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آن بوده و لزوماً نمایانگر  مطالب مندرج در این گزارش نشانگر دیدگاه نویسنده
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 مقدمه

 و خوبی بازکردهبه را خود جای دانشگاهی هایرشته اغلب در فساد مطالعه
در همین راستا  به رشته تحریر درآمده است. هیتوجقابل مقاالت و هاکتاب

سعی دارد تاا عاهوه بار اراماه مطالاب      « همه با هم علیه فساد»مجموعه 
 هاای جنباه به مطالعات فسااد را باه    مندانعهقهتحلیلی و تخصصی، نیاز 

مهم مبارزه با فساد در  هایپویشاین حوزه، همچون تحوالت و  ترعمومی
نیاز تاا    را کشورها، ابتکارها و وضعیت دیگر هابهمصاح، هاکنفرانسجهان، 

 حد ممکن پوشش داده و برطرف نماید.
در  U4 مؤسساه درازمدت کاه توسا     هایپژوهشیکی از  شماره، این در

تخصصی مبارزه با فساد و تجربیات کشورهایی که چنین  هایدادگاهزمینه 
تگاه قضایی دس سازیتخصصی، ارامه شده است. اندکردهنهادی را تأسیس 

افزایش راهبردهای اصاهحی  مباارزه باا     درحالرایج و  هایویژگییکی از 
 هاای دادگااه  درماورد هیچ مقررات مناسب و قطعی  کهدرحالیفساد است. 

و تجربیاات موجاود در ایان     هاا مدلتخصصی مبارزه با فساد وجود ندارد، 
رایاج   هاای بحثحاوی نکات ارزشمندی برای کمک به  توانندمیپژوهش 

 علمی در این زمینه باشد.
نگاهی به موفقیت کشورهای اسکاندیناوی در مبارزه باا فسااد و برخای از    

مجموعه حاضر است. کشورهایی که همواره  هایبخشدالیل آن از دیگر 
قرار دارند و بررسی عوامل این موفقیت  المللبیندر باالی جدول شفافیت 

 هاایی رویاه با در پایش گارفتن    به کشورهای دیگر کمک کند تا تواندمی
 به سمت کنترل فساد بردارند. تریمحکم هایگاممشابه، 

ساهمت اداری و مباارزه باا فسااد باا اراماه        هایپژوهشمرکز مطالعات و 
معرفی یک الگاوی مطلاوب و قطعای     درصدد ،المللیبین تجاربو  هامدل

نقاش   واناد تمیدیگران  تجاربآگاهی از دانش و  بلکه معتقد است،نیست 
 در اصهح و پیشرفت مسیر مبارزه با فساد ایفا کند. توجهیقابل
 

 سالمت اداری و مبارزه با فساد هایپژوهشمرکز مطالعات و 



 

 



 

 

 

 

 المللیاخبار و رویدادهای بین یدهیگز

 در مبارزه با فساد
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 زجویی از مدیر سامسونگ پشت درهای بسته با

گ، مدیر سامسونگ پشات درهاای   یون-یک قاضی کره جنوبی از لی جامه
بازداشت وی به اتهام نقش داشتن در  درخصوص گیریتصمیمبسته برای 

 .بازجویی کرد (،کره جنوبی جمهور)رییس هایگونرسوایی فساد پارک 

حکمای بارای بازداشات مادیر نسال       دنبالبهاعهم کرد  دادستان ویژه
د، باه نان   شوشرکت کشور محسوب می نیترسومی سامسونگ که بزرگ

شارکت   ریایس لی، که عمهً ت. خواری، اختهس و شهادت دروغ اسرشوه
سااعت در دفتار دادساتان در     77به مادت   چندی پیشسامسونگ است، 

 .کندیسئول مورد بازجویی قرار گرفت. او اتهامات خود را رد م

بااه استیضاااح  یدسااامبر، ر  1گااراران کااره جنااوبی در تاااری  قااانون
دادند. تصمیمی که دادگاه قاانون اساسای ایان کشاور     جمهور پارک رییس

جمهاور  ریایس یا لغو کند. تا آن زمان، او  تأییدشش ماه فرصت دارد آن را 
 د.شووزیر، منتقل میخواهد بود اما اختیاراتش سلب و به نخست

-ساون های غیرانتفاعی تحت مادیریت چاوی   لی متهم است به سازمان

 گفتاه  .، رشوه داده استهایگونپارک  جمهوررییسسیل، یکی از معتمدان 
شاده کاه در ازای آن از یاک اقادام     شود این پول با این هادف پرداخات  می

واقا    این شرکت، حمایت سیاسی شاود. ایان اقادام، در    زیبرانگتجاری بحث
 ت.اس بوده های وابستهادغام شاخه عمرانی سامسونگ با یکی از شرکت

 

http://www.bultannews.com/fa/news/438180/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87
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 ن را نقره داغ کرد افیفا مفسد

رود کاه  می شماربههایی کمپانی تورنئوس کمپتنسیاس یکی از شرکت
میلیون دالر  997باید  و ط به فساد در فیفا درگیر بوده استدر اتفاقات مربو

 .جریمه پرداخت کند

میلیون دالر جریمه پرداخت خواهد کرد  ۹1کمپانی آرژانتینی تورنئوس، 
میلیون دالر نیز  77 ,77و 
کههبرداری بایاد   دلیلبه

بپردازد. الخاندرو بورزاکاو،  
پیشین این کمپانی  رییس

 ماتهم باه   7۱95در سال 
کههبرداری، پولشاویی و  

 .اخاذی شده بود

کمپااانی تورنئااوس در 
شاد.   سیتأسا  91۹7سال 

مقامااات ایاان کمپااانی اعااهم کردنااد قاارار اساات کنتاارل بیشااتری باار   
های این شرکت صورت گیرد. مسئول بررسی فسادهای مرباوط  حسابرسی
مسائول   ۰۱تااکنون بایش از   »در این زمینه گفته است:  آمریکابه فیفا در 

فسادهای ماالی  « میلیون دالر رشوه گزارش شده است 7۱۱م شدند و مته
سابق فیفاا عازل    رییسدر چند سال گرشته در فیفا باعث شد سپ بهتر، 

 شود.
هایی است کاه  پیگیر بررسی ،جدید فیفا اعهم کرد رییسجیانی اینفانتینو، 

 انجام است. درحال آمریکاو  سیسومدر 

 

 کندیفاسد بررسی م یهامقام تایلند مجازات اعدام را برای
مجاازات اعادام   پیشانهاد  ر ی موافاق   955کمیته اصهحات ملی تایلند با 
ها همچنین اعاهم کردناد   کرد. آن تأییدرا برای مرتکبین فسادهای کهن 
میلیون دالر روبرو هستند، با مجاازات   7۹که متهمانی که با فساد کمتر از 

 .شوندیپنج سال حبس مواجه م

http://11news.ir/fa/news/18974/%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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ز اعضای کمیته مرکور در ساخنانی تلویزیاونی گفات: ماا ن ار      یکی ا
اکنون بایاد   پیشنهادهااین . میشویجویا منیز گراران را پیش از اجرا قانون

پیش از تصویب به کابینه، مجلس و سپس به کمیته قانون اساسای تایلناد   

 .زمان بر استارجاع شود. این مراحل 
 

 خارجی در مبارزه با فساد یهاپلماتیدرخواست چین از د
خارجی در پکن خواست به تشاکیل   یهاپلماتیاز د رادیو و تلویزیون چین

 یهاا چارچوب تاهش ، در اختهسو  مالی مبارزه با فساد یالمللنیشبکه ب
 د.پکن برای مقابله با این پدیده کمک کنن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

در قالب طارح چهارسااله مباارزه باا      جمهور چین رییسشی جینپینگ 
فسااد ماالی در هماه     یهاا شاه یبار ،و اختهس وعده داده است فساد مالی

 ،سطوح حزب حاکم کمونیست مبارزه کند تا دیگر هیچ مقامی جرمت نکناد 
 یکنا شاه یاهی در روی هشدار داده است کوتا . نتواند و نخواهد فاسد باشد

فساد مالی ممکن است آینده و سرنوشت حازب کمونیسات را در معار     
 د.تهدید قرار ده

این مبارزه جهانی است و مقامات چینی فهرستی از اسامی صد م نون 
، آمریکااند که به خارج از چین و کشورهایی مانند تحت تعقیب منتشر کرده
 .اندمال و ثروتشان را با خود بردهاند و اغلب کانادا و استرالیا فرار کرده

مقامات چینی دسامبر گرشته اعهم کردند چین در یازده ماه اول ساال  
ناشای از   یهاا انیا ، حدود دو میلیاارد و سیصاد میلیاون یاوان از ز    7۱97

 ت.اعاده کرده اس کشور و منطقهاختهس مالی را از بیش از هفتاد 

http://tnews.ir/tags/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa
http://tnews.ir/tags/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa
http://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af
http://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af
http://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b3
http://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b3
http://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%86
http://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
http://tnews.ir/tags/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87
http://tnews.ir/tags/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87
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کمیته مرکزی بازرسی چین که باالترین  رییسدر این چارچوب معاون 
، در رودیم شماربهمالی این کشور  یهامرج  بازرسی و تحقیقات اختهس

تان از   97و  دیپلماات هاای خاارجی   تان از   997باا   رمعماول یاقادامی غ 
دیدار و دربااره اقادامات ایان کشاور در      یالمللنیب یهانمایندگان سازمان

 د.مبارزه با فساد مالی گفتگو کر

 پرداخت رشوه جریمه رولزرویس برای

 برزیال و  کاآمریانگلیسی رولزرویس با مقامات انگلیس،  شرکت مهندسی

اتهامات مربوط به رشوه و فساد که به پرداخت مجموعااً   حل و فصلبرای 
 د.، به توافق رسیشودیمیلیون دالر( منتهی م ۹۱1)میلیون پوند  779

بایاد   شارکت تحت این توافقات، این  ای اعهم کردبیانیهرولزرویس در 
تحات شارای     د.میلیون پوند در نخساتین ساال پرداخات کنا     717حدود 

و وزارت عمومی فادرال برزیال، ایان     آمریکا وزارت دادگستریتوافقات با 
 75,5۹و  آمریکاا میلیاون دالر باه وزارت دادگساتری     97۱شرکت حادود  

 .کندیمیلیون دالر به مقامات برزیل پرداخت م
هاای سانگین   طبق شرای  توافق مجازات معوق باا اداره کههبارداری  

بهره  عهوهبهمیلیون پوند  ۰17,757 انگلیس، رولزرویس در مدت پنج سال
 .کندیمربوط به این اداره را پرداخت م یهانهیپول هز نیو همچن

اعهم کرد این توافقات مربوط به رشوه و فسااد   یاهیانیرولزرویس در ب
. توافقاات مارکور   سات ها در شاماری از بازارهاای خاارجی باوده ا    واسطه

شارط انجاام برخای الزاماات     زات بهاند و به معلق شدن مجاداوطلبانه بوده
 .اندمالی منجر شده جریمهازجمله پرداخت 

 

 انتشار اسناد فساد مالی دونالد ترامپ دنبالبهیکی لیکس و 
 یهاا ارشخواسته است تا گز لیکس از هکرهای خود یسایت افشاگر ویک

، کاه ماتهم باه صادها میلیاون دالر فارار       آمریکاجمهوری  رییسمالیاتی 
  د.مالیاتی است، را افشا کنن

مبنای بار    دونالد تراماپ از مشاوران « کلیان کانوی»رات دنبال انهابه
خود را منتشر نخواهاد کارد، ساایت افشااگر      انهارنامه مالیاتیکه وی این

http://tnews.ir/tags/%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7
http://tnews.ir/tags/%d8%a8%d8%b1%d8%b2%db%8c%d9%84
http://tnews.ir/tags/%d8%a8%d8%b1%d8%b2%db%8c%d9%84
http://tnews.ir/tags/%d8%ad%d9%84-%d9%88-%d9%81%d8%b5%d9%84
http://tnews.ir/tags/%d8%ad%d9%84-%d9%88-%d9%81%d8%b5%d9%84
http://tnews.ir/tags/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%b1%d8%af
http://tnews.ir/tags/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa
http://tnews.ir/tags/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa
http://tnews.ir/tags/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87
http://tnews.ir/tags/%d8%ac%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%87
http://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%85%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7
http://tnews.ir/tags/%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be
http://tnews.ir/tags/%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be
http://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%b8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c
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ط به انهارناماه مالیااتی   از هکرهای خود خواست اسناد مربو ویکی لیکس
 د.را هک و منتشر کنن آمریکاجمهوری  رییس

خااطر  به آمریکاانتخاباتی  یها، که در خهل رقابتسایت ویکی لیکس
کمپاین  ضاربه زدن باه    و هایهری کلینتاون   یهاا لیمیا هیسوکیانتشار 

 یترییتاو  ها تحت انتقاد شدید قرار داشات، در حسااب  دموکرات انتخاباتی
 ت.خود این درخواست را مطرح کرده اس

ویکی لیکس تهش برای افشای انهارنامه مالیاتی ترامپ را در عاو   
گلدمن ساکس اعاهم   مؤسسهمتن سخنرانی هیهری کلینتون در  7انتشار 

فاش کرده باود کاه کلینتاون در ازای     نیازاشیکرده است. ویکی لیکس پ
ول برای مبارزات انتخاباتی خاود دریافات   این سخنرانی چندین هزار دالر پ

 .تکرده اس
برای عدم انتشاار   جمهوریانتخابات ریاست یهاترامپ در طول رقابت

گفته  مزیتا ورکیویفشار قرار داشت. روزنامه ن انهارنامه مالیاتی خود تحت
 ت.دالر فرار مالیاتی داشته اس هاونیلیبود که ترامپ م
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 درخصوصپاکستان به دادگاه  وزیرنخستاحتمال احضار 

 اسناد پاناما
ه ناام  خدمات حقاوقی پاناماایی با    مؤسسهدر اردیبهشت سال جاری، یک 

زیادی را منتشر کرد که در آن نام تعداد  یاسناد و اوراق «موساک فونسکا»
عنوان کسانی که طبق ادعاای  نام جهان بهصاحب یهاتیزیادی از شخص

اند، ازجملاه فرزنادان   ، مرتکب فسادهای مالی و پولشویی شدهمؤسسهاین 
شده بود. از آن زمان تااکنون، ایان اساناد باه      ، افشانخست وزیر پاکستان

رهبار   عماران خاان   ژهیا وباه  نواز شریفدستاویزی برای مخالفان سیاسی 
 .است شدهلیحزب تحریک انصاف برای تشدید فشار علیه حزب حاکم تبد

اساناد  کاه پروناده    پاکساتان  دیوان عالیآصف کوسا یکی از قضات ارشد 
، در پاسا  باه درخواسات وکیال     کناد یرا بررسی م ریوزعلیه نخست پاناما

حزب جماعت اسهمی، ازجمله احزاب پیگیر این اسناد، مبنی بار ضارورت   
گویی به اتهامات مطرح علیه وی و حضور نواز شریف در دیوان برای پاس 

نواز شریف را باه دادگااه احضاار     ،نیاز درصورتاش، اعهم کرد که انوادهخ
 .خواهد کرد

 ژهیا واش، باه پاکستان به همراه اعضای خانواده ریوزواز شریف نخستن
دخترش مریم نواز، متهم به کسب درآماد هنگفات پنهاانی و نامشاروع و     

کشاورهای  در  مات یقآن از کشور و خرید اماهک گاران   خروج غیرقانونی
 .و اروپا هستند حوزه خلیج فارس

توفیق عاصف وکیل حزب جماعت اساهمی پاکساتان باا ارجااع یاک      
دادخواست به دیوان عالی پاکستان، خواستار حضور نواز شاریف در دادگااه   
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 متیقلوکس و گران یهانحوه خرید کاشانه یبرای ارامه توضیحاتی درباره
در لنادن شاده    مات یقاز سوی خانواده نواز شریف در یکی از مناطق گران

 .است

 شودمیوزیر مهاجرت عراق به اتهام فساد بازجویی 

 مهااجرت امور  وزیرآگاه اعهم کرد که  یک منب روزنامه الحیاة به نقل از 

 میلیارد دالریفساد دو  یهادست داشتن در پرونده اتهامبه  زودیبه عراق

 ت.ازجویی قرار خواهد گرفمورد ب
لحیاة به نقل از یاک منبا  آگااه نوشات: محماد      ا ایفرامنطقهروزنامه 

ر به اتهام دسات داشاتن د   یزودجاسم الجاف، وزیر امور مهاجرت عراق به
فساد دو میلیارد دالری مورد بازجویی قرار خواهد گرفت. دولت  یهاپرونده

 د.عراق این پول را به امدادرسانی و پناهندگی به آوارگان اختصاص داده بو
المثنای   تاناسا  بودجاه این منب  اعهم کرد: این مبالغ هنگفت مساوی 

است. همچنین این مبلغ  نفر ونیلیمکیبیش از آن است که تعداد ساکنان 
اسات کاه سااکنانش بایش از دو      ذی قاربرابر با بودجه هفت سال استان 

 ت.اس نفرهزار  7۱۱میلیون و 
این منب  افزود: بازجویی از مسئوالنی که این مباالغ هنگفات را خارج    

