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مرکز مطالعات و پژوهشهاي سالمت اداري و مبارزه با فساد
-------------------------------------------------

نگر نمایامطالب مندرج در این گزارش پژوهشی نشانگر دیدگاه نویسندگان آن بوده و لزوماً-
. باشددیدگاه سازمان بازرسی کل کشور نمی

حاضر متعلق به سازمان بازرسی کل کشور بوده و هرگونه انتشار گزارشکلیه حقوق مربوط به -
. مطالب آن بدون کسب اجازه از این سازمان،  غیر مجاز می باشد

:جنوبی، فیلیپین و چینژاپن، کره
چهار سندرم فساد

مایکل جانستون
شناسمحمدجواد حق: ترجمه



اشاره
مناسبات و روابط اجتماعی، اقتصادي و سیاسی از یک جامعه به جامعه 

-یگر متفاوت است و همین موضوع باعث تفاوت فساد در جوامع مختلف مید

با این حال جوامع مختلف داراي اشتراکاتی نیز هستند که این اشتراکات .گردد
مثالً . اجتماعی این جوامع متغیر است، اقتصادي، براساس ساخت سیاسی

با یکدیگر یافته غربی یا کشورهاي شرق آسیا اشتراکات زیادي کشورهاي توسعه
با خاورمیانه بیشتر شمالیهاي بین کشورهاي آمریکاي دارند در حالی که تفاوت

ها حتی در یک منطقه جغرافیایی مثالً در سطح یک قاره ممکن است تفاوت. است
.له بر نوع و ماهیت فساد در کشورها اثرگذار استأاین مس. بسیار گسترده باشد

رو، بر اساس تجربه ه در مقاله پیشها، نویسندبا توجه به این تفاوت
بندي کرده و معتقد است کشورهاي شرق آسیا چهار نوع فساد را شناسایی و طبقه

بندي طبقه،توان بر اساس این چهار نوعفساد در بسیاري از کشورهاي جهان را می
.نمود

کشور به منظور کل هاي سازمان بازرسیمرکز مطالعات و پژوهش
فساد و آشنایی با تجارب سایر کشورها در مبارزه با فساد به گسترش تحقیقات ضد

.رو همت گماشته استترجمه مقاله پیش

هاي سالمت اداري و مبارزه با فسادمرکز مطالعات و پژوهش
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:چکیده
در کشورهاي کمتر یا بیشتر بودن فسادخصوصادعا دروآسیابه کل دفساتعمیم

مسائل مربوط به وآسیاییجوامعدر میانموجودمتغیرهايبسیاري از، مختلف
که میزان استدالل این مقاله آن است. دگیررا نادیده میدر آن جوامعفساد

، نهاديترتیباتتو تفاواقتصاديسیاسی واجتماعی،فساد بر توسعهات ثیرأت
ناشی از پیامدهايیکنوع فساد در آسیا شده که هرگیري چهارباعث شکل
است که در آن» نفوذبازار «اي از نمونهژاپن . ثروت و قدرت استروابط میان

ثیرأتقويدولتیدروندرخاصهايسیاستنتایجکسب منافع خصوصی بر
- محركکه در آن است» ننخبگاهاي لکارت«ازاينمونهجنوبی کره. گذاردمی

در مدیریت،همکاريهاي گوناگون نخبگان را قادر بهطیفتبانی،وفسادهاي
مشخصه . سازدسیاسی میگسترش رقابتبرابردرمقاومتخود وافزایش ثروت

درضعیفاست که به تاراج دولت» قدرتمندهايخاندانالیگارشی «فیلیپین 
را » رتبهمقامات عالیرسمی فساد«چین . پردازندمیامنیو نااعتماديبیفضاي

دولتیمصونیت از مجازات از قدرتبه دلیل مقاماتکه در آن کندتجربه می

1 Michael Johnston
هاي سالمت اداري و مبارزه با فسادمرکز مطالعات و پژوهشکارشناس 2
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در حال از بین رفتن ايفزایندهطوربهفرایندهر چند که اینکنندسوء استفاده می
در برخی یعسرو رشدفسادسندرم به فهم این موضوع که چرااین چهار .است

. کندهمزیستی دارند، کمک میبا یکدیگر ها استکشورهاي آسیایی مدت
این برخی ازکند که چراله را فراهم میأامکان درك این مسعالوه بر این 

مواجهاندکی مشکالتجهانی باجدید هايدر انطباق با واقعیتکشورها
نه تنهاغربدرعجمااورد مه اصالحات دهد چگوننشان میهمچنین . شوندمی
.کندبدتروضع را بلکه حتی ممکن استفایده استبی
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مقدمه
به معناي یک الگوي خاص فساد وجود » یفساد آسیای«ن آیا چیزي با عنوا

اي را منعکس منطقهخاص هاي که قابل تعمیم به کل آسیا باشد و ویژگیدارد
منفی است پس چه متغیرهایی شود؟ اگر پاسخ در جاي دیگر یافت نمیکند که

ها چیست و چه پیامدهایی براي توسعه و اصالحات دارند؟ وجود دارند، منابع آن
شناسی بلکه در سیاستگذاري نیز االت نه فقط در سطح نظري یا گونهؤاین س

استفاده گسترده که با رشد هاي سوءناظران بسیاري براي توضیح روش. مهم هستند
اند از مفهوم تی دارند و حتی بعضاً به آن کمک نیز کردهسریع اقتصادي همزیس

اغلب در چنین . اندفساد آسیایی در تعدادي از کشورهاي منطقه استفاده کرده
با این استنباط که شودهایی به فساد آفریقایی یا سایر الگوها استناد میمقایسه

جوامع را از نتایج چیزي در مورد آسیا وجود دارد مثالً فساد و رشد که بسیاري از
اگر این تمایز . کنداستفاده از ارتباط بین ثروت و قدرت مستثنا میبد ناشی از سوء

اي به منزله ها به فساد متنوع خواهد بود و عوامل منطقهدرست باشد آنگاه واکنش
.شوندابعادي از سیاست توسعه اقتصادي و راهبردهاي اصالحی در نظر گرفته می

شفافیت، -شودنچه به نام راهکار اجماعی اصالحات نامیده میبا این حال، آ
ارتقاء مدیریت دولتی، ایجاد جامعه مدنی، آزادسازي سیاسی و اقتصادي، 

بدون تردید از یک -هاي خبريسازي، نظام قضایی مستقل و رسانهخصوصی
حتی اگر شکل منحصر به فردي از فساد .جامعه به جامعه دیگر متفاوت است

هاي مشخص محلی را در نظر نگیریم یک ایده خوب در با ریشه» آسیاییپان«
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بالاستفاده، » ب«، مثالً ایاالت متحده آمریکا، ممکن است در کشور »الف«کشور 
اصالحات مناسب نیازمند .کامالً مضر باشد» د«نامربوط و در کشور » ج«در کشور 

-ها با ویژگید، ارتباط آندهنده فسادهنده و تداومتر نیروهاي شکلشناخت عمیق

ها و تمایزات محلی قابل مشاهده و تفکر دقیق درباره این است که فساد چگونه 
در واقع، چنانچه بخواهیم مشترکات و تضادهاي مهم . کنددر یک محیط عمل می

تر جدا کنیم و براي هاي سطحیها و تفاوتدر میان موارد مختلف را از شباهت
گذارند بر هر آنچه در منطقه می» آسیایی«که برچسب هاییاجتناب از تبیین

.تر ضروري استکنند، نوعی تحلیل دقیقمشاهده می
دیگر، به مناطقدر میان جوامع آسیایی نسبت فسادهاي ها و شباهتبین تفاوت

ند؟ این هستیثراتاچه داراي کدام یک از اهمیت بیشتري برخوردار هستند، و 
هایی از چهار نوع فساد ، فیلیپین و چین را به عنوان نمونهمقاله ژاپن، کره جنوبی

دهنده نویسنده معتقد است که این انواع فساد، نشان. دهدمورد بحث قرار می
هایی که مردم در روش-روندها و تضادهاي عمیق در مشارکت و نهادها است 

هاي کنند و در نهادبراي کسب قدرت و ثروت پیگیري، استفاده و مبادله می
دولتی، سیاسی و اجتماعی که هر دو در چارچوب آن فرآیندها قدرت را مهار و 

-یقیناً این چهار سندرم همه تضادهاي میان جوامع را توضیح نمی. کنندحفظ می

رویکرد سیستماتیک به اتخاذهاي موجود در میان کشورها و لذا تفاوت-دهد 
با این حال، هدف این مقاله . شودهاي آتی واگذار میعوامل فرهنگی به تحلیل

مهمی هايفاوتت» فساد آسیایی«نشان دادن این موضوع است که در پشت عنوان 
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توان در آن را میوشوند وجود دارد که به طور گسترده در سطح جهان یافت می
.دشاهد بوروند توسعه جوامع 

هاثیرات و تفاوتأت: فساد در جوامع امروز
هاي موجود در مهم فساد نیازمند مطالعه دقیق فرصتفهم تفاوت میان موارد

ها هستند و ها و استفاده از آنجوامع از طریق افرادي است که به دنبال این فرصت
در سال . سازدها را شکل داده و محدود مینیز نهادها و هنجارهایی که انتخاب آن

، »نهاي نخبگاارتلک«، »بازارهاي نفوذ«در کتابی چهار سندرم فساد، به نام2005
را ارائه کردم که منعکس » مقامات عالیرتبه«و »هاي ثروتمندالیگارشی خاندان«

-روي مشارکت سیاسی و اقتصادي از یک سو و نهادهاکننده ترکیب غالب پیش
تحلیل آماري . از سوي دیگر است-دولت، نهادهاي اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

هاي مورد انتظار سازگاري کلی با سندرمکشور را که 98هاي کشوري، شاخص
.داندارند طبقه بندي کرده

فساد نیست بلکه بیشتر به تمایز کمتر بودن موضوع این چهار سندرم، بیشتر یا 
هاي فساد این براي جستجوي سندرم. گرددمربوط به انواع مشکالت فساد برمی

هر یک در و فساد فرآیندهاي اصلی توسعه چه هستند : شونداالت پرسیده میؤس
ها قبل نشان داد که از جوامع نشانه چیست؟ به عنوان مثال، هانتینگتون، سال

