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پیشگفتار
ــین دو حــوزة پــژوهش و اجــرا رمــز    ــل ب ارتبــاط متقاب

هـاي  انجـام پـژوهش  . باروري و کارآمدي هر دو حوزه اسـت 
هـاي کـاربردي و رفـع نیازهـاي     ه سـویه محض بدون توجـه بـ  

سازمانی از یک سو و درگیر شدن در سازوکارهاي اجرایی و 
هاي علمی و پژوهشی از سـوي  انجام امور بدون  توجه به یافته

. سـازد هاي فعاالن هـر دو حـوزه را مخـدوش مـی    دیگر تالش
ریزي با وقوف به ایـن مهـم، در تـالش    مرکز پژوهش و برنامه

ط ارگانیک بین بخش پژوهش و بخـش اجرایـی   است تا ارتبا
تهیــه و ارســال مــواد علمــی و . یــا صــفی ســازمان ایجــاد کنــد

پژوهشـی و  گـزارش پژوهشی به واحدهاي اجرایـی در قالـب   
ایـن مرکـز   . هاسـت فصلنامه دانش ارزیابی از جملۀ این تـالش 

نقطه نظـرات آن واحـدها را   ،انتظار دارد به منظور حفظ تعامل
هاي انجام یافته دریافـت دارد تـا آنهـا را    شدر خصوص پژوه

هاي خود در کارهاي آینـده مـورد   به عنوان بازخوران فعالیت
.لحاظ قرار دهد
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کارهاي پژوهشی انجام یافته در مراکز از این رهگذر، 
ــاي     ــا و راهکاره ــوص راهبرده ــان در خص ــی جه ــر علم معتب

ه مختلف مبارزه با فساد و ارتقاي سطح سالمت اداري از جملـ 
-تواند ما را در امور برنامهمنابعی هستند که آگاهی از آنها می

هـاي سـازمان یـاري    ریزي و اجراي بهینۀ وظایف و مسـئولیت 
این تـالش زمـانی ارزنـده اسـت کـه مالحظـات بـومی        . نماید

نگـاهی بـه   کـار حاضـر بـا عنـوان     . العین ما باشدهمواره نصب
-ارهایی را مـی ابعاد مختلف سـازوک راهبردهاي مبارزه بافساد

اند و ما سازي نظام اداري پیشنهاد شدهکاود که به منظور سالم
. توانیم با در نظر گرفتن مالحظات بومی از آنها بهره ببریممی

حسن صفرخانی
ریزي رییس مرکز پژوهش و برنامه
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مقدمه
همراه  و همگام با توسعۀ نظام بوروکراتیک و پیچیـده  

رة امور کشور، کنترل و نظارت در کنار امور شدن دستگاه ادا
روشن اسـت  . ریزي و اجرا اهمیت روزافزونی یافته استبرنامه

خواهانـه در  هاي توسعهکه بدون وجود کنترل و نظارت تالش
ایـن امـر زمـانی    . رسـد ها به سر منزل مقصـود نمـی  سایر حوزه

یابد که ماهیت گسترش یابندگی فسـاد و  اهمیت دوچندان می
امــروزه در . امــدهاي ضــد توســعۀ آن را در نظــر آوریــم    پی

کشورهاي در حال توسـعه بنـا بـه دالیـل متعـدد پدیـدة فسـاد        
براي . اي شده استتبدیل به یک معضل دامنگیر و فلج کننده

-اي از سـوي دانـش  هـاي گسـترده  مقابله با ایـن پدیـده تـالش   

لمللــی هــاي مختلــف و همچنــین نهادهــاي بــینپژوهــان رشــته
گرفته و بدین ترتیـب پیشـنهادهاي مختلفـی از سـوي     صورت 

نوشـتار حاضـر حاصـل تلفیـق ایـن      . آنها ارایـه گردیـده اسـت   
بنـدي آنهـا در قالـب راهبردهـاي مختلـف      پیشنهادها و مفهـوم 

