود دارد    نشان می اعمالشانافراد در 

 نتیجوه چوار نظریه بوه  ، فوا کاملی از هر یک از این درنوایتمعتقدیا که 

هوای موا  ایون را از بقیوه      کایا که نظریه شود، فکر می یکسانی ختا می

این یگانگی با استفاده از شووودگرایی   نشان دادن .دهاد تر نشان می واض 

متنیور هسوتاد و مثول     -حداقل شوود ظواهری -دشوار است، چون شوود 

 نشوان دادن ووا راه  تا .تواناد باشواد  سالیق، مباای چادانی برای بحث نمی

یگانگی غایی بین شوود بررسی تعداد بسیار زیادی مثال با این امید اسوت  

 .ماطبق باشد باهاگران  ، شوود تمام مشاهدهدرنوایتکه 

موا نشوان    تجربوه دست دهود، اموا    شااسی شاید رویکرد مفیدتری به غایت

متوجوه نووعی گورای  در     .دار اسوت  دهد که استفاده از آن ها مشکل می

تورین معاوای    شااسی در کامل ترین اندیشمادان شدیا که غایت حتی دقیق

بختوی کول    گرایی که هرکسی باید بیشترین نیک فایده نظریهیعای )آن را 

بووا ( انوود، فووراها کاوود شووده متووأثربوورای تمووام کسووانی کووه از اقوودامات  

 .کااود  موی  مخلووط ( یعای خوودگزیای )شااسی در بدترین معاای آن  غایت

وجوود دارد کوه    غایوت شوااختی  گری ها به سوءتعبیر از هد  گرای  دی

اهودا    هوا  ایون  کوه  درحوالی داناد،  هد  آن را اکتساب ثروت و قدرت می

ها را اصالح  اگرچه شاید بتوانیا این سوءتفاها .نیست تر مواشااسان  غایت

این  حوصلهفراتر از  بازهاکایا، اصالحات ما به بحث مفصلی نیاز دارد که 

توانود   کوس عقوال نموی    هویچ  کوه  ازآنجوایی بوا ایون اوصوا ،     .استمقاله 

غایوت  اخالقی دیگور جودا کاود، مالحظوات      های از نظریهشااسی را  غایت

بوه امانوئول    ایاجاآخر در  نکته .کااد راه خود را به بحث ما باز می شااسانه

 .شوود  محسووب موی   بایسوته شود؛ کسی که حامی اصولی   کانت مربوط می
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مختصر، بیشتر   ور بههای تفسیرش  او و ظرافت پیچیده یهنظرپرداختن به 

که در ایون مقالوه،    کوتاه این .کاد که آموزنده باشد، حواس را پرت می از آن

 .کاویا  موی  ازلحاظمحور را محض سوولت و ایج های اخالق فضیلت نظریه

تور بایود شوامل تموام الشوکال       کایا که تحلیل جام  ، تصدیق میحال بااین

 .داخالق باش

 

 مح ر ارسط  و اخالق فضیلت

( پی  از مویالد  966تا  951)محققان ارسطو 

محوور   را بانی پیدای  علوا اخوالق فضویلت   

او دو رسوواله در بوواب اخووالق، بووا  .داناوود مووی

 .های اوئدموس و نیکومواخوس نوشوت   عاوان

و شواگرد ارسوطو و    ویراسوتار اوئدموس اولین 

 احتمواالً ارسطو کوه   .نیکوماخوس پسر او بود

سالگی نوشت، جستارش را  اخالق نیکوماخوس را در پاجاه یا شصت رساله

آل  توانیا به واالترین ایوده  معطو  به کشف این موضوع کرد که چطور می

پاسخ او این بود که انتخاب آگاهانوه و   .یابیا دستخود از زندگی سعادتماد 

ضویلت روح  کاود، بوه ف   معرو  او استفاده می« اعتدال  الیی»آزاد، که از 

 .(7 :ارسطو)شود  ختا می

فضیلت انسان مقامی از ما  است که انسوان را خووب   » :گفت ارسطو می

 .(97 :ارسوطو )« که کار خود را خوب انجوام دهود   دارد وامیکاد و او را  می

مادی عالی کار راحتی نیست، زیرا مسوتلزم ایون اسوت     شدن به اخالق نائل

هود     .زندگی کاود  وتفریط افراطکه شخص در اعتدال  الیی، جایی بین 

روش  انجام کار درست، با آدم درست، تا جای درست، در زمان درست و به

شدن بوه ایون    گرایانه است، ارسطو نائل اگرچه این هد  واق  .درست است

 .(15 :ارسطو)دانست  خوبی را نادر، ستودنی و شرافتمادانه می
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خود تمورین کایود؛    هرروزهی ماد بودن، باید اخالق را در زندگ برای اخالق

چیزی نیسوت کوه    .تقویت شود عضالتتانکاید تا  که تمرین می  ور همان

چیوزی   .سادگی بفومیا و بعد فقط با ماطوق آن را اعموال کاویا    بتوانیا به

موا   هموه کرد که  او فکر می .آن را زندگی کایا خودی خودبهاست که باید 

تووانیا چوون بواور داریوا کوه       نمیماد باشیا، اما اکثرمان  توانیا اخالق می

 .شود ما می خوب بودناخالق ماجر به  دربارهصر  دانستن 

گفت که این تووها مثول ایون     او می .بسیار فرق است بین دانستن و بودن

 کودام  هیچهای پزشک گوش کاد، اما به  است که بیماری با دقت به حر 

بیموار بوا چاوین     که جسوا   ور همان» :گوید او می .ها عمل نکاد از توصیه

ای خووب نخواهود    شود، روح انسان ها با چاین فلسوفه  درمانی خوب نمی

 .(95 :ارسطو)« .شد

شوااس، هویچ پاسوخ     شوااس و غایوت   پردازان بایسته ارسطو برخال  نظریه

دید که انسان بتواند قبل از قضاوت اخالقوی   نمی پذیری بیای پی روشن و 

بورعکس، او معتقود بوود کوه      .تعمویا بدهود   چیوز  هموه وضعیت، به  درباره

خوب اسوت، مربووط    برایمانموضوعاتی که به فعل و پرس  چه چیزی »

  .(90 :ارسطو)« شود، هیچ ثباتی ندارند می

تحوت   ها آنتوجیه موارد خاص ها دقت کمتری دارد؛ چون » :او ادامه داد

گیرند، بلکه خود کاشگران باید در هور موورد    لی قرار نمیصهیچ اصل یا ف

 چاوین  اینو « ا بگیرند که چه چیزی برای آن موقعیت مااسب استتصمی

قضایای مربوط به فعل را باید در چارچوبی کلی مطرح کرد، نه » :ادامه داد

 .(790 :ارسطو)« با قطعیت

پورورش   .مستلزم پرورش ما  مااسب اسوت  اخالقی بودنکسب قابلیت 

زم ا مسوتل هو  پرورش فضیلت .ها است ضیلتما  مااسب مستلزم پرورش ف

ارسوطو   .(65 :ارسوطو ) هاسوت  آنهوای اخالقوی و زنودگی بوا      ایجاد عادت

رو  هوا میانوه   بوا پرهیوز از لوذت    : ورند ها ها همین پس فضیلت» :گفت می

تووانیا از   چاین شدیا بی  از هر وقوت دیگوری موی    شویا و وقتی این می
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یواز  در ابتدا بوه توالش زیوادی ن    آنچه .(97 :ارسطو)« ها چشا بپوشیا لذت

دارد و وسوسه برای ترک  شدید است، با زمان و تالش و تمورین تبودیل   

ما بوا  » :گفت او می .شود که به هیچ تالشی نیاز ندارد به چیزی معمول می

هوایی شوکل    حاالت ماشی از چاین فعالیوت  .گیریا می یادشان ها آنانجام 

جووانی  بعود، از هموان دوران    .کاود  اول هیچ تنییری ایجاد نموی  .گیرند می

دهاد، یا شاید  دهیا؛ عاداتی که خیلی چیزها را تنییر می عاداتی را شکل می

اگور در   .(65 :ارسوطو )« دهاود  را تنییر موی  چیز همهبوتر است بگوییا که 

تکورار   نتیجوه یواد بگیوریا و رفتارموان     انجام دادنشانکودکی کارها را با 

 هوا  ایون مکون اسوت   باوابراین، م  .سازیا عاداتی می هرحال بهاعمال باشد، 

 .عادات خوبی باشاد

آمووزش  فضویلت عقالنوی از    .فضیلت را باید در درون خود پرورش دهویا 

 .شوود  فضیلت اخالقی از پرورش عوادات مااسوب ماوتج موی     .آید می دیدن

موا در  بیعوت حاصول     فعاالنهبدون دخالت و مشارکت  ها اینکدام از  هیچ

آن را  بعداًکایا و  را کسب میما اول امکان  » :گفت ارسطو می .شوند نمی

یواد   هوا  آن تمرین کوردن ها را با  ما فضیلت .(65 :ارسطو)« کایا بالفعل می

و  هوا  آنبوا تکورار    .آمووزیا  که هار و موسیقی را موی   ور همانگیریا؛  می

کوه    وور  هموان گیریا؛  یادشان می ها آنایجاد عادات درست و بعد تمرین 

ارسوطو، روح آنجاسوت    ازنظر .آموزد می دان جوانی ساز جدیدی را موسیقی

کاود   جسا است که موا را از فضویلت ماحور  موی     .که فضیلت وجود دارد

 .(62 :ارسطو)

بختی حالتی از شور، لذت یا خوشی نیست، بلکوه   ارسطو معتقد بود که نیک

ارسوطو   .ترین چیزهای زندگی است بخ  ترین و رضایت تعریفی از مطلوب

ای در اختیوار موا گذاشوته     ه خداوند چاین زندگیاعتقادی به این نداشت ک

اعموال   .دسوت بیواوریا   اعمال خوب خود به درنتیجهاست، بلکه باید آن را 

هسوتاد کوه بوا یوادگیری، تربیوت و       اکتسابیهایی  فضیلت نتیجهخوب ما 

کرد اگر این کارها را بکایا،  او فکر می .ایا کسب عادات خوب پرورش داده
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تووانیا در ایون    کایا که موی  ترین پاداشی را کسب می ترین و فرخاده عالی

و  توورین بووزرگبوورای ارسووطو، فضوویلت کووه   .دسووت بیوواوریا جوووان بووه

آمود و   دسوت موی   موفقیت بود، باید با آموزش و توجه بوه  ترین شرافتمادانه

 .(75 :ارسطو)کسب آن تصادفی نبود 

کااد،  میفرق  باهارسوم اخالقی  ازنظراگرچه ارسطو متوجه شد که جوام  

یک خووب اخالقوی همگوانی     ،با این اوصا  معتقد بود که انتخاب اعتدال

های متفاوت، اعمال متفاوتی ایون   شاید در جوام  و موقعیت هر چاد است؛

عاووان   ما در ایون مقالوه، از اعتودال  الیوی ارسوطو بوه       .اعتدال را بسازند

 بواوجود وامو ،  مووافقیا کوه در تموام ج   اما  کایا، استاندارد غایی دفاع نمی

هوای   یکسانی از فضویلت  تقریباًمتفاوت، تشخیص  ظاهراًهای اخالقی  رویه

 .اخالقی وجود دارد

محور  اخالق فضیلت همگانی بودند ماظور ما را از چاد نمونه بتوان احتماالً

پا به سومت   پاجه اشارهدر برخی جوام  در جاوب شرقی آسیا،  .دنشان ده

در  .شوود  ای محسووب موی   ادبانوه  عمل بی کاید، کسی که با او صحبت می

 .دهد کاد یا اهمیت نمی کس به جوت پاهای گویاده توجه نمی آمریکا، هیچ

 .داناود  اگرچه رسا متفاوت است، هر دو جامعه نزاکت و ادب را فضیلت می

ترتیوب، در   بوه هموین   .، شاید در تعریف آن متفاوت عمول کااود  حال بااین

ای از دوسوتی و احتورام    بین موردان نشوانه  دادن  بیشتر جوام  غربی، دست

در برخوی   .رسمی همگانی در جوان نیسوت  وجه هیچ بهاست، اما این رویه 

تفواوت   بواوجوداین  .دادن اسوت  کردن معوادل دسوت   جوام  آسیایی، تعظیا

نبایود فور     .هسوتاد  مؤدبانهگر خوشامدگویی  ظاهری، هر دو عمل نشان

هوای اخالقوی متفواوت     گر نظوام  نشانها در رفتار علای  کرد که این تفاوت

 .هستاد، زیرا ممکن است رفتارهای متفاوت نیت یکسانی داشته باشاد

 .ای از وجود حداقل چاد فضیلت اخالقی همگانی وجوود دارد  شواهد بساده

هووایی ماناوود صووداقت، شووجاعت،     جواموو  کیفیووت  تقریباًهمووه، مووثالً

داناود و هموین    موی  های اخالقوی  دوستی را فضیلت پذیری و نوع مسئولیت
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 7فیلیپوا فووت   .داناود  جوام  دورویی، بزدلی، تابلی و خودپرستی را عیب می

هوای خاصوی را فضویلت     کاد کوه تموام جوامو  ویژگوی     اشاره می( 7555)

تکوان  ، صداقت فضیلتی اخالقی است، اموا توانوایی   مثالً .داناد اخالقی می

دم فضوایل  دهد کوه مور   این موضوع نشان می .گوش فضیلت نیست دادن

 .کااد های دیگر جدا می مفوومی از ویژگی به لحاظاخالقی را 

های اخالقی متفاوتی  رویه قدر خالقی همگانی وجود دارد، پس چرا آناگر ا

در جوان وجود دارد؟ رفتواری کوه در یوک جامعوه غیراخالقوی محسووب       

تواند تمام این  هیچ توضیحی نمی .دیگری پذیرفته است جامعهشود، در  می

های  کاد که تفاوت ها را توجیه کاد، اما بررسی چاد تفاوت معلوم می فاوتت

 .های اساسی را بپوشاناد ظاهری ممکن است فقط در ظاهر باشاد و شباهت

های اخالقی مشابه ممکن است در شرایط متفاوت، نمود متفواوتی   فضیلت

برابور   اًتقریبو ای که تعداد زنوان و موردان در آن    ، جامعهمثالً .داشته باشاد

دیگری که بوین   جامعهدهد، اما در  همسری را ترجی  می تک احتماالًباشد، 

اخالقوی   ازنظرتعداد زنان و مردان تااسبی وجود نداشته باشد، ممکن است 

پذیری  هر دو جامعه باروری، وفاداری، مسئولیت .چادهمسری را جایز بداناد

شورایط   بوه دلیول  د، اموا  داناو  و موربانی درون بافت خانواده را ارزشماد می

 .کااد متفاوت، خانواده را متفاوت از ها تعریف می

 .هایی بشوود  کمبود ا العات در برخی جوام  ها ممکن است باعث تفاوت

جوامعی کوه از مشوکالت ژنتیکوی ناشوی از ازدواج بوا خویشواوندان آگواه        

 .بداناد پذیرش قابلنیستاد، ممکن است ازدواج بین خویشاوندان نزدیک را 

 دغدغوه ناآگواهی در جامعوه اسوت، نوه نبوود       دهاوده  نشان صرفاًاین رسا 

ای از  ا العات مااسب ممکن است باعث شود چاین جامعوه  .سالمت اعضا

ایون مثوال نشوان     .کلی آن را ترک کاود  ها دلسرد شود یا حتی به این رویه

های متفاوت  تواند دلیل دیگری برای روش دهد که سرسختی رسوم می می

های   از اثرات مخرب برخی از رویه درگذشتهای که  جامعه .ام  باشددر جو

                                                           
1. Philippa Foot 
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 هوا  آنقدرت عادات قدیمی، مایل به تنییر  به دلیلناآگاه بود، ممکن است 

پیچیده است که تنییور یوک    قدر آن معموالًعالوه، ساختار جوام   به .نباشد

 .شود بورای دیگور رسووم داشوته با     ای نشده بیای پی ممکن است آثار  رویه

جوام  دیگر  بعدازایاکههای مدیدی  ای ممکن است تا مدت ، جامعهدرنتیجه

را حفظ کااد، اما دلیل آن این نیسوت کوه    ها آنهایی را ترک کردند،  رویه

 .تفاوت اخالقی اصولی با جوام  دیگر دارند

 ازلحواظ به این معای نیست که تمام جوام ، زیر پوسوت خوود،    ها اینالبته 

های اخالقی اصیلی ممکن است بین جوام   تفاوت .هستاداخالقی یکسان 

 .هوایی وجوود دارد   ها هوا تفواوت   که بین آدم  ور همانوجود داشته باشد؛ 

و  جاوین  سوقط موضوعاتی مثل مجوازات اعودام،    دربارهجوام ، مثل افراد، 

 نظرهوا  اخوتال  ، ایون  حوال  بااین .هایی دارند حقوق حریا خصوصی تفاوت

دو جامعه یا دو نفور   مثالً .اخالقی بایادین مربوط نباشدهای  شاید به ارزش

که آیا اعدام مجازات مااسبی برای قاتلین هست یوا   این دربارهممکن است 

کوه   اند موافق احتماالً، هر دو  ر  حال بااین .داشته باشاد نظر اختال نه، 

از شدت مجازات کاد و جامعه بایود   قتل اشتباه است، جامعه باید قاتل را به

باابراین، بحث بر سر مجازات  .باشد« ضروری»که  اعدام بپرهیزد، مگر این

 .کاد های اخالقی مشترک را پاوان می فر  مجموعهمااسب 

اند  استدالل کرده قبالً( 7555لیاچ و لیاچ، )دو نفر از نویسادگان این مقاله 

 اخالقی همگانی توافق نداشته نظریهمردم بر  همهکه اگرچه ممکن است 

 هوا  آن .ای به پذیرش همگانی آن بستگی نودارد  باشاد، اعتبار چاین نظریه

تواناد ادبیات خورد   گفتاد که رهبران مذهبی، اندیشمادان و دیگران می می

معاوی جوهری مشترکی را شااسایی کااد که در قلب حداقل پاج موذهب  

 وجوود ( هاودو و بوداییسوا   ،یوودیت ،مسیحیت ،اسالم)اصلی دنیای امروز 

 .دارد

، با استفاده از بی  از (7555لیاچ و لیاچ، )با شااسایی پیامی مشترک  ها آن

اسوتدالل   هوا  آن .از این پاج سات مذهبی، این کار را کردنود  قول نقل 500
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تواند نق  پارادایمی را بازی کاود   کااد که این ادبیات خرد مشترک می می

