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  مقدمه

اي  جانبه است که عواقب پیچیـده  فساد، نمایانگر یک مشکل اجتماعی همه

هاي شدید مادي و از بین رفتن تدریجی اعتمـاد مـردم بـه     همچون آسیب

یک سیستم اداري کـه رشـوه در آن رواج   . دولت و جامعه را به همراه دارد

اد فاسد بهترین زمینه را براي ترویج جرم و جنایت داشته باشد و یک اقتص

دموکراسی و دولـت حـاکم    ايکند و تهدیدي جدي بر در جامعه فراهم می

 داده ازدسـت شود و در پی آن مجموعه اقتصادي اعتبار خود را  محسوب می

  .شود المللی خارج می ها در سطح بین و از دور رقابت

ـ  در مبارزه با فساد و جلوگیري از آن،  در . سـزایی دارد هشفافیت نقـش ب

تـوان بـا    مـی ) مانند واگذاري قراردادهاي عمـومی (هاي مستعد فساد  زمینه

کارآمـد و   اي اسـتفاده مدیریتی شفاف، از بودجه عمومی  یندهايافرحمایت 

به همین منظـور در ایـن شـماره، موضـوع شـفافیت، مفهـوم        .صحیح کرد

عاتی چـون فسـاد در   مرکزي و اصلی مطالب این شـماره در قالـب موضـو   

هـاي   خیز و فساد در رسانه بخش عمران، مبارزه با فساد در کشورهاي نفت

  .جمعی است

در  ازجملـه  سازمان بازرسی کـل کشـور  محترم نظر به تأکید مسئوالن

روز و بـه هنگـام    به«المللی مبارزه با فساد بر ضرورت  سمینار آموزشی بین

مرکز مطالعات و »روز جهانی جاربتبا ها  و آشنایی آنبازرسان داشتن  نگه

هاي سالمت اداري و مبارزه با فساد تالش دارد با فـراهم سـاختن    پژوهش

هاي آشنایی بازرسان و دیگر مسئوالن نظارت و بازرسی بـا تجـارب    زمینه

نامه، گـامی در   طریق این ویژهپژوهشی و اجرایی کشورهاي دیگر ازعلمی، 

.  ردراستاي تحقق این هدف ارزشمند بردا

  سالمت اداري و مبارزه با فساد هاي پژوهشمرکز مطالعات و 





  

  

  المللی اخبار و رویدادهاي بین يدهیگز

  در مبارزه با فساد
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  نجمهور سابق آرژانتییسیآغاز تحقیق درباره ر

بـا  آرژانتـین پلیس ضدفساد

فقـــره یـــورش بـــه چنـــد 

ــالك ــیس رامـــــ یـــــ

سابق این کشـور،  جمهوري

تحقیقات ضدفساد علیه وي 

ــن . را آغــاز کــرده اســت ای

تحقیــق بخشــی از بررســی 

سابق آرژانتین  جمهوري رییس، کریستینا فرناندز کرچنراحتمالیفساد مالی

و با ایراد  2015در مدت دو دوره فعالیت در این سمت است که در دسامبر 

ــاک  ــیو م ــوگند مائوریس ــهس ــوان  ري ب ــیسعن ــوري ری ــن   جمه ــد ای جدی

آرژانتـین   ضدفسـاد پلـیس يهـا  مقـام . پایان یافـت آمریکاي التینکشور

هستند که براساس آن فرنانـدز   يا اسناد و مدارکی مرتبط با پرونده دنبال به

تلویزیون محلی آرژانتـین نیـز   . به تحصیل مال غیرقانونی متهم شده است

. را پخـش کـرد   ضدفسادتصاویري از این بررسی و تحقیق از سوي پلیس 

طـور   ان سانتا کروز صورت گرفته و آنعملیات پلیس، روز پنجشنبه در است

درمـورد فسـاد مـالی و     يا شده، پلیس با حکم قاضی که پرونده که گزارش

را در دست بررسی دارد به اماکن گروه اقتصادي یـورش بـرده    يبردار کاله

قاضی کلودیو بونـادیو،  . هستند که خانواده خانم کرچنر مالک بخشی از آن

ند آپارتمان و شرکت در شـهر ریـو گـالی    روز پنجشنبه، حکم بازرسی از چ

سانتا کـروز را صـادر کـرد و    واقع در استانجوس، ال کاالفاته و ال چالتن

ش خبرگـزاري تـل آم در   بـه گـزار  . پلیس هم به این امالك یـورش بـرد  

مدارك از شرکت لس سـائس اسـت کـه     يآور آرژانتین، پلیس در پی جمع

این دومین بار است که مراکزي . هستند فرزندان خانم کرچنر از مالکان آن

سال گذشته هم یـک  . گیرد یبا مالکیت خانواده کرچنر مورد بازرسی قرار م

  .مورد بازرسی قرار گرفتهتل و چند ساختمان دیگر متعلق به این خانواده 
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افسر عراقی به دادگاه به اتهام فساد 600ارجاع پرونده 

ــل  ــر بازرســی ک ــراقدفت ــور ع ــات از صــدها  وزارت کش ــان تحقیق از پای

دادگاهها به آنارجاع پروندهو رتبه یازجمله برخی افسران عالعراقیافسر

بـه  . مـواد مخـدر خبـر داد   خرید و فروشیا مالی و یافساد اداريبه اتهام

ــه  ــه فرامنطق ــته روزنام ــده از  اي نوش ــه منتشرش ــی، در بیانی ــدس العرب الق

پیرامونوزارت خانهعراق درباره بازرسی از کارکنان اینوزارت کشورسوي

تحقیقات این مرکز پرونده بیش از  یجهدرنت: و اداري آمده استفساد مالی

تـن از افسـران و    479رم شـده کـه جـ    مأمور بـه دادگـاه ارجـاع داده    600

نیز دیـده   رتبه یها برخی افسران عال کارمندان دولتی عراقی که در میان آن

طبق گزارش کمیته شـفافیت عـراق، فسـاد در    . ، محرز شده استشوند یم

بـه همـین    .تـر اسـت   ها در عراق گسترده وزارت کشور از تمامی وزارتخانه

اصالحات و برکناري برخی  با اجراي برخی کند یمدلیل دولت بغداد تالش

از مسئوالن برجسته دولتی که متهم به فساد مالی و اداري هستند، اجـراي  

  .اصالحات را محقق کند

ماه حبس محکوم شدند 21لیونل مسی و پدرش به 

حکم دادگاه پرونده فرار مالیاتی فوق سـتاره آرژانتینـی بارسـلونا و پـدرش     

توانند با پرداخت رقم  یقوانین اسپانیا، مسی و پدرش، م براساس. اعالم شد

  .شده، راهی زندان نشوند جریمه تعیین
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سه مورد تخلف در  دلیل بهدادگاه شهر بارسلونا، لیونل مسی و پدرش را 

 2مسی همچنین به پرداخت . ماه حبس محکوم کرد 21پرداخت مالیات به 

  .میلیون یورو محکوم شدند 1،5میلیون یورو و پدرش به پرداخت 

بس کمتـر از دو  ذکر است طبق قوانین کشور اسپانیا، حکـم حـ   الزم به

که فرد خاصی سابقه کیفري نداشته باشد نیـازي بـه   سال مخصوصاً زمانی

بنابراین مسی و پدرش به زندان نخواهند رفت . س نداردگذراندن حکم حب

  .و تنها باید جریمه مالی را پرداخت کنند

صـوري در   يهـا  ت شـرکت مسی و پدرش توسط دادستان اسپانیا به ثب

کارائیب براي فرار از پرداخت مالیات درآمد حاصل از فروش امتیاز اسـتفاده  

بازیکن بارسلونا و پـدرش همچنـین   . اش متهم شده بودند تبلیغاتی از چهره

 2009تـا   2007يهـا  میلیون یورو مالیات بـین سـال   4،1به عدم پرداخت 

حساب  سال پیش این مبلغ را به ستاره باشگاه بارسلونا دو. متهم شده بودند

  .اداره مالیات اسپانیا واریز کرد اما این موضوع باعث توقف روند دادگاه نشد

وکتاب امور مالیش خبر نداشته  مسی در دادگاه عنوان کرد که از حساب

لیونل مسـی و  .مطلع نبوده است گاه چیو از ماجراي عدم پرداخت مالیات ه

حکـم در دادگـاه عـالی اسـپانیا درخواسـت       نسبت به این توانندیپدرش م

  .کنند یخواه فرجام

ترین فساد مالی نتانیاهوافشاي بزرگ

ـاطر بهپلیس رژیم صهیونیستی  ـ وز نخسـت نتانیـاهو بنیـامین اقـدام  خ یـن اری

مبالغی هنگفت از بازرگانان خـارجی تحقیقـات    یرقانونیدریافت غبهرژیم

.را آغاز کرد يدار دامنه

در گزارشـی ضـمن افشـاي ایـن     صهیونیسـتی ژیمرتلویزیون 2کانال 

 وزیـر عنوان نخسـت پس از انتخاب مجددش بهنتانیاهومطلب، افزود که

ـ . ها را دریافت کرد این پول 2009در سال  کـه   میخـوان یدر این گزارش م

و وکـالي   ین رژیـم ااین تحقیقات توسط گروه چندنفره از بازپرسان پلیس 

نشان شده اسـت کـه   اطردر این گزارش خ. ردیگیمدافع حقوقی صورت م

کشـیده خواهـد   1948هاي اشغالیسرزمیندامنه این تحقیقات به خارج از
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ن هـاآرتص نوشـت کـه آویحـاي     از سوي دیگر، روزنامـه عبـري زبـا   . شد

بـر لـزوم تشـکیل پرونـده      شـغالگر قـدس  ادولت مشاور حقوقیمندلبلیت

ایـن  . کرد دینتانیاهو و رسیدگی هر چه فوري به آن تأکفساد مالیدرمورد

منبع خاطرنشان ساخت کـه منـدلبلیت تصـمیم دارد درمـورد فسـاد مـالی       

یـن  او آرییه درعی وزیـر امـور داخلـی    اپوزیسیون  رییساسحاق هرتزوگ 

  .دتحقیقاتی را انجام ده رژیم

فساد مالی برابر با تروریسم است ، تهدیدسیهدر رو

پایـان یـافتن    دلیـل  بـه 1991که پس از فروپاشی شوروي در سـال  وسیهر

، شـاهد فسـادهاي  يسازیو آغاز خصوص هاییمالکیت دولت بر تمامی دارا

، ها دهیگسترده اقتصادي شد، براي مبارزه جدي با این پد يهایو تبانمالی

دولتـی را بـا تروریسـم برابـر      يهـا  جهتهدید اختالس و سوءاستفاده از بود

  .داندیم

ثبات  يریگ ناشی از فروپاشی و شکل يها پس از فروکش کردن التهاب

سیاسی و اقتصادي نسبی، از آغاز دوران ریاست جمهوري والدیمیر پـوتین  

مختلــف توانســت رونــد  يهــا بــا اجــراي برنامــهوســیهر2000در ســال 

در انجام وظایف منجر به هدر يانگارسهلو اداري، تبانی،مالیفسادهاي

از سـوي  .ها را تا حد زیادي محدود کند دولتی و اختالس يها دادن بودجه

دیگر، اجراي هماهنگ و فراگیر قوانین مبارزه با فسـادهاي اداري، مـالی و   

 17بانکی در روسیه به علت گستردگی ایـن کشـور بـا مسـاحتی بـیش از      

نیمـه   باًیاداري و مالی تقر يها نظامجمهوري با  22و  لومترمربعیمیلیون ک

آمارهـا،   نیتـر  تـازه  براسـاس . زیـادي دارد  يهايوابسته و متفاوت، دشوار

روسـیه  و اداري در فسـاد مـالی  يهـا  هزار نفر در پرونده 12ساالنه حدود 

م و کسب اطالعات در این یو کشف جرا رندیگیتحت پیگرد قضایی قرار م

ســازمان از مــأموران ضدفسـاد مرکــب از  يا زمینـه نیــز توسـط مجموعــه  

مالیاتی، نهادهاي بازرسـی در ادارات مختلـف و    يها ازمانفدرال، سامنیت

تارنمـاي روسـی رگیـون    . شودیهمچنین ارزیابی اطالعات مردمی انجام م

بخش  نیتریکه اصل دهدیاطالعات آشکار نشان م: نوشته است باره نیدرا

دالر یعنـی حـدود    دمیلیـار  14تحمیلی فسادهاي مالی ساالنه  يها انیاز ز
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هاي دولتی است که بیشتر شامل تنظـیم غیرواقعـی اسـناد    درصد خرید 20

هـا مربـوط بـه     عرصه دیگر این اقدام. ها و خریدهاي هنگفت است مناقصه

دولتی است که براساس گزارش مرکز سنجش افکـار عمـومی،    يها بخش

  .ها آلوده به فساد مالی است این سازمان يها تیدرصد فعال 27

دادستان ارشد کره جنوبی به اتهام فساد مالی بازداشت

یـک  به سبب معامالت مشکوك باکره جنوبیارشد يها یکی از دادستان

 هـا  ونیلیو کسب م) برخط(آنالین  يهايتولید باز ينهیفعال درزمشرکت

وزارت دادگستري کره جنوبی .شده استبازداشتدالر درآمد از این طریق

دسـتگیر و بـه   روز یکشـنبه وشنبه اعالم کـرد جـین کیونـگ جـون    روز د

وي ارشدترین دادسـتانی اسـت کـه در تـاریخ کـره      . بازداشتگاه منتقل شد

اقتصـادي   يهـا  از قـدرت  کره جنوبی کـه یکـی  .شودیجنوبی بازداشت م

فسـاد در   يها مربوط به پرونده يهاییپیشرو در آسیاست هنوز هم از رسوا

وي مـتهم اسـت کـه سـهام فهرسـت      .بـرد یمیان مقامات ارشـد رنـج مـ   

از ایـن   2005ال را با پولی کـه در سـ   (NEXON)نکسونشرکتنشده

باالتري بـه خـود ایـن     متیشرکت قرض گرفته بود خریداري و سپس باق

» نکسون ژاپـن «وي همچنین از محل فروش سهام .شرکت فروخته است

.آورد دست بهنیز یازده میلیون دالر سود 

شرکت خارجی و یک فرد را تحریم کرد 4بانک جهانی 

شرکت و یک فرد دخیل در اقدامات قابل تحـریم   4گروه بانک جهانی نام 

این بانک در کشورهاي مغولسـتان، ویتنـام، آرژانتـین،     يها مرتبط با پروژه

 يهـا  تیعلیه ایـن شخصـ   ها میتحر. پرو و کنیا را در لیست تحریم قرارداد

  .شده است حقیقی و حقوقی پس از انجام تحقیقات الزم اعمال

، شرکت دوو اینفورمیشن سیستمز به براساس این گزارش در مغولستان

تحقیقـات  . قرار خواهـد داشـت   ها میماه در فهرست تحر 6سال و  2مدت 

بانک جهانی نشان داد که شرکت دوو در اقدامات فاسدي دست داشـته تـا   

  .آورد دست بهقراردادي را از بانک جهانی 
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نتیجه تحقیقات «: لئونارد مک کارتی، معاون نظارتی بانک جهانی گفت

ماهه گذشته از تداوم تعهد گروه بانک جهانی به رسیدگی به  ما در طی سه

 حـال  نیمـا درعـ  . و فساد حکایـت دارد  يبردار موارد کاله ينهیادعاها درزم

هـا بـراي تقویـت     و شـرکت  درحال همکاري نزدیک با کشـورهاي عضـو  

  ».استانداردهاي تبعیت از قوانین هستیم يمدیریتی و ارتقا يها نظام

ها و اشخاص تحریم شده بایـد یـک    ، شرکتها میاس شرایط تحربراس

در دوره . برنامه مؤثر تبعیت از قـوانین بانـک جهـانی را بـه اجـرا بگذارنـد      

طور مستقیم یا  هیچ قراردادي را به توانندیها و اشخاص نم تحریم، شرکت

یـا   يسـاز  با بانک جهانی در اختیار بگیرند یا در مراحـل آمـاده   میرمستقیغ

هـا و   درج نام ایـن شـرکت  . مشارکت داشته باشند ییها راي چنین پروژهاج

 يها میدر لیست تحر هاآنکه  شودیموجب م ها میاشخاص در لیست تحر

  .چندجانبه نیز قرار گیرد يا توسعه يها دیگر بانک

ــزارش شــرکت س براســا ــن گ ــا ای دوو اینفورمیشــن سیســتمز در  يه

کونسـورکیو اوکونگاتـه در پـرو و     مغولستان، تانگ لوي گروپ در ویتنـام، 

شخصی به نـام اسـتفن   . اند بوده ها میمینی مکس در کنیا موضوع این تحر

تحت مدیریت وي به دلیل اقـدامات   يها کورتناي چاندلر، و تمامی شرکت

  .سال تحریم شده است 3متقلبانه نیز براي مدت 

  شدند الخروج ممنوعکارمند شهرداري کابل  100بیش از 

تـن از   110: سخنگوي دادسـتانی کـل افغانسـتان گفـت    » زیزيبصیر ع«

.انـد  الخروج شـده  دلیل اتهام فساد مالی ممنوعکارمندان شهرداري کابل به

فساد اداري ایـن کارمنـدان شـهرداري کابـل     به گفته وي، پرونده اتهامات

ایـن اقـدامات درحـالی    .شـده اسـت   هفته گذشته به دادستانی کل فرستاده

ها و انتقادهاي زیادي درمورد کارکرد شهرداري  که شکایت گیرد صورت می

از آغاز یکی از این انتقادها این است که این اداره. کابل وجود داشته است

به باور منتقدین، .شود وحدت ملی تاکنون توسط سرپرستان اداره میدولت

ادامه همین سرپرستی باعث دردسرهاي زیادي در این نهاد و شـهر کابـل   

  .ستشده ا
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  جمهور به خاطر خرید خانه رییسعذرخواهی یک 