ــاي      ــازار، راهبرده ــاي ب ــادي، راهبرده ــاي نه ــامل راهبرده ش



28گزارش پژوهشی شماره  4

پاسخگویی، حـذف  . باشداجتماعی، و راهبردهاي اجرایی می
فســاد، خصوصــی ســازي، کوچــک ســازي  عوامــل محــرك

ــا     ــت ی ــاي ســطح مراقب ــدنی و ارتق ــۀ م ــت جامع ــت، تقوی دول
هایی هستند که در فرایند مشیهشیاري اجتماعی جملگی خط

.شوندطراحی و اجراي راهبردهاي فوق دنبال می

راهبردهاي نهادي. 1
ســازمان همکــاري و توســعۀ اقتصــادي فســاد را امــري 

,Doig & Riley, 1998)ده اسـت تعریـف کـر  ) تشکیالتی(نهادي

p.47) .شود به این مفهوم که اگرچه فساد توسط افراد انجام می
امــا ریشــۀ اصــلی آن در بافــت نهادهــا و ماهیــت ســاختارهاي  

به سخن دیگر فساد به این خاطر به وقوع . سازمانی نهفته است
پیوندد که مقامات عمومی داراي اختیارات رسـمی زیـادي   می

. ز و کار الزم براي پاسخگویی آنها وجود نداردهستند، اما سا
توانـد  هایی چون حقوق و مزایاي پایین مـی در این میان انگیزه

بـر ایـن اسـاس، راهبردهـاي     . مشوقی براي ارتکاب فساد باشد
نهادي مبارزه با فساد بر این مبنا استوارند که به منظور تقویـت  
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و کارهـایی  تشکیالت دولتی و ایجاد سالمت اداري باید سـاز  
به کـار بسـته شـود تـا بـه افـزایش پاسـخگویی در فراینـدهاي         
رســمی، ایجــاد تضــییقاتی بــه منظــور مجــازات ســوء اســتفاده  
کنندگان از مقام و موقعیت دولتی و باالخره تشویق رفتارهاي 

بــه عــالوه . درســت و در راســتاي منــافع عمــومی منجــر شــود 
رات نهادها ضرورت دارد تا تعریف روشنی از وظایف و اختیا

ارایه گردد تا از این رهگذر مرزهاي حـوزة عمـومی و حـوزة    
با این مقدمـه  . (McKusker, 2006, p.10)خصوصی مشخص شود

پـردازیم  هـایی مـی  مشیاینک به شرح مختصر هر یک از خط
.که در چارچوب راهبردهاي نهادي باید دنبال شوند

پذیريافزایش پاسخگویی و مسئولیت. 1-1
پـذیري در  افـزایش پاسـخگویی و مسـئولیت   به منظور

ــات    ــافی مقام ــارات اض ــرورت دارد اختی ــی ض ــاي دولت نهاده
براي رسیدن به این هدف بانک جهـانی  . عمومی محدود شود

ــد از   توصــیه ــا عبارتن ــه کــرده اســت کــه اهــم آنه ــایی ارای : ه
استاندارد سازي قوانین و مقررات و فرایندهاي اداري، تبیین و 
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سـازي مقـدمات انجـام امـور و     ط، شـفاف تعریف روشن ضواب
به منظور از . باألخره حذف یا کاهش قوانین موازي و متداخل

ــت   ــردن فرص ــین ب ــدهاي     ب ــد فراین ــانون، بای ــرار از ق ــاي ف ه
بـه  . بوروکراتیک درونی شده و در یک جهت هـدایت شـوند  

ــی    ــاختاري م ــارت س ــازوکارهاي نظ ــاد س ــالوه، ایج ــد ع توان
ایـن  2000انک جهـانی در سـال   ب. پاسخگویی را افزایش دهد

پیشنهاد را مطرح کرد که قدرت در بـین ارگانهـاي دولتـی بـه     
1"آمیـز نظـارت متقابـل رقابـت   "نحوي توزیع شود تا از طریق 