اند به دالیلی ازجمله دالیل سیاسی بسیار دشوار خواهد باود. خادمات   کرده
 د.همخوانی ندارشده به آوارگان بسیار اندک است و با این مبالغ ارامه

سوی ازانتشار جدیدترین گزارش شاخص ادراک فساد 

 المللیسازمان شفافیت بین

المللی در گزارشی جدیاد رتباه کشاورهای جهاان در     سازمان شفافیت بین
لحاا  فسااد    کشاور از  977بنادی،  را منتشر کرد. در این رتباه  ییفسادزدا

شافافیت   کهحالیدرشده است؛ اند و مشخصاداری موردسنجش قرارگرفته
شدت تنزل یافته، نمره ایران دو نمره به فارسجیکشورهای عربی حوزه خل

است. این سازمان همچنین نسبت به دور باطلی که بین فساد،  افتهی بهبود
توزی  نابرابر قدرت و توزی  نابرابر ثروت در کشورهای جهاان در چارخش   

 اد.است، هشدار د
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 براسااس کاه  « 7۱97شااخص ادراک فسااد   » گزارش امسال با عنوان
شده اسات  ، مشخصشدههینفر ته 95۱۱و بیش از  مؤسسه 1ن رسنجی از 

که برخی از کشورها در سال گرشته میهدی موفق شدند وضعیت خاود را  
در مبااارزه بااا فساااد بهبااود ببخشااند و برخاای دیگاار در ایاان راه از قافلااه 

 .اندماندهعقب

شوری موفق نشده است نمره کامال را در  هیچ ک ،این گزارش براساس
آورد به این معنا که هیچ کشاوری در   دستبه (CPI) شاخص ادراک فساد

آسایب   درحاال جهان عاری از فساد نیست و فساد در هماه نقااط جهاان    
 ت.رساندن به مردم اس

نیوزیلند، فنهند و سومد چهار کشور برتار دنیاا   ، بر این اساس، دانمارک
ترین کشورها ازن ار  آلمان در رتبه دهم سالمد. فیت هستنازن ر میزان شفا

این گزارش، بدترین تغییرات شاخص ادراک  براساسفساد اداری قرار دارد. 
اسات؛ ازجملاه قطار،     فاارس جیفساد متعلق به کشورهای عربی حوزه خلا 

شدت نزول کرده است تا جایی که قطر بحرین و کویت که جایگاهشان به
جایگاه بیست و دوم سال گرشته به جایگاه سی و یکم  پله سقوط از 9۱با 

کاه در زماره    7۱77رسیده است. پرونده تبانی برای میزبانی جاام جهاانی   
 های فساد این کشور عنوانهای فساد فیفا بوده است، یکی از نمونهپرونده
 ت.شده اس

در قعر جدول و در جایگاه فاسدترین کشاور جهاان    9۱سومالی با نمره 
در  یو کاره شامال   یآن به ترتیاب ساودان جناوب    ازفته است و پسقرارگر
اند. افغانستان موفق شده است از جایگااه  های دوم و سوم جای گرفتهرتبه

باه جایگااه ششامین کشاور فاساد       7۱95فاسدترین کشور جهان در سال 
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جهان صعود کند. بر این اساس، از میاان کشاورهای اروپاایی بلغارساتان،     
ا باادترین وضااعیت را ازن اار فساااد اداری دارا هسااتند.    یونااان و ایتالیاا 

نیز در جایگاه هجادهم قارار دارد و نسابت باه ساال       آمریکا متحدهاالتیا
 ت.که در جایگاه شانزدهم بود، دو پله سقوط کرده اس 7۱95

ارتباط زیاد بین فسااد   ،توجه در گزارش امسالیکی دیگر از نکات قابل
کاه ایان دو   المللی با اشااره باه ایان   بینت شفافیو نابرابری است. سازمان 

معضل با تغریه یکدیگر موجب ایجاد دور باطلی بین فسااد، توزیا  ناابرابر    
شوند، افزود که نقش متقابل فساد قدرت در جامعه و توزی  نابرابر ثروت می
 د.شوو نابرابری موجب تقویت پوپولیسم می

هاا و در  ناابرابری که ماردم جواما  مختلاف باا مشااهده       بیترتنیابه
های پوچ سیاستمداران مبنی بر مباارزه باا فسااد، خساته     اعترا  به وعده

 ،آورند تا تغییرات بزرگ ایجااد شاود  پوپولیسم روی می یسوشوند و بهمی
کنای فسااد نیساتند،    تنها قادر به ریشهکه رهبران پوپولیست نهغافل از این

شوند. از این من ر، فساد ل میبلکه خود به عاملی مؤثر در افزایش فساد بد
 ت.گرایی و پوپولیسم در ارتباط تنگاتنگ اساداری با عوام

هاای  که در صدر جدول قرار دارناد، درجاه   ازسوی دیگر در کشورهایی
هاای  بیشتری از آزادی مطبوعات، دسترسی به اطهعات مربوط به هزیناه 

اساتقهل  تاری در ساهمت مقاماات دولتای و     دولتی، استانداردهای قاوی 
البته گرچه در این کشاورها شاهروندان   . شودهای قضا مشاهده میدستگاه

شاوند، اماا ایان کشاورها هام      طور روزمره با مصادیق فساد مواجه نمای به
فساد مصون نیستند و قراردادهای پشت درهای بسته، تضاد منااف ،   دربرابر

فساد در داخل مالی غیرقانونی، اجرای ناقص یا غل  قوانین و تشدید  نیتأم
و خارج از کشور ازجمله مشکهتی است که حتای شافافیت ایان دساته از     

 د.کنکشورها را نیز تهدید می

 بازداشت وزیر سابق اندونزی به اتهام دریافت رشوه

یک وزیر ساابق و قاضای دادگااه عاالی قاانون اساسای انادونزی توسا          
 د.دستگیر ش یخواره با اختهس به اتهام فساد مالی و رشوهکمیسیون مبارز

http://bankdariirani.ir/fa/news/92221/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87
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 یهاوزیر سابق حقوق بشر و عدالت اندونزی در سال« پاتریالیس اکبر»
در یاک هتال در    «سوسیلو بامبانگ یودهویوناو »در دولت  7۱99تا  7۱۱1

 .غرب جاکارتا دستگیر شد

مبارزه گفت که نیروهای  نیروی کار اندونزی رییس «آگوس راهاردجو»
چند نفر دیگر را که با پرونده این وزیار   ،با فساد مالی و اختهس این کشور

 .اند، دستگیر کردندسابق ارتباط داشته
دادگاااه قااانون اساساای اناادونزی نیااز از    ریاایس« عااارف هاادایت»
جایگزین این متهم را که قاضی  ه است تااین کشور خواست یجمهوررییس

 1دادگاه عالی قانون اساسی اندونزی از  .کنداین دادگاه بوده است، معرفی 
توسا  دولات، ساه نفار از مجلاس       شاده یقاضی شامل سه قاضی معرفا 

 .است شدهلینمایندگان و سه نفر از دیوان عالی کشور تشک

این وزیر سابق انادونزی و قاضای دادگااه عاالی قاانون       شودیگفته م
هزار دالر رشوه  7۱۱دیگر  یاهزار دالر و در فقره 7۱اساسی در یک فقره 

از سه م نون که بازرگانانی از یک شرکت واردکننده گوشت گااو هساتند،   

 .دریافت کرده است

باا   شودیفساد مالی در بدنه دولت در اندونزی گسترده است و تهش م
مجلس اندونزی نیز سال گرشته باه اتهاام دریافات     رییس .آن مقابله شود

 –فریپاورت ماک   »درصدی معادن   7۱رشوه و تقاضا برای دریافت سهم 

 .یی فعال در اندونزی مجبور به استعفا شدآمریکااز یک شرکت « موران
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 موفقیت کشورهای اسکاندیناوی

 در مبارزه با فساد
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یااات خاااص مبااا جز یامنطقااه Scandinaviaشااورهای اسااکاندیناوی ک
سومد، ناروژ و   سه کشور یتاریخی و فرهنگی در شمال اروپا و دربرگیرنده

 دلیال باه فنهند، ایسلند و جزایر فارو را نیز  یدانمارک است. البته کشورها
ایان   یتناسبات زیاد فرهنگی و تاریخی با این سه اقلیم در زمره کشاورها 

ازلحاا  اجتمااعی دارای   اساکاندیناوی   کشاورهای  .دهناد یطقه قرار منم
تمااعی و همچناین   سطح رفاه نسبی و درآمدی باال و آرامش و امنیات اج 

قانونمداری در سطح عالی هستند. طبیعت این کشورها به لحا  جغرافیایی 
بسیار سرسابز و  لیل و به همین دقرون گرشته هستند  یهاهبیبقایای س

کم وساعت باودن، ایان کشاورها ازن ار فنااوری و        رغمبه. باشندیبکر م
 .اطهعات پیشرفته در رده باالیی قرار دارند یهادستگاه

 

هسااتند کااه در  وایکینااگمااردم اسااکاندیناوی از نساال جنگجویااان  
کردناد و  هاای مختلاف حملاه مای    های قدیم، با کشتی به سارزمین زمان

کشاورهای اساکاندیناوی   ماردم  وادگان ند. نکردها را غارت میمایملک آن
هاا  کاه باه نوردیاک    ها دارند. مردم اسکاندیناویهای فاحشی با آنتفاوت

متفکار   حاال نیطلاب و درعا  آرام و صالح  مردمیعنوان به معروف هستند
 .شوندشناخته می

مزایاا و   البتاه  مالیات در کشاورهای اساکاندیناوی بسایار بااال اسات،     
 سیساتم  نیاز بسایار ساخاوتمندانه اسات.     دهاد یامکاناتی که به ماردم ما  
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 اسات یس باا  امنیت دانمارک که یک مادل رفااه اجتمااعی،    یریپرانعطاف
دارد. کشاورهای   دیا بار امنیات تأک   ازحاد شیب ،بازار کار است مبتکرانه در

اسکاندیناوی اصهحات را بدون از بین بردن آنچاه مادل اساکاندیناوی را    

 .دهندیباارزش کرده انجام م

کشورهای اسکاندیناوی بیش از سایر کشورها به استقهل فاردی بااور   
تقهل فاردی  قوانین اجتماعی کشورهای اساکاندیناوی بار اسا    همه دارند،

رایگان عمومی این امکاان را بارای هماه فاراهم      تحصیهت استوار است.
 یهاا مهادکودک  و هایی خود را کشف کنناد و توانایی هااستعدادتا  کندیم

 .که تمام مدت کار کنند دهندیدولتی این امکان را به والدین م
تنها از مشکهت اقتصاادی کشاورهای حاوزه مدیتراناه     این کشورها نه

را مباته کارده    آمریکاا اند، بلکه از مشکهت اجتماعی کاه  جان به دربرده
اند. باا هار معیااری از ساهمت اجتمااعی، از معیارهاای       است نیز گریخته

گرفتاه تاا معیارهاای اجتماااعی     ناوآوری وری و اقتصاادی همچاون بهاره   

 .همچون برابری و فقدان جرم، کشورهای اسکاندیناوی در صدر قرار دارند
های بسیار سرد ، دارای زمستانتیجمعاین کشورهای دورافتاده، کماما 

های غیرمسکونی وسی ، چرا تا این حد موفق هستند؟ اکثر مردم و سرزمین
هاا در  کنند. ایان دولات  هایشان را تحسین میتردید دولتاین کشورها بی

های قارن بیساتم نقاش    های مختلفی که داشتند، در اکثر سالمیان نقش
ها برای مردمانشاان خادمات   را بازی کردند. این دولت هادموکراتلایسوس

، آنان را از زندگی سبعانه نیاکانشان در رفاهی از گهواره تا گور فراهم کرده
 دربرابار داری اند و برای حفظ اقتصادهای سارمایه قرن نوزدهم نجات داده

 .اندنمودهای تهش های دورهبحران
هایشاان باه   صداقت و شافافیت دولات   دلیلبهکشورهای اسکاندیناوی 

شدت زیر ن ر هستند. بارای مثاال، در   دولت این کشورها به. بالندخود می
سومد مردم به سوابق همه مقامات دسترسای دارناد. سیاساتمداران اگار از     

شاوند. کشاورهای   هایشان پیاده و لیموزین سوار شوند، بادنام مای  دوچرخه
 :اناادگاار را بااه شاافافیت اضااافه کااردهاسااکاندیناوی دو ویژگاای مهاام دی

. این کشورها باا ایان آگااهی کاه اجمااع کهناه       یدندگکیو  ییگراعمل
ایان ایادمولوژی را کناار     سروصدایدیگر مؤثر نیست، ب یدموکراسالیسوس

هاا  های سیاسی معرفی کردناد. آن جدید از همه طیف هایایدهگراشتند و 
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صمم هستند؛ اماا نبایاد ایان    همچنین ثابت کردند در تصویب اصهحات م
 ت.نرافت کشورهای اسکاندیناوی را با نادانی اشتباه گرف

سارعت جاای اجمااع    چرا اجماع جدید به که کندروشن می ییگراعمل
مثال، تعداد اندکی از سیاستمداران ساومدی  عنوانقدیمی را گرفته است. به

کااه در ای را کارانااهخواهنااد اصااهحات محاف ااهماای دمااوکراتالیسوساا
دهد همچنین توضیح می ییگراداده است، برچینند. عملهای اخیر رخسال

هاای چاپ و راسات    که چرا در کشورهای اسکاندیناوی ترکیبی از سیاست
تاوان تاداوم ارتقاای مادل     مای  یای گراشود. همچناین باا عمال   دیده می

کشورهای اسکاندیناوی را توضیح داد. این کشورها هنوز مشکهت فراوانی 
ها بسایار بازرگ و بخاش خصوصای بسایار کوچاک       های آندولت .رنددا
 ت.اس ماندهیباق

درصد نیروی کار در مرخصای اساتعهجی باه     7که بیش از  مسألهین ا
درصاد جمعیات در سان کاار باا دریافات مزایاای         1برند و حادود  سر می

کنناد، نشاانه خاوبی نیسات؛ اماا      زندگی خود را ساپری مای   یازکارافتادگ
هاا  دهند. آنسکاندیناوی به انجام اصهحات ساختاری ادامه میکشورهای ا

 همه این اصهحات را بدون قربانی کردن آنچاه مادل اساکاندیناوی را باا    
تواناایی   دلیال باه دهناد. مادل اساکاندیناوی    ارزش کرده است، انجام می

شکافی کاه   دربرابرسرمایه انسانی و حمایت از مردم  رویبهگراری سرمایه

 .داری است، ارزشمند شده استن ام سرمایه بخشی از

هاای کشاورهای اساکاندیناوی بسایار بازرگ      که دولات با توجه به آن
موفقیت اقتصادی اخیر این  درموردهستند، اقتصاددانان بارها حیرت خود را 

اند. باا یاک حسااب سرانگشاتی، افازایش درآمادهای       کشورها بیان کرده
لص داخلی معموالً با کاهش رشد سااالنه  درصد از تولید ناخا 9۱مالیاتی به 

هماراه اسات. اماا در ایان ارقاام مزایاای صاداقت و         یدرصاد کینیم تا 
 .حساب آوردوری را نیز باید بهبهره

 یالمللنیفساد در مقیاس ب یبندرده

ی هاا ساال  رد المللنیشفافیت ب مؤسسهی هایبندآخرین رده براساس
کشاور برتار ازن ار میازان      9۱ جازو  اسکاندیناویکشورهای  اخیر معموالً

 د.سهمت مالی و مبارزه با فساد بودن
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؛ ازن ار دوری از فسااد کامال نیساتند     از ایان کشاورها   کیچیالبته ه 
از راز موفقیت این کشاورها در مباارزه باا فسااد      اندلیبسیاری ما حالنیباا

 د.آگاه شون
در  - لالملا نیشفافیت با  مؤسسهپژوهشگر ارشد  -« ماری چن»خانم 

دلیاال پیشااتازی کشااورهای حااوزه   نیتاارمهاام مؤسسااهتارنمااای ایاان 
 ت:کرده اس اسکاندیناوی را بررسی

 ضدفسادو  گیرانهسختعهوه بر وجود قوانین  سدینویم بارهنیوی درا
در این کشورها، نوعی وفاق گسترده عمومی برای مبارزه با فسااد در ایان   

ی ت مادنی و نیاز ساازوکارها   کشورها وجاود دارد کاه دربردارناده مشاارک    
 ت.همچون افشای برخی اطهعات مالی اس یسازشفاف
اولیه از مطالعه بر روی کشورهای فنهند، دانماارک و ساومد    یهاافتهی

اما چه  .برخوردارندنوعی یکنوایی ملی به نسبت خوبی از که  دهدینشان م
 ؟شودیچیزی سبب کارآمدی این سیستم یکنوایی ملی م

تعهد جدی مقاماات سیاسای در کشاورهای فنهناد، ساومد و      افزون بر 
بااه پدیااده مبااارزه بااا فساااد، همااه ایاان کشااورها دارای برخاای  دانمااارک

مشترک هستند که موجب کاهش نرخ فساد در ایان کشاورها    یهایژگیو
 ت.شده اس

کاه آزادی   دهاد یشاده نشاان ما   مطالعاتی که در چند سال اخیر انجام
ا کنتاارل فساااد در کشااورهای دارای سیسااتم هااا ارتباااط مثبتاای باارسااانه