عملوی و همگوانی را   محوور   اخالق فضویلت  نظریهماطقی،  کل بهتا بتوان 

 .استاتاج کرد

عامل دیگری ها وجود دارد که باید در هاگام بررسی تضوادهای ظواهری   

وجود یوک رویوه در    .های اخالقی جوام  مختلف در نظر گرفت بین روش

افوراد زیوادی    که  ور همان .آن رویه نیست تائید به معاای لزوماًای  جامعه

داناود،   نشانی از نقوص موا  موی   شوند که آن را  رفتارهایی را مرتکب می

، برخوی  موثالً  .کااود  میلی با نقایص خود زندگی موی  جوام  ها اغلب با بی

ناپوذیر تحمول    ای اجتاواب  عاوان رویه رشوه را به گسیخته لجام رویهجوام  

ای  گیری که جامعه این نتیجه .داناد کااد، اما آن را فضیلتی اخالقی نمی می

ای کوه آن را رویوه را نودارد، از     افتد، از جامعوه  ای اتفاق می که در آن رویه

متفاوت است، مستلزم پرشی در ماطق است کوه موا    اساساًدیدگاه اخالقی 

وجوود   هوا  آنجوام  زیادی وجود دارند که رشووه در   .کایا تائیدتوانیا  نمی

کودام   به این موضوع مفتخرند؛ یوا شواید هویچ    ها آندارد، اما تعداد کمی از 

 .نباشاد

 معاوی بوه  های ظواهری بوین جوامو      تفاوت کهراین، نظر ما این است بااب

شوااس   نووام چامسوکی، زبوان    .متفواوتی در اخوالق نیسوتاد    اساساًمفاهیا 

در جووان،   هوا  دسوتور زبوان  هوا و   تاوع زبوان  باوجودگفت که  ، می(7575)

به همین ترتیب، ما هوا   .وجود دارد ها آنساختاری عمیق و یگانه در پس 

که ساختار اخالقی واحد بایادیای وجود دارد که احترامی همگانی  گوییا می

اگور موا    .کاود  های اخالقوی را آشوکار موی    مشترکی از فضیلت هستهبرای 

توانود مباوایی    های اخالقی موی  مشترک فضیلت هستهدرست بگوییا، این 

 هموه تواند  ، موازین اخالقی مشترک میدرنوایت .برای فوا مشترک باشد

المللی اقتصادهای  تر شدن وجه بین این موازین با پررنگ .کاد ما را هدایت

 .یابد مدرن بیشتر ضرورت می
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کاویا توا    فساد را مرور می دربارهدر این بخ ، برخی از مااب  علمی جدید 

چاودین تعریوف عالمانوه از     .فساد را مشخص کایا پدیدهمرزها و محتوای 

های اصلی برای اصالح  ساد و توصیهکایا؛ گستره و انواع ف فساد را نقل می

هد  غایی ما در بخ  بعد این اسوت کوه نشوان     .دهیا آن را توضی  می

جووانی   مسئلهمحور جوانی در این  ما از اخالق فضیلت نسخهدهیا چطور 

 .یابد موا کاربرد می

 :کااود  سوه تعریوف از فسواد پیشواواد موی     ( 7577) 7جرالد و نائومی کایدن

فساد در مافعت عموومی بوه    .بازار محورعمومی و  وظیفهمافعت عمومی، 

کاود   را وادار می ماصبی صاحبکاد که  هایی اشاره می رشوه یا دیگر پاداش

دهاود و در ایون    هوا را ارائوه موی    که به نف  کسانی عمل کاد که آن رشوه

عموومی بوه رفتواری     وظیفهفساد در  .مسیر، به مافعت عمومی آسیب بزند

سوود موالی یوا     به دلیلایف رسمی یک جایگاه دولتی، اشاره دارد که از وظ

های افراد یا  به تالش بازار محورفساد  .شود پایگاهی شخصی، ماحر  می

کایودن   .ساالری اثر بگذارنود  خواهاد بر دیوان هایی اشاره دارد که می گروه

مفووم مافعوت عموومی، ابووام     نادقیق بودنضعف هر تعریف، مثل  درباره

مسوئولیتی   بوی »و « از اختیوارات  سوءاسوتفاده »، «مشوروع غیر اثرگذاری »

و دشواری پرداختن به هاجارهوای اجتمواعی واگورا بورای اموور      « عمومی

 .دهد توضی  می را ادارات عمومی

هوای اصولی ایون پدیوده را      با این اوصا ، این سه تعریف از فساد ویژگوی 

تواند  اد میاند، فس که اندیشمادان زیادی گفته  ور همان .کااد مشخص می

هوا یوا ماواب      از نق  سوءاستفادهیا  بوروکراتیکشامل رشوه، آزادی عمل 

فساد سیاسی در آمریکا آن  دربارهدر بحث ( 7559)پیتر دلئون  .دولتی شود

ای از اثرگوذاری نامشوروع و    شوکل همکارانوه  » :کاد تعریف می  ور اینرا 

در  پولکه در آن، ها برای نوعی سود شخصی زیاد  بر سیاست حاکا عموماً

                                                           
1.Gerald and Naomi Caiden 
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« تواند پاداش اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یا ایدئولوژیک باشود  گردش می

واض  است که او از رشوه که کانون تعریوف محققوان دیگور از     .(65 .ص)

 .رود فساد است، فراتر می

کااد که معاای حمل بور یوک عمول     اما این محققان دیگر خا رنشان می

در یوک فرهاوگ،    .متفواوت اسوت   خاص، مثل رشوه، فرهاگ به فرهاگ

داناد، اموا   اقتصادی به یک مقام دولتی را رشوه می باارزشپیشاواد موردی 

داناد کوه   قلبی به شما می ای از روی خوش در فرهاگ دیگری، آن را هدیه

- وور کوه سووزان رز    آن .رد نیت خوب شوما اسوت   معای بیآن  رد کردن

روش جوامو  بورای   »ست که اساسی این ا نکتهگوید،  می( 7555) 7آکرمن

نواتوانی   دهاده نشانفساد بومی  .دستیابی به مافعت شخصی متفاوت است

  «سوی اهودا  سوودماد اسوت    فراگیر در هدایت فرد از مافعت شخصی به

تواند  بر ما ، می تأکیددهیا که اخالق واحد ما، با  نشان می بعداً .(6 .ص)

عاووان بخشوی از    ی بوه ها برای هدایت مافعت شخص تالش جزء مومی از

-کوه تعریوف رز    وور  هموان ، درهرحال .فراگیر باشد ضد فسادکارزارهای 

موومی بورای سوود    فسواد سوءاسوتفاده از قودرت ع    -دهد آکرمن نشان می

 (57 .ص)شخصی است 

های دولتی  در محل تالقی بخ »فساد  .است ای رابطهفساد یک وضعیت 

کیمبرلوی آن   .(97 .ص، 7557آکورمن،  -رز)« افتود  و خصوصی اتفاق موی 

تورین   کاود کوه متوداول    ها به همین شکل اسوتدالل موی  ( 7557) 6الیوت

تعریف فساد سوءاستفاده از جایگاه دولتی برای سود شخصی است؛ اگرچوه  

بوه   معمووالً فساد خورد   .شود او بین فساد خُرد و فساد بزرگ تمایز قائل می

ی و موضوعاتی مثول  با بازیگران خصوص تعاملشانتر و  ادارات سط  پایین

مالیات، نظارت، الزاموات گواهیااموه و تخصویص مزایوای دولتوی مربووط       

در مقابل، فساد بزرگ شامل مشارکت سیاسی در سوطوح بواال در    .شود می

                                                           
1. Susan Rose-Ackerman 

2. Kimberly Ann Elliott 
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تجویزات نظامی، هواپیمای  از جمله بوا گرانموضوعاتی مثل تدارک اقالم 

ص اعتبوار یوا   تخصی دربارهها یا تصمیمات سیاستی  غیرنظامی و زیرساخت

 .شود های صاعتی می یارانه

فسواد در  » :کاود  الیووت اشواره موی    .جوا هسوت   هموه  ،فساد با هر تعریفوی 

های نظامی و در تمام سطوح توسعه و در تموام   ها و دیکتاتوری دموکراسی

داری بوواز مثوول آمریکووا تووا  هووای اقتصووادی، از اقتصووادهای سوورمایه نظووام

 .(7 .ص)« افتود  ی سابق اتفواق موی  مرکزگرا مثل اتحاد شوروتاقتصادهای 

ای جوانی  های مختلفی دارد، بدون شک پدیده اگرچه فساد در جوان شکل

کووبرین و   .پاتریوک گلوین، اسوتفن جوی     بقول، 7550فقط در دهه  .است

 .(5 .ص)بودیا « فوران فساد»شاهد ( 7557)موسی نعیا 

سوازی   جووانی  هوا  آنآورند که یکوی از   چاد دلیل برای این اتفاق می ها آن

یکپارچگی اقتصادی جوان، افزای  نفوذپذیری مرزهای ملی  .اقتصاد است

پیوند  به هاالمللی  الکترونیکی در سط  بین کل بهظوور نظام مالی که »و 

 .(76 .ص)کااد  هایی برای فساد کمک می به فرصت باها« خورده است

د کوه  یواد داشوته باشوی    کایود، بوه   های فسواد را بررسوی موی    وقتی فرصت

هوای   ای وجوود دارنود و فسواد در مورز مشوترک بخو        های رابطه دیدگاه

گویود،   موی ( 7557)آکرمن -که رز  ور همان .خصوصی و دولتی وجود دارد

« تحت کاترل مقاموات دولتوی بسوتگی دارد    فایدهو  هزیاه اندازه بهفساد »

خرنود، یارانوه توزیو      ها کواال و خودمات موی    دولت که ازآنجایی .(97 .ص)

هوای زیوادی بورای     کااد، انگیزه سازی مشارکت می کااد و در خصوصی یم

، الیووت  موثالً  .فساد بین شوروندان خصوصی و مقامات دولتی وجوود دارد 

و اصوالحات بوازار در کشوورهای     دموکرات کردنکاد که  ادعا می( 7557)

و اقتصادهای در حال گذار در شورق اروپوا، ممکون اسوت در      توسعه درحال

الشکال جدیدی از فساد را ایجاد کااد یا اجازه دهاد که الشکال »ت مد کوتاه

هوای   او در اقتصادهای پیشرفته، رسووایی  .(772 .ص)« تر پا بگیرند مولک

مالی کارزارها در آمریکا، نارضایتی سیاسی و اغتشاشوات در اروپوای    تأمین
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اد که فس گیرد میغربی و مشکالت مشابه در ژاپن را شاهدی بر این مدعا 

، دیگور  عبوارت  بوه  .نیسوت  توسوعه  درحوال محدود به کشورهای  وجه هیچ به

 .جا وجود دارد فرصت انواع فساد همه

در دسووتور کووار بسوویاری از  ضوود فسوواداخیوور، اصووالحات  هووای سووالدر 

ایون اصوالحات    .المللی، ملی، ایالتی و محلی بووده اسوت   های بین سازمان

بتاوی بور قووانین، ماشوور     مودیریت م  و« مبتای بر ارزش»شامل مدیریت 

گیوری و توجوه کلوی     اخالق، آموزش اخالق، افزای  شوفافیت در تصومیا  

یکی از اصوالحاتی کوه    .شود پذیری و عمل اخالقی می بیشتر به مسئولیت

سازمان همکاری و  7557دسامبر  الیحهتوجه زیادی را به خود جلب کرد، 

مقامات دولتوی   رشوه به غیرقانونی کردنبرای ( OECD)اقتصادی  توسعه

بسوط  »، هد  ایون کاوانسویون   (7555)آکرمن -رز گفتهبه  .خارجی است

وکوار   کسوب  جامعوه هوای فسواد خوارجی آمریکوا بوه       اصوول قوانون روش  

 7555فوریوه   75ایون کاوانسویون، کوه در     .(755 .ص)اسوت  « المللی بین

اجرایی شد، پیشاواد، وعده یا دادن رشوه بوه مقوام دولتوی خوارجی بورای      

عوالوه،   بوه  .«کاد المللی را جرم اعالم می یا حفظ توافقات کاری بینکسب 

مالیوات بورای مقاموات خوارجی      براسواس پایانی بر پرداخت رشووه   عمالً»

 «است

های  تنییر خدمات کشوری و نظام :از اند عبارتپیشاوادهای اصالحی دیگر 

ود هوای تاظیموی و مالیواتی، بوبو     سازی نظام مدیریت بودجه و مالی، ساده

موالی   توأمین آوری مالیات، اصالح نظام قضایی، تنییر قوانین  ظرفیت جم 

هوا و دیگور    مودنی مثول رسوانه، سومن     جامعهکارزارها و تقویت نوادهای 

کاود کوه    اشواره موی  ( 7555)آکورمن  -، رزدرنوایوت اما  .های مردمی گروه

 هوا و افوراد قدرتماود درون و    که گوروه  افتد، مگر این اصالحات اتفاق نمی»

اگور جوامو    »عوالوه،   بوه  .(755 .ص)  «بیرون دولوت از آن حمایوت کااود   

بوازی   المللی باور کااد که از کاه  فسواد و پوارتی   وکار داخلی و بین کسب
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برند و اگر مردم عادی ها این سودها را ببیااد، اصوالحات بسویار    سود می

 .(666 .ص)« شود تر می آسان

ریزی و هماهاگی  ر از وزارت برنامهکای درام از نظراتاین بخ  را با نقل 

از مسئولیت نووادی در پورورش   ( 7557)درامر  .بریا ملی نروژ به پایان می

عوالوه، او معتقود    بوه  .کاود  ظرفیت کارکاان برای استاتاج اخالقی دفاع می

ای برای ایجواد شورایط اخالقوی الزم در     اخالقی دوبخشی برنامهاست که 

او جزئیات بیشتری از ایون برناموه ارائوه     .های دولتی ما الزم است سازمان

یوا  -پرورش  ب ، نگورش، عوادات    باهد بخ  پرورش ما  » :کاد می

و  باوجودان بوودن  خوواهی،   نصا ، نیوک مثل صداقت، وفاداری، ا -فضیلت

کارماودان دولوت بوه     حسواس کوردن  ( 7) باهود  بخ  توانایی استدالل 

پرورش قدرت تخیول  ( 9)های تحلیلی و  بوبود موارت( 6)مسائل اخالقی، 

 «ها آناخالقی 

و راهبرد نیواز دارد،   رویکردبه چادین  مشخصاًاگرچه کاه  یا موار فساد 

بور   تأکیود کایا که مدل اخالق متحد موا، بوا    در بخ  پایانی استدالل می

رو،  خود دارد و ازاینآموزش اخالق در امر را در  برنامهما ، هر دو بخ  

 .تواند باشد می ضد فسادیش جام  جزئی موا و عملی در هر تال

 

 های ج هری فضیلت

هوای فرهاگوی کوه در     استدالل اصلی ما این است که در کاه انوواع رویوه  

 ایون  .های جوهری وجوود دارد  ای از فضیلت شود، مجموعه جوان یافت می

 .های جوهری هستاد از این فضیلت تجلیهای فرهاگی بیان یا نوعی  رویه

تواند جوزء   بر ما ، می تأکیدیکه اخالق واحد ما، با گوییا  این را ها می

موا تعریوف فراگیوری از فسواد ارائوه       .باشد ضد فسادهای  مومی در برنامه

کایا که شامل رفتارهای درون بخ  خصوصی، درون بخ  دولتوی و   می

خویشاوند به نظر ما، فساد شامل رشوه، اخاذی،  .شود دولتی می -خصوصی

موضو  موا ایون     .شوود  آمیز می های تبعیض یگر رویهبازی و د ، پارتیگرایی
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شوامل هور رفتوار یوا      اساسواً است که اگرچه درجاتی از فسواد وجوود دارد،   

 .ناپذیری انحصواری یوا کارشوکاانه باشود     توجیه کل بهشود که  ای می رویه

ناپوذیری بور شوأن و کموال      هوای توجیوه   فساد رفتاری است که محدودیت

رو،  ازاین .کاد استعداد انسان تحمیل می کردن بالفعلهای  انسانی یا فرصت

موا   واحود حداکثری در بافوت اخوالق    همگانی بودنمعتقدیا که شمول یا 

 .است ضد فسادعاصر اصلی در تالش 

هوایی   هوا و کیفیوت   ها نیازهای بایادین انسانی، ویژگوی  زیر پوست فرهاگ

 اخالقواً را  هوا  آنتوانود   همگوانی موی   های بافضیلتاست که نوع بشر فقط 

ها در گستره و  تفاوت باوجود، که هاست اینای از  اعتماد نمونه .برآورده کاد

شام کواری بوین یوک تایلاودی و یوک       مثالً .است فرا فرهاگی ذاتاًبیان، 

از آب کردنود، نواجور    آمریکایی که برای اولین بار همدیگر را مالقوات موی  

یون کوار تووهیای    ا .، چون  ر  آمریکایی با وکیل  به جلسوه آمود  درآمد

اعتموادی  ور     ای از بوی  تایلادی بود که حضور وکیول را نشوانه    ر  به

هوای   ایون مثوال ربطوی بوه ارزش     .دانسوت  آمریکایی به تاجر تایلادی می

ها  ر   .های متفاوت یک فضیلت است تجلی مسئلهبلکه  .متفاوت ندارد

م است کوه  خواهاد و الز آمریکایی و ها تایلادی برای کار کردن باها، می

 .کاود  از این میل و نیاز فورق موی   ها آن، بیان حال بااین .اعتماد کااد به ها

در مقابول،  ور     .کاد  ر  آمریکایی اعتماد را با یک قرارداد تضمین می

دادن شوروع   تایلادی، حداقل در برخورد اول، برقراری اعتمواد را بوا دسوت   

در هور جامعوه، اعتمواد    در هر دو جامعه، اعتماد فضیلت است، اموا   .کاد می

این تفاوت در ابراز، نه در اهمیتی که به اعتماد  .یابد متفاوتی بروز می کل به

دهویا کوه    پوس نشوان موی    .شود، مسئول ایون سوردرگمی اسوت    داده می

( 7557)هووای جوووهری همگووانی آنچووه را کووارول و گووانون      فضوویلت

 .هسوتاد سازند و اصول اساسوی وجوود انسوان     ناماد، می می« هاجار بی »

کااد  تر عمل می عاوان مباایی برای ارزیابی هاجارهای سط  پایین به ها آن
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بین زنان  مثالً)ها  های مختلف و حتی در خود فرهاگ که اغلب در فرهاگ

 .محل نزاع هستاد( و مردان

های فرهاگی گواهی سوازگاری بوا تصوورات و      فساد، شرایط و رویه درباره

هوای بایوادین    که محصوول ویژگوی   ، تا اینعدالتی است هایی از بی واقعیت

بوازی و سوایر    معتقدنود کوه پوارتی   ( 7557)کوارول و گوانون    .انسانی باشد

گروهی ممکن است پاسخی کاشی بوه جووانی غیرقطعوی     رفتارهای درون

که جامعه با برخی  باشد؛ به حسی که دستگاه قانون غیرعادالنه است و این

رو، پاسوخی   ازایون  .کاد انه برخورد میها ماصفانه و با برخی غیرماصف گروه

بوازی،   ها، با استفاده از پارتی  بیعی شاید این باشد که اعتماد را بین خودی

 دربواره ( 7559)به بحث رابورت پواتمن    .ترویج کاید تا اعتماد تحکیا شود

 خودکاموه  فرموانروایی عاووان پاسوخی بوه     ظوور مافیا در جاوب ایتالیا، بوه 

عاوان نووادی   مافیا به .دهاد ، شاه فدریکو ارجاع میپادشاهی قرن یازدهمی

سوازی زنودگی در مواجووه بوا اسوتبداد       در ابتدا عدالت و عوادی  ای واسطه

 نکتوه  .گر شد ، این ها فاسد و سرکوبدرنوایتاما  .پادشاهی را میسر کرد

هوای دیگور در تواریخ ایتالیوا بوه       اصلی این است که این تجربوه و تجربوه  

آن را رسووایی   هوا  غیر ایتالیاییکه برخی  اند شده تبدیل های معاصری رویه

سواالری   ها آن را اقداماتی معقول علیه دیووان  داناد، اما ایتالیایی مالیاتی می

کااد،  مثابه فضیلت رد نمی ها اعتماد به ایتالیایی .داناد گر می فاسد و سرکوب

ر برابر دولوت، از  ، حداقل دها آنشان قابلیت اعتماد را در  تاریخی تجربهاما 

محسووب   ایده آلوی اعتماد همچاان یک فضیلت است، اما  .بین برده است

 .، مشکل استها آنشود که دستیابی به آن در شرایط  می

هوای فرهاگوی خواص بورای      این تجربیات تاریخی خاص یا رویوه  همهبا 

 فورا فرهاگوی  هوای اخالقوی    ها به فساد، هاوز ها بوا نوزاع   توضی  نگرش

 .موواجویا  حلشوان یوا   هوا  آنسئولیت تالش برای جلووگیری از  معاصر و م
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معتقدند که چاین نزاعوی بوا رشود    ( 7551) 7، جان کولز و پاول بولردرواق 