مکزیک در دیـدار بـا رهبـران سیاسـی در مراسـم افتتـاح        يجمهور رییس

سیستم ضدفساد مالی که نظارت بر سیاسـتمداران را در مکزیـک افـزایش    

بـه همـین دلیـل بـا تمـام      «: پنیا نیتو گفت.، خواستار بخشش شددهدیم

عذرخواهی عمیق و صادقانه خود را براي ، خواهمیفروتنی از شما پوزش م

.»کنمیرنجش و خشمی که من باعث آن شدم، تکرار م

و در آن زمان که همسـرش دربـاره    نیازا شیمکزیک پ يجمهور رییس

پیمانکار دولتی، موردانتقاد قرار گرفت،  نیتر بزرگاز  لوکس منزل کیخرید 

.خشمگینانه واکنش نشان داد

مکزیـک   يجمهور رییسهمسر پنیا نیتو ا ریوراگزارش، آنجلیک نیبنابرا

زمینه را رد کرده و گفتـه بـود وي ایـن منـزل را از      نیهرگونه تخلفی در ا

وي . آورده، خریـده اسـت   دسـت  بـه محل درآمدي که در دوران بـازیگري  

 یاین درحـال .، پس دادپرداخترا میاقساط آن ایدببعدها این ملک را که 

مکزیـک از ایـن حـزب اسـت، در      يجمهور سرییکه  PRIاست که حزب

شدت با شکست مواجه شده و پنیا نیتو با انتخابـات   انتخابات اخیر محلی به

بـراي   2012انریکه پنیا نیتو در سـال  .روبرو است 2018ریاست جمهوري 

مکزیـک، در   يجمهور رییسعنوان پنجاه و هفتمین  ساله به یک دوره شش

  .مقام منصوب شد نیا

پول به اتهام فساد مالی محاکمه  یالملل نیب دیر صندوقم

شودیم

المللی فرانسه محاکمه کریستین الگارد مدیر صندوق بین دنظریدادگاه تجد

 400بـیش از  (میلیـون یـورویی    385پول را در پرونده پرداخـت خسـارت   

بازرگان فرانسوي در زمـان تصـدي پسـت    » برنارد تاپی«به ) میلیون دالر

  .سه ضروري دانستوزارت دارایی فران

الگارد متهم است که در وظیفه خود در پرونده تاپی اهمال کرده اسـت  

وزیر دارایی فرانسـه بـوده دولـت ایـن کشـور را       که زمانی2008و در سال 
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دادگاه داوري  يمجبور کرده است به برنارد تاپی بازرگان فرانسوي طبق رأ

.میلیون یورو خسارت بپردازد 385معادل 

که این بازرگـان فرانسـوي   ؛ زمانیگرددیبرم 1993به سال قضیه تاپی 

سـابق فرانسـه شـرکت لـوازم      جمهـور  ریـیس نزدیک به نیکوال سارکوزي 

را مـتهم بـه   » کردیت لیونه«را فروخت و بانک دولتی » آدیداس«ورزشی 

.ارزش نشان دادن سهام شرکت خود کرد فریبکاري در کم

هـا   ن رد این اتهام گفتند آنساله ضم 60در همین حال وکالي الگارد 

کـرده   دیـ الگارد نیز این اتهام را رد کرده و تأک. هستند دنظریخواستار تجد

.است که وي براساس دستور سارکوزي اقدام کرده است

شدن اتهامات جنایی علیه الگارد که یکی از قدرتمنـدترین زنـان    مطرح

ـ  نی، مایه سرافکندگی صندوق بشودیجهان شناخته م پـول خواهـد    یالملل

قبلی این سازمان که او هم فرانسـوي   رییسدومنیک استراوس کان، . بود

به آزار یک خدمتکار هتل در نیویـورك مـتهم و ناچـار     2011بود، در سال 

  .کند يریگ شد از مقام خود کناره

در حدود سه تریلیون دالر : وزارت دفاع آمریکا اعالم کرد

ـ  يها در حساب  شـده يتکاربودجه ارتش این کشور دس

تاس

مربـوط بـه بودجـه     يهـا  در گزارشی اعالم کرد حسابوزارت دفاع آمریکا

منظور ایجاد تـراز   ارتش بهاست که مقامات  نظمیارتش این کشور چنان ب

 شـده يمربوطه دستکار يها مالی ساختگی، چندین تریلیون دالر در حساب

  .اند کرده

اعـالم   رهبـا  نیآمریکا در گزارش خود دراوزارت دفاعاداره بازرسی کل

، مبلـغ دو  2015سـال  ماهـه در  تنها در یـک برهـه سـه   ارتش آمریکاکرد

کـرده   شـده يخـود دسـتکار   يها را در حسابمیلیارد دالر800ن وتریلیو

 يهـا  در حسـاب  شـده يهمچنین براساس این گزارش، رقم دستکار. است

میلیـارد دالر بـالغ    500بـه شـش تریلیـون و     2015ارتش آمریکا در سال 
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این درحالی است که ارتش آمریکا هنوز هم قادر نیست براي دفاع . شودیم

کنـد، بـه همـین     ارایهمربوطه را و فاکتورهاي  دهای، رسآمار و ارقاماز این

در پایـان ایـن   . عنوان کرد این آمار و ارقام سـاختگی اسـت   توانیدلیل م

 دهـد ینشان مـ  2015مالی مربوط به سال  يهایابیگزارش آمده است ارز

بـه شـکل چشـمگیري    «مالی ارتش آمریکا در ایـن سـال،    يها اظهارنامه

  .است» نادرست

  درخواست محاکمه سارکوزي به اتهام فساد مالی

جمهـور   رییس،نیکوال سارکوزيدرخواست محاکمهشهر پاریسدادستان

ــابق ــه س ــور ب ــن کش ــامای ــهاته ــرف هزین ــراي  ص ــانونی ب ــاي غیرق ه

.کرد ارایهرا  2012سال جمهوريانتخابات ریاستکمپین

ــر      ــیتدپرس، دفت ــزاري آسوش ــل از خبرگ ــه نق ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ب

ـ اعالم کـرد از قضـات تحق  ) دوشنبه(امروز شهر پاریسدادستان  کننـده  قی

تن دیگر در ارتباط بـا ایـن    13را به همراه نیکوال سارکوزيتقاضا کرده تا

  .پرونده به دادگاه بفرستند

باید محاکمـه  سارکوزيکه نیاکنون این قضات هستند که باید درباره ا

  .شود تصمیم بگیرند
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انتخابـات  یـداتوري خـود بـراي   سارکوزي ماه گذشـته مـیالدي از کاند  

ید سال آینده میالدي در فرانسه خبر داد و در ماه نوامبر باجمهوريریاست

رقابـت  محافظـه کـار  تن دیگر از کاندیـداهاي  12در انتخابات مقدماتی با 

  .کند

در ماه فوریـه قضـات فرانسـوي یـک سـري اتهامـات اولیـه را علیـه         

خود در سال کمپین انتخاباتیغیرقانونی مالی نیسارکوزي درخصوص تأم

غیرقـانونی کـه در ایـن کمپـین      يهـا  نهیو سرپوش گذاشتن بر هز 2012

  .صرف کرده مطرح کردند
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  هاي جهان پژوهش

  هاي ضدفساد پروژه پژوهشی تجدیدنظر در سیاست

  فسادچالشبهاروپاپاسخوجهانیروندهاي
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است وسیعمقیاسدرتحقیقاتیپروژهیک) ANTICORRP(کورپآنتی

. اسـت شـده  تـأمین اروپاکمیسیونهفتمچارچوب برنامهدرآنبودجهکه

خواهدپایانبه2017فوریهدروازشدهآغ2012سالمارسماهدرپروژه

رونـد :ضدفسـاد هـاي  سیاسـت درتجدیدنظر«پروژهاین  کاملنام. رسید

بررسـی آناصـلی هـدف واسـت »فسـاد چـالش بهاروپاپاسخوجهانی

هـاي  سیاسـت درمـؤثر پیشـرفت مـانع یـا وارتقاموجبکهاستعواملی

پـانزده درتحقیقـاتی گـروه بیسـت شـامل پروژهاین. استفسادبامبارزه

  .استاروپااتحادیهعضوکشور

شناسـی،  جـرم شناسـی،  انسانازمحققانیشاملاي رشته بینپروژهاین

گـذاري سیاسـت سیاسـی، علـوم حقوق،تاریخ،جنسیتی،مطالعاتاقتصاد،

دهـی  سـازمان اصـلی موضـوع چهاراست و درعمومیمدیریتوعمومی

  .استمجزااساسیکاريبسته11شاملکهاستشده

کـه شـود  مـی مـدیریت کننده هماهنگسسهؤمیککورپ توسطآنتی

راهبـري، کمیتـه پروژه،مدیروعلمیکنندههماهنگیکپروژهاینبراي

کردهفراهمخارجیمشاورانهیأتاست واصلیرهبرچهارازمتشکلکه

  .است

میزانوکردهییشناسارافساددرموردجهانیکلیروندهايپروژهاین

وجـود بـه راستايدررا) جهانمناطقدیگرواروپادر( کشورهاپیشرفت

. دهـد  میقراردقیقکیفیوتحلیل تجزیهموردتر سالمهاي حکومتآوردن

ازمختلـف هـاي جنبـه ازبـزرگ مقیـاس درپیمـایش یکاین،برعالوه

  .شدخواهدامانجاروپااتحادیهعضوکشورهايتمامدر"دولتکیفیت"

کنسرسـیوم وانتشار نتایج و اخبار آن اسـت پروژهازکلیديمؤلفهیک

باتحقیقاتنتایجکهشودحاصلاطمینانتاکردخواهدکورپ تالشآنتی

منابعوها کتابمقاالت،اخبار،انتشارازطریقمردمعموموگذاران سیاست

تعـدادي رگـزاري برسـمی و همچنـین ازطریـق   توییتردروسایت وبدر

  .به بحث و اشتراك گذاشته شودکارگاه
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  اهداف

يارتقـا موجـب کـه اسـت عواملیتبیینوبررسیکورپآنتیعمدههدف

موانـع  شناساییوطرف بیدولتینهادهايوضدفسادهاي سیاستتوسعه

فساد،عللبررسیشاملپروژهاینخاصاهداف. استدر مسیر این هدف

برفسادتأثیرفساد،وتحلیل تجزیهوگیري اندازهآن،سازي وممفهچگونگی

      . استپدیدهاینبامؤثرمقابلهبرايمتناسبیسیاسیواکنشوجوامع

نحـوه درمـورد دانـش پیشبرددنبالبهمذکورپروژهروش،اینازطریق

تأکیـد در این پـروژه  .استجهاننقاطدیگرواروپادرفسادکنترلومهار

مبـارزه بهکمکبرايغیردولتیودولتیمختلفبازیگرانرويبراي ویژه

هـایی  پیشـنهاد ارایـه برايرازمینهتحقیقهاي یافتهاست وشدهفسادبا

محلـی، سـطوح درضدفسـاد هاي سیاستبندي فرمولوکارگیري بهبراي

  .کند میفراهماروپاییوملی

کمـک امنیتوآزاديعدالت،يدرزمینهاستکهلمبرنامهبهکورپآنتی

هـاي  سـازوکار منـدي فایدهبه بررسیتوان آن جمله میکه ازکرد،خواهد

تقویـت وفسادبامبارزههاي موفقیت سیاستمیزانبربراي نظارتجدید

. کرداشارهها آناجتماعیگوییپاسخدرنتیجهوغیردولتیبازیگرانحضور

در موضـوعات سیاسـت بااليسطوحدرعدالتتحققدنبالکورپ بهآنتی

واسـت پـروژه طـول درمهمنفعانذيباتعاملوسیله بهتحقیقبامرتبط

درتـوجهی  قابـل تـأثیر پـروژه هايیافتهکهموضوعاینازاطمینانکسب

  .باشدداشتهپروژهاتمامازپسحتیسیاسیهاي بحث

  :ازاند عبارتپروژهاصلیاهداف

کـه کنـد تعریـف نحـوي بـه رافسادکهدقیقوجامعتعریفیکهیارا) 1

اخالقییاومجرمانهاقداماتدیگرانواعازرافاسداقداماتبتواندوضوح به

  .کندمتمایز
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سـطوح دهـد  مـی اجـازه کهها شاخصهاي دادهمجموعهتابلويایجاد) 2

شناســاییازطریــقمنطقــهوکشــوربرحســبوزمــانطــولدررافســاد

  .کردپیگیريادراكبرمبتنیومستندجدیدهاي شاخص

درکیفـی مقایسـه ومعاصـر وتاریخیمورديهاي پژوهشدرشرکت) 3

  بـه توجـه بـا کشـورها چـرا کـه پاسخ به این پرسـش برايمواردسراسر

  .رسند میمتفاوتینتایجبهفسادکنترلودولتگوییپاسخ

شده و آوري جمعاسنادموعهمجوسیله بهها حکومترویکردتغییرتبیین) 4

  کمیمقایسهویافته توسعهجهانیهاي مدلازاستفادهبا

ازمتنـوعی طیـف کـه فسـاد بـر نظـارت درگستردههايبررسیانجام) 5

مبـارزه هاي استراتژيونظارتیهاي چارچوبمعاصر،هاي حکومتکیفیت

  .کند میمستندآنهمسایهکشورهايواروپااتحادیهدررافسادبا

درمـوردي مطالعـات انـواع ازطریـق فسـاد هزینهوتأثیرمستندسازي) 6

  جهانسراسر

بـر اروپـا اتحادیـه بودجـه تـأثیر ازمنـد  نظاممطالعهاولینسازي فراهم) 7

  .کننده دریافتکشورهايحکومت

بـا مبـارزه رهبرانازتوجهی قابلتعدادموفقیتعدمیاموفقیتبررسی) 8

  توانمندسازيهاي زمینهباطهرابدرفساد

هـاي  پـروژه ازتـوجهی  قابـل تعـداد موفقیـت عـدم یـا موفقیتبررسی) 9

  نتایجدرتفاوتوتحلیل تجزیهوضدفساد

مقـاالت و کتـاب، دانشگاهی،مقاالتازطریقپروژههاي یافتهانتشار)10

  سیاسیاسناد



  

  

  

هاي جمعی در کشورهاي  نگاهی به فساد رسانه

  وسعهت درحال

  المللی سازمان شفافیت بین -مرکز منابع مبارزه با فساد  
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  مقدمه

نقشها آن. شوند مینامیدهدموکراسیچهارمرکنعنوان بهاغلبها رسانه

رسـانی  اطالعومسئوالناقداماتبرتحقیقونظارتيدرزمینهراکلیدي

فسـاد ازنیـز نگـاران  امهروزنوها رسانهخودحال، بااین. دارندشهروندانبه

درفسـاد يدرزمینـه محـدودي تحقیقـات تنهـا که درحالی. نیستندمصون

هـاي  رسـانه توسـعه لـزوم درموردگستردهاجماعیکدارد،وجودها رسانه

اقتصـادي واي حرفـه مـدیریت هـا،  آنازقانونیمحافظتمستقل،خبري

اخالقـی ومسـئول گـو، پاسـخ اي رسـانه ازاطمینـان حصولبرايباثبات،

  .استضروري

کـه از عـواملی ترکیبـی بـا اغلبها رسانهتوسعه، درحالکشورهايدر

وآمـوزش عـدم ماننـد کننـد،  مـی فـراهم فساد رابرايمساعدهاي زمینه

سـاختار مـالی، محدودیتوپایینايحرفهاستانداردهايفنی،هايمهارت

غیردموکراتیک قانونیايه چارچوبودولتیکنترلیاوغیرشفافمالکیت

  .هستندمواجه

شـامل، ها روشازاي گستردهطیفتواند میها رسانهدرفسادبامبارزه

مطبوعـات، آزاديتقویـت اخالقی،استانداردهايازآگاهیسطحباالبردن

وهـا  رسانهگوییپاسخترویجقانونی،واي رسانههاي سیاستکافیمعرفی

رافنـی هـاي  آمـوزش ازطریـق تحقیقینگاري روزنامهازحمایتهمچنین

  .شودشامل

ها مبارزه با فساد در رسانه

هـا در   صورتی اساسی بیشتر بر روي نقش رسـانه ها به ادبیات فساد و رسانه

فسـاد در   يمبارزه با فساد تمرکزیافته است و تحقیقات محدودي درزمینـه 

  . شده است ها انجام رسانه

وشـود  مـی اشـاره دموکراسـی چهـارم رکننعنوا بهاغلبها رسانهبه

فسـاد بامبارزهدرتوجهی قابلومهمنقشمستقلوآزادمطبوعاتکهاین

ــینمحکمــیومثبــتهمبســتگیمطالعــات،ازبســیاري. دارنــد آزاديب
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آزاديهـا،  رسانهکثرتاهمیتبرواند دادهنشانفسادکنترلومطبوعات