طلب از هاي سیاسی است لذا افراد جاههاي اقتصادي بسیار بیشتر از فرصتفرصت
هاي در مقابل، هرجا که فرصت. کنندقدرت براي رسیدن به ثروت استفاده می

ادي، کمیاب باشند، ثروت براي کسب قدرت هاي اقتصسیاسی، فراوان و فرصت
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ممکن است يدر جایی که نهادها ضعیف هستند، تضادهاي دیگر. شوددنبال می
-غیرقانونی افراد آسیبدولت ضعیف ممکن است در مقابل فشارهاي : شوددیده

حق مالکیت یا جامعه مدنی ضعیف ممکن است شهروندان پذیر باشد و بالعکس، 
.بگذارددفاعنامشروع دولتی، بیهاي هرا  در مقابل خواست

چهار نوع فساد 
توانند با یکدیگر ترکیب شوند و هاي مختلف میمشارکت و نهادها به شیوه

بندي جوامع به صورتی که هطبق. کیب استثنائاتی وجود خواهد داشتبراي هر تر
، شندخاص و متعدد داشته باتمایزات مشترکات قابل توجه و کافی و در عین حال 

همه ترکیبات ممکن درباره مشارکت طبقات این هیچ یک از . کاري دشوار است
تنها خالصه مفیدي هستند که به شکل بنديطبقه. و نهادها را دربر نخواهد داشت

آل با قصد برجسته کردن الگوها و ارتباطات و به منظور مطالعه بیشتر ارائه نوع ایده
.اندشده

شوند، اما مسئله اصلی این است ل مختلف ظاهر میمشارکت و نهادها در اشکا
شود و نهادهاي دولتی، که ثروت و قدرت چگونه پیگیري، استفاده و مبادله می

ها را به طور موثر حفظ و مهار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی چگونه این فعالیت
هاي سیاسی و اقتصادي تفاوت جوامع بر حسب قلمرو و شفافیت فرصت. کنندمی
نهادهاي قوي از حقوق اقتصادي، سیاسی و حق مالکیت حمایت، رقابت . نددار

ها توسط قدرتمندان و اغنیاء استفادهمنصفانه را تضمین و از جامعه در مقابل سوء
امکان همزیستی نهادهاي رسمی ضعیف با دولت مستبد، نهادهاي . کندحمایت می
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زب کمونیست ضعیف شده ح: اجتماعی قوي و الگوهاي تعامل کامالً وجود دارد
در مقابل، . در آن در این زمینه قابل ذکر است1هاي پایدار گوانگژيچین و سنت

به عنوان مثال، در صورتی که : شودفراهم نمیاین امکان در نهادهاي دولتی قوي
هاي نظر پوتنام درست باشد ایاالت متحده آمریکا،  با آنکه نمره خوبی در شاخص

.معه مدنی رو به زوالی داردنهادي دارد اما جا
بندي دستهی مشخصالگوهاي توان در را حتی مینهادهاو مشارکتتغییر در 

یافته تکاملاقتصادداراي اغلب هاي تثبیت شدهدموکراسی،به عنوان مثال. نمود
تحکیم و یا حال بازار در /جوامع دموکراتیکدر عین حال . هستندبازار مبتنی بر
در حال ظهور استبه تازگیرقابت سیاسیها،که در آندنداروجودنیز اصالح 

ین جوامع تا ادر نهادي چارچوب . استدر حال شکوفاییبیشتر شاناقتصادو
کشورهاي . تتر از گروه اول اس، اما ضعیفرسدبه نظر میقوي زیادي حدي 

: دتري در سیاست و اقتصاد خود هستنتر و همزمانگروه سوم شاهد گذار عمیق
بینی هاي سیاسی و اقتصادي هر دو به سرعت در حال گسترش بوده و پیشفرصت

در چنین فضایی، نهادهاي ضعیف اغلب هم . ها دشوارتر شده استروابط بین آن
در نهایت، غیر . بینی هستندعلت و هم معلول تغییر سریع، گسترده و غیر قابل پیش

-اي سیاسی معدودي را ارائه میهها، در حالی که فرصتترین رژیمدموکراتیک

کنند تنها به دلیل روندها و فشارهاي اقتصادي جهانی بیش از نسل گذشته، به 
چنین جوامعی به احتمال نهادهاي سیاسی در. اندآزادسازي اقتصاد روي آورده

1 Guanxi در چینروابط شخصی
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اما این به معناي قدرت زیاد ضعیف و شخصی هستند، رهبران ترس زیادي دارند،
جاي تعجب نیست که قلیلی از قدرتمندان . ان شد، نیستنهادي، که پیشتر بی

.کنندهاي اقتصادي در این جوامع را کنترل میفرصت
بندي به طور کلی مطابق با چهار شود که این گروهدر این مقاله استدالل می

هاي نخبگان، الیگارشی و خاندان بازارهاي نفوذ، کارتل: تسندرم اصلی فساد اس
شرح . خالصه شده است1در جدول ها ارتباط بین آن.و مقامات عالیرتبه

.آیدها در ادامه میمختصري از هر یک از این سندرم

گیران و مجریان بازارهاي نفوذ به دسترسی به تصمیم:فساد بازار نفوذ
اغلب سیاستمداران نقش . کنددر نهادهاي دولتی قوي ارتباط پیدا میهاسیاست

-هاي قانونی و غیرقانونی کمک میاري ارتباط به مشارکتمیانجی دارند و با برقر

.دکنن
هاي سیاسی و اقتصادي وسیعی فرصترقابتی،بازار دارايهاي دموکراسی

کشورهاآن. کنند و معموالً از نهادهاي مشروع و قوي برخوردارندفراهم می
که کنند فراهم میشباهت بسیاري به یکدیگر دارند و امکان پاسخ به این سوال را 

اما بسیاري از این . شودنگاه میاتاصالحکشور هدف درها به عنوان چرا به آن
-شان را با واقعیتها بیش از آنکه قوانینآن. اندکشورها مشکل فساد را حل نکرده

هاي اقتصادي سازگار نمایند و مردم را متقاعد به پیروي از این قوانین نمایند، در 
به این دلیل، فساد در . کنندعمل میدارانسرمایهق با منافع این فرآیند کامالً مطاب
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یا حداقل در کشورهاي داراي امتیاز باال در ( هاي بازاري نهادینه شده دموکراسی
.تواند توسعه اقتصادي را از بین ببرداستثناء است و نمی) شاخص فساد و رشوه

بانک ها و بازارهاي .هایی دارنددر مورد فساد، نگرانیاما این جوامع هنوز
اغلب منبعی براي ذخیره ثروت بوده و یا در ،کشورهاي زیر سلطه بازارسرمایه در

شان در معامالت غیرقانونی کنند و کسب و کار چند ملیتیپولشویی مشارکت می
در حالی که سیاست رقابتی در این جوامع . بسیاري از دیگر جوامع وجود دارد

از آنجا که : استفسادکند مروج دیگر انواع نترل میانواع فساد را کاز برخی 
کنند سعی می، سیاستمداران برکنار کنندتوانند دولت فاسد را شهروندان می

کاهش اعتماد عمومی و فساد، هاي دیگر هزینه. را پنهان نمایندارتباطات خود 
کن ها مماین هزینه. قدرت و امتیازات استاستفاده ازتلقی از گستردگی سوء

است غیرملموس باشد، اما در طول زمان مشروعیت و پاسخگویی سیاست 
.برددموکراتیک را زیر سوال می

شوند تر میدر جوامع دیگر، سیاست و اقتصاد رقابتی: فساد کارتل نخبگان
هاي نخبگان ممکن است با در این جوامع شبکه. رونداما نهادها رو به ضعف می

مالت فاسد براي تقویت موقعیت خود با یکدیگر تبانی ها و معااستفاده از مشوق
نهادهاي رسمی که نسبتاً قوي هستند این ارتباطات را هم تسهیل و هم . نمایند

قدرت و ارتباط آن با ثروت همسو بوده و . سازندمی) از نظر نخبگان(ناگزیر 
فساد دفاعی براي . کنندنخبگان خلق میها و مخاطرات جدیدي برايفرصت

این نخبگان داراي . شان استبگان جهت محافظت از مزایاي اقتصادي و سیاسینخ
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هاي قدرت مختلفی از قبیل تجارت، ارتش، بوروکراسی، حزب سیاسی یا پایگاه
پیوندهاي اجتماعی قومی یا محلی هستند و ارتباطات فاسد ممکن است نخبگان را 

ها کامالً ین نظاما.در هر دو بخش دولتی و خصوصی با یکدیگر پیوند دهد
هاي نخبگان غیردموکراتیک یا غیررقابتی نبوده و در برخی موارد، فساد کارتل

اما فساد در این موارد به دلیل کاربردهاي آن براي . کننده استیک نیروي تثبیت
گران اصالح. کندمتفاوتی ایفا میتوسعه که با مدل بازار نفوذ در تضاد است نقش

.فاوتی مواجه هستندنیز با واقعیات مت

در جوامع دیگر، آزادسازي : هاي ثروتمندنفساد الیگارشی خاندا
- گذار به طور همزمان انجام میغالباً در صورت ضعفکه -سیاسی و اقتصادي

ها را در اي از فرصتخصوصی، طیف گسترده-و ضعف مرزهاي عمومی-شود
شکل غالب فساد . ه استاي از نهادهاي بسیار ضعیف قرار دادمجموعهاختیار 

هاي اقلیت رقیب است که به دنبال منابع قاعده و خشن بین گروهشامل تالشی بی
وار، کسب و کار، دخل و به شکل پیروي توده(در قدرت و ثروت هستندشخصی

). یافته یا قضایی و یا یک خانواده قدرتمندتصرف اداري، ارتباط با جرایم سازمان
هاي نخبگان که در آن نخبگان نسبتاً قوي در یک بر خالف سندرم کارتل

هاي ثروتمند کنند، الیگارشی خاندانچارچوب نهادي مستقر با یکدیگر تبانی می
ناتوانی در اجراي قراردادها . کننددر یک فضاي ناامن با بازیگران آزاد رقابت می