 .شود اقتصاد جوانی، بیشتر ها می

گرایی را رد  نسبی ،آموزان علا اخالق ترین دان  کولز و بولر، جدی گفتهبه 

موض   .کااد ین اخالقی دفاع میمواز همگانی بودنکااد و در عو ، از  می

رفتار فرهاگی که با این موازین همخوان نیست، بایود  »این است که  ها آن

هایی از انجام کار که بوه   روش»، مثالً .(97 .ص)« غیراخالقی دانسته شود

هایی که بر مباای نیرنوگ هسوتاد،    گذارد و روش زندگی انسان احترام نمی

-96 .ص)« کاد فرهاگ چوه باشود   نمیهستاد؛ فرقی ها  پذیرش غیرقابل

هوا، اشوتباهات    ها ممکن اسوت مثول آدم   فرهاگ»کولز و بولر،  ازنظر .(97

داری یوا شوکاجه را نادیوده     کوه بورده   هوایی  آناخالقی مرتکوب شووند و   

 .(96 .ص)« گیرند، باید آگاه شوند، نه تحمل می

همگوانی  یوا   گرایی اخالقی های نسبی کدام از انگاره برای کولز و بولر، هیچ

در عوو  پیشواواد    هوا  آن .بخو  نیسوت   تاوایی رضوایت  اخالق به بودن

هوای   بوه مرکزیوت ارزش  »های اخالقوی   کااد که پاسخ مااسب به نزاع می

 گیرنوده  تصمیااخالقی، توانایی  مسئله دربارهتوافق اجتماعی  درجه، مدنظر

 .(96 .ص)« برای اثرگذاری بر پیامد و سط  اضطرار موقعیت بسوتگی دارد 

، بعد از بررسی راهبردهای مختلف برای حل نزاع اخالقی، ازجمله درنوایت

آموزش، مذاکره و همکاری، کولز و بولر به انواع متفاوتی از نزاع اخالقی و 

ایون اسوت کوه     هوا  آنیکی از نکات اصلی  .پردازند تحلیلی از سه مورد می

هوای   ه ارزشباید مراقب باشد کو »مدیری برای گرفتن تصمیمی اخالقی، 

 .(99 .ص)« تر فدا نشوند ای های حاشیه جوهری برای حفظ ارزش

ما معتقدیا که کولز و بولر در این بحث محق هستاد که مودیرانی کوه در   

هوا بوه    ای  ور   کااد، بایود مواضو  رابطوه    کار می چاد فرهاگیفضاهای 

هوای  راهبرد .در نظر بگیرنود ( آیاد که ناگزیر پی  می)های اخالقی را  نزاع

ی اموا چاوین مالحظوات    .بافت وضعیت موجود مالحظه شوند خاص باید در

                                                           
1. John Kohls and Paul Buller 
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 معاوی  بوی بلکوه   .گرایی و اخالق وضعیت نیسوتاد  به معای نسبی راهبردی

و التوزام پیشورفته بوه     بوین فرهاگوی  ای از تعامل اخالقی  جانبه درک همه

 .های اخالقی اسوت  ها و نظام های جوهری موجود در تمام فرهاگ فضیلت

خوواهی  »بوه تفکور    تسولیا شودن  ان خود را با شمشیر ستاندن و نوه  نه ج

اخالقوی همبسوتگی    روزافوزون  هوای  برای مواجوه با چال « نشوی رسوا

 .جوانی کافی نیستاد

، با توجه به چال  نوآوری در مدیریت دولتی، معتقدیا که مفوووم  درنوایت

ای اخالقوی را  ه ها برای ایجاد سازمان تر شود تا تالش نوآوری باید گسترده

، باگواه دسوتگاه دولتوی    درواق به نظر ما، مدیران دولتی و  .ها شامل شود

عاوان یوک کول    به ،هاجاری و همچاین فای درک شود ازنظراگر نوآوری 

 .برند سود می

هوای اصوالح    با الیحوه  رابطهکه اندیشمادان بسیاری در   ور همان، مثالً 

های مبتاوی   بر سازمان ولتی جدیدمدیریت د تأکیداند،  جوانی مشاهده کرده

بر عملکرد و اصول بازار، شومار زیوادی از مسوائل اخالقوی را پوی  روی      

مشوتری  گویود   موی ( 7555)، آنوی هونودگا   موثالً  .گذارد مدیران دولتی می

مسوتلزم قابلیوت    تاووا  نوه ،  ورکلی بهو اختراع مجدد،  قانون زدایی، مداری

نقو  و   دربواره بوه هوشویاری    پذیری و آگاهی از ریسک است، بلکوه  وفق

مودیریت   .ها شووروندان و اعتمواد عموومی بوه دولوت نیواز دارد       مسئولیت

تواند بحران مشروعیت در حاکمیت جوانی معاصر را  تاوایی نمی عملکرد، به

آنچه در ابتدا الزم است، تصدیق مشکالت اخالقی جدید ناشی از  .حل کاد

قابلوه بوا ایون مشوکالت از     مدیریت دولتی جدید و بعود، آموادگی بورای م   

تووانیا   فقط به این شکل است کوه موی   .دیدگاهی اخالقی و نوآورانه است

افوزای  اعتمواد، شوفافیت و     به سمترا  جوانهای دولتی در کل  سازمان

 .پذیری سوق دهیا مسئولیت
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 گیری نتیجه

فسواد   مسوئله چطوور بایود بوا     :بریا بحث را به پایان می سؤالپس با این 

اشواره شود،    قوبالً کوه    وور  همانکایا که در ابتدا،  کایا؟ فکر میبرخورد 

کاه  یا موار فساد، به رویکردهوا و   ازجمله، بین فرهاگیمسائل اخالقی 

همراه با اصالحات قانونی، موالی و اداری، از   .راهبردهای چادگانه نیاز دارد

 ور  به .کایا بر ما  و استدالل اخالقی، دفاع می تأکیدآموزش اخالقی با 

آمووزش   برنامهخاص، با فر  وجود حمایت سیاسی و سازمانی الزم، یک 

هوای جووهری    اول، تمرکز بور فضویلت   :کایا اخالق دوبخشی پیشاواد می

هوای   فضویلت  ایاکه بعداز .نوان در تاوع فرهاگ و دوم، تمرکز بر حقانیت

دهاودگان   کاادگان وارد و روشن شدند، آموزش تجوهری به آگاهی مشارک

برداری و  های خاصی مثل رشوه، کاله کاادگان بخواهاد رویه اید از شرکتب

انحصواری یوا    رویههر  درواق  -دروغ و سوگیری نژادی، قومی و جاسیتی 

دهاوده   هد  آمووزش  .جوهری خود توجیه کااد های بافضیلترا  -تبعیضی

را  بین فرهاگیها و رفتارهای اخالقی  فر  باز چیا این است که فرایاد 

که فرهاگ اخالقی بازیافتوه   کاادگیرندگان کمک  شروع کاد تا به آموزش

کوه بوه اهودا  بلادمودت برسویا، بایود از        البته بورای ایون   .را تصور کااد

 توالش پوذیری در هور    بادی، صبر و انعطا  مدت بگذریا؛ یعای زمان کوتاه

 .اصالحی پایداری ضروری است

موردم در   مطمئاواً بوران و  ره .موضوع بحث ما در این مقالوه فسواد اسوت   

 سازمانشوان سازمان باید تصمیا بگیرند که چه نوعی از مشکالت فساد در 

هوای جووهری کوه     شده از فضیلت آگاهی اصالح براساسدوم،  .وجود دارد

شود، باید تصمیا بگیرند که اکاون  ناپذیری فساد ها می حاال شامل تحمل

د شورایط اخالقوی درون   توانو  چه عادات رفتاری مثبتی وجود دارد کوه موی  

این کار ممکن اسوت شوامل ممیوزی اخالقوی از      .را ارتقا بدهد سازمانشان

بایود   هوا  آنسووم،   .ها و استفاده از مااب  در سازمان بشوود  ها، رویه سیاست

عوادات   دربواره چوارم، باید  .تصمیا بگیرند که چه عادات مافی وجود دارد
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تحولی تویه کااد که شوامل   نامهبرپاجا، باید  .مثبت بیشتر تصمیا بگیرند

ایون   .شوود  شااسایی عادات مثبت مطلوب و عاداتی که باید ترک شوند می

هوا و   سیاسوت  روز کوردن  بوه برنامه باید چگوونگی تقویوت تصومیمات بوا     

هوای   این برنامه باید برناموه  .شان را ها شامل شود های اداری دستورالعمل

عوالوه بور ایون     .مشخص کادآموزشی برای رسیدن به این اهدا  را ها 

ای از تنییورات پیشواوادی در قووانین، مقوررات و      مجموعه احتماالًبرنامه، 

تواناود بورای کموک بوه      ها ها وجود دارد که مقامات بواالتر موی   نامه آیین

هوای   ، اعضای سازمان باید عوادت درنوایت .سازمان در این گذار اجرا کااد

، بوه  حوال  درعوین زنودگی کااود و    خوا ر  تعلقجدید را با تمرین پیوسته و 

اشتباهات خود اذعان کااد و همیشه سعی کااد بوه اهودا  اخالقوی خوود     

 .برساد
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 فساد، رشد و نابرابری

 .حجا وسیعی از مطالعات پیشین درباره ارتباط میان فساد و نابرابری اسوت 

 .کلیود درک ایون رابطوه اسوت     -زی  ثوروت رشد اقتصادی و تو – جابهدو 

فساد بر رشود اقتصوادی    تأثیربخشی از مطالعات گذشته به درک چگونگی 

میوون و  )شده اسوت   ضدونقیضی های بحثارتباط دارد که ماجر به ایجاد 

 .(6005سکات، 

در  .به معای نوابرابری کمتور نیسوت    لزوماً، رشد مثبت اقتصادی وجود بااین

ات خاصی بوه بررسوی اختالفوات گسوترده در توزیو       اخیر، توجو های سال

مقیاس جوانی و بوا نمودهوای    ثروت شده که ماجر به افزای  نابرابری در

 .است گردیدهخاص آن در اقتصادهای پیشرفته 

 
 

 فساد بر رشد اقتصادی تأثیر

از نویسادگان به بحث دربواره ایون موضووع پرداختاود کوه فسواد        شماری

 تواند میاین مطالعات، فساد  براساس .ی داشته باشدتوجیه اقتصاد تواند می

 هوای  بخو  بدین معای کوه بوه    :از تشریفات اداری اضافی جلوگیری کاد

دولتوی را تصوحی  کورده یوا      هوای  ضعفتا  دهد میخصوصی این اجازه را 

؛ 7521لوف  ) "کاود  کواری  روغون اقتصواد را   های دنده چرا" دیگر عبارت به

 .(7525؛ لیز 7525هانتیاگتون 
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فسواد بور رشود     توأثیر که  پردازند میمطالعات دیگر به بررسی این موضوع 

و از میوان سوایر عوامول،     رود موی مبحثی ویژه به شمار  عاوان بهاقتصادی 

 هوای  ارچوبچ، به (6002مادز و سپولودا )بیشتر به رژیا سیاسی آن کشور 

ا چاین ب .بستگی دارد داری حکومتبه کیفیت   ور همیننوادی و قانونی و 

ه گرفوت  نتیجو   وور  این توان می ها وتحلیل تجزیهخط فکری، از تعدادی از 

باعث افوزای  تولیود در کشوورهای بسویار      تواند یمبالقوه   ور بهکه فساد 

 .(6005؛ میون و ویل 6007هوستون )شود  ناکارآمد های دولتماظا با 

وانو   ن مبوالقوه باعوث کمتور شود      ور بههرچاد، حتی اگر فساد ها بتواند 

 مودت  کوتواه اقتصوادی در   های فعالیتو پیشرفت  ناکارآمدتشریفات اداری 

در مطالعات پیشین درباره اثر مافی فساد بر رشد  ای گسترده نظر اتفاق، شود

؛ 7557؛  اوزی و داوودی  7555مواورو  )وجوود دارد   درازمدتاقتصادی در 

اده از تحقیقواتی در سوط  کوالن و بوا اسوتف      .(6007برمپونوگ   -گی موا 

و نشوان   کااود  موی را پشوتیبانی   هوا  یافتوه از چادین کشوور ایون    هایی داده

مستمر با نرا پائین رشد، کیفیوت اقتصواد، تولیود      ور بهکه فساد  دهاد می

و سوطوح پیشورفت   ( GDP per capita)ناخالص ملی در سرانه کشوور  

روسوتین و  )فردی در ارتباط اسوت  

 .(6077هولمبرگ 

رشود اقتصوادی   اثر مافی فساد بور  

مختلفی داشوته   یها شکل تواند می

بوه  ( 7557)اوزی و داوودی  ت .باشد

اشواره   هوا  شوکل چوار مورد از این 

عموومی   گوذاری  سورمایه  :اند داشته

های باالتر ماجر بوه ایجواد درآمود   

بوداشوت و   ماناود  میعموو  هوای  هزیاوه در  تر یینپا ، مخارجتر پاییندولتی 

عموومی   هوای  زیرسواخت  تور  پوایین  کیفیوت   وور  همینو  وپرورش آموزش

 .شود می
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کوه فسواد بور کمیوت و      انود  کورده زیادی از مطالعات همچاین ثابت  شمار

 .(7555مواورو  ) گوذارد  موی  تأثیرو کاه  سودآوری  گذاری سرمایهکیفیت 

زوراویکوی و  )مسوتقیا خوارجی    گذاری سرمایهفساد باعث کاه   خصوصاً

 شود میدر کشور میزبان  ذاریگ سرمایهکاه    ور همین، و (6070حبیب 

بوور روی  6005در سووال  ای مطالعووه براسوواسبوورای مثووال،  .(6000وی )

آمریکوا و در   متحوده  ایواالت مستقیا خوارجی در   گذاری سرمایه های جریان

آمود کوه چگونوه     بوه دسوت  کشور این یافته  16ارتباط با سطوح فساد در 

در کشوورهایی   یگوذار  سورمایه ی آمریکایی تمایل کمتری برای ها شرکت

 .(6005سانیال و سامانتا )گسترده بود  ها آنداشتاد که فساد در 

نیوز   گوذاری  سورمایه که فساد باعث افزای  هزیاه  رسد میبه نظر   ور این

 Control)مرکز خطرهوای کاترلوی    وسیله بهدر یک ارزیابی که  .شود می

Risks ) دگاندهاو  پاسوخ صورت گرفت، یک چووارم از  ( 6002)و سیمونز 

را توا   شوان  المللوی  بوین  های گذاری سرمایه های هزیاه ،ادعا کردند که فساد

ادعوا   دهاودگان  پاسوخ از  درصد 5 حدود .درصد افزای  داده است 5بی  از

 .افزای  داده استدرصد  50را تا  ها آن های هزیاهکردند که 

 بوه  گوذارد  موی رشد اقتصاد اثور مافوی   راه دیگری که در آن فساد بر روی 

 هوا  مالیوات ایون   آوری جمو  و ظرفیوت   ضعیف سیستا مالیاتی یک کشورت

نسوبت   تاووا  نوه بر  بق مطالعوات گذشوته، فسواد     .(6070نواز ) گردد برمی

مالیات بر سود ناخوالص  

 دهود  موی ملی را کاه  

بلکووه باعووث افووزای    

زیرزمیاووی  اقتصووادهای

شووده و ماجوور بووه افووت 

پرداخت در مالیات توسط 

و  دهاوووودگان مالیووووات

؛ نوواز  6005آتویال  ) شوود  میدر اقتصاد  مدت  والنی های خسارت نتیجهدر
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پرهزیاه اسوت زیورا سوبب     ها شرکتاز دیدگاه تجاری، فساد برای  .(6070

 .(6071چون  )شوود   میاخاذی  درنوایتایجاد بالتکلیفی، ریسک بدنامی و 

 تور  راحوت را  تور  پرهزیاوه  های سرمایهدسترسی به  تواند میفساد همچاین 

 المللووی بووینمرکووز )را تضووعیف کاوود  هووا شوورکتو رقابووت میووان  کوورده

Transparency ،6005). 
 

 و نابرابری سازی جهانیمیلیاردرها، بازارهای مالی، 

در پاج سال گذشته به موضوع افزای   ماتشرشدهمقاالت  از فراوانی شمار

مختلوف اقتصوادی، اجتمواعی،     هوای  دیودگاه نامساوی درآمدها در دنیوا از  

 چاودین تحقیوق صوورت گرفتوه،     .و همچاین انسانی اشاره دارنود سیاسی 

جدی  های نگرانیو  دهاد میس مسائل ملی و جوانی قرار نابرابری را در رأ

را درباره پیامدهای حاکمیت، انسجام اجتماعی و پیشورفت انسوانی مطورح    

افوزای  اخوتال  درآمود را    ( 6079)انجمون اقتصوادی جووانی     .کااود  می

دستور کار جوانی در سال  انداز چشاخطر بزرگ جوانی در  دومین عاوان به

، نوابرابری  (576 :6071)گفته پیکتی  براساس .کرده است بادی رتبه 6071

برای  تواند مین»جوانی ثروت در حال حاضر به میزانی رو به رشد است که 

 بازارهوای رقبوا در   تورین  قووی پایودار باشود و حتوی بورای      مودت   والنی

 .«نیز باید نگران بود( self regulated market) خودتاظیا

اسوت   شوده  اشواره اصلی که در مطالعات پیشوین بوه آن    های جابهیکی از 

معیارهای جووانی   عاوان بهاز دیدگاه جوانی شکل جدید نابرابری است که 

، اما از دیودگاه ملوی   شود میاقتصادی و سیاسی دولت شااخته  های فعالیت

در دستان گروه کوچکی از افراد برگزیده کشوور   تمرکز زیاد ثروت عاوان به

 .رود میبه شمار 

که بورای اولوین بوار از زموان انقوالب صواعتی،        کااد مینویسادگان اشاره 

تا حودودی رشود اقتصواد    ) شود مینابرابری میان کشورها کمتر  که درحالی

رو به افزای   یافته توسعه، نابرابری در داخل کشورهای (کشورهای آسیایی
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 ینظوام  وسویله  بهاین نابرابری  .(6075؛ آتکیاسون 6072میالنوویچ )ت اس

توا   آیود  میکه در آن برای اقلیت ثروتماد این امکان فراها  شود میبیشتر 

از این افوزای  ثوروت    درآمدتر کااکثریت افراد  که درحالیثروتمادتر شوند 

لودار  پودرصود   7بورای مثوال در آمریکوا،     .(6072اوکسفا )مستثاا هستاد 

تحت  6005ثروت را پس از گسترش بحران مالی از سال درصد  55جامعه 

در  .(6071اوکسوفا  ) انود  شدهبقیه افراد فقیرتر  که درحالی، اند گرفتهکاترل 

نفر از پولدارترین افراد در پاج سال بعود از سوال    26مقیاس جوانی، ثروت 

 9.2ثوروت   اندازه بهاست؛ این افراد ثروتی  یافته افزای درصد  15تا  6070

اوکسوفا  )یعای نیمی از فقیرترین افوراد در کول دنیوا     -میلیارد نفر را دارند

6072). 