کـه زمینـه ایـن در. انـد  کـرده تأکیـد دفسـا کـاهش دررقابـت وها رسانه

خـود نوبـه  بـه کهاطالعاتبهشهرونداندسترسیبهبودباآزادمطبوعات

غیرقـانونی رفتارهـاي دولتیکارمندانوسیاستمدارانبرايشود میباعث

نقـش هـا  رسانهخاص،طور به. داردوجوداي گستردهاجماعشود؛تر سخت

بـر آنمضـر اثـرات ازعمـومی آگـاهی افزایشوفسادافشايدرکلیدي

مهمـی نقـش گـویی پاسـخ ودرستکاريترویجدرهمچنینودارندجامعه

وگـویی پاسـخ کـه استدادهنشانهمچنینتحقیقات. کنندایفاتوانندمی

  .دهدافزایشرااطالعاتبهدسترسیتواند میشفافیت

بـه تواننـد  مـی هـا  رسـانه ها آنوسیله بهکهداردوجودمختلفیهاي راه

  مسـتقیم اثرتوانندمیاخبار .کنندکمکآنازجلوگیريیاوفسادبامبارزه

فاسدمسئوالناستعفايیاواستیضاحتحقیق،یکاندازيراهبرملموسیو

  .باشندداشته

وغیرمســتقیماثـرات توانـد  مـی همچنـین فسـاد ازاي رسـانه پوشـش 

علیـه عمـومی بسـیج بـه توانندمیاهرسانه. باشدداشتهبیشتريبلندمدت

تواننــد مــیهــا آن. کننــدکمــکاصــالحاتبــرايفشــارایجــادوفســاد

اقـدامات بررسـی ونظارتباراعمومیافکاربهگوییپاسخاستانداردهاي

فسادمواردوببرندباالاست،شدهاعطاعمومیاعتمادها آنبهکهکسانی

افـزایش رافسـاد خطـرات وهـا هزینهودادهقرارعمومدید معرضدر را

مشـارکت توانـد  مـی همچنینها دیدگاهارایهوعمومیرسانی اطالع. دهند

پـی دررافسـاد بـا مبـارزه ازسیاسـی رقبايپشتیبانیهمچنینوعمومی

  .باشدداشته

  ها عوامل احتمالی مؤثر بر سالمت رسانه

نظارتینهاد یکعنوان بهخودنقشتحققدرتوانند میها رسانهحال، بااین

ــا ــوانعیب ــدم ــدودیتمانن ــات،آزاديمح ــتمطبوع ــازار،شکس ــودب نب

ايرسانهسواددرمحدودیتوضعیفمدنیجامعهاي،حرفهاستانداردهاي

  .باشندمواجهها رسانهبهعمومیدسترسییاو
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اي عمدههاي چالشبااغلبها رسانهآندرکهتوسعه، درحالکشورهايدر

پـایین، ايحرفـه اسـتانداردهاي فنـی، هاي مهارتوآموزشمعدقالبدر

سیاسـی نظـام یـک وناکـافی حقـوقی هـاي  چارچوبمالی،محدودمنابع

نقـش زیـاد  احتمـال  بـه هـا  رسـانه درفسـاد هستند،مواجهغیردموکراتیک

راموضـوعی چنینبازتاب. کند میبازيها رسانهتضعیفدرراتري پررنگ

المللی نیز مالحظـه   بینشفافیتجهانیفسادبارومترهايدر یافتهتوان می

ازبسـیاري مهـم هـاي  نگرانـی ازهـا  رسانهدرفساددهد مینشانکهکرد

سـنگال، ماالوي،اوکراین،زیمبابوه،مانند بولیوي،توسعه درحالکشورهاي

هـا،  رسـانه مقـررات ازجملـه مختلفعوامل. استهاتایلند و مانند آنپرو،

استقاللودرستکاريتواند میها ظرفیتومنابعهمچنینورسانهتمالکی

پـذیر  آسیبفساديدرزمینهراها آنودادهقرارخطرمعرضدرراها رسانه

  .کند

  چارچوب قانونی

  آزادي بیان

کـه نگـارانی  روزنامهفضايرويبرمستقیمیتأثیرکشورقانونیچارچوب

گـزارش ونـاروا نفوذ اعمالدربرابراومتمقباصداقت،راخودکارمجبورند

توسـعه  درحـال کشورهايبرايویژه بهامراین. دارددهندانجامطرفانه بی

باشدنشدهتثبیتخوبی بهساالرانه مردمساختارهايآنممکن است درکه

هـاي  محـدودیت بـا استممکنها رسانهفضایی،چنیندر. کند میصدق

  .شوندمنعخودنظارتینقشازخودفعالیتبرشده اعمال

طرفانه بیاي رسانههاي پوشششرطپیشترین مهمازیکیبیانآزادي

این. شودمییادهارسانهآزاديومطبوعاتآزاديحقوقبهآنازکهاست

کنوانسـیون 19مـاده دروبشـر حقـوق جهـانی اعالمیـه 19مادهدرحق

تـرین مهـم ازیکیعنوانبهسیاسی،ومدنیحقوقدرمتحدمللسازمان

سـازمان عضـو کهکشورهاییهمه. استشده تعریفبیانآزاديحقابزار

  .اند شدهمتعهدکنوانسیوناینبهقانونیطور بههستندمتحدملل
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  حق دسترسی به اطالعات

بهاست،اطالعاتبهدسترسیحقبیان،آزاديبهنزدیکبسیارحقیک

درراشـهروندان بـا مـرتبط رسـمی عـات اطالدولـت یـک کهمعنیاین

قـادر بـه  آنـان تـا شود میموجبکهدهد میقرارنگاران روزنامهدسترس

خودسانسـوري ازوشـده اخبـار طرفانـه  بـی ودقیـق موقـع،  بـه گردآوري

  .شودجلوگیري

دسترسیحقبرايکافیقانونیمقرراتاغلبتوسعه درحالکشورهاي

نشـان 2010سـال درمطالعـه یـک مثـال،  نوانع به. ندارندرااطالعاتبه

بـه دسترسـی قانونآفریقاییکشورهايازدرصد7,5ازکمترکهدهد می

هـایی پیشـرفت مـوارد ازبرخیدرکهدرحالی. دارنداجراییقابلاطالعات

رااطالعـات بهدسترسیحقکشورهاازبیشتريتعدادوشودمیمالحظه

طیـف بـه توجـه باهنوز همکنند،میارایهدخوقوانینواساسیقانوندر

کـاري، پنهـان فرهنـگ سیاسـی، رهبـري فقدانمانندموانعازايگسترده

ازبســیاريعمــلدرنهــاديموانــعهمچنــینوپــایینعمــومیآگــاهی

  .کنند منع میعمومیهاي پروندهبهدسترسیازراخودشهروندان

  ثبت و صدور مجوز

هـا  رسـانه برکنترلحفظدرجهتدولتتوسطاندتو مینیزها رسانهمجوز

تجدیدبهنیازجدیدهرسالدرهاروزنامهمالزيدر. گیردقرارمورداستفاده

ابـراز دولـت بـه نسـبت انتقـادي دیدگاهکهسردبیرانیودارندخودمجوز

حقـوق آفریقاییکمیسیون. دهند میقرارفشار تحتاستعفابرايرااند کرده

      سـنگین نـام  ثبـت هزینـه پرداخـت کـه اسـت دادهحکممثال،برايبشر،

هـاي  رسـانه انتشاردرمحدودیتیاساساًها روزنامهثبتشرط پیشعنوانبه

  .شود میمحسوببیانآزادينقضوخبري

بـر کنتـرل حفظبرايدیگريراهمجوزصدورونگاران روزنامهنام ثبت

توسـعه  درحـال ویافته توسعهدنیايودهردراي شیوهچنین. استها رسانه

کشـور 100ازبـیش درنظـارتی هـاي شـیوه   ازبررسـی یـک . داردوجود

چهارهرازیکیدرحداقلکهاستدادهنشانتوسعه درحالویافتهتوسعه



28 همه باهم علیه فساد

برخـی در. داردنگارروزنامهیکمجوزصدوردرمهمینقشدولتکشور،

بـه تنهـا رانگـاري  روزنامـه کـارت صـراحت  بـه دولـت دیگـر، کشورهاي

در. کنـد  مـی صـادر کننـد  میپیرويرسمیمشیخطازکهنگارانی روزنامه

رؤسـاي سـردبیر عـزل و حـق مثـال، انتصـاب   عنوانبهسعودي،عربستان

بـر مسـتقیم تأثیردولتقدرتاینازاستفادهباواستدولتباها روزنامه

  .دارداي رسانهپوشش

  ها مالکیت روزنامه

نـاروا نفوذ اعمالبرايبالقوهاثریکزیاد احتمال بهها رسانهمالکیتاختارس

یعنـی اي رسـانه مالکیـت ازمختلـف مـدل چهار. داردها رسانهگزارشدر

هـاي رسـانه و) PSB(عمـومی خـدمات پخـش خصوصـی، بخشدولتی،

توسطمستقیمطور بهرسانهمالکیتمواردازبرخیدر. داردوجوداجتماعی

  .گیرد میقرارتأثیرتحتاي رسانهمقررات

سـطح تـرین  گسـترده کـه هسـتند هـایی  رسانهاغلبدولتیهاي رسانه

هـا  آنهـاي  گـزارش امـا هستند،داراتوسعه درحالکشورهايدرراتوسعه

مالکیـت ساختارمورددرجهانیبانکازگزارشی. استدولتنفعبهاغلب

بهکمتريتمایلدولتیهاي رسانهکهدده مینشانکشور97درها رسانه

  .دارندخصوصیهاي رسانهبهنسبت  دولت،برمؤثرنظارت

حتـی یـا وتجـاري منافعتوسطاستممکننیزخصوصیهايرسانه

تمرکـز . گیرنـد قـرار تأثیرتحتمالیاتکاهشیاودولتیتبلیغاتازطریق

راها رسانهاندتو مینیزخصوصیمالکچنددستدرخصوصیهاي رسانه

آنکارائیـب والتینآمریکايکشورهاازبسیاريکهطور همانکند،مهار

هـاي  قـدرت وهـا  شـرکت وها رسانهمالکیتاین،برعالوه. کردتجربهرا

راهـا  رسـانه صـداقت واقـدامات تواند میونیستندشفافاغلبآنپشت

  .دهدقرارتأثیرتحت

نگـاران  روزنامهخصوصی،بخشبهمتعلقهاي رسانهدراین،برعالوه

اطمینانداردوجودها آنرسانهبرايکافیبودجهکهاینازمجبورنداغلب

نگـاري روزنامهکاربرعالوههاآنکهاستمعنیاینبهاین. باشندداشته

تبلیغاتفروشبانیزخودکارفرمايوشغلبرايمالیتأمینبهبایدخود،
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بودجـه اینتأمینبهقادرها آناگر. بپردازندنیزخبررواقعداوقاتگاهیو

کننـده  تأمینهاي شرکتعلیهها آنانتقاديهاي دیدگاهیاونباشنداضافی

موضـوع ایـن رو، ازاین. شونداخراجکارازاستممکنباشد،رسانهبودجه

داشتهها آنهاي گزارشواي رسانهپوششبرمستقیمیتأثیراستممکن

هـاي  طـرف نگـاران  روزنامـه اسـت ممکـن حتـی مواردازبرخیدر. باشد

ــهکــهمــوارديبراســاسراخــودمصــاحبه ــدانتخــابشــدگفت کــهکن

  .گذاشتخواهدتأثیرها آنهاي گزارشطرفی بیبرزیاد احتمال به

  ظرفیتومنابع

اي حرفـــهاســـتانداردهايتوســـعه، درحـــالکشـــورهايازبســـیاريدر

عـدم آمـوزش، ناکـافی استانداردهايبهتوجهباطورکلی، بهنگاري روزنامه

ایـن . اسـت پایینکارکنانزیادتحولوتغییروهارسانهدرکیفیتکنترل

دربیشـتر راها رسانهزیاد احتمال بهوداردمصداقآفریقادرموردویژه بهامر

  .سازد میپذیر آسیبفاسدهاي شیوهبرابر

درفسـاد تولیـد بـه زیـاد  احتمـال  بـه هـا  رسانهکارکنانبرايکمحقوق

ازترسوکمحقوقنگاران روزنامهکهشرایطیدر. شود میمنجرها رسانه

عنـوان بـه توانـد مـی درستگزارشباشند،داشتهراخودشغلدادندست

دلیلـی تواندمیهمچنینکمحقوق. شوددیدهپولازترپاییناولویتیک

  شغلشـان تـرك وآفریقـا درهـا رسانهکارکنانزیادجابجاییوتغییربراي

. باشـد  عمومیروابطکارمندعنوان بهسودآورترشغلیهاي فرصتدنبالبه

یـا وهدیـه قبـول بـراي بیشتريانگیزهنگارانروزنامهشرایطی،چنیندر

  .دارندمطلوبگزارشدرازايخودحقوقتکمیلبرايرشوه

ازتـري گسـترده زمینـه تأثیرتحتتواندیمهمچنینهارسانهدرفساد

طور به. گیردقرارهاي رسانهملیفرهنگهاي ارزشواي حرفههنجارهاي

سالمتازآگاهیعدمشاهدتوسعه، درحالکشورهايازبسیاريدرخاص،

گـزارش براسـاس مثـال،  عنـوان  بـه . هستیماخالقیاستانداردهايواداري

تـرین  مهمالتینامریکايدر) CIME(لمللیا بینهاي رسانهاخالقمرکز

استانداردهايرعایتدرخودکاردادندستازترسنگارانروزنامهمشکل

افـراد نفعبهگزارشینوشتنبرايسردبیرفشاردربرابرمقاومتواخالقی
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یـک بـه توجـه بـا آفریقـا، در. اسـت سیاسیوشخصیمنافعیاوخاص

غیراخالقـی رفتـار براياصلیدلیلرسد مینظربهشده، انجامنظرسنجی

کشـورهاي در. اسـت ايرسانهاخالقازآگاهیعدمنگاران روزنامهتوسط

چنـدان نگـاران  روزنامـه براياي رسانهاخالقکهرسد مینظربهآسیایی،

بـا همـراه اي رسـانه اخـالق پایینبندي اولویتوآگاهیعدم. نیستمهم

بـه فسـاد بـراي رامناسبیزمینهاشتغالنداددستازترسوکمحقوق

  .استآوردهوجود

  هاي جمعی انواع فساد در رسانه

انـداز  چشـم درمختلفـی اشـکال درتواندمیفسادزمینه، پساینمقابلدر

واعتمادازسوءاستفادهشاملتواندمیهارسانهدرفسادنوع. دهدرخرسانه

درموردگیري تصمیمیاوکارکناناجاخریاواستخدامهنگامبهموقعیتیا

محـدودي تحقیقـات اگرچـه . باشـد سـرمقاله محتوايالقايیاسرمقاله و

دهد مینشانزیاديشفاهیشواهددارد،وجودها رسانهدرفساديدرزمینه

  :سازدآشکارمختلفاشکالازطریقراخودتواند میها رسانهدرفسادکه

  رشوه

دارنـد وجودها خبرگزاريوسردبیراننگاران، وزنامهرازبسیاريهاي نمونه

اخـاذي یـا ونماینـد مطـرح اخبارعنوان بهرامسائلیتااند گرفتهرشوهکه

توسـط نظرسـنجی یک. کنندجلوگیريمخربمطالبانتشارازتااندکرده

بـراي نقـد پـول گـرفتن کهدهدمینشان) IPRA(عمومیروابطانجمن

درواروپـا جنـوب وشـرق درویـژه  بـه رایـج هاي شیوهازسرمقالهنوشتن

ازدرصــد60مثــال، عنــوان بــهالتــینامریکــايدر. اســتالتــینامریکــا

تبلیغـات، عنـوان  بـه نهسفارشیمقاالتکهاند داشتهاظهاردهندگان پاسخ

  .اند شدهاعالمسرمقالهعنوان بهبلکه
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بـه رشـوه دادنبـا هارسانهاستممکنمنتشرشده،محتوايبرعالوه

رانادرسـت اطالعـات یاوبپردازندموضوعدریکبیشتراطالعاتدریافت

شـخص ضـرر یـا نفعبهخبريموضوعیکپوشش  دریاوکنندگزارش

  .کنندایجادتغییرثالثی

کـه کنـد  مـی تضـعیف راهـا  رسانهطرفی بیوسالمتاقداماتیچنین

اخبـاري یاودارجهتاخبارعی،غیرواقموضوعاتگستردهپخشآننتیجه

نقـد پـول «عنـوان تحـت 2010سالدرگزارشیک. استفروشبراي

رشـوه کـه رامختلفـی سـطوح جهـان، سراسـر در»خبـري پوششبراي

  ،فـردي سطحدر) 1: دارد میبیانچنین اینرادهدرخها رسانهدرتواند می

خبـري منبـع یکتوسطنگار روزنامهبهمستقیمطور بهنقدپولآندرکه

بـه رانگـار  روزنامهسردبیرآندرکهسازمانی، درونسطح) 2شود میداده

ازازجملهداخلیفشارهايازبرخیبهتوجهباموضوعی،ننوشتنیانوشتن

درمثـال بـراي سـازمانی، بـین سـطح در) 3و. کنـد مـی توصـیه تبلیغات

ورسمینسبتاًترتیباتباکه-روسیهیاواوکراین،چین،مانندکشورهایی

مقداريماهانهخبريسازمانیکبهشرکتیکقانونیقراردادیکحتی

  .پردازد میشرکتآندرموردمقاالتازمعینیتعدادیکنوشتنبرايپول
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  هدایا و تبلیغات