 د.دموکراتیک دار
 بااالیی  سارانه درآماد ناخاالص   سومد همگی دارای و فنهند، دانمارک 

هاا نزدیاک باه    در آن یسوادیها پایین است، بهستند، نرخ تبعیض در آن
برابار بارای زناان و ماردان و نیاز       یهاصفر است و مواردی ن یر فرصت

همچنین ت. ها برخوردار است از اهمیت زیادی در آنگردش آزادانه اطهعا
عملکرد بسیار مطلوبی  ،همه این کشورها ازن ر کارآمدی و باز بودن دولت

 د.دارن
. شاود یالبته کنترل فساد در این کشورها تنها به این موارد محادود نما  

تااریخی نیاز    یهاشهیدر این کشورها ر ینوعشاید بتوان گفت این روند به
که اصل دسترسی عمومی به اسناد رسمی در سومد یکای از  هم چناند. دار
قوانین در نوع خود در این زمینه اسات و ساابقه آن باه ساال      نیتریمیقد
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. درواق  در دورانای کاه بسایاری از کشاورهای اروپاایی      گرددیبازم 9777
، در سومد امکان دسترسی عمومی کردندیامروزی قوانین سانسور را اجرا م

 .کردیاد دولتی وجود داشت و همین به افزایش شفافیت کمک مبه اسن
قرار دارناد   یالمللنیکشورهایی که در باالی فهرست سازمان شفافیت ب

مدنی و نیز اعتمااد   یهاتیمعموالً از گرشته نیز ازن ر باز بودن دولت، فعال
شافافیت   یساازوکارها  اجتماعی در موقعیت خوبی قارار داشاتند. درواقا    

در این کشورها سابب شاده حتای شاهروندان عاادی هام بتوانناد        موجود 
و تصمیماتی کاه   هاتیعملکرد سیاستمداران را زیر ن ر بگیرند و برای فعال

 د.ها را مورد پرسش قرار دهنآن رندیگیم
دالیل کارآمدی روند کنترل فساد  نیترشاید بتوان گفت عمده تیدرنها

 الملال نیشفافیت با  مؤسسهول صدر جدکه در اسکاندیناوی در کشورهای 
 : به شرح زیر استقرار دارند، 

 گرفته توس  ادارات دولتی و صورت یهانهیافشای اطهعات هز
. به همین بنددیم ثروت ملی لیومفیمسئولین، راه را برای ح

برای بهبود فرآیند  ییهاراه دنبالبهدلیل کشورهای مختلف باید 
صورت گرفته دولتی  یهانهیهز در اختیار عموم قرار دادن ارقام

 د.و نیز تقویت مشارکت مردم در آن باشن

  تدوین قوانین و مقررات برای کارکنان دولت از اهمیت زیادی
امور مالی برخوردار است. همه وزیران دولت در  یسازدر شفاف
قانون مجبور هستند هرماه اطهعات مربوط  براساسدانمارک 

 .خود را منتشر کنند شدهیردایها و هدایای خربه مسافرت

 یاسازوکار حقوقی مبارزه با فساد و پوشش دادن طیف گسترده 
عنوان فساد نیز از اهمیت زیادی برخوردار از تخلفات مالی به

 .کندیایفا م یاژهیاست و دستگاه قضایی هم نقش و

به کشورهای دیگر کمک کند تا با در  تواندیبررسی دقیق این عوامل م
مختلف افزایش  یهامشابه، شفافیت را در حوزه ییهاهیتن روگرف پیش

 د.به سمت کنترل فساد بردارن یترمحکمی هادهند و گام
، دهدیپژوهش جدیدی که بر روی مدل فنهند صورت پریرفته نشان م

باال به پایین و دستوری سنگاپور برای کنترل فساد که بسیار  مدل برخهف
بر شانه نهادهای حااکمیتی قارار دارد، مادل    آن  است و بیشتر بار  نهیپرهز
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فنهند به خاطر پایین باه بااال باودن و نقاش پررناگ مشاارکت مادنی و        
و قابلیات   یسااز ادهیا بوده و پ ترنهیهزکم مراتبنهاد، بهمردمی هاسازمان

 .تر استاجرای آن در شرای  مختلف سیاسی آسان
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 ویژه مبارزه با فساد یهادادگاه

 یاسهیمقامطالعه  یک
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 مقدمه
مارتب ، بسایاری از کشاورها نهادهاای      جرایمدر نبرد کنونی علیه فساد و 

از نهادهای قضایی متفاوت  که اندکردهتخصصی مبارزه با فساد را تأسیس 
 هاای ساازمان رایج هستند. آشناترین نهادهای ویژه در ایان رابطاه هماان    

بازرسی و  قدرتگفت دارای  توانمی، که باشندمی (ACAs)مبارزه با فساد 
یا قدرت تعقیبی هستند. بسیاری از کشاورها از ایان نهادهاا یاا نهادهاای      

 درماورد و تاکنون تحقیقات و تفاسیر بسیاری  کنندمیاستفاده  آنمشابه به 
، جانساون و همکااران،   7۱9۰)مثل کوریس،  اندشدهارامه  ACA هایمدل
(. بااوجوداین، توجاه   OECD ،7۱97 ،UNDP ،7۱97، 7۱۱۰، میفر، 7۱99

تخصصی مباارزه باا    هایدادگاهکمتری به نوع دیگری از این نهادها یعنی 
مثل سایر نهادها از فراوانی برخاوردار   هادادگاهفساد شده است. گرچه این 

ای از نیستند، بسیاری از کشورها، نهاد یا بخش قضایی ویاژه یاا مجموعاه   
صورت انحصاری یا مرتب  با فساد )به هایپروندهقضات را برای تمرکز بر 

 درخصاوص  نیاز ، بسایاری از کشاورهای دیگار    اناد دادهواقعی( اختصاص 
بحاث هساتند.    درحاال تخصصای   هایدادگاهتأسیس یا عدم تأسیس این 

ساازی نهادهاای قضاایی را    گرچه مناب  بسیاری وجود دارند که تخصصای 
، 7۱97، گرامکو و والاش،  7۱99)مثل باوم،  اندکردهصورت کلی بررسی به

وجاود نادارد کاه     ایمقایساه و  مناد ن اام (، ولی هیچ تحلیل 7۱۱1زیمر، 
تخصصی مبارزه با فسااد تمرکاز کارده     هایدادگاهصورت ویژه بر روی به

 باشد.
تخصصای   هاای دادگااه خود از  ایمقایسهبا ارامه بررسی  U4کارگروه 

لین گام را برداشته است و در مبارزه با فساد، برای پر کردن خأل موجود، او
و گازینش طارح    هاا دادگااه به منطق ایجاد این  ایویژهبررسی خود توجه 
داشته است. این نوشتار مبتنی بر بررسای منااب     هادادگاهمبنایی برای این 

در آن باه   چناین هام طیف وسیعی از کشورهاسات،   درخصوصدست دوم 
اصالی حاضار در پانج     نفعانذیتوجه شده است که دقیقاً با  هاییمصاحبه

تخصصای مباارزه باا فسااد بهاره       هایدادگاهکه از  اندشدهکشوری انجام 
اند از اسالواکی، انادونزی، کنیاا، فیلیپاین و     ، این پنج کشور عبارتبرندمی

اوگاندا. مطالعه موردی چهار کشور که مبتنی بر این حوزه کاری اسات، در  
 (.7۱97سون، است )شات، استیون منتشرشده 7۱97ژومن 
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پس از تعریف دقیق دادگاه تخصصی مبارزه با فساد و ارایه فهرساتی از  
وجاود دارناد و در ایان تحقیقاات      هاآنکشورهایی که چنین نهادهایی در 

؛ در بخش سوم سه منطق اصلی تأسیس دادگاه اندگرفتهقرار  بررسی مورد
 اندشدهه و تخصص( ارام سهمتتخصصی مبارزه با فساد یعنی )کارآمدی، 

. در بخش چهارم سؤاالت شودمیارامه  هاآنو بررسی مقدماتی هر یک از 
، در ایان بخاش بار تناوع     اناد شاده مربوط به طراحی این نهادهاا مطارح   

کنونی مبارزه با فساد تأکید شده است و برخی از سؤاالت مهام   هایدادگاه
 .شوندمیبررسی  هادادگاهمربوط به طراحی این 

این نیست که بهترین اقدامات ممکان را مطارح    دنبالبه مطالعه حاضر
موجود را ارزیابی کند.  هایدادگاهعملکردِ ساختار  مندن ام صورتکند یا به

چنین تحلیلی بسیار فراتر از محادوده ایان نوشاتار اسات؛ چراکاه در ایان       
نباود   چناین هموجود دارد.  ایدادهزمانی، مکانی و  هایمحدودیتتحقیق 
طاور ویاژه ماان  ارزیاابی خاوبی یاا بادی        ، بهمندن امت مبنایی و اطهعا

آن است که بازنمایی  روپیش. هدف تحقیق شودمیسازی نهادها تخصصی
تخصصی مبارزه با فساد مطارح شاود و    هایدادگاهمقدماتی انواع مختلف 

که بایاد هنگاام طراحای ایان      هاییبستانمهم و بده  هایچالشبرخی از 
  ر گرفته شوند، مورد تأکید قرار گیرند.نهادها در ن

 

 سراسر دنیاتخصصی مبارزه با فساد  یهادادگاهبررسی 
عناوان   باا من ور رسیدن به اهداف این نوشتار، دادگاه مبارزه با فسااد را  به

کاه در   کنایم مای از یک دادگاه یا دیاوان تعریاف    ایشعبهقاضی، دادگاه، 
منحصر  هاآنباالیی دارد )حتی اگر کار  فساد، تخصص هایپروندهبررسی 

فساد نباشد(. با استفاده از این تعریف، پیمایش اولیاه   هایپروندهبه بررسی 
قلمرو قضایی را شناسایی کرد کاه تاا    97انجام شد،  7۱95ما که در سال 

تخصصی مبارزه با فساد را در خود جاای داده بودناد:    هایدادگاهآن زمان، 
ان، فیلیپااین، ساانگال، بروناادی، اساالواکی، باانگهدش، افغانسااتان، پاکساات

بوتسوانا، بلغارستان، کاامرون، کرواسای، انادونزی، کنیاا، ماالزی، نپاال و       
اوگاناادا. سااه کشااور مکزیااک، تانزانیااا و تایلنااد، پااس از ایاان پیمااایش و 

انجاام باود،    درحاال که تحقیق و نگاارش بار روی ایان موضاوع     درحالی
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با فساد را تأسیس کردند. در کشاور مکزیاک،   تخصصی مبارزه  هایدادگاه
در قانون اساسی انجام شد، خواستار ایجاد اتاق  7۱95سال  دراصهحی که 

 7۱97تخصصی مبارزه با فساد در دادگاه اداری فدرال شد، ولی تا جاوالی  
(. در 7۱97)بارودا و ساانچز آلاونزو،     کندنمیاین اتاق اقدامات خود را آغاز 

اقتصاادی،   جرایمرسیدگی به  شعبه، تأسیس 7۱97جوالی تانزانیا، الیحه 
شده را در دیاوان عاالی تصاویب کارد کاه      سازماندهی جرایمجرم فساد و 

( و در 7۱97آغااز کارده اسات )کامپاا،      7۱97اقدامات خود را در ساپتامبر  
 7۱97تایلند نیز دولت ن امی دادگاه تخصصی مبارزه با فسااد را در اکتبار   

(. گرچه ما این ساه کشاور را در نقشاه )تصاویر     7۱97لر، افتتاح کرد )هاید
( 9تخصصی مبارزه با فساد )جدول شاماره   هایدادگاه( و فهرست 9شماره 
به دلیل اینکه به تازگی تأسیس شده اناد   مورد اخیرولی این سه  ،ایمآورده
ی ن اارتی جاای   ایان نهادهاا  توانند در تحلیل و مقایسه دقیاق ماا از   نمی

 بگیرند.
، نگرفتهوه بر این، دو مورد مبهم وجود دارد که در فهرست ما جای عه

نام برد. مورد اول مرباوط باه دادگااه ملای گیناه       هاآنحداقل باید از  ولی
کرده است که رویاه   اندازیراهپاپوانوست که شعبه کههبرداری و فساد را 
 باا  ؛شاود مای فساد  هایپروندهکارآمد آن باعث تسری  فرآیند رسیدگی به 

هماان قضاات معماول     هاا پروندهبه این  کنندهرسیدگیاین، قضات  وجود
آیین دادرسای خااص ایان شاعبه، هایچ       غیرازبهملی هستند و  هایدادگاه
میان این شعبه و دادگاه ملای معماول نیسات. بناابراین،      داریمعنیتمایز 

 هاای هدادگافساد در  هایپروندهگرچه اقدام به ایجاد قواعد ویژه مربوط به 
عادی ارزش و جرابیت مطالعه را دارد، ولی رویکرد گینه پاپوانو واقعاً ایجاد 

فساد نبوده است. مورد دوم مربوط باه   هایپروندهدادگاه ویژه رسیدگی به 
ای از دادگاه تخصصای را در ساطح فادرال    کشور برزیل است که مجموعه

ی مرتب  رسایدگی  مال جرایمپولشویی و  هایپروندهایجاد کرده است تا به 
کند. گرچه پولشویی ناهراً ارتباط نزدیکی با فسااد دارد، درنهایات در ایان    

، چراکه تا حادودی  ایمنکردهتخصصی برزیل را لحا   هایدادگاهپیمایش، 
بررسی  هادادگاهاصلی مربوط به فساد، مثل رشوه و اختهس در این  جرایم
ز کشاورها مثال بانگهدش،    . در مقابل تصمیم گرفتیم تا برخی اشوندنمی

لحا  کنایم، چراکاه در ایان     پیمایشبلغارستان، کرواسی و اسلواکی را در 
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 درماورد صهحیت قضااوت   ،کشورها، قضات متخصص یا دیوان تخصصی
دلیال   خواهند داشت و غیر مرتب  با فساد را هایپروندهبزرگی از  مجموعه

مرکز بسایار زیاادی   تصمیم نویسندگان این بود که این نهادهای قضایی، ت
در تحلیال   هاا آنمربوط به فساد دارند، درنتیجه وارد کردن  هایپرونده بر

در مبارزه با فسااد قابال توجیاه     ترتخصصی هایدادگاهبا دیگر  ایمقایسه
 .کندمیجلوه 
 

 
 

که تصمیم درستی در رابطاه باا    کنیمنمییک از این موارد ادعا در هیچ
بارای تعریاف دیگار طبقاات      بنادی دستهچه این ، گرایمگرفته بندیدسته

 هاای درخواسات و  فریبناده مابهم و   هاای مثالهمیشه درست است، ولی 
. ولای  شاوند مای رسیدگی قضایی وجود دارند که باعث ایجاد عدم قطعیت 

 هاای دادگاهتحقیق این نیست که تعریف نهایی و فهرستی قطعی از  هدف
 مبارزه با فساد ارامه شوند.