نوابرابری   اخیراًبرای ایاکه چرا  کااد میمطالعات گذشته چادین دلیل ارائه 

این  که درحالیدر درآمد در اقتصادهای پایدار و ثروتماد رو به افزای  است 

میالنووویچ   .ر قرن بیسوتا رو بوه کواه  بوود    در سرتاس  ورکلی بهحالت 

 دهود  موی کوه نشوان    دهود  موی ارائه  سازی جوانی درزمیاهمبحثی ( 6072)

اقتصادهای نوظوور هماناود چوین یوا هاود جوایی کوه برنودگان         برخال 

 یافتوه  توسعهاز افراد  بقه متوسط جامعه بودند، در کشورهای  سازی جوانی

بوه   سوازی  جوانی .ثروتماد جامعه بودند از افراد بسیار سازی جوانیبرندگان 

برای افراد کارآفرین جوان این امکان را فراها کورد   فاّاورانهانقالب  همراه

 .کوتاهی به افراد میلیاردر تبدیل شوند زمان مدتتا در 

پایوان   ازلحواظ کوه نوابرابری    دهود  میتوضی   گونه این( 6075)آتکیاسون 

بعد از جاگ جووانی توا پایوان دهوه      های دههتوزی  مجدد ثروت، در  ول 

و ماجور بوه   عاوان کاه  رفاه دولت شوااخته شود   ایجاد شد که با  7570

از دیودگاه اقتصوادی،    .و افزای  اخوتال  درآمود شود    حقوقکاه  سوا 

کوه نورا بوازده     دهود  مینابرابری را به این حقیقت نسبت ( 6071)پیکتی 

بورای یوک    توانود  یمدر سرمایه ( private rate of return)خصوصی 

 .بیشتر از نرا رشد درآمد و تولید باشد ای مالحظه قابل  ور بهدوره  والنی 
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تا تجم  ثروت از گذشته افزای  بیشتری نسبت به  شود مینابرابری باعث 

باوابراین مالکوان تسولط بیشوتری بور       .داشته باشود  حقوقافزای  تولید و 

 .کااد میپیدا  بگیران حقوق

، نابرابری فزایاده تاوا با خروج از قوانین ضد انحصوار  (6075)ریچ گفته  به

با ارتباط میان قدرت بازار که   ور همینقابل توصیف است و ( ضد تراست)

 محدودکااوده  هوای  سیاسوت ناشی از حضور قدرت سیاسی است تا جلووی  

کوه   کاود  موی اظوار ( 6076)در همین راستا، استیگلیتز  .انحصاری را بگیرد

دولوت   های سیاست درنتیجهفشار بازار بلکه  درنتیجه تاوا نهری بیشتر نابراب

خودمات موالی،    ضوابطگی  بی، تر پایینعوامل سیاسی هماناد مالیات  .است

تجاری عوامل  های اتحادیهیا ضمانت حقوقی ضعیف برای  سازی خصوصی

 .(6076فریلاد )مومی در افزای  ثروتمادان است 

را بوه   6005، بحران موالی سوال   های ارشگزو  ها رسانهاز آغاز، شماری از 

؛ 6005سیمپسون )ارتباط دادند  تر گیرانه سختعلیه قوانین مالی  گری البی

برای مثال، ژورنال  .(6077؛ ایگان و میشرا 6005مرکز یکپارچگی عمومی 

چوا    Ameriquest Mortgageوال استریت داستانی دربواره شورکت   

 متحوده  ایواالت معورو  در   دهادگان موا ترین بزرگیکی از  بعدازآنکرد و 

بعضی از ایاالت آمریکا را بورای محودود    های فعالیتآمریکا تالش کرد تا 

اعتباری مافی کمتر  باسابقه گیرندگانی وامبه  پرخطر های وامکردن اعطای 

 60ی بوا بوی  از   هوای  هزیاوه و صر   گری البیکاد و این کار را از  ریق 

ایگان و  .(6007سیمپسون )سیاسی ایجاد کرد  درزمیاهمیلیون دالر آمریکا 

ی مووالی آمریکووا،  هووا شوورکت زمیاووه در ای مطالعووهدر ( 6077)میشوورا 

قرار دادنود و بوه ایون موضووع      موردمطالعهسیاسی  ازلحاظیی را ها شرکت

بوه آرا   مسوتقیماً صاای  مالی آمریکوا   گری البی های هزیاهدست یافتاد که 

محققان نشوان   .مالی اصلی ارتباط داشت ایه الیحه درزمیاه گذاران قانون

الیحه موالی   75از  درصد 5تاوا  6002و  6000 های سالکه بین  دهاد می
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 72 کوه  درحوالی قواعد مالی بوه قوانون بودنود،     شدن تبدیلاصلی به دنبال 

 .قانون شدند داشتاد تبدیل به تری سادهقانونی که قواعد  96از  درصد

OECD  مصوادره  گوری  البوی از حرکات فعوال   اساادی را 6005در سال ،

 .بحران مالی مکرر ارائه کرد (regulatory capture)مقررات 

 

 نابرابری و فساد بر حک مت تأثیر

کوه   ایون اسوت  رشد اخیر نوابرابری   درزمیاهاصلی تحقیقات گذشته  سؤال

و در  انود  داشوته خوود   های چوارچوبچگونه افراد برگزیده سعی در تحمیل 

زیاه برای بقیه افوراد جامعوه بورای خودشوان ماوافعی ایجواد       ازای تولید ه

، فساد دلیل روشای بر گسوترش نوابرابری نیسوت اموا      ورکلی به .اند کرده

و ایون اسوااد نشوان     انود  کورده  آوری جمو  از نویسادگان اساادی را  برخی

که چگونه افراد برگزیده از سوی دولت و از  ریق رف  محدودیت،  دهد می

حراجوی و پوایین، اعطوای مجوزهوای      باقیموت عمومی  های یدارایانتقال 

محققوان   .گیرنود  میقرار  موردحمایتپرسود، مجوز یا قراردادهای عمومی 

کوه در آن رونود    کااد میبه روشی اشاره ( 6076؛ فریلاد 6076استیگلیتز )

به افراد ثروتماود بیشوتر از بقیوه افوراد     « خواری رانت»جاری سیاسی برای 

موالی از سووی دولتموردان،     هوای  کموک نقل و انتقاالت و  .کاد میکمک 

، اجرای ضوعیف قووانین رقوابتی    کاد میقوانیای که رقابت در بازار را کمتر 

 ها شرکتی از مزایای سایر ماد بورهاجازه  ها شرکتمقرراتی که به  موجود،

از رفتارهوای   هوایی  نمونهبه بقیه افراد جامعه  ها هزیاهیا تحمیل  دهد میرا 

 .(6076استیگلیتز )هستاد  خواری رانتمول مع

کوه در آن   شوود  میتوسط نیروی محرکه جدیدی تقویت  خواری رانتروند 

شوامل مشواوران سیاسوی، مشواوران      تریاشوان  اصولی )بازیگران چادگانوه  

در  شووان چاوودوجوی هووای نقوو بووا ( کوواران پیمووانعمووومی، رسووانه،  

به این ( 6005)، ودل برای مثال .کااد میسیاسی شرکت  های گیری تصمیا
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آمریکا از افرادی که برای دولت فدرال  چوارم سهکه  کاد میموضوع اشاره 

خصوصی هستاد که وظوایف دولتوی را انجوام     کاران پیمان، از کااد میکار 

، سردرگمی میان بخ  خصوصی و دولتوی  (6005)ودل به گفته  .دهاد می

که وی آن  پردازد می یا دورهناشی از این سااریوست که در آن به توصیف 

 .نامد میزیاد  باقدرتیا کارگزارانی « برگزیدگان یهسا»را 

و شوفافیت   پوذیری  مسوئولیت  درزمیاوه این نیروی محرکه جدید چالشی را 

 نظور  اتفواق در مشوکلی  ( 6072)و پیت  یگلیتزاست .مسائل ایجاد کرده است

نوام حووزه   اسوت و آن را بوا    ایجادشوده مخفی  نوادهای وسیله بهدارند که 

تضعیف اسوتانداردهای   اش وظیفهکه  شااساد می( jurisdiction)قضایی 

« پاووان  های جیب»این  .هاست آنو شفافیت مالی  ها شرکتجوانی برای 

که  کااد می تر سادهفرار از پرداخت مالیات را  روند هاو  پولشویی روندها 

ری در ثوروت  نوابراب  قبوول  غیرقابول ماتوی به ایجاد جرم و میوزان زیواد و   

 .شود می

ناهماهاگ قوانین، قواعود   کارگیری بهناشی از  تواند میانواع نابرابری  دیگر

 گونوه  ایون ( 6071)بورت   -دیویود  .و روند سازمانی بوه دلیول فسواد باشود    

از انگیوزه و شوکل آن،    نظور  صور  ، خوواری  رشوهکه  کااد می گیری نتیجه

ین و تخطوی از ایون قواعود    قوان کارگیری بهدلیلی بر اثبات ناهماهاگی در 

جدا از تضعیف قوانین، فسواد باعوث ایجواد بودبیای و عودم اعتمواد        .است

در ایون حالوت،    .(6005آنودریو  ) شوود  موی عمومی نسوبت بوه دولتموردان    

مطالعات نوعی همبستگی مافوی و قووی را میوان اعتمواد و فسواد نشوان       

 .(6070موریس و کلیسار ) دهاد می

 

 ر نابرابریدلیلی ب عن ان بهفساد 

ارتباط میان فساد و نابرابری بوه   درزمیاهعظیمی از مطالعات گذشته  حجا

بوه   توانود  موی فسواد   .است یافته اختصاصفساد بر نابرابری  توجه قابل تأثیر
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 های جریانتوزی  درآمد، استفاده از  :اشکال زیر باعث افزای  نابرابری شود

 .عمومی های هزیاه درزمیاه گیری تصمیاکمکی و 

 

 فساد بر ت زیع درآمد تأثیر

بور سوط  رشود     تاووا  نوه که فسواد   دهد میمطالعات دو دهه گذشته نشان 

اقتصادی اثر داشته است بلکه بر چگونگی توزی  سوود رشود اقتصوادی در    

پوول در سوال    المللوی  بینگزارشی از صادوق  .جامعه نیز اثرگذار بوده است

، 7557تا  7550 های سالدر آنالیز رگرسیون بین کشورها  براساس، 7555

که افزای  نقطه انحرا  معیار برای فساد ماجر بوه کواه     دهد مینشان 

گوپتوا،  )در سوال شوده اسوت     درصود  7.5درآمد برای افراد فقیر تا میوزان  

رشوود اقتصووادی پووایین، سیسووتا مالیوواتی  .(6006توورم -داوودی و آلونسووو

 تأثیربرای  ذکرشدهیل دال ازجملهپایین مخارج عمومی  و سط  دارانه جانب

 .مافی فساد در نابرابری درآمد هستاد

در اغلب مطالعات پیشین، توزی  درآمد با توسعه پایدار و رفواه اجتمواعی در   

 هوای  سوال کشوور بوین    770در تحقیقی میان ( 6070)آدیت  .ارتباط است

، به این نتیجه دست یافت که درک و تجربه فساد در سط  6007تا  7552

 .رشد در اصول ثوروت سورانه شوده اسوت      فراوانلی باعث کاه  باالی م

 .کاد میآدیت دلیل این موضوع را مداخله مافی فساد در توسعه پایدار بیان 

کوه افوزای  فسواد ماجور بوه افوزای         دهاد میمطالعات همچاین نشان 

و  شووود مووینووابرابری در درآموود  (Gini coefficient) ضووریب جیاووی

و آمریکوا  ( 6007برمپونوگ   -گیموا )در آفریقوا   مختلفوی از آن  هوای  نمونه

سوت کوه   ا در حقیقت، غور  ایون   .موجود است( 6005دیاسر و گونالپ )

و در اکثر  گیرند میقرار  موردبررسیاحتمالی مقوله فساد به دقت  نفعان یذ

دولت برای  های ظرفیتتضعیف  باعثموارد درآمد باالیی دارند که این کار 

راه دیگری که در آن فساد ماجور بوه توزیو      .شود میتوزی  مااسب مااب  
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به نف  افراد ثروتماد  دارانه جانبایجاد سیستا مالیاتی  شود مینابرابر ثروت 

بر تسویل روند فرار مالیاتی از  ریق فساد  .(6006 .گوپتا و همکاران)است 

 .گوذارد  موی  تأثیرمالیات و توزی  عادالنه ثروت  آوری جم دولت در  توانایی

وه بور ایون، ممکون اسوت ایون وضوعیت ماجور بوه ایجواد فشوار بور            عال

وضعیت مالیاتی آتوی را بورای جبوران نوابرابری      تواند میکه  شود میسیست

بوه   توانود  موی ی برای جبوران  وجود چاین مقیاس .کادتقویت ناشی از فساد 

از  ریوق   شوان  یاتیمالد که رفتارهای فرار افراد برگزیده این انگیزه را بده

 ای چرخهو این موضوع باعث ایجاد خرید تشدید شود  سیاسی و نفوذفساد 

که افراد فقیر نسبت به فسواد   شود میباعث  ها فعالیتاین  .شود میمعیوب 

شوند و تمایل کمتری برای دریافت پاسوخ مااسوب از سووی     پذیرتر آسیب

 .(6071چن )دولتمردان داشته باشاد 

 ایجادشوده است که بوه دلیول فسواد    مبحث پایانی درباره نابرابری فزایاده 

است و با کاه  مااب  موجود برای مخوارج اجتمواعی باعوث بودتر شودن      

مافوی بور    تأثیری تواند می، فساد عالوه به .شود میجایگاه افراد فقیر جامعه 

 وپورورش  آموزشخدمات بوداشتی و  ماناد میکیفیت و کمیت خدمات عمو

ایجواد افوت    بور که فسواد   دهد یمیک مطالعه فیلیپیای نشان  .داشته باشد

نمرات آزمون، پایین آمدن سط  کیفی مدارس و کاه  میزان رضایت بور  

در خودمات بوداشوت    .(6005آزفر و گورگور ) گذارد می تأثیربازده آموزشی 

در فوراها کوردن درموان، افوزای       تأخیرماجر به  تواند میعمومی، فساد 

آزفور و  )از کیلیایوک هوا شوود     زمان انتظار برای بیماران و اسوتفاده کمتور  

کوه بوه دلیول     انود  رسیدهتعدادی از مطالعات به این نتیجه  .(6005گورگور 

اد به توان میاجتماعی ن های برنامهبیشتر در  گذاری سرمایهوجود فساد، حتی 

 .(6076سوریادارما )دست یاباد  موردنظرنتایج 

که رفواه   دهد میاواد فساد و نابرابری درآمد در آفریقا پیش درزمیاهتحقیقی 

استفاده از مااب  داخلی را  تواند میبیشتر شوروندان در کشورهای آفریقایی 
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 هوای  کموک نیازی به درخواست  که درحالیبدون وجود فساد افزای  دهد 

 .(6007برمپونگ  -گیما)خارجی نباشد 

 

 کمکی خارجی های جریانفساد و 

ارتبواط بوین فسواد و     درزمیاوه متااقضوی را   هوای  فرضیهتحقیقات گذشته 

که  دهد میبعضی از مطالعات نشان  .دهاد میارائه  مالی خارجی یها کمک

بوا بوبوود رونود حکوومتی و اصوالحات       توانود  میمالی خارجی  یها کمک

ایون   .سازمانی، و با بازسازی جامعه مودنی بوه کواه  فسواد کموک کاود      

لب بوا میوزان   اغ خواری رشوهکه  کاد میموضوع به این حقیقت ارتباط پیدا 

کارآمد و پایدار مرتبط است  های سازمانحقوق پایین و یا به ظرفیت ایجاد 

ون ریوج  )کمک کاود   خواری رشوهبه کاه  انگیزه و فرصت  تواند میکه 

بووه ایوون نتیجووه  ( 6009)در همووین راسووتا، توواوارس   .(6007گووا و ودر 

توا  کمکوی، فسواد را    های جریاندرصدی  است که افزای  یک یافته دست

 .درجه کاه  داده است 0.6میزان 

هرچاد سایر تحقیقات به این موضوع اشاره کردند که جریان پوولی باعوث   

؛ آلسویاا و ودر  6007؛ نواک  6076آسوونگو  ) شود میافزای  احتمال فساد 

جریوان کمکوی بور کیفیوت      توأثیر در تحقیقی درباره ( 6007)ناک  .(6006

 7575-7555 های سالشور بین ک 50از  گیری نمونه، در یک داری حکومت

رانتوی بورای کشوور     عاوان بهبه این موضوع دست یافت که جریان کمک 

توا   دهد میو به کشورها این امکان را  رود میکمک به شمار  کااده دریافت

در اداموه،   .هزیاه پیشگیری از اصالحات سازمانی را متحمل شووند  بتواناد

 .اد موجب فسواد شووند  توان میکه جریان کمکی  رسد میوی به این نتیجه 

باعوث   تواند میکمکی  مالی که جریان کاد مینیز اعالم ( 6000)سونسون 

 .هستاد چادتکهقومی  ازلحاظدر کشورهایی که  ویژه بهافزای  فساد شود 

 هوای  کموک که وابسوتگی بواال بوه     داشتاداظوار ( 6001)براتیگام و ناک 

  ووور همووینیووات و مال آوری جموو خووارجی، انگیووزه دولووت را بوورای    



  همه باهم علیه فساد                                                              
 

1  

 

 

 

 

 

 