بـر نفـوذ بـراي جایگزینراهیها رسانهدرتبلیغاتقراردادنودادنهدیه

قـبالً کهطورهمان. استسیاسیوشخصیمنافعنفعبههارسانهگزارش

پـایین حقـوق دلیـل بـه توسعه درحالکشورهايدرنگاران روزنامهشدذکر

  .هستندپذیر آسیبفسادازشکلاینبهنسبتویژه به

ــن ــوعای ــانهفســادازن ــباي رس ــانیازناشــیاغل ــینگســتردهتب ب

دادنقـرار . اسـت تبلیغاتیهايسازمانوها عمومیروابطونگاران روزنامه

موضوعیکازمثبتپوششدرنفوذبرايدیگريراهها، رسانهدرتبلیغات

برخــیمثــال،بــراي. اســتنــویسســرمقالهرویکــردکــردنمنحــرفو

بـا عمـومی روابـط هـاي  شـرکت رشدبهرورونددراي رسانههاي سازمان

مشـتریان بـه والتمحصـ ترویجبرايطرف بیومستقلشبهاخبارانتشار

نظرعنوانبهتبلیغاتیاطالعاتارایهصورتهمینبه. کنندمیخود تالش

  .بردنامتوان میراسردبیرنظریاوتحریریه

بـدون هـا  رسـانه بهشده ارایهپنهانتبلیغاتمثال، عنوان بهاوکراین،در

درمجمـوع واسـت گسـترده بسـیار شـوند معرفیتبلیغاتعنوان بهکهاین

اخبـار، شـامل اي مجموعـه کهگیرند میقراراشارهموردjeansaعنوان به

  .دهند میپوششرافرديمنافعکهمقاالتی استوتلویزیونیهاي برنامه

دهد و آن زمانی رخسیاسیدالیلبهتواند میهمچنینپنهانتبلیغات

خروجـی درنفـوذ کسببهموفقنامزدیکیاسیاسیحزبیککهاست

تبلیغـات وها رسانهگیري جهتازموردیکمثال، عنوان به. شودرسانهیک

سالمجلسیانتخاباتدر طولاي پوشش رسانهبرنظارتازطریقمخفی

پوششدرایروانمطبوعاتباشگاه. شددادهتشخیصارمنستاندر2007

عمـومی تلویزیوندرنامزدهاجلساتورسمیدیدارهايتجاري،سفرهاي

)H1 (جامعـه انتقادهـاي بـاوجود . کـرد پخـش نامتوازنیصورت را بهاخبار

ریاسـت انتخابـاتی مبـارزات طولدرمشابهیالگوهايرویه،اینازمدنی

  .شدمشاهدهارمنستاندرنیز2008سالدرجمهوري
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  بازي پارتی

دیگـري ها شکلدر رسانهکارکناناخراجیاوافراداستخدامدربازي پارتی

اي رسـانه پوشـش بـر مسـتقیمی تأثیرتواند میکهاستاي رسانهفساداز

حقدولتکشورها،ازبرخیدرشد،ذکرباالدرکهطور همان. باشدداشته

اعضـاي موقعیـت نفعبهمقرراتاینازتواند میوداردراکارکنانانتخاب

ماتاقـدا ازمثبـت پوششترتیب این بهوکندسوءاستفادهفامیلیاخانواده

  .کندتضمینرادولت

  ها کنترل رسانه

عمـومی اموردراطالعاتمنبعترین مهماغلبجمعیهاي رسانهازآنجاکه

منـافع بـراي عمومیافکارکاريدستمهموسیلهیکهستند،شهروندان

درنهفتهیاوروپیشخطریکرسانهکنترل. هستندنیزسیاسیوشخصی

تـا شـود  مـی تالشها آندرکهاست،هتوسع درحالکشورهايازبسیاري

طورهمان. شودتأمینخودنفعبهرسانهکنترلبادولتییاخصوصیمنافع

وسـیله  بـه توانـد  میها رسانهکنترلآن،افراطیسطحدرشد،ذکرقبالًکه

طـول درپرو،درمثال عنوان بهکهباشد)  رشوه(مستقیمپولیهاي پرداخت

رسـانه صـاحب دیگـر، سـطح در. داشترواجبوديفوجیمورآلبرتودولت

وباشدداشتهاداريتصمیماتبرراغیرمستقیمیوتر ظریفتأثیرتواند می

  .کنداعمالرسانهمقرراتبررامؤثريقانونیمداخالتیا

ها رسانهشده، تثبیتعمیقاًحمایتیسیستمبایافته توسعهکشورهايدر

ازشدنرهاکهگیرندقرارپرورحامیوهايالگتأثیرتحتاستممکننیز

  .سازد میمشکلرسانهبرايراتجاريیاوسیاسیهاي محدودیت

  ها مبارزه با فساد در رسانه

شـامل راهـا  روشازاي گسـترده طیفتواند میها رسانهدرفسادبامبارزه

تقویـت اخالقـی، اسـتانداردهاي ازآگـاهی سـطح بـردن بـاال مانندشود،

    ارتقـاي مناسـب، هـاي  رسـانه هـاي  سیاسـت ازطریـق هـا  رسانهقاللاست
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ازحمایتهمچنینوکنترلونظارتافزایشازطریقها رسانهگوییپاسخ

  .فنیهاي آموزشازطریقتحقیقینگاري روزنامه

  حقوقوآموزش: نگاران روزنامهاي حرفهاستانداردهاي

   توسـعه  درحـال کشـورهاي دربایـد نگـاري  روزنامـه اي حرفهاستانداردهاي

جامعـه . کندپیداارتقااخالقیهاي آموزشوفنیمناسبتدارکاتوسیلهبه

هـاي  قابلیـت تـا کننـد تـالش بایـد هـا  دولـت ومـدنی جامعهالمللی، بین

کـه دهنـد افـزایش فسـاد بهمربوطمسائلپوششبرايرانگاران روزنامه

نگاران روزنامهکه ازآنجایی. اشدبتحقیقیهاي روشآموزششاملتواند می

موردبررسـی راقدرتمندنفعذيهاي گروهیادولتکه هنگامیاستممکن

آمـوزش شـوند، روبـرو فیزیکیخطراتوتوجه قابلموانعبادهند، میقرار

مسـائل وخطـرات بـه توجهوخاصزمینهبهنیازتحقیقینگاريروزنامه

  .داردامنیتی

انجمــنماننــدتخصصــیهــاي ســازمانازتعــداديخــاص،طــور بــه

آموزشـی هـاي  برنامـه دیگـران، یاوجهانیبانکتحقیقی،نگاري روزنامه

  .اند دادهتوسعهرافسادپوششبهمند عالقهنگاران روزنامهبراي

هـاي  رسـانه قوانینوها سیاستبهنگاران روزنامهتااستنیازهمچنین

هـا  مقررات، آنوها سیاستآندرهاآنآموزش. باشندخودآگاهکشورهاي

هـاي نمونـه ازیکـی . کنـد مـی خودحقوقاعمالبهقادربهترينحوبهرا

مالحظـه Abrajiبرزیلـی گـروه درتوان میرویکردي راچنیناي منطقه

آمـوزش خودشـان قـانونی حقـوق يدرزمینـه رانگـاران  روزنامـه کهکرد

  .دهد می

تـا شـود پرداخـت کـافی حقوقنگارانهروزنامبهتااستنیازهمچنین

خبـري پوشـش فـروش برايوباشنداخالقیومستقلطور بهکار بهقادر

  .نشوندوسوسهپولدریافتدرازايخود
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  مختلفنفعانذييدرزمینهخاصهاي توصیه

ايهـ توصیه"خبريپوششبراينقدپول"  عنوانباCIMA  گزارشدر

  :استشده گرفتهنظردرمختلفنفعانذيبرايخاصی

  :بایدالمللی بیننگاري روزنامههاي سازمان

اجـالس، برگـزاري ازحمایـت را بـا مسـأله ایندرموردآگاهیسطح•

ــطصــنعتنماینــدگانازجملــه درمــوردکارشناســانوعمــومیرواب

  .باال ببرندخواري رشوهبامقابلهچگونگی

آندرکـه مـواردي مستندمنظمهاي گزارشانتشارباموضوعتثبیت•

  .اند کردهاقداماخباربراياخاذيیارشوهدریافتبهنگاران روزنامه

سـطوح عمـومی انتشـار وگـرفتن دسـت  بـه رامستندسازيمدیریت•

  .جهانسراسرنگاران روزنامهپرداخت

  :بایداي رسانهتوسعههاي سازمان

نداردهاياسـتا ازناپذیر جداییبخشیعنوان بهاخالقی راهاي آموزش•

وچرایـی دربـاره خاصهاي آموزشهمراهبهنگاري، روزنامهاي حرفه

را ارتقا خبريپوششبراينقدپولگرفتنازکردناجتنابچگونگی

  .دهند

دیگـر وبازرسـان ماننـد اي رسـانه گـویی پاسـخ هاي دستگاهایجاداز•

عملیـات گـویی پاسخوشفافیتافزایشبرايدادخواهیسازوکارهاي

  .اي پشتیبانی کنند انهرس

  :بایدسردبیرانومدیرانخبري،هاي رسانهصاحبان

اخبـار  پوششبرايرشوهنوعهرتحملعدمبرايقاطعسیاستیک•

هـایی  سیاستدربازنگريشاملتواند را اعالم و اجرا کنند که این می

هـاي  شـیوه ازبـردن بهـره بـراي نگـاران  روزنامـه مشـوق کـه باشد

  .استدهغیراخالقی بو
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تأثیرگـذار اي رسـانه اخـالق برتواند میکههایی پرداختبه شناسایی•

  . بپردازند

مخاطبـان بـا ترشفافارتباطبرقراريبرايگوییپاسخسیستمایجاد•

  .خود را ایجاد کنند

  :بایدها سازمانوعمومیروابطکارشناسان

امیـد بهوکنندتشویقفساددربرابرصفرتحملتمرینبهراخوداعضاي

راپـول ازاسـتفاده میـانبر مسـیر خودشـان هايگزارشپرداختوساخت

ــاب ــدانتخ ــاونکنن ــتراتژيب ــاي اس ــب،ه ــدونمناس ــهب ــهزدنلطم ب

  . کنندکمکها آنبهوکارشان کسب

درفسـاد بـا مبـارزه هـاي  روشوابـزار ازهـایی  نمونه

  ها رسانه

  باالبردن استانداردهاي اخالقی

اخالقـی نگـاري  روزنامـه اهمیـت  يدرزمینهرشديبهروهیما شاهد آگا

اي حرفـه هـاي  سـازمان ونویسندگانهاي، گزارشتمامتوسطکههستیم

فدراسـیون ،2008سـال مثـال، در  عنـوان  بـه . اسـت قرارگرفتهتأکیدمورد

کهانداخت،راهبهرااخالقینگاري روزنامهابتکارنگاري، روزنامهالمللی بین

تقویتوحمایتبرايهاي مختلف فعالیتوها برنامهازجهانیپینکمیک

هـاي  رسـانه ازطریـق اخالقـی نگـاري  روزنامهترویجوها رسانهدرکیفیت

  .استگوپاسخ

اخالقـی مدیریتسیستمیکتوسعهباايحرفهاستانداردهايباالبردن

هـاي  لشچـا ازنگـار  روزنامـه آگـاهی باالبردنشاملاست کهرسانهبراي

تصـویب ازطریـق هسـتند مواجهخوداي حرفهاموردرها آنباکهاخالقی

اسـتانداردهاي بابایددستورالعملاین. اخالقی استقويدستورالعملیک

محلـی سـطح دروطراحیجهانیسطحدروباشدداشتهمطابقتجهانی

قعیـت واتوسعه درحالکشورهايازبسیاريدرهنوزموضوعاین. شوداجرا

) CIME(المللی بینهاي رسانهاخالقمرکزگزارشبهبنا. استنکردهپیدا
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دارايهــا رســانهازنیمــیتنهــااروپــاوالتــینامریکــاآفریقــا،آســیا،در

  .هستنداخالقیدستورالعمل

. باشدمتعهداخالقیدستورالعملبهبایدمعتبرنگار روزنامههراصل،در

واي رسانهمراکزبرايتنهانگاري روزنامهاتحادیهروسیه،درمثال، عنوان به

محکـوم رافسـاد وپذیرنـد  مـی رااخالقیدستورالعملکهنگارانی روزنامه

  .کند میصادرخبرنگاريکارتکنند، می

ــر ــویبازفرات ــتورالعمل،تص ــهدس ــوزشارای ــهآم ــالقيدرزمین اخ

واخالقـی اياسـتاندارده اهمیـت دركکـه  نحـوي  بهاستنگاري روزنامه

روشـن نگـاران  روزنامهبرايراخوانندگانحفظبرآنبالقوهتأثیرهمچنین

بـراي اخالقـی   هـاي  آمـوزش ارایـه بـه کـه داردوجـود ابتکـاراتی . سازد

شـفافیت التین وآمریکاينگاري روزنامهبرنامه. پردازند مینگاران روزنامه

يدرزمینـه آمـوزش ارایـه بـه کـه هستندهایی سازمانازبرخیالملل بین

ذکـر بـاال درآنچهشبیهآموزشیدرسیبرنامه. اند پرداختهاي رسانهاخالق

  .استشده ارایهآمریکاقارهتوسعهبانکتوسطشد

تحصـیلی هزینه کمکبرنامهیک)CIME(المللی بینهاي رسانهمرکز

گرفتـه نظـر درجهـان سراسرازنگاران روزنامهآموزشباهدفراساله یک

اي حرفـه اخالقـی الگوهايبهشدن تبدیلبرايراها آنراهاینازتااست

تحقیـق یکنگاران روزنامهبرنامه،اینازبخشیعنوان به. کندکمکخود

  .دهند میانجامخودمنطقهدراي رسانهاخالقيدرزمینهراکوچک

  گوییپاسخوها رسانهنظارت

رعایـت ازاطمینـان وها رسانهبرظارتندرمهمینقشنظارتینهادهاي

حقـوقی مؤسسـات ایـن . کنندمیبازيها آنتوسطاخالقیاستانداردهاي

بایـد کنندمیمدیریتراها رسانهبیانآزاديواطالعاتبهدسترسیچون

  .باشنددخالتهرگونهازآزادومستقل

هـا انهرسـ درفسـاد بـا مبـارزه بـراي نهادهاییچنینکارازنمونهیک

باهـدف روآنـدا درها رسانهعالیشورايتوسطملیکمپینیکاندازي راه

. بـود نگارانروزنامهبهرشوهدادنمسألهدرموردشهروندانکردنحساس
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پوشـش بـراي روآنـدا درمعمـول روشیکنگارانروزنامهبهدادنرشوه

  .استموضوعیکقراردادناي رسانه

هـا رسـانه دروندرفسـاد ازداردنظردریاتانزانايرسانهعالیشوراي

  .کندجلوگیرينگاران روزنامهبراياخالقیقويدستورالعملیکتوسط

وهـا  رسـانه کـه ایـن ازاطمینانبراياي رسانهگوییپاسخهاي سیستم

اسـت و ایجادشـده کننـد، رعایـت راشـده  تعییناخالقیقواعدخبرنگاران

ظـاهر هـا رسـانه وکشـور نهادهايسراسرردمختلفیاشکالبهتواندمی

سـه کـه شـوند متجلیمطبوعاتیشوراهايشکلبهتوانند میها آن. شود

یـک از) مـردم وخبرنگـاران مالکـان، (اجتمـاعی ارتباطـات عمدهبازیگر

یـا وهـا خبرگـزاري اصـالح وبررسـی بهتاآوردگردهمراداخلیسیستم

  توسـط اي رسانههاي فعالیتازگزارشیایهاریاوها آنبرسامانمندنظارت

  .بپردازدمدنیجامعههاي سازمان

در) MCK(کنیاهاي رسانهمستقلعالیشورايکنیا،درمثال عنوان به

ونظـم ورفتـار دروهـا  رسـانه تنظیمدرپیشرونهادعنوان به2007سال

انداردهاياسـت پیشـبرد شـامل امراین. شدتأسیسنگارانروزنامهانضباط

  .باشد میخبرنگارمیاناخالقیواي حرفه

  تحقیقینگاري روزنامهازطریقفسادبامبارزه

مشـکل بـه کـه استاینها رسانهدرفسادبامبارزهنیازهاي پیشازیکی

مـنظم هـاي  گـزارش ازطریقاي رسانهجامعهوشوداذعانعمومیطور به

زمینـه، ایـن درتوانـد  مـی قـی تحقینگـاري  روزنامـه . کندمحکومرافساد

هـا  رسـانه درفسادکشفوفسادبامبارزهبرايقدرتمندابزاریکعنوان به

ازحمایـت بـراي کـه داردوجودمختلفابتکاروطرحچندین.کندکمک

  :استاجراشدهجهانسراسردرتحقیقینگاري روزنامه

  تحصیلیهزینه کمکوآموزشیهاي برنامه 

ایجـاد بـراي راخـود آموزشیهايپودمانآموزشیهاي انسازمازتعدادي

پیمـان . انـد  دادهتوسـعه فسـاد بررسیبهمند عالقهنگاران روزنامهظرفیت
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)Pact (ظرفیـت افـزایش منظـور  بـه راعملـی ابتکـار مثـال برايتانزانیا