تخصصی مبارزه با فساد دارند،  هایدادگاهکه  از کشورهایی در بسیاری
، گرچاه اساتثناهایی   اناد آمدهوجود قانون موضوعه به براساس هادادگاهاین 

 هاای پدیاده تخصصی مباارزه باا فسااد تقریبااً      هایدادگاهنیز وجود دارند. 
مایهدی   7۱در دهاه   هادادگاهنوع این  ترینقدیمیجدیدی هستند. گرچه 

تخصصی مباارزه باا    هایدادگاهیک از است، هیچ شده تأسیسفیلیپین در 
مایهدی   1۱، پایش از دهاه   اناد شاده که در این مطالعه شناسایی  فسادی

در دهااه آخاار قاارن قباال  هاااآنو اکثاار  نکااردهاقاادامات خااود را شااروع 
زماان یاا پاس از    معموالً هم هاآنکه تأسیس  هاییدادگاهاند )شدهتأسیس

 7۱(. تااری  تأسایس   بوده استدهای تخصصی مبارزه با فساد تأسیس نها
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 زودیباه کاه   هاایی دادگااه کنونی و تخصصی مبارزه باا فسااد )یاا     دادگاه
 اند.شده( در فهرست موجود در جدول شماره یک بررسیشوندمیتأسیس 

 

 های تخصصی ضدفسادتاریخ تأسیس دادگاه (0جدول شماره )

 کشور سال

 فیلیپین 9171

 پاکستان 9111

 نپال -اندونزی 7۱۱7

 کنیا 7۱۱7

 بنگهدش 7۱۱۰

 بروندی 7۱۱7

 اوگاندا -کرواسی 7۱۱۹

 اسلواکی 7۱۱1

 افغانستان 7۱9۱

 مالزی -کامرون 7۱99

 سنگال -بلغارستان 7۱97

 بوتسوانا 7۱97

 مکزیک 7۱95

 تایلند -تانزانیا 7۱97

تخصصای مباارزه باا     هاای دادگااه گرچه در بسیاری از کشورهای باال، 
 هاا آند کاه در  ، ماواردی وجاود دار  اندشده داده توسعهفساد کامهً داخلی 

نقش مهمی ایفا کرده اسات. درواقا  در برخای از     المللبینحمایت جامعه 
تخصصی مبارزه با فسااد تاا حاد زیاادی      هایدادگاهکشورها، انگیزه ایجاد 

ور افغانساتان جامعاه   ناشی از حمایت دیگاران باوده اسات. ماثهً در کشا     
باه سامت ایجااد     تار ساری  به دولات افغانساتان فشاار آورد تاا      المللبین

گام بردارد، چراکه در این کشور، فساد مانعی جدی در  ضدفساد هایدادگاه
 المللای باین مسیر توسعه اقتصادی و امنیتی است و از طرف دیگر حامیاان  
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باه دولات    شاده دادهاختصااص   هاای بودجاه ناامید شده بودناد، چراکاه از   
باه   چنینهم(. 7۱99، ماسون، 7۱99)گوچر،  شدمی سوءاستفادهافغانستان 

ایجاد دادگاه ویژه سنگال تاحدی ناشای از فشاار حامیاان     که رسدمین ر 
مبتنای بار بودجاه     هایبرنامهکه نگران شکست  باشد، حامیانی المللیبین

، شدهمطرحهر دو مورد (. در 7۱99از جانب خود بودند )دیکس،  شدهتأمین
و پس  تأسیس حالدر  یهادادگاهحامیان، پشتیبانی مالی و فنی فراوانی از 

 .نمودند تأسیساز 

حتی در مواردی که فشار مستقیم حامیان، نقش اندکی در تصامیم باه   
در  شادت به المللبیناست، حامیان  داشتهمبارزه با فساد  هایدادگاهایجاد 
بارای ایان    هاا کماک مالی، پشتیبانی و دیگار   آموزشی، هایکمکتدارک 

باه آماوزش فنای     توانمی هاپشتیبانی. ازجمله این اندداشتهنهادها فعالیت 
و مرکاز   (USAID) آمریکاا  الملال باین توسا  ساازمان توساعه     شده ارامه

برای تعالی حقوقی شعبه مبارزه با فسااد   المللبینآفریقایی مؤسسه حقوق 
، آماوزش  (USAID Uganda ،2010)شااره کارد   دیوان عاالی اوگانادا ا  

( UNODC)و مواد مخدر سازمان ملال متحاد    جرایمتوس  دفتر  شدهارامه

پشاتیبانی   (،UNODC ،2014) تیپیکاور انادونزی   هاای دادگااه به قضات 
 (.UNODC ،2013مالزی )حامیان از دادگاه مبارزه با فساد 

 هاا آنهریاک از  و  اناد شاده کشوری که در باال فهرست  7۱عهوه بر 
، برخی دیگر اندگرفته کاربهتخصصی مبارزه با فساد را  هایدادگاهنوعی از 

اسات.   پیشنهادشاده  هاآندر  هادادگاهاز کشورها نیز هستند که ایجاد این 
و برگزیااده شاادن   7۱95انتخابااات سااال   دنبااالبااهمااثهً در نیجریااه، 

 هاای برناماه بار   اشتیانتخابامحمد بوهاری، که در مبارزات  جمهوررییس
مبارزه با فساد تأکید بسیار کرد، پشتیبانی رو به رشادی از تأسایس چناین    

 جمهاور ریایس وجود آمد، که یکی از حامیان این دادگااه خاودِ   دادگاهی به
(. در 7۱95، الادین صاهح ، 7۱95بوهاری اسات )اونیکاور، دونیاا و اوجاو،     

تخصصی مبارزه باا فسااد،    یهادادگاهمولداوی، پیشنهاد دولت برای ایجاد 
بحث و انتقاد بسیاری را در جامعه مدنی ایجاد کرده اسات )مجما  جامعاه    

ساازمان  بررسای   براسااس (. در اوکاراین،  7۱95مدنی مشاارکت شارقی،   
 یاا قضاات متخصاص در    هاا دادگاهو توسعه اقتصادی، بر معرفی  همکاری
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 ،(OECD ،2015 ،84-85)مبارزه با فساد تأکید بسیار شده است  یزمینه

تخصصی مبارزه با فسااد باه گساتردگی     هایدادگاهگرچه واضح است که 
تبادیل   درحال سرعتبه هادادگاهنهادهای مبارزه با فساد نیستند، ولی این 

برای مبارزه با فساد هساتند،   طلباناصهحشدن به بخشی مهم از گنجینه 
پاسا  دادن باه    پس انعکاس نقادانه توجیه )و اشاکاالت( احتماالی و نیاز   

از اهمیت برخوردار است.  هادادگاهسؤاالت مربوط به چگونگی طراحی این 
پرداختاه شاده    هاا دادگااه در بخش سوم به موضوع قبلی یعنی چرایی این 

پاسا  داده   ،است، ولی در بخش چهاارم باه ساؤال آخار یعنای چگاونگی      
 .شودمی

 تخصصی مبارزه با فساد هایدادگاهدالیل ایجاد 

رایج در سراسر دنیاست. طرفاداران ایان    ایپدیده هادادگاهشدن  تخصصی
تخصصای   هاای دادگااه کاه   کنناد مای معموالً بر این نکته تأکید  هادادگاه
در مسامل پیچیده حقوقی، با آیین دادرسی کارآماد و نیاز احکاام     توانندمی

، و سازگارتر باعث ایجاد کارآمدی بیشتر شوند )گرامکو و والاش  ترباکیفیت
تجاارب   بررسای ، ایان دو نفار در   مساأله (. در رابطه با ایان  7، ص 7۱97
ساازی  دریافتناد کاه تخصصای    هادادگاهسازی تخصصی درمورد المللیبین
که فراتر از  هاییپروندهپیچیده کمک کند،  هایپروندهبه پردازش  تواندمی

موضوعات محیطی و ذهنی نیااز  ی زمینه تخصص حقوقی به تخصص در
متفااوت باشاد تاا نیازهاای      هاا آنکه باید رسیدگی باه   هاییپرونده؛ دارند

 هایپروندهویژه را بهتر منعکس کنند، درست مثل  هایدادگاهمراجعین به 
 هایاستدالل(. 9، ص 7۱97وکار یا موضوعات خانوادگی )مربوط به کسب
تخصصی مبارزه با فساد نیاز مشاابه اساتدالل     هایدادگاهمربوط به ایجاد 

متمایزی دارند. گرچاه   هایویژگی هادادگاهقبلی است، گرچه این دسته از 
تخصصی مبارزه با فسااد متعادد هساتند، ولای در      هایدادگاهدالیل ایجاد 

: کارآمادی،  باشاد مای از سایر دالیال   تربرجستهمیان این دالیل، سه مورد 
 و تخصص. سهمت
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 کارآمدی

تخصصی مبارزه با فساد، تمایال باه    هایدادگاهدلیل ایجاد  ترینمهمشاید 
 تواندمیافزایش کارآمدی باشد؛ چراکه با افزایش کارآمدی، دستگاه قضایی 

فساد بپردازد. درواق  در بسیاری از کشورهایی که  هایپروندهوفصل به حل
اند، تمایل به تسری  فرآیند شدهتخصصی مبارزه با فساد تأسیس هایدادگاه

توجیهاات باوده اسات. ماثهً ایان       ترینمهمیکی از  هاپروندهرسیدگی به 
(، کرواسی 7۱9۰(، کامرون )ایلیاسو، UNODC ،2014توجیه در بوتسوانا )

(، فیلیپااین 7۱9۱(، مااالزی )جاای تاای پاای،   7۱۱۹)بالکااان اینسااایت،  
. ایان توجاه   کناد مای ( صادق  7۱97( و اوگاندا )شات، 7۱97)استیونسون، 

توساعه یاا   )نه لزوماً کشورهای درحاال درک است، بسیاری از کشورها قابل
و تاأخیر رسایدگی در سرتاسار     هاا پروندهگرار( با تراکم  درحالکشورهای 

 هاا پروناده ن ام قضایی مواجه هستند و گرچه کارآمادی قضاایی در تماام    
باه دو دلیال در    تواناد می هاپروندهمطلوب نیست، ولی این تأخیر و تراکم 

فساد مهلک باشند. دلیال اول آن اسات کاه     مبارزه با هایپروندهرابطه با 
لزوم پیشرفت مبارزه علیه فساد به این معناسات کاه تأخیرهاای گساترده     

، چراکاه ایان   زاسات مشاکل فسااد بسایار    هایپروندهقضایی در تعامل با 
باعث تضعیف اعتماد عمومی به تعهاد و تاوان دولات در     تواندمیتأخیرها 

م آن اسات کاه تأخیرهاای زیااد در     مبارزه مؤثر باا فسااد شاود. دلیال دو    
باعث افزایش خطر اِعمال فشار بار شااهدان پروناده     هاپروندهرسیدگی به 

تاأخیر در رسایدگی باه ایان      چنینهمشود، توس  متهم یا متحدان او می
کاری مدارک یا انجام اقدامات دیگار توسا    باعث دست تواندمی هاپرونده

امات عادی و جزمای ن اام قضاایی    متهم یا متحدانش برای مداخله در اقد
فسااد نیساتند، ولای در     هاای پروندهمنحصر به  هانگرانیشود، گرچه این 

 خطر بیشتری دارند. هاپروندهرابطه با این 

تخصصی مبارزه با فساد دقیقاً چگونه باعاث افازایش    هایدادگاهایجاد 
 ؟شودمیفساد  هایپروندهکارآمدی ن ام قضایی در رسیدگی به 

تخصصای آن اسات کاه ایان      هاای دادگاهاول؛ بخشی از منطق  دلیل
مشاابه رسایدگی    جارایم مربوط باه فسااد یاا     هایپروندهتنها به  هادادگاه
بیشاتر اسات و بناابراین ایان      هاا آن، شاخص مطلوبیت قضات در کنندمی
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رسایدگی کنناد. عاهوه بار بهباود       ترسری  هاپروندهبه  توانندمی هادادگاه
ها، دادگااه تخصصای مباارزه باا فسااد      قضات به پرونده شاخص رسیدگی 

باعث اختصاص قضات تواناتر توس  نانرین دستگاه قضاایی باه    تواندمی
ایان حاوزه را بیشاتر     هاای پروندهوفصل مؤثر فساد شود و حل هایپرونده

 هاای دادگااه گااهی اوقاات باه     توانناد میافزایش دهد. گرچه این عوامل 
 هاای دادگااه از  ترسری  هاپروندهد کمک کنند تا به تخصصی مبارزه با فسا

 مسألههمیشه  هاپرونده، ولی تسری  در رسیدگی به نمایندمعمول رسیدگی 
و  هاا دادگااه مبارزه با فساد مثل ساایر   هایدادگاهاصلی نیست؛ بسیاری از 

، تراکم کاری دارند و این مزیت در تمام کشورهایی که هاآنحتی بیشتر از 
وجاود   کنناد نمای فسااد   هاای پروندهخود را محدود به رسیدگی به قضات 

 هایپروندهندارد. مثهً در کشور بنگهدش، گرچه برخی از قضات خاص به 
معمول و دیگار   هایپرونده، ولی این قضات باید به کنندمیفساد رسیدگی 

خاص )غیر مربوط به جرم فساد( نیز رسیدگی کنناد. منتقادین    هایپرونده
و  گیرناد مای فشار کاری زیااد قارار   که این دسته از قضات تحت ویندگمی
فساد را تضمین کنند )کادهاری،  هایپروندهموق  به رسیدگی به توانندنمی

کنیا وارد است کاه   هایدادگاهمشابهی نیز با توجه به قضات  انتقاد (.7۱۱7
ن، باید شده است. عهوه بر ای در جدول یک توضیح داده تردقیقصورت به

فسااد   هایپروندهبه خاطر داشته باشیم که بهبود شاخص تخصصی شدن 
 تواناد مای  هاپروندهاستعدادتر به این  در میان قضات یا اختصاص قضات با

 موردنیاز تمام شود. هایحوزهبه قیمت انحراف مناب  قضاوتی از دیگر 
یریت مبارزه با فساد ممکن است کاه بارای ماد    هایدادگاه، کهایندوم 
مختلف، فرآیناد دادرسای را تساهیل کنناد.      هایروشفساد به  هایپرونده
شده است، برخی  که با جزمیات بیشتر در ادامه توضیح داده طورهمانمثهً 
درجه اول هستند، به این معناا کاه    هایدادگاهمبارزه با فساد  هایدادگاهاز 

به دیوان عاالی کشاور   مستقیماً  هادادگاهاین  یدرخواست تجدیدن ر از آرا
تجدیادن ر دیگار نادیاده گرفتاه      هاای دادگااه و بدین ترتیب  شودمیداده 
 جارایم (، کرواسی )قاانون دفتار سارکوب فسااد و     7۱95)فومباد،  شوندمی

(، پاکساتان )قاانون   7۱97(، نپاال )پاودل،   7۱9۰شده، مارتینی، سازماندهی
کشاور بوتساوانا در    (.7۱97ملی( و اسلواکی )استیونسون،  پریریمسئولیت

بسیاری دیگر از  مانند، در این کشور کندمیاین زمینه نمونه جالبی را ارامه 
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تالی معمول، فاقد صهحیت حال مساامل مرباوط باه      هایدادگاهکشورها، 
خوانده اعترا   کهزمانیقانون اساسی هستند. در دادرسی معمول کیفری، 

، دادرسای بایاد موقتااً    کناد مای موجهی در رابطه با حقوق اساسی مطارح  
متوقف شده و دعوی به دادگااه عاالی ارجااع شاود، دادگااه عاالی باه آن        

 گرداناد. از و پروناده را باه دادگااه تاالی باازمی      کناد میاعترا  رسیدگی 
را بر مبنای  هاییاستداللزیاد  احتمال فساد به هایپروندهکه متهم آنجایی

یستم قضایی بوتساوانا یکای از   ، این ویژگی سکندمیقانون اساسی مطرح 
 رییساست. به همین دلیل،  هاپروندهتأخیر در این دسته از  یدالیل عمده

 هاای شاعبه دیوان عالی بوتسوانا دادگاه تخصصی مبارزه با فساد را یکی از 
مطرح شده بر  ادعاهایدیوان عالی قرار داده است تا صهحیت رسیدگی به 

وجاوداین، در   با. (UNDOC ،2014)شد مبنای قانون اساسی را داشته با
و شاعبه   شوندمیفساد هنوز هم در دادگاه بخش اقامه  هایپروندهبوتسوانا 

را برعهااده دارد.  هااادادگاااهدیااوان عااالی کشااور تجدیاادن ر از آرای ایاان 
کاه   طاور آندرنتیجه، ایجاد شعبه تخصصی مبارزه با فساد در دیوان عالی، 

اشتند، باعث تساری  فرآیناد رسایدگی باه ایان      حامیان این دادگاه انت ار د
(. در اوگاندا هم چیزی شابیه باه   7۱95دسته از دعاوی نشده است )شاپی، 

شعبه مبارزه باا فسااد دیاوان عاالی      کهجایی، کنیممیبوتسوانا را مشاهده 
سعی کرده است تا میانگین زمان رسیدگی به دعوی و صادور ر ی اولیاه،   

تهمان برای تأخیر در دادرسی با هر ابزار حقاوقی  اقدامات عامدانه م رغمبه
، اگر ماتهم اعتارا  حقاوق    7۱9۱ممکن، یک سال باشد. تا قبل از سال 
و  کارد مای صاورت خودکاار معلاق    اساسی داشت، دادگاه باید دعوی را به

ایان، پیوسات آیاین     . باوجوددادمیرا به دادگاه قانون اساسی ارجاع  مسأله
 درحاال به این رویه پایان داد،  7۱9۱اسی در سال دادرسی دادگاه قانون اس

اعترا  حقوق اساسی به دادگاه قانون اساسای ارجااع    کهآنحاضر قبل از 
ارزش حقوقی داشتن اعتارا    درموردشود، شعبه مبارزه با فساد باید ابتدا 

 (.7۱97کند )شوته،  گیریتصمیم
فسااد،   هاای پروناده من ور تسری  فرآیند رسایدگی باه   ، بهکهاینسوم 

مباارزه باا    هاای دادگااه بسیاری از کشورها سررسید زمانی خاصی را برای 
باه کاامرون )ایهساو،     تاوان می. ازجمله این کشورها اندکردهفساد اِعمال 

(، فیلیپاین  7۱95، کویراال، خادکاا و تیمساینا،   7۱99(، نپال )دیکس، 7۱9۰
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( و اندونزی 7۱۱9یان، قبل از پرونده ساندیگانبا هاپرونده)مشکل تأخیر در 
سررسید در کشورهای مختلف تفاوت  هایتاری ( اشاره کرد. 7۱97)شوته، 

موجاود   هاای تفاوتزیادی با هم دارند، بخشی از دلیل این تفاوت ناشی از 
برجساته )و   یکشور مالزی مثال. هاستدادگاهدر ساختار، عملکرد و سازمان 

 هاای دادگااه که مالزی زمانی . دردکنمیبا محدودیت زمانی بیشتر( را ارامه 
وفصل نهاایی  تخصصی مبارزه با فساد را برپا کرده بود، میانگین زمانی حل

بناابراین ماالزی الزامای    (. GTP ،2010)سال و نیم بود  ۹دعوی حدود 
مبارزه با فسااد یاک    هایدادگاهوجود آورد تا فرآیند رسیدگی در حقوقی به

معماول   هاای دادگااه انی برای قضات سال طول بکشد )این محدودیت زم
 وجود ندارد(.