,Gillespie & Okruhlik)هاي فساد کـاهش یابـد  بین آنها فرصت

1991, p.82) .     به این ترتیب ایجاد تـوازن قـدرت بـین نهادهـاي
توانـد بـه منزلـه راهکـاري     ذاري و قضـایی مـی  اجرایی، قانونگ

,USAID)براي جلوگیري از سوء استفاده از قدرت تلقی شـود 

-از سوي دیگر یک سـري تشـکیالت مسـتقل نیـز مـی     . (1999

,Kaufmann, 1998).توانند تا حدي وظیفه نظارتی اعمال کننـد 

p.74)  فــراهم کــردن برخــی امکانــات بــراي شــهروندان، نظیــر
هـاي حکـومتی و   به اطالعاتی در زمینـۀ تصـمیم  دسترسی آنها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 mutual antagonistic surveillance
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مشارکت آنها در فرایندهاي سیاسی هم در پیشبرد امر نظارت 
دهی این امکـان  همچنین ایجاد نظام گزارش. بسیار مؤثر است

کند که هـم کارمنـدان و هـم شـهروندان بتواننـد      را فراهم می
در ایـن میـان الزم   . بطور مؤثر مـوارد فسـاد را گـزارش دهنـد    

ست حکومت به توسعۀ قوانین حمایت کننـده از کسـانی کـه    ا
دهنـد مبـادرت کنـد و بـه منظـور      موارد فسـاد را گـزارش مـی   

تضمین عدم سـوء اسـتفاده از فراینـدهاي جـاري بـراي منـافع       
ــه روشــنی تعریــف نمایــد   ــانونی را ب ــر ق شخصــی اعمــال غی

(Martirossian, 2004, p.101).
ــاد د   ــگیري از فس ــانونی پیش ــررات ق ــورهاي مق ر کش

مختلف در اشکال و عناوین مختلفی از قبیل قوانین افشاگري، 
هاي مدیریت تشـخیص خطـا وجـود    هاي رفتاري و سیستمکد

با این حال راهبردهـاي قانونگـذاري   (USAID, 1999, p.9).دارد
تواننـد بـه تنهـایی کارآمـد باشـند و لـذا نیـاز بـه         به ندرت مـی 

پژوهـانی چـون   استا دانشدر همین ر. راهبردهاي مکمل دارند
هاي نظارتی نظیـر کمیتـه   گیلسپی و اوکرولیک تاسیس کمیته
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ــهســانتانام در هنــد و افــزایش میــزان مجــازات  هــاي مربــوط ب
,Gillespie and Okruhlik, 1991).انـد تخلفات  را پیشنهاد کـرده 

p.81) در مقابــل، بانــک جهــانی بــر اقــدامات اجبــارآمیز تأکیــد
-چارچوب صرفاً قانونگـذاري بـراي جـرم   در این . کرده است

تواند کارآمد باشد و لذا سیستم قانونگذاري انگاري فساد نمی
.(USAID1999, p.11 )باید در ارتباط با نظام اجرایی عمل کند

از بین بردن عوامل محرك فساد. 2-1
اقدامات پیشگیرانه براي تغییر رفتارها به تنهایی کـافی  

هـایی نیـز   اقـدامات الزم اسـت مشـوق   در کنار اینگونه . نیست
در ارتبـاط بـا ایـن    . براي پایبندي به قانون در نظر گرفتـه شـود  

-پژوهــان بــه منظــور ایجــاد  شایســتهموضــوع برخــی از دانــش

دهـی درآمـدها بـه    ساالري در ادارات دولتی  بر اهمیت پیونـد 
,Gillespie and Okruhlikانـد شناسی کاري تأکیـد کـرده  وظیفه

1991, p.82)( .  ایــن در حــالی اســت کــه ســازمان همکــاري و
اي اخـالق کـاري را در ایـن    توسعۀ اقتصـادي آمـوزش حرفـه   