منـابع تـأمین وآمـوزش ازطریقتحقیقینگاري روزنامهدرنگاران روزنامه

تحقیقـی نگاريروزنامهيدرزمینهراهنمايکتابچهیک. استتهگرفکار به

دررونـد ایـن ازبخشیعنوان بهخوبداري حکومتوفسادبامبارزهبراي

  .استقرارگرفتهدسترس

الزمحمایـت نگاران روزنامهاستممکنمواردازبرخیدرکهازآنجایی

باشند،محروممناسبیمالهاي کمکازیاوباشندنداشتهخودرسانهازرا

نگـاري  روزنامـه تقویـت بهاستممکنآموزشیهاي هزینه کمکازطریق

آفریقـا مـدنی جامعـه کنیـایی سـازمان مثال، عنوان به. شودکمکتحقیقی

هـدف بـه راآموزشـی هزینـه  کمکیک) AfriCOG(بازحاکمیتبراي

بـا ارزهمبـ وحکومـت درموردتحقیقبرايتحقیقی،نگاري روزنامهتقویت

تحقیقـات اولـین طـول در. دهـد  مـی قـرار نگـاران  روزنامهاختیاردرفساد

کـه شدمشخصنایروبیدراصلیهاي رسانهدودرجديفسادشده، انجام

  .داشتندقرارسیاستمداراندستمزدوحقوقلیستدرنگاران روزنامهآندر

هـد د مـی ارایـه تحقیقـی هاي گزارشهزینه کمککهدیگريسازمان

مشابهاقدامیک. است)ACME(رسانهتعالیبرايکامپاالآفریقاییمرکز

درکـه شدانجامفسادبامبارزهالمللی بیناجالسدر2012سالاواخردر

موضـوعاتی پوشـش بـراي کـوچکی مـالی هـاي  کمکنگاران روزنامهآن

ازدورهایـن طـول درهـا آنچهـارروزه آموزشازناشیکهکردنددریافت

  .استبودهاجالس

تحقیقـات بـراي مسـتقل بودجـه ازاطمینـان حصولبردیگرابتکاري

گـزارش بـه راتیمـی نگـاران  روزنامـه التـین امریکادر. استمتمرکزشده

بودجـه داشـتن ازاطمینـان بـراي . اند دادهاختصاصمرزيمسائلدرمورد

  .اند دهکراستفادهمردمهاي گذاري سرمایهازها آنتحقیقاتیمستقل

  اجالسازطریقآگاهیافزایش

دستورکارها ازاي تدوین مجموعهوآگاهیباالبردنبرايها اجالسبرخی

محلیرویدادهايکهاندشدهدهیسازمانتحقیقینگاري روزنامهزمینهدر

  .گیرنددربرمیراجهانیحوادثتا
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همکارييبراهارسانهانجمنازتامسونرویترزبنیاداندونزيبالیدر

رویـداد ایـن نتـایج دیگـر کناردرمنطقهنگارانروزنامه. استکردهدعوت

  .کردنداندازي راهرااقیانوسیهوآسیابرايخبرگزاريشوراهاياتحادیه

ــایش  Latino americana de(اجــالستوســطمشــابهیهم
Periodismode Investigación (ــه ــورت ب ــادراي دورهص يامریک

المللـی بـین شـفافیت و) IPYS(سوسـیداد ايپرنساسسهؤم  توسطالتین

سالدرتحقیقینگاري روزنامهجهانیهمچنین اجالس. استیافته سازمان

نگـاران  روزنامـه شبکهوسیله بهکهشدبرگزاربرزیلریودوژانیرودر2013

عضوسازمان50داراياجالساین. شدبرگزارIPYSوAbrajiتحقیقی،

  .هستندفعالمختلفکشور30درکهبود

نگاري روزنامهشبکه

توسـط 2000سالدر  فسادعلیهنگارانروزنامهبرنامهالتین،يامریکادر

ایـن . شـد تأسـیس ) Probidad(السـالوادور درغیردولتـی سازمانیک

درمیــانمنــابعوتمــاساطالعــاتاطالعــات،مقــاالت،تبــادلســازمان

  .کند تسهیل میراالتینآمریکاينگاران روزنامه

باهدفکهدارندوجودنگاريروزنامههايسازمانانواعازمتنوعیطیف

 100«گـروه مثـال، بـراي . انـد آمـده وجـود بهگزارشکیفیتازاطمینان

پوشـش درباهمکهاستالمللی بیننگاران روزنامهازگروهیک»گزارشگر

ایجـاد درحـال هـا  آنانافشاگرازحفاظتتضمینبراي. کنندمیکارفساد

  .کنددریافتگزارشناشناسافرادازاستقادرکههستندمشیخطیک

همکـاري در) GACC(غنافسادبامبارزهائتالفرا پایتخت غنا،کآدر

انـدازي  راهرافسـاد علیـه نگـاران  روزنامهازاي شبکهبریتانیاعالیگروهبا

آنالین،عمومی،وصیخصوبخشدوهرشاملشبکهاعضاي. استکرده

منظـور  بـه نگـاران  روزنامهکهاستاینهدف. هستندها خبرگزاريورادیو

نقـش افـزایش وگـویی پاسخوشفافیتتقویتمنظور بهوهانوشتهبهبود

.شوندراهنماییها رسانهنظارتی



  

  ترین خطر فساد در بخش عمران بزرگ
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تـازگی  بهمطالعهیک. شود یممحسوبتجارت بزرگیوساز، ساختصنعت

ازبـیش جهـانی وساز ساختتولید2025سالتاکهاستکردهبینیپیش

دردالرمیلیـارد هـزار 15ساالنهآنارزشکهداشتخواهدافزایش 70%

خـاص طـور  بـه رشدایناصلیمنابع. بودخواهدجهانسراسردرسالهر

ظهـور درحالبازارهايقیهبوآمریکامتحده ایاالتوهندچین،کشورسه

  .هستند

بدونرشد،ایناماباشد،خوشحالیبرايخوبیدلیلتواند میرشداین

راشدهبینیپیشرشدباالترینکهکشورهاییازبرخی. بودنخواهدچالش

  .بودخواهندداراهمرافسادسطحباالتریناحتماالًهستند،دارا

. اسـت برانگیزچالشذاتاًدشخوبخشاینرشد،هايمکانازگذشته

جهـان، درفسـاد بـا مبـارزه سـازمان تـرین برجسـته المللـی، بینشفافیت

کـه صنعتبخشنوزدهمینعنوان بهراوساز ساختوعمومیقراردادهاي

  .استدادهقرارشناساییمورداستزیادآندررشوهتبادلاحتمال

وخطـر ضمعـر درقضـایی هـاي حـوزه باپرخطرصنعتیکترکیب

دولتـی، مقامـات وهـا واسطهباتعاملواستفادهبهنیازماننددیگر،عوامل

هـاي انـدازه واشکاليهمهدرتجارتبرايراجهانیوساز ساختصنعت

  .کشدمیچالشبهفسادورشوهدردرگیرشدنبرايآن

. اسـت شـده برجسـته روزهرجهانیمقیاسیدرواخباردرمشکلاین

تمایـل آنجادرکهباورنداینبربرخیکهاستروسیهبهمربوطآننمونه

وجـود داخلـی فسـاد بامبارزهقوانیناجرايیاوشفافیتبرايکمیبسیار

51بهدالرمیلیارد12از2014سوچیزمستانیالمپیکاولیهبودجه: دارد

ايقراردادهـ ازطریقاختالسورشوهنتیجهکهیافتافزایشدالرمیلیارد

  .بودساختمان

کـه جـایی است،جریاندرنیزغربیکشورهايسراسردرموضوعاین

مهندسـان المللـی  بـین فدراسـیون توسـط شده انجاممطالعهیکبراساس

کشـورهاي درقضـایی نهادهـاي گذشـته سالپنجدرکهدادنشانمشاور

درصـا احکامیفسادمختلفهاي اتهامبههزار نفر 60از بیشبرايغربی
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صـنعت  درمهـم مشـکل یکرشوهتوان باور کرد که دیگر نمیواند کرده

اروپا که براساس نتـایج کمیسیوناخیرگزارشدر. نیستوساز اروپا ساخت

 شـده  نوشـته 2013سـال دراروپـا اتحادیـه هاي شرکتازنظرسنجییک

بخشدرجديمشکلیکفسادکهگفتندموردمطالعهافرادازنیمیاست،

  .استوساز ساختتصنع

درفسـاد وخـواري رشـوه خطـر معـرض درسـویی ازهادولتبنابراین

کسانیمجازاتافزایشدرحالدیگرسويازهستند ووساز ساختصنعت

در ایـن زمینـه دفتـر   . اند آوردهرووکار کسبفاسدهاي شیوهبهکههستند

عملکـرد تحـده مایـاالت دادگسـتري وزارت  هـم وبریتانیافسادبامبارزه

  .اند دادهانجاماخیرهاي سالدروساز ساختصنعتحوزهدراي قاطعانه

کتابخانـه سـاخت درمـورد کـه اتهامـاتی پـی دربیتـی بـالفور شرکت

2/52پرداختبابودشدهواردبریتانیافسادبامبارزهدفترتوسطاسکندریه

بـا رابطـه درAMECمهندسـی گروههمچنین. کردموافقتدالرمیلیون

پـل وسـاز  سـاخت بـراي قـرارداد طـول درحسابدارينامنظمهاي گزارش

ــوبیدراینچئــون   شــایدالبتــهوشــدجریمــهدالرمیلیــون4/9کــره جن

خـاطر بـه کـه باشـد Mabeyشرکتباارتباطدرموارداینترینمعروف

جامائیکـا وغنـا عـراق، درمناقصـاتی درشـدن برندهبرايرشوهپرداخت

  .شددالرمیلیون6/6پرداختبهورمجب

درحتـی ونشدهذکرکشوردواینلیستدرها آننامکههایی شرکت

امنیـت درراخـود استممکناند، نشدهتأسیسمتحده ایاالتوانگلستان

درحـال آمریکـا دادگسـتري وزارتچراکـه کنند، میاشتباهها آناماببیند؛

وخـواري  رشـوه درموردرااي قضاییپیگردهگیرترین سختازییکحاضر

دادگستريوزارتبهرااي گستردهاختیاراتآمریکادولتواستدارافساد

زمینـه ایـن درواسـت دادهغیرآمریکاییهاي شرکتتعقیببرايآمریکا

رشوهپرداختبرايکهشرکتیهرقراردادنقانونیپیگردتحتصالحیت

  .داردراباشدکردهاستفادهییآمریکابانکیمبادالتازنحويبه
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دادسـتان عنـوان بـه خـود موقعیـت تثبیـت دنبالبهنیزانگلستاناخیراً

  بریتانیـا رشـوه قـانون تصـویب ازپـس . استفسادوخواريرشوهجهانی

)UKBA(،کهاستهایی شرکتبرايقبلازتر بزرگتهدیديقانوناین

هـا  کـه شـرکت  شود میباعثاین امر. هستندانگلستاندرتجارتیداراي

مشـمول بریتانیـا ورشـوه بـین واقعـی ارتباطهرگونهگرفتندرنظربدون

  .شوندقانوناینپیگرد

خـود خـواري  رشـوه ضـد قـانون يارتقـا بهشروعنیزدیگرکشورهاي

ضـد قـانون معرفـی بـه تـازگی  بـه کانـادا وچینمانندنیزبرزیل. هستند

متحده ایاالتدرفقطدیگربنابراین،. استپرداختهخودجدیدخواري رشوه

رودمـی انتظـار واستمذکورمشخصاتباجرائمیتعقیبآمادهکهنیست

بـه درنتیجه،. هستندمسیراینکردندنبالدرحالنیزدیگرکشورهايکه

فسادبامبارزهفضايهستید،جهاندرکهجایی بهتوجهبدونرسد نظر می

کـه کسـانی قـراردادن قـانونی پیگردتحتبراينروزافزوسیاسیارادهو

  .داردوجودشوند میانگیزفساداعمالمرتکب

جهـانی، امـري  وسـاز  سـاخت صنعتدرخواري رشوهخطراگربنابراین،

خطـرات دهـیم؟ کـاهش راآنخطراتتوانیممیچگونهاست،شدهذاتی

مـواد تـا مناقصهازوساز، ساختپروژهیکمختلفمراحلدراستممکن

پـروژه ساختمرحلهدرهمچنینوتدارکاتزنجیرهیکاندازيراهواولیه

قـرار کجـا درمـذکور خطراتکهکهاینشناساییمنظور به. بیایدبه وجود

طـور بـه وشـرکت درخطرارزیابیانجامبرايمشتركاقدامبهتریندارد،

مبـارزه زاکلیديبخشیکخطرارزیابیاینچیست؟آنمعامالتخاص

  .دهند میتشکیلراشرکتفسادوخواري رشوهبا

هـا  آنازیکـی کهداشتخواهدمزیتوکاربردچندیناي برنامهچنین

بـا اگرامااست،فسادوخواري رشوهبا موضوعافرادمواجهاحتمالکاهش

شرایطبابرخوردبرايراخودراهنیزهادادستانشویدمواجهمشکلیچنین

  .دارندفسادوخواري شوهرخاص
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داردوجودوساز ساختهاي شرکتباکاربراساسکهباتوجه به تجاربی

مـا لیستاینهاآنخودداخلیتحقیقاتوها مشی خطمطابقهمچنینو

وســاختخواهــدمطلــعوســاز ســاختبخــشخطــراتتــرین شــایعازرا

  :دهد میهیاراخطراتیچنینکاهشبراينیزهایی توصیه

  نظارتیمحیطوها نامه گواهیمجوزها،. 1

هـایی در ایـن    داستانهستندوساز ساختصنعتدرکهکسانیازمتأسفانه

وسـاز،  سـاخت مجوزهـاي آوردندسـت  بـه بـراي کهشود مورد شنیده می

رشـوه پرداخـت بـه نیـاز سطوحتمامدربرداري نقشهجوازوها نامه گواهی

دولـت ازمجوزهاییچنیندریافتبهازنیومقرراتازباالییسطح. است

  .استریسکایندهنده افزایش

  ضعفارزیابی: ریسککاهش

ودارنـد خودشانفرآیندهايدرپذیر آسیبنقاطشناساییبهنیازها شرکت

هـا شـرکت . اسـت موردنیـاز ریسـک ارزیـابی مرحلهدرمجوزکدامکهاین

کـاهش چگـونگی رددرمـو راخـارجی وداخلـی کارشناسانبایدهمچنین

مواجهدرخودکارکنانازچگونهکهاینودهندقرارمشورتموردخطرات

ازامتنـاع بـالقوه منفـی عواقـب هرگونهبابرخورددروهادرخواستآنبا

  .کنندحمایترشوهپرداختیادریافت

  تدارکات. 2

مقابلدروکارها کسبهمهداخلیضعفنقاطترین بزرگازیکیتدارکات

فرصـت نشودمدیریتمؤثرطوربهاگرتدارکات،فرایند. استفسادورشوه

کارکنـان اسـت ممکنیاوکندمیفراهمراغیرقانونیدریافتیاپرداخت

متوسـل خودکارپوششبراي... وجعلیفاکتورهايمانندسازوکارهاییبه

رامنـابع ارزشوکیفیـت مشـکالتی چنینفساد،مسألهازگذشته. بشوند

یـک بـراي محصولبهترینانتخابرشوهچراکهدهد،میقرارتأثیرتحت

  .دهد میقرارتأثیرتحتراکار
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  مالیکنترل: ریسککاهش

مالیهاي فعالیتبرنظارتکلیدحسابرسیهاي روشوداخلیکنترل مالی

شناساییبنايسنگکههایی روشوها سامانهچنین.  هستندشرکتیک

فسادرشوه،ضدهايبرنامهازبخشیهستندتجارتدرالتمشکومسائل

  خـود مـالی حفاظـت بـراي راآنبایددنیايکههستندترگستردهتقلبو

  .کارگیرند به

مقامـات بـا تعامـل ومناقصـه فرایندتسهیالت،پرداخت. 3

  دولتی

دارد،وجـود نیـز دولتـی مقامـات بـا معـامالت درخطر نهفته در تدارکات

وبنـدرها ازطریـق اسـت ممکنمنابعازبسیاريانتقالمسیرکه ییازآنجا

مجـوز اخذقبالدرتاشوندداشته نگهکاالهااستممکنباشد،ها فرودگاه

تعـامالت ایـن . شـود  ارایهتسهیالتی مالی کشوردرخدماتوکاالهاورود

دولتـی شـروع   رتبهپایینمقاماتتشویقبرايکوچکهاي با رشوهاغلب

  .شود می

طبیعـی عملیککشورهاازبرخیدراستممکنهاییپرداختچنین

نباشـد؛ ممنـوع متحـده  ایـاالت FCPAقـانون طبقمثال، عنوان بهوباشد

شـرکت یک) UK Bribery Act(انگلستانرشوهقانونتحتکه درحالی

قـرار تعقیـب مـورد تسـهیالت دریافـت یاپرداختيدرزمینهاستممکن

جـرم تسـهیالت دریافـت یـا پرداخـت ثبـت عـدم متحده، االتایدر. گیرد

  .نباشدقانونبرخالفتسهیالتاینخوداگرحتیشود میمحسوب

حـوزه یـک عمـومی، تـدارکات کـار بـراي خصـوص بـه مناقصه،روند

ازوساز ساختصنعتدرزیاديهاي داستانواستشده شناختهپذیر آسیب

ــاقــراردادخریــد وهــدایا. داردوجــودمناقصــهنــدفرایطــولدررشــوهب

اسـت ممکننیزمناقصهفرایندطولدردولتیمقاماتبراينوازي مهمان

خاکستريمنطقهیکعنوانبههموارهامانباشد،خالفقانونیهیچتحت
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برايخواري رشوهازشکلیوگیرد میقرارسوءاستفادهمعرضدراغلبکه

  .شود میدهدیاستمناقصهتصمیماتبراثرگذاري

  جامعوروشنسیاست: ریسککاهش

هـاي  سیسـتم درتسـهیالت ازاسـتفاده بـه تصمیماستممکنها شرکت

ایـن هـدف دربارهمالحظاتیبایدها آنوجود اینباباشند؛داشتهخودشان

  داشـته باشـند و  آنازاسـتفاده هـاي  چـارچوب وهـا  محدودیتتسهیالت،

معـرض درراشـرکت تسـهیالت یـن اکـه شـویم مطمـئن چگونهکهاین

  .ندهدقراراحتمالیخطرات

نفسـه  فـی نـوازي،  مهمـان و با هـدف معقولهدایايصورتهمینبه

کـه ایندربارهشفافبسیارکارمندانشانبابایدهاشرکتاماهستند،قانونی

شـود مـی دادهاجـازه موقـع چـه وکسـی چـه براينوازي مهماننوعچه

  . کنندصحبت

دروجـامع روشـن، سیاستیکداشتنموضوعاتاینبارخوردبکلید

اسـت نیازچیزهاییچهبهکهبدانندها آنتااستکارمندانبرايدسترس

نحـوه واسـت ممنـوع تسهیالتبارابطهدرچیزهاییچهکهاینترمهمو

  .باشدبایدچگونهمناقصهفرآیندهايدرنوازي مهمانوهدایابابرخورد

  به پیمانکاران اصلی و فرعی رشوه. 4

پیمانکارانواصلیپیمانکارانبرايمخفیهايکمیسیونورشوهپرداخت

مقبـول وطبیعـی عملـی کشـورها یـا مناطقبرخیدراستممکنفرعی

تمـام درنشـده  ثبـت ونامعلومهاي پرداختوکاري مخفیحال، بااین. باشد

نظـر دروکـار  کسبیکبرايفسادوخواري رشوهاحتمالعنوان بهمناطق

معـرض درراخـدمات وکاالهـا قیمـت اسـت ممکـن کهشودمیگرفته

  .دهدقرارتحریف

وبریتانیـایی هـاي  شـرکت ازبرخـی بـر   الزممالیکنترلکه ازآنجایی

جلـوگیري براينیست،میسرکنندمیفعالیتکشورازخارجکهآمریکایی
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پیمانکـاران یـا وثالـث اشـخاص ن،کارکنـا بهرشوهپرداختیادریافتاز

