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مقدمه
با ایـن  . کشورهاي جهان وجود داردتمامدر عموماًاست که ايپدیدهفساد 

حال نوع، شکل و میزان و گستردگی آن در هر کشور متفـاوت اسـت و از   
آنجایی که به یک معضل جهانی تبـدیل شـده و هـیچ حـد و مـرزي هـم       

اي مبارزه بـا آن هـم   شناسد؛ در بررسی علل، نتایج، پیامدها و راهکارهنمی
وضعیت فسـاد اداري در سـطح جهـانی و    ايمقایسههاي از بررسینیازبی

از .دست آمـده از کشـورهاي مختلـف در مبـارزه بـا آن نیسـتیم      تجربه به
اي از ایـن  اینجاست که مجموعه همه با هم علیه فساد براي انجام گوشـه 

تیـار خواننـدگان   اي در اخهـاي مقایسـه  هاي ناشی از بررسیبخشیآگاهی
.قرار گرفت

پیشین این مجموعه، مطالبی در ارتبـاط بـا   هايشمارهدر کهحالیدر 
ها در مبـارزه بـا   هاي آنتجارب خاص برخی از کشورهاي جهان و فعالیت

و موضوعاتی چـون  هاحوزهفساد آورده شد، این شماره از یک سو بر روي 
اسـت  متمرکز از کشوري دیگر رفتهسرقتبههايداراییاسترداد هايشیوه

که کشورهاي مختلف کمابیش تجربـه مشـترکی در آن زمینـه دارنـد و از     
المللی در سوي دیگر با توجه به آشکار شدن فسادهاي کالن در سطح بین

نیز به نتایج و پیامدهاي فساد در سطح جهـانی  ايویژههاي اخیر، نگاه ماه
.ایمو ملی داشته

مصاحبه با یکی از اساتید پژوهشگر در زمینـه  همچنین عالوه بر متن 
هاي نشر بـراي پژوهشـگران یـا    مطالعات فساد اداري، معرفی یکی از تازه

تري در عرصـه دانـش   فعاالنی که تمایل به انجام مطالعات بیشتر و عمیق
.نظارت و ارزیابی دارند نیز آورده شده است

با فسادسالمت اداري و مبارزه هايپژوهشمرکز مطالعات و 





المللیاخبار و رویدادهاي بینيدهیگز

در مبارزه با فساد
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اسناد پانامایی

40فعالیـت  آلمان، اسنادي را در ارتبـاط بـا   1زوددویچه تسایتونگروزنامه
موســاك سـال اخیــر شـرکت  

در پانامـا انتشـار داد   2فونسکا
د در طی این دامیکه نشان 

ــرکت   ــن شـ ــدت ایـ ــه مـ بـ
هـــــاي خـــــود مشـــــتري

ــراي ــوییبـ ــرار وپولشـ فـ
هــزار 214از طریــق مالیــاتی

ــک   ــا کمـ ــه در دنیـ مؤسسـ
هاي سیاسی این اسناد شامل اطالعاتی دقیق در مورد چهره. کرده استمی

هـاي شـناخته شـده از جملـه ورزشـی و      فعلی و سابق و برخی شخصـیت 
. اسـت هـا یـا پولشـویی   ها براي مخفی نگاه داشتن دارایـی هاي آنتالش
گـردد و تـا   برمی1977ترین اطالعات موجود در این اسناد به سال قدیمی

. شودرا شامل می2015دسامبر سال 
ــان   بخــش عمــده ــا در می ــل اســت، ام ــناد منتشــر شــده ایمی اي از اس

.شودهم دیده میگذرنامهوقراردادویرتصهاآن

تظاهرات مردم آمریکا در اعتـراض بـه فسـاد مـالی در     
مقابل کنگره 

ــیش از   ــیس بـــ 400پلـــ
تظاهرکننده را که در اعتـراض  

ول بـر  به فساد مالی و سیطره پ
در حیــات سیاســی در امریکــا،

خـــارج از ســـاختمان کنگـــره 
ــد    ــرده بودن ــع ک ــا تجم آمریک

1. Süddeutsche Zeitung
2. Mossack Fonseca
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این تظاهرات که بیشتر با آرامش و نظم برگزار شـد بـا اقـدام    .بازداشت کرد
تظاهرکننده به اتهام آنچه کـه  400پلیس کنگره آمریکا به بازداشت بیش از 

نع بر تردد خودروها توصیف و ازدحام و ایجاد ما» تظاهرات غیرقانونی«پلیس 
.کرد به پایان رسید

که این تظاهرات را سازماندهی کرده بود در » بهار دموکراسی«سازمان 
در پایگــاه اینترنتــی خــود اعــالم کـرد ایــن اعتــراض بــا هــدف  ايبیانیـه 

درخواست از کنگره براي اتخاذ اقدام فوري براي پایان دادن به فسـاد در  «
برگـزار  » سی ما و تضمین انتخاباتی آزاد و شفافسیطره پول بر حیات سیا

هاي ورودي شرقی سـاختمان کاپیتـال مقـر    پلیس کسانی را که بر پله. شد
.مجلس سنا و نمایندگان آمریکا نشسته بودند بازداشت کرد

اختیارات جدید در مصروژنرال سیسی 

خودسـاخته  با استناد بـه قـانون  مصرحاکم بردولت رییسژنرال سیسی
ریـیس » هشام جنینه«نظارتی، هايهیأتي رؤسامبنی بر معزول ساختن 

جرم هشام این بود کـه اعـالم کـرد حجـم     . مرکز محاسبات را برکنار کرد
او به مراکـز حـاکمیتی هماننـد    . میلیارد دالر است75فساد در مصر حدود 

اشــاره کــرده و اعــالم نمــود کــه در آن دو مرکــز، قضــاییهقــوه ارتــش و
این دو مرکز مهم به بازرسان مرکـز  . فسادهاي بزرگی صورت گرفته است

2015ژنـرال سیسـی در ژوئیـه سـال     . محاسبات، اجـازه بازرسـی ندادنـد   
قائل شد و آنـرا بـه تصـویب مجلـس هـم      این حق را براي خود) ش94(

مسـتقل  هـاي هیـأت و اعضـاي  رؤسـا رساند که ریاست جمهوري بتوانـد  
قـانون  براسـاس نار کند و در ایـن موضـوع و   را برکهاي نظارتیدستگاهو

هـاي هیـأت ، بانـک مرکـزي  يرؤسـا تواند تصویب شده ژنرال سیسی می
مـالی  نظارت هیأتنظارتی اداري و مدیریتی، دستگاه مرکزي محاسبات و 

.را برکنار کند
هاي چین تشدید شدمبارزه با فساد مقام

، پس از دستگیري هزاران مفسد و مقام دولتی و بازگرداندن دولت چین
اي از مبارزه فساد را با ها مقام متواري شده به داخل کشور، دور تازهده
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دولت و قوه .هاي دشوار آغاز کرده استدرنظرگرفتن احکام و مجازات
م جدي یهاي مفسد را که جرااز این پس مقاماندقضاییه چین اعالم کرده

مالی مرتکب شده باشند به حبس ابد محکوم خواهند کرد و دیگر بخششی 
.در کار نخواهد بود

پی شیائو شیان از دادگاه عالی خلق چین اعالم کرد که مجازات بـدون  
بخشش به این معناسـت کـه   
این افراد حتی اگر رفتار خوبی 

مـورد  در زندان داشـته باشـند  
عفو قرار نگرفته و بقیه عمر را 

بسـر خواهنـد   هامیلهدر پشت 
.برد

چین » چاینا دیلی«روزنامه 
مطلـوب و  ،نویسد که مقررات جدید از دیـدگاه بسـیاري از کارشناسـان   می

در چـین دزدي  . اجرایی شودبراي مبارزه با فساد کارساز است که باید فوراً
هزار یـوان  5میالدي تاکنون با ارزش 1997م مالی از سال یو ارتکاب جرا

مقررات جدید و با توجه بـه  براساسشده است اما فساد مالی محسوب می
هـزار یـوان افـزایش پیـدا کـرده و      30شرایط اقتصادي کشور این رقم به 

.سقف فساد از این مبلغ به باال تعریف خواهد شد

ا کـرد  میالدي که مبارزه بـا فسـاد در چـین جـدیت پیـد     2013از سال 
که از اندشدههزار مقام دستگیر، زندانی و مجازات 200تاکنون نزدیک به 

.میالدي بوده است2015هزار نفر مربوط به سال 70این میان نزدیک به 

سـتان بـه جـرم    کافسر ارشد ارتش پا11سابقه یبينارکبر
یفساد مال

یقدامستان روز پنجشنبه در اکل ارتش پاکف فرمانده یل شریژنرال راح
ر و پنج کسرلشیکسپهبد، یکنفر از افسران ارشد ازجمله 11سابقه، یب

.ردکنار ک، بریاب به فساد مالکا ارتیپ ارتش را به جرم دست داشتن یسرت
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ر کو سرلشـ کداهللا ختیر سپهبد عبینظیرماندهان ارشد و صاحب نامف
بلوچستان التیدر ايمرزيروهایدام از آنان فرمانده نکه هرکاعجاز شاهد 

ــن ــد، در می ــز بودن ــران بر ی ــت افس ــده دکان فهرس ــنارش ــی ــودیده م .ش
نارشـدگان ارتـش   کز از جمله بریسرگرد نیکب، سه سرهنگ و یپنج سرت

.هستندیاب به فسادمالکا ارتیستان به جرم دست داشتن کپا

سـتان اقـدام فرمانـده    کپایو داخلـ یاسیسآمورارشناسان کاز ياریبس
ر یــقــاطع و غیرا اقــدامیب فســاد مــالکــفســران مرتنــار اکارتــش در بر

ارشناسان کن یا. ش قرار دادندیردند و آن را مورد ستاکف یز توصیآمضیتبع
مبارزه با فساد ين اقدام، تعهد خود برایستان با اکمعتقدند فرمانده ارتش پا

.ردکرا در عمل ثابت 
ف یل شـر یـ ز معتقدنـد اقـدام ژنـرال راح   یـ نیستانکلگران پایتحلیبرخ

گـر نهادهـا   یبـه د یحیتلـو یامیـ نسبت به اخراج افسران به جرم فسـاد، پ 
يهـا تیشور درخصوص عواقب دست داشـتن شخصـ  کن یازجمله دولت ا

.استیمالدر فسادیعال

حکم مجازات افشاگر فساد اردوغان صادر شد

خبرِ حکمِ صادر شده "جمهوریت"معروف روزنامهسردبیر "جان دوندار"
اگـر افشـاي   : یتر خود منتشر و اعالم کـرد یتوصفحهاز سوي دادگاه را در 

دونـدار،  . گونه جرایم ادامه خواهیم دادحقایق، جرم است، ما به ارتکاب این
کشـد، بـه اتهـام    گـر کـه صـدور حکـمِ آن را انتظـار مـی      دیايپروندهدر 
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دوندار بـه سـبب نوشـتنِ مجموعـه     . حبس ابد استدر انتظار"جاسوسی"
دسـامبر  وزیري در نخستدورهدر اردوغانهایی درباره ماجراي فسادمقاله

2013 محکـوم  هزار یـورو 9لیره ترکیه معادل تقریباً 28650، به پرداخت ،
ها، درباره فساد اردوغان و اطرافیانش ازجملـه پسـرش   او در این مقاله. شد

دونـدار، در  . ضر وزیر ترابري ترکیه است، افشاگري کردبالل که درحال حا
هاي پرونده مصاحبه کـرد و همـین   خود، با یکی از دادستانهايافشاگري

خشم اردوغان را برانگیخـت و سـبب شـد اردوغـان، علیـه دونـدار،       مسأله
نقـضِ  "و "تـوهین "دوندار، پیش از این، به اتهام . شکایتی خصوصی کند