ه خشونت را ها و اجراي قانون، انگیزه توسل بیا دفاع از مالکیت از طریق دادگاه
. گردددهد و باعث برجسته شدن نقش پلیس، ارتش و حمایت مافیا میافزایش می
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هرچند در فساد کارتل نخبگان هم مخاطرات سیاسی و هم مخاطرات اقتصادي 
هاي ثروتمند گفتن اینکه کنند اما در وضعیت الیگارشی خانداننقش ایفا می

کیست و حتی اینکه چه عمومی و خصوصی چیست، سیاستمدار و کارآفرین 
رقابت سیاسی قابل توجهی در . دشوار است،کسی فاسد است و چه کسی مبتکر

هاي سطحی بینی و داراي ریشهها نیز غیر قابل پیشاین موارد وجود دارد، اما آن
هاي نظم باشد، گروهتواند ناپایدار و بسیار بیها میبنديدسته. اجتماعی هستند

دن سریع به ثروت هستند و هم نیاز به جلب حمایت مداوم اقلیت، هم در پی رسی
. دهنددارند و هر بخشی از حکومت را که به دست آورند مورد استثمار قرار می

استفاده یا هاي ضد فساد، اغلب استتاري در مقابل سوءدر چنین فضایی، تالش
واند تسازي میخصوصی. هاي زندان استروشی براي قرار دادن رقبا پشت میله

.تبدیل به قانونی براي به دست گرفتن منابع دولتی یا سرقت آشکار باشد

در گروه آخر، نهادهاي ملی بسیار ضعیف :فساد مقامات بانفوذ دولتی
هستند، سیاست غیردموکراتیک است یا به کندي در حال دموکراتیک شدن است 

یا وجود جامعه مدنی ضعیف استاقتصاد حداقل تا حدودي آزاد است واما
فرصت ثروتمند شدن فراوان است اما سیاست و قدرت، شخصی هستند و . ندارد

در اینجا، . شودها سوء استفاده میاغلب به دلیل مصونیت از مجازات، از آن
ها با ها هستند، آنهاي سیاسی عالیرتبه یا مشتریان آنمقامات اقتصادي، از چهره

چهار سندرم از میان. با مواجه هستندهاي کمی از سوي دولت و یا رقمحدودیت
فساد این سندرم کمتر از همه بر نفوذ در فرآیندهاي رسمی دولتی تاکید دارد و در 
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. آن نهادها و مقامات به ندرت ابزارهاي مفیدي براي جستجوي ثروت هستند
از حمایت پایدار مردمی یا ) در صورت وجود(هاي ضدنخبه حاکمان و گروه
در نتیجه، . کنندحمایت یا ارعاب ایجاد شده استفاده نمیریقاعتباري که از ط

-بنابراین در این رژیم.مقامات رسمی در برخی موارد پراکنده یا نامتجانس باشند

لب از فساد ها،  رهبران نظامی شرکاي مفید و در برخی موارد، مسلط هستند و اغ
در این . کننده میاي براي به دست گرفتن قدرت استفادگذشته به عنوان بهانه
شوند و لذا مردم در هاي فاسد مانع از توسعه جامعه مدنی میجوامع، فساد و گروه

.استفاده رسمی چاره اندکی دارندبرخورد با سوء
فساد انواعآل فساد هستند که بر تمایزات میان سندرم، نوع ایدهاین چهار

- عوامل نهادي به روشم داد زمانی که مشارکت ویکنند و نشان خواهکید میأت

فساد در هیچ کشوري تنها یک نوع. شوندهاي معمول ترکیب شوند، ایجاد می
. وجود ندارد و هیچ سندرمی با تمام جزئیات با یک مورد سازگار نخواهد بود

همانطور که از فساد بازارهاي نفوذ به سمت . نیز شایان ذکر استچند تضاد کلی
ها و کنیم، فساد سازماندهی شده مرتبط با نقشفساد مقامات عالیرتبه حرکت می

اولی به دنبال . کندبه فساد کمتر نهادینه شده تغییر جهت پیدا میفرایندهاي رسمی
تبدیل ثروت به نفوذ اداري یا موفقیت در انتخابات است در حالی که دومی در پی 

هاي نفوذ و بازارفساد. برداري از قدرت و استثمار ضعفا توسط اغنیاء استبهره
اي و نفوذ و یا دسترسی در طول دورههاي نخبگان شامل معامالت متعددکارتل

در واقع، فساد کارتل نخبگان ممکن است در وهله نخست براي . طوالنی است
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با این حال در فساد مقامات عالیرتبه و . ممانعت از تغییر مورد استفاده قرار گیرد
بینی است و اغلب شامل د کمتر قابل پیشفسا،هاي ثروتمندالیگارشی خاندان

طلبانه در جوامع به سرعت در حال تغییر یا امیال رهبرانی است که اهداف فرصت
در نهایت، در نوع دوم فساد ممکن است .کنندبا مصونیت از مجازات اقدام می

شاید این تمایز بیش از . هایی از جامعه هنجار استاستثنا نباشد اما حداقل در بخش
ها در میان هر چیز، انتظارات متفاوت، روابط بین ثروت و قدرت و اصالح چالش

.هاي فساد را نشان دهدسندرم

کشورهابنديگروه
کتاب تجزیه و تحلیل طولی، در آیا این چهار سناریو مطابق با واقعیت هستند؟ 

ي هاي مشارکت و قدرت نهادبا استفاده از شاخصKتحلیل خوشه اي با میانگین 
چهار. ها وابسته به مطالعه بیشتر استبنديکه کفایت این گروهه شدنشان داد

هاي که پیشتر مورد بحث قرار دار از لحاظ آماري ایجاد شد و گروهخوشه معنی
کشورهاي بازار نفوذ شامل اتریش، کانادا، . ها قرارگرفتندگرفتند در این مقوله

-گروه کارتل.یاالت متحده آمریکا هستندهلند، نروژ، سوئد، انگلستان و اآلمان،

هاي نخبگان شامل آرژانتین، بلژیک، شیلی، ایتالیا، کره جنوبی، لهستان، اسپانیا، و 
اکوادور، تمند شامل آلبانی، کلمبیا،وهاي ثرگروه الیگارشی خاندان. زامبیا هستند

شامل مورد مقامات عالیرتبه.مالزي، مکزیک، فیلیپین، روسیه و ونزوئال است
قطعاً . و زیمبابوه استالجزایر، چاد، چین، اندونزي، اردن، نیجریه، سوریه، تانزانیا

تا حدودي یکسان هستند، دهد که کشورهاي هر گروهها نشان نمیبندياین گروه
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ها دچار مشکالت فساد مشابه هستند که دهنده این موضوع است که آنبلکه نشان
مطالعات موردي به طور . دهدادها را نشان میالگوهاي مشترك در مشارکت و نه

.کندکلی پویایی مورد انتظار و تضاد فساد را بازشکافی می
هاي فسادانواع سندرم: 1جدول

نهادهامشارکتسندرم

ظرفیت هاي اقتصاديفرصتهاي سیاسیفرصت
جامعه/دولت

نهادهاي 
اقتصادي

بازارهاي 
نفوذ

دموکراسی کامل، 
آزاد، رقابتی و

شدهمشارکتی تثبیت

- بازار کامل، آزاد، تثبیت
شده، شفاف، رقابتی، 

برخوردار
قويگسترده

هاي کارتل
نخبگان

دموکراسی لیبرال در 
حال اصالح، مشارکت 
و رقابت در حال رشد

بازار در حال اصالح، به 
طور وسیع آزاد و شفاف، 

در حال رقابتی شدن، 
نسبتاً برخوردار

متوسطمتوسط

- یالیگارش
ها 

خاندانهاي 
ثروتمند

هاي در حال رژیم
گذار، آزادسازي 

عمده، رقابت ساختاري 
ضعیف اما معنادار

بازارهاي جدید، 
آزادسازي عمده، 

نابرابري و فقر گسترده
ضعیفضعیف

مقامات 
عالیرتبه

آزادسازي یا شفافیت 
اندك و 

غیردموکراتیک

بازارهاي جدید، 
آزادسازي عمده، 

تردهنابرابري و فقر گس
ضعیفضعیف

بنديچهار گروه: جوامع آسیایی
اند که عوامل تحلیل آماري فوق، با هدف آزمون این نکته طراحی شده

این . رود، در نظر گرفته شوندمشارکت و نهادي با یکدیگر آنطور که انتظار می
تواند بگوید فساد یک کشور شبیه چیست؟ اما در تحلیل به خودي خود نمی
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واقع همانطور که در-غییرات مورد انتظار، توان آماري داشته باشند صورتی که ت
هاي اساسی در پس الزم است کشورها در هر گروه جهت آزمون گزاره-دارند

-عالوه بر این، شاخص.مورد تغییرات در فساد مورد بررسی بیشتري قرار گیرند

کنند کهریف میمشارکت و نهادها در واقع یک الگوي متمایز آسیایی را تعهاي
.در نتایج نیز مشخص خواهد بود

کند؛ سیزده کشور کشور را فراهم می98اطالعات موجود امکان طبقه بندي 
، چندین مورد در 2نگاه کنید به جدول(جنوب شرقی یا شرق آسیا در جنوب،

آسیا هستند اما معموالً شرق میانه قرار دارند که هرچند از لحاظ جغرافیایی در
ها بحث نشده گیرند و در این مقاله درباره آنوان فساد آسیایی قرار نمیذیل عن

اند، اما در بینی شده قرار گرفتهکشورهاي آسیایی در چهار گروه پیش). است
در مقابل، کشورهاي (متعدد بودند کشورها ، هاي ثروتمندگروه الیگارشی خاندان

مقامات اند، اما بیشتر در گروههاي دو، سه و چهار قرار گرفتهآفریقایی در گروه
).اندعالیرتبه متمرکز شده

ايشده توسط تحلیل خوشهبنديهاي آسیایی طبقهنمونه: 2جدول
کشورهاهاگروه

ژاپنبازارهاي نفوذ: 1گروه
جنوبیکرههاي نخبگانکارتل: 2گروه
هاي ها خاندانالیگارشی: 3گروه

ثروتمند
پاکستان، فیلیپین، سریالنکا، بنگالدش، هند، مالزي، نپال،

تایلند
چین، اندونزي، میانمارمقامات عالیرتبه: 4گروه
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اما یک ذائقه استها قانع کننده ها و استدالل مربوط به آنبندياین گروه
هیچ نمونه آسیایی منحصر به فردي . اي محدود در این توزیع وجود داردمنطقه