وآینـده قراردادهـاي بـه ورودازفعالیـت منـع سنگین،هايجریمهفرعی،

  .استشده گرفتهنظردرارشدمدیرانبرايزندانمحکومیت

بـراي لوئیزیانا،ایالتازتاجریککیب،مکالتونآقايمثال، عنوان به

بـه وسـاز  سـاخت خدماتیهارادرحالافغانستاندرکهکردمیکارشرکتی

دالريمیلیـون 3,2فرعیقراردادیک2009سالدراو. بودآمریکاارتش

خـود شـرکاي ازیکیبهافغانستاندرنظامیوساز ساختپروژهیکدررا

بـه کیبمکآقاي،2013اوتدر. کردواگذاررشوههزار دالر60ازايدر

  .شدمحکومزندانماه10

ازچـین، نانجینـگ شـهر شـهردار ،2013اکتبردردیگر،مثالیکدر

کـه اسـت ایـن بـر اعتقاد. شدحذف»جديتخلفات«خاطربهخودپست

بـه شـهرداري وسـاز  سـاخت قراردادهـاي اعطـاي بـه مربـوط اواتهامات

  .استبودهنزدیکیروابطدارايها آنبااوکهاستهایی شرکت

  آموزش: ریسککاهش

کـه دنیـا سراسـر درپیـام ایـن نشـر اسـت و ادفسبامبارزهکلیدآموزش

بخـش رفـتن بینازدرنهایتوبازارهاانحرافموجبفسادوخواري رشوه

کارنیرويآموزش. استدافسازجلوگیريبرايجامعهسرمایهازايعمده

یـک درازمـدت درتنها نهکنند میکارشماباکهکسانیموارد،برخیدرو

ازبرخـی قضـایی هايحوزهدربلکه،استفسادازيپیشگیردرمؤثرابزار

وقـوع ازتنهـا  نـه کـه اسـت برنامـه یـک ازضـروري بخشیککشورها

وقـوع درصـورت اسـت ممکـن بلکـه کنـد، مـی پیشـگیري خـواري  رشوه

  .کندنیز جلوگیريقانونیپیگردیکازخواري رشوه

  ساختمانیمصالحدرهزینهکاهش. 5

کـاهش منظـور بـه کـه داردوجـود هموارهمرانیعهاي پروژهدرخطراین

امـر این. شوداستفادهساختماندرغیراستانداردساختمانیمصالحهاهزینه

یعنـی کنـد؛ مـی پیـدا مصداقداردوجودفسادورشوهکهزمانیدرویژه به
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منحرفنحويبهمصالحهزینهبرايشده گرفتهنظردربودجهکه هنگامی

این. شود میپروژهمسئولینازبرخیجیبراهیآنازبخشیکهشود می

ایمنـی وبهداشـت ناظرانبهرشوهبه پرداختاستممکننهایتاًموضوع

  .منجر شودنیزضعیفیاومعیوبموادکیفیتتأییدمنظور به

ومحلـی دولتکهشدادعا  ،2008سالدرسیچوانلرزه زمینازپس

منطقـه درمـدارس ضـعیف انسـاختم مسـئول وسـاز  سـاخت هاي شرکت

نادیـده عمـران مهندسـی اسـتانداردهاي کهکرد میبیاناتهامات. اند بوده

مازادبودجهوقرارگرفتهمورداستفادهنامطلوبباکیفیتمواديوشده گرفته

  .بودشده زدهجیببه

  مراقبتونظارت: ریسککاهش

پرخطـر قضـایی هـاي  حوزهدرراهایی پروژهدارندنظردرکههایی شرکت

. باشـند داشـته خـود هـاي  پـروژه برکافیومناسبنظارتبایدکننداجرا

از اطمینانحصولبهنیازها شرکت .استمهممصالحوها روشبرنظارت

. هـا هسـتند   پـروژه درمشـارکت ازهرگونـه رويبرکنترلقوي ونظارت

  .استحیاتیبسیارمالیمبادالتبرنظارتوکنترلخاص،طور به

  غیرقانونیپیمانکاريوها واسطه. 6

کارهاانجامبرايابتدادرزیاد احتمال بهجدیدبازارهايدرفعالهاي شرکت

تواناییاستممکنهایی شرکتچنین. هستندمتکیها معرفوعواملبه

کاربربامستقیمتماسبدونوباشندنداشتهراپروژهبرنظارتبرايالزم

هایی فرصتکهباشدپرخطرعاملیکتواند میاین موضوع.باشندنهایی

غیرقـانونی قراردادهـاي ماننـد نظارتپوششازخارجرخدادهاییبرايرا

  .   کند میفراهم

ازتـوان  مـی اسـت دورخطـر ایـن ازکـه شرکتیکازمثال عنوان به

بررسـی شـامل والمـارت فسادبامبارزههاي شیوه. بردناموالمارتشرکت

سالدر. استکنندگانالبیووکالمانندثالث،شخصعواملتمامسوابق

بـا مبـارزه شـیوه ایناجرايدرراتوجهی قابلضعفنقاطوالمارت،2011
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اتهامـاتی . کردشناساییچینوبرزیلمکزیک،درخودهايشعبهدرفساد

رشـوه مکزیـک دروالمـارت سابقوکیلیککهاینبرمبنیداشتوجود

بـازکردن مجـوز ووسـاز  ساختمجوزآوردندست بهمنظور بهتوجهی ابلق

کـرده پرداخـت دولتـی مقامـات بـه ها واسطهازطریقجدیدهاي فروشگاه

وشـد جهـانی انطبـاق وتجدیـدنظر یـک انجامبهمجبوروالمارت. است

بـه فسـاد وخواري رشوهچوناتهاماتیبرايراداخلیتحقیقاتیهمچنین

200ازبیشتحقیقاتاینبرايکهشود برآورد میامروز،بهتا. تانداخراه

  .استکردههزینهدالرمیلیون

  شرکتیخوبمدیریت: ریسککاهش

شدمواجهآنبادر مکزیککهايمسألهبرايوالمارتهاي حل راهازیکی

هردرعمومیمشاورکه طوري به  بودمدیریتیمراتب سلسلهدرتغییرایجاد

وداد میگزارشوالمارتالمللی بینعمومیمشاوربهمستقیمطور بهرکشو

. شـد  مـی زدهدورشـوند، فسـاد درگیـر بـود ممکـن کهملیارشدمدیران

ارایـه هـایی  گـزارش مسـتقیم طور بهارشدمقامیکاستممکنهمچنین

  .کند

ودهـی گـزارش روشـن وواضحخطوطازجملهخوب،شرکتیمدیریت

ممکـن واسـطه وثالـث اشـخاص وقتچهاینکهدرموردنینیقواواقتدار

بـه ابـتال خطـر کاهشبرايمهمیهاي گامگیرند،قرارمورداستفادهاست

  .هستندفساد

  گذاري مشترك سرمایه. 7

کارکنـان یـا وگـذاري سرمایهشرکايوثالثاشخاصاقداماتبریتانیادر

یـا وUKBAانگلستانرشوهبامبارزهقوانیندرگیرراشرکتاستممکن

نیـز خـود شـرکاي بر فعالیتنزدیکازبایدهاشرکت. کندپولشوییاتهام

درقـانونی جزئیـات بـا کامـل آشناییدیگرسويازوباشندداشتهنظارت

  .باشندداشتهراقضاییحوزه
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درمحلـی مشـترك گـذاري  سـرمایه شریکقانونخالفاقدامهکدرحالی

ممکـن اسـت انجـام درحـال وساز ساختپروژهآندرکهدیگرکشورهاي

یـک انگلسـتان درباشـد، نداشـته حقـوقی تبعـات دیگرطرفبراياست

ازجلـوگیري درقصورجرمبهاستممکنمشتركگذاري سرمایهشریک

  .شودشناختهگناهکارخودمشتركگذار سرمایهتوسطخواري رشوه

  الزمجدیت: ریسککاهش

مناسـب هايروشازاستفادهوپیشنهادبرايريبیشتجدیتبههاشرکت

نیـاز  پـروژه انجـام مـدت تمامدرخودشرکايهايفعالیتبرنظارتبراي

آنازاسـتفاده بـا تـا دارنـد نیازاي هشداردهندهمیعالبهها شرکت .دارند

آگـاه رامشـترك گـذاري  سرمایهشرکتیامادرشرکتباارتباطدرعوامل

  .کنند

تجاري،بخشدرچهگذاري سرمایهشرکايکهاینازطمینانامنظور به

  اسـتفاده وءسقراردادهـا درنفـوذ بـراي خـود قدرتازدولتیبخشدرچه

ووکـال برنظارتموارد،ازبرخیدر. استالزمفراوانیکوششکنند،نمی

ماهیـت دركبرايکند میاستخدامگذاري سرمایهشریککههایی واسطه

  .استالزمخطرات
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  اتحادیهرفتار. 8

 .انـد  آمـده به وجـود وساز ساختصنعتازمختلفیهاي حوزهدرها اتحادیه

توسـط کـه اسـت آمریکـا درسیمانوبتناتحادیهشاملآنخاصنمونه

تخلفـات وگرفتقرارموردبررسی2011سالدرامریکادادگستريوزارت

شـد شـرکت چهارصریحاقراروفرديمحکومیتسهبهمنجرشده کشف

  .هستندروهروبدالريمیلیون100اي جریمهاحتمالباهرکدامکه

جـرم بـه وساز ساختهاي شرکتازتعداديکهشدمشخصهمچنین

جـام بـراي زیربنـایی تأسیسـات قراردادهـاي بارابطهدرمناقصهدرتبانی

ـ عـالوه هاشرکتاین. هستندگناهکارجنوبیآفریقايدر2010جهانی رب

  .شدندصالحیتردآیندههاي مناقصهدرشرکتبرايجریمه،

  رسانی کمکخطوط: ریسککاهش

راقیمـت تعیـین قدرتدارايکهشرکتیارشدمقاماتبااغلبهااتحادیه

. باشـند آگـاه افشاگرانتهدیدازبایدهاشرکت. دارندزیاديتعامالتدارد،

غیرقـانونی هـاي  فعالیترددرمورااطالعاتیاستممکنناراضیکارکنان

خطیکها شرکتازبرخی .دهندگزارشنظارتیهاي دستگاهبهمستقیماً

رامشـکالت تواننـد  مـی مـردم آندرکـه انـد  کـرده دایررامحرمانهتلفن

کارکنـان بـا ارتبـاط برقراريبرايخصوصیتحقیقاتانجام.کنندگزارش

مواجـه آنبـا اسـت ممکنهکخطراتیدرموردراها آنوبودخواهدمفید

.کند میآگاهشوند

  



  

  

  

  : خیز نفتکشورهايدرفسادبامبارزه

  شفافیتنقش
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  مقدمه

طبیعـی منـابع دیگـر ازسرشاروخیز نفتکشورهاازبسیاريمعضلفساد

ایـن پاییناقتصاديواجتماعیتوسعهعللازیکیزیاديحدتاکهاست

اصـالحات رونـد درشـفافیت درموردهایی بررسی،تازگی به. استکشورها

زیرزمینیمنابعبهمربوطمشکالتسایروفسادعلیهمؤثرمبارزهمنظور به

درشـفافیت واقعینقشبهراماها پژوهشاینهاي یافته. استشده انجام

  .سازد میرهنمونخیز نفتکشورهايدرفسادبامبارزه

واجتمــاعیتوســعهازطبیعــیابعمنــازغنــیکشــورهايازبســیاري

منـابع باوجودونزوئالونیجریهمثال، عنوان به. برند میرنجپاییناقتصادي

کـه تـایوان وجنـوبی کـره چـون کشورهاییبامقایسهدرفراوان،طبیعی

ایـن . هسـتند کنـدتري بسیاراقتصاديرشدشاهدنیستندمنابعاینداراي

از عوامـل اي مجموعـه بـه وشـده  شـناخته "منابعنفرین"عنوان بهپدیده

طبیعـی منـابع دارايکشـورهاي ازبسـیاري اجتماعیواقتصاديسیاسی،

  .دارداشاره

یـک کـه اسـت منابعنفرینکلیانداز چشمازکلیديعنصریکفساد

شـمار  بـه خیـز  نفـت وتوسعه درحالکشورهايازبسیاريدرواقعیمعضل

توضـیح راکشورهااینضعیفتوسعهزیاديحدتااین،برعالوهورودمی

ــابعدارايکشــورهايدرفســاد. دهــد مــی ــی،من ــبطبیع وسیاســیاغل

کلیـدي گیرنـدگان  تصـمیم سوءاسـتفاده طرف، ازیککهاستبوروکراتیک

اجـراي مسـئولِ کمتر بانفوذمقاماتمیاندرفساددوم،مرحلهدروقدرت

  .شود را شامل میها سیاست

مربـوط مشـکالت دیگروفسادبامبارزهدرکلیدياملعیکشفافیت

واعتمـاد  قابـل اطالعـات بـه نفعـان ذيکـه  هنگامی. استمنابعنفرینبه

رافسـاد ازناشـی خطـرات ازبرخیحداقلباشند،داشتهدسترسیموقع به

شـفافیت بـین  روشـن مثبـت همبسـتگی یکدرواقع،. دادکاهشتوانمی

کشـورهاي کمتـر فسـاد آننشـانه کـه دارد،دوجوفسادکنترلوسیاسی
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شـفافیت وفسـاد بیندقیقارتباطوعلیرابطهحال، بااین. استترشفاف

  .استبیشترتحقیقاتنیازمندکهاستايمسأله

حـال هـاي  یافتـه برخیز، نفتکشورهايبهخاصتوجهبانوشتار،این

روشـن بـراي . ردداکلـی مروريفسادوشفافیتبینرابطهدرموردحاضر

در-اطالعـات بـه دسترسیتردقیقعبارتیبهیا-شفافیتنقشکردن

هـایی طـرح وآنگـوال مـورد بهکشورها،اینتوسعهازحاصلنتایجبهبود

  .استشدهاستناد) EITI(استخراجیصنایعدرشفافیتابتکارمانند

  آنگوالمورد: منابعنفرینوفسادشفافیت،

رنـج شفافیتاز عدمکهراخیزي نفتکشورهايمشکالتخوبی بهآنگوال

درنفتبزرگتولیدکنندهدومینعنوان این کشور به. دهد مینشانبرند می

کـه تـوجهی  قابـل نفتـی درآمـدهاي ازآفریقـا، صحرايجنوبکشورهاي

نزدیـک وصادراتازدرصد94داخلی،ناخالصتولیداز ٪55دهنده نشان

بزرگهاي شرکتاکثر. برد میبهرهدولت استرآمددکلازدرصد80به

برايکه-در این کشور حضور دارند خدماتیهاي شرکتونفتاستخراج

و رشـد  –اسـت غیرمعمـول بـرد  مـی رنـج وفورپارادوکسازکهکشوري

در همـین کشـور   وجـود،  بـااین .اقتصادي با توجه به ارزش نفت باال است

بـا جمعیتـی هسـتیم کـه   ازدرصد70تقریباً ودرآمدنامناسبشاهد توزیع

مـردم ازبسـیاري ایـن، بـر عالوه. کنندمیزندگیروزدردالردوازکمتر

بـه امیـد ودارنداولیهبهداشتیهاي مراقبتبهمحدوديدسترسیآنگوال

بـر نفتیدرآمدهاي کمتأثیر. کندنمیتجاوزسال41ازتولدبدودرزندگی

موضـوع بـه رسـیدگی بـراي سیاسـی هاي تالشعدمدهنده نشانتوسعه

  .استثروتمناسبتوزیع

بـا رابطـه دربزرگـی مسـئولیتی  بـی دولـت مشـکل، اینبامواجههدر

هـاي  سیاسـت درگیري تصمیمشفافیتعدمواستداشتهخودشهروندان

این. استغیرشفافخصوصبهآنگوالعمومیبودجه. استواضحعمومی

دسـت  بـه شـفاف بودجهشاخصدر100  نمرهحداکثرازرا4نمرهکشور

ي درزمینـه کمـی را اطالعاتدولتمردانکهدهد مینشانکهآورده است
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عـالوه . دهندمیقراردسترسدرمرکزيدولتمالیهايفعالیتوبودجه