.تحت پیگرد بود اما از این دو اتهام تبرئه شد"قاتمحرمانه بودنِ تحقی

قطعنامــه در حــوزه اجتمــاعی و 5مجمــع مجــالس آســیایی 
فرهنگی تصویب کرد

5، مجمع مجالس آسـیایی اجتماعی و فرهنگیآمورم یدر نشست کمیته دا
وگـو  ، تـرویج گفـت  APAقطعنامه درباره مبارزه علیه فساد، حضور زنان در

تصـویب  ترانزیت مواد مخدروآسیامیان ادیان، قاچاق اشیاي فرهنگی در
حفــظ ســت کــه زمــان بررســی قطعنامــه حمایــت والزم بــه ذکــر ا. شــد

ایـران و  تایلند، ترکیه،هايپارلمانمهاجران کار در آسیا، نمایندگان حقوق
کردنـد کـه مقـرر شـد بعـد از بررسـی ایـن        ارایـه پیشـنهادهایی  پاکستان

.این قطعنامه بررسی و تصویب شودAPAپیشنهادها و بررسی دبیرخانه

دولت مالزي مفسدان مالی تایوانی را به چین تحویل داد

فسـاد  متهم بههايتایوانیها درخصوص بازگرداندن شماري از هنوز تنش
هــا فــروکش نکــرده کــه گــروه دیگــري از آنچــینبــه"کنیــا"از مــالی

.به پکن مسترد کرده استمالزيرا

شدت به این اقدامات اعتـراض کـرده و از کشـورهاي دیگـر     بهتایوان
بـه نظـر   . بـه تـایوان بازگرداننـد   چینجايخواست تا این شهروندان را به

نیز در تالش براي حراسـت از روابـط خـود بـا چـین و      مالزيرسد کهمی
که اعـالم کنـد تـایوان هـم بخشـی از      و این» چین واحد«احترام به اصل 
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از آن هـا حـاکی   گـزارش . خاك چین است، دست به چنین کاري زده باشد
ي در ارتبـاط بـا پرونـده    جمله شـمار فسد مالی ازم97است که نزدیک به 

انـد شـده رسانی چین از مالزي بازگردانده فساد در بخش مخابرات و اطالع
ماه گذشـته مـیالدي، دو کشـور عملیـات     . ها تایوانی هستندنفر آن32که 

مخابراتی انجام دادند کـه  هايبخشمشترکی درمورد پنج پرونده فساد در 
نفـر تـایوانی   52هـا چینـی و   نفر که بیشـتر آن 100بیش از در جریان آن

.بودند، بازداشت شدند

وزیر اسبق پاکستان صادر شدخستحکم بازداشت ن

یوسف رضا گیالنیحکم بازداشتمالی در اسالم آبادمبارزه با فساددادگاه
» محمـد عظـیم  «تن دیگر را صادر کـرد  10و پاکستاناسبقوزیرنخست
بـدون وثیقـه   حکم بازداشت»تداپ«فساد مالی رسیدگی به پروندهقاضی

نفـر دیگـر را صـادر    10و پاکسـتان اسبقزیرونخستیوسف رضا گیالنی
ماه مـه در دادگـاه حاضـر شـوند تـا بـه       19پرونده باید این متهمین . کرد

نفر دیگر مـتهم بـه   10و یوسف رضا گیالنی. ها رسیدگی شوداتهامات آن
. هستندتداپیارانه حمل و نقل عمومیاختالس در طرح

المللـی مبـارزه بـا    کید ایران و کشورهاي عضو انجمن بـین أت
فساد با پدیده فساد مالی
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100بـیش از  مبارزه با فسـاد هاي بازرسی ون سازماننمایندگان و مسئوال
مبـارزه  المللـی بینکشور، منطقه و جهان در نهمین اجالس سالیانه انجمن

هــاي تــر و اجــراي تمــامی قطعنامــهبــا فســاد، خواســتار مبــارزه قاطعانــه
در امر مبارزه بـا فسـاد   شوراي امنیت سازمان مللوعمومیمجمعصادره
.شدند

مسـئولین  المللـی بـین انجمـن مجمع عمومینهمین اجالس سالیانه و
سازمان بازرسی رییسناصر سراجآقايبا حضور)IAACA(فسادمبارزه با 
در جریان این اجالس . ل چین آغاز شددر شهر تیانجین در شماکل کشور

، نماینـدگان در بیانیـه   دادبـه کـار خـود پایـان     اردیبهشـت  24) جمعه(که 
خود خاطرنشان کردند کـه کشـورها بایـد کنوانسـیون     ايماده23منتشره 
را اجرا کرده و ضمن تقویت همکاري متقابل، تقویت سازمان مللضدفساد

المللی؛ در سسات بینؤها و مروابط دوستانه و مناسبات مشارکتی با سازمان
شـود  بیانیه یادآور می. تري داشته باشندپیشبرد این هدف همکاري نزدیک

ایـن شـهر   که اعضاي حاضر در نشست تیانجین ضمن تقـدیر از میزبـانی  
ین شکل ادامه داده و سـهم  تررا به قويمبارزه با فسادورزند کهکید میأت

ـ  شایسته ه تصـویب و  اي در این امر خطیر در دنیا برعهده داشته باشـند و ب
بیانیـه از  ایـن  در . ربط در مبارزه با فساد مساعدت کنندپیشبرد مقررات ذي

کشورهایی که هنوز کنوانسیون مبارزه با فساد را اجرایـی نکـرده و چنـین    
اند، خواسته شده است ایـن کـار را در اولویـت    جرا نکردهاإلمقرراتی را الزم

نده در این اجـالس یـادآور   کننمایندگان شرکت. کشور خود قرار دهندامور 
دست آمده کـه  ههاي شایانی در مبارزه با فساد در دنیا بکه پیشرفتاندشده

المللی مبارزه با فساد متقابل و ساختارهاي موجود بینهايهمکاريمدیون 
هاي فنی و سازمانی در اختیار آنان است با این وصف باید همچنان حمایت

طور جدي در کشورها اجرا شود تـا مفسـدان   قرار گیرد و حاکمیت قانون به
.فضاي الزم براي فساد نداشته باشند
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جمهور برزیل برکنار شدرییس

» دیلمـا روسـف  «به برکنـاري  برزیلمجلس نمایندگاني مثبتأرپس از 
، سـناتورهاي برزیلـی در مجلـس سـنا بـه محاکمـه و       جمهـوري ریاستاز

اتهام اصلی روسف دسـتکاري  .ي دادندأجمهور این کشور ررییسبرکناري 
البته . است2014انتخابات ریاست جمهوريبودجه برزیل براي موفقیت در

1وي اتهامات دیگري نیز دارد که مربوط به زمان تصدي او بـر پتروبـراس  

رأي22موافـق برابـر   رأي55درنتیجـه  .دولتی برزیل اسـت رکت نفتش
این بنـابر .از سـمت خـود معلـق خواهـد شـد     مخالف، دیلما روسف موقتـاً 

ریـیس ، معـاون  2"میشل تمـر "گزارش، تا پایان رسیدگی به اتهامات وي، 
روسـف ممکـن اسـت بـه     .جمهوري وظایف او را برعهده خواهـد گرفـت  

بزرگترین فساد تاریخ این کشور مجرم شناخته و به این دخالت مستقیم در 
.ترتیب منجر به پایان دوره ریاست وي شود

رهبران سیاسی و اقتصادي جهان بر لزوم مقابلـه عملـی بـا    
کید کردندأفساد ت

افتتاحیـه اجـالس   نشسـت کننـده در ران سیاسی و اقتصـادي شـرکت  رهب
لـزوم ترسـیم نقشـه راه    بـر اردیبهشت 23ضدفساد لندن در روز پنجشنبه 

هـاي مالیـاتی کـه بسترسـاز     مـالی و گریزگـاه  مقابله با فسـاد عملی براي
.کید کردندأاست، تگراییافراطیافته، تروریسم وهاي سازمانخشونت

1. Petrobras
2. Michel Temer
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:سرقت رفتهاموال بهاسترداد

آموزشی زوریخکارگاهازظهوردرحاليهاافتهی
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بازیافـت بـه ارشـد سیاستمدارانودولتیمقاماتتوجهگذشته،دههدودر
تـوجهی قابـل افـزایش مرتبط،جرایموفسادازطریقرفتهسرقتبهاموال

درگـذاران سیاسـت ومتخصصـان درمیـان ویـژه بهتوجه،این. استتهیاف
مهممحركیک. خوردمیچشمبهبیشترفسادبامبارزهوتوسعهبارابطه
) UNCAC(فسـاد علیهمللسازمانکنوانسیونتصویبرویکرداینبراي

اسـت المللـی بینپیماناولینوشد گذاشتهاجرابه2005سالدرکهبود
اصـل یـک عنـوان بـه رادارایـی اسـترداد امضاکنندهکشورهايآنردکه

.اندکردهییدأتاساسی

جـود وبـه خاورمیانـه کشورهايدرکههاییانقالببااخیرهايسالدر
ازفراتـر موضـوع اینوشدهمطرحهاداراییاسترداداهمیتبار دیگرآمده
بسیارصورتیبهورهاکشایندرمردمدرواقع،. استرفتهمتخصصاندایره

سـابق سیاسـی رهبرانتوسطرفتهسرقتبههايداراییبازگشتازصریح
هـر هـاي روزنامهاولصفحهدرمنظمطوربهموضوعوزنندمیحرفخود
.شودمیمطرحدرخواستموردوکنندهدرخواستکشوردو

بازگشـت موضـوع بـا آموزشـی هايکارگاهازسرياولیندر این راستا
زمینـه ایندرموجودخالءهايپرکردنهدفبارفتهسرقتبههايارایید
کشورهايبینواضحوروشنصورتیبهلیمسادرموردگووگفتتشویقبا

نداشـته تـالش آموزشـی کارگاهاین. مرتبط در زوریخ سوئیس برگزار شد
بهکمکبیشترهدفبلکهدهد،ترجیحدیگريبرراخاصیفرایندتااست
توافـق زمینهتااستبودههاطرفتمامیبرايمهمعواملهمهساییشنا
فـراهم رفتـه سرقتبههايداراییبازگشتبرايمناسبسازوکاريسربر

.شود

زوریـخ مـذاکرات راهنمـا، یـک عنـوان بـه گذشتهتجاربازاستفادهبا
ــهتوانســت زمینــهدرکننــدگانشــرکتمیــاندرفراگیــراجمــاعیــکب
رفتـه سـرقت بـه هـاي داراییبازگشتدرموردراهنمااصولازايمجموعه

محسـوب زمینـه ایـن درجهانینظراتفاقبهشایانیکمککهیابددست
:ند ازاعبارتاین اصول . شودمی
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هـاي دارایـی بازگشـت هـا، داراییبازیابیفرایندکلبهتوجهبا
وکننـده درخواسـت کشـورهاي بـین همکاريیکشدهسرقت
دوهـر بـین اولیـه سـازنده وگـوي گفت. استشوندهستدرخوا
روشنبهرسیدگی،درحالقانونیفرآیندهايبهتوجهباطرف،
خـود را آمادگی،طرفدوهر. کردخواهدکمکانتظاراتشدن
هايسـازوکار وممکنترتیباتازايگستردهطیفاجراي براي 

راتانتظـا کننـده مـنعکس کـافی انـدازه بـه کـه اموالبازگشت
.دادخواهندقرارمدنظر،باشدنفعانذي

کـه دارنـد توافقشوندهدرخواستوکنندهدرخواستکشورهاي
.برگرددمبدأکشور بهبایدشدهسرقتاموال

معنـی بـدان شـده سـرقت هايداراییبازگشتنمادیناهمیت
ایـن تضـمین بـه تـوجهی قابلعالقهنفعانذيهمهکهاست

خطـر معـرض درشـده بازگرداندههايراییداکهدارندموضوع
اسـتانداردهاي بـاالترین بنابراین. نباشندرفتنسرقتبهدوباره
ـ بازگردانـدن برايگوییپاسخوشفافیتممکن بایـد هـا یدارای

مـدیریت ظرفیـت بـه کهشودانتخابسازوکاريوروندکاربه
.داردتوجهمربوطهکشورعمومیمالی

بازگشـت مدیریتبرايو مطلوبارتباطاومتدازاطمینانبراي
وکننـده درخواسـت کشـورهاي بـین تـا  اسـت نهایی، مناسـب 