کشور مورد تحلیل شامل کشورها و 98وجود ندارد و همه چهار گروه شامل 
، که )هاي ثروتمندخاندانالیگارشی(گروه سه ، براي مثال. مناطق دیگر نیز هست

در آن جوامع آسیایی بیشترین تعداد را دارند، در مجموع شامل سی کشور اعم از 
.آلبانی و اکوادور تا روسیه و ترینیداد و توباگو است

خصی براي قرار دادن اقتصادهاي سریعاً در به همین ترتیب، هیچ گرایش مش
ژاپن و کره جنوبی، اقتصادهاي بزرگ در . حال رشد در یک گروه وجود ندارد

کشورهاي دیگر از . جهان هستند، اما هند و چین نیز تا حد زیادي چنین هستند
هاي تجربه شده قابل توجه و توسعه پایدار جمله مالزي و اندونزي نیز دوره

در بخش بعد نشان خواهم داد که فساد بازار نفوذ و کارتل . اندتهاقتصادي داش
هر چند که به هیچ (نخبگان با رشد پایدار و نسبتاً گسترده سازگاري بیشتري دارد

و اینکه در هند، چین و سایر کشورها چه نوع) براي توسعه ندارنديکارکردوجه
کیفیت نهادي یابی آمارينهادهاي اجتماعی جایگزین، که به احتمال زیاد در ارز

تواند به مقاومت جامعه در برابر اثرات اقتصادي فساد کمک شود، مینمیمنعکس
توان تأثیرات محلی را در تحلیلهایی که میاین، حدسی است اما بر شیوه. نماید

وارد نمود بدون اینکه به مفاهیم گسترده همچون فساد آسیایی متوسل شویم تاکید 
.نمایدمی
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رهبران، جناح ها و قبایل: زار نفوذ در ژاپنبا
بازارهاي نفوذ در ژاپن در درون دولتی قوي و به خوبی نهادینه شده، ارتباط 

سهامدارانسیاستمداران و . سازدگیران را برقرار میبین منافع خصوصی و تصمیم
.باشندکه برخی قانونی و برخی دیگر غیرقانونی هستند، با این روند مرتبط می

گري یک بوروکراسی قوي، متمرکز و از راه دور در این کشور، ارزش میانجی
هاي اداري و پارلمانی خود هستند را افزایش توسط سیاستمدارانی که داراي شبکه

.دهدمی
وجه یکسان نیستند و نسخه ژاپنی نشان دهنده انواعی از بازارهاي نفوذ به هیچ

گرش نسبت به اقتدار، ارتباطات و اختالفات هنجار معامله به مثل و ن. نفوذها است
: انگیز استحجم پول درگیر در فساد حیرت. دهددائمی جناحی را شکل می

حزب لیبرال دموکرات، کانمارو شین، در سال هنگامی که معاون سابق دبیرکل 
به دلیل فرار از پرداخت مالیات دستگیر شد، ارزش اموال کشف شده از 1993

زند که تا اوایل دهه تخمین میبویسئو. لیارد ین تخمین زده شدمی3.6وي حدود 
میلیارد دالر صرف نگه داشتن 8ساالنه حدودحزب لیبرال دموکرات ، 1990
آالت خود کرده است، برخی وجوه قانونی افزایش یافته در حالی که بقیه ماشین

ز سوي احزب لیبرال دموکرات رشوه به سیاستمداران .غیرقانونی بوده است
-درصد ارزش قرارداد را شامل می3برندگان قراردادهاي دولتی به طور خالص 

هاي ساخت و ساز داخلی ، هزینه1980با در نظر گرفتن اینکه در اواسط دهه . شود
میلیارد 225در حدود -تریلیون ین در سال بوده است 53.6در ژاپن جمعاً بالغ بر 
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15در حدود 1990و اینکه در اوایل دهه -دالر به نرخ مبادله ارز در آن زمان
از سود امالك و مستغالت و حزب لیبرال دموکرات درصد از سهام گزارش شده 

.توانیم مقیاس این فساد را درك کنیممی-شودساخت و ساز حاصل می
1976بود که در سال 1ترین پرونده فساد در ژاپن رسوایی الکهیدشناخته شده

کاکوئی رهبر تاناکا میلیون ین به نخست وزیر و 500حدود الکهید در . آغاز شد
به اعدام 1980تاناکا در دهه .پیشین حزب لیبرال دموکرات رشوه پرداخت کرد

پرونده وي با مرگش . محکوم شد، اما به دلیل خدمات انجام داده به زندان نرفت
است قرار نفر دیگر در این پرونده مورد بازخو460. خاتمه یافت1993در سال 

گرفتند و هفده عضو پارلمان در ارتباط با پرداخت رشوه فراخوانده شدند اما 
.پرونده آنها بدون مجازاتی بایگانی شد

بیش از هر پرونده دیگري، 93-1991هاي در سال2پرونده ساگابا کیوبین
ساگاوا که یک .پایین آورد1993جایگاه حزب لیبرال دموکرات را در سال 

و نقل و ارائه خدمات درحال توسعه داشت، مبالغ زیادي به شرکت حمل 
شین . یافته دادهاي جرایم سازمانسیاستمداران حزب لیبرال دموکرات و گروه

کانمارو با ساگاوا در ارتباط بود و به این ترتیب حداقل به طور غیرمستقیم با 
وزیر، خستجرایم سازمان یافته ارتباط داشت، در حالی که به منظور انتخاب ن

حزب لیبرال آشکار شدن این ارتباط هم اعتماد به . کردتاکشیتا، کار می

1 Lockheed
2 Sagawa Kyubin



19سنـدرم فسـادچهار

را تضعیف کرد و هم  خشم نامزدهاي جوان و روستایی که از غنایم دموکرات 
نصیبی نبرده بودند و هنوز هم در حال رقابت با سیاستمداران حزب لیبرال 

.را بر انگیختشدند،دموکرات بودند که توسط ساگاوا پشتیبانی می

هاپشت صحنه رسوایی
تجاري در ژاپن را نوعی توافق براي خدمات -بلچینگر، پیوندهاي حزبی

متقابل، به همراه ارتباطات با حزب لیبرال دموکرات  و اقدامات حزبی براي تامین 
هاي اصالح شده تک حزبی، رقابت سیاسی سیاست. مالی توصیف کرده است

زب جهت علنی ساختن سرمایه براي حفظ حزب در قدرت کافی براي پشتیبانان ح
و انحصار جهت دسترسی به رهبران ایجاد نمود که این، اهرمی در اختیار رهبران 

وجود فساد چهار دهه مانع از معجزه . کنندگان قرار دادجناحی در مقابل کمک
تا به حال اما بازارهاي نفوذ ژاپنی . اقتصادي نشد و در واقع، آن را تغذیه نیز کرد

اند و اختالفات جناحی که حزب لیبرال هاي سیاسی قابل توجهی داشتههزینه
اند و شاید ساقط نمود را تشدید کرده1993دموکرات را به طور موقت در سال 

هاي اقتصادي ژاپن در پی ترکیدن حباب اواخر دهه به ناکارآمدي سازگاري
.اندکمک کرده1980

تصمیمات مهم توسط :ضادها را افزایش دادقدرت نهادهاي بوروکرات ت
عدم . شدند و با اثربخشی زیادي همراه بودندهاي سطح باال گرفته میبوروکرات

براي یک -تواند به معناي عدم دعوت به قراردادهاي ساخت و ساز یا دسترسی می
. ناتوانی در گرفتن اعتبار براي پروژه ها در یک حوزه باشد-سیاستمدار مشتاق
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-یک شبکه و یا قبیله سیاسی-1رت نفوذ در سطوح باال نیازمند یک زوکوتجا
سازد یا مشاغل زوکو، اعضاي پارلمان را با یک سیاست خاص مرتبط می.است

زوکو، برخی از اعضاي. کندها مرتبط میاقتصادي را به تجارت و بوروکرات
.شوندسخنگویان صنعت می

اگر حزب لیبرال دموکرات، انحصار شود این است کهسوالی که ایجاد می
هاي باال ؟ هزینهاستاینقدر پرهزینه هاي سیاسیفعالیت، چرا برقرار کرداندکی 

اي است که اعضاي پارلمان نشان دهنده مشاجره جناحی در درون حزب و شیوه
اکثر اعضاي حزب از میان دو تا شش نفر از اعضاي . شدندانتخاب می1994قبل از

-گیري از احزابی که یک لیست رسمی از نامزدها ارائه میيأاساس رپارلمان بر 

در نتیجه نامزدهاي جناح هاي مختلف قادر به ایجاد تمایز . شوندکنند، انتخاب می
ها نیستند و مجبور به خرید حمایت انتخاباتی بین خود و دیگران در مورد سیاست

مجالس ترحیم و دیگر ها این کار را با حضور در مراسم عروسی، آن. هستند
و اعطاي )هاو یا ارسال ماموران محلی به این مراسم(هاي خانوادگی مناسبت

یک عضو مستقل پارلمان در .دهندهدایاي نقدي به شکل کارت هدیه، انجام می
کارت هدیه طی یک ماه به وي داده شده که 93گزارش داد که 1976سال 

. از یک میلیون دالر در سال باشدتواند بیشها آن به راحتی میارزش آن
دسترسی به این پول در چنین مقیاسی به معناي حمایت رهبر جناح حزب لیبرال 

1 Zoku
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دموکرات است که پرستیژ وي در درون حزب به دلیل پیروي تعداد زیادي از 
.اعضاء افزایش یافته است

و کنترل1سیاست پول: جنوبیکره
-رشوه. در ژاپن است"سیاست پول"ه فساد کارتل نخبگان در کره ظاهراً شبی

در قالب کمک به احزاب یا چه هاي بزرگ توسط بازرگانان به نخبگان سیاسی
ها را بنیادها و چه به صورت رشوه آشکار، دسترسی به سیاستگذاران و حامیان آن

هاي شوقتر بوده و نسبت به جریان ممتمرکزاما فساد در کره . آوردبه ارمغان می
اي که نهادهاي رسمی و اجتماعی ضعیف به شیوهنی شبکه نخبگان،حکمراحامی 