آخـرین در.داردسیاسـی مسـئولیت ازنظـر ضعیفیعملکردآنگوالاین،بر

ازکشـور ایـن »گوییپاسخوبیانآزادي«شاخصردبرگزارشدهانتخابات

  .داداختصاصخودبهرا172جایگاهکشور207بین

جـاي مـبهم، وضـعیف نهـادي چارچوبونفتیدرآمدهايبهتوجهبا

گرفتـه درنظـر فسادقربانیانازیکیعنوانبهکشوراینکهنیستتعجب

سـازمان فساددراكاشاخصبراساسنیزاخیرهاي سالطیآنگوال .شود

شـهروندان . اسـت داشتهقرارجدولپایینهاي رتبهدرالمللی بینشفافیت

رنـج هـا  رسـانه وخـود دولـت بـه نسبتاعتمادکمبودازتنها نهآنگوالیی

نیـز خـود دوسـتان بـه حتـی شده انجامتحقیقاتبهتوجهبابلکهبرند، می

ایـن درکـاري پنهانهنگفرازبخشیاعتمادعدماین. دارندکمیاعتماد

  .استبودهداخلیجنگسالسیتقریباًبرايکشور

نمـود پیـدا   خیـز  نفتکشورهايدرشفافیتعدمچگونه

  کند؟ می

بـا مبـارزه برايمناسبوجود نهادهايکهاستشده این موضوع مشخص

. اسـت ضـروري طبیعیمنابعازغنیکشورهايدرمشکالتدیگروفساد

ومناسبنظارتیونهاديچارچوبیکایجادبرايیازن پیشیکشفافیت

دركبـراي حـال،  بـااین . اسـت فسادازجلوگیريبرايالزمشرایطایجاد

بـه نیـاز منـابع، نفرینبهمربوطعمدهمسائلوفسادشفافیت،بینرابطه

  .داریمخیز نفتکشورهايدرها گیري تصمیمبراطالعاتاثرتحلیل

آوري جمـع مسـئول دولـت، کارمندیک: بگیریمرنظدرراوضعیت زیر

رایکـی فسـاد وصـداقت بینتواند مینفت،صنعتدرمالیاتیدرآمدهاي

گـزارش رانفتشرکتواقعیهايهزینهباشد،سالماواگر. نمایدانتخاب

. کـرد خواهـد دریافتراخودحقوقثابتحقوقیکقالبدرودادخواهد

نیـز رشـوه خـود، دسـتمزد وحقـوق بـر عالوهد،باشفاسدکارمندایناگر

کـرد خواهدانتخابراموردياحتماالًرسمیمقاماین. کردخواهددریافت

ماننـد دیگـري عوامـل خـود اقـدام این. باشدمرتبطاوشخصینفعباکه
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افشـا احتمـال میـزان وپیشنهادشـده رشوهمقداردستمزد،وحقوقمیزان

توجـه،  قابـل رشـوه یـک کـه دهـد مـی نشانهسادمثالاین. داردبستگی

باعـث کـه هسـتند عـواملی ناکـافی نظارتوکنترلوپاییندستمزدهاي

  .شوند میفسادبهتمایل

وآمیـز  مخـاطره کمترفسادشود میباعثشفافیتعدم

  برسدنظربهجذاببیشتر

هرچقدر . داردنادرستاقدامهايشیوهشناساییبرمستقیمیتأثیرشفافیت

برايباشد،باالترپردازد میساختارشفافیتبرايشرکتیککهاي هزینه

شـفافیت عـدم  .شـد خواهـد تـر  سختاقداماتشکردنپنهانکارمندیک

آوردنفـراهم بـا هـم وتأثیرگذارقوانینوضعازجلوگیريبااستممکن

  .دهدقرارتأثیرتحترا همقانوناجرايمجازات، حتیازفرارهاي راه

بـراي تشـویقی اقـدامات اجـراي ازمانعشفافیتدمع

  شود میدولتباصداقتکارمندان

رامقامـات تصـمیمات بـر تأثیرگـذار مهـم عوامـل شناساییشفافیتعدم

سـازي  پیـاده هسـتند، مـبهم عوامـل ایـن کـه  ازآنجـایی . کند میتر مشکل

دنبـال  بـه دولتـی کـه  هنگـامی . شود میترسختنیزضدفسادهاي سیاست

استممکنشفافیتعدماست،درستکاريتشویقبرايابتکاراتییشنهادپ

باال،مثالدر. کندجلوگیريابتکاراتیچنینازاقداماتاینتأثیرمشاهدهبا

توانـد میتنهادولت. دارداطالعدولتازبیشترخوداقداماتازکارمنداین

ایناطرافدر»التدخ«یاهیاهو .کندمشاهدهراکارمنداناقداماتنتیجه

دولـت بـراي رااقـدامات ایـن براسـاس مناسبهاي طرحاجراياقدامات،

کارانـه درسـت رفتـار بهدادنپاداشدلیلهمینبهوساختخواهدمشکل

  .شود میتر مشکلنیز
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افـراد انتخابفرآیندشدنپیچیدهموجبشفافیتعدم

  شود میشغلیهاي موقعیتبرايصالحودرستکار

یکدیگر متفاوتباخصوصیبخشبازیگرانیاومقاماتدرستکاريسطح

شناسـایی نیسـت، کاملدولتیکاطالعاتکه ازآنجاییحال، بااین. است

دوتـوانیم مـی مامورد،ایندر. استسختیکارکارآمدودرستکارمقامات

یـک ازطریـق درسـتکاري را تواند میمقامات: باشیمداشته نظردرگزینه

غربالگريفرآیندیکتواند میدولتیاووجود آورندبهتوانمندسازيدفراین

کـه آنجـایی تـا . دهدتوسعهنادرستیاوصادقانهرفتارشناساییدرموردرا

راکارمنـدان ومقاماتمشخصاتبهمربوطمبهماطالعاتبتواندشفافیت

خواهدافزایشهمکارانیاوکارمنداندرستانتخاباحتمالدهد،کاهش

  انتخــاببــهتوانــد مــیامــرایــنخیــز، نفــتکشــوریــکدرمــورد. یافــت

منجرمهارتازسطحباالترینبامقاماتیونفتیهايشرکتسودآورترین

  .شود

شـود و   محدودیت دسترسی به اطالعات موجب رانت می

  کند اجراي اصالحات را با مشکل مواجه می

اطالعـات بهدسترسیبودبهموجباصالحاتاگرخیز،نفتکشورهايدر

مقـام یکباال،مثالدر. یافتخواهدکاهشچشمگیريطور بهرانتشود،

وآورد میدست بهاطالعاتازسريیکداشتنخاطربهرامزایاییرسمی

بـه دسترسـی مشـکل درواقع،. استاطالعاتیمزیتدارايدیگر عبارتی به

. مانـد مـی بـاقی اسـت تهوابسـ آنبـه زیـادي درآمدکهزمانیتااطالعات

کهداردوجودکمترياحتمالکند،میکنترلرااطالعاتدولتکههنگامی

زیاد احتمال بهنیزها آنچراکهکنند،مجازاترانادرسترفتاردهندگان رأي

حفـظ درواقـع، . هستندبدهايسیاستشناساییبهقادرکمتراولوهلهدر

سیاسـی نتـایج بـر حاکمطبقهکلیادولتیمقامیکتوسطچهاطالعات

راجویانـه رانـت رفتارهـاي احتمالشفافیتدیگر،سوياز. گذاردمیتأثیر

  .کند میتقویتراگوییپاسخبهتعهدودادهکاهش
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فـراهم موجـب ومستمرهمکاريازمانعشفافیتعدم

  استطلبان فرصتبرايزمینهآمدن

همکـاري رفتارهـاي فـظ حوتسـهیل برايمحوريعنصریکاطالعات،

نهـاد چنـدین بـا معمـوالً نفتـی شرکتیکنفت،صنعتدر. استجویانه

. کندمیبرقرارارتباطنفتملیشرکتوداراییوزارتمانندعمومیبخش

ازفـرار بـراي بـازیگران تااستايبادآوردهثروتطبیعیمنابعدرآمدهاي

منـافع درجهـت رادهادرآمـ ایـن تاکنندتالشهمکاريهاي نامه موافقت

خـاص عمـومی کاالهـاي درگـذاري  سرمایهبامثال عنوان بهخودشخصی

رسیدندرمشکالتتشدیدباعثاستممکنشفافیتعدم. کنندمنحرف

منابعازحاصلدرآمدمنفیتأثیرتشدیدوپایداراجتماعیهايهمکاريبه

  .شودطبیعی

جارهـاي هنتضـعیف باعـث زیاد احتمال بهشفافیتعدم

  شود میعمومینفس اعتمادبهکاهشواجتماعی

مطالعات متعـدد نشـان   . شفافیت با هنجارهاي اجتماعی نیز در ارتباط است

در. دهد میزان گردش مالی فساد به موضوع فراوانی فساد بسـتگی دارد  می

توان نتیجه گرفت که ریشه فساد نیـز   گیر شده است می که فساد همهجایی

که تغییرات کوچکی که درنتیجه مبـارزه   نحوي تر است؛ به ومتر و مقا محکم

تقویـت . آید بعید اسـت توسـط دیگـران دنبـال شـود      با فساد به وجود می

اسـت ممکناطالعاتفقداندرصورتبرابر فساددراجتماعیهنجارهاي

نادرسترفتارمجازاتبرايسازوکاريایجادترسختآنازوباشدسخت

  .است

  نهایی کافی نیستت شفافیت به

خیـز  نفـت کشـورهاي دررافسادازناشیمشکالتتواند میشفافیتعدم

درفسـاد کاهشباشفافیتکهدهد مینشانتجربیتحقیقات. کندتشدید

نیسـت؛ خودکـار صـورت  بهفساددرشفافیتتأثیرحال، بااین. استارتباط



60 همه باهم علیه فساد

فسـاد کنتـرل ايبرنیزآنبراساسعملواطالعاتپردازشتواناییبلکه

  .استالزم

تحقیقـات . اسـت الزماطالعاتپردازشبرايآموزشازمعینیسطح

دیگر. داردآموزشسطحبهبستگیفساددرشفافیتاثرکهدهد مینشان

مطبوعـات آزاديتأثیرکهکنند میاستداللخاصطور بهتجربیتحقیقات

  .داردبستگیوپرورش آموزشسطحبهفسادبر

داراي نـوعی از سـاختارهاي  اغلـب منابعازغنیکشورهايحال،بااین

که هنگامی. نداردوجودآموزشومهارتکسبآندرکههستنداقتصادي

ایجـاد وشـدن صـنعتی بهگذاردارد،بر اقتصاد تسلطمعدنیمنابعبخش

کارنیرويیکعوض،در. داردکمترياحتمالماهربزرگکارنیرويیک

گـروه یـک وپـردازد  میاولیهموادتولیدبهکهداردوجودگبزرماهرغیر

منجـر ساختاراین. هستندمنابعبخشبهمند عالقهکهکار سیاسیونخبه

یـک واجتمـاعی سـرمایه پایینانباشتودرآمددربزرگهاي نابرابريبه

  .شود مینهاديتوسعهراهسربرمانعیوسیاسیجنگمنبع

  استوريضردولتگوییپاسخ

مجـازات نتـوان رااسـت قـدرت ازسوءاستفادهبهقادرکهاستکسیاگر

خواهـد کمـی فایدهدولتکارمندانعملکردورفتاردرموردکرد، اطالعات

درویژه بهپیچیدهومهممسألهیکدموکراتیکگوییپاسخدرواقع،. داشت

ورهاییکشـ کـه استدادهنشانمتعددمطالعات. استخیز نفتکشورهاي

راس . هسـتند دموکراتیککمتربرند، میبهرهباالترنفتیدرآمدهايازکه

)Rass(یعنـی آنسـنتی جایگـاه ازنفـت منفـی اثـرات کـه اسـت معتقد

مـالزي، انـدونزي، ماننـد کشـورهایی درموردخاورمیانه فراتر رفته است و

  .داردمصداقنیزنیجریهومکزیک
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ضـروري اطالعـات زااسـتفاده بـراي "درست"انگیزه

  است

مردماختیاردرکهداردهایی فرصتبهبستگیزیاديحدتااطالعاتتأثیر

مشـارکت کـه دهـد  مـی نشـان  )Olken(اولکن . گیرد میقرارعملبراي

تغییـر راشـکل فسـاد  تنهااندونزيدرروستاییجادههاي پروژهدرمحلی

محلـی مشارکتکهاییروستاهدر .کند نمیتغییرآنکلیسطحودهد می

افـزایش بـا عوضدرولیبود،کمترکشاورزاندستمزدازدزديبودباالتر

زیـاد  احتمال بهاطالعاتارایهبنابراین. بودوساز همراه مصالح ساختدزدي

امـا است،مؤثرحقوقمانندخصوصیکاالهايبهمربوطهاي فعالیتبراي

ایـن . باشـد اثـر بـی سـاخت زیرماننـد عمومیکاالهايبراياستممکن

کشـورهاي درمـردم بـه کـه اطالعاتینوعبراينتایجیتواندمیموضوع

کـالن اقتصـاد ارقاموآمارارایهدرواقع،. باشدداشتهشود میخیز داده نفت

اسـت  ممکـن نفـت ازبرداري بهرهبهمربوطهاي هزینهیاودرآمددرمورد

ناکــافی و یــا تخصــصبــاافــراديتوســطتولیدشــدهدرواقــع اطالعــات

  .باشدهاي شخصی وسیله انگیزه شده به دستکاري

در اصالحات مربوط به شفافیت تمرکز باید بـر روي چـه   

  چیزي باشد؟

ایفـا خیـز  نفـت کشوردرفسادبامبارزهدراساسینقشیوضوح بهشفافیت

ضـروري نیـز کـردن عمـل آنمطابقواطالعاتپردازشتوانایی. کندمی

اطالعـات . اسـت لبـه دوشمشـیر یـک خاص،شرایطدرحال، ینباا .است

درآمـدهاي بـه دسترسـی بـراي تواند احتماالً میقدرتاینواستقدرت

بهبـود درسیاسـی اصالحات .گیردقرارمورداستفادهطبیعیمنابعازناشی

منـافع برايسیاسینخبگانتوسطتواند میدرواقعاطالعاتبهدسترسی

افزایشبرايکهزیاديسیاسیارادهباوجود. شودکاريدستخاصاي عده

بنـابراین اسـت، چنـدوجهی وپیچیدهشفافیتمفهومداردوجوداصالحات

  .داردوجودآندرانحرافودستکارياحتمال
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آوري جمعازدولتیبخشهاي فعالیتازبسیاريبهتوان میراشفافیت

مـرتبط عمـومی بخشخدماتوقراردادهااعطايتاگرفتهعمومیدرآمد

ازنظـر بایـد انـد  شـده  طراحیشفافیتمنظور بهکهاصالحاتیبنابراین. کرد

بـه دسترسـی رسـاندن حداکثربهبراياجراییاقداماتوهااولویتدامنه،

ایـن بـه کمـی تحقیقاتتاکنونحال، بااین. شوندگرفتهنظردراطالعات

اصـالحات مجریـان اولویـت بایـد موضوعاتیچهکهاستپرداختهمسأله

  .باشد

دارد کـه اصـالح شـفافیت در کشـورهاي      ها بیان مـی  یکی از استدالل

هاي باشد که بیشترین تأثیر منفی را از منبـع   متمرکز بر حوزه بایدخیز  نفت

توانند یک عامل  نظریه غالب بر آن است که نهادها می. گیرد زیرزمینی می

خصوصـی بخشعملکردبهبودبهقادرنهادها.کلیدي در این زمینه باشند

رويبـر تمرکزبهتشویقراکارآفرینانقانون،حاکمیتتقویتباوهستند

ازمـانع نهادهـا ایـن، بـر عالوه. کنند میخصوصیبخشدرمولداشتغال

میـان درعمـومی خـدمات مناصـب توزیـع برايقدرتشازدولتاستفاده

اخـتالل ازجلـوگیري درتواننـد میهمچنین. شود میخودسیاسیحامیان

ازبسـیاري امـروز، بهتاحال، بااین. کنندکمکمنابعتخصیصدرعملکرد

دیگـري هـاي  حـوزه درشـفافیت بـر انـد  داشتهتمایلاصالحاتهاي طرح

) EITI(اسـتخراجی صـنایع درشـفافیت بـراي عمـل ابتکار .باشندمتمرکز

اقـدامی برنامـه یـن ا. اسـت حاضـر حـال مهـم اصـالحات روندازبخشی

ودرآمـد بررسـی برايخیز نفتکشورهايهاي حکومتطرفازداوطلبانه

نفتصنعتدرفسادبامبارزهيدرزمینهمعادنوگازنفت،ازدولتهزینه

ممکـن نفـت صنعتمالیفرآیندهايطولدرزیاديمبالغازآنجاکه. است

درخـوب داريحکومـت تقویـت برايابتکاراتیچنینشود،منحرفاست

ویـژه بـر روي    است و این طـرح بـه  ضروريوضوح بهخیز نفتکشورهاي

این  وجود بااین. آوري درآمدهاي نفتی تمرکزیافته است نظارت بر روي جمع

هاي  دهد و بر برخی از جنبه طرح بخشی از فرآیند را تحت پوشش قرار می

هـاي   سیاسـت . مهم دیگر مانند نحوه هزینه کرد این درآمدها نظارت ندارد

پدرساالرانه درجایی که درآمدهاي منـابع زیرزمینـی ممکـن اسـت صـرف      

هاي سیاسی شود، جنبه مهمی از انحـراف درآمـدهاي نفتـی     کسب حمایت
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شـود، بنـابراین بـه ابتکـارات      بررسـی نمـی   )EITI(این جنبه توسط . است