که تفاوت اندکی در میزان سررساید دعااوی در عمال     رسدمیبه ن ر 
 هاا پروندهدرصد  75وجود دارد. در کشور مالزی محققان دریافتند که حدود 

 وفصال حال سااله  در حقیقت در عر  محدوده زمانی یک 7۱97در سال 
مبارزه  هایدادگاهبرعکس،  (.GTP ،2012 ،UNDOC ،2013) اندشده

با فساد در بسایاری دیگار از کشاورها در متابعات از سررسایدهای زماانی       
. ماثهً در فیلیپاین، دادگااه    اناد شاده در قانون دچاار مشاکل    شدهمشخص

از آن یااد   Sandiganbayanعناوان   باا تخصصی مبارزه باا فسااد کاه    
ل کند، ولی در عمال،  وفص، باید هر پرونده را در عر  سه ماه حلشودمی

(. 7۱97وفصل شدن به یک دهه نیاز دارند )استیونسون، برای حل هاپرونده
حاد است، ولی تنهاا کشاور دارای ایان مشاکل      اینمونهگرچه این کشور 

نیست. در نپال، دادگاه عالی باید هر پرونده را در عر  شش مااه پاس از   
احکام دادگاه عالی  زوفصل کند و هرگونه تجدیدن رخواهی اثبت شدن حل

(، 7۱99وفصال شاود )دیکاس،    باید در عر  سه ماه در دیوان عالی حال 
و  طلبناد مای  تاری طاوالنی زمان بسیار مدت هاپروندهباوجوداین، در عمل 

)کاویراال، خادکاا و تیمساینا،     کشاند مای گاهی اوقات تا یازده سال طاول  
را در  هاا پروناده اید ملی ب پریریمسئولیت هایدادگاه(. در پاکستان، 7۱95

طور میانگین روز به 5۱۱وفصل کنند، ولی چیزی حدود عر  سی روز حل
 (.7۱۱5وفصل شوند )داون، حل هاپروندهتا  کشدمیطول 
تخصصی مباارزه باا فسااد     هایدادگاهصورت کلی، گرچه بسیاری از به

فساد  هایپروندهرا در فرآیند رسیدگی به  کاراییوجود آمدند تا برای این به
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در بسایاری از   هاا دادگااه ازحاد در ایان   بهبود دهند، شکایت از تأخیر بیش
وجاود دارد.   اندکردهرا تأسیس  هادادگاه( که این هاآنکشورهایی )نه تمام 

اشاره شد، کشورهای  هاآنعهوه بر نپال، پاکستان و فیلیپین که در باال به 
وجود  شانعمومیدر محافل  هاهدادگادیگری که شکایت از تأخیر زیادِ این 
، شااپی،  7۱9۰(، بوتساوانا )پیات،   7۱۱7دارد، شامل بنگهدش )کادهاری، 

( و کنیاا )رینگارا،   7۱97، دوریچ، 7۱۱۹(، کرواسی )بالکان اینسایت، 7۱95
مباارزه باا فسااد باه      هاای دادگاه. با توجه به آنچه گفتیم، شوندمی( 7۱۱1

رسی را رعایت کنند کاه خاارج از کنتارل    داد بندیزمان توانندنمیدالیلی 
قرار دارند. یکی از این دالیل )یا شاید توجیه تأخیر دادرسی(  هاآنمستقیم 

، تاأخیر در فرآیناد دادرسای )و    هاا پروناده دفتر دادستان است. در برخی از 
ناشی از کاار   (شدهمشخص بندیزمانبرای انطباق خود با  هادادگاهناتوانی 
کارمند یا ناکارآمدی دفتر دادساتان در کشاورهایی مثال     ازحد، کمبودبیش

( و 7۱97(، فیلیپاین )استیونساون،   7۱95، شااپی،  7۱9۰بوتسوانا )کوریس، 
ایاان، برخاای از  ( اساات. باااوجود7۱95نپاال )کااویراال، خادکااا و تیمسااینا،  

ازحاد باا   مهیمات بایش   دلیال باه مبارزه باا فسااد را    هایدادگاهمنتقدین، 
طور مداوم خواهان تعویق دادرسی است، سازاوار سارزنش   که به دادستانی

( و فیلیپاین  7۱95، این انتقاد در کشورهای مثل بوتساوانا )شااپی،   دانندمی
 ( مطرح شده است.7۱97)استیونسون، 

مباارزه باا    هایدادگاهآمده از دستبه هایتجربهرفته، توجه به همروی
مارتب  باا    وریبهاره  مزیتفساد سراسر دنیا، حاکی از آن است که گرچه 

باید  طلباناصهحتخصصی مبارزه با فساد زیاد است، ولی  هایدادگاهایجاد 
باشند و  بینخوش هامزیتاین  درموردازحد نباید بیش هاآنهوشیار باشند، 

در  وریبهرهوعده بدهند. میزانی که با آن مزیت  هاآن درموردازحد یا بیش
 هاا آناز چیزها بساتگی دارد، کاه ازجملاه     به بسیاری شودمیعمل درک 

شاده باه دادگااه، ساطح موجاود نرفیات       به مناب  اختصاص داده توانمی
وجود دارند اشااره   هادادگاهطرح  درموردمتعددی که  هایانتخابقضایی و 
 .شودمیبیشتر بحث  بعدیدر بخش  هاآنکرد که از 
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 سالمت قضایی

تخصصی مبارزه با فساد وجود دارد این  یهادادگاهدلیل دومی که در ایجاد 
طرف و مستقل بی فساد توس  دادگاهی هایپروندهاست که تا حد امکان، 

یاا دیگار    ماداران سیاسات جای هبررسی شوند که عاری از فساد و نفوذ ناب
فعاالن نیرومند هستند. این منطق باید آشنا باشد؛ چراکه یکی از توجیهات 

فسااد   هایپروندهبرای بررسی و یا پیگیری  ACAاستاندارد ایجاد سازمان 
 هاای بحاث اندازه منطاق کارآمادی در   به سهمتکه منطق است. درحالی

 نشدهتخصصی مبارزه با فساد برجسته  هایدادگاهعمومی مربوط به ایجاد 
قضایی انگیزه اصالی در ایجااد    سهمتاست، در برخی از موارد، عهقه به 

خصاوص کشاور   ست. شاید بهترین مثاال در ایان  بوده ا هاییدادگاهچنین 
 هاای دادگااه پس از دوران ساوهارتو   طلباناصهحکه اندونزی باشد، جایی

نگرانی از فساد گسترده در دستگاه قضایی ایجاد کردناد،   دلیلبهتیپیکور را 
فساد این دستگاه باعث شده بود که صدور حکم محکومیت علیاه افارادی   

وستانشان ارتباط خوبی داشتند بسیار دشوار شاود  که با مقامات عمومی و د
(. طراحاان سیساتم دادگااهی    7۱9۰، باوت و شاوته،   7۱97)شوته و بوت، 

قضاایی تصاویب    ساهمت تیپیکور برخی از مقررات خاص را برای ارتقای 
خاص به ایان   هایدادگاهکردند، ازجمله این مقررات الزام مشارکت قضات 

از سیستم معمول قضاایی نبودناد )شاوته،     بود، قضاتی که بخشی هادادگاه
بود کاه ارتقاای    اینمونه ترینشدهشناختهکه اندونزی آنجایی ( و از7۱97

تخصصی مباارزه باا فسااد     هایدادگاهقضایی منطق اصلی ایجاد  سهمت
که این عامل در برخی دیگر از کشورها نیز مهم باشد.  رسدمیبود، به ن ر 

اعطاای صاهحیت باه     بارای کاه   هاییاستدالل مثهً در اسلواکی، یکی از
( برای رسیدگی به پرونده فساادهای جادی   SCCکیفری ویژه ) هایدادگاه

کیفری( بود کاه   هایمؤلفهشبکه نخبگان )و  درخصوص، نگرانی طرح شد
محلی دخالات و انحاراف ایجااد     هایدادگاهصادره از  یدر آرا توانستمی

وان دادگاه ملی در پایتخت مستقر اسات،  عنکه به کند، دادگاه ویژه کیفری
( و در 7۱97که کمتر مستعد این مشکل باشد )استیوسنون،  رسدمیبه ن ر 

بارای تأسایس    المللای بینحامیان  افغانستان، بیشتر فشارهایی که از جانب
تخصصی مبارزه با فساد وجود داشت، ناشی از این تصور دقیاق   هایدادگاه
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، ماساون،  7۱99نساتان فاساد اسات )گاوچر،     بود که دستگاه قضاایی افغا 
جدید و تخصصی مباارزه باا    هایدادگاه(، فر  ضمنی این بود که 7۱99
 فاسدند. ترکمفساد، 

تخصصای مباارزه باا     هاای دادگاهاین، میزان توانایی و اشتیاق  وجود با
رتباه  معمول در محکوم کردن متهمان عالی هایدادگاهفساد در مقایسه با 

 استقهلشاان  دلیال باه  هاا دادگااه نه، یکنواخت نیست. برخای از  یا با پشتوا
تیپکورت اندونزی، توساعه اخیار ایان     هایدادگاهاند. مثهً در شده تحسین
انادونزی   هاای اساتان باه تماام    هاا دادگااه )ازجمله گسترش این  هادادگاه

معمول(،  هایدادگاهچالش موفق قانون اساسی در رابطه با طراحی  دنبالبه
وجاود  سیساتم تیپیکاورت باه    سهمتمیان بردن از درموردرا  هاییگرانین

مبارزه با فساد  هایدادگاهآورده است. باوجوداین، در بسیاری از کشورها به 
. ایان  اناد نکردهکه برای حرف فرهنگ مصونیت، کار زیادی  شودمیانتقاد 

گاوچر،  ، 7۱95، گاول،  7۱9۱مثل افغانستان )باون،   یانتقادها در کشورهای
(، 7۱97(، کاامرون )تیمچیاا،   7۱97(، برونادی )تیات،   7۱9۰، زیمز، 7۱99

مطارح   (7۱95( و نپال )کویراال، خادکا و تیمسینا، 7۱9۱کرواسی )گاردین، 
نفاوذ سیاسای در قاوه قضااییه و      درخصوص. عهوه بر این، گرچه شودمی

 رخصوصدفساد نگرانی وجود دارد و آن نگرانی  هایپروندهتأثیرگراری بر 
حقوقی خطاکاران است، در برخی از  گوییپاس حمایت قوه قضاییه از عدم 

( و کاامرون )کشاورتان را بشناساید،    7۱97کشورها مثال برونادی )تیات،    
 هاای دادگااه (، انتقادهایی مبنی بر توانایی دولت در تأثیرگاراری بار   7۱97

ا فساد وجود برای مبارزه ب شدهاقامهصورت کلی دعاوی مبارزه با فساد و به
 دارد، هدف از این تأثیرگراری از میان بردن مخالفان سیاسی است.

تخصصی مبارزه با فساد تضمین فاسد نبودن این  هایدادگاهالبته ایجاد 
مباارزه باا    هاای دادگااه  نقاش نیست. حتی در اندونزی، جایی که  هادادگاه

ایان   فساد اماری بادیهی باوده اسات، چنادین قاضای       دربرابرفساد دفاع 
اناد )باوت و شاوته،    شده خود به خاطر ارتکاب جرم فساد محکوم هادادگاه
باه   Sandiganbayan( و در فیلیپین، دیوان عالی قاضی منصوب 7۱9۰

فساد ع یم در  مجموعهرا به خاطر ارتباط ادعایی او با  آونگنام گرگوری 
 (.7۱97گراری فیلیپین عزل کرد )استیونسون، مجلس قانون
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 تخصص

تخصصای مباارزه باا فسااد، کاه       هاای دادگاهایجاد  گانهسهی از دالیل یک
ارتباط نزدیک ولی مجزایی باا افازایش کارآمادی دارد، تمایال باه ایجااد       

 هاای پروناده رفتاه، بسایاری از   هام دادگاهی با تخصص بیشتر است. روی
مالی  هایوانتقالکه ناشی از نقل هاییپروندهخصوص آن دسته از فساد، به

 باشندمیعادی  هایپروندهاز  ترپیچیدهحساس هستند، خیلی  هایزمینه یا
واق  میل  . دردهندمیکیفری قضات عمومی را تشکیل  رسیدگیکه اوقات 

فقا  دقات(،   )برای ارتقای کارآمدی و نه ترتخصصیبه ایجاد نهاد قضایی 
 )گرامکاو و  هاسات زمیناه تخصصی در دیگر  هایدادگاهتوجیه رایج ایجاد 

هاای عماومی   در بیشتر بحاث باشد که  برانگیزتعجبشاید (. 7۱97والش، 
گرایی چنادان   تخصصهای تخصصی مبارزه با فساد، درمورد ایجاد دادگاه

گاهی اوقات به  بگوییم است که تر آندرستقرار نگرفته است.  تأکید مورد
صای  تخص هایدادگاهمثهً در کرواسی، ایجاد  شده است. این عهقه اشاره

 جارایم وفصل دیگر فساد بلکه برای حل هایپروندهوفصل برای حل تنهانه
 بارای بود کاه بارای ایجااد تواناایی قضاایی       هاییتهشجدی، بخشی از 

کیفاری اجتمااعی صاورت     هایپرونده ترینمهمو  ترینپیچیدهوفصل حل
 تار بارای کاار در ایان    کارگیری قضات باتجربهگرفت، این کار عمدتاً با به

(. ولی در بیشتر کشورها، تخصص 7۱۱۹)ماریجان،  گیردمیانجام  هادادگاه
مبارزه با فساد در مقایسه با دیگر اشاکال   هایدادگاهعنوان منطق ایجاد به

توس  گرامکاو و والاش    شدهبررسی هایدادگاهتخصصی، مثل  هایدادگاه
 ، از شهرت کمتری برخوردار است.7۱97در سال 

فسااد در اغلاب    هاای پروندهگفته شد، این حقیقت که  با توجه به آنچه
 طلباان اصاهح را در میاان   هاییبحثموارد نیازمند تخصص ویژه هستند، 

مبارزه باا فسااد کناونی ایجااد کارده اسات. اول و        هایدادگاه درخصوص
در آماوزش بهتار قضاات     گاراری سارمایه ، بارای  کاه ایان از هماه   ترمهم

مساامل ماالی، حساابداری و     درموردخصوص به مبارزه با فساد، هایدادگاه
زیاادی شاده اسات. نیااز باه قضاات        هاای درخواسات قواعد ضدپولشویی 

مبارزه با فسادی که آماوزش بیشاتری در ایان زمیناه و دیگار       هایدادگاه
قرارگرفتاه اسات، ماثهً در بانگهدش      ، موردتوجاه انددیدهفنی  هایزمینه
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، در کااهایان دوم (. UNODC ،2013)(، کنیاا و مااالزی  7۱۱7)کادهااری،  
در میاان قضاات    ایویاژه حاضار تخصاص    درحاال برخی از کشورها کاه  

مبارزه باا فسادشاان وجاود نادارد، در رابطاه باا ایان موضاوع          هایدادگاه
تجدیدن ر خواهد شد. مثهً در مالزی، قضات دادگاه رسایدگی باه دعااوی    

، یابناد مای وانتقاال  قال ن هاا دادگااه مبارزه با فساد بین این دادگاه و ساایر  
تخصصای   هایدادگاهکه قضات عمومی که در  اندکردهمنتقدین استدالل 

 هاای دادگااه ، در نگاه اول در تضاد با ایاده اصالی داشاتن    کنندمیجلوس 
ایجااد   درحالتخصصی هستند و این منتقدین برای ایجاد تخصص بیشتر 

 .(7۱99)بانک جهانی،  باشندمیفشار 
ازوکارهای اصلی و مهح ات طراحی سازمانی را که جدول شماره دو س

و  ساهمت ، وریبهرهمبارزه با فساد برای افزایش  هایدادگاهدر  اکنونهم
را خهصه کرده است. مهح ات طراحی  شوندمیاستفاده  هاآنتخصص از 

 بعدیدر بخش  تردقیقصورت اند و بهشده سازمانی در اینجا خیلی خهصه
 .شوندمیبررسی 
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 ، سازوکارها و مالحظات طراحیهاانگیزهاز  ایخالصه(: 1جدول شماره )
 

 مالحظات طراحی سازمانی سازوکارها انگیزه

 

 

 

 کارآمدی

شاااخص مطلوبیاات اختصاااص   
 هاپروندهقضات به 

 کسب کارآمدی با تخصص

 سازیسادهآیین دادرسی 

ایجااااد محااادودیت زماااانی در  
 هاپروندهرسیدگی به 

 تعداد قضات

 طه صهحیت:حی

 نوع جرم .9

 وسعت جرم .7

 هویت متهمان .7

ساااازی در برخااای از تخصصااای
مرحله اول یاا   هایدادگاهمراحل )
تجدیدن ر( یا در تمام  هایدادگاه

مراحل به این وابساته اسات کاه    
عامل ایجاد اختهل در کجاا پیادا   

 شود.