داشـته جریانمتقابلگستردهگويوگفتیکشوندهدرخواست
.باشد

هاداراییبازگشتبرايمردمانتظاراتوعالقهدرنظرگرفتنبا،
ونگـران مردمـی هـاي گـروه شـرکت هـاي زمینـه اسـت بهتر
سـازوکارهاي درمـورد اولیـه گـوي وگفـت یـک درمنـد هعالق

کشـورهاي درامراینوشودفراهمهاداراییاحتمالیبازگشت
.شوداجرایکسانطوربهشوندهدرخواستوکنندهدرخواست

ممکـن کههرکجادربایدرفتهسرقتبههايداراییبازگشتدر
را انـد شـده متضرردولتیبودجهسرقتاینازکسانی کهاست

شـده دادهبازگشـت هـاي دارایـی ازاسـتفاده در. کردشناسایی
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اسـتفاده چنـین . باشدگروهاینمندي بهرهسمتبهبایداولویت
دهنــده نشــان،شــدههددابازگشــتدارایــیازهدفمنــدي

.باشدمیهاداراییبازیابیارزشیوثیراجتماعیأت
شـده، دادهبازگشـت هـاي دارایـی ازمطلوباستفادهتعییندر

:شودگرفتهدرنظربایدعواملازوسیعیطیف
مـردم وشوندهدرخواستوکنندهدرخواستکشورهايانتظارات.1

.هاآن
دولتدرحاکمیتکیفیتوسیاسیواقتصادي،اجتماعیزمینه.2

کننده؛درخواست
شدهدادهبازگشتهايیدارایحجم.3
آنبامرتبطقربانیانواصلیجرمماهیت.4
عـامالن وکننـده درخواسـت کشـور دولتـی مقاماتبینطارتبا.5

اختالس؛اصلی
ومصـادره دسـتور بـا نهـایی دادگـاه حکـم دربـالقوه مقررات.6

.بازگشت
کهنداردوجودهاداراییبرگرداندنبرايواحديمدلنوعهیچ

عـدالت گـرفتن امـا بـا درنظر  . باشـد مناسبمواردتمامیبراي
ازبـاالیی سـطوح بردنکارهبواقتصادي-اجتماعیوقضایی

دادهبازگشـت هـاي دارایـی مـدیریت درگوییپاسخوشفافیت
راهـا دارایـی بازگردانـدن هـاي مـدل ازبنـدي دسـته پنجشده،
وترکیبیکدیگربااستممکنهااین-کردمشخصتوانمی

کشـور هـر هـاي اولویـت وهـا ویژگیبهتوجهباوشدهترغنی
:شوندهبردکاربه
مثـال عنـوان بـه کننـده؛ درخواسـت کشورهايسیستمازاستفاده.1

کنندهکشوردرخواستمرکزيخزانهحسابازطریقوجوههدایت
وعـادي بودجـه فراینـد ازاستفادهباکنندههزینههايسازمانبه

مالیمدیریتسیستمعمومی
ومـنظم ریـزي بودجـه ازاسـتفاده کشور، بـا موجودهايسیستم.2

.شوندتقویتبایدمالییریتمد
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حکـومتی ترتیبـات وخـاص هـدف یکبامستقلهاییصندوق.3
اداري،اسـتقالل دارايکلـی طـور بهکهشدهسیسأتايجداگانه
.هستندقويگوییپاسخوعمومیهايگزارشومالی،حقوقی

توسـط تجویزشـده کمکیهايبرنامهازطریقهاسرمایهبازگشت.4
چندرسانیاريسازمانیکیاومشتركرسانیاريآژانسیک

جانبه
ایـن کـه جـایی درغیردولتیبازیگرانازطریقهاداراییبازگشت.5

دارایـی بازگشـت یـا شـفافیت بارابطهدرمزایاییدارايترتیبات
.نیستدیگرممکناشکالیاوکشوريسیستمازاستفادهواست

بـه مربـوط لیمـا هـاي برنامـه بلندمدتوپایدارتأثیربهتوجه
وهـا دارایـی حجـم بهباتوجهمالحظاتاین. هاداراییبازگشت
متفـاوت مـالی منابعجذببرايکنندهدرخواستدولتظرفیت
.بودخواهد

هـاي سـازمان المللـی، بـین هايسازمانویژهبهثالث،اشخاص
درتخصصـی، غیردولتـی هـاي سـازمان وجانبهدورسانیاري

اجـراي وریزيبرنامهدرمفیديرکايشکهشدهاثباتگذشته
.هستندهاداراییبازگشت

رفتـه، سـرقت بـه هـاي یـی اداراصـل درموردجهانیتوافقیکامروزه
و آنداردوجـود خـارجی قضـایی حـوزه یکدرهاآنهنگام پیدا شدن به

ـ بازگردمبـدأ کشوربهبایدکهاین کـه کنـد مـی بینـی پـیش UNCAC. دن
. گشـت بازخواهـد خـود قبلـی قـانونی مالـک بهشدهصادرهمهايدارایی
مالـک کننـده، درخواستدولتدولتی،بودجهازسوءاستفادهوفساددرمورد

هاي مسروقهدارایی
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معاهـدات بـه نسـبت مثبـت حرکـت یکرویکرداین. بودخواهدمشروع
امـوال  مالـک کننـده، مصادرهدولت،آنبراساسکهاستقبلیالمللیبین

.شدمحسوب می

بازگردانـده مبـدأ کشـور بهداراییآنوسیلههبکهايشیوهحال،اینبا
آمیـز موفقیـت تکمیـل بـه بسـتگی ،آنازاسـتفاده نحوههمچنینوشده

دارتـرین دامنهازیکیشدهمصادرههايدارایی.داردمرتبطقانونیاقدامات
معاهـده ایندرقطعیصورتبهوبودهUNCACمذاکراتدرطوللیمسا

.استنشدهفصلوطور کامل حلبهالمللیبینمعاهداتایرسیاو

چـون موضـوعی درمـورد متعـددي هـاي چالشموارد،اینبازمانهم
ظرفیـت بـه تـوان مـی موارداینازجمله.آیدمیوجودبههاداراییبازگشت
کشـورها؛ ازبرخیدرشدهدادهبازگشتمالیمنابعثرؤموشفافمدیریت
سرقتبهراهاداراییکهکسانیبیننزدیکرابطهاحتمالدرموردنگرانی

ازمـدنی جامعـه انتظاراتوهستندقدرتدرکهکسانیازبرخیواندبرده
وشـده مسـترد هـاي دارایـی ازاسـتفاده نحـوه درمـورد قضاییهايحوزه

.کرداشارهفسادقربانیانتعریفبامرتبطاالتؤس

مالحظات اساسی

روشـنی منافعربطذيهايطرفهمهکهاستضروريتهنکاینیادآوري
کـه آناول: دارنـد آنازبهینـه اسـتفاده وشـده بازگرداندههايداراییدر

ـ بـراي ضـروري منـابع توانـد مـی شدهبازگرداندههايدارایی مـالی مینأت
کشـوري درضـروري هـاي زیرساختدرگذاريسرمایهوعمومیخدمات

همـه دربـاره موضـوع ایـن . اسـت رفتـه سرقتبهآنهايداراییکهشود
متأسـفانه کـه توسعهدرحالکشورهايدرویژهبهامااست،صادقکشورها
وجـود بزرگتـري مقیاسعمومی دربودجهازاستفادهسوءوفسادقربانیان

رارفتـه سـرقت بههايداراییاسترداددوم،. یابدمیبیشترياهمیتدارند،
اساسـاً کـه کـرد مالحظهفسادمهمبازدارندهعاملیکعنوانبهتوانمی

غیرقـانونی هايداراییازکهکسانیمجازاتبارافسادبراياصلیانگیزه
هاي غیرقانونی می داراییوجود دای،سوم.کندمیتضعیف،کنندمیاستفاده
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ها شود و جذابیت آندر مؤسسات مالی باعث تضعیف اعتبار این نهادها می
هایی مشروع که بیشترین میـزان سـرمایه مـالی دنیـا را     داراییبراي جذب
اسـترداد درآمیـز موفقیتاقداماتچهارم،.ابدیکاهش می،دهدتشکیل می

دربیشـتر هـاي تـالش تشویقباعثزیاداحتمالبهآنبازگشتودارایی
طیفبارفتهسرقتبههايداراییبازگشتدرنتیجه،. شدخواهدزمینهاین

کیفـري، عـدالت چونهاییزمینهدرویژهبهسیاسیهايدیدگاهازیوسیع
.استارتباطدراجتماعیانسجامواقتصاديرشد،ايتوسعههايهمکاري

هـاي چالشرفته،سرقتبههايداراییبازگشتبرايهاییانگیزهچنین
هـاي دارایـی مـدیریت بـا رابطـه درعمـومی انتظـارات بـه مربوطکلیدي

وکننـده درخواستکشوردوهرمنافعشناختنرسمیتبهورفتهسرقتهب
:کنـد مـی ضـروري راکلیـدي موضـوع سـه بـه توجـه شونده ودرخواست

درگـویی پاسـخ وشـفافیت کـافی میـزان ازاطمینـان کسبچگونگی) 1
ایـن ازمناسـب اسـتفاده چگـونگی ) 2رفتهسرقتبههايداراییبازگشت

. فرایندطولدرمختلفنفعانذيبینالزمتعاملمیزان) 3هادارایی

هـاي دارایـی مناسبمدیریتکنندهتعیینبایدموضوعسهاینبهتوجه
داراییازاستفادهوبازگشتمجاريیاوممکنهايروشورفتهسرقتبه
.باشدنظرموردکشوربه

گوییشفافیت و پاسخ

راعمـومی هـاي دارایـی تاراجعمومی،رافکابهگوییپاسخوشفافیتعدم
کلیدياقداماتعنوانبهخودنوبهبهگوییپاسخوشفافیت. کندمیتسهیل

مدیریتبارابطهدرهاآننقش. استشدهشناختهفسادازجلوگیريبراي
اگـر . شـود مـی تـر مهـم هـم از اینرفتهسرقتبههايداراییازاستفادهو

ویرانگـري تأثیرتواندمیامراین،برودسرقتبهرهدوباشدهمسترددارایی
هـا آنمـالی مراکـز شـهرت همچنـین وطرفیندولتیسساتؤماعتباربر

. باشدداشته

سـرقت هايداراییبازگشتروندمراحلتمامدرگوییپاسخوشفافیت
هـر نفعبهدرواقعگوییپاسخوشفافیتپیشرفتهسطح. رودمیکاربهشده
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دوهـر بایـد درنتیجـه واستشوندهدرخواستوکنندهدرخواسترکشودو
بـراي راخودعالقهمناسب،یجبرانسازوکاریکبرتوافقرونددرطرف،

.دهندنشانمعتبروقويفرایندیکازبردنبهره

وشـفافیت ازاطمینـان حصـول بـراي مناسبسازوکارهايبهتوجهبا
ـ بازگشـت رونددرگوییپاسخ سیسـتم ظرفیـت الزم اسـت تـا  هـا، یدارای

فعلـی دولتبینرابطهوکنندهدرخواستهايدولتعمومیمالیمدیریت
مختلفـی هـاي مدلگذشتهدر. داشتنظردرراجرمایناصلیعامالنبا

هايداراییازاستفادهومدیریتدرگوییپاسخوشفافیتازاطمینانبراي
گرفتـه قراراستفادهموردنظارت،ختلفمسطوحبرتکیهبارفته،سرقتبه

:داردوجودايویژهتأکیدزیرموردسهتحلیلوتجزیهبرجاایندر. است

مـورد (نیجریـه بـه رفتـه سرقتبههايداراییبازگشتدرمورد
ایـاالت سـوئیس، نیجریـه، (ذیـربط هـاي طـرف تکیـه ،)1آباچا