.قادر به انجام آن نیستند، کمتر یک سیستم جایگزین بوده است
شان، و همراهان شخصیهاي آنانساي جمهور، خانوادهؤها شامل راین شبکه
نخبگان اداري و )هاي بزرگ تحت کنترلاي از خانوادهمجموعه(2رئیس چائبولز

هاي فساد و نیز ها در مشوقاین شبکه.ها استران نظامی و روابط متنوع آنرهب
هاي منطقه اي و خانوادگی، تهدید از سوي شمال و دفع رقابت سیاسی و وفاداري

جامعه مدنی ضعیف و نگرش سنتی نسبت .اقتصادي با یکدیگر در ارتباط هستند
به بعد توان آن 1970واسط دهه به اقتدار این سبک را تسهیل کرده، از این رو از ا

.براي افزایش استانداردهاي زندگی افزایش یافته است

1 Money Politics
2 Chaebols
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همراهی پول و قدرت
. هاي نخبگان در کره ایفا کردپارك چونگ هی نقش حیاتی در ظهور کارتل

1961پارك یک ژنرال سابق و یکی از اعضاي حکومت نظامی بود که در سال 
-به عنوان رئیس1971و 1967، 1963هاي قدرت را به دست گرفت و در سال

جمهور انتخاب شد که آخرین بار، پس از اصالح قانون اساسی امکان دستیابی به 
1972پس از اعالم حکومت نظامی در سال .جمهوري را پیدا کردجایگاه ریاست

قانون اساسی مجدداً اصالح و تایید شد و قدرت وي . وي به استبداد متمایل شد
هاي دولت وي هم از نظر سرکوب و هم از نظر رشد خاندان. فتگسترش یا

هاي ثروتمندبه موازات تسریع رشد اقتصادي، خانواده. زدنی استمثالثروتمند 
شرکتی ادغام /در درون اتحاد برابري بر اساس قدرت رسمی و ثروت خانوادگی

.این مراکز قدرت عمالً یکی شدند1980تا دهه . شدند

هاي قدرتمند به رهبران گروه: هاي مهمی ساده بودنبهدر جسیاست پول
ها این کمک. کردندها پول پرداخت میسیاسی، احزاب و یا موسسات خیریه آن

.ها بوددرصد سود خالص آن22، بالغ بر 1990و اوایل دهه 1980در طول دهه 
هاي حزبی و قانونگذاري را متعهد ساخته و به این حجم زیاد پول، سازمان

. دهدشان پاداش میهاي نظامی به خاطر وفاداريهاي کلیدي و چهرهوروکراتب
مین مالی و خرید آراء، مشابه آنچه در ژاپن أبخش قابل توجهی از آن نیز به ت

مقداري از وجوه نیز در جیب سیاستمداران . شوداست، اختصاص داده می
آوري ثروت د جمعرسیاگر چه در دوران پارك، به نظر میماند، عالیرتبه می
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به تدریج که .هاي سیاسی، اقدامی ثانویه بودشخصی در مقابل ایجاد شبکه
ها به دموکراسی پیشرفت کرد، به منظور راضی نگه داشتن رهبران مخالف، بودجه

هاي ثروتمند به سرمایه و ارز خارجی با در عوض، گروه. ها روانه شدسوي آن
آسان تضمین شده توسط دولت سرکوبگر شرایط ترجیحی، مقررات اندك و کار 

.کننددسترسی پیدا می
ثبات، . کردندهاي نخبه هم ثروت و هم کنترل جامعه را فراهم میکارتل

توسعه، "برندگان"توانست به شد و پارك میگذاري میباعث جذب سرمایه
وري و رشد صادرات و همچنین وفاداري که کلید ورود به کارتل است را بهره
حجم استثماري که پارك انجام داد مجهول باقی مانده است و از وي . کنداعطا

سیاست پول تصویرنسبت بههاي شخصی اي مقاوم در برابر وسوسهاغلب چهره
خرج شد "جنبش دهکده جدید"هایی مثل برخی از وجوه در پروژه. شده است

ک صندوق که ظاهراً کیفیت زندگی روستایی را بهبود بخشید اما در واقع ی
هزار دالر در میان آثار 500حدود 1979بعد از ترور پارك در سال . دروغین بود

اهمیت نسبت به ثروت هاي انباشته شده توسط دیگران غی بیاو کشف شد که مبل
.بود

فساد دوره پساگذار
کیم یونگ سام، پیروز اولین انتخابات ریاست جمهوري غیرنظامی، این 

را "سیاست پول"او . ا شعار اصالحات تحویل گرفتب1993منصب را در سال 
هایی جمهور پیشین رو تائه وو بود مورد بررسی قرار داد، بررسیزیر نظر رئیسکه 



گزارش پژوهشی 24

میلیون دالر 650رو حداقل . شدکه در نهایت به سی نفر نخست کارتل مربوط می
جر، براي نه تا. میلیون دالر گرفته بودند33تا 27و چهار عضو کارتل وي، 

کیفرخواست صادر شد و پنج نفر به اعدام محکوم شدند؛ رو نیز محاکمه و به 
میلیون دالر 6/2کیم دائه یونگ که بعدها رئیس جمهور شد، . زندان محکوم شد

.بسیار بود اما کیم یونگ سام آن را تکذیب کردظناز رو گرفته و مورد سوء
به 1996ور بود، در سال رئیس جمه1987تا 1981چون دو وان، که از سال 

محکومیتی که بعدها تخفیف (دادگاه فراخوانده، محاکمه و به اعدام محکوم شد 
فساد تنها اتهام وي نبود؛ اتهامات وي شامل ایفاي نقش در کودتاي ). گرفت

سیاست "اما . بود1980و قتل عام دانشجویان معترض در سال 1979نظامی در سال 
2/1ها به سطح باالي کمک: خشی خاصی همراه شددر دوران چون با اثرب"پول

میلیون دالر را نگه داشت و سهمی از آن 270میلیارد دالر رسید، در عوض چون
.را نیز براي خرید مخالفان خود خرج کرد

ها فساد نه تنها نخبگان ملی را ثروتمند نمود، بلکه بعضاً امکان پشتیبانی از آن
-پیامد آن در دوره. شودهژمونی لرزان گفته مین چیزي که به آرا نیز فراهم کرد

هاي رشد کارتل. هاي معوق بودهاي توسعه اقتصادي، منافع زودرس و هزینه
المللی کرده هاي تجارت بینره برداري از شکافنخبه، کره جنوبی را قادر به به

هاي نیروي کار اندك و مقررات سبک براي کسانی که سرمایه و هزینه. است
و بیشترین مزایا به سوي صادرکنندگان موفق ، فراهم بود کردندحساب میتسویه

اما هرچقدر اقتصاد در حال تکامل کره بیشتر و بیشتر به رقباي جهانی . سرازیر شد
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ها منجر به گسترش بیش از استقراض. شد، اشکاالت آن آشکارتر گردیدنزدیک 
حیطی و نیروي کار ممقررات زیست. ت خطوط تولید گردیدحد ظرفیت و وسع

ها به دلیل ذهنی بودن بسیاري از اداره امور شرکت. ضعیف و ناکارآمد تحمیل شد
-هاي شرکتهاي یکدیگر، بدهیضمانت وام. غیرشفاف شد،هاي موجودترازنامه

هاي جذاب را تبدیل به ماشین دستگاه هاي مازاد با حاشیههاي بزرگ، دارایی
انباشته و فقدان انگیزه پاسخگویی براي رهبران هاي این ریسک. زنی نمودکارت

.تر نمودرا عمیق1998-1997سیاسی بحران مالی 
مدت را به بینی کوتاهدر سیاست نیز فساد بیش از حد کارتل نخبگان پیش

روساي 1987قبل از سال . همراه آورد اما مشکالت بلندمدت را افزایش داد
اي در هاي دورهکردند که هنوز چالشهاي دیکتاتوري را برقرارجمهور، رژیم

کند و پس از رقابت انتخاباتی گذار به تدریج افزایش برابر اقتدار آنها ایجاد می
هم در مرحله ساخت طبقه قدرت و هم در ماندن در چارچوب قواعد، . یافت

دار یا تقویت فساد کارتل نخبگان در ساخت احزاب معنی. تردید وجود داشت
این موضوع به احتمال زیاد باعث حفظ نظم در طول . ی نکردجامعه مدنی کمک

هی براي به اشتراك گذاشتن پول سیاسی با رهبران مخالفان را: دوران گذار شد
آوري شواهد براي مدت بود در حالی که جمعها در کوتاهساکت کردن آن

اصالح اما امروزه ایجاد یک قانون اساسی و نظام حزبی با دوام،.بوداستفاده آتی
و ایجاد یک جامعه مدنی قوي ) در مخالفت با تجربه روساي جمهور گذشته(فساد 

.هاي مهم استدر زمره چالش
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هاي ثروتمند و یک دولت ضعیفخاندانالیگارشی: فیلیپین
در فیلیپین به نظر گسترده فساد ناند و مارکوس ممکن است نمونههرچند فردی

ها و هاي ثروتمند، خانوادهالیگارشی. آن استتر ازبرسند اما واقعیت پیچیده
اند که مانع از رشد نیروهاي ها در فساد فراگیري درگیر شدهمشتریان شخصی آن

آوري ثروت شخصی در هر دو بخش دولتی و مادامی که به جمع-دموکراتیک 
.ملت تحت سلطه تقریباً هشتاد خانواده است. گرددمی-دهندخصوصی ادامه می

داري یا صنعت هاي محلی هستند و بقیه از طریق بانکها خانداناز آنبرخی 
ها از نفوذهاي نابجا براي دور نگه داشتن دولت برخی از آن. اندبه شهرت رسیده

دارایی از راحتیاند و برخی دیگر به مالت کسب و کار خود استفاده کردهاز معا
ره طوالنی حکومت نظامی به ویژه دو-دوران مارکوس. اندمردم سرقت کرده

هاي برخوردار خانواده: کندتصویر را پیچیده می-1986تا 1972هاي یعنی سال
فساد منجر به . رشد کردند در حالی که مالکیت و امتیازات توده مردم از بین رفت

منجر شد و از آن زمان 1986و انقالب در سال 1بسیج و انقالب قدرت خلق
هاي ثروتمند هنوز این حال، سندرم الیگارشی خاندانبا . اصالحات گسترش یافت