 

 سالمت

تخصصی از  هایدادگاهجداکردن 
موجود، مثل جداکردن  هایدادگاه
، سااازوکارهای هااادادگاااه محاال

 گزینش و استخدام ویژه

تعااااداد قضااااات و مجموعااااه 
 استخدامی

که  هرچقدرگستردگی جغرافیایی )
تاار و شاابکه دادگاااهی باازرگ  
ساازی  نامتمرکز تر باشد، یکپارچه

 آن دشوارتر است(

 

 

 تخصص

گاازینش قضاااتی بااا تخصااص و 
ویاژه بارای درک    هاای صهحیت
پیچیاااده ماااالی  هاااایپروناااده

ماان    تاوان میانتقال مداوم و)نقل
ای از مجموعاه  کاه آنباشد، مگر 

چنین متخصصاانی وجاود داشاته    
 باشد(

 آموزش هدفمند

 حیطه صهحیت

 مناب  انسانی

ماادیریت: تأساایس و نگهااداری  
 ای از متخصصینمجموعه
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 گزینش طراحی سازمانی

د تخصصی مبارزه با فساا  هایدادگاهگرچه در بسیاری از کشورها نوعی از 
. شاود دیده مای  هاسازمانتنوع بسیار زیادی در طراحی این اما وجود دارد، 
بررسی ایجاد یا اصهح دادگاه مبارزه با فساد است باید  درحالهرکسی که 

توجه کند. هایچ مادل    شوندمیبه سؤاالتی که به طراحی سازمانی مربوط 
د ساا واحد و صحیح یا بهترین روش طراحی دادگاه تخصصای مباارزه باا ف   

و اهداف اصالی   ایزمینهطراحی مناسب به بسیاری از عوامل  .وجود ندارد
ین بخش از پنج گزینه انتخابی مبارزه با فساد بستگی دارد. در ا هایدادگاه
 را در ن ر بگیرند: هاآنکه طراحان سازمانی باید  کنیممیبحث  مهم

 ارتباط دادگاه تخصصی مبارزه با فساد با دستگاه قضایی -

 ت دادگاه مبارزه با فسادوسع -

 آیین انتصاب و عزل قضات ویژه -

 مبارزه با فساد هایدادگاهمحدوده ماهوی صهحیت  -

 ارتباط این دادگاه با مقامات دادستانی -

 
 . ارتباط دادگاه تخصصی مبارزه با فساد با دستگاه قضایی9

 ایا شاعبه   هاا آنمبارزه با فساد اشکال مختلفی دارند، برخای از   هایدادگاه
و برخای دیگار واحادهای     دهندمیموجود را تشکیل  هایدادگاهبخشی از 

مراتب قضایی هستند. در موارد دیگر، به قضاات  جداگانه و مجزا در سلسله
ولی هیچ سازمان، واحد یا  شودمیصهحیت ویژه استماع دعاوی فساد داده 
 ، قضاات منصاوب  هاا بنادی دساته شعبه مجزایی وجود ندارد. در میان این 

فسااد کاار کنناد یاا باه تماام        هاای پروندهممکن است که منحصراً روی 
صهحیت رسیدگی داشته باشند. مثهً در بنگهدش و کنیا، قضات  هاپرونده

منصوب دادگاه یا امین صلح که قضات یا امین صلح ویژه هستند، منحصراً 
ا ، بلکه به مسامل کیفری معماول یا  کنندنمیفساد رسیدگی  هایپروندهبه 

بنگهدش، کادهاری،  درمورد) کنندمیخاص نیز رسیدگی  هایپروندهدیگر 
کنیا( و در سنگال دادگاه سارکوب کساب ثاروت نامشاروع      درمورد، 7۱۱7

(CREI دادگاه )ای از قضاات  است که اعضای آن از میان مجموعه ایویژه



11  همه باهم علیه فساد 

 

در ایان   انتصااب  از پسحتی  توانندمیو این قضات  شودمیارشد تشکیل 
 معمول نیز قضاوت کنند. هایدادگاهدگاه در سایر دا

 رسیدگی به جرم فساد هایدادگاهقضات  درموردتجربه کنیا 

اقتصادی )بخش ساوم( سیساتمی را    جرایمدر کنیا، قانون مبارزه با فساد و 
مربوطه و مرتکبان دیگر  جرایمآن قانون، مرتکبان  براساسبرقرار کرد که 

ی مشابه امکان متهم شادن را دارد، محاکماه   ی که متهم در دادگاهجرایم
با اباهغ   تواندمیاین سیستم، کمیسیون خدمات قضایی  براساس. شوندمی

را که بخواهاد بارای قضااوت در ایان      هاآنبه قضات کنیایی، هر تعداد از 
ن م زمانی بیشتر و  که با رفتمیدادگاه منصوب کند. از این قضات انت ار 

اقتصادی که در اغلب ماوارد   جرایم هایپروندهدر با افزایش تخصص خود 
رسیدگی کنند. قاضی  هاپروندهبه مدارک الکترونیک متکی هستند، به این 

فسااد   هاای پروناده این دادگاه بودن به این معناست که جواز رسیدگی باه  
که آن جواز بر مبنای تجربه و برتری است، هایچ  وجود دارد، ولی ازآنجایی

خاصی برای این دسته از قضات اراماه نشاده    سازینرفیتآموزش ویژه یا 
رغم این نواقص، این سیستم از پایتخت کنیا ناایروبی شاروع باه    بهاست. 

گسترش کرد، در این شهر در ابتدا فق  دو قاضی وجاود داشات. تاا ساال     
فسااد جاواز    هاای پروناده قاضی فعال برای رسیدگی باه   7۱حدود  7۱95

اتی کاه خاارج از ناایروبی هساتند، هناوز هام       ، ولای قضا  اندکردهدریافت 
 رسیدگی کنند. هاپروندهبه سایر  توانندمی

وانتقال قضات که هر دو سال انجام نقل دلیلبهتأثیرگراری این سیستم 
محادودیت صاهحیت و    دلیلبه هاپروندهشده است. اکثر  تضعیف شودمی

سل به تمام ابزارهاای  نیز توانایی متهمان در ایجاد تأخیر در رسیدگی با تو
قانون اساسی، در باازه زماانی    براساسحقوقی ممکن ازجمله اقامه دعوی 

ساالیان دراز باه    هاا پروندهوفصل این و حل شوندنمینهایی  شدهمشخص
، شودمیقاضی قبل از نهایی شدن پرونده منتقل  کهزمانی. انجامدمیطول 

 هادادگاهه دعوی به این همان قاضی باید برای صدور ر ی و خاتمه دادن ب
مسافرت کند یا پرونده به قاضی جدید واگرار شود. هر دو گزینه باال باعث 

 (.۰، 7۱9۰)ریاست پیگیری دعاوی عمومی،  شوندمیایجاد تأخیر 



  همه باهم علیه فساد                                                              

 

11 

 

 

 

بخش در کنیا دادگاه ایجادکننده ر ی وحدت رویاه نیساتند    هایدادگاه
 طاور همان، شودنمیایی باعث ایجاد رویه قض هاآن)یعنی احکام صادره از 

 المنااف  مشاترک مستقر در کشورهای  هایدادگاهدر سایر  هادادگاهکه این 
صادره و نیاز آماار    ایآفریقایی همین وضعیت رادارند(. درنتیجه، ارزیابی آر

در ایان مطالعاه در    شاونده مصااحبه فساد دشوار است. مطلعین  هایپرونده
طاور  حداقل دو سال و باه  هاندهپرووفصل تخمین زدند که حل 7۱95اوت 

یاک از  ، هایچ 7۱95. در اوت کشاد مای میانگین سه تا چهاار ساال طاول    
. از آن اناد نشاده بسیار مهم به صدور حکم محکومیات منجار    هایپرونده

زمان به بعد، سیستم قضایی تغییرات بسیاری پیداکرده اسات کاه ازجملاه    
یوان عاالی ناایروبی اسات    ایجاد دادگاه تخصصی مبارزه با فساد در د هاآن

 (.7۱95)دیلی نوشن، 

و فوایاد   هاا هزیناه سازی ساازمانی  درجات مختلف تفکیک و تخصصی
برخی از مهح ات اساسی را  7۱97مختلفی دارد. گرامکو و والش در سال 

صورت کلی، هر چقدر که درجاه  )تصویر دو را ببینید(. به اندکردهمشخص 
بیشتر باشاد و وقتای    کارایینیاز به  کهیزمانتفکیک سازمانی بیشتر باشد، 

، تفکیکِ هاپروندهنیاز به تخصص ویژه شدیدتر است، در هنگام افزایش بار 
خواهد بود. یکای دیگار از مهح ااتی کاه خیلای باه بحاث         مفید ،بیشتر
فساد مارتب  اسات، ایان حقیقات اسات کاه متهماین  چناین          هایپرونده
ن وکاه و از تماام ابزارهاای حقاوقی     در اغلب موارد از بهتاری  هاییپرونده

تا فرآیند حقوقی را با تأخیر مواجه کنند و حکم محکومیت  کنندمیاستفاده 
 هاای دادگااه فق   کهجاییرا به چالش بکشند. در کشورهایی مثل اوگاندا، 

 هایدادگاهاند، شده فساد تخصصی هایپروندهدرجه اول برای رسیدگی به 
وپنجه نارم کنناد   حجم باالیی از تجدیدن رها دستبا  توانندمیتجدیدن ر 

 (.7۱97)شوته، 

آور باشاد. هار چقادر کاه سیساتم      هزیناه  تواناد مای تفکیک سازمانی 
نیز خواهد باود. دیگار تاأثیرات     ترگرانباشد،  تروسی و  تردقیقتخصصی 

 هاای دادگااه سازی شاامل ارتبااط نزدیاک میاان قضاات      منفی تخصصی
ضایی )مثل وکه و متخصصین(، از دست رفاتن  تخصصی و دیگر فعاالن ق

و ریسک ایجاد  ترکلیو ناتوانی در مشاهده تصویر  شدهمشخص اندازچشم
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)گرامکو و  شودمیاقدامات متقابل میان قضات متخصص و قضات عمومی 
 (.7۱97والش، 

سؤالی  هاآنتخصصی و تفکیک  هایدادگاه درموردکه پرسش ازآنجایی
طاور  باید باه  هادادگاهدر این  شدهمشخصکه قضات یمهم است و ازآنجای

 تارین مهام مبارزه با فساد متخصص باشند، شاید  هایپروندهانحصاری در 
مباارزه باا فسااد و سیساتم قضاایی       هایدادگاهارتباط میان سؤال درمورد 

مراتب قضایی است. آیا دادگاه جایگاه دادگاه ویژه در سلسله درمورد ،معمول
زه با فساد باید صهحیت جداگانه داشته باشد )به این معنا که تخصصی مبار

صهحیت تجدیدن ر یا ترکیبی از این  کهایندادگاهی درجه اول باشد( و یا 
صاادره   یدو را داشته باشد و چه دادگاهی باید صهحیت تجدیدن ر در آرا
 هاای دادگااه از دادگاه مباارزه باا فسااد را داشاته باشاد؟ کشاورهایی کاه        

، در رابطاه باا ایان ساؤاالت     اناد کارده صصی مبارزه با فسااد را ایجااد   تخ
 .اندداشتهمتفاوتی  هایپاس 

کاه در بااال اشااره کاردیم، برخای از کشاورها        طاور همان، کهایناول 
دارند، ولی فق  برخی از قضات  ایجداگانهیا شعب مبارزه با فساد  هادادگاه

)مادل قاضای واحاد در     اناد دانسته صالح هاپروندهرا برای رسیدگی به این 
کاه در بانگهدش و کنیاا رایاج اسات،       دهای ساازمان جدول سه(. در این 

مبارزه با فساد، قبل از  هایدادگاهصادره از جانب قضات  یتجدیدن ر از آرا
 .کندمیبه دیوان عالی کشور برسد، از چند واسطه قضایی عبور  کهاین

تخصصی مبارزه باا فسااد    هایگاهداد، در آن کشورهایی که کهایندوم 
، آن اسات کاه   رویکرد در این نهاد ترینرایجدرجه اول هستند،  هایدادگاه

. شاود مای مستقیماً به دیوان عاالی ارجااع    هادادگاهاین  یتجدیدن ر از آرا
تجدیدن ر  هایدادگاهویژه وضعیتی مشابه با قضات  هایدادگاهقضات این 

در کشاورهای   هاا دادگااه ط به ایان دساته از   مربو هایمثالواسطه دارند. 
(، کرواسای )ماارتینی،   7۱95(، کاامرون )فومبااد،   7۱97بروندی )نیوکورو، 

ملای(،   پاریری مسائولیت پاکساتان )قاانون    ،( 7۱97(، نپال )پاودل،  7۱9۰
( یافاات 7۱97( و اساالواکی )استیونسااون، 7۱95ساانگال )لجاای گلااوب،  

 .شوندمی
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کاه در   اناد گرفتاه  کاربهسیستمی پویا را ، برخی از کشورها کهاینسوم 
نقش دادگاه درجاه   هاپروندهدر برخی از  تواندمیآن، دادگاه مبارزه با فساد 

( و در برخاای دیگاار نقااض دادگاااه تار مهاام هااایپروناادهاول )معماوالً در  
تجدیدن ر را ایفا کند. دو مثال برجسته در این دسته کشورهای فیلیپاین و  

صااهحیت  Sandiganbayanفیلیپااین، نهاااد  اوگاناادا هسااتند. در  
 هاا آنفساادی را دارد کاه متهماان     هاای پروندهانحصاری در رسیدگی به 

ارتکااب یافتاه توسا      جرایمکه رتبه عمومی هستند، درحالیمقامات عالی
و دادگااه   شاوند مای در دادگااه بخاش رسایدگی     تار رتباه مسئولین پایین 

Sandiganbayan  دادگااه تجدیادن ر را دارد   نقاش   هاا پروندهدر این
(. سیستم اوگاندا هم مشابه فیلیپین است، در این کشور 7۱97)استیونسون، 

مهم نقش  هایپرونده( در دادگاه عالی تنها در ACDشعبه مبارزه با فساد )
ایان دادگااه نقاش دادگااه      هاا پروناده دادگاه درجاه اول را دارد، در ساایر   
این، بین  وجود خش را برعهده دارد. باتجدیدن ر از آرای صادره از قضات ب

مهماای وجاود دارد. اول، در کشااور فیلیپااین،   هااایتفااوت ایان دو کشااور  

توس  قانون محدود شاده اسات،    Sandiganbayanصهحیت دادگاه 

فسااد   هاای پروندهصهحیت اصلی را در تمام  ACDولی در اوگاندا، شعبه 
نقاش   تار مهم هایپروندهبرعهده دارد، ولی به تشخیص خود، در برخی از 

 ایدادگاه درجه اول را برعهده دارد. دوم، در کشور فیلیپین، تجدیدن ر از آر

صورت مستقیم در دیوان عاالی مطارح   به Sandiganbayanصادره از 

ابتدا در دادگااه   ACDشعبه  ی(. در اوگاندا، آرا7۱97)استیونسون،  شودمی
مراتاب  )کاه در سلساله   رناد گیمای تجدیدن ر مورد تجدیدن رخواهی قرار 

قضایی کشور اوگاندا، میان دادگاه عالی و دیاوان عاالی قارار دارد( و تنهاا     
 (.7۱97)شوته،  شوندمیازآن در دیوان عالی کشور مطرح پس

عاادی بخاش    هاای دادگااه فساد ابتادا در   هایپروندهدر بوتسوانا تمام 
جاای طارح در   باه  اها دادگاهاین  ی، ولی تجدیدن ر از آراشوندمیاستماع 
تجدیدن ر معمول، در دادگاه رسایدگی باه جارم فسااد مطارح       هایدادگاه
صاادره از دادگااه    یاز دیوان عالی بوتسواناست(. آرا ایشعبه)که  شوندمی

ازآن مثل سایر احکاام صاادره از تماام شاعبات     رسیدگی به جرم فساد پس
اهی اسات، ایان   دیوان عالی در دیوان عالی تجدیدن ر قابل تجدیادن رخو 
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، UNODCمراتب قضایی بوتسواناست )دادگاه در سلسله ترینعالیدادگاه 
که دادگاه رسیدگی به جرم فساد در بوتسوانا فق  کاارکرد  (. ازآنجایی7۱9۰

آن  توانمیتجدیدن رخواهی دارد و هرگز نقش دادگاه درجه اول را ندارد، 
 گرفت. تجدیدن ر ویژه در ن ر شعبهرا دادگاهی مجزا یا 

(، بلغارساتان  7۱9۰درنهایت، حاداقل چهاار کشاور افغانساتان )زیماز،      
( و 7۱99(، ماالزی )ان اس تای،   7۱97، وکه، بلغارساتان،  7۱9۰)کوزموا، 

تخصصای مباارزه باا فسااد را      هایدادگاه( سیستم 7۱97اندونزی )شوته، 
. شاود میکه شامل هر دو دادگاه درجه اول و تجدیدن ر  اندکرده اندازیراه

ماوازی و جاام     هاای سیساتم این ساختار به ایان معناسات کاه در ایان     
مبااارزه بااا فساااد و نیااز   هااایدادگاااهای از تجدیاادن رخواهی، مجموعااه

تجدیاادن ر مبااارزه بااا فساااد باارای اسااتماع  هااایدادگاااهای از مجموعااه
 درجه اول مبارزه با فساد وجود دارند. هایدادگاه یتجدیدن رخواهی از آرا

قارار  بررسای  ماورد  مبارزه با فسادی که  هایدادگاه، 7شماره دولدر ج
و چهاار   بنادی دسته، بر مبنای ارتباطشان با سیستم قضایی معمول گرفت

 .به صورت مجزا ارایه شده استمدل یا طبقه 

 های مبارزه با فساد(: انواع دادگاه1جدول شماره )

 کشور مدل

 قاضی واحد
عماومی   هاای دادگااه قضات خاصای را در هماان   

عنوان قضاات ویاژه مباارزه باا فسااد منصاوب       به
، فرآیند تجدیدن رخواهی به همان صاورت  کنندمی

 رایج است.