عبـارت بـه اسـت؛ بـوده کشوريسیستمازاستفادهبر) متحده
براي(شدندبازگرداندهنیجریهمرکزيبودجهبههاداراییدیگر،
بـا )شددادهاختصاصفقرکاهشبرايشدهطراحیهايپروژه

منظـور بـه راخـود عمـومی مالیمدیریتنیجریهکهشرطاین
بـا مـالی حسابرسیوجامععمومیمخارجمدیریتیکانجام

بازگشـت فرآیند،نوعنای. کندتقویتجهانیبانکباهمکاري
توسـط کـه اسـت کشـور مرکـزي بودجـه بههاداراییمستقیم
ارجـح روشعنـوان بـه کننـده درخواسـت يکشورهاازتعدادي

تجربهازکهمختلفیهايارزیابیحال،اینبا. شودمیمحسوب
ظرفیتوکیفیتبهبستهکهانددادهنشانآمدهعملبهنیجریه
اسـت ممکـن مربوطـه، کشـور میعمـو مالیمدیریتسیستم
ازمسـئوالنه اسـتفاده وشـفافیت بارابطهدرمحدوديتضمین
مسـیر ایـن اگـر . باشـد داشـته وجودشدهدادهبازگشتدارایی

بـراي هـم مشـابهی معیارهـاي رسـد مینظربهشود،انتخاب
بایـد  مسـتقیم مالیهايکمکارایهدرايتوسعههايهمکاري

1. Abacha case
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ازاسـتفاده سوءخطرصورتاینغیردر،دقرار گیراستفادهمورد
.داردوجوددوبارهشدهمستردهايدارایی

مورد. (باشدمیپروبهسوئیسازهاداراییبازگشتدیگر،مورد
راویـژه ملـی صندوقیک2001سالدرپرو). 1سینوسمونت
کـرد تأسـیس )FEDADOI(فسادکشفازحاصلدرآمدبراي

اسـترداد ازحاصـل درآمـدهاي شـفاف وهدفمندمدیریتازتا
کـه بانـک ایـن مـدیره هیـأت . شودحاصلاطمینانهادارایی

بـا مبـارزه دردرگیـر دولتـی سازمانپنجنمایندگانازمتشکل
بودجـه اینتخصیصبرايکنگرهجايبههستند،پرودرفساد

تخصـیص بـراي اختصاصیسازوکاراینایجاد.شوندمیتعیین
اقدامکلیطوربههاآنازاستفادهبرنظارتوهشدمسترداموال

مـورد ایـن درکـه داشـت توجهبایدحالاینبا. استمناسبی
.انـد شـده شناسایینیزمشکوكهايهزینهتخصیصازبرخی

ــه،ایــنازیــادگیري اصــلیبدنــهکــهدهــدمــینشــانتجرب
نتـواز وکنتـرل فرآینـد ازکـافی انـدازه بـه بایدگیريتصمیم
.بگیردبهرهمناسب

شدهمستردهايداراییازاستفادهونفعانذي

سـوء اشـکال دیگـر وفسـاد حاصـل معمـوالً کـه شدهمستردهايدارایی
دراقتصاديواجتماعیرشدازمنديبهرهبرايبایداستبودجهازاستفاده
کـالن فسادهايقربانیانکهآنجاییاز. شودگذاريسرمایهمربوطهکشور
عنوانیبهترین"شهروندان"عنواننیستند،شناساییقابلوضوحبهاغلب
وفقیـر طبقهکهآنجاییاز. دادفسادنوعاینقربانیانبهتوانمیکهاست

هسـتند وابسـته عمـومی خـدمات بهتريگستردهطوربهجوامعايحاشیه
درنظـر نبنابرای. شوندمیمتحملفسادنوعاینازراآسیبورنجبیشترین

منـابع ازاصـلی نفعانذيعنوانبهشدهراندهحاشیهبهوفقیرطبقهآوردن
. استمناسباقدامیشدهمستردمالی

1. Montesinos case
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شـده، دادهبازگشـت مـالی منـابع ازمناسباستفادهتعییندرخصوص
بودجـه تخصـیص ودولـت تعهـدات بارابطهدرهایینگرانیاوقاتگاهی

چگـونگی درمـورد هـایی پرسـش طرحبااههمرکهشودمیدیدهنامناسب
هـدایت باتوانمیراچالشاین. استشدهدادهبازگشتداراییازاستفاده

دادانجامثالثطرفیاومستقلدولتیصندوقیکازطریقهاداراییاین
.کردمینأترامتمایزوجدیدهايبرنامهبودجهطریقاینازو

بهبستگیشدخواهدمحققمتعدددافاهاینآنوسیلهبهکهايشیوه
،ايتوســعهاهــدافچــونلییمســاوکشــورهاحکومــتمختلــفاشــکال
بنـابراین . داردهـا آناساسـی جـرایم واقتصـادي واجتماعیهايواقعیت
همه. دهدمینشانرامتمایزنسبتاًهايمدلازوسیعیطیفگذشتهتجربه

وصـریح هـدف بـا هـایی برنامهداشتنچونییهاویژگیدرهابرنامهاین
ایـن اصـلی قربـانی تعیـین ومـالی منـابع اینازبرداريبهرهبرايروشن

.هستندمشتركمالیاستفادهوءسیااختالس

گیرينتیجه

وکننـده درخواستکشورهايچگونهکهشدهدادهنشاناخیرهايسالدر
مشـارکت روحیـه یـک بـا رامـوارد ازبسیاريشوندهدرخواستکشورهاي

مرتبطواقعیتاینبهتوانمیراهمکارياین. اندکردهفصلوحلجویانه
درخواسـت وکنندهدرخواستکشورهايدررشديبهروعالقهکهدانست
درخصـوص المللـی بـین وداخلـی محیطعمومیافکارهمچنینوشونده

ایـن ايراستدر. داردوجودشدهدادهبازگشتهايداراییازنهاییاستفاده
بسـتگی هـا داراییبازگشتمراحلهمهموفقیتکهاستجهانیمقبولیت

شوندهدرخواستوکنندهدرخواستکشورهايبینسازندههمکاريیکبه
.دارد

هـاي دارایـی ازقربانیـان جـرم بایـد   کهاستشدهپذیرفتهکلیطوربه
ـ هـاي داراییبازگشتکهاینوشوندمندبهرهشدهدادهبازگشت سـرقت هب

.باشدمجرمانبرايقويهشداریکبایدرفته
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گرفتـه در  هـاي صـورت  انقـالب گذشـته هـاي سـال درایـن برعالوه
ازعمومی یکیبودجهازسوءاستفادهوفسادکهدادنشانکشورهاي عربی

این. استبودهانقالببرايانقالبینیروهايازبرخینیرومندهايانگیزه
منـابع ازسوءاسـتفاده وفسـاد درگرفتـار متماديهايسالبرايکشورها
حاکمیـت، کیفیـت درمـورد هـا نگرانـی ویـژه بهمغرب،در.اندبودهعمومی
هـاي مـدت ،فسـاد وقـانون حکومـت شهروندي،حقوقازحمایتازجمله

واخـتالس . کـرد مـی برجسـته راسـاالري مـردم بـه نیازکهبودطوالنی
. بـود کـرده شوکهراعمومیافکارسابقمرژیتوسطبودجهازاستفادهوءس
گـو پاسـخ وشـفاف مـدیریت درمـورد نگرانـی کهاستشرایطیچنیندر

.شودمیمهمموضوعیبهتبدیلشدهدادههاي بازگشتداراییدرمورد

کنارگذاشـته  رهبـران انباشـته ثـروت میزانشدنآشکاراین،برعالوه
وعمـومی درك،عربـی ي گرفتـه در کشـورها  هاي صورتشده در انقالب

هـا دارایـی بازگشـت بـراي امیـد واستکردهزیادبسیارراهاآنانتظارات
انتظاراتایندقیقمدیریت. استشدهمطرحهاداراییاعادهطرحازطریق
وهـا دارایـی بازیافـت درمـورد گسـترده اجتماعیگفتگويیککهدرحالی
درغیردولتـی ولمللـی ابـین هـاي سـازمان ماننـد ثالـث هايطرفدخالت

درمهـم عنصـر یـک اسـت مطرحشدهدادهبازگشتهايداراییمدیریت
.استمناسبهايمدلبهتوجه

توسـعه عملـی هايحلراهازوسیعیطیف،UNCACتصویبزماناز
هـا آنازنهاییاستفادهوهاداراییاستردادمسألهمورددرکشورها. اندیافته
ايفزاینـده طـور بـه آنمراحـل تمـام درهاداراییرداداست. اندشدهترفعال

بینهمکاريچنین امري یک. شودمیدیدهمشارکتیفرایندیکعنوانبه
بایدطرفدوهرکهاست،شوندهدرخواستکشوروکنندهدرخواستکشور

هـا تحلیلوتجزیهومورديمطالعات.کنندمشارکتآندرفعاالنهطورهب
حـل راهپیـداکردن بـراي مثبتـی تمایلنفعذيبازیگرانکههددمینشان
ایـن بـه رسـیدن بـراي متقابلاعتمادوانددادهنشانطرفدوقبولمورد
.استضروريهدف





پاناما؛ بهشت پولشویی

نگاهی به بزرگترین فساد مالی قرن
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کـردن  با حفـر کانـالی در سـرزمینش بـراي متصـل     ،کلمبیامخالفت کشور
طلبانه در گرایانه و استقاللهاي ملیجریانآغاز آرامواطلسهاياقیانوس

حمایـت آمریکـا، کشـور    بود که درنهایت بـا این زائده شمالی کشور کلمبیا 
در دهـه  . اعالم استقالل کرد و به رسمیت شناخته شـد به نام پاناماايتازه

بودند ) مرکز مبادالت مالی آمریکا(وال استریتگذاراناین سیاست،1920
اش را طوري سامان دهد که در آن ما کمک کردند تا قوانین مالیکه به پانا

پوشی باشد و از طرف دیگر افراد بتوانند الزام به پرداخت مالیات قابل چشم
.داندازي شرکت کننصورت ناشناس اقدام به راهبه

ــه  ــأله1980در ده ــدي مس ــی ج ــر   کم ــون دیگ ــد؛ چ ــر ش ــات تنه
دارهاي غربی نبود که به این کشور سرازیر و سرمایهکانال پانامادرآمدهاي

،آوردنـد دارانـی کـه بـه پانامـا پنـاه مـی      شد؛ نسل جدیـدي از سـرمایه  می
آمریکـاي  بودند کـه در مسـیر ترانزیـت   هاي مواد مخدريکارتلصاحبان
کـه  مانوئل نوریگااي کهدر دوره. کردندکار میلیآمریکاي شمابهجنوبی
و روابطـی بـین او  کنند در قدرت بـود، عنوان دیکتاتور پاناما یاد میاز او به

تحقیقـات  براسـاس هاي تجارت مواد مخدر وجود داشت کـه  برخی جریان
استریت ژورنال درمورد ایـن تجـارت سـاالنه تـا حـدود چهـار       روزنامه وال

در پوشـش  1990کـه او در دهـه   بـا ایـن  . میلیارد دالر گردش مالی داشت
عنوان پاناما شهرت خودش را بهبرکنار شد،کمونیسممبارزه آمریکا با رشد

.دبهشت پولشویی در دنیا حفظ کر
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» هـاي تجـاري  گیري قانونی به شرکتآسان«، به خاطر همچنینپاناما 
آمریکـاي  تحقیقات بنیاد مطالعات جرم و جنایت دربراساس. مشهور است

سـیس  أراحتـی شـرکت ت  تواننـد بـه  اناما اشخاص می، در پکارائیبوالتین
که به تهیه اظهارنامه مالیاتی نیاز داشته باشند یا الزامی بـه  کنند، بدون این

قـوانین حتـی در برخـی مـوارد بـه      . حسابرسی ساالنه وجود داشـته باشـد  
طور کامـل اسنادشـان را محرمانـه    دهند که بهها اجازه میصاحبان شرکت