 تاووا  نوه ، جریوان کمکوی   درنتیجوه  .دهد میدولت کاه   پذیری مسئولیت

 .دهد میرا کاه   داری حکومتبلکه کیفیت  شود میموجب افزای  فساد 

تحقیقوی از کشوورهای جاووب صوحرای آفریقوا بوین        براساساین نتیجه 

( 6006)آلسوویاا و ودر  .اسووت آمووده دسووت بووه 7556تووا  7577 هووای سووال

 7555توا   7557 هوای  سالکشور بین  29کمکی و فساد را در  های نجریا

قرار دادند که در آن اثری از رابطه میان افزای  جریان کمکی  تحلیلمورد 

 .با کاه  فساد دیده نشد

 هایشان یافتهدلیل قابل قبولی برای تضاد شماری از مطالعات سعی داشتاد 

دالگوارد و اولسوون    سواس برا .جریان کمکی و فسواد ارائوه دهاود    درزمیاه

، بوه میوزان کموک    بورعکس ، اثر جریان کمکی بر روی فسواد، و  (6005)

سووطوح پووایین کمووک، موفقیووت بیشووتری در کوواه  فسوواد  :ارتبوواط دارد

دوجانبوه   های کمککه  کاد میاین یافته را تائید ( 6077)چارون  .اند داشته

از سوال   ادجانبوه چ هوای  کمکمعااداری بر میزان فساد ندارد و ایاکه  تأثیر

 .به بعد حتی باعث کاه  فساد شده است 7557

 7555 های سالاز  شده آوری جم  های داده،  بق (6076)اوکادا و سامرس 

کمکوی زموانی    هوای  جریوان ، به این موضوع دسوت یافتاود کوه    6005تا 

، کمک چادجانبه های باگاهاد باعث کاه  فساد شوند که از  ریق توان می

فساد در حالتی کاه  پیدا   ور همینو  دوجانبهنه از  ریق  باشد شده ارائه

 .درحال مبارزه با فساد باشاد موردنظرکه کشورهای  کاد می

به تفاوت دیگری نیوز اشواره کردنود؛ زموانی کوه      ( 6079)آسونگو و جالل 

دلیول تمایول   کمک دریافت شده برای مصار  عمومی خرج شود، فساد به

 هرچاود ؛ رود موی از مقامات دولتی رو به افوزای   خوارانه به رفتارهای رانت

خصوصوی باشود فسواد     گوذاری  سورمایه زمانی که هد  از جریان کمکی، 

 .کاد میکاه  پیدا 

در مطالعه اخیرشان درباره ارتباط میان جریان کمکوی  ( 6075)ماارد و ویل 

در بوازه   توسوعه  درحوال کشور  77از  ها دادهاز  ای مجموعه براساسو فساد 
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، به رابطه معااداری میان هر دو متنیر دست نیافتاد و 6005تا  7552 زمانی

بور گسوترش فسواد نودارد و      تأثیریادامه دادند که جریان کمکی   ور این

بورای اختصواص    کااده کمککشورهای  های انگیزهمیزان فساد بر  متقابالً

کمکی به دلیل فساد  های جریان، انحرا  درهرصورت .ندارد تأثیریکمک 

 .شود میبرای توسعه و کاه  فقر و نابرابری  ها کمکن  استفاده از این ما

 

 عم می های هزینهفساد و 

 خوواری  رانوت ی پیشین بر این موضوع اذعوان دارنود کوه فسواد و     ها یافته

از  ریق ماحر  کردن انگیزه مقامات دولتی و تنییر دادن مخارج  تواند می

 توأثیر اص ماواب  عموومی   سوودآور بور اختصو    های پروژهعمومی به سمت 

فساد برای بوی  از   های شاخصبا استفاده از ( 7555)پائولو مائورو  .بگذارد

 درزمیاوه چادین کشوور   های داده، 7555تا  7556زمانی صد کشور در بازه 

 تحلیل براساسکرد و  آوری جم  را مخارج دولت بادی  بقهاثرات فساد بر 

آموزشوی   هوای  هزیاوه فساد بر روی  یرتأث ا العاتی را در مورد، ها دادهاین 

 .ارائه کرد

 ها بخ است که چرا بعضی از  شده ارائهدو دلیل برای توضی  این موضوع 

دلیول   .هسوتاد  فساد گونوه بیشتر مستعد رفتارهای  ها بخ نسبت به سایر 

پوس   .که رانت وجود دارد شود میدر فضایی ایجاد  خواری رانتکه ایناول 

 چادجانبوه  یکوارپردازان انحصوار   وسیله بهباال که  ریآو فنبا  هایی ورودی

 هوای  فعالیوت در صاای  نظامی بر  المللی بیناست ماناد تجارت  شده ایجاد

دوموین دلیول،    .(7555موائورو  )ماناد آموزش ارجحیوت دارد   سودآورکمتر 

اسوت؛ یعاوی    کاری پاوانمائورو به آن اشاره دارد، درباره ضرورت  کهچاان

مووانی الزم اسووت کووه اعمووال فسوواد گونووه بوورای انجووام  ز کوواری پاوووان

که ساج  ارزش واقعی آن، ی نیاز دارند؛ جاییهای بخ شان به های فعالیت

دلیول  توضی  دیگر برای انحرا  در مخوارج عموومی بوه    .کار سختی است
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حسابرسوی   هوای  سوازمان در  ویوژه  بوه سازمانی ضعیف و  های کاترلفساد، 

 .(7557داوودی  ازی و )است  نیافته توسعه

 67از  آموده  دسوت  بوه تحقیقی از ا العوات   وسیله به اخیراًی مائورو ها یافته

 قرارگرفتوه موورد تائیود    6077توا   7555در بازه زمانی  OECDکشورهای 

کوه بوه    دارند میاین نویسادگان اظوار  .(6075جکوویز و دروبیزووا )است 

ت عمووومی هووای دفوواع و خوودما درزمیاووهدلیوول فسوواد، مخووارج دولتووی  

آموزش، بوداشت، فرهاگ  درزمیاهمخارج عمومی  که درحالی، یافته افزای 

 خصوصاًرفتارهای فساد گونه بر نابرابری،  تأثیر .است یافته کاه و مذهب 

است، با در نظور گورفتن ارتبواط     وپرورش آموزش موردنظرکه بخ  زمانی

بووه  در آمووزش و توسووعه اقتصوادی، ماجور    گوذاری  سوورمایهمثبوت میوان   

 .شود میجلوگیری از رشد اقتصادی 

 

 نابرابری درنتیجهفساد 

باعوث   توانود  موی که در شورایط خواص، نوابرابری     دهاد میمحققان نشان 

در بعضوی از مووارد،    .(6005؛ یو و خاگرام 6005اسالنر )تقویت فساد شود 

 تا از شود میماجر به ایجاد رفتارهای فساد گونه  المللی بین  ور بهنابرابری 

در موارد دیگر، نوابرابری   .مااف  یک گروه یا یک فرد خاص محافظت کاد

باعوث   توانود  موی کوه در بسویاری جووات     رود میعاملی به شمار  عاوان به

 .سوولت در انجام انواع خاصی از فساد شود

 

طای  افاراد برگزیاده    وسایله  باه یاا مناباب   مصادره اما ا   

 گراییفرآیندهای سیاسی و حامی

 .رود موی به شومار   ها فرصتو  ها انگیزهاز  ای مجموعه عاوان بهفساد اغلب 

بوه درخواسوت توزیو  دوبواره      احتماالًدر مواجه با نابرابری فزایاده، جامعه 

 .(7557ملتوزر و ریچوارد   ) دهود  موی درآمد و مالیات بیشتر واکوا  نشوان   

 یوزه انگ، افوراد برگزیوده   شود میفشار توزی  دوباره درآمد بیشتر  که درحالی
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اسی ایجاد تا اعتبار سیاسی بیشتری بخرند و فساد سی کااد میبیشتری پیدا 

برتری خودشان را  دیگر عبارت بهاثر بگذارند و یا  ها گیری یاتصمکااد تا بر 

مطالعوات،   برخوی  براسواس  .(6009اشلیفر  گلیسر، شیاکمن و)تثبیت کااد 

یوو و  )شوتر اسوت   بی تور  یکدموکراته نابرابری در ایجاد فساد در جامع تأثیر

، فساد سیاسی یا (6005)ی کافمان و ویسات ها یافته بق  .(6005خاگرام 

دارد،  سوازی  خصوصوی برای ا میاان از رونود قوانونی سوعی در     گری البی

زموانی   توانود  موی ، و ناماود  می« فساد قانونی»چیزی که نویسادگان آن را 

بواال و میوزان   ( یوه اول)ایجاد شود که میزان نابرابری پایین، میوزان درآمود   

کوه از دیودگاه محققوان نووعی آگواهی       -افراد پایین باشد پذیری مسئولیت

در شورایط   .جمعی از رفتارهای فسواد گونوه توسوط افوراد برگزیوده اسوت      

 درنتیجوه افوراد بواال باشود،     پذیری مسئولیتاقتصادی مشابوی، اگر میزان 

راد برگزیده اعتراضات وسیعی صورت خواهد گرفت که در چاین شرایطی اف

دیگر نخواهاد توانست در قدرت باقی بماناد، و درنوایت حتی دیگور فسواد   

اگرچه، زمانی که میزان نابرابری بواال و میوزان    .قانونی ها را نخواهد داد

درآمد پایین باشد، بدین معای که افراد جامعه توانایی و قودرت برخوورد بوا    

ندارند، افراد برگزیوده بوه    موفق های خیزشافراد برگزیده را با شکل دادن 

خواهاود بوود    غیرقوانونی ن شوکل از فسواد   توری  سادهو  ترین سطحیدنبال 

 .(6005کافمان و ویسات )

از اصالحات ارضی میان کشوورهای   ای مقایسهدر یک تحقیق ( 6071)یو 

تجربی از مصادره و حامی گرایی  ای نمونهکره جاوبی، تایوان و فیلیپین به 

از نتایج ایجاد نوابرابری بوه دلیول فشوارهای بواالی       دست یافت که ناشی

که موفقیت در کشورهای کره و  رسد مییو به این نتیجه  .توزی  دوباره بود

تایوان و شکست در کشور فیلیپین در اصالحات ارضوی بوه دلیول عوامول     

خارجی ماناد تودیدات کمونیستی ازسوی کره شمالی و چوین و فشوارهای   

ارضی و حذ  تسلط افوراد برگزیوده بور کشوور در     آمریکا برای اصالحات 

 .بورای حمایوت از قشور کوارگری بوود      کمونیسوتی  هوای  فعالیوت پاسخ به 
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افراد برگزیوده را از چاگشوان    های زمیناصالحات ارضی در کره و تایوان، 

 .و توزی  عادالنه و برابری از درآمد و ثروت را برای همه فراها کرد درآورد

موه اصوالحات ارضوی شکسوت خوورد و ثروتماودان       در کشور فیلیپین برنا

صاحب زمین به قدرت و تسلط خود ادامه دادند و نابرابری نیوز بوه هموین    

در سطوح نابرابری بعد از اصالحات ارضی  هایی تفاوت .دلیل ادامه پیدا کرد

انوواع فسواد    گیوری  شوکل در هر کشوری ماجر به ایجاد ساختار  بقاتی و 

 های موقعیتاد برگزیده عالقه زیادی برای مصادره در فیلیپین، افر .شود می

از  شدت بهبرای اصالحات ارضی،  ها درخواستدولتی دارند و به دلیل ادامه 

 بور ابرسوازی   توأثیر در کوره و توایوان،    .کااود  میمااف  خودشان محافظت 

بورای تصواحب زموین و     هوایی  گورای  اصالحات ارضوی باعوث کواه     

دولتی و همچاین حامی گرایی شده  های عیتموقی برای مصادره های انگیزه

 .است

 

 برای فساد« ناخ استه» ساز زمینه عن ان بهنابرابری 

 هوا  آنکوه در   دهاود  موی مطالعات پیشین سااریوهای متفاوتی را پیشواواد  

 برخوی  .ماجور بوه تقویوت فسواد شوود      توانود  میناخواسته   ور بهنابرابری 

افراد فقیور نسوبت بوه اجحوا       که کااد می تأکیدمطالعات بر این موضوع 

مقامات و برگزیودگان بورای    توجه جلبند و توانایی کمتری در پذیرتر آسیب

را  پذیری آسیباین ( 6071)آسالنر و روستین  .دارند مسائلشانرسیدگی به 

شوروندانی  تر کرده تحصیلجوام   :دهاد میسطوح آموزشی توضی   ازلحاظ

در عوو ، جووامعی بوا     .کااد میولید با توانایی بیشتر برای کاه  فساد ت

، شووند  موی نیز محسووب   تر کرده تحصیلبالقوه جوام    ور بهبرابری بیشتر 

مافووی  تووأثیرمتنیووری بووا  عاوووان بووهنووابرابری اقتصووادی  کووه ازآنجووایی

( board based education)آمووزش حضووری    بور  ای مالحظوه  قابول 

 .شود میمحسوب 
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 باعث تسویل فساد شود اثرگوذاری  تواند میراه دیگری که در آن نابرابری 

در هموین راسوتا، یوو و     .بر هاجارها و باورهای اجتماعی درباره فساد است

کشوور، بوه    765، در یک مطالعه آماری میان کشووری در  (6005)خاگرام 

قووانین و   این نتیجه رسیدند که نابرابری بر باور موردم دربواره مشوروعیت   

است و باعث افزای  میزان تحمل فسواد   معکوس گذاشته تأثیر ها سازمان

باشود،   شوده  محکومدر بسیاری از جوام ، حتی اگر فساد آشکارا  .شده است

 .ماندگاری آن با رفتارهای فسادگونه بیشتر تثبیت خواهد شد بازها
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 عملیات کارواش

  در تاریخ برزیل فساد رس ایی ترین بزرگاقدام علیه 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                           
1. https://www.theguardian.com/world/2017/jun/01/brazil-operation-car-wash-is-this-the-biggest-corruption-scandal-in-

history 
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 لادن شب نیمه پرواز ماتظر پلیس، مأمور ایشی، نیوتن ،6075 ژانویه 71 در

 سوابق  مودیر  یک .بود ساده او مأموریت .بود ریودوژانیرو گاالئو فرودگاه در

 را او بوود  قورار  ایشوی  .بوود  هواپیما در پتروبراس، برزیل، نفت ملی شرکت

 توسوط  تحقیوق  برای و کرده بازداشت برزیل خاک به گذاشتن پا محض به

 .کاد دستگیر انکارآگاه

 
 هوا  ایون  .رسید نمی نظر به مومی موضوع خیلی کار کواه پلیس این برای

 کوه  بوود  کوارکرده  آن در کوه  بوود  خواری رشوه ضد عملیات بسیار از یکی

 شد می محو دوباره چیز همه بعد و شد می ها روزنامه تیتر مدتی برای معموالً

 .پرداختاد می کارشان ادامه به نیز مجرمین و

 بوا  کورِورو  نسوتور  یعای ایشی، هد  آمد، فرود هواپیما باالخره که اگامیه

 داشوت  قورار  راسوت  سمت از تر پایین آن چپ سمت که نامتقارن ای چوره

 اشوتباه  کوه  گفت ایشی به او .بود شااسایی قابل مسافران میان در راحتی به

 او و اده می انجام را خود کار فقط من که داد پاسخ نیز ایشی و است کرده

 .کاد ارائه قاضی به را شکایت  تواند می

 .شود آزاد صب  از قبل تا داشت انتظار او .زد زنگ وکیل  و برادر به کرورو

 هوا ده .بوود  زده دسوتباد  مظاوون  به همین برای .داشت توهماتی نیز ایشی

 و ثروتماود  افوراد  چگونوه  که بود آموخته او به پلیس نیروی در تجربه سال

 ایون  برای دلیلی بار این البته .کااد فرار قالب از سرعت به ادوانت می بانفوذ

 .کرد می فرق موضوع و نداشت وجود کار
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 شده نامیده کارواش عملیات و شد کرورو دستگیری به ماجر که تحقیقاتی

 را آن مطبوعوات  ابتودا  در .بوود  فساد سابقه بی شبکه یک کشف پی در بود

 ولوی  کردنود  توصویف  برزیول  تواریخ  در فساد رسوایی ترین بزرگ عاوان به

 ایون  .شود  بواز  موضووع  به نیز خارجی یها شرکت و کشورها پای زودی به

 مودیران  به دالر میلیارد 5 از بی  غیرقانونی های پرداخت کشف به پرونده

 شودن  کشویده  میلیاردرهوا،  افتوادن  زنودان  بوه  سیاسی، احزاب و ها شرکت

 و موالی  ماواب   به ناپذیری جبران یها آسیب ایجاد و دادگاه به جموور رئیس

 موضووع  ایون  .شود  ماجور  جووان  یها شرکت ترین بزرگ از برخی شورت

 گورفتن  قورار  فروپاشوی  آستانه در و دولت یک رفتن کاار موجب همچاین

 .شد دیگری

 کارگزارانی روی بر ابتدا و شد آغاز 6071 مارس ماه ابتدای در عملیات این

 از و بودنوود معوورو  (پووول سوویاه بووازار سوووداگران) دلریوووس بووه کووه

 پولشوویی  بورای  هوا  کوارواش  و ها بازین پمپ ماناد کوچک وکارهای کسب

 بواسطه ها آن شد متوجه که زمانی پلیس اما .بود متمرکز ندکرد می استفاده

 کوار  کاسوتا  روبرتوو  پوائولو  پتروبوراس،  نفتوی  شرکت در اجرایی مدیر یک

 .هسوتاد  تری بزرگ چیزهای دنبال به ها آن که ندفومید خیلی زود کااد می

 ای پیچیده العاده فوق و گسترده ای شبکه ها دادستان تا شد موجب پیوند این

 چگونوه  که کرد اعترا  بازجویی تحت ستاکا .کااد کشف را اداری فساد از

 از بواالتر  مبالغ با را قراردادهایی تعمداً پتروبراس مدیران دیگر و کرورو او،

 حفوواری، اداری، وسوواز سوواخت بوورای مختلووف یهووا شوورکت بووا معمووول

 بوا  نحوو  ایون  بوه  که پیمانکارانی .ندکرد می ماعقد ها کشتی و ها پاالیشگاه

 یوک  تضومین  صوورت  در کوه  نود کرد می توافق شد می بسته قرارداد ها آن

 های صادوق به را قرارداد هر از درصدی 5 تا 7 سوا ها آن سودآور، تجارت

 .کااد واریز ای محرمانه

 از پتروبوراس  مودیران  ،هوا  صادوق این به دالر ها میلیون جایی جابه از پس

 و بودند کرده ماصوب تازگی به که سیاستمدارانی به کمک برای ها پول این
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 انتخابواتی  های کمپین از هد  .ندکرد استفاده بودند شده معرفی حزب به یا