 بنگهدش
 کنیا

 درجه اول دادگاه
تخصصی مباارزه باا فسااد، صاهحیت      هایدادگاه
مبااارزه بااا فساااد دارنااد،  هااایپروناادهدر  ایویااژه

ن عاالی  در دیاوا  هاا دادگااه این  یتجدیدن ر از آرا
 .شودمیمطرح 

 بروندی
 کامرون
 کرواسی
 نپال

 پاکستان
 سنگال
 اسلواکی
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 کشور مدل

 پویا هایدادگاه
دادگاه مبارزه با فساد ممکن است کاه در برخای از   

مهم فساد، نقاش دادگااه درجاه اول را     هایپرونده
فسااد   هاای پروندهدیگر  درخصوصداشته باشند و 

اند، شدهعمومی درجه اول بررسی هایدادگاهکه در 
نقش دادگاه تجدیدن ر را ایفا کنناد. تجدیادن ر از   
آرای دادگاه مبارزه با فساد در دیاوان عاالی کشاور    

 .شودمیمطرح 

در بوتسوانا )تنها کارکرد 
 تجدیدن ر دارد(

 فیلیپین
 اوگاندا

 دادگاه موازی جامع
مبااارزه بااا فساااد، شااامل   هااایدادگاااهسیسااتم 

تجدیادن ر   هاای دادگااه درجاه اول و   هاای دادگاه
 .شودمی

 افغانستان
 بلغارستان
 اندونزی
 مالزی

 

 نیاز است؟ هادادگاه. اندازه دادگاه: چه تعداد قاضی در این 7

ویاژه   هایدادگاهکه باید هنگام ایجاد  ایسادهفریبنده و  هایسؤالیکی از 
مبارزه با فساد در ن ر گرفته شود این اسات، چناین دادگااهی چقادر بایاد      

اشد. چه تعداد قاضی باید در این دادگاه جلوس کنند و اگار دادگااه   بزرگ ب
عنوان دادگاه مبارزه با فساد وجود نداشته باشد، چه تعداد یا شعبه خاصی به

فساد نیاز است؟ پاس  این سؤاالت باه   هایپروندهقاضی برای رسیدگی به 
ستگی قبلی داده شدند ب هایبخشدر  شدهمطرحکه به سؤاالت  هاییپاس 

دارد، تعداد قضات موردنیاز به این بستگی دارد که دادگاه تخصصی دادگااه  
. حتای باا در ن ار    هاا آندرجه اول است یا دادگاه تجدیدن ر یاا هار دوی   

گرفتن این عامل، کشورها ازن ار تعاداد قضااتی کاه بارای رسایدگی باه        
 با هم تفاوت دارند. گیرندمیفساد در ن ر  هایپرونده

ویژه مبارزه با  هایدادگاهنتصاب تعداد زیادی از قضات در مزیت اصلی ا
افازایش   هاایی دادگااه فساد واضح است، تااکنون یکای از اهاداف چناین     

و تعاداد زیااد قضاات موجاود بارای       هاا پروندهکارآمد  وفصلسرعت، حل
خصاوص در  باوده اسات. تحقاق ایان هادف باه       هاا پروناده رسیدگی باه  

زیااد اسات حقیقات     هاا آندر  شدهمطرح هایپروندهکشورهایی که تعداد 
دارد. ماثهً   دنباال بهخطر تعویق دعاوی را  هاپروندهدارد، چراکه تعداد زیادِ 
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 هاای پروناده در فیلیپین، مقررات اخیر به تأخیرهای داممای و طاوالنی در   

توجاه کارده اسات و تعاداد      Sandiganbayanدر دادگااه   شدهمطرح
اده اسات، برخای از منتقادین اعتارا      افازایش د  79باه   95قضات را از 

انادازه کاافی نیسات و تعاداد قضاات دادگااه       که این افازایش باه   اندکرده

Sandiganbayan  نفر برساد )استیونساون،    ۰5برابر شده و به  7باید
احتمالی نیز در افزایش تعاداد قضاات    ضعف نقطه سهاین،  باوجود (.7۱97
 دارد.تخصصی مبارزه با فساد وجود  هایدادگاه

یافتن قضات واجد  درموردضعف این است که اولین و آشکارترین نقطه
تخصصای تنهاا    هاای دادگااه ایجااد   . اگر هادفِ شرای  نگرانی وجود دارد

که  هدف این باشدنباشد و  هاپروندهافزایش تعداد قضات برای رسیدگی به 
ر پ ا  رتصاو اینرسیدگی کنند، در  هاپروندهقضات باسواد و باتجربه به این 

برانگیاز خواهاد باود،    کردن مناصب خالی با قضات بااستعداد کاری چاالش 
ای از قضاات باتجرباه   خصوص در کشورهایی که ازن ر داشتن مجموعهبه

هاای  دچار محدودیت هستند. عهوه بر این، با افزایش تعداد قضات دادگااه 
 تاری تخصصی، این مناصب برای متقاضیان احتمالی شکوه و جرابیت کام 

 (.7۱97خواهد داشت )شوته، 

های تخصصای وجاود   افزایش وسعت دادگاه درمورددومین نگرانی که 
هاا،  تار باه ایان دادگااه    دارد این است که باا اختصااص قضاات باتجرباه    

 بار شوند و تأثیری منفی های معمول دور میاستعدادهای قضاوت از دادگاه
ایان مشاکل    . در بسایاری از کشاورها،  خواهد داشات کل سیستم قضایی 

تواناد  قدر زیاد است کاه مای  حادی نیست، چراکه تعداد قضات باتجربه آن
ها را تحمل کند. ولی حداقل در برخی از شرای ، افزایش وسعت این دادگاه

قادر کاافی نباشاد، درنتیجاه     مجموعه قضات بااساتعداد ممکان اسات آن   
نحوه توزیا  قضاات بااساتعداد در میاان      درخصوصطراحان سازمانی باید 

 ها با جدیت این مسامل را در ن ر بگیرند.دادگاه

های مباارزه  مشکل سوم به مسامل مرکور مرتب  ولی مجزاست، دادگاه
باالیی برخوردار هستند.  سهمتبا فساد باید حتماً با قضاتی کار کنند که از 

هاای  ود، برخی از دادگاهشطور که در ادامه بحث میبه همین دلیل، همان
 هرچقدرکنند. ولی مبارزه با فساد از فرآیندهای گزینشی خاصی استفاده می
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هاای ویاژه بیشاتر باشاد، اِعماال      که نیاز به اساتفاده از قضاات در دادگااه   
هاای  ی دشوارتر خواهد بود. توساعه آزاردهناده در دادگااه   سهمتمعیارهای 

 براسااس رانی را نشاان داده اسات.   این نگ 7۱9۱تیپیکور  اندونزی از سال 
طراحی اصلی آن سیستم، هر شاعبه قضااوتی از دو قاضای اصالی و ساه      

رویاه گزینشای دقیقای     براسااس شده است، که  البدل تشکیلقاضی علی
طرفای شاهرت   و بی سهمتالبدل ازن ر شوند. این قضات علیانتخاب می

ه دادگاه تیپیکورت، نیاز به پس از ر ی دادگاه قانون اساسی مبنی بر توسعدارند. 
البادل  ها قضات علیتوجه تعداد قضات احساس شد، که ازجمله آنافزایش قابل

در این فرآیند پر کردن تمام مناصب جدید کاری دشوار بود، بلکاه   تنهانهبودند، 
تخلف قضات جدید وجود داشت، ایان وضاعیت    درموردای های فزایندهگزارش

یی اقبال کاار   مانناد و ن اارت،   ساهمت  براسااس ش حاکی از آن بود که گزین
 (.7۱9۰، بوت و شوته، 7۱97نداشته است )شوته و بوت، 

هاای  تعاداد قضاات دادگااه    درماورد گیاری  درمجموع، هنگاام تصامیم  
هاا و  دقات خاوبی   هتخصصی مبارزه با فسااد، طراحاان ساازمانی بایاد با     

بیات تعاداد   های افزایش تعداد قضاات را بسانجند و تاأثیر نارخ مطلو    بدی
و  ساهمت تأثیرات منفی و احتمالی افازایش قضاات بار     دربرابرقضات را 

هاای  سنگین کنند. در کشورهایی که تعاداد پروناده  صهحیت دادگاه سبک
ها فاراوان اسات،   ها زیاد است، ولی تعداد قضات باتجربه در آنفساد در آن
 کهزمانیکس، های بزرگ مبارزه با فساد معقول است، ولی برعوجود دادگاه
های تخصصی است های فساد که نیازمند بررسی توس  دادگاهتعداد پرونده

تار  های کوچاک محدود باشد و تعداد قضات باتجربه محدودتر باشد، دادگاه
ترین شارای  )کاه متأسافانه در اغلاب ماوارد      شوند. در سختپیشنهاد می

هاای فسااد زیااد    ای است که تعداد پروندهگونهطور است(، شرای  بههمین
 است و تعداد قضات بااستعداد بسیار اندک هستند.

 . گزینش و عزل قضات7

های مبارزه با فساد وضعیتی مشابه باا  در بسیاری از کشورها، قضات دادگاه
ها نیز مشابه قضات عادی دارند و فرآیندهای انتصاب، عزل و ن ارت بر آن

یز مشاابه قضاات دیگاری    ها نچنین شرای  و وضعیت فعالیت آناست، هم
 مراتب قضایی قرار دارند.ها در سلسلهسطح با آنای هماست که در مرتبه
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ای بارای قضاات فعاال در    باوجوداین، برخای از کشاورها قواعاد ویاژه    
خصوص در بحث انتصاب دارند. مثهً، گااهی  های مبارزه با فساد، بهدادگاه

ای  شادن قضاات ایان    اوقات قواعد انتصاب ویاژه یاا الزاماات واجاد شار     
ها خاص هستند. این الزامات به معنای داشتن سطح یا تجربه کاافی  دادگاه

عنوان قاضی دادگاه مبارزه با فسااد هساتند. در برخای از    قبل از انتصاب به
خصوص در کشور اسلواکی، قضات باید تأیید صهحیت شاوند،  کشورها، به

ای اسات کاه   تن سوءساابقه در ن ر گرفتن این الزام برای اطمینان از نداش
تواند فرد را مستعد دریافت رشوه یا دیگر اشکال نفاوذ نااروا کناد. ایان     می

های ویژه کیفری بود، الزام در کشور اسلواکی ابتدا محدود به قضات دادگاه
 (.7۱97شده است )استیونسون، ازآن به تمام قضات توسعه دادهولی پس

هاای  قواعد ویژه قضاات دادگااه  ها برای برقرار ساختن بیشترین تهش
انااد. قضاااتی کااه در مباارزه بااا فساااد در کشااور اناادونزی صاورت گرفتااه  

کنند، شامل قضات منصوب و نیز قضاات  های تیپیکورت جلوس میدادگاه
البدل )که معموالً وکه، اساتید حقوق، قضاات بازنشساته و   مشهور به علی

جایگااه قاضای    شاوند. متقاضایان  دیگر متخصصان حقاوقی هساتند( مای   
البدل باید از معیارهای گازینش بسایار مناسابی برخاوردار باشاند، در      علی

کمیته گزینش نمایندگان جوام  مدنی و نیز کارکنان دیوان عاالی فعالیات   
جمهاور باه   رییسکنند، قضات دادگاه تیپیکورت پس از گزینش توس  می

ن فعالیات  شوند و فق  برای یک دوره دیگر امکاسال منصوب می 5مدت 
هاای تیپیکاورت در   ، دادگااه 7۱۱7مقاررات اصالی ساال     براسااس دارند. 
هاا قضاات   پرداخت، که سه تان از آن نفری به صدور ر ی می 5های گروه
شده اسات تاا نفاوذ قضاات     البدل بودند، این سیستم برای این طراحیعلی

تواند ریسک فسااد  منصوب اصلی کمتر شود، چراکه نفوذ قضات اصلی می
بازبینی مقررات تأیید صاهحیت در   دنبالبهاین،  باشد. باوجودالتری داشته با

هاای  اعتباار دانساتن سیساتم قضاایی دادگااه     ، که در دوران بای 7۱۱1سال 
هر یاک از   رییستیپیکورت توس  حکم دادگاه قانون اساسی صورت گرفت، 

تواناد ترکیاب قاضای اصالی     شعبات قضایی )که یک قاضی اصلی است( می
 (.7۱97البدل را در هر گروه کاری مشخص کند )شوته، ر و قضات علیدیگ
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هاای مباارزه باا    قضات دادگااه  درموردفرآیندهای گزینش و عزل ویژه 
سیساتم قضاایی بیشاتر اسات،      ساهمت  درماورد هاا  فساد، وقتی نگرانای 

ترین تهدید درک شاده از ساوی   کنند. در اسلواکی مهمتر جلوه میمنطقی
تواناد قضاات را باه    آید، تهدیدی کاه مای  وجود مینه بههای مجرماشبکه

 درماورد ها بیشاتر  گیر یا فاسد تبدیل کند، در اندونزی نگرانیافرادی رشوه
های معمول و نیاز فسااد   رایج بودن نفوذ نخبگان قدرتمند جامعه بر دادگاه

 مند در ن ام دادگاهی است. فرآیندهای ویژه گزینش قضاایی بااوجود  ن ام
موردنیاز نیستند و اکثار کشاورهای دیگاری     سهمتای اطمینان از این، بر

های تخصصی مبارزه با فساد دارند، فرآیندهای انتصااب و عازل   که دادگاه
اند، گرچه عدم اتخاذ این فرآیندها به خاطر این است ای را اتخاذ نکردهویژه

ه اناد کاه فرآینادهای ویاژ    طور خواستهگراران این کشورها اینکه سیاست
ضروری نیستند. دلیل دیگر عدم اتخاذ این فرآیندهای ویژه این اسات کاه   

چنین به خاطر ساپردن  شکایات سیاسی یا عملی همیشه واضح نیستند. هم
این نکته نیز مهم است که فرآیندهای ویژه انتصااب قضاایی بارای حفاظ     

هاای  کافی نیست، این فرآیندها در بهترین حالت، یکای از مؤلفاه   سهمت
قضایی هستند، که بسته باه   سهمتتر برای حفظ ند راهبردی بزرگسودم

فرآینادها یاا    مساأله فضای خاص ممکن است ارزشمند باشند یاا نباشاند.   
معیارهای ویژه انتصاب زمانی خودنماایی بیشاتری دارد کاه قاوه قضاامیه      

باشاد، در ایان شارای  روش     های فسادمستعد نفوذ ناروا یا نفوذ در پرونده
 گزینش قضایی لغو خواهد شد. جایگزین 

. محدوده ماهوی صهحیت دادگاه مبارزه با فسااد: ایان دادگااه باه چاه      ۰
 کند؟هایی رسیدگی میپرونده

شاان باا هام تفااوت     های مبارزه با فساد در حیطه صهحیت ماهویدادگاه
های تخصصای مباارزه باا    دارند. اگر بخواهیم ساده بگوییم، در کنار دادگاه

هحیت متفاوتی در کشورهای مختلف دارند، سه جنبه دیگار را  فساد که ص
های ها جدای از تمایز میان صهحیتباید در ن ر گرفت )که البته این جنبه

هاا  اصلی و تجدیدن ری هستند که قبهً در موردشان بحث شد(. این جنبه
. وسعت جرم )که معموالً حجم 7خاص  جرایم. رسیدگی به 9اند از: عبارت
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باودن مقامااتی کاه در جارم      رتبهعالی. میزان 7گیرند( را در ن ر میپول 
 اند.ادعایی دخالت داشته

های مبارزه باا فسااد باا طیاف وسایعی از      اکثر دادگاه نوع جرم: -
مرتب  با فساد سروکار دارند. عهوه بر این، برخی  جرایمفساد و 
سااد  های مبارزه با فعنوان دادگاه باهای تخصصی که از دادگاه

تاری دارناد کاه    اند، در حقیقت صهحیت وسای  شدهبندیدسته
شاود، بلکاه   اقتصاادی مارتب  مای    جرایمشامل فساد و  تنهانه

. ماثهً در کرواسای   خواهاد باود  جادی نیاز    جرایمشامل دیگر 
برای رسیدگی به فسادهای بسایار   تنهانه USKOKهای دادگاه

ف وسایعی از  دارند، بلکه برای رسیدگی باه طیا   مهم صهحیت
، 7۱97، ر یدارند )شده نیز صهحیتمجرمانه سازماندهی جرایم