هاي خـارج از پانامـا مـراوده    هایی که با شرکتن شرکتهمچنی. نگه دارند
.دتوانند از پرداخت مالیات معاف شونتجاري دارند می

شود پانامـا تـا ایـن حـد مشـهور و محبـوب       دلیل دیگري که باعث می
واحد پول (پالبوادر پاناما عالوه بر. اقتصاد این کشور استپولشویان باشد،

کـه دالر  در جریان اسـت تـا جـایی   دالر آمریکاهمه نوع مبادله با،)رسمی
داننـد؛ ایـن موضـوع البتـه باعـث      آمریکا را هم پول رسمی این کشور مـی 

اعتراض چند نهاد اقتصادي ناظر در دنیا شده است؛ چـرا کـه دالر آمریکـا    
اما کنند،پولی است که کشورها از آن براي مبادله بین خودشان استفاده می

مرزهـاي ایـن   . هنوز در پاناما ادامـه دارد » شرایط بهشتی«ال این به هر ح
تـاجر و فعـال اقتصـادي مجـاز و     نـوع کشور هم براي رفـت و آمـد همـه    

تولیـد ناخـالص   درصـد کـل  6کانـال پانامـا کـه    . آل اسـت غیرمجاز، ایده
وهاي رفت و آمد اسـت  یکی از این راهکند،مین میأاین کشور را تداخلی

را مواد مخـدر مرزهاي این کشور تقریبا باالترین سطح عبور بدون نظارت
.ددارن

مـورد  در گزارشـی در ایـن  2014هـم در سـال   المللی پولصندوق بین
دادن بـه  اعالم کرده بود که پاناما بیشترین ظرفیـت ممکـن را بـراي پنـاه    

کشـور روي  تنهاگویند پاناما احتماالًناظران می. داردشوییپولهايفعالیت
هاي تجـاري  دهد چنین فرارهاي مالیاتی و فعالیتزمین است که اجازه می

.تداي به این گستردگی در خاکش اتفاق بیفنشدهثبت

اسناد پانامایی

بـا موساك فونسـکا در حدود یک سال پیش، یکی از کارمندان شرکت
کنـد  گیـرد و پیشـنهاد مـی   تماس میزوددویچه تسایتونگروزنامه آلمانی
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اسنادي را در اختیار ایـن روزنامـه قـرار    ،هیچ پاداش یا پولیدریافت بدون 
گیـرد کـه   در قبال این کار از این روزنامـه اطمینـان مـی   هاتنخواهد داد و 

. علنی کردن این جرایم بود،این افشاگرانگیزه . هویت و نام وي افشا نشود
بعــد از آن روزنامــه آلمــانی اقــدام بــه دراختیــار گذاشــتن ایــن اســناد بــا 

ــه ــین روزنام ــاران و همچن ــ نگ ــیوم ب ــی ینکنسرس ــهالملل ــارانروزنام نگ
هـا در ژوئـن   تحقیق بر روي اسناد و استخراج محتوي آن. کندمیتحقیقی

.انجامیدماه به طول 9آغاز شد و 2015سال 

ــت      ــا فعالی ــاط ب ــده در ارتب ــناد افشاش ــواي اس ــر  40محت ــال اخی س
هـاي خـود   کـه در ایـن مـدت بـه مشـتري     است موساك فونسکاشرکت

هزار مؤسسـه در دنیـا کمـک    214از طریق فرار مالیاتیوپولشوییبراي
هاي سیاسـی  این اسناد شامل اطالعاتی دقیق درمورد چهره. کرده استمی

جملـه ورزشـی و   هـاي شـناخته شـده از   فعلی و سابق و برخی شخصـیت 
. هـا یـا پولشـویی اسـت    ها براي مخفی نگاه داشتن دارایـی هاي آنتالش
گـردد و تـا   برمی1977ترین اطالعات موجود در این اسناد به سال قدیمی

اي از اسناد منتشر شـده  بخش عمده. شودرا شامل می2015دسامبر سال 
.شودهم دیده میگذرنامهوقراردادها تصویرایمیل است، اما در میان آن
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آلمانی قرار داده درمورد حجـم  منبعی که این اسناد را در اختیار روزنامه
المللی وي از پایگاه داده بین. ایدحال دیدهبیش از آنچه تا به: آن گفته است

را ترابایـت 2,6سـند بـه حجـم    میلیـون 11,5موساك فونسـکا بـیش از   
2013و 2010تر از افشاگري سـال  استخراج و افشا نموده که بسیار بزرگ

ویکـی  : هبـراي مقایسـ  (است متحدههاي گسترده ایاالتجاسوسیدرمورد
.)گیگا بایت سند بود7/1لیکس

تـا  1977مـرزي از سـال   هزار شرکت فرا214اسناد مربوط به تأسیس 
هـا در دفتـر وکالـت    این شرکت. اندتوسط فردي ناشناس فاش شده2015

اي اندازهحجم اسناد افشاشده به. اندموساك فونسکا در پاناما به ثبت رسیده
المللـی  کنسرسـیوم بـین  «از دویچـه تسـایتونگ  زودزیاد است که روزنامه

درحـال  . کمک خواسته اسـت ،براي بررسی اسناد» نگاران تحقیقیروزنامه
کشـور  80اي از روزنامـه و شـبکه رسـانه   100نگـار از  روزنامه400حاضر 
مرور منتشر خواهـد  درحال بررسی اسناد پاناما هستند که نتایج آن بهجهان

.شد
بار سـکوتش  منبع افشاي اسناد پاناما که ناشناخته مانده، براي نخستین

داده شود، مصونیت قضاییشکست و گفت که اگر به او2016می 7را در 
قـرار  پیگرد موردحاضر است با نهادهاي قضایی همکاري کند تا متخلفان

اي توضـیح  واژه1800در یک بیانیه 1جان دواین فرد با نام مستعار. گیرند
یا دیگر نهادهاي دولتـی  هاي جاسوسیدستگاهگاه برايداده است که هیچ

هاي او براي این افشاگري از انگیزه» نابرابري در درآمد«ت و کار نکرده اس
نوشته »شودانقالب، دیجیتالی می«نویسنده این بیانیه با عنوان . بوده است

هـاي مالیـاتی، کـم    کنندگان مقررات مالی و دستگاهها، وضعبانک«: است
و بنددهایی گرفته شده است که چشم بر ثروتمندان میتصمیم. اندگذاشته

از ماست شهروندانی کشیده است که درآمد کم یا متوسط راجاي آن، موبه
توان هزاران پرونده قضایی به راه انـداخت  مبتنی بر این مدارك، می. دارند

به شرطی که نهادهاي قانونی بتوانند به اصل این مدارك دست پیدا کننـد  
.»دها را ارزیابی کننو آن

1. John Doe
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نگـاري  المللـی روزنامـه  کنسرسیوم بین"با این حال او افزوده است که
اند که درستی گفتهباره همکاري کردند، بههایی که در اینتحقیقی و رسانه

با این حال مـن حاضـرم   . دهنداصل این مدارك را به نهادهاي قانونی نمی
افشاگران مشروع که . توانم با نهادهاي قانونی همکاري کنمکه میتا جایی

ها باشند و کنند، چه از درون حکومتنکاري را فاش میاخطاهاي غیرقابل
از دیـدگاه مـن، کـامالً   . چه از بیرون، سزاوار مصونیت از مجـازات هسـتند  

هـا  که اسـناد پانامـا را در اختیـار رسـانه    خودم است و تصمیم من براي این
بگذارم، نه به خاطر یک قصد سیاسی بلکه به این خاطر بود که بـه حجـم   

."شده در این مدارك پی بردموایتعدالتی ربی
ها مورد فساد، پولشویی و فرار مالیاتی آنفهرست تعدادي از افرادي که در

:در این اسناد افشاگري شده به شرح زیر است

پادشاه عربستان سعودي
عربیامیر ابوظبی و رییس کشور امارات متحده

امیر سابق قطر
وزیر سابق قطرنخست
ردنوزیر سابق انخست
وزیر سابق اوکرایننخست
جمهور آرژانتینرییس

وزیر سابق گرجستاننخست
وزیر ایسلندنخست
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وزیر انگلیسپدر نخست
جمهور سابق مصرپسر حسنی مبارك رییس

منشی شخصی شاه مراکش
جمهور سابق غناپسر رییس

وزیر مالزيپسر نخست
خواهر پادشاه سابق اسپانیا

فریقاي جنوبیجمهور آبرخی اقوام رییس
بیوه دیکتاتور سابق غنا

هـا از  در این فهرست برخـی سیاسـتمداران فعلـی و سـابق و اقـوام آن     
سعودي، قطر، امارات متحده عربی، الجزایـر،  عربستانکشورهاي انگلیس،

آنگوال، آرژانتین، آذربایجان، بلژیک، بلیز، بوتسوانا، برزیل، کامبوج، شـیلی،  
ور، مصر، فنالند، فرانسه، گرجستان، غنـا؛ یونـان،   چین، کلمبیا، کنگو، اکواد

گینه، هندوراس، مجارستان، ایسلند، هند، عـراق، ایتالیـا، اردن، قزاقسـتان،    
کنیا، لوکزامبورگ، مالزي، مالـت، مکزیـک، مـراکش، نیجریـه، پاکسـتان،      
پاناما، پرو، لهستان، پرتغال، روسیه، روآندا، سنگال، آفریقاي جنوبی، اسپانیا، 

.ن، سوییس، سوریه، اوکراین، ونزوئال و زامبیا وجود داردسودا

گویند؟اسناد پانامایی چه می

رسـد کـه   نظـر مـی  چنین بـه ، اندیافتهی که تاکنون انتشار با بررسی مدارک
و "2سـانبارن "، "1اینترنشنال میدیا اورسیز"، "سونت اورسیز"هاي شرکت

چـون مبادلـه سـهام تقلبـی،     از اقـداماتی  ظاهراً"3وود کنتینانتالسندال"
هاي غیرتجـاري و خریـد زیرقیمـت امـوال سـود      هاي صوري، واممشاوره

.اندبرده
وود مالی را به یک دالر خریده و سه ماه در یک نمونه، شرکت سندال

این شـرکت همچنـین   .میلیون دالر فروخته است133بعد آن را به قیمت 
در مـدارك بـه   . گرفتـه اسـت  میلیون دالر از بانک دولتی روسیه وام 800

1. International Media Overseas
2. Sunbarn
3.Sandalwood Continental
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وود براي گـرفتن ایـن وام   اي وجود ندارد که سندالدست آمده هیچ نشانه
.پرداخته باشدضمانتی تأمین کرده باشد یا آن را باز

گویـد کـه   ، مدیر مرکز مطالعات جرایم مالی و امنیتی مـی 1تام کیتینگ
را بررسـی  هـا  باید به دقت این": این مبادالت شبیه شواهد پولشویی است

کـه  بـدون ایـن  هایی که ظاهراًداستان قرض. کنیم و ببینیم چه خبر است
دلیلش روشن باشد در ازاي پرداخت یک دالر پـاك شـده چیسـت و چـرا     

که دلیل روشنی داشته باشد، چندین بـار دسـت بـه دسـت     ها بدون اینوام
".شده است

و "ورسـیز اینترنشـنال میـدیا ا  "دهد که دست آمده نشان میمدارك به
بـه  هاي مالیاتی رسـماً ، دو شرکت بزرگ واقع در پناهگاه"سونت اورسیز"

جمهـور روسـیه تعلـق داشـتند، یعنـی      رییسترین دوستان یکی از نزدیک
اي ویولن سل کـه از زمـان نوجـوانی بـا     ، نوازنده حرفه2سرگئی رولدوگین

.والدمیر پوتین آشنا بوده و پدرخوانده ماریا، دختر پوتین است
صدها میلیـون دالر از معـامالت   روي کاغذ، سرگئی رولدوگین شخصاً

اما مدارك مربوط بـه شـرکت رولـدوگین نشـان     .استمشکوك سود برده
ایـن شـرکت، یـک شـرکت صـوري بـراي پنهـان کـردن و         "دهد که می