.باقی است

هاي ثروتمند بسیاري از قدرت و ثروت خود را از بیرون الیگارشی خاندان
و -شودبه حدي که این تفاوت باعث تمایز زیادي می-آورنددولت به دست می

1 People Power
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انجام . کنندکند، استثمار میبرداري میها بهرهدولت را بیش از آنچه دولت از آن
،در نتیجه. معامالت فاسد در محیطی از نهادهاي ضعیف یک مشکل مزمن است

خشونت نیز بخشی از این نوع حکومت . جمهور بسیار ساده استسايؤارتباط با ر
هاي ثروتمند خرابی فساد الیگارشی خاندان. به خصوص در مناطق دورافتاده است

هاي هاي قدرتمند، سازمانعی را باعث شده است که شامل الیگارشی خاندانوسی
-که مانع از دموکراسی مردمی، شکلاست رسمی ضعیف و تحت سلطه حزبی 

. شودمی) 1986حداقل تا سال (رگیري جامعه مدنی قوي و مستقل و انتخابات معتب
قتصاد تکه تکه گیري یک ااز بعد اقتصادي، امتیازات الیگارشیک منجر به شکل

.بینی شده استشده و غیر قابل پیش

پرونده فردیناند و ایملدا
رئیس جمهور و بانوي 1965هنگامی که فردیناند و مارکوس ایملدا در سال 

تا سال . دالر بود7،000اول فیلیپین شدند، خالص دارایی مشترك آنها تنها حدود 
در دوران حکومت نظامی، مارکوس . میلیارد دالر رسید10تا 5این رقم به 1986

اي بر نارگیل و مغز نارگیل وضع نمود که توسط آژانسی به وسیله مالیات ویژه
با درآمدي . آوري می شدلقه داخلی خود جمعادواردو کوجوانکو، عضوي از ح

که کوجوانکو از یک بانک به دست آورد با کمک یک شرکت تابعه، تسهیالت 
مارکوس پس از آن دستور داد که با ایجاد . کردپردازش نارگیل را خریداري

. انحصاري مجازي، یارانه براي کل صنعت به آن شرکت تابعه محدود شود
در .اقدامات مشابه باعث ایجاد انحصار صادرات شکر براي رابرت بندیکتو گردید
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حامیان . نهایت اختیار تعیین قیمت شکر در داخل کشور به شرکت وي داده شد
هاي صادراتی و وارداتی، و لوسیو تان با کمک سیاسترمینیو دسینیمارکوس، ه

کننده قرار دادند که هاي وارداتهاي خود را خارج از لیست شرکتشرکت
.رشوه و منافع سهام در این معامالت به سوي مارکوس نیز سرازیر شد

ها، درآمد ایملدا مارکوس یک امپراتوري کسب و کار ایجاد نمود که کمک
اي از حساب ها و پول ناشی از جرایم سازمان یافته را به مجموعهصل از رشوهحا

-وي به عنوان مسئول مترو مانیل، وزیر سکونتگاه. کردهاي بانکی وي واریز می

هاي انسانی و رئیس اداره توسعه مناطق، قراردادهاي ساخت و ساز پر سودي را در 
سیاري از ثروت وي از سرقت اما ب. ازاي یک درصد از کار خود واگذار کرد

در طول سلطنت مارکوس حدود پنج میلیارد دالر از خزانه : آشکار به دست آمد
.ملی ناپدید شد

هاي ثروتمند طرفدار خود را از طریق قانون مارکوس نظام الیگارشی خاندان
نظامی به نفع دوستان و نزدیکان منتخب خود اصالح کرد اما بنیان آن را کمتر 

از سرنگون شد، توان کمی براي جلوگیري 1986هنگامی که او در سال . دتغییر دا
ظهور، 1مک کوي. هاي قدرتمند وجود داشتخانوادهکسب یا گسترش نفوذ 

سقوط و ترمیم خانواده لوپز را که با در اختیار گرفتن نواحی کشت شکر 
ول جمهوري در طویسایاس غربی شروع شد و با روابط مربوط به دوران ریاست

ها در رسانه ها، حمل و نقل و بخش انرژي و نیز سیاست، قدرتمند گردید، سال

1 Mc Coy
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در طول حاکمیت نظامیان، مارکوس مخالف امپراتوري لوپز . تشریح کرده است
ها معاون رئیس جمهور هاي اصلی وي را حذف نمود که یکی از آنبود و چهره
در ابتدا -نشینی کردند با عقه، لوپزي1986با این حال پس از سال . خودش بود

ها کمک شد که بسیاري از توسط رئیس جمهور آکینو حمایت شدند و به آن
هاي صنعتی خود را بازگردانند و بعد از آن با ساخت یک امپراتوري هولدینگ

رئیس جمهور شد، 1992زمانی که ژنرال فیدل راموس در سال . اي جدیدرسانه
سل پنجمی، از همکاران نزدیک ریاست لوپز، یک رهبر خانوادگی ناوگنیو

ها را به عنوان بخشی از بازسازي قدرت مک کوي بازگشت لوپزي. جمهوري بود
.کندترسیم می1986خانواده نخبگان در یک دولت ضعیف پس از سال 

یک سندرم سرسخت
دفتر 1999در سال . تخمین آسیبی که فساد به فیلیپین وارد کرده دشوار است

5/2میلیون پزو معادل 100خسارات ناشی از فساد را روزانه در حدود ،آمبودزمان
بانک جهانی آن را در حدود یک پنجم بودجه کشور میلیون دالر برآورد نمود و

آمار تقریباً در این. درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زد8/3یا در حدود 
د ناخالص داخلی بهترین حالت است، اما اگر فساد از سه یا چهار درصد تولی

ها چنین است، به معناي  تفاوت بین رکود و توقف بگذرد که در بسیاري از سال
هاي اقلیت، ها باعث ثروتمندتر شدن گروهاین شکست.رشد اقتصادي است

هاي سیاسی و دائمی شدن ضعف و ناکارآمدي دولتی، ممانعت از بروز چالش
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و به -ثروت توسط چند خانواده هاي اقلیت و انتقال عظیماقتصادي براي گروه
.شودبه خارج از کشور می-احتمال زیاد

سوار بر باد: چین
- در شرایطی که فرصت:چین یک نمونه مجزا از فساد مقامات عالیرتبه است

هاي سیاسی به هاي اقتصادي به سرعت در حال رشد است و در مقابل فرصت
قامات در تمام سطوح و در ها ضعیف هستند، مشود و سازمانشدت کنترل می
هاي کشور در فعالیت هاي فاسد درگیر بوده و کمتر نهادي وجود بسیاري از بخش

فساد فراگیر و متنوع است؛ مسئوالن دولتی از نظم . دارد که جلوي آنها بایستد
ثر براي تمرکز قدرت و استفاده از ؤحزبی ضعیف و عدم وجود حاکمیت قانونی م

.کنندت است، استفاده میآن، که راهی براي ثرو
جمهوري خلق اعالم شد، از بین بردن فساد از 1949هنگامی که در اکتبر 

و 1976هاي پیش از مرگ مائو در سال در سال. نخست برخوردار بوداولویت
-حامی. ، فساد یک مشکل مستمر بود1978آغاز اصالحات اقتصادي در سال 

شد و رکز، اغلب به دروغ گزارش میتولید در اقتصاد متم: گرایی مرسوم بود
. نسبت به پیشگیري از مجازات کمتر از کسب ثروت شخصی اهمیت قائل بودند

فساد براي کسب منافع مالی متداول بود، هرچند در هر شرایطی کنترل و 
عالوه بر این نظرات بنیادین در . مخاطرات ناشی از فساد در میزان آن نقش دارند

مل ایجادکننده آن تحت کنترل بود و این پدیده انعکاسی مورد چیستی فساد و عا
. شدهاي بورژوازي و یا انحراف فردي تلقی میهاي فئودالی و ارزشاز سنت
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اي ها، نظم ایدئولوژیک و مبارزات تودهها بر محاکمه علنی و مجازاتکنترل
.متناوب تاکید داشت

ع کرد که باعث ، دنگ شیائوپنگ اصالحات اقتصادي را شرو1978در سال 
اما آزادسازي، در حالی که به بسیاري از . رونق اقتصادي از ابعاد تاریخی گردید

.اي را به وجود نیاوردسازوکارهاي بازار مشروعیت بخشید، بازار ملی نهادینه
احتکار رسمی به یک مشکل عمده تبدیل شد که اشکال مختلفی مانند قاچاقی 

خواري در آن وجود داشت؛ مقامات ه و رشوهبازي، گرفتن هدیکار کردن، سفته
که نه -قادر به ایجاد انحصارات سودآور و تنگناهاي اداري در بخش نیمه دولتی 

نهادهاي قضایی بازسازي، اما . بودند-به وضوح دولتی و نه خصوصی است
ظرفیت . گرفتندبه طوري که با دادن وام، باج میندسیاسی و غیرپاسخگو شد

لت فاصله زیادي با توسعه بازار داشت و حزب فروپاشی سازمانی بوروکراتیک دو
.را تجربه کرد

سال نخست، اصالحات شامل 15در . نتایج اولیه چشمگیر اما متفاوت بودند
-که برنامه-هاي تصنعی و پایین یک سیستم قیمت دو مسیره خرید کاال به قیمت

به این دلیل . یار باالتر بودو فروش آنها در بازار با قیمت هاي بس-ریزي شده بود
کردند یا به سادگی قانون را دور بسیاري از مدیران، تولید را بیش از حد اعالم می

-این معامالت توسط بوروکرات. کردندزده و به طور مستقیم در بازار معامله می

ها به فساد در در مقابل بوروکرات. شدهایی که در سود شریک بودند پنهان می
ب و منابع آموزان را مجبور به خرید کتمعلمان، دانش. ولتی روي آوردنددادارات
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آهن به علت کمبود فضا براي مسافران در کردند، کارگران راهخودشان میاز 
کردند و افسران نظامی سوخت، لوازم و ها اخاذي میسیستم حمل و نقل، از آن

.ختندفروپالك ویژه معافیت از بازرسی، عوارض و هزینه را می
تمرکززدایی باعث کاهش ترس از مجازاتی شد که اغلب در منطقه خاکستري 

مدیران دولتی، با ریسک مجازات کمی وجوه نقد . بین دولت و بازار قرار داشت
کادرهاي حزبی . هاي خود وارد کردندهاي دولتی به شرکتو کاال را از شرکت