از سـوي دیگـر   (Radaev, 2002, p.307)کنـد میـان پیشـنهاد مـی   
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الملـل بـر ایـن بـاور اسـت کـه حقـوق و        سازمان شـفافیت بـین  
پـذیري آنهـا و   مزایاي پرسنل باید متناسب بـا میـزان مسـئولیت   

هـاي مشـابه در بخــش  ابـل انطبـاق بـا درآمــد شـغل    همچنـین ق 
باألخره اینکـه آژانـس توسـعۀ    . (Eigen, 1996).خصوصی باشد

بر مـدیریت بخـش عمـومی    ) USAID(المللی ایاالت متحدهبین
اي، هـاي اجرایـی، آمـوزش حرفـه    تأکید کرده و ایجاد انگیزه

حذف مشاغل غیر ضروري و افزایش حقوق را پیشنهاد کـرده  
(USAID, 1999, p.13).است

راهبردهاي بازار. 2
پژوهـان بـر ایـن باورنـد کـه توسـعۀ       گروهی از دانـش 

تواند مشکل فسـاد سیسـتماتیک را   بخش خصوصی رقابتی می
بر اساس رویکرد این راهبردها دخالت حکومت در . حل کند

هاي اقتصادي منجر به اختالل در قانون عرضـه و تقاضـا   حوزه
هـاي اداري  هاي فساد در قالـب اخـاذي  و متعاقباً ایجاد فرصت

بـراي حـل ایـن    . (Gillespie & Okruhlik, 1991, p.81)شـود مـی 
. مشکل الزم است دولت تن به خصوصی سازي واقعی بدهـد 
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کوسکر در این راستا استدالل کرده است کـه در شـرایط   مک
هاي دولتی فضاي کافی براي عقالنیت اقتصـادي  وجود کنترل

راین الزم است دولت براي پیشـبرد سیاسـت   وجود ندارد و بناب
,McCusker 2006)خصوصی سازي جامع و منسجم تالش کند

p.9) .  از سوي دیگر ممکن است در برخی شرایط خاص فسـاد
-در جریـان توسـعۀ سـرمایه   . هایی به همراه داشـته باشـد  مزیت

داري در تعــدادي از کشــورهاي آســیایی فســاد امــري شــایع   
ایـن حـال بـه طـور کلـی فسـاد بـه جـاي         بـا  . (Khan, 2002)بـود 

ــدي و    ــزایش کارآمــدي موجــب بســط مقــررات ضــد تولی اف
الزم بـه تأکیـد اسـت    . شودخواري میهاي رشوهافزایش زمینه

که انجام اصـالحات اقتصـادي بـویژه در کشـورهاي در حـال      
که هنوز نهادسازي کافی ندارند با فساد همـراه خواهـد   توسعه

استدالل کـرده اسـت کـه    (p. 72 ,1998)با این حال کافمن. بود
افتـد کـه سیاسـت    این وضـعیت صـرفاً در شـرایطی اتفـاق مـی     

سـازي و انجـام اصـالحات بطـور نـاقص طراحـی و       خصوصی
در شــرایطی کــه ایــن سیاســت بطــور کارآمــد و  . اجــرا شــود

سنجیده طراحی شود و در فرایند اجرا با شفافیت همـراه باشـد   
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به عالوه، به استدالل وي .موجب رشد و اثربخشی خواهد شد
توانـد  دخالت حدأقلی دولت و ثبات اقتصاد کالن کشـور مـی  

ــد  ــاهش ده ــط. فســاد را ک ــارچوب  مشــیخ ــایی کــه در چ ه
شود شامل کوچک کردن دولـت و  راهبردهاي بازار دنبال می

.خصوصی سازي است

کوچک کردن بخش دولتی. 1-2
تضمین درستکاري در عملکردهـاي حکـومتی امـري    

زیـرا در ایـن فراینـد    . سـازي اسـت  در فرایند خصوصیحیاتی
حفظ حقوق مالکیت مستلزم عملکرد مطلوب نهادهاي دولتی 