 سووامداران  و اندهادگ مالیات حمایت دالر ها میلیون با و ها آن وسیله به که

 سیاسوتمداران  فقط این اما .بود قدرت در حاکا ائتال  حفظ شدمی برگزار

 ای رشووه  بود پیوسته معامله این به که هرکسی .ندشد می ماتف  که نبودند

 هوای اتومبیول  ماناود  هدایایی قالب در یا و بود نقد یا که بود کرده دریافت

 هوای  قوایق  یوا  و ولکوس ر های ساعت ،قیمت گران هاری کارهای لوکس،

 گوذاری سوپرده  سووئیس  هایحساب در کالنی مبالغ .بود بالگرد و تفریحی

 یهوا شورکت  یوا  کشوور  از خوارج  اموالک  معوامالت  از ریق یا و بود شده

    کوردن  پاووان  بورای  پوول  انتقوال  وسوایل  .بوود  شوده  پولشویی ترکوچک

 .ودبو  پیچیوده  عمودی  صوورتی بوه  هوا آن ثبوت  عودم  یوا  و پول هایریشه

 پوولی  کوچک های بسته با سالخورده قا رهای که کردند کشف ها دادستان

 وآمد رفت در دیگر شور به شوری از سرعت به شد می وصل بدنشان به که

 .بودند

 
 ارزش بواالترین  داشوتن  بوا  شرکت این .نبود عادی شرکت یک پتروبراس

 عاووان  به و التین آمریکای در شرکت ترین موا( بدهی ترین بزرگ و) بازار

 در سعی که شد می محسوب ظوور حال در اقتصاد یک برای دار پرچا یک

 - ویکوا  بیسوت  قورن  در نفوت  اکتشوافی  حوزه ترین بزرگ از برداری بوره

 .داشت -ریودوژانیرو ساحل عمیق های آب در نفت جدید بزرگ های میدان

 و اردد عوده به را برزیل در گذاری سرمایه کل هشتا یک از بی  پتروبراس
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 به ها پاالیشگاه و سازی کشتی ساختمانی، یها شرکت در را کار هزار صدها

 المللوی  بوین  کاادگان تأمین با ای گسترده تجاری روابط و است آورده وجود

 .دارد سامسونگ ساگین صاای  و رولزرویس ازجمله

 ریاسوت   وول  در .داشوت  قورار  نیوز  برزیول  سیاسوت  مرکوز  در پتروبراس

 های پست داسیلوا، لوال کارگران حزب رهبر 6070 و 6009 سال جمووری

 توا  داد پیشواواد  حوزب  ایون  سیاسوی  متحودان  بوه  را پتروبراس در اجرایی

 اسوتراتژیک  و تجواری  اهمیوت  .آورد دسوت  بوه  کاگره در را ها آن حمایت

 نظوارت  هود   را آن آمریکا ملی امایت آژانس که بود حدی در پتروبراس

 ایون  اسورار  بتووان  اگور  کرد، ثابت کارواش یاتعمل که  ور همان .داد قرار

 .کرد باز را دولت اسرار توان می کرد، باز را شرکت

 هموین  توا  .کردنود  صحبت به مجبور را اجرایی مقامات بازرسان ،همه بااین

 هاسوت  مدت برزیل در مصونیت فرهاگ .نبود تصور قابل موضوع این اواخر

 موردبررسوی  کرورو پتروبراس ییاجرا مدیر کهزمانی اما .است فرما حکا که

 بازداشوتگاه  در کوه  هاگوامی  .بوود  تنییور  درحوال  واحوال اوضاع گرفت قرار

 دراز جایی چاین در اتوان می چطور :گفت نیتباعص با گرفت جای فرودگاه

 ساعت یک از کمتر در .بخوابی ایستاده یتوانمی :گفت او به ایشی ؟بکشا

 بعود  .شود  بیودار  خوواب  از صوب   2 ساعت در تاوا و رفت خواب به کرورو

 را شوما  مون  ،رسیانمی آن به :داد پاسخ ایشی که کرد صبحانه درخواست

 .ببرم کریتیپا به باید

 فاصله با .است پارانا جاوبی ایالت پایتخت کارواش، تحقیقات قلب کریتیپا،

 ایون  بوا  چادانی فاصله ،برزیلی معیارهای با ریودوژانیرو، از کیلومتری 515

 لادن" عاوان به کریتیپا .هستاد جدا ها از فرهاگی، ازلحاظ اما دارد،ن شور

 تمایل کردن زندگی مدار قانون برای آن مردم زیرا ،شود می شااخته "برزیل

 در .دارنود  برزیول  شومال  در دیگور  بوزرگ  شوورهای  سواکاان  از بیشتری

 هوای  سیاسوت  پیشورو،  عموومی  ونقول  حمول  سیستا برای اخیر، های سال

   بوا  .اسوت  شوده  المللوی  بوین  تحسوین  موجب گراییمدرن و طیمحی زیست
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 قضوات،  خوا ر  بوه  حاضور  درحوال  کوارواش،  عملیوات  لطوف  به ،حالاین

 .است شده مشوور آن پلیس و ها دادستان

 هرگز تحقیقات این بود ممکن ساده، اصالحی اقدام یک بدون ،وجود بااین

 کوارگران  حوزب  رهبور  نعاووا به لوال از بعد روسف دیلما .نیافتد جریان به

 پوی  در .شد ائتالفی دولت رئیس 6070 سال تخاباتبعد از ان و یافت دست

 بوا  کورد  سوعی  روسف ،6079 سال در کشور سراسر در فساد ضد تظاهرات

 را مردم ،یافته سازمان تقلب کردن ریشه برای سری  ردیابی قوانین تصویب

 مظاونوان  بوه  مشوروط  عدهو و زنیچانه برزیل، در بار اولین برای .کاد آرام

 کااود  معامله مظاونان با ادتوان می ها دادستان که معای این به شد؛ پذیرفته

 افوراد  دستگیری به ماجر تواند می که ا العاتی درعو  را ها آن احکام و

 .دهاد کاه  شود، تر موا

 سورجیو  بر عووده  کریتیپا در پرونده بر نظارت

 بوه  هکو  بوود  ای بلادپایوه  جووان  قاضوی  مورو،

    یوودتأی بووا تووا کوورد کمووک هووا دادسووتانی

 بوه  مودت   ووالنی  "پیشگیرانه هایبازداشت"

 زنودانیان  ،هوا  پرونوده  اتفواق  بوه  قریب اکثریت در .کااد وارد فشار مظاونان

 قاضی .بودند فقیر قشر از ند،شد می اعاده زندان به دادگاه از قبل که برزیلی

 را کردن آزاد ضمانت قید به هایاک آن و برداشت غیرمعمولی گام یک مورو

 اسوتفاده  از جلووگیری  بورای  را کار این او ظاهراً .نپذیرفت ثروتمادان برای

 داد انجام ها آن علیه اتوامات از فرار برای سیاسی یا اقتصادی نفوذ از ها آن

 .بمان زندان در یا کن معامله یا :بود این کرد می وارد ها آن به که فشاری و

 از گروهوی  بوه  او .شود  می مواجه انتخاب این با که نبود یکس اولین کرورو

 مدیران ها آن میان در که بود پیوسته کارواش عملیات ویژه خیلی مظاونان

 سیاستمدار دو یا یک حتی بعدها، و ثروتماد کارآفریاان بزرگ، یهاشرکت

 بورای  هوا آن .بودنود  کریتیپوا  بازداشتگاه در هاماه که داشتاد وجود قدرتماد

 های سلول در زندگی .بودند زندانیان دیگر از شدن جدا به مجبور خود فظح
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 را تجملوی  زندگی تجربه که ثروتماد فوق زندانیان این برای نفره سه تاگ

 .داشت سازگاری برای جدی مشکالت ظاهراً کرورو .بود آور شوک داشتاد

 داشوتن  دماناو  امتیازاتی نبودند، دادستان با همکاری به حاضر زندانیان اگر

 بوا  مالقوات  از پس مظاونین از بسیاری .رفت می بین از ورزش و تلویزیون

 مواه  چاود  بورای  هوا  آن از بعضوی  .دادند می انجام را معامالت خود عزیزان

 .خوردند شکست پایان در ها آن تقریباً همه اما کردند، مقاومت

 نایو  کوه  کردنود  شکایت موضوع این از توجیوات از برخی با دفاع وکالی

 متومان چراکه است؛ بوده غیراخالقی و مشکوک قانونی ازلحاظ ها تاکتیک

 حاکی ها نظرساجی اما .کااد می کاری هر بیایاد بیرون زندان از ایاکه برای

 عملیوات  یوک  بوا  فسواد  قودیمی  مشکل ایاکه از مردم عموم که بود آن از

 مربووط  جزئیات روز هر تقریباً .بودند خوشحال است شده مطرح ملی بزرگ

 در دهاده تکان اتوامات از دیگر یکی یا و پلیس العاده خارق عملیات یک به

 پرداختی رشوه دالر دو میلیارد از بیشتر .داشت قرار ها روزنامه اول صفحات

 .شود  کشوف  قراردادها برای اودبرشت عمرانی شرکت ازسوی پتروبراس به

 گوشوت  باودی  سوته بشورکت   پرونده با ارتباط در سیاستمدار هزار از بیشتر

JBS چووار  و شودند  موتوا  نمایاودگان  از تون  50 حوداقل  .شدند دستگیر 

 .گرفتاد قرار موردتحقیق پیشین جموور رئیس

 خوود  خشا ها برزیلی از بسیاری بود، بزرگ بسیار رسوایی ابعاد که ازآنجایی

 کوارگران  حوزب  در دیگوران  و روسوف  لوال، ابتدا - سیاستمداران متوجه را

 برزیول  در ها سوسیالیست که ندکرد می ماتقل را پیام این ها نامهروز .کردند

 ماناود  چراکوه  .بود تر مبوا مراتب به واقعیت البته .بودند مشکل این مسئول

 دهاوده  اداموه  هوا  آن گیرد می قرار مسیر این در که دیگری بزرگ حزب هر

 کوه  بوود  کوارگر  حوزب  ایون  درواقو   و بودند نیز پیشین های دولت مشکل

 .بورود  پی  تحقیقات داد اجازه که بود گذاشته اجرا به را قضایی حاتاصال

 عملیوات  بورای  مسوتقلی  دادسوتان  نبوود،  6079 سال در مستقر دولت اگر

 .نداشت وجود کارواش
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 اسوتقالل  و کارآمودی  بوا  سیاسوت  دنیای برخال  ها روزنامه نویسان مقاله

 موردم  ،رفوت  موی  انیرستور به مورو که زمانی .بودند موافق کریتیپا قضایی

 :زدنود  می فریاد ها خیابان در معترضان .زدند می دست برای  و ایستادند می

 مووج  ایون  از نیوز  فودرال  پلویس  ایشوی  ."جموووری  ریاسوت  برای مورو"

 در مظاونوان  بازداشوت  مسوئولیت  که ازآنجایی و نماند نصیب بی ها تحسین

 هور  در تقریبواً  بوود،  دادگواه  و بازداشوتگاه  بوه  ها آن کردن راهی و فرودگاه

 .شد می دیده پرونده به مربوط ویدئو و تصویر

 کاود  موی  سوعی  و کاود  موی  برخورد محتا انه موضوع این با شخصاً ایشی

 جوای  بوه  شوورت   کوه  کاود  می بیان او .دهد کاه  را نقش  متواضعانه

 عموومی  توجوه  و تحسوین  موورد  او .اسوت  افتواده  دام بوه  که است رسیده

 دهود  موی  توضوی   او .شوود  همراهوی  محافظوان  سوی از باید و قرارگرفته

 امضواء  او بوه  کوه  کورد  مجبور را او رانادگی و راهامایی پلیس یک بار یک

 او از کوارواش  عملیوات  زنودانیان  خویشواوندان  حتی که آن تر عجیب .بدهد

 را او کوار  چقودر  که گویاد می و بگیرد سلفی عکس ها آن با که خواهاد می

 .کااد می تحسین

 دیود  او .بوود  خواص  کارواش عملیات که است شده متوجه گویدمی یایش

 بوه  شوروع  او .ماناد می آنجا در بلکه افتاد می زندان به تاوا نه ثروتماد تجار

 دسوتگیر  فقورا  تاووا " اسوت  معورو   کوه  هستا کشوری در من :کرد فکر

 .اند افتاده زندان به ها میلیونرها حاال اما ،"شوند می

 مقاموات  از را خوود  توجوه  کوارواش،  عملیوات  .بود راه در بیشتری چیزهای

 نمایاودگان  و سوااتورها  .داد تنییور  سیاسوتمداران  بوه  بوزرگ  یهوا  شرکت

 .بودنود  مصون پیگرد از که بود مدیدی یها مدت بودند فاسد که ای کاگره

 درحوال  هقضوایی  قووه  .بوود  شده باز قانونی پیگرد برای ایپاجره اکاون اما

 قودیمی  هوای  وفاداری و بود شده جواا انتخاباتی های زهحو بود، گیری اوج

 .بود کرده شکستن به شروع
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 هوا دادستان برزیل، سیاستمداران قدرتمادترین از یکی انداختن دام به برای

 .کردند ریزیبرنامه کرورو دادن قرار  عمه از استفاده با را ناب عملیات یک

 .شد می محسوب کرورو یقدیم همکار یک کارگر حزب رهبر آمارال سااتور

 .بودنود  کوار  مشونول  براسوپتر در باها 6007 تا 6000 های سال در ها آن

 بورای  را غیرقوانونی  هوای  کمک و شد آمارال وفادار باده کرورو آن از پس

 کورورو  دستگیری از بعد آمارال .داد افزای  بود آن حامی آمارال که حزبی

 توا  بوود  راهوی  جستجوی رد باابراین .است خطر معر  در که دانست می

 در کورورو  پسور  برناردو با را مالقاتی او .شود کرورو کردن صحبت از مان 

 .داد ترتیب را برازیلیا شور

 و کورد  دیودار  تولیوپ  رویوال  هتول  در برناردو با آمارال ،6075 نوامبر 1 در

 کوه  کورد  مطورح  را اظواراتی سااتور .کرد ضبط را مکالمه مخفیانه برناردو

 مبلغ است حاضر که بود کرده پیشاواد آمارال .شد مطرح مطبوعات در بعداً

 سوکوت  برابور  در مواه  در دالر هوزار  79 ماهانوه  عالوه به دالر میلیون یک

 توانود  موی  کوه  گفت او شد رد پیشاواد این که هاگامی .کاد پرداخت کرورو

بوود  برناردو پرسویده   که هاگامیو  بدهد زندان از را برناردو پدر فرار ترتیب

 بورای  خاصی قاضی روی بر خود نفوذ از اوچگونه؟ او توضی  داده بود که 

 جزئیات با او سپس .کاد می استفاده خانگی بازداشت به کرورو زندان تبدیل

 شود، غیرفعال تواند می زندانی الکترونیکی تگ چگونه که داد توضی  دقیق

 تواند می کرورو سپس .کاد فرار شود ردیابی ایاکه بدون تواند می او باابراین

 را چیوز  هموه  آموارال  و کاود  فورار  پاراگوئوه  بوه  خصوصی هواپیمای یک با

 .کرد خواهد ریزی برنامه

 کوه  دادنود  دسوتور  شوایدند،  را شوده  ضبط صدای ها قاضی ایاکه محض به

 ایون  .شود بازداشت عدالت اجرای از جلوگیری برای تو ئه اتوام به سااتور

 نشوده  دسوتگیر  گذشوته  سال 90 ی در وریساات هیچ .بود مومی تصمیا

 .بود
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 کرد موافقت بالفاصله او .شد دستگیر 6075 نوامبر 62 روز صب  در لاآمار

 غیرقوانونی  های فعالیت مورد در را چیز همه و کاد همکاری بازجویان با که

 بوه  موتوا  را او کوه  - روسوف  جمووور  رئویس  ازجملوه  دیگر سیاستمداران

 مودیر  عاووان  به سابق جموور رئیس لوال درمورد عدالت اجرای از جلوگیری

 .کاد بیان -کرد پتروبراس

 بود کرده دهی سازمان را خود های پرداخت که بود لوال که کرد ادعا سااتور

 از خواسوت  موی  کوه  زیورا  کاود؛  خارج کشور از را کرورو که خواست او از و

 فوت ن شرکت مقامات و سیاستمداران بین مذاکرات در که نزدیک  دوست

 گفتاد و کردند رد را اتوامات روسف و لوال .کاد محافظت ،داشت مشارکت

 را او لاآموار  ماتقدانِ که درحالی .دهد نجات را خود تا گوید می دروغ لاآمار

 بوه  قودرت  دادن با خواهد می ایاکه بیان با او اما ند،کرد می متوا خیانت به

 ارائه خودش از ریت مثبت تصویر کرد سعی کاد عمل ملت  نف  به عدالت

 .دهد

 صوحبت  دولوت  با که بودم کسی من چون :کرد بیان ایمصاحبه در آمارال

 صوحبت  برزیول  پیشورو  بازرگانان با ،کردممی صحبت پارلمان با ،کردممی

 .باشد تواند می تحقیقات حوزه در من همکاری که نداشتا شکی ،کردم می

 تورین  سواکت  از کوی ی در خوود  خانوه  در مفیدش همکاری خا ر به لاآمار

 احتمال یپاجره او .گرفت قرار خانگی بازداشت تحت سائوپائولو هایمکان

 به نیاز سیستا که است معتقد او .گذاشت باز سیاست به را خودش بازگشت

 گرفتوه  دسوت  در را قودرت  کوارگر  حزب کهزمانی از فساد زیرا دارد، تنییر

 .است شده تثبیت و گسترده بسیار است

 هوای  کمپوین  .اسوت  پوذیر  آسویب  بسویار  فساد برای برزیل یسیاس صحاه

 از یکوی  در شوورها،  و ایوالتی  فدرال، سط  سه در حزب هاده با انتخاباتی

 تقریبواً  و شووند  موی  اداره پرهزیاوه  بسویار  جووان  کشوورهای  تورین  بزرگ

 بوه  قودرت  .یابود  دسوت  اکثریوت  به سیاسی گروه یک که است غیرممکن

 بورای  احوزاب  سوایر  بوه  پوول  پورداختن  و ابوات انتخ در شدن برنده معاای
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 نیواز  پوول  زیادی مبلغ به موضوعات این دو هر که است هاائتال  تشکیل

 انتخواب  قدرت برزیل، سیاست در جوایز ترینبزرگ از یکی درنتیجه .دارند

 توانود موی  اجرایوی  مدیر هر زیرا است؛ دولتی یهاشرکت در ارشد مدیران

 ها آن بیشتر که کاد، دریافت پیمانکار یها شرکت زا را رشوه دالر ها میلیون

 .شوند ماتقل کمپین های صادوق به ادتوان می

 بوا  مبوارزه  وعده با ها آن .باشد متفاوت باید کارگران حزب که شد می تصور

 .شودند  بلعیده فساد توسط خودشان زودی به اما .شدند انتخابات برنده فساد

 یوک  بوا  لووال  جمووری ریاست اباتانتخ در پیروزی از پس 6006 سال در

 تاظویا  با را جزئی احزاب حمایت دفترش رئیس .افتاد گیر کاگره در اقلیت

 پرداخوت  سواختمانی  یهوا  شورکت  توسوط  عمودتاً  هک ماهانه های پرداخت

 داد اجازه کارگران حزب به اما بود، غیرقانونی کار این اگرچه .خرید ،شد می

 کاه  در یتوجو قابل های پیشرفت لوال هدور اولین .دهد انجام را کارها تا

 سوه  از یک هیچ .داد انجام زیست محیط کاترل و اجتماعی های هزیاه فقر،

 چوون  متأسوفانه  .نرسویدند  دسوتاوردی  چاوین  بوه  ازآن پس کارگری دولت

 اصول بر دستاوردها این ،رسیدمی پارلمان به رشوه کمک با لوال اصالحات

 .بود نشده باا اخالقی درست

 هیچ کارگران حزب شد، ماتشر 6001 درحال ماساالئو رسوایی که گامیها

 نداشوت  خود ائتالفی شرکای به پول پرداخت کردن متوقف جز به ای گزیاه

 در اکاوون  او آنکه بدتر .شد متوقف مجدداً کاگره در حزبی اقلیت با لوال و

 بوه  او موضووع  این از جلوگیری برای .داشت قرار شدن متوا خطر معر 

 جاوب   حوزب  یعاوی  آورد روی خوود  حوزب  رقبوای  تورین بوزرگ  از کیی

 هموان  از پیونود  ایون  .تمر میشل رهبری به (PMDB) برزیل دموکراتیک

 .بود شکست به محکوم به ابتدا

(PMDB )موضو   هرگوز  اموا  اسوت،  برزیول  در سیاسی حزب ترینبزرگ 

 بورای  که دهدمی ترجی  و است نپذیرفته را رهبری نق  یا و ایدئولوژیک

 از قلمکواری  شوله  آش حوزب  ایون  .کاود  همکواری  هوا  دولت با امور انجام
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 هوای  دمووکرات  سوسویال  و کوار  محافظه روستایی مالکین شامل هایی جااح