مومی را در مسکن و ها حقوق خود را افزایش دادند، بودجه عو بوروکرات
- هاي مجلل خرج کردند، در مبادالت خارجی سفته بازي کردند و فرصتضیافت

مقامات شهري هرچند در تعهدات مالیاتی . هایی در بازار سیاه کسب کردند
هاي خاص بر کاالي دیگر نواحی تولیدکنندگان محلی اغماض نمودند اما هزینه

اختیارات متمرکز، ثروت و ارتباطات مقامات دولتی با استفاده از. وضع کردند
.سیاسی با کارآفرینان تبانی کردند

ثیرگذار است، اما نظارت فاقد اثربخشی و نظم أهرچند قدرت دولتی و حزبی ت
هاي مختلف قدرت را به کاالهاي باارزش براي استثمار ضعیف سیاسی، بخش

اي همچون حرفهنه تنها مقامات دولتی و حزبی، بلکه مشاغل .تبدیل کرده است
ها، رشوه خبرنگاران، وکال، معلمان و پزشکان به دلیل اندك بودن محدودیت

گذاران بین المللی معتقدند مقامات در بسیاري از سطوح سرمایه. کردندطلب می
یک قرارداد ممکن است نتایج مطلوبی را ترسیم . انتظار پرداخت رشوه دارند

.کندمینماید اما حفاظت از حقوق را تضمین ن
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خواري مرتبط است، اما مقامات شهري بخش بیشتر فساد، به آسان بودن رشوه
. دهندهاي تجاري خارج از چارچوب نیز انجام میگذاريو استانی اغلب سرمایه

گیرند بیشتر براي کسانی که کمتر میها مجازاتاما استبزرگ فسادپاداش
به جرم 2000ژیانگژي، در سال هو چانکینگ، معاون فرماندار سابق استان: است

در همان سال ژنگ . حساب  به مرگ محکوم شدآوري ثروت بیارتشاء و جمع
دائوفنگ، معاون حمل و نقل استان سیچوان، به اتهام رشوه به مرگ محکوم شد 

.حساب زندانی شدندآوري ثروت بیدر حالی که همسر و پسرش به دلیل جمع
ژتونگ . حی در مبارزات جناحی تبدیل شده استاتهام فساد به سالدر عین حال 

به همراه خانواده و همدستانش ثروت انبوهی به دست 1990شهردار پکن در دهه 
در آن . آوردند که بخش زیادي از آن در ساخت و ساز و امالك و مستغالت بود

چن . کردندزمان رهبران حزب ملی به آنها به عنوان تهدیدي سیاسی نگاه می
نفر دیگر از مقامات 40و ژیائوتونگ، پسر ثروتمند و قدرتمندش، و اخراج شد

یک معاون ارشد شهردار . محلی به اتهام فساد محاکمه و به زندان افتادند
.خودکشی کرد و دبیرکل یک حزب شهري بعد از فساد به اعدام محکوم شد

دو 1990در اواخر دهه . تقلب مالیاتی و اختالس دو فساد بزرگ هستند
که بارها و ارمند اداره مالیات و یک دادستان سابق شرکتی را تاسیس کردندک

کردند و با بارها کانتینرهاي خالی بین گوانگدونگ و هنگ کنگ رد و بدل می
میلیارد دالر تخفیف در مالیات بر ارزش افزوده صادرات 7مدارك جعلی ادعاي 

مجازات مرگ 2001سال سه تن از مقامات و چهار نفر دیگر در اوایل. نمودند
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کارمند استان گوئیژو در اواخر سال و ژو ژي و دو ژیانشنگ، د.دریافت کردند
فساد .میلیون دالر احکام اعدام دریافت کردند9به خاطر اختالس بالغ بر 2000

ها در حال افزیش چینی شامل تبانی در میان مقامات محلی و عالیق تجاري آن
نامه زمین توسط استان هبی، معامله جعلی در اجارهیک حلقه اختالس در . است

بیست سردفتر یا رئیس بخش و یک حلقه فساد شامل مقامات امنیت عمومی و 
.هاي این نوع فساد هستندنمونهیک رهبر تجاري در استان کوئینگاي

شود هنگامی که کنترل سیاسی و اداري از سوي دولت مرکزي تضعیف می
-هنجارها را کنار گذاشته و فقط به دنبال منافع خود مینیروها مقررات سنتی و 

ویژه خویشاوندي، به–برخی مواقع ابعاد شخصی و سنتی انجام کارها . روند
رهبران . کنندهاي جدید بروز پیدا میبه شکل-پیوندها و اعمال متقابل گوانژي

اما موفق به اند، اي به این اتفاقات واکنش نشان دادهحزبی با مبارزات منظم دوره
نتایج یک خود ارزیابی حزبی نشان . اندتجدید انرژي نیروها یا سازمان محلی نشده

اند به این دلیل که یا فلج شدهف داد که نیمی از اعضاي روستایی حزب، ضعی
- مانیون معتقد است تالش. حضور حزب در کسب و کارهاي جدید وجود ندارد

ی مرکزي حزب و نمایندگان منتخب هاي اصالحی از تنش میان کمیسیون بازرس
گوانگ معتقد است که .بردهاي ناهماهنگ خود رهبري رنج میعالیرتبه و از پیام

هاي حاکم، به ویژه در دوران تغییر سریع خلوص ایدئولوژیک همراه با عملگرایی
نظم و انضباط حزبی مانع توسعه بوروکراسی مستقل و موثر شده . در تعارض است

به دلیل فقدان . گیردها در تعارض قرار میسی با اجراي موثر سیاستو اهداف سیا
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- تبدیل به گروه نخبه در خود و براي خود میموریت منسجم کلی، کارگزارانأم

.شوند که تعریفی جامع از فساد مقامات عالیرتبه است

ها، فساد آسیایی و اصالحسندرم
- و در مورد اینکه این سندرمهادر مورد هر یک از چهار نمونه فوق یا همه آن

اند سازگار هستند بسیار بیشتر ها تا چه حد با مشکالت فسادي که تجربه کرده
بر این باور نیستیم که فساد در یک کشور صرفاً متناسب با یک . توان گفتمی

سندرم خاص است؛ در واقع، براي یک جامعه تجربه یک سندرم فساد در یک 
دولت یا اقتصاد کامالً امکانپذیر است، در حالی که منطقه خاص یا در بخشی از 

با این حال طرح سندرم امکان فهم مهمترین . در جاي دیگر تجربه متفاوتی دارد
هاي افتد و روندهاي اساسی و عدم تعادلمشکالت فسادي که در جامعه اتفاق می

ثیرات در مقابل، درك درستی از تا. کندشکل دهنده به این مشکالت را فراهم می
تر فساد و نکات مهمی در مورد اصالحات اجرایی و جلوگیري از آن به ما و عمیق

.آموزددیگران می
ها آزماییبندي فوق در راستیاگر این طرح داراي اعتبار باشد و چهار طبقه

رسد به نظر نمی. نیاز به ارزیابی مجدد دارد» فساد آسیایی«تایید شوند آنگاه مفهوم 
رسد به نظر می. از فساد در سراسر آسیا و حتی منطقه موجود باشدشکل متمایزي 

یافته مبتنی بازار هاي توسعهفساد در ژاپن مشترکات زیادي با دیگر دموکراسی
سبک فساد در کره به فسادي که در جاهاي دیگر مانند ایتالیا و بوتسوانا . دارد
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د در هند، هرچند هاي ثروتمنفساد الیگارشی خاندان. وجود دارد شبیه است
رسد آمیزتر از همتاي روسی و قفقازي خود نیست، به نظر میتر و خشونتمخرب

ریزي متمرکز و اشتراکات بیشتري با سایر جوامع نوظهور داراي تجربه برنامه
مقامات عالیرتبه چین، در حالی که نسبت به . اقتصاد به شدت بوروکراتیزه دارد

موي کنیایی یا سوهارتو اندونزیایی بسیار همتایان خود همچون دانیل ارپ
-حزب اعمال می-هاي دولتکنند، کنترل شخصی بر بخشنامتمرکز عمل می

.نمایندهاي اندك مبادرت میسازي خود و مشتریانش با محدودیتکنند و به غنی
گروهی وجود دارد که -همزمان، یک گرایش غالب به سمت فساد حزبی

اما این -اي در آسیا است ساد در شرایط توسعهترین چهار سندرم فخطرناك
کننده رسد صرفاً منعکسشود و به نظر نمیسندرم نیز در جاي دیگر نیز یافت می

.تأثیرات آسیایی باشد
شواهد آماري . یقیناً این تحلیل تالشی براي ترکیب عوامل فرهنگی ندارد

تر از به مراتب گستردهآل، اجتماعی و سیاسی، در وضعیت ایدهمربوط به نهادهاي
عالوه بر این، هم . گیردهایی است که در طبقه بندي مورد استفاده قرار میشاخص

ها و هم مطالعات موردي در مقایسه با تصاویر عجوالنه از تجزیه و تحلیل داده
انتظار تغییر وجود دارد از این رو بیست . ثرتري هستندؤمشکالت فساد،  تصاویر م

ت سال بعد ممکن است انتظار نتایج متضادي همانند الگوهاي سال پیش یا بیس
.تکامل مشارکت و نهادها داشته باشیم



37سنـدرم فسـادچهار

نظر قبلی توان گفت؟ اولین نکته و تکرار نقطهدر مورد فساد و توسعه چه می
رسد یک الگوي فساد آسیایی مشخص وجود داشته باشد این است که به نظر نمی

دهنده فساد در ژاپن نشان. مراه داشته باشدکه مطالب خوبی براي توسعه به ه
حاکمیت . یافته استقدرت کسب و کار در یک نظام سیاسی و حقوقی توسعه

1993حزب لیبرال دموکرات  که هم عامل و هم معلول فساد قبل از حزبیتک
-تر نمود، احتماالً نیاز به سازگاريبود و قدرت حزب را پس از آن تا حدي لرزان

براي کره جنوبی یک دنباله با احتیاط، سبک -ي را دشوارتر نمود هاي اقتصاد
هاي واقعی فساد اما شاید هزینه.دهدفساد آن را به سمت و سوي ژاپن تغییر می