(. دادگاااه کیفااری  7۱۱۹، بالکااان اینسااایت،  7۱9۰ساالدی، 
تجدیدن ری که در معیت آن قرار  دادگاهتخصصی بلغارستان )و 

دارد و دادگاه تجدیدن ر ویژه کیفری است( نیز بارای رسایدگی   
دارناد  رم فسااد صاهحیت  شاده و نیاز جا   ساازماندهی  جرایمبه 

(. در اسلواکی دادگااه  7۱97، وکهی بلغارستان، 7۱9۰)کوزموا، 
شاده و قتال   ساازماندهی  جارایم کیفری ویژه برای رسیدگی به 

چنین این دادگااه باه جارم فسااد و     عامدانه صهحیت دارد، هم
(. دادگاه ویژه 7۱97کند )استیونسون، پولشویی نیز رسیدگی می

ای رسیدگی به جرم فساد و پولشاویی صاهحیت   بر تنهانهنپال 
کناد  دارد، بلکه به جارم خیانات باه کشاور نیاز رسایدگی مای       

(. بااارعکس، صاااهحیت برخااای دیگااار از 7۱9۱)پاااراجولی،  
خااص مارتب  باا     جرایمهای مبارزه با فساد به برخی از دادگاه

فساد محدودشده اسات. ماثهً، دادگااه سارکوب کساب درآماد       
طاور کاه از ناامش پیداسات، تنهاا      هماان  نامشروع در سنگال،

صهحیت رسیدگی به جرم کسب ثاروت از راه نامشاروع را بار    
عهده دارد، این جرم به معنای استفاده از ادارات دولتی یا ارتباط 

هاای عماومی اسات،    با ادارات دولتای بارای تصااحب بودجاه    
 مارتب  باا   فسادهایچنین این دادگاه صهحیت رسیدگی به هم
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(. 5۰-۹9ساازی را نیاز برعهاده دارد )لاوا، شاماره      جرم مخفی
جمهور ماکی سال و دیگران طرح توسعه دادگاه مرکور و رییس

اقتصاادی و ماالی را باا     جارایم تبدیل آن به دادگااه سارکوب   
 (.7۱9۰اند )جیبا، تر پیشنهاد دادهصهحیتی وسی 

هاای مباارزه باا    که صهحیت اکثار دادگااه  درحالی :وسعت جرم -
شاده  جای وسعت جرم تعریاف با استفاده از ماهیت جرم بهفساد 

های تخصصی مبارزه با فساد، است، در برخی از کشورها، دادگاه
توجاه  کنند که مبلغ در آن قابلهای رسیدگی میفق  به پرونده

هاای  ویژه کیفری تنها به پروناده  دادگاهباشد. مثهً در کامرون، 
ختهس عمده باشد، دیگار  کند که مبالغ ااختهسی رسیدگی می

های عادی ماورد رسایدگی قارار    های اختهس در دادگاهپرونده
( و در فیلیپین نیز اخیراً قاانون دادگااه   7۱9۰گیرند )ایلیاسو، می

Sandiganbayan  شااده اسات تااا صاهحیت اصاالی   اصاهح
ها از سقف خاصای تجااوز   های که مبالغ آندادگاه را به پرونده

 (.7۱97)استیونسون،  اند محدود کندکرده

های مباارزه باا فسااد    : در برخی از کشورها، دادگاههویت متهم -
توان دارند، یعنی می خاصی را جرایمفق  صهحیت رسیدگی به 

کننااد. مااثهً دادگاااه خاصاای رساایدگی ماای جاارایمگفاات بااه 
Sandiganbayan هایی را فق  صهحیت رسیدگی به پرونده

انااد شااده ه عمااومی اقامااهرتباادارد کااه علیااه مقامااات عااالی
(. جالب اینجاسات کاه برونادی صاهحیت     7۱97)استیونسون، 

دادگاه مبارزه با فساد خاود را بارعکس دادگااه فیلیپاین تعیاین      
کرده است، گرچه این دادگاه صهحیت وسیعی در رسیدگی باه  

تواناد باه   جرم فساد دارد، تنها دیوان عالی بروندی است که می
رتبه عمومی ازجمله وزرا، معاونین ت عالیاتهامات کیفری مقاما
رتبه رسیدگی ها، استانداران و قضات عالیوزرا، سناتورها، ژنرال

 (.7۱97کند )نیونکورو، 

 درماورد طور که در باال تأکید کردیم، هیچ پاس  درساتِ واحادی   همان
صهحیت ماهوی صحیح دادگاه مبارزه با فساد وجود ندارد. با توجاه   مسأله
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ه گفتیم، این امکان وجود دارد که برخی از مزایا و اشاکاالت مهام   چبه آن
ها را در کنار یک یا دو جنباه از ماوارد   محدود ساختن صهحیت این دادگاه

محدود کردن صاهحیت دادگااه    ،شده در باال بیان کنیم. اولین مزیتاشاره
ل طور که قبهً بحث شد، یکای از عواما  مبارزه با فساد بدیهی است، همان

ها تعداد قضات موجود در هر دادگاه است. گرچاه  یی دادگاهاکننده کارتعیین
افزایش تعداد قضات اسات، راه دیگار   یی اکارهای بهبود این یکی از روش

تواند مناب  خاود را بار روی   هاست، درنتیجه دادگاه میکاهش تعداد پرونده
هاا توسا    نتر هستند یاا رسایدگی باه آ   هایی متمرکز کند که مهمپرونده
تر است. دومین فایده احتمالی محدود کاردن  های تخصصی مطلوبدادگاه

های مبارزه با فساد سیاسی است. یکای از اهاداف چناین    صهحیت دادگاه
کان کاردن   هایی افزایش اعتماد عمومی به ن اام قضاایی در ریشاه   دادگاه

ه عمومی و رتبمؤثر فساد و مقابله با اعتقاد به مصونیت داشتن مقامات عالی
های تخصصی نیااز باه   چنین به این دلیل که دادگاه. همهاستآندوستان 

هااا گاااهی اوقااات وضااعیت اعتماااد عمااومی باااالیی دارنااد و قضااات آن
تری در مقایسه با سایر قضات دارند، بقای این دادگاه به اعتقاد دامم مطلوب

هاای  ندهضرورت وجود آن بستگی دارد. اگر بخش وسیعی از پروعمومی به
این  هردویاهمیت تشکیل دهند، های بیتحت بررسی در دادگاه را پرونده

شوند. این قسمت از انتقادها خیلی هم فرضای نیسات.   ها تضعیف میجنبه
اند که تعداد وسیعی مثهً در کشور نپال، منتقدین بر این حقیقت تأکید کرده

طاه باا ماادارک   هاای ویااژه در راب شااده در دادگااه هاای بررسای  از پروناده 
چناین در اسالواکی،   (. هام 7۱9۱دانشگاهی تقلبی بوده اسات )پااراجولی،   

کارد کاه بسایاری از    این حقیقت را برجسته مای  هارسانهپوشش منتقدانه 
هاای جزمای   شده در دادگاه ویژه کیفری شامل رشوهوفصلهای حلپرونده
باعث  مسألهن رسیدند، همیپوند می 7۱اند که گاهی اوقات به کمتر از بوده

هاا را  شده است تا فعاالن جوام  مدنی، محدودسازی صهحیت این دادگاه
 (.7۱97تر پیشنهاد کنند )استیونسون، های مهمبه پرونده

هاای  باوجوداین، الزم به ذکر نیست که محدودسازی صهحیت دادگااه 
وبی هاا ایاده خا   ها یا حداقل در بیشتر پروندهمبارزه با فساد در تمام پرونده

هاای معماول در   هاای تخصصای از دادگااه   رفته اگر دادگااه هماست. روی
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تار باه   های فساد بهتر باشند، اعطای صاهحیت وسای   رسیدگی به پرونده
هاای  های ممتااز دادگااه  های تخصصی به معنای آن است که جنبهدادگاه

بیشتر( باید در میان تعداد بیشاتری   سهمت، تخصص و اییکارتخصصی )
ها تقسیم شوند. عهوه بر این، حتی فسادهای کوچک نیز ممکان  ندهاز پرو

طور که به ن ر است مهم باشند، هم ازن ر تأثیر زیاد آن بر جامعه و هم آن
ای از فساادهای  دهناده شابکه  کوچک اجازای تشاکیل   رسد، فسادهایمی

بزرگ هستند. عهوه بر این، این ادعا که صهحیت وسی  برای رسیدگی به 
هاای مباارزه باا فسااد یاا      های جزمای اعتمااد عماومی باه دادگااه     هپروند
کناد، جاای فکار بیشاتری دارد     دولت را تضعیف مای  ضدفسادهای تهش

 (.7۱97)استیونسون، 

 . ارتباط با مقامات دادسرا5

صاورت مساتقیم باا    های تخصصی مبارزه با فساد بهدر اغلب موارد، دادگاه
هادهای قضایی مشابه در ارتباط هستند، باا  مقامات ویژه مبارزه با فساد یا ن

هاای  این تفاوت که صهحیت دادگاه مبارزه باا فسااد محادود باه پروناده     
در اقاماه دعاوی در    ACAاسات و گااهی اوقاات     ACAشده توسا   اقامه

هاای  دادگاه مبارزه با فساد صهحیت انحصااری دارد. در برخای از دادگااه   
هایی که تحت تأثیر دسته از دادگاهخصوص آن تخصصی مبارزه با فساد، به

ن ام تعقیبی حقوق مدنی فرانسه هستند، دادرسان و بازپرسان ویژه مباارزه  
اناد، ایان دساته از    شده های مبارزه با فساد ادغامبا فساد در سازمان دادگاه

صورت انحصاری نزد دادگاه اقامه دعوی کنند، گرچاه  توانند بهدادرسان می
شاده ازساوی دیگار نهادهاا را نیاز بررسای        داده ارجااع های ها پروندهآن

(، کااامرون 7۱97، تیاات، 7۱9۱کننااد. مااثهً در بروناادی )آی ام اف، ماای
( وضا  باه هماین صاورت     5۰-۹9( و سنگال )لوا، شاماره  7۱9۰)ایلیاسو، 

های مبارزه با فساد، دعاوی توس  دفتار  است. در مقابل در برخی از دادگاه
شوند، به این دلیل که این کشاورها نهاادی   امه میهای معمول اقدادستان
در این کشورها فاقاد قادرت    ACAندارند و یا به این دلیل که  ACAمثل 

طور مستقیم است. مثهً در مالزی و کنیا، دادستان عماومی  اقامه دعوی به
هاای مباارزه باا فسااد را دارد     قدرت اقامه دعاوی در دادگااه   (ACA)و نه 

 (.UNODC ،7۱97 ،EACC n.d، 7۱97گریزیلیوس،  )یوسف، مورنیاتی و
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مباارزه باا    دادگااه ها را در نین در افغانستان، دفتر دادستان کل پروندههمچ
( و در 7۱9۰، زیماز،  7۱97مادنی،  -کند )مرکز ادغام ن امیفساد طرح می

شاده توسا    برخی دیگر از کشورها، دادگاه مبارزه با فسااد دعااوی اقاماه   
ACA کنناد. ماثهً در اوگانادا،    ستانی معمول را رسیدگی مای یا مقامات داد

شاده توسا  مادیرکل    های مطرحشعبه مبارزه با فساد دادگاه عالی، پرونده
در اوگانادا( و نیاز دعااوی     ACAدادستانی عمومی و نانر کل دولت )نهاد 

شده توس  مقامات دفتار درآماد دولتای اوگانادا را موردبررسای قارار       اقامه
 (.7۱97، دهند )شوتهمی

کشور اندونزی مثال جالبی در این رابطه است، چراکه صاهحیت اقاماه   
دعوی در دادگاه تیپیکورت با ر ی دادگاه قانون اساسی اندونزی تغییر کرده 

صاهحیت اقاماه    ACA، تنها نهااد  7۱۱7است. براساس قانون اصلی  سال 
وسا   هاای مشاابهی کاه ت   بود، پروناده  KPKدعوی داشت، و نام آن نهاد 
شادند.  های عادی نیز بررسی میشدند در دادگاهدادرسان عادی مطرح می

، دادگاه قانون اساسای انادونزی ر یای صاادر کارد و در آن      7۱۱7در سال 
 درموردگونه ن ر داده بود که این سیستم دوگانه، ضمانت قانون اساسی این

این بود که برابر بودن در مقابل قانون را نقض کرده است. استدالل دادگاه 
اند، ممکان اسات در   دو متهمی که عمل مجرمانه مشابهی را مرتکب شده

دو دادگاه مختلف )که ترکیب دادگاه، فرآیند دادرسی دادگاه و نارخ صادور   
ها مختلف است( محاکمه شوند، که محال محاکماه   ر ی محکومیت در آن
 اقامه دعوی KPKکند، اگر کننده دعوی مشخص میشدن را شخص اقامه

کند در دادگاه تیپیکورت و اگر دادستان عادی اقامه کند در دادگااه عاادی   
ایان   7۱۱1(. باازبینی ساال   7۱9۰شاود )باوت و شاوته،    دعوی مطرح می

مربوط به فساد  جرایمحل کرد که تمام  صورتاینقانون، این مشکل را به 

و چاه دادساتان    KPKهای تیپیکورت اقامه شوند، حال چاه  باید در دادگاه
 عادی اقامه دعوی کند.

طلبان باید در ن ر داشته باشند این است که یکی از مساملی که اصهح
های تخصصی مبارزه با فساد به ارزیابی گسترده کارآمادی  کارآمدی دادگاه

دارناد.   نهاد یا نهادهایی بستگی دارد که حق اقامه دعوی در این دادگااه را 
نباشد، کال فرآیناد دادرسای دچاار      وقتی نهاد دوم کارآمد باشد و نهاد اول
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تارین  انادازه تاوان ضاعیف   دیگر، توان زنجیره بهعبارتشود، بهمشکل می
های تخصصای مباارزه باا    رسد که دادگاهنقطه اتصال آن است. به ن ر می

هاا عملکارد   شده در آنفساد در برخی از کشورها در مدیریت دعاوی اقامه
یعنی آن دسته از دعاوی که رسایدگی  اند، ولی بیشتر دعاوی )خوبی داشته

های تخصصی از اهمیت باالیی برخوردار است( اصهً ها توس  دادگاهبه آن
یا دفتر دادستانی این دعاوی را اقامه  ACAرسند، چراکه به این دادگاه نمی

هاای تخصصای   واق  نخبگان فاسد راضی هساتند تاا دادگااه    اند. درنکرده
ها بتوانند نفوذ آن کهزمانیفعالیت کند، البته تا بدون مداخله در کارهایشان 

کافی در دفتر دادستانی یا مجریان قانون داشته باشند تا در معر  تعقیاب  
تارین  اند که مهام قرار نگیرند. مثهً چندین منتقد در اسلواکی تصریح کرده

رتباه در دادگااه کیفاری ویاژه     ماداران عاالی  دلیل محکوم نشدن سیاسات 
 (.7۱97است )استیونسون،  مسألهن اسلواکی همی

ها نیز های تخصصی بر رفتار دادستاندر مورد میزان تأثیرگراری دادگاه
هایی صورت گرفته است. مثهً در کشور فیلیپین بسایاری از ناانران   بحث

اناد کاه دفتار دادرس دادگااه تخصصای در اغلاب ماوارد        خاطرنشان کرده
اسات، ماثهً در    Sandiganbayan دادگاهمسئول تأخیرهای طوالنی در 

شده بارای رسایدگی آماادگی نادارد و درخواسات      های در ن ر گرفتهتاری 
اناد کاه دادگااه    تعویق رسیدگی مکرر دارد. برخی از منتقدین تصریح کرده

Sandiganbayan تواند باا گرشات کمتار، عملکارد دفتار دادرسای       می
دعوی اشاتیاق نشاان    دادگاه را بهبود بخشد )مثهً برای به تعویق انداختن

بیناناه  ندهد(، باوجوداین برخای دیگار از منتقادین ایان روش را غیرواقا      
گویند که اصهح باید از دفتر دادستان  دادگااه شاروع شاود    اند و میدانسته

 (.7۱97)استیونسون، 

تری که وجود دارد این اسات کاه طراحاان ساازمانی بایاد      مهم مسأله
فساد تفکر کنند، مثهً به اجازای مختلاف    درمورد سیستم قضایی مبارزه با

های عادی، دادگاه تخصصای مباارزه   و یا دادستان ACAاین سیستم مثل 
صورت کلی بنگرند و سیستمی را طراحای  با فساد و بخش اجرای قانون به
 طور کارآمد در کنار هم کار کنند.کنند که اجزای مختلف آن به
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 گیرینتیجه

هاای  قضایی عادی در برخورد صحیح با پروندهناامیدی از نرفیت دستگاه 
های تخصصی مباارزه  فساد باعث شده است که بسیاری از کشورها دادگاه

هاای  هاایی کاه باه نفا  و علیاه دادگااه      با فساد را توسعه دهند. استدالل
هاایی هساتند کاه در    تخصصی مبارزه با فساد وجود دارند، مشابه استدالل

های فسااد مسااملی را   شوند، ولی پروندهیهای قضایی مطرح مدیگر حوزه
ترین اساتداللی کاه   برانگیز هستند. رایج کنند که مجزا و چالشمطرح می

وجاود   هاای فسااد  جهت ایجاد نهادهای قضایی