 مشوترک  زمیاوه  تاووا  که سابق های چریک و انجیلی گرایان ملی تا شوری

 دولتوی  پسوت  با که است هایی رشوه و اعتبار حامیان، حفظ به تمایل ها آن

 داشته دخالت برزیل مدرن تاریخ در فساد رسوایی هر در حزب .است مراهه

 آوردن دست به عو  در .شد معامله وارد باابراین بود، ناامید لوال اما .است

 المللوی بوین  بخو   کاتورل  تمر حزب به کارگران حزب کاگره، در حمایت

 بخ  این مدیر کرورو سپس .داد می را آن از ناشی درآمدهای و پتروبراس

 کواری  ایون  .باشود  داشوته  یهایپرداخت مختلف کارفرمایان به بود مجبور

 و نشد کافی وجوه پرداخت به موفق کرورو 6005 سال در .بود کااده خسته

 .شد گیری کااره به مجبور

 جولیوو  .اسوت  شوده  بورده  کوارواش  عملیوات  هایشوادت در بارها تمر نام

 از پوول  کوه  است گفته یموادس و وسازساخت شرکت یک مشاور کامارگو

 ارشود  نمایاوده  که است هشد می ماتقل گر البی یک به مستقیماً پتروبراس

 تمور  کوه  داد شووادت  صواعتگر  یوک  .اسوت  بووده  تمور  و PMDB مالی

 هکورد  موی  مدیریت حزب کمپین های صادوق در را غیرقانونی های پرداخت

 کوه  دالری هوا  میلیون کاترل تا است گرفته برعوده را حزب رهبری و است

 معواون  .گیورد  دسوت بوه  را است جریان در ادبرشت شرکت و پتروبراس در

 6.9 مخفیانه او 6071 سال در که داد شوادت جموور رئیس پیشین سیاسی

 .است کرده اهدا تمر سیاسی کمپین به دالر میلیون

 "نواموفق  " اموا  "فریباوده " پیشاوادها گفت و کرد رد را اتوامات این تمر

 بقیوه  .نشد گرفتار کسی هیچ تقریباً اتوامات  والنی فورست ودباوج .بودند

 کوافی  شوواهد  که گفتاد هادادستان .نشد واق  موردقبول او علیه هاشوادت

 .آمد می نیافتای دست نظر به تمر .ندارد وجود

 سوقوط  آن اصولی  دلیول  .شود  رکوود  با مواجه اقتصاد 6072 سال اوایل در

 بودتر  را مشوکل  کوارواش  عملیوات  حقیقاتت اما بود، کاالها جوانی قیمت

 تجواری  مبوادالت  توا  بودند داده دستور پتروبراس به ها دادستان .بود کرده
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 ترین بزرگ اودبرشت، ازجمله قرارداد  ر  یها شرکت از بسیاری با را خود

 فلوج  هوا پروژه .درآورد تعلیق حالت به التین آمریکای در ساختمانی شرکت

 .شود  برابر دو سال دو عر  در بیکاری نرا و ندشد اخراج کارگران .شدند

 که را ای کاگره نمایادگان آمارال بازداشت .شد فلج نیز سیاسی های فعالیت

 شووکه  بودند متکی او های حمایت به قضایی تعقیب از ماندن مصون برای

 .شد تر خصمانه احزاب بین روابط و کرد

 از روسوف  جمووور  سرئوی  بوه  کوه  کورد  بیوان  ایمصاحبه در آمارال سااتور

 نوداده  گوش او اما است، گفته کارواش عملیات در رفتن پی  زیاد خطرات

 کوه  کرد می فکر و گرفت می کا دست را کارواش عملیات همیشه او .است

 .کاد می تر قوی را او

 به داشت دستبه را امور زمام سال 79 که را کارگران حزب مردم، اکثریت

 تصویب میزان .کااد می سرزن  سیاسی یناامید و اقتصادی فالکت خا ر

 هوای  مووارت  دلیل به کاگره در حتی او .شد میرق تک روسف دولت لوای 

 .داشوت  کمتوری  مقبولیوت  اسوتبدادش  و ناپذیریانعطا  ضعیف، ارتبا ی

 کوه  بودنود  خشومگین  هوا  برزیل کاگره قدرتماد نمایاده و سااتور چادین

 ائتال  ارشد اعضای از یا و کاد مین متوقف را فساد تحقیقات جموور رئیس

 .کاد مین حمایت حاکا

 کردن متوقف برای تالش در کانوا، ادواردو کشور، در سیاستمدار فاسدترین

 PMDB حزب در تمر متحدان از یکی کارواش عملیات کردن ماحر  یا

 همچاوین  او .بوود  زیرکانوه  یهاتاکتیک و ها رح اجرای به مشوور که بود

         شووواهد دنبووالبووه .بووود کووارواش عملیووات یهووا ندادسووتا اصوولی هوود 

 حواوی  کوه  سووئیس  در او بوانکی  حساب از 6075 سال در شده آوریجم 

 درآمود  از فراتور  کوه  اعتبواری  هوای کارت گواهی و دالر میلیون 5 از بی 

 کوه  اتواماتی برابر در او حمایت از کارگران حزب بود، او شده اعالم ساالنه

 متقوابالً  کانووا  .برداشوت  دسوت  بود کرده وارد او به گرهکا اخالقی کمیته

 میوان  هوا  بودجوه  جایی جابه -کرد متوا مالی های سوءاستفاده به را روسف
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 از بسویاری  .برسود  نظور  بوه  بوتور  دولت مالی اوضاع ایاکه برای هاحساب

 .بودنود  داده انجام مصونیت از برخورداری با را کاری چاین قبلی های دولت

 توا  داشوت  ایبوانوه  بوه  نیواز  کوارواش  عملیوات  اهدا  .نبود این نکته اما

 .برگردد اعتصاب

 در تحقیوق  برای را لوال موقت  ور به ها دادستان ،6072 مارس 1 تاریخ در

 نیوز  دیگوری  اتواموات  .کردنود  بازداشوت  پتروبوراس  بازپرداخت  رح مورد

 هووای پرداخووت درمووورد ازجملووه داشووت، وجووود نفوووذ اعمووال درمووورد

 نزدیکوان  بوه  وابسوته  یها شرکت به اودبرشت شرکت که ای تمادانهسخاو

 79 در بعود  هفتوه  یوک  ضوددولتی  معترضوان  از نفر هامیلیون .داشت لوال

 زنودان  لبواس  کوه  درحوالی  لووال  های عروسک و آمدند ها خیابان به مارس

 بوه  که داشتاد خود دستان در جاروهایی یا و بود دستانشان در بود، برتا 

 .بود دولتی سیستا کردن تمیز به ازنی معاای

 واضو   چادان اما بودند، مادبوره سیاسی فساد از شک بدون روسف و لوال

 شخصوی  ماواف   برای مادی بوره این که روسف درمورد خصوص به نیست

 توجوه  قابول  هاآن به زنادگانتومت از بسیاری ریاکاری برعکس .باشد بوده

 بوه  کوه  کسوانی  از بسیاری آوریل، ماه در پارلمانی استیضاح جلسه در .بود

 تور جودی  تخلفواتی  برای خودشان آن از پی  دادند، رأی روسف برکااری

 .بودند قرارگرفته بازپرسی مورد یا محکوم

 روسوف  استیضواح  فرآیاود  کوه  می، ماه در

 جمووور  رئویس  تمور  میشول  داشوت،  ادامه

 از تون  هفت و او نام که هرچاد .شد موقت

 تحقیقوات  در بار ینچاد اشکابیاه اعضای

 انتقواداتی  .بود شده مطرح کارواش عملیات

 در را ثبوات  از سوطحی  تا است شده انتخاب دلیل این به تمر که شد مطرح

 شور در قاضی یک سوی از که هاگامی حتی .کاد تضمین آشوب دوره  ی

 از و شود  محکووم  انتخابواتی  قوانین نقض به 6072 جون در تمر سائوپولو
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 در تنییوری  شود،  محروم سال هشت برای دولتی هایولیتمسئ داریعوده

 .داشوت  مصوونیت  او موقوت  جمووور  رئویس  عاووان  به .نشد ایجاد وضعیت

 بوا  بوود،  شوده  شوروع  سیستا از فساد سازی پاک برای که کارواش عملیات

 به قدرت اوج به رسیدن برای خودخواه حزب یک رهبر ترین بدنام به کمک

 .رسید پایان

 دادگواه  توسوط  ها جرم اعالم اگرچه نامیدند، کودتا یک را آن روسف حامیان

 تمور  .شد اعالم مجلسین از مومی اکثریت و کارگران حزب ماصوب عالی

 اسوت،  کرده تجربه را سیاسی اختالفات از  والنی دوره برزیل :کرد اعالم

 کوه  شد مشخص بعداً هرچاد .است قرارگرفته مورداحترام اساسی قانون اما

 .حفظ خود بوده است و نه نجات ملی او حامیان از یاریبس انگیزه

 اسوتعفا  بوه  مجبوور  او وزرای از تون  سوه  او، یجموور رئیس نخست ماه در

 کوه  بود هاآن همراه تلفن محرمانه مکالمات شدن فاش درنتیجه که شدند

 را کارواش تحقیقات خواهد مین که دلیل این به روسف که ندکرد می تأکید

 .شود برکاار، باید دبرسان پایان به

 توقوف  در هوا آن قودم  اولین قدرت دایره از کارگر حزب انداختن بیرون اما

 قاضوی  زاواسکی توری :داشتاد دیگری مشکل هاآن .بود کارواش عملیات

 بود کرده ثابت که کسی ،کرد می نظارت تحقیقات بر که عالی دادگاه ارشد

 .است فسادناپذیر

 مایلی 750 در هواپیمایی 6077 ژانویه 75 تاریخ در رعدوبرق یک  ول در

 ممکن .شدند کشته آن سرنشین چوار تمام و کرد سقوط ریودوژانیرو غرب

 واقعیت این نباید اما شود، تلقی هوایی حادثه یک عاوان به حادثه این است

 .بود زاواسکی هواپیما سرنشیاان از یکی که داشت دور ازنظر را

 در زاواسوکی  .کورد  مطورح  را هوایی  وءظنسو  ناگزیر حادثه ماهیت و زمان

 عملیوات  متعودد  تحقیقوات   وول  در زیوادی  اعترافات و ها شوادت جریان

 و برزیل در را بیشتری سیاستمداران رفت می انتظار که داشت قرار کارواش
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 در که کردند اظوار اش خانواده .کاد درگیر التین آمریکای کشورهای سایر

 .بودند ردهک دریافت را تودیداتی سال  ول

 کوه  دهود  می نشان خلبان کابین در صدا ضبط و هواپیما از اولیه یها یافته

 باتجربه فرد یک نیز هواپیما خلبان .است نداشته وجود مکانیکی نقص هیچ

 رکوورد  یوک  دارای برزیول  در کوچک هواپیماهای اما .است بوده رتامو و

 که دهد می نشان جمعی یها رسانه های زنی گمانه .هستاد وحشتااک ایمای

 ایاکوه  یوا  و اسوت  داشوته  ارتفواع  تشخیص در مرگبار اشتباه یک خلبان یا

 .اند شده کثیف بازی یک قربانی آن مسافران

 در را تحقیقات اعتبار زاواسکی .بود بسیار آن عواقب باشد، چه هر آن علت

 مووارد  برخوی  در و بوود  کورده  حفظ سیاسی شدید های مخالفت با مواجوه

 :گفت مورو قاضی او سپاری خاک مراسا در .بود کرده صادر حکا متوورانه

 " .داشت نخواهد وجود کارواش عملیات او بدون "

 .بوود  عودالت  نظوام  بوا  ارتبواط  در کوارگران  حزب آل ایده تصویر زاواسکی

 مجاز پلیس و ها دادستان قضات، گرفت، دست به را قدرت حزب ازآنکه پس

 دادسوتان  پیشین، کار محافظه حکومت حتت .بودند بیشتری عمل ابتکار به

 که داد اجازه مقابل در لوال .داشتاد بر عوده را بسیاری ناقص تحقیقات کل

 کوه  -جوانوت  رودریگوو  -کااد انتخاب جدیددادستان کل  یک ها دادستان

 حوزب  گوذار  بایوان  لووال  علیوه  اتواموات  که بود او ها و بود مستقل بسیار

 .کرد تصویب را کارگران

 را قودرت  لووال  ایاکه از قبل ":گفت فدرال پلیس اتحادیه از هامبرو لوئیس

 داد، افوزای   را ما بودجه کارگران حزب .نداشتیا قدرتی ما بگیرد دست به

 کوه  اسوت   اوز  ایون  .داد بیشتری قدرت ما به و داد ارتقاء را ما تجویزات

 ".دادند انجام درستی کار ایاکه دلیل به دادند دست از را قدرت ها آن

 .شوود  زاواسکی جانشین تا کرد انتخاب را خود نزدیک متحدان از یکی تمر

 باالترین به کابیاه از مستقیا  ور به دادگستری وزیر مورالس دی الکساندر

 تفکیک درمورد اساسی قانون آشکار نقض یک این .رفت دادگاهی ماصب
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 کردنود،  تأیید را او انتصاب که سااتورهایی از تن چاد .شد می محسوب قوا

 کوارواش  تحقیقوات  جریوان  در هوا  آن از یکوی  و بودند او وزارتی همکاران

 .بود شده محکوم

 کورده  تالش بارها PMDB رهبری تحت حاکا حزب کاگره در زمانها

 از ناشوی  هوای شووادت  توا  دهد تنییر را قانون تا - ناموفق تاکاون -است

 را سیاسوتمداران  از تون  ها ده امر این .باشد قبول غیرقابل دادگاه در دعاوی

 .کااد فرار احتمالی محکومیت از تا ساخت می قادر

 و انود  کرده مقاومت سیاسی فشار برابر در کارواش عملیات بازرسان تاکاون

 از تمرکووز تنییوور از پووس .انوودداده گسووترش را خووود اهوودا  از فورسووتی

 را جدیودی  یها پرونده ها دادستان 6077 آوریل در اودبرشت، به پتروبراس

 هشت ازجمله سیاسی مختلف های  یف از سیاستمداران از تن ها ده درباره

 گسوترش  را خوود  تحقیقات شبکه سپس ها آن .اند بازکرده تمر کابیاه عضو

 در گوشوتی  بادی بسته یها شرکت ترین بزرگ از یکی JBS شامل تا دادند

 مبووالنی پیشواواد  تمور  کوه  اسوت  ادعاشووده پرونوده  ایون  در .شوود  جووان 

 بوه  را تمور  رسمی صورت به کل دادستان .است کرده کانوا به السکوت حق

 را اتواموات  تمر .است کرده متوا کارواش عملیات از جلوگیری در موافقت

 .است کرده رد

 یوک  اودبرشوت  شرکت .است برزیل مرزهای از فراتر مراتب به فساد شبکه

 ریسواختا  عملیات بخ  عاوان به که داشت رشوه برای اختصاصی بخ 

 500 مبلوغ  کشور ده از بی  در قرارداد 700 از بی  در که ،شد می شااخته

 تدارکات کارگزاران از تن ها ده .است داشته غیرقانونی پرداخت دالر میلیون

 در( غیوره  و حفواری  برق، خطوط موادسی، تجویزات) خارجی یها شرکت

 اند داختهپر پتروبراس به خود قراردادهای تضمین برای که هایی رشوه مورد

 که بود رولزرویس شرکت ها آن از یکی .اند گرفتهقرار نظارتی دستگاه هد 

 او بوه  برزیلی و آمریکایی انگلیسی، نوادهای  ر  از که جرائمی دنبال به

 بوه  نیز المپیک و جوانی جام مسابقات .شد هاگفتی ضرر دچار شد تحمیل
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 بور  حاضور  درحوال  بتقل مورد در تحقیقات و اند شده اضافه تحقیقات داماه

 6072 و 6071 هوای  سوال  در مورداسوتفاده  استادیوم 76 از استادیوم ش 

 .است متمرکزشده

 امیدواری این و داد تکان را برزیل اقتصادی و سیاسی زندگی تحقیقات این

 قدرتماودان  و ثروتماودان  درموورد  عودالت  بار یک برای که آورد وجودبه را

 محاکمه برای را راه ایشی توسط کرورو بازداشت که  ور همان .شود اعمال

 در اکاوون  فرمانودار  و کاگره نمایاده سااتور، چادین .کرد باز سیاستمداران

 اودبرشوت  مارسولو  ازجملوه  قدرتماودی  بازرگانوان  همچاین .هستاد زندان

 .انود  گرفتوه قرار زنودان  های میله پشت در وساز ساخت عظیا شرکت رئیس

 مووتوا یووک دادن دسووت از ا رخوو بووه نیووز ایشووی مشوووور پلوویس حتووی

 زموان  هور  از بوی   .شود  گذاشوت  کاوار  کارواش تحقیقات از خواری رشوه

 کوس  هویچ  کوه  دارد وجوود  واقعی حس یک برزیل، اخیر تاریخ در دیگری

 .نیست قانون از باالتر

 قورار  فشوار  تحت جانوت رودریگو کل دادستان .دارد ادامه همچاان داستان

 .انود  کورده  آرایوی  صوف  تحقیقات مقابل در راست و چپ اصلی احزاب .دارد

 درصودی  11 کواه    ریق از را کارواش عملیات تا است تالش در دولت

 نظر باید مورو قاضی و کاد متوقف نیرو تعداد کاه  و فدرال پلیس بودجه

 دارد قصد که را لوال های دادگاه چراکه کاد؛ حفظ خودش به را مردم مثبت

 .است کرده شروع را شود دیدکان جمووری ریاست برای دوباره

 بوین  از را شوده  تشدید نابرابری تا دارد نیاز فساد با مبارزه به مطمئااً برزیل

 را آن ارزش کوارواش  عملیوات  اموا  .برگردد اقتصادی رشد به دوباره و ببرد

 بدهود  دست از را قدرت از کارگران حزب تا شد باعث عملیات این داشت؟

 اموا  اسوت،  فاسد اندازه همان به رسد می نظر به که بیاید کار روی دولتی و

 درحوال  .اسوت  قضوایی  استقالل و شفافیت یارتقا به مایل کمتر مراتب به

 بور  6075 سال تا که است متحدان  و تمر متوجه بسیاری اتوامات حاضر

 و درآمدند زانو به -لوال دوره ملی قورمان - براس پترو .بود خواهاد سرکار
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 نفتی جدید های حوزه از تولید کاترل که دادند ازهاج خارجی یها شرکت به