  .خیز نیاز است مکملی در این زمینه در کشورهاي نفت

  گیري نتیجه

کننـدگان و   هاي فراوانی براي شفافیت از سوي کمک حاضر حمایت درحال

خیـز   گذاران براي افزایش دسترسی به اطالعات در کشورهاي نفت سیاست

در شـفاف اقـدامات کلیـدي هـاي  جنبهازبرخینوشتاراین.شود دیده می

برتمرکزاولیهتحقیقایناصلییافته. استکردهمطرحرازیرزمینیمنابع

درفسـاد بهرسیدگیبرايسیاسیگزینهچندینازیکیعنوان بهتشفافی

نیـز اصـالحی هـاي  طـرح دیگربااستممکنواستخیز نفتکشورهاي

  .شودتکمیل

خیز، باال رفتن  یکی از تأثیرات مهم شفافیت بر فساد در کشورهاي نفت

تر شدن انتخاب افراد کارآمـد و صـادق خواهـد     ریسک فساد اداري و آسان

شفافیت همچنین با افزایش پاسخگویی باعث کاهش فسـاد سیاسـی   . دش

جویانـه را جـایگزین   تواند رفتارهاي همکـاري  عالوه بر آن می. خواهد شد

کند و به حفظ هنجارها و درستکاري جوییطلبانه و رانت رفتارهاي فرصت

  .و اعتماد در جامعه کمک کند

آنتأثیر .استاثرگذاردفسابرخاصشرایطدرتنهاشفافیتحال، بااین

. داردشـده  ارایـه اطالعاتبهعملوپردازشبرايافرادتواناییبهبستگی

نفعـان ذيقـدرت ، آمـوزش به سطوحبستگیخودنوبه بهشفافیتبنابراین

  .استشده دادهاطالعاتها آندرموردکهداردابزاريماهیتوکلیدي

نیستمعنابدانایناماباشد،ارتأثیرگذفسادبرتواند میشفافیتگرچه

خیزنفتکشورهايدرشودموجببایداطالعات،بهدسترسیافزایشکه

اصـالحاتی بـه بایـد اولویت. بگیردقراراولویتباالتریندرفسادبهتوجه

درانحـراف کـردن برطرفیافسادکاهشبررااثربیشترینکهشودداده

بـر تمرکـز شـامل اسـت ممکـن موضوعاین.باشدداشتهمنابعازاستفاده
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منظرایناز. باشددولتینهادهايبهبودیاوتولیديهاي شرکتسودآوري

  .باشدسیستمیبایدشفافیتيدرزمینهاصالحاتاثربخشی

قدر مهم هسـتند کـه در اولویـت قـرار      هاي شفافیت آن اگر برخی از شکل

موردتوجـه قـرار    بایـد آن شود که چه شکلی از  گیرند، این سؤال مطرح می

گیرد و چگونه؟ رویکردهاي فعلی تمایل دارند که بر روي شفافیت بر روي 

هاي عمـومی در   با توجه به مرکزیت هزینه. درآمدهاي عمومی تمرکز کنند

ــز، تمرکــز در بخــش  هــاي پدرســاالرانه در کشــورهاي نفــت سیاســت خی

فسـاد محسـوب    درآمدهاي عمومی ضرورتاً مؤثرترین روش براي مبارزه با

هاي مختلف شفافیت  تر درمورد روش تر و جزئی هاي دقیق تحلیل. شود نمی

توان مورداستفاده قرارداد بهتـر   و سازوکارهاي مرتبط و راهکارهایی که می

  .است در این زمینه موردمطالعه بیشتر قرار گیرد

  



  

  

  : پرونده ویژه

  جمهوري تا برکناريدیلما روسف از ریاست
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ــ ــا روســــ دیلمــ ــامبر  14يزادهف ا وانــ ــاددان و 1947دســ اقتصــ

اوت  31تا زمان برکنـاریش در   2010است که از سال برزیلیمدار سیاست

او . ایـن کشـور فعالیـت کـرد    جمهوررییسششمین سی وعنوان به2016

وي در .تکه در تاریخ این کشور بدین مقام رسیده اسـ  استزنینخستین 

عنـوان دومـین   بـه آنگال مرکلبعد ازفوربسياز سوي مجله 2013سال 

.دزن قدرتمند جهان شناخته ش

مهـوري روسـف را   سناي برزیل اختیـارات ریاسـت ج   2016مه  12در 

که سنا به حکم محکومیـت وي  موقتاً به مدت حداکثر شش ماه یا تا زمانی

هـا تبرئـه   درخصوص اتهاماتش محکـوم یـا از آن   بایداو . برسد معلق کرد

جمهور برزیل در زمان تعلیق وي اختیارات رییسمعاون میشل تمر. شدمی

 31دیلمـا روسـف سـرانجام    . و وظایف ریاست جمهوري را برعهده داشـت 

  .داز ریاست جمهوري برزیل عزل ش» فساد«دلیلبه 2016اگوست 

زندگی شخصی

وي در . زاده شـده اسـت  برزیلـی مهاجر و مـادري بلغاريدیلما از یک پدر

 1960دهــه هــاي فرانســوي زبــان تحصــیل کــرد و در مدرســه کاتولیــک

دسـتگیر شـد و    70در دهـه  . هاي چریکی مبـارز پیوسـت   به گروهمیالدي

هاي  از انجام فعالیت ،هاي شدیدي قرار گرفت و بعد از آزادي تحت شکنجه

مـدرك  اقتصـاد بعد از آن وارد دانشـگاه شـد و در رشـته   . سیاسی منع شد

مبـارزاتی خـود را از نـوع     يوي همـواره شـیوه  . کارشناسی را کسب کـرد 

 80در دهه . است گرایشی به مبارزات مسلحانه نداشتهدانست و  سیاسی می

هاي متعددي را کسب کرد که از میـان   هاي دولتی شد و پست وارد فعالیت

آخـرین  . وزیر انرژي ایـالتی اشـاره کـرد    عنوان بهتوان به انتصاب  ها میآن

جمهـور  رییسدفتري  رییس، ریاست جمهوريمنصب حکومتی وي قبل از

  . تداسیلوا بوده اس

قبل از ریاست جمهوري

 1985تـا   1964هـاي  دلیل مبارزات سیاسی که در خـالل سـال  به روسف

ـ  3انجام داده بود،  . ز شـد سال را در زندان به سر برد و متحمل شکنجه نی

ــس از ســقوط ــاتوريپ ــهدیکت ــل، وي ب ــوان یکــی از نظــامی در برزی عن
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وي . دبنیانگذاران حزب دموکراتیک کارگر این کشور شروع به فعالیت کـر 

 2منصوب شد و لوال داسیلوامت وزیر انرژي در کابینهبه س 2003در سال 

  . تدفتري وي را بر عهده گرف رییسسال بعد وظیفه 

  جمهوريانتخابات ریاست

 3در تـاریخ   2010انتخابات ریاست جمهوري برزیـل در سـال    دور نخست

درصـد  33درصـد آراء را در مقابـل    47اکتبر برگزار شد و روسف توانست 

یـک از   بدین ترتیب هـیچ . آورد دست به، نامزد حزب راست میانه خوزه سرا

آراء را کسب کنند و انتخابات بـه  ) 1+نصف(نامزدها نتوانستند اکثریت آراء 

  . دور دوم کشیده شد

اکتبـر   31روسف در دور دوم انتخابات ریاست جمهوري برزیـل کـه در   

را شکسـت   رقیب انتخابـاتی خـود  ء، درصد آرا 56توانست با کسب  2010

از وي را یکـی از عوامـل مهـم در    لـوال داسـیلوا  کارشناسان حمایت. دهد

  . دان پیروزي وي برشمرده

ست جمهوريدوران ریا

سوگند ریاست جمهوري برزیـل را ادا   2011ژانویه  1روسف در روز شنبه، 

کنی فقـر   ساله داسیلوا جهت ریشه 8هاي  وي در این مراسم از تالش. کرد

.ددر برزیل قدردانی کر

جمهـوري  در یک رقابت بسـیار نزدیـک در دور دوم انتخابـات ریاسـت    

عنـوان  ین بـار پیـاپی بـه   ، دیلمـا روسـف بـراي دومـ    2014برزیل در سال 

شمارش رسمی آرا نشـان داد کـه خـانم    . برگزیده شده است جمهور رییس

درصـد آرا را   48درصد آرا را کسب کرد و رقیبش آسیو نیـوس   51روسف 

 2015از مـارس  . ددرصد بو 80میزان مشارکت در دور اول . آورد دست به

دریافـت رشـوه از   در پی انتشار اتهاماتی علیه روسف و حزب او مبنـی بـر   

بـه جریـان   میلیونی در برزیل  ياعتراضات گستردهپتروبراسشرکت نفتی

سـوي نیروهـاي   این میان، این باور نیز وجود دارد که اتهامـات از در . افتاد

گسترده با هـدف برکنـاري وي طراحـی     یک دسیسهصورت مخالف او، به

  .شده بود
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استیضاح و برکناري

-ریـیس » روسـف دیلمـا «بـه  ي عـدم اعتمـاد   أمجلس سناي برزیل با ر

در این » کارگر«سال کار دولت حزب چپگراي  14این کشور به  جمهوري

جمهور زن تـاریخ برزیـل بـراي هشـت سـال       رییساولین . دکشور پایان دا

  .آینده نیز از تصدي هر مقام دولتی محروم خواهد ماند

متحـدان روسـف   . هاي دولتـی بـود   اتهامات او درباره دستکاري حساب

 رأي367دست آورند اما مخالفان او با علیه استیضاح به رأي137تند توانس

 رأي342در واقع تنها . در پارلمان، توانستند استیضاح را به جریان بیندازند

امـا مخالفـان آراي بیشـتري     ،براي ارسال طرح استیضاح به سنا کافی بود

ستیضـاح  ، سناي برزیل به برگزاري دادگـاه ا 2016مه  12در .کسب کردند

جمهـوري  ، اختیـارات ریاسـت  رأيطبـق آن  . مثبـت داد  رأيبراي روسف 

روسف ملعق شد و بازگشت او به این پست به نتیجه دادگاه منوط شد کـه  

  .شد روز برگزار می 180ظرف 

جمهوري برزیل هم که از متحـدان مخالفـان    رییسمیشل تمر، معاون 

. ا در دست گرفتروسف بود، در این مدت سمت ریاست جمهوري موقت ر

  .کودتا محکـوم شـد   عنوان بهچنین تحرکاتی از جانب روسف و متحدانش 

هاي دولتـی   اتهام روسف تخلف از قوانین در برداشت از منابع مالی شرکت

مین کمبـود بودجـه دولـت پـیش از برگـزاري انتخابـات ریاسـت        أجهت ت

ي برزیل از زمان دومـین سـوگند ریاسـت جمهـور    . بود 2014جمهوري در 

شـده   از این دسـت  متعددي خدادهايرروسف در ژانویه گذشته دستخوش 
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هـاي خصوصـی و سیاسـتمداران از     است؛ از میلیاردها دالر دزدي شـرکت 

شرکت ملی نفت برزیل موسوم بـه پتروبـراس گرفتـه تـا تـالش یکـی از       

سناتورهاي پرنفوذ براي آزادي یک شـاهد کلیـدي از زنـدان، ایـن کشـور      

  .نگیز بوده استبرا هاي تعجب شاهد افشاگري

سناتور برزیلی از سمتش  81رأي از مجموع آراي  61روسف درحالی با 

برکنار شد که در آخرین دفاعیات خـود، ایـن واقعیـت را طنـز تلـخ تـاریخ       

کسـانی   سـوي ازدانسته بود که به خاطر جرایمی که مرتکب نشـده، بایـد   

بـا   او .دمورد قضاوت قرار گیرد که خود به جـرایم متعـددي مـتهم هسـتن    

حضور در سناي برزیل از خود دفاع کرده و گفته بـود کـه استیضـاح او بـه     

  . است» استیضاح دموکراسی«معناي 

هـا،   که اکنون از پس گذر تمـامی ایـن سـال    روسف ضمن اشاره به این

وقت آن نیست که به اصول و باورهـاي خـود پشـت کنـد، اتهامـات وارده      

ایـن   رأيا رد کرده و هشدار داد هاي دولتی ر مبنی بر دستکاري در حساب

کننده سرنوشت شخص او نیست، بلکه آینده برزیـل را   دادگاه، صرفاً تعیین

  .دهد در مخاطره قرار می

رکود و فساد اقتصـادي، میـزان محبوبیـت     دلیل بهواقعیت آن است که 

و اتهامات بود قرارگرفتهترین سطح خود  روسف و دولت متبوعش در پایین

مخالفان مبنی بر دستکاري غیرقانونی در بودجـه دولتـی بـا     وارده از سوي

هاي انتخابـاتی   هاي بدون مجوز کنگره براي موفقیت در رقابت اتکا به وام

  .هاي اجتماعی براي باورپذیري همراه شدا زمینهبدو سال گذشته نیز 

 در بحبوحه تحقیقات بر سر فساد، دیلما روسف هرگز مستقیماً حال بااین

و  موردبحـث شـدت  بـه قتصادي روسف نحوه عملکرد ا. به فساد متهم نشد

جدل است و این جزو دالیـل اساسـی مخالفـان بـراي استیضـاح روسـف       

و زمـانی آغـاز    2011سـال  در مشکالت اقتصادي برزیل . شدمیمحسوب 

رشـد کـرد و کاالهـاي برزیلـی ارزش خـود را در       سـرعت  بـه شد که چین 

  .المللی از دست دادند بازارهاي بین

ادامـه داشـت و    2014نتخابات ریاسـت جمهـوري   این روند تا آستانه ا

هـاي   روسف مجبور شد تا براي الپوشانی کسري بودجـه شـدید وام   نهایتاً
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مـاه از   9حـدود  سناي برزیل که با گذشت اخیري أبا ر.دولتی دریافت کند

ساله حـزب چپگـراي کـارگر پایـان      14روند استیضاح صادر شد، حکومت 

گرا متمایل  هاي راست ور به سمت گروهیافت و از این پس سیاست این کش

  .شود می



  معرفی کتاب

  خوبحکمرانیدر جستجوي

  بخشند؟چگونه جوامع کنترل فساد را توسعه می

  1آلینا مونگیو پیپیدي: نویسنده

  کمبریج: انتشارات

  2015: سال انتشار

  

  

                                                          
1 . Alina Mungiu-Pippidi



72 همه باهم علیه فساد

کمبریجدانشگاهانتشارات  توسطکهپیپیديمونگیوآلیناخانمجدیدکتاب

از متشـکل حـاکمیتی ازجـامع تجربـی نظریـه یـک ارایـه بهمنتشرشده،

حاکمیـت وحکومـت کیفیـت فساد،هايزمینهدرگوناگونمهمبازیگران

نحـوي بـه فسـاد کنتـرل مدیریتجوامعازبرخیدرچرا .پردازد میقانون

جوامـع درکـه  درحالیکند، میپیداظهوروبروزفسادگاهیفقطکهاست

موضوعاینبررسیبهماند؟ کتاب میباقیسامانمندصورتیبهاسدفدیگر

درسـتکاري آندرکـه رسـند  مـی اي نقطـه بهچگونهجوامعکهپردازد می

جامعـه عمـومی امورچگونهوشودمیاستثنافسادوشدههنجاربهتبدیل

  .شود میدادهاختصاصعمومیمنابعواجرا

هـاي  تجربـه ازکـه پـردازد  مـی اییه درسازبرخیتشریحبهنویسنده

ــد مــیشــده اســت وفراگرفتــهفســادکنتــرلمعاصــر دروتــاریخی    توان

 .کندکمکفرآینداینتسریعوهدایتدررامدنیجوامعوگذارانسیاست

نظـر بـه دسـترس، درآمـار ومعاصـر وتـاریخی مورددوهرازاستفادهبا

مشـکل، تشـخیص بـه رسـیدن چگـونگی پـی درنویسـنده کـه رسد می

اقتـدار وقدرتکهافراديکهاستنحويبهحکومتتغییروگیري اندازه

منـابع مباشـر ونـاظر مـؤثري صـورت  بهبتواننداستشده سپردهها آنبه

گذشـته، سـال سـی طـول درکهکندمیاستداللنویسنده .باشندعمومی

ـ . انـد شـده خوبحکومتتحققبهموفقجامعهدهازکمتر داسـتان «نای

امـا اسـت؛ کاسـتاریکا وشـیلی استونی،چونکشورهاییشامل»موفقیت

هـاي کمـک ازسـطح باالترینکهکشورهاییکهاستتعجبجايشاید

شـامل رااوکـراین وبلغارسـتان مصـر، ماننداند کردهدریافتراالمللی بین

راپیشـرفت حـداقل درواقـع کشورها،اینکهدهد میتوضیحاو. شود نمی

  .اند داشته

ازصـحیح تعـادل یـک برقـراري بـا چگونـه کهدهدمیتوضیحکتاب

اضـافه او.شـود شکستهتواند فساد نیز میچرخهترین محکمحتیشرایط،

بـا برکنـاري چنـد   تنهـا کـه استآنازتر پیچیدهموضوعاینکهکند می

عـادلی تایجادبهنیازخوبداريحکومتدرواقع. شودحلفاسدسیاستمدار

  .استها محدودیتوماديامکاناتقالبدراغلبها، فرصتبین
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طـی رااشـتباهی مسـیر فسادبامبارزهصنعتامروزه،مؤلف،عقیدهبه

رنجداردوجوداقتصاديتوسعهصنعتدرآنچهمشابهمشکلیازوکند می

د،کنن میگوشزدرافسادبامبارزهچگونگیدیگرانبهغربیجوامع: برد می

او. نیسـت سـازگار مـوردنظر جوامـع بـا طورکامـل بهاغلبهاآنروشاما

استممکنکهکند میمطرحمثال عنوان بهراافشاگرانازقانونیحمایت

قـانون حاکمیتکهکشوريیکدراماباشد،کنندهکمکومفیدغربدر

کـه آنجـاي بـه . باشدمتفاوتکامالًتواندمیموضوعاست،ضعیفآندر

    بایـد کـه اسـت مـدنی جامعـه ایـن درواقعباشد،خارجازتغییربرايفشار

اقـدامات ودولتدائمی،منتقدیکواستانداردهاایمیدناظریکعنوانبه

  .باشدداشتهنظارتتحتراآن
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