."محرمانه نگه داشتن هویت مالک و منتفع اصلی بوده است
بـود کـه فعالیـت تجـاري نـدارد،      تر به خبرنگاران گفته رولدوگین پیش

بنابراین پیدا شدن رد پایش در معامالت خارجی پیچیده این تردید را دامن 
.کندجاي کس دیگري عمل میبهتنهازند که او می

دهد که شـرکت اینترنشـنال میـدیا اورسـیز، یکـی از      مدارك نشان می
. شش میلیون دالر قرض گرفته اسـت 2007هاي رولدگین در سال شرکت

واقـع  داخت یک دالر تسویه شده، یعنـی در با پرتنهاسه ماه بعد این قرض 
.شش میلیون دالر به شرکت متعلق به آقاي رولدگین اهدا شده است

، شرکت اینترنشنال میـدیا  2011در یک معامله مشکوك دیگر در سال 
میلیـون  200یـک وام  هايبازپرداختاورسیز تمام حقوق، از جمله بهره و 

1.Tom Kitting.
2.Sergei Pavlovich Roldugin
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که بازپرداخت سود ایـن وام بـه   را به قیمت یک دالر خرید، درحالیدالري 
.میلیون دالر براي شرکت رولدگین ارزش داشت8تنهایی سالی 

تـرین کارشناسـان پولشـویی انگلـیس     اندرو میچل، یکی از سرشـناس 
میلیـون  200انتقال ": هستندگوید که این معامالت به شدت مشکوكمی

میلیـون دالر ارزش دارد در ازاي یـک دالر،   8الی دالر وام و حقوقی که س
."تواند هیچ منطق تجاري داشته باشدنمی

ها مورد انتقال مشکوك شرکت اینترنشنال میدیا اورسیز همچنین در ده
در یک مورد ایـن شـرکت سـهامی را بـه یـک      . سهام مداخله داشته است

. تـر خریـد  یینکارگزار سهام فروخت و روز بعد دوبـاره آن را بـه قیمـت پـا    
شرکت رولدوگین در معامالت سهام همیشه سـود کـرده و مـدارك نشـان     

.شده استدهد که این سود پیش از انجام معامالت محاسبه میمی
وود کنتیننتـال هسـته اصـلی حلقـه     رسد که شرکت سندالبه نظر می

میلیون 800این شرکت در چند مورد مجموعاً. مشکوك به پولشویی است
هاي یک بانک دولتی وام غیرتجاري گرفته و این پول را به شرکتدالر از 

.دیگر قرض داده است
وود بـه  دهد که بخشی از پـول سـندال  دست آمده نشان میمدارك به

ریـیس شرکتی قرض داده شده که مالک استراحتگاه اسکی مـورد عالقـه   
.جمهور روسیه است

وجـود دارد،  چهارمین شرکتی کـه رد پـاي آن در مـدارك فـاش شـده      
شرکت سانبارن است که این شرکت هم از یک رشته معامالت مشـکوك  

عنوان نمونـه، بانـک روسـیه سـهامی را دراختیـار ایـن       به.سود برده است
در . میلیـون دالر بـه فـروش رفـت    25به قیمـت  شرکت قرار داد که بعداً

ذاري گهایی مربوط به سرمایهتوصیهارایهدیگر، این شرکت براي اينمونه
میلیون دالر حق 30و تجارت در روسیه، ازطریق یک شرکت قبرسی مبلغ 

.مشاوره دریافت کرد
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پیامدها براي پاناما

قصد دارد پاناما را بار دیگـر  فرانسهوزیر دارایی فرانسه گفت1میشل ساپن
جامعـه  بـا مالیـاتی فراروپولشوییبه لیست سیاه کشورهایی که در زمینه

پاناما 2012فرانسه پیش از این در سال . همکاري ندارند، بازگرداندجهانی
را پس از دستیابی به توافقی مشترك براي مبارزه با فـرار مالیـاتی از ایـن    

دولت پاناما در مـاه فوریـه امسـال نیـز درنهایـت      . فهرست خارج کرده بود
توانسته بود با انجام اصـالحاتی در قـوانین خـود از لیسـت سـیاه جهـانی      

دولت پاناما بـیم آن را دارد کـه پـس از    . خارج شود"هاي مالیاتیپناهگاه"
پناهگـاه مالیـاتی  عنـوان یکـی از  چندسال تالش براي محو سابقه خود به

.دباردیگر نامش به این عنوان ثبت شو
دولت پاناما اعالم کرد، اگـر فرانسـه ایـن کشـور را بـه لیسـت سـیاه       

. جویانـه خواهـد زد  یفزاید، دست بـه اقـدامات تالفـی   بهاي مالیاتیپناهگاه
در ": وزیر پاناما، در یک نشست خبـري اعـالم کـرد   ، نخست2آلوارو آلمان

جویانـه علیـه   آن اقـداماتی تالفـی  براسـاس پاناما قـانونی وجـود دارد کـه    
"بینی شده استهاي سیاه قرار دهند پیشر لیستکشورهایی که پاناما را د

گذاري خـارجی و یـا   این قوانین مسدود کردن سرمایهبراساسبه گفته او، 
.تواند ازجمله این اقدامات باشدهاي عمومی میخودداري از مناقصه

1. Michel Sapin
2. Alvaro Alman



درترین فساد مالیپرونده بزرگ

خ سازمان مللتاری
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سابق مجمع عمومی سازمان ملل، روح خود را بـه  رییس، 1شهاویلیامجان
فروخت تا و یک زمین بسکتبالو. ام.هاي رولکس، یک ماشین بیساعت

او بـه همـراه چهـار نفـر     .دبزرگترین رسوایی تاریخ سازمان ملل را رقم بزن
دالر از یـک تـاجر چینـی    میلیـون 3/1شد کـه همدستانش متهم از دیگر 

افشاي این پرونده فسـاد مـالی سـران سـازمان ملـل را      . رشوه گرفته است
اشـت  بیـان د مون، دبیرکل سازمان ملـل  کیبانوشوکه و شرمسار ساخت

.استشدهاین رسوایی موجب تشویش و شوك او که 

پریتا بهارارا، دادستان فدرال امریکا در نیویورك با اعالم خبـر بازداشـت   
سابق مجمع عمومی سازمان ملل که در یک سال گذشته رییسجان اشه، 

ـ نیز مقـیم دا  م سـازمان ملـل در آنتیگـوا و بـاربودا در حـوزه کارائیـب در       ی
المللـی  اشه روح خود و این سازمان بین: است، گفتي بودهامریکاي مرکز

میلیون دالري بگیرد و آن را صرف خرید چند 3/1را فروخت تا یک رشوه 
وي . و یـک زمـین بسـکتبال کنـد    و. ام.بیساعت رولکس و یک اتومبیل 

هاي محلـی  دولتتنهادهد فساد نه این پرونده نشان می: تأکید کرده است
مقامات سازمان بزرگی مثل سازمان ملـل را درگیـر خـود    کوچک که حتی 

عنـوان مقـیم   گویند که اشه از موقعیت خـود بـه  ها میدادستان. کرده است
مجمـع  ریـیس عنوان م سازمان ملل به نمایندگی از آنتگوا و باربودا و بهیدا

عمومی استفاده کرد تا یـک سـند رسـمی سـازمان ملـل را در حمایـت از       
نفرانس در ماکائو که آقاي نگ امیدوار بود بسازد، تهیه احداث یک مرکز ک

2011هاي هاي اشه مربوط به سالگویند رشوه خواريها میدادستان. کند
.مجمع عمومی بودرییسکه اشه است، زمانی2014تا 

او تحصــیالت . بــه دنیــا آمــد2در آنتیگــوا1954جــان اشــه در ســال 
نیا انجـام داد و دکتـراي خـود را در    دانشگاهی خود را در دانشـگاه پنسـیلوا  

سالتا1989سالاز. رشته زیست مهندسی از همان دانشگاه دریافت کرد
عنـوان بـه متحـد ملـل سازماندرخودکشورمیدادر نمایندگیاو،1995

1. John William Ashe
2. Antigua
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او،2004و1995هايسالبین.استکردهوابسته علمی، مشاور وزیر کار
ریـیس عنوانبهاو. بودمتحدمللسازماندرباربوداوآنتیگوادایمنماینده
سـازمان مقـر درپایدار انتخاب شد کهتوسعهکمیسیونازسیزدهمجلسه
همچنـین مـدیریت  او. برگـزار شـد  2005آوریـل  22-11درمتحـد ملل

وزیسـتی تنـوع کنوانسـیون دراداريوبودجـه لیمسـا مورددرمذاکرات
درمونترال را برعهده داشته است وروتکلپبازل واییِ کنوانسیوندزبیابان
کودکـان صـندوق و)UNDP(ملـل سـازمان توسـعه برنامهمدیرههیأت

.نیز خدمت کرده است)یونیسف(متحدمللسازمان

دیگر متهمان پرونده

5نیست و ظاهراً اسـامی  تنهاساله در پرونده اتهامی خود 61جان اشه 
ها یک تاجر میلیاردر چینی که یکی از آنشود نفر دیگر در کنار او دیده می

. است و نفر دوم هم سفیر سابق سازمان ملل در جمهوري دومینیکن است
هـزار دالر بـه   500ساله است کـه  67تاجر میلیاردر چینی نگ لپ سنگ، 

اسـت تـا بتوانـد از طریـق اشـه در آنتیگـوا و بـاربودا        اشه رشوه داده بـوده 
نـگ از . و سودهایی میلیونی به جیب بزنـد قراردادهاي دولتی دریافت کند 

میلیون دالري که به واشـنگتن  4/5کاري در ماه گذشته نیز به علت پنهان
.برده بوده است، در امریکا زندانی است
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هاي این فرد بسیار قطورتر از آن چیزي است که بـه  دهیپرونده رشوه
ـ  . اشه داده بوده است زرگ کنفـرانس  او قصد داشته در ماکائو یک سـالن ب

عنـوان محـل   این مرکز کنفـرانس قـرار بـود بـه    . براي سازمان ملل بسازد
کسی نبوده که اشه تنهاالبته او .عملیات اقماري سازمان ملل فعالیت کند

هزار دالر نیز از چند تاجر چینـی  800او بیش از . از وي رشوه گرفته است
رونده او بخشی از این اطالعات مندرج در این پبراساس. دیگر گرفته بوده

وي همچنین متهم . وزیر پیشین آنتیگوا داده بوده استها را به نخستپول
ها اشاره نکرده اسـت و  است در اظهارنامه مالیاتی خود به دریافت این پول

مبلغ یک میلیون و دویست هزار دالر موجودي حساب خود را بـه بـازرس   
.مالیاتی اعالم نکرده است



اداري در بخش دولتیسالمت

1مصاحبه با دکتر لئو هوبرت

1. Leo Huberts
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را بـا  ايمصـاحبه اداري واقع در بروکسـل بلژیـک   موراالمللی مؤسسه بین
١دکتر لئو هوبرت استاد علوم سیاسی و اداري دانشـگاه وي یـو آمسـتردام   

درباره سالمت اداري در بخـش  
دکتـر . دولتی انجـام داده اسـت  

راخـود تحصـیالت هوبرتلئو
درسیاســـیعلـــومزمینـــهدر

گذارانـده هلنـد نیمخندانشگاه
بـا راخـود دکتـراي وي. است

ــوع ــرات"موض ــراضاث واعت
در"دولتهايسیاستبرفشار
دپارتمـان استادیار بهعنوانبه1990سالدرورساندپایانبه1988سال
لسـا در.پیوسـت آمسـتردام VUدانشگاهدولتیمدیریتوسیاسیعلوم

دروشدمنصوبکیفريعدالتوپلیسمطالعاتدراستادعنوانبه1997
2007سالدروحکومتاداريسالمتدراستادتمامعنوانبه2004سال

گـروه دپارتمـان او. شـد منصوبعمومیمدیریتدراستادکاملعنوانبه
وبنیانگـذار 2012سـال ازوکـرد تأسـیس راحکمرانیکیفیتتحقیقاتی