 اعتبار بی کامالً اصلی سیاستمداران و عمده یها شرکت .بگیرند دست به را

 اعتقاددارنود  هوا  آن بوه  که را کسانی تا کااد می تالش دهادگان رأی .شدند

 .کااد پیدا

 را لبرزی درنوایت کارواش عملیات که امیدوارند هاوز بسیاری ،بلادمدت در

 و پاک سیاستمدارانی توسط که کارآمدتر و تر عادالنه وضعیت با کشوری به

 کوه  دارد وجوود  نیز خطر این همچاین اما .کاد تبدیل ،شود می اداره قانونی

 یک برای راه و بزند زمین به را کشور این شکااده دموکراسی عملیات این

 درموان  را رزیول ب سوازی  پواک  این آیا که این .کاد باز دیکتاتوری حکومت

 .دارد بستگی آیاده به خیر یا کاد می
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 گرجستان در مقابله با  تجربه م فی

 فساد اقتصادی و اداری
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. http://www.iras.ir/fa/doc/note/3164/ 
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موضوعاتی که در رابطه با جمووری گرجستان کمتر بوه آن توجوه    ازجمله
 درزمیاوه قاز شده است، تجربه بسیار موفق و چشمگیر این کشور ماطقه قف

سوال   75و سوالمت اداری  وی   مبارزه با فساد اقتصادی و ایجاد شفافیت 
مبوارزه بوا فسواد در گوزارش سوازمان       درزمیاوه رتبه گرجستان  .تاخیر اس
کشوور   775در بین  11میالدی به رتبه  6072در سال  المللی بینشفافیت 

پوس از  یک سال )میالدی  6001این کشور در سال  799رسید که با رتبه 
، تفوواوت و فاصووله معاووادار و (کاووار رفووتن ادوارد شوووارد نووادزه از قوودرت 

کاه  سط  فساد، رشوه، رانت  درنتیجه .دهد میرا نشان  ای مالحظه قابل
و شبکه الیگارشی، ایجاد یک نظام سالا و شوفا  اداری، اعتمواد سوازمان    

وپوا بوه   پول، بانک جوانی و اتحادیوه ار  المللی بینتجارت جوانی، صادوق 
 95مویالدی بوه    6077گرجستان، تولید ناخالص داخلی گرجستان در سال 
گرجسوتان   یونیو لیم پاجمیلیارد دالر رسیده است که برای کشور کوچک و 

 .رود میشمار ی بهتوجو قابلرقا باال و 
اتحواد   گانوه  پوانزده  یهوا  یجمووور یکوی از   عاووان  بهگرجستان جمووری 

مویالدی بوه اسوتقالل سیاسوی      7557ل جماهیر شوروی زمانی که در سا
 شودت  بوه سیاسی و امایتی با اقتصاد  تر یتوتالدست یافت، وارث یک نظام 

در فرایاوود گووذار از نظووام سیاسووی   .دولتووی، متمرکووز و دسووتوری گردیوود 
اقتدارگرای کمونیستی به نظام لیبرال دموکراسی و نیز از اقتصواد متمرکوز   

 یها یجموورسایر  ماناد بهین جمووری سوسیالیستی به اقتصاد بازار آزاد، ا
شوروی سابق دچار آشفتگی و نابسامانی فراوانی گردید که گسترش فسواد  

جدیود و قدرتماود رانوت و الیگارشوی در      یها شبکه گیری شکلاقتصادی، 
نوادهوا و   سوازی  خصوصوی مختلف و فساد گسوترده در فرایاود    های بخ 

 ازجملوه  ها کارخانهو  ها بانک ،ها شرکت ازجملهمراکز دولتی دوران شوروی 
مجمووع ایون شورایط     .رفوت  مینتایج و پیامدهای موا مافی آن به شمار 

 هوای  سوال میالدی و  7550موجب شد جمووری گرجستان در مقط  دهه 
ابتدایی قرن بیست و یکا میالدی یعای در دوران ریاست جموووری ادوارد  

ن سووطوح فسوواد یکووی از بوواالتری( موویالدی 6009 -7556)شووواردنادزه 
که یوک سوال پوس از     یا گونه بهاقتصادی را در سط  جوان داشته باشد؛ 
میالدی،  بق آمار سازمان  6001برکااری شواردنادزه از قدرت یعای سال 
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فسواد و شوفافیت    درزمیاوه  799، گرجسوتان از رتبوه   المللوی  بوین شفافیت 
ر نامااسبی کشور جوان برخوردار بود که جایگاه بسیا 775اقتصادی در بین 

گرجسوتان   7به همین دلیل مجله معتبر سیاست خوارجی  .رفت میبه شمار 
 .دباالترین سط  برخورداری از فساد در اوراسیا نام ببر عاوان به
اما این روند پس از وقوع انقالب رنگی موسوم به انقالب گل رز در سوال   

دین میخائیول ساکاشوویلی و تنییور بایوا     کار آمودن میالدی و روی  6009
تنییر کرد و جمووری گرجستان در تعامول   جیتدر به ها تیریمدرویکردها و 

با اتحادیه اروپا، سازمان امایت و همکاری اروپوا، بانوک جووانی، صوادوق     
فعال و معتبر در سوط  جووانی    یردولتیغپول و نوادها و مراکز  المللی بین
ایگاه خود چشمگیری ج صورت بهتوانست  المللی بینسازمان شفافیت  نظیر
مطالعوه   .شوفافیت اقتصوادی ارتقوا دهود     مقابله با فساد و ایجاد درزمیاهرا 

سال گذشته حاکی از آن است که عوزم دولوت،    75تحوالت گرجستان در 
در ایون کشوور بووده     ضد فسواد های  عامل کلیدی اجرای موفق استراتژی

و واضو    راتژی شوفا  دولت گرجستان در گوام نخسوت یوک اسوت     .است
بورای اصوالحات   « برناموه اجرایوی  »یک و  6ضدفساداستراتژی به موسوم 

و نظارت بر اجرای اسوتراتژی ضود    ها دستگاهبرای هماهاگی  .تدوین کرد
و  9«دشورای بین نوادی ضد فسا»عاوان  بافساد و برنامه اجرایی، شورایی 

1ملی سالمتسیستا ارزیابی 
تشکیل داد تا از موازی کواری و اقودامات    را 

 .مختلف جلوگیری شود های دستگاهنوادها و  کااده یخاثو بعضاً متقابل 

انود   آن، دولت گرجستان علیه افرادی که در فساد مشارکت داشته موازات به
عوالوه بور ایون، دولوت      .را اعمال کورد  یمجازات، (مقامات بلادپایه ازجمله)

د هایی را که دارای تعوداد بوی  از نیواز کارماو     گرجستان نوادها و سازمان
عملکرد ناکارآمدی داشوتاد را تعطیول کورد و از تعوداد       ورکلی بهبودند یا 

حقوق مقامات و کارکاان عوادی دولوت و پلویس     حال درعین .کاست ها آن
سازی کرد و افرادی که  های دولت را خصوصی کشور را افزای  داد، دارایی

 کردنود را  بورداری موی   های دولت در جوت ماواف  شخصوی بووره    از دارایی

                                                           
1. Foreign Policy 

2. Anti-corruption strategy 

3. Anti-Corruption Interagency Council 

4. National Integrity System Assessment 
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اصالح خودمات گمرکوی و     ها، بوبود در اجرای قانون مالیات .شااسایی کرد
هوا از دیگور    داری و انتصاب مقامات دارای صالحیت برای این بخ  خزانه

بوور دولوت الکترونیووک، کوواه    تأکیود  .اقودامات دولووت ایون کشووور بووود  
هوای   و اسوتفاده از فاواوری   هوای مختلوف   های حضووری بخو    تراکا 

، از هوا  ایون عالوه بور   .ها از دیگر اقدامات دولت بود تراکا دیجیتال برای 
ساده برای  حال درعینها کاسته شد تا یک نظام شفا  و  تعداد انواع مالیات

ه هوا و قووانین مربووط بو     توجه محدودیت کاه  قابل .ها خلق شود مالیات
کوه  « هوای خودمات دولتوی    سالن»وکارهای بخ  خصوصی، ایجاد  کسب
ا العوات و مودارک الزم بوه     تموامی هسوتاد بورای ارائوه     دفاتری درواق 

بخو    .، از دیگر اقدامات این دولت بود«از یک مجرای واحد»شوروندان 
 ها یکالنتر، نیروی پلیس و ها دادگاهموا دیگر اصالحات در حوزه قضایی، 

 بوه موا فساد، رشوه و رانت در گرجسوتان   یها کانونصورت گرفت که از 
 .رفت میشمار 

در سوال   المللوی  بوین و رویکردها، سازمان شفافیت  ها استیساین  تیجهدرن
در  .نامیود  «بوترین فسواد شوکن در جووان   »میالدی، گرجستان را  6070
موفقیوت  یوک   عاووان  بوه میالدی بانک جوانی، از گرجستان  6076ژانویه 

مقابله با فساد یاد نموود و مجلوه سیاسوت     درزمیاهدر جوان  فرد ماحصربه
در  یافتوه  سوازمان وجوود فسواد گسوترده و     معتقود  هوا  سوال ز که خارجی نی

گرجستان بود نیز اذعان نمود که گرجستان تاوا جمووری شووروی سوابق   
 .است که مقابله جدی را با فساد در یک دهوه گذشوته اجورا نمووده اسوت     

مبارزه بوا فسواد در گوزارش     درزمیاهاین تحوالت، رتبه گرجستان  درنتیجه
 775در بوین   11مویالدی بوه    6072در سوال   المللی نبیسازمان شفافیت 

مویالدی، تفواوت و    6001این کشور در سوال   799کشور رسید که با رتبه 
 یروشوا  بوه نموودار زیور    .دهد میرا نشان  ای مالحظه قابلفاصله معاادار و 

فسواد در ده   درزمیاوه گویای روند نزولی رتبه جوانی جمووری گرجسوتان  
مویالدی اسوت کوه از     6072تا  6002 های سالله سال اخیر یعای در فاص

 .تمیالدی رسیده اس 6072در سال  11به رتبه  6002در سال  75رتبه 
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مثبت رضایتمادی افکار عمومی جامعه گرجستان  تأثیرنکته شایان توجه،  
ودن و ملموس بودن مقابله با فساد و عیای ب ز این موضوع است که نشانها

نتایج یک نظرساجی و پیموای    .داری در این کشور استایجاد شفافیت ا
کوه   دهود  موی است نشوان   شده انجاممیالدی  6077اجتماعی که در سال 

موضوع فساد با فاصله بسیار زیاد پس از بیکاری، یکپوارچگی سورزمیای و   
 .فقر در رتبه چوارم اهمیت برای مردم گرجستان قرار دارد

 د، رشوه، رانت و شبکه الیگارشوی پیامدهای موا کاه  سط  فسا ازجمله
در جمووری گرجستان، رشد و توسعه شایان توجه اقتصوادی   (گروه اندک)

 6009 های سالگرجستان در فاصله  .سال گذشته است 75این کشور  ی 
درصد رشد اقتصادی برخوردار بوده  7/5متوسط از   ور بهمیالدی  6077تا 

تولیود   .حفوظ کورده اسوت   درصودی را   7توا   2 اخیر رشد های سالو  ی 
میلیارد دالر رسیده  92میالدی به  6072ناخالص داخلی گرجستان در سال 

گرجسووتان رقووا بوواال و  یونیوولیم پوواجاسووت کووه بوورای کشووور کوچووک و 
نکتوه مووا دیگور، افوزای  اعتمواد جامعوه        .رود موی ی به شمار توجو قابل
کواه    تیجوه درن .در این کشور بوده اسوت  گذاری سرمایهبرای  المللی بین

سط  فساد، رشوه، رانت و شبکه الیگارشی در جمووری گرجستان و ایجاد 
ارت جووانی، صوادوق   و شفا  اداری، اعتماد سوازمان تجو   یک نظام سالا

پوول، بانوک جووانی و اتحادیوه اروپوا بوه گرجسوتان افوزای           المللوی  بین
مویالدی در ماطقوه    6071گرجستان در سوال   .است داکردهیپی توجو قابل
شد و همین امر موجب شوده اسوت کوه    پذیرفته  زاد تجاری اتحادیه اروپاآ

 .حجا تجارت خارجی گرجستان با اتحادیه اروپوا باشود   سوم کی اکاون ها
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اقتصواد گرجسوتان را در    میالدی، 6077بایاد هریتیج نیز در گزارش سال 
و در جایگاه سویزدها در   (Mostly Free) ردیف اقتصادهای عمدتاً آزاد

که این امر ارتباط مسوتقیمی بوا    کشور جوان معرفی نموده است 777بین 
 .اقتصادی در این کشور دارد یریپذ رقابتکاه  سط  فساد، شفافیت و 

میالدی بوه بعود،    6009مجموع این تحوالت گویای آن است که از سال  
و رویکردهای اداری و اقتصوادی   ها استیسی در توجو قابلروند متفاوت و 
اسوت کوه بخو  موموی از آن بوه کواه         داده یروجستان جمووری گر

آن  موازات بهچشمگیر کاه  سط  فساد، رشوه، رانت و شبکه الیگارشی و 
مختلوف دولتوی، قضوایی،     هوای  بخو  ایجاد شفافیت و سالمت اداری در 

، تجربه جمووری گرجسوتان در  رو نیازا .گردد برمیپلیس و نوادهای مالی 
ربوه موفوق از قابلیوت و جوذابیت مطالعوه و      یوک تج  عاووان  بوه این زمیاه 

 .الگوبرداری برای بسیاری از کشورها برخوردار است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  همه باهم علیه فساد                                                              
 

81 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 :معرفی کتاب

 تعارض منافع

در تجارت، حق ق، پزشکی و  ها حل راهو  ها چالش

 عم می گااری سیاست
 

 
 

 نمکس اچ بازرسم .نجورج الون اشتای .دیالن ام کِین .دان اِی مور :تدوین

 انتشارات دانشگاه کمبریج
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 هوا  حکوموت  از موردم  هوای  خواسته ترین اساسی از یکی فساد از یریجلوگ
 از یبرخو  علوت  هکو  اسوت  یحد تا جوام  یبرا مسئله نیا تیاهم .است

 یمعرفو  نیشو یپ وموت کح در موجود فساد را ها حکومت رییتن و ها انقالب
 مختلوف  هوای  شویوه  بوه  توان می را ها حاکمیت در موجود فساد .کااد می

     فسوادها  نیو ا هموه  لهکشوا  هکو  گفت توان می حال بااین .ردک بادی دسته
 ایو  فورد  هکو  معاوا  نیبود  .است مااف  تعار  های موقعیت آمدن وجودبه

 مااف  و یشخص مااف  نیب آن، در هک گیرد می قرار یگاهیجا در سازمان

 ایو  شوخص  ابانتخو  ها موقعیت نیا در اگر .دارد وجود یتعارض یاجتماع
 .داد خواهد را فساد باشد خودشان مااف  سمت به سازمان

 

 
 

 از را ماواف   تعار  های جایگاه دیبا مفاسد از یریشگیپ ماظور به نیباابرا

 در هکو  جامعوه  آحواد  هموه  از تووان  نموی  رایز ا،یده اه ک ای ایببر نیب

 انجام ار درست اقدام هک داشت انتظار اند قرارگرفته مااف  تعار  تیموقع

 هک است ومتکح فهیوظ هک گفت توان می تر عمیق ینگاه با یحت .دهاد
 .داک محافظت فساد های پرتگاه در گرفتن قرار از را خود اانکارک

موضوع خاصی که این کتاب به آن توجه کرده است تعار  مااف  بالقوه یا 
موجودی است که دربرگیرنده اقودامات کارماودانی اسوت کوه آگاهانوه یوا       

داده است در جوت بوبوود ماواف     ها آناآگاهانه از جایگاهی که جامعه به ن
را میزبوانی   هوا  آنکوه   ای جامعوه شخصی خودشان و با هزیاه سوازمان یوا   

 .کااد میبه استفاده  کاد می
این اثر بوه بررسوی تعوار  ماواف       آید برمیکه از عاوان کتاب  گونه همان
 دانشوگاهی کی و مشواغل  تجوارت، حقووق، پزشو    هوای  حووزه در  ای حرفه
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تشوخیص داد کوه ایون موضووعات      تووان  موی  راحتی به؛ هرچاد پردازد می
از هموین رو   .دیگر نیز هسوت  ای حرفه های حوزهبه بسیاری از  تعمیا قابل

 هوای  حوزهاد  یف متاوعی از فعاالن توان میاین کتاب  موردنظرمخا بان 
نیز  و علوم سیاسی صاداقتشااسی، لوم رفتاری، مدیریت، رواناجتماعی و ع

 .باشد
اولوین هود  آن گوردآوردن دانشومادان      .این کتاب دو هد  داشته اسوت 

مطالعاتی گوناگون اجتماعی و علوم رفتاری بورای ارائوه نظورات     های حوزه
تخصصی خودشان درباره موضوع تعار  مااف  حرفه، سوازمان یوا جامعوه    

ماسجا و  های ستسیادومین هد  مطرح کردن مجموعه از  .میزبان است
اجتمواعی   هوای  هزیاوه و نظرات برای کاه   ها دیدگاهمعاادار از این تاوع 

 .این تعار  مااف  میان مااف  شخصی و شنل در سازمان و جامعوه اسوت  
و  از نظورات متاووع و غاوی    ای مجموعوه کتاب هد  اول خود را بوا ارائوه   

در دستیابی  رسد میتخصصی تحقق بخشیده است؛ اما به نظر  های دیدگاه
کمتور   هوا  سیاسوت به هد  دوم موا دوم یعای ارائه مجموعه ماسجمی از 

کتواب در   هوای  فصول و نظراتی در سراسر  ها دیدگاهالبته  .موفق بوده است
هود  اول بوه سومت     عاووان  بهمورد چگونگی حرکت از شااخت موضوع 

کوه   جوام  و فراگیور   کامالًصورتی سازی وجود دارد، اما شاید نه بهسیاست
 .خواناده ممکن است انتظار داشته باشد

شوده اسوت کوه بازتواب چووار       دهوی  سوازمان کتاب به چوار بخ  اصلی 
 هوای  رسوایی بر تکیهتجارت با  :اند گرفتهقرار موردبررسیاست که  ای حرفه

ی دارویوی و  هوا  شورکت حسابرسی، پزشکی با تمرکز بر روابط مالی میوان  
ی روابط کارفرموا و کارماود و تحقیقوات    بر بازنگر تأکیدپزشکان، حقوق با 

هور بخو  از چاود     .عمومی های سیاستبا تمرکز بر تحقیقات  دانشگاهی
 شده تشکیل اند دادهارائه  ها آناز مقاله و همچاین تفاسیری که کارشااسان 

 .است
 

 
 