ثر از یک اقتصاد ویران أبازار نفوذ در ژاپن همانند ایاالت متحده آمریکا، نه مت
ه و اعتبار رقابت سیاسی شده بلکه بیشتر در قالب اصطالحات سیاسی همچون دامن

.قابل بیان باشد
کننده و گذار در مقابل، فساد در کره ممکن است به رشد اقتصادي خیره

هاي نخبگان ممکن کارتل. آور این کشور به دموکراسی کمک کرده باشدتعجب
بینی است به دالیل نادرست یکدیگر را تخطئه کنند، اما وسیله سنجش قابل پیش

ه به احتمال بسیار زیاد به رشد اقتصادي کمک  و نوعی امنیت کنند کفراهم می
دهد افراد عالیرتبه به جاي لغزش به سمت انواع کند که اجازه میسیاسی ایجاد می

سرکوب سیاسی و فساد بیش از حد که ممکن است از نخبگان داراي حس قوي 
حمایت . نداز ناامنی انتظار رود به تدریج به دموکراتیزه کردن فشار روي آور

ضمنی از این استدالل ناشی از این واقعیت است که نهادهایی که در جاي دیگر 
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قانون اساسی، -ممکن است ستون فقرات حکومت دموکراتیک محسوب شوند
در طول بسیاري از مراحل اولیه دموکراتیک کره -هاي حزبی و جامعه مدنینظام

موضوع . مند شوندبل توجهی بهرهتوانند از تقویت قاکامالً ضعیف بوده و حتی می
است، بلکه این است که در » فساد خوبی«این نیست که سندرم کارتل نخبگان 

. شرایطی ثبات نخبگان ممکن است منافع غیرمستقیم براي جامعه داشته باشد
دموکراسی کره تا به حال شاهد -درباره این موضوع بیش از این نباید بحث کرد 

با این . بوده و فساد به ندرت ایجادکننده آن بوده استانواع دیگري از قدرت 
حال، به عنوان مثال تصور اینکه منافع فاسد در روسیه کمک زیادي به دموکراتیزه 

.کردن آن کرده مشکل است
دو کشور از لحاظ -پس چه عاملی باعث رشد سریع اقتصادي هند و چین

اند و در عین حال دو ابرقدرت اقتصادي آزاد که انواع مخرب فساد را تجربه کرده
شده است؟ یک نکته این است که تعداد کمی از -در حال ظهور اقتصادي هستند

هاي ثروتمند  یا مقامات بندي الیگارشی خاندانکشورهاي آسیایی که در گروه
پس آیا عواملی . اندهاي هند و چین را تجربه کردهرتبه ذکر شدند،  موفقیتعالی

از طریق کاهش هاي اقتصادي فساد راین دخیل هستند که هزینهدر مورد هند و چ
اي از هنجارها، انتظارات و ناپذیري و با اعمال مجموعهبینیهاي مبادله و پیشهزینه

ها نیست، هاي اجتماعی که دستگاه رسمی نهادي قادر به فراهم کردن آنتحریم
ر نخست و ارتباطات در کشوهاهواسطعواملی مانند نقش سنتی-دهدکاهش می

ها و فساد در هند موضوعاتی جدید در دومی؟ واسطهگوانگژي و روابط متقابل
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تر از چین باشد، اما در نیستند، حتی اگر ظهور آن در مرحله اقتصادي جهانی جدي
. داشته است1970واقع هند عملکرد ثابتی در شرایط رشد اقتصادي از دهه 

ام در اقتصاد جهانی به بررسی برخی از دالیل تریسمن معتقد است که موضوع ادغ
-آیا انواع جدید مدیریت تخصصی، مشارکت، مشوق. کندکثرت فساد کمک می

هاي جدید فساد ها و انتظارات که در چین و هند جریان دارند تا حدي با فرصت
کند؟مقابله می

ر هر گیري اثرات فساد باندازه.دانیمواقعیت این است که ما هیچ وقت نمی
چیزي -افتد بعدي از جامعه مستلزم آن است که بدانیم بدون فساد چه اتفاقی می

توانیم گذشته را دوباره احیا توان تعیین کرد، بخشی به این دلیل که ما نمیکه نمی
کنیم و بخشی دیگر به این دلیل که جهان تاکنون جامعه کامالً عاري از فساد را به 

وردهاي آماري درباره اثرات اقتصادي فساد متکی بر بیشتر برآ. چشم ندیده است
نکته بدتر . ها تردید وجود داردهاي تک بعدي هستند که در اعتبار آنشاخص

هاي آماري مقطعی مبتنی بر این فرض ها در مقایسهاینکه استفاده از این شاخص
ن است که فساد، مشابه است و علل و اثرات یکسانی در همه جا دارد و تفاوت آ

حتی با این فرض که مفهوم سندرم و مطالعات موردي در . تنها در مقدارش است
با . دهداین مقاله نکته جدیدي به همراه ندرد اما به مفروضات مذکور پاسخ می

-این حال، حدس و گمان درباره روشهایی که جوامع به فساد واکنش نشان می

مچون اقدامات گوانگژي و تر از آن  اهمیت نهادهاي اجتماعی هدهند و پیچیده
لذا، . کند و پاسخ به آن جذاب استها که از طریق آن فساد تجلی پیدا میواسطه
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ممکن است اشکال متمایزي از فساد آسیایی وجود نداشته باشد اما ه در حالی ک
یا حتی آسیایی براي برخورد با اي و ژاپنیهاي بسیار مهم هندي، چینی، کرهروش

تواند چیز زیادي درباره آن ها هنوز نمیتجزیه و تحلیل سندرم.فساد وجود دارد
رسد براي توجه به عوامل به ما بگوید، اما چنین سطحی از تحلیل به نظر می

کاربردهاي نسبتاً خاص متغیرهاي فرهنگی و تاریخی به منزله نفوذ بر تغییرات 
.اقتصادي و سیاسی امیدوارکننده باشد

هاي مورد اجماعگزینهفراتر از: اصالح فساد
ایم چرا که هر دو جاي خود را در در مورد فساد و اصالح بسیار آموخته

با این . انددستور کار سیاست جهانی پس از جنگ سرد مجدداً به دست آورده
حال، این موضوع که اغلب راهبردهاي اصالحی پیشنهادي چقدر به یکدیگر شبیه 

و اینکه این -جوامع بسیار متفاوت استحتی زمانی که موضوع بحث، -هستند 
هاي هاي مبتنی بر بازار و سازماناصالحات چقدر تجارب و نظرات دموکراسی

اي کند، مسالهالمللی و کسب و کارهاي واقع در این کشورها را منعکس میبین
شود هاي ضدفساد خواسته میبنابراین در برخی کشورها از گروه. قابل توجه است

ال شفافیت، ساخت جامعه مدنی، بهبود کیفیت مدیریت عمومی، که به دنب
برقراري انتخابات رقابتی، پارلمان زنده و نظام قضایی مستقل باشند و مطبوعات 

.آزاد را تشویق کنند
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ها با بسیاري از آن. کنندهاي بسیاري سازمان مبارزه با فساد تاسیس میدولت
ها ی مواجه می شوند و بسیاري از آنو برخی با سرکوب سیاسمخالفت سرسختانه

در این . بینندرسد کار را سخت میزمانی که جریان منابع خارجی به پایان می
به شکل -شودکشورها اصالحات به عنوان یک خیر عمومی به تصویر کشیده می

-هایی که به نفع همگان به ویژه در زمینههاي مدنی و استقرار روشاستقرار ارزش

هنوز در بسیاري از جوامع اصالحات به صورت حل لذا . ي استهاي اقتصاد
شوند مبارزه شود که شهروندان متوجه میجمعی مشکالت زمانی تعریف میدسته

توانند آن را به دیگران واگذار ها میبا فساد کار دشوار و خطرناکی است و آن
هاي تر اینکه ایدهبد.شوندمند میهاي نهایی آن بهرهکنند، در حالی که از موفقیت

به : توانند معکوس عمل کنندها میخوب و بهترین اقدامات در برخی از زمینه
عنوان مثال، در کنیاي موي، هنگامی که وي با تهدید انتخابات رقابتی مواجه شد 

هاي سنتی از وي از بین رفت میزان روابط غیرقانونی به طور چشمگیري و حمایت
.افزایش یافت

در . درم حداقل در یک سطح کلی ممکن است ارزشمند باشددر اینجا سن
جوامع پیشرفته به جاي حرکت مستقیم به سبک و مدیریت نهادي که فساد را 

پیامد ، تر فسادهایی که خودشان، درست مثل سطوح پایینسبک–کندکنترل می
شاید ما باید به -تر هستند تا علل مستقل توسعه در برابر فسادتوسعه عمیق

دهنده مشکالت فساد کشورهاي تر و مسائل سازمانی که شکلارکت عمیقمش
در فیلیپین به جاي هدف قرار دادن شفافیت بیشتر، که . واگرا هستند، حمله کنیم
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امنی که در آن نهادهاي رسمی در حال حاضر ضعیف هستند، باید شرایط نا
فوري در کوتاه هاي پیرو و جستجوي ثروتها را قادر به تشکیل گروهالیگارشی
راهبردهاي اجرايدر چین به جاي تالش براي . کند را تسهیل نماییممدت می
قانون بایست بر روي رشد تدریجی حاکمیتمدنی و سیاسی لیبرال، می-اجتماعی
هاي اجتماعی تمرکز نماییم که در حالی که با حزب به طور مستقیم و گروه

شاید به . هاي قانونی استفاده کنندگزینهکنند، ممکن است در نهایت از رقابت نمی
جاي اینکه بخواهیم هر جامعه به شدت فاسد به دانمارك یا فنالند دیگري تبدیل 

کید به تبدیل شدن به أشود، باید بر روش کشورهاي میانه تاکید نماییم، مانند ت
کره در یک یا دو نسل بعد در حالی که تاوان آن فساد کارتل نخبگان به دلیل 

و هر کجا به دنبال اصالح هستیم، باید به یاد داشته باشیم ادهاي ضعیف است؛نه
که از بین بردن هر یک از انواع فساد لزوماً به این معنی نیست که مدیریت منطقی 
و بازارهاي باز و شفاف، شکاف را پر کند یا حتی آنکه دنبال کردن کاهش فساد 

. لزوماً بهتر خواهد بود
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