علـوم المللـی بینمؤسسهحاکمیتکیفیتدرمطالعهگروهمشتركسریی
.است) IIAS(اداري

واصـلی هـاي ارزشچیسـت؟ عمـومی بخـش دراداريسالمت
بـراي زمینـه حـد چـه تـا هسـتند؟ چههاآنبامرتبطهنجارهاي
است؟مهمعمومیبخشدرستکاري

بیشنهکهاستتعریفیکردنپیدااداريسالمتتعریفدراصلیچالش
نهوشودخالصهفسادبامبارزهدرهاتنمثالعنوانبهکهباشدخاصازحد
.برگیرددررابدهدرخحکومتدرکهاشتباهیهرکهگستردهحدازبیش
هـاي ارزشبـه کـه کیفیتییاویژگییک"عنوانبهرااداريسالمتمن

رفتـار بـه تعریـف ایـن .بیـنم میدارداشارهمربوطههنجارهايواخالقی
ایـن بـا همـاهنگی درماکهآنچهدارد؛ارتباط) هاسازمانوهاگروهافراد،(

1. VU University Amsterdam
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اداريسـالمت بنـابراین . دهـیم مـی انجـام اخالقیهنجارهايوهاارزش
هايارزش"بربلکهنیست،تکنولوژيیاومقرراتوقوانینزیبایی،درمورد
بـد وخـوب غلـط، یادرستکهآنچهبه. داردتمرکز"هنجارهاواخالقی

بـراي وشـده گذاشـته اشـتراك بهوشودمیدیدهکهآنچهدرمورداست،
.استضروري)عمومی(بازیگراناقداماتودخالت

هنجارهـایی واخالقـی هـاي ارزشبهمربوطاداريسالمتنتیجهدر
اخالقـی کیفیتدرمورد. استمهمجامعهیکبرايجديطوربهکهاست

حکمرانـی درمـورد مـا واکـنش مرکـزي عنصرتعریفاین.تاسحکومت
رويبـر تحقیـق در. اسـت مهمحکومتدرکهاستهاییکیفیتوخوب

شـود مـی باعـث کـه دارنـد وجودهاارزشاززیاديتعدادخوب،حکمرانی
بـین توانـد مـی کهدلیلاینبهشود،پیچیدهبسیارزمینهایندرتحقیقات

چـارچوب یـک بـه هاآنآوردنبنابراینوباشدتهداشوجودتضادهاارزش
.باشدسخترفتاريبهینه

هـاي ارزشمیـان دراداريسـالمت وحکمرانـی ادبیـات بهنگاهیبا
:توان نام بردموارد زیر را میمطلوبحکومتاصلی

مشارکتوگوییپاسخباساالريمردم
شفافیتوپذیريمسئولیت
مداريقانون
طرفییبوفسادناپذیري
فرایندازوريبهرهواثربخشی
مدنیتوايحرفهدانش
استحکاموقدرتمندي

یـک بـه منجـر کردیـد، مطرحمتنیازمینهارتباطدرموردکهسئوالی
تفسـیر راهـا ارزشبایـد چگونهمااصلدرکهشودمیترگستردهموضوع

،زمینهایندرجالببحثیک. استچگونهیکدیگرباهاآنارتباطوکنیم
"ارزشیپلورالیسم"،"ارزشیگرایینسبی"چونموضوعاتیشدنمطرح

وزمینـه بـه کـامال عمومیهايارزشآیا. است"جهانشولهايارزش"و
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هـا حکومـت همـه درکـه دارنـد وجـود هـایی ارزشیادارندبستگیمتن
همـه بـا توانـد مـی حکومتآیاآنبرعالوه؟)جهانشمولی(باشدمشترك

تضاددریکدیگرباهاارزشهمیشهکهاینیابیایدکنارمربوطههايارزش
میانـه حـدودي تـا منموضع؟)ارزشیگراییکثرت(ناپذیرقیاسوهستند

حکمرانی"عنوانبهکهآنچهالبتهواستمهممتنکهاستبدیهی. است
ایـن بـه مایـل مـن امـا دارد،بستگیمتنوزمینهبهاستمطرح"خوب

طـور بـه هاحکومتهمهدرکهدارندوجودهاییارزشکههستماستدالل
وسیاسـتمداران فسـادناپذیري لـزوم  مثالبراي. استمشتركايگسترده

یـک برايهمونیویورکییکبرايهمرسدمینظربهدولتی،النئومس
اقـدامات بـه منجرمتنوزمینه.باشدمحترموگرامیهنديفقیرکشاورز

بـا جنبـه آنازهـا ارزشکـه نیستمعنابدانایناماشد،خواهدوتمتفا
بهاستممکنهنديکشاورزیکونیویورکییک.استمتفاوتیکدیگر

گـویی  پاسـخ یاوکارآمديچونهاییارزشدلیلبهفاسدسیاستمداریک
ارزشدارايهـا آنبـراي فسـاد کهنیستمعنیبداناینامابدهند،رأي
.است

ارتباطی میان سالمت اداري و فساد وجود دارد؟چه 

. استدرستکارينقضفساد،تفاسیروتعاریفازبسیاريداشتننظردربا
منـافع کسـب بـراي اقتـدار یـا قـدرت ازسوءاسـتفاده فسادازمنتعریف

هـاي ارزشباتضاددرکهاست) حزبدوستان،خانواده،شامل(خصوصی
همچنــینوقانونمــداريطرفــی،بــیي،فســادناپذیرعنــوانبــهعمــومی

.استشفافیتوگوییپاسخ

شودمیتفسیرايگستردهصورتبهاغلبفسادکهایندلیلبههمچنین
ازموسعبرداشتطرفدارمن. شودمیدانستهیکسانبدحکمرانیباتقریباً
فسـاد واداريسـالمت مفـاهیم دربایـد ماکنممیفکرمن.نیستمفساد

بایـد اداريسـالمت نقـض انـواع تنـوع دلیـل بههمچنین. باشیمتریقدق
بـراي رااحتمـالی هايسیاستوباشیمداشتههاآنعللازدقیقیتحلیل

.بگیریمنظردرهاآن
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یاوکندمیپشتیبانیدولتیبخشدراداريسالمتازعواملیچه
است؟آنمانع

،کـالن (مختلفیسطوحبادولتیبخشدراداريسالمتبرثرؤمعوامل
هـا ارزشمنافع،وهاانگیزه(مختلفیهايویژگیهمچنینو) خردومیانه

وسـطوح ایـن . شـوند مـی مشخص) زمینهها،سیاستقوانین،فرهنگ،و
درجدیـد تحقیقاتبرايجدينیازیکوهستندپیوستههمبههاویژگی
یـک طرفدارمنابراینبن. داردوجودمختلفسطوحاینبیناتصالزمینه

ودركبـراي عوامـل ازبسـیاري ارتباطبهمعتقدکهوجهیچندرویکرد
.هستماداري استسالمتتوضیح

اسـت؟ مهـم خـوب حکمرانیبرايحداینتااداريسالمتچرا
چیست؟اداريسالمتنبودازناشیعواقب

سـالمت نقـض مـوارد دیگروفسادازناشیعواقبماکهزمانیواقع،در
اداريسالمتعدمکهشویممطمئنتوانیممیکنیم،میمشاهدهرااداري

حکومتبرايویرانگرينتیجهچهبد،حکمرانییاوحکومتاقداماتدر
.داردجامعهو

منجـر جوامـع وهاگروهافراد،برايجديهايآسیببهتواندمیفساد
کـه اسـت دادهنشـان المللـی بـین شـفافیت سازمان مثال،عنوانبه. شود

یـک بـر بـالغ سـال هـر درجهـان سراسردررشوهاقتصاديهايهزینه
توانـد مـی فسـاد کهاستزدهتخمیندیگريمطالعه. استدالرتریلیون

چنـین .باشـد جهاندرکودکانمیرومرگاز٪1,6برايغیرمستقیمعلت
وهـا سیاسـت بـراي حکومـت اداريسـالمت کـه شـود میباعثچیزي

.کندپیدامحوریتآیندهقیقاتتح

بخشـید؟ بهبودرادولتیبخشدراداريسالمتتوانمیچگونه
ونظارتپیشگیري،(سیاست،)غیرهوآموزشقانون،(ابزارکدام
وفسـاد علیـه مبارزهبراي) غیرهوخردکالن،(استراتژيو) غیره
است؟الزماداريسالمتحفظ
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ــراي ــیدنب ــهرس ــالمتب ــتواداريس ــتراتژيآن،ازمحافظ ــااس وه
. اسـت بیشـتري تحقیقاتبهنیازهنوزامادارد،وجودمختلفیهاينظریه

.استشدهتشکیلمختلفیازعناصرمنایده

بـا اداريسالمتموضوعبهکلیديجایگاهیاختصاصآیدمینظربه
اجـرا کارآمـدي صـورت بـه بایدکههاییسیاستتوسعهوویژهتوجهبذل

.استمهمبسیارشوند

اداريسـالمت تأکیـد بـر   درزیـادي بسـیار تاحـد بایدارشدمسئوالن
همـه توجهمورداداريسالمتکهنحويبهباشند،داشتهمداخلهسیستم
دروکنـد پیـدا نفـوذ اعضـا همـه آگـاهی دروباشدسازمانیکاعضاي
ـ کـه مسـتقلی بـازیگران وهـا سـازمان باید.گیردقرارکاردستور رويرب

. باشـند داشـته وجـود هسـتند متمرکـز فسـاد بـا مبـارزه واداريسالمت
تمـام درسیستمبهبودبهکمکامکانهاآنبهاعتبار،برعالوهاستقالل

.دهدمیراسطوح

ابتکـارات بایـد وهستنیازمختلفیهاياستراتژياعمالبههمچنین
تعادلیکردنپیدابهرویکرديچنیندرواقع. گیردقرارمدنظرمحورارزش

مختلـف سـطوح درنیـز اداريسالمتوکندمیکمکهاآنبینمناسب
.دهـد مـی دسـت ازراخـود اعتبـار صـورت اینغیردرشود،میاجراقابل

اسـتراتژي اثربخشـی گـرفتن درنظروارزیابیبرايمبرمنیازيهمچنین
.داردوجودفسادبامبارزهواداريسالمتازحفاظت

دولتـی بخشدراداريسالمتمورددرتحقیقاصلیهايلشچا
چیست؟

مطالعـات توسـط درسـتکاري واخـالق بهبیشتريتوجهرسدمینظربه
کـار درحالداراي این دیدگاه، اساتید. استنیازموردايرشتهچندسیاسی

ایـن وگیردمینادیدهراآنغالب،جریانکهدرحالیهستند،زمینهایندر
بایـد مـا . کندمیمحدودبررسیتحتهايپدیدهازرامادركتوجهعدم

ودركتوصـیف، بـراي هایمانتالشدررادرستکاريواخالق،هاارزش
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درتحـولی تـا رسـیده فـرا آنزمانبنابراین. کنیمواردحکمرانیتوضیح
.آیدوجودبهاداريسالمتمطالعات

بــرايکــاريبرنامــهیــکاداري ســالمتواخــالقایــن،بــرعــالوه
بـه تـر صـریح صـورتی بهراخودمانکاربایدما. استامروزيدانشمندان

دراخـالق واداريسـالمت . بـزنیم پیونـد سیاسیمطالعاتاصلیجریان
مـا .بـرود فراترموضوعیکدرهنجاريهايموریتأمازبایستیپژوهش

وفـق مچنـدان اصـلی موضـوعات ولیمسـا بـا کارمـان کردنمرتبطدر
اخـالق، وصـداقت وهنجارهـا، واخالقـی هايارزشاگرحتی. ایمنبوده
نیـز دیگـري چیزهـاي همچنـان باشـند، مهمدولتوسیاستفهمبراي
وقدرتبهموضوعاتماندادنارتباطبایدمامأموریتبنابراین.دارندوجود
هـاي عقالنیـت دیگـر بـه ومنطـق مدیریتوسازمانبهسیاسی،قدرت