در ارتبــاط بــا انجــام تعــدیل . (Varese, 1997, p.581)باشــدمــی
ساختاري، معیارهاي نظارت، شفافیت و پاسـخگویی از جملـه   

ین اکرمن با تأکید بر اهمیت ا. روندمسایل اساسی به شمار می
تواند به ها نیز میمعیارها استدالل کرده است که اصالح برنامه

-Rose)کوچک و چابـک شـدن بخـش عمـومی کمـک کنـد      

Ackerman, 1999, pp.39-42) .  الملـل بـر ایـن بـاور     شـفافیت بـین
است که ارتباط مثبتی بین حجم بوروکراسـی دولتـی و سـطح    
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کـه  زمـانی  ). رك نمودار زیر(فساد در یک کشور وجود دارد
خــواري در میــان اي کــارآیی نــدارد و صــرفاً بــه رشــوهبرنامــه

زند مصـلحت در کنـار گذاشـتن آن برنامـه     کارکنان دامن می
اي در برگیرنـدة وظیفـۀ غیـر    از سوي دیگر وقتی برنامـه . است

سـازي قـوانین   باشد  ناگزیر باید اقدام به شفافقابل حذفی می
تیارات کارکنـان  و ساده کردن فرایندها در راستاي کاهش اخ

.کرد
Kaufmann (1998) p.69رابطۀ معکوس بوروکراسی و فساد
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خصوصی سازي. 2-2
پژوهان در پرداختن به موانع عملکرد گروهی از دانش

ــه و     ــا ثبــت، اخــذ پروان ــاط ب ــه مشــکالتی کــه در ارتب ــازار ب ب
در فرایندهاي دادوسـتد  . اندها وجود دارد اشاره کردهبازرسی

هـایی وجـود دارد کـه موجـب فسـاد و      لتی زمینهدر اقتصاد دو
بنابراین اصالح امور باید با این هدف باشد کـه  . شودرشوه می

همچنـین تعهـد دولـت بـه     . منجر به توسعۀ بازارهاي مالی شود
ــه  ــردن زمین ــراهم ک ــرکت  ف ــعۀ ش ــراي توس ــاي الزم ب ــاي ه ه

-بـه اسـتدالل دانـش   . بـرد خصوصی سطح کارایی را بـاال مـی  

هـاي بـاال بـراي    خصوصـی هرگـز بـه پرداخـت    پژوهان بخش 
دهـد و لـذا دسـتگاه بوروکراسـی بـه      خدمات عمومی تن نمی

بطـور  (Sajo, 2002. p.15).کنـد سمت کوچـک شـدن نیـل مـی    
زایـی در  کلی خصوصی شدن خدمات دولتی منجر به اشـتغال 

ــاً   ــدازة ادارات دولتــی و متعاقب بخــش خصوصــی و کــاهش ان
-ت حقوق و مزایاي بیشتر به بخش بـاقی مانـدة آن مـی   پرداخ

به منظور حفظ کیفیت خدمات و جلـوگیري از انباشـت   . شود
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ــی    ــت م ــی دول ــش خصوص ــود در بخ ــد س ــیش از ح ــد ب توان
بـه هـر حـال سـطح بـاالي      . آور منعقـد کنـد  قراردادهاي الـزام 

پاسخگویی در بخش خصوصـی از طریـق نظـارت دولتـی بـر      
ــا و خــدمات و  ــت کااله ــی کیفی -ایجــاد شــفافیت حاصــل م

.(Rose-Ackerman, 1999, p.87)شود

راهبردهاي اجتماعی. 3
سازمان همکاري و توسـعۀ اقتصـادي، آژانـس توسـعۀ     

المللی ایاالت متحده و بانک جهانی بـا پیشـنهاد کاربسـت    بین
نظـر بـه   . انـد اصول حکمرانی خوب به موضوع فسـاد پرداختـه  

ال توسعه حاکمیت قانون اینکه در بسیاري از کشورهاي در ح
نهادینه نشده و در خصوص فرایندهاي رسمی معمـوالً اجمـاع   

. نظر وجود ندارد، دولت از مشروعیت الزم برخـوردار نیسـت  
در چنــین شــرایطی الزم اســت دولـــت بــه منظــور کســـب      
مشروعیت و متعاقبـاً موفقیـت در امـر مقابلـه بـا فسـاد بـر روي        

نـد و بـه تقویـت آنهـا     هاي اجتماعی اصالحات تمرکز کزمینه
باید توجه داشت که تقویت . (USAID, 1999, p.7)مبادرت کند
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.  اجتماعی به مفهوم کنـار گذاشـتن اصـالحات نهـادي نیسـت     
بلکــه بــرعکس در ایــن چــارچوب بایــد نهادســازي و تقویــت 
نهادها نیز ادامه یابد تـا از رهگـذر آن شـهروندان بـه پیگیـري      

-ن افتـادن در دام سوءاسـتفاده  امور و دفاع از منافع خود، بـدو 

به هر حـال در شـرایط ضـعف جامعـه     . هاي نخبگان، بپردازند
پذیرند، مدنی نه تنها شهروندان در برابر هرگونه اخاذي آسیب

بلکـه از اعمـال هرگونـه نظـارت بـر عملکردهـاي رسـمی نیـز         
بنابراین براي غلبه بر این مشکل تقویت نهادها و . ناتوان هستند

. کردن آنها در امور اجتمـاعی ضـرورت دارد  همچنین درگیر
انـد فسـاد در   همانگونه که گیلسپاي و اوکرولیک تأکید کرده

یابد کـه در خصـوص ماهیـت و چیسـتی     شرایطی گسترش می
زمـانی کـه بنیادهـاي الزم    . آن اجماع نظر وجود نداشته باشـد 

براي یک جامعۀ مدنی قوي وجـود داشـته باشـد، راهبردهـاي     
بر روي تقویت هنجارهاي اخالقـی، آمـوزش و    اجتماعی باید 

.بویژه مراقبت اجتماعی تمرکز یابند
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تقویت جامعۀ مدنی. 1-3
اي یافتـه جامعۀ مدنی دربرگیرنـدة گروههـاي سـازمان   

است که خارج از ساختار دولت در راستاي منـافع عمـومی یـا    
ــدصــنفی تــالش مــی  ــردم (Sandor, 2003).کنن ســازمانهاي م

هـاي مـذهبی از   هـاي تجـاري و انجمـن   تحادیـه ، ا)NGOs(نهاد
. دهنـد جمله گروههایی هستند که جامعۀ مـدنی را شـکل مـی   

این گروهها قادرند دیالوگ بین حکومت و جامعـه را تسـهیل   
از آنجا کـه در بسـیاري از کشـورهاي در    . .(Eigen, 1996)کنند

حال توسعه جامعۀ مدنی ضعیف و شکننده است، لذا ضروري 
هـاي هشـیاري و مراقبـت اجتمـاعی     شروع برنامـه است قبل از 

گیـري نهادهـاي اجتمـاعی فـراهم     هاي الزم بـراي شـکل  زمینه
به همـین منظـور الزم اسـت منـابع اقتصـادي و  سیاسـی       . شود

کافی در اختیار شهروندان گذاشته شود و حقـوق مـدنی آنهـا    
,Johnston, 1997)هاي رسمی تضـمین گـردد  در فرایند فعالیت

pp.23-24) .       روشن اسـت کـه بـه همـراه تغییـرات سیسـتماتیک
کپونـده از ایـن   . شـود هاي سیاسی جدیدي ایجـاد مـی  خواسته
ظهـور گـرایش معتبـر فعـاالن     "هاي سیاسی با عنـوان  خواسته
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کنــدیــاد مــی"سیاســی بــراي درك علــل و پیامــدهاي فســاد
.(Kpundeh,1998)هــا در حــد بــدون وجــود ایــن گــرایش بیانیــه