درتجربـی رویکردازچرخشیخودنوبهبهبایدمادرمجموع،. باشدتیدول
هنجارهـاي واخالقـی هـاي ارزشبـه حکومـت اداريسـالمت پژوهش

.باشیمداشتهحکمرانی

اینجـا درکـه آنچهوتحقیقاتفعلیوضعیتبهتوجهبااین،برعالوه
سـالمت واخـالق هـا آندرکـه دارنـد وجودچنديهايزمینهشد،گفته

پاسـخ  .کندکمکهاسیاستوپژوهشدرپیشرفتبهاستممکناداري
:کننده باشدتواند در این زمینه کمکهاي زیر میبه پرسش

کاردستوردررافسادبامبارزهواداريسالمتچیزيچه
دهد؟میقرار

رفتارهـاي بـر واقعیثیرأتدارايسطحهردرمدیریتیچه
است؟غیراخالقی

سـالمت بهبودبرايهاسیاستوهااستراتژينهادها،کدام
است؟کارآمدواقعاًفسادبامبارزهواداري





نهادهاي مبارزه با فساد

سرقت بههاياسترداد داراییمؤسسه ابتکار براي 
)STAR(رفته
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اندازچشم
انکبگروهبینهمکاريحاصل) استار(مسروقهيهاداراییاستردادابتکار

ازکـه استجرایمومخدرموادمورددرمتحدمللسازماندفتروجهانی
امـوال بـراي امـن هـاي پناهگـاه بردنبینازبرايالمللیبینهايتالش
مراکـز وتوسـعه درحالکشورهايبااستار. کندمیحمایتفسادازحاصل

وظممنبازگشتتسهیلوفسادازحاصلپولشوییازجلوگیريبرايمالی
.کندمیهمکاريمسروقهاموالموقعبه

هامأموریت
سازيظرفیتوآموزشارایه.1

آموزشیهايدورهومقدماتیآموزشیهايکارگاهبرگزاريزمینهاستار
مؤسسـات، همـه بـراي رامسـروقه هـاي دارایـی استردادبرايترپیشرفته
تـا . کندمیفراهممسروقههايداراییاسترداددردرگیرنفعانذيوفعاالن

وايمنطقههايآموزشدرکشور70ازکنندهشرکت720ازبیشامروزبه
ومرکزآسیا،شرقآسیا،جنوبآفریقا،التین،آمریکايدرشدهبرگزارملی

بـه بنـا اسـتار ایـن بـر عـالوه . انـد کـرده شرکتمیانهشرقواروپاشرق
بـراي قانونیهايارچوبچتقویتبرايفعالطوربهکشورچنددرخواست

ظرفیـت تقویـت ونهاديهايچارچوبتوسعهزمینهدر،هااسترداد دارایی
.استکردهکمکهاداراییاسترداددرهایشانتالشآمیزموفقیتانجام

سازيدانشوسیاستتحلیلوتجزیهارایه.2
هـاي زمینـه درمتخصصفعاالنازايگستردهطیفهمکاريبااستار

وراهنماهـا متفـاوت، حقـوقی هـاي سـنت ومختلـف منـاطق ازنگوناگو
بـا همچنـین . اسـت کـرده منتشـر رافراوانـی تخصصیهايدستورالعمل

مبارزهدانشبرايمنابعوابزار(TRACKنامبهدادهپایگاهیکاندازيراه
بازیـابی درمـورد الزماطالعـات همـه UNODCهمکاريباکه)فسادبا

ایـن درفعـاالن بـه شـایانی کمـک شود،میشاملرامسروقههايدارایی
کردهالمللیبینسطحدرآنسیاسیتوسعهوهاداراییاستردادبرايزمینه
بـراي ابـزار ایـن ازخبـري هـاي رسـانه ومدنیجامعههايسازمان. است
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استار. برندمیبهرهخودوکالتکاروخبريهايکمپینخود،هايپژوهش
که1جهانیابتکارکانونینقطهمانندفعاالنهايشبکهتوسعهردهمچنین

میـان اطالعـات تبـادل تسـهیل براياینترپلبامشتركعملابتکاریک
داشـته مشـارکت است،متقابلحقوقیهمکاريدرخواستازقبلفعاالن،

.است
مسروقههايداراییاسترداددرکشورهابهکمک.3

هاي فنـی الزم را در  ها کمک، به آناستار، برحسب درخواست کشورها
نهادهـاي تمـام همکـاري دهد و بـا میارایهها زمینه موارد استرداد دارایی

هـا آنبـه -فسـاد بـا مبـارزه هايسازمانومالیمراکزازجمله-ربطذي
ارایـه رامـوردنظر اسـتراتژي اجـراي درشـیوه بهترینوفنیهايمشاوره

همکـاري ماننـد -ابزارترینمناسببسیجویشناسایدرهمچنین. دهدمی
بهتـر شـتاب بـه کمـک وهـا دارایـی مصـادره وتصـرف متقابل،حقوقی

میـان  کننـده تسـهیل یاطرفبیمبدلیکنقشالمللی،بینهايهمکاري
.کندمیایفاراهاداراییاستردادرونددردخیلهايطرف

استشدهبنااصلیستونچهاررويبراستارفعالیت

توانمندسازي
بـراي موردنیـاز نهادهـاي وقانونیابزارهايایجاددرکشورهابهاستار

شـامل توانـد میهاکمکاین. کندمیکمکفسادازحاصلدرآمدبازیابی
بـه ازطریـق هـا دارایـی اسـترداد بـراي موردنیازخاصهايمهارتتوسعه

ردیـابی درلـی عمهـاي آمـوزش ارایـه واطالعاتودانشگذارياشتراك
بـا اسـتار . باشدحقوقیلیمسادرموردالمللیبینهايهمکاريوهادارایی

وابـزار اینازاستفادهدرکشورهابهقضاییهايحوزهمیانارتباطتسهیل
.کندمیکمکهاداراییاستردادزمینهدرهامهارت

1. Global Focal Point Initiative
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مشارکت
مؤسسـات ننـده، ککمکهايسازماننظارتی،مقاماتها،دولتبااستار

بـراي اقداموجمعیمسئولیتپرورشدرمدنیجامعههايسازمانومالی
.کندمیکمکرفتهسرقتبههايداراییاستردادوتشخیصبازدارندگی،

ابتکار
براياستفادهموردفنیوقانونیابزارهايزمینهدردانشتولیدبااستار
ایندرجهانیهايشیوهبهترینگذارياشتراكبهدرحالهاداراییاسترداد

.استزمینه
استانداردهاي بین المللی

فسـاد بـا مبـارزه کنوانسیونپنجمفصلمؤثرکاربردوتقویتازاستار
شناسـایی، بـراي المللـی بـین اسـتانداردهاي دیگـر ومتحـد مللسازمان

بـا کـار .کنـد مـی حمایـت فسـاد ازحاصلدرآمدهايبازیابیوجلوگیري
گـروه وUNCACعضـو کشـورهاي کنفـرانس ماننـد جهانیهايانجمن
چنـد نهادهـاي دیگـر ومـالی اقدامکاريگروهآن،داراییبازیافتکاري
جمعـی دسـته هـاي اقـدام پـرورش دراسـتار تـا اسـت شدهموجبملیتی

.باشدداشتهنقشالمللیبیناستانداردهايسازيپیادهوالمللیبین
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توجـه ) 2017-2014("جهـان تغییر"عنوانباUNDPاستراتژیکبرنامه
مـورد اثربخشـی بـه دسـتیابی وبهترنتایجارایهچگونگیدرموردايویژه

مللعمرانبرنامهفسادبامبارزهجهانیطرحمنظور،اینبراي. داردانتظار
اصـلی اهـداف ازیکـی عنـوان بـه رانویسیبرنامهتقویت) GAIN(متحد

نحـوه درمـورد راهنمـایی ارایـه بـا هـدف ایـن . اسـت کـرده بندياولویت
انجـام فسـاد مینـه زدرتـر اطمینانقابلايشیوهبهارزیابی،وگیرياندازه

ارایـه بـه کـه اسـت هـدف اینبهپاسخی،حاضرراهنمايکتاب. شودمی
فعـاالن توسـط کـه هـایی شیوهوموجودهايابزارها،روشازايمجموعه

اسـت یافتـه اعتباروشدهاستفادهگذشتهسالچندطولدرفسادبامبارزه
بامبارزهدرپیشرفتازبهتريحسزمینهایندردانشبهبودباتاپرداخته

.بیاوردوجودبهفساد

طیـف تقاضـاي افـزایش بهپاسخیتاداردنظردرهمچنینکتاباین
بــرايشـده، روزبــهراهنمـایی ازاسـتفاده بــراينفعـان ذيازايگسـترده 

سـالمت وگـویی، پاسـخ شـفافیت، پدیدهخاصطوربهوفسادگیرياندازه
چنـد 2008سـال درراهنمااینازنسخهاولینانتشارزماناز.باشداداري

پدیدآمـدن آنازتـر است و مهمآمدهوجودبهگیرياندازهروشدرنوآوري
بـر تمرکـز ازنیـز حاضـر راهنمـاي در. اسـت زمینهایندرکیفیتغییرات
فسـاد "حواشی"گیرياندازهبرتمرکزبهفساددقیقگیرياندازهوعینیات

گیـري انـدازه درواقـع، . اسـت شدهاستفادهبهترهايادهدبهدستیابیبراي
اسـتانداردهاي وموردنیـاز گزارشایجادمعنايبهضدفسادمداخالتتأثیر

.استشدهانجامکیفیکمی،هايروشترکیبی ازروشیبادقیقارزیابی

بحـث بـا فعلـی گیـري اندازهرویکردهايبررسیازترکیبیراهنمااین
کتـاب ایـن .استهاییروشچنینکاربرانهاينگرانیوهاچالشدرمورد

بـا UNDPانتشـارات ازدیگـر یکیبرايمکملیکعنوانبهتوانمیرا
حاضـر راهنماي. دانست"حکومتیهايشاخصکاربران،راهنماي"عنوان
دنبـال بـه وهسـتند فسـاد بـا مبارزهدرگیریاومندعالقهکهافراديبراي

درهسـتند فسـاد گیرياندازهوارزیابیکردن،فکرنحوهدرموردراهنمایی
مـنظم طوربهکههادادهازبسیاريکهآنجااز. کندکمکخاصهايزمینه
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راهنمـا ایناست،دولتیفسادبامبارزهوفسادباارتباطدرشدهآوريجمع
بـا آنارتبـاط وعمـومی بخشفساد درگیرياندازهرويبرزیاديتمرکز
.داردمدنیهجامع

وفسـاد بـا مرتبطگیرياندازههايروشوهادادهبررسیبهاولفصل
. استپرداختهدرستکاريوشفافیت،گویی،پاسخفساد،ازموجودهايداده

نظـر دربـا ارزیـابی ونظـارت چرخـه درگیرياندازهمعرفیبهدومفصل
محـدودیت وتمالحظـا گیـري، انـدازه ریـزي برنامهتغییر،فرضیهگرفتن

دهدمیقرارارزیابیموردرانتایجارزیابیوثیرأتسومفصل. استپرداخته
لزوماًاینالبتهوشوند،میمواجهشکستباضدفسادمداخالتکهزمانیو

گیـري اندازهبلکهنیست،مداخالتاینبر محکوم به شکست بودندلیلی
ابـزار بـا غیرخطیتغییردهايفرآینارزیابیواستپیچیدهايمسأله،ثیرأت

هـایی مصـاحبه ازاستفادهباچهارمفصل. استدشوارالعادهفوقنیز سنتی
ایـن درراهـا موفقیـت وهـا نگرانیها،چالشگیري،اندازهابتکاراتعمیق
ـ تـا شـده ارایهمدلیآخرفصلدر . استکشیدهتصویربهزمینه عنـوان هب

. باشـد هادادهونفعانذيمشارکتها،شروازمناسباستفادهبرايتمرین
یـا هـا چـالش ازنشـان کـه مـوردي مطالعـات ازراهنمـا، ایـن سراسردر

.استشدهاستفادهنیزاستموردبحثهايروش