هـاي  باید توجه داشت که تحقق خواسـته . انندمحرف باقی می
سیاســی بــزرگ مســتلزم وجــود تــوازن قــدرت بــین دولــت و  
ــی    ــدهاي اجرای ــفافیت در فراین ــات آزاد، و ش ــه، مطبوع جامع

. حکومتی است

مراقبت و هشیاري اجتماعی. 2-3
ــیاري      ــت و هشــ ــوع مراقبــ ــا موضــ ــاط بــ در ارتبــ

برخـی نهادهـاي   در مبارزه با فساد،) public vigilance(اجتماعی
الملــل بــر المللــی از جملــه بانــک جهــانی و شــفافیت بــینبــین

ضـرورت وجـود مطبوعـات مســتقل بـه منظـور افشـاي مــوارد       
فساد، تحت فشار قرار دادن دولت براي تغییر و ارتقـاي سـطح   

براي اینکه مطبوعـات  . آموزش و آگاهی عمومی تأکید دارند
یف مـذکور ایفـا   بتوانند نقش مؤثري در راستاي عمل بـه وظـا  

کننــد، الزم اســت منــابع قــدرت مســتقل داشــته و همچنــین از 
اي هـا و معیارهـاي حرفـه   دانش کـافی  در خصـوص تکنیـک   



28گزارش پژوهشی شماره  18

در ضــمن، .(USAID, 1999, p.14)تحقیــق برخــوردار باشــند
تواند به کشف هـر چـه بیشـتر    هاي آگاهی اجتماعی میبرنامه

ز یک سـو و  فساد و همچنین مشخص کردن ارتباط بین فساد ا
گـذاري، نـرخ پـایین    ضعف خدمات عمومی، کاهش سـرمایه 

رشد اقتصادي و رشد نابرابري از سـوي دیگـر کمـک کنـد و     
بدین ترتیب با افزایش سطح هشیاري اجتمـاعی شـهروندان را   

,Gillespie & Okruhlik) .در اعتراض به موارد فساد بسیج نمایـد 

1991, p.80) هـاي  د، سـازمان زمانی که افکار عمومی بسیج شـو
یابنـد کـه بـر    جامعه مدنی قدرت پیدا کرده و این امکان را می

اگـر  . هاي رسمی کنترل و نظـارت داشـته باشـند   عملکرد مقام
تواننـد بـه   ها بخوبی سازمان یافته باشند نه تنهـا مـی  این سازمان

عنوان یک واسطه بین دولت وتـودة مـردم عمـل کننـد، بلکـه      
خصصی، اطالعاتی و نظارتی الزم را توانند منابع تهمچنین می

براي حکومت فراهم کرده و در حوزة عمومی نیـز بـه عنـوان    
(یک شریک در امر تقویـت رفتارهـاي اخالقـی عمـل کننـد     

(OECD, 2003
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راهبردهاي اجرایی.  4
در ارتباط با طراحی و اجراي راهبردهاي ضد فساد 

مترین چندین مالحظه باید در نظر گرفته شود که از جمله مه
.توان به موارد زیر اشاره کردآنها می

بندي اولویت. 1-4
روشن است که ماهیت فساد در هر کشور با شرایط 

(Kaufman, 1998)ویژة آن کشور ارتباط تنگاتنگی دارد

بنابراین هرگونه حرکت براي ایجاد تغیر باید با تالش براي 
اط هاي عمومی و در این چارچوب شناسایی نقبسیج حمایت

شناسایی بندي واولویت.آغازین اجراي راهبردها همراه باشد
گیري در مورد اقدام راهبردها و تصمیمنقاط آغازین اجراي

براي مثال، در کشورهاي در . مناسب امري بسیار حیاتی است
ثباتی، فساد و حال توسعه به دلیل وجود جو ناامنی و بی

نه اقدام براي پیشبرد لذا قبل از هرگو. اندخشونت در هم تنیده
سیاست آزادسازي الزم است اقداماتی به منظور از بین بردن 

.ثباتی صورت پذیرداین جو ناامنی و بی
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همپوشانی . 2-4
هاي تواند برنامهنظر به اینکه فساد در یک حوزه می

ها را تحت تأثیر سازي و مبارزه با فساد در سایر حوزهپاك
در یک حوزه باید با اقدامات قرار دهد، هر گونه اقدامی

ها رابطۀ همپوشانی و تقویت کنندگی دیگر در سایر حوزه
بدیهی است اگر دستگاه قضایی در یک کشور . داشته باشد

فاسد باشد بازرسی و تفتیش توسط یک آژانس مستقل امري 
روشن است که اقدامات جداگانه کاري از پیش . بیهوده است

ژي اجرایی دوسره مرکب از اتخاذ استرات. نخواهند برد
World(پیشگیري و مقابلۀ اجبارآمیز نیز ضرورتی حیاتی دارد

Bank, 2000, p.77 .( در همین راستاست که سازمان شفافیت
کرده "سیستم درستکاري ملی"الملل اقدام به ارایۀ مدل بین

ها یا ستونهایی است که تا این مدل دربرگیرندة پایه. است
تعامل با یکدیگر در راستاي درستکاري جاي ممکن باید در

)  صفحه بعدنمودار . ك. ن. (ملی به هم نزدیک شوند
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سیستم درستکاري ملی شفافیت بین الملل

موفقیت راهبردهاي مبارزه با فساد نیازمند ائتالف 
ائتالف تعهدآمیز مقامات . گسترده براي حمایت از آنهاست

تواند به مومی و بخش خصوصی میرسمی، بخش ع
کارآمدي و پایداري این راهبردها در دراز مدت کمک کند 
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,World Bank, 2000(و از اعمال خودسرانه جلوگیري نماید

p.78(ها باید باألخره اینکه به منظور غلبه بر ضعف
بازخوردهاي داخلی و خارجی اجراي راهبردها مورد بررسی 

برداري هبردهاي آتی از آنها بهرهقرار گیرد تا در اجراي را
.شود

نتیجه
هاي مختلف نظر به اینکه فساد داراي ابعاد و ریشه

باشد، مبارزه با آن نیز مستلزم اتخاذ راهبردهاي چندگانه می
بنابراین الزم است تمامی راهبردهایی که در نوشتار . است

حاضر مورد بحث و بررسی مختصر قرار گرفتند همزمان بکار 
البته شایان ذکر است که بسته به وضعیت هر . ه شوندبست

تواند وزن و اولویت بیشتري کشور برخی از راهبردها می
در هر حال وجود رابطۀ همپوشانی و خاصیت تقویت . بیابد

کنندگی میان این راهبردها نکتۀ بسیار مهمی است که در 
.کلیه مراحل طراحی و اجرا باید مورد توجه ویژه قرار گیرد

موفقیت راهبردهاي مبارزه با فساد مستلزم همکاري و 
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بخش عمومی، بخش : هماهنگی در میان سه بخش است
به منظور ایضاح .)Mills, 1998(خصوصی و جامعۀ مدنی 

مرزهاي بین سه بخش مذکور ضروري است که کلیۀ 
بازیگران راجع به وجود این مرزها درك مشترك داشته 

هاي رفتار اجتماعی نه نرموجود اجماع در خصوص. باشند
دهد، بلکه به تنها تمایل به ارتکاب فساد را کاهش می

پاسخ به این . کندتشخیص فساد و تعقیب آن نیز کمک می
سؤال که چرا چنین اجماعی در بسیاري از کشورهاي در حال 

هاي موردي توسعه وجود ندارد، مستلزم انجام بررسی
.درخصوص هر یک از این کشورها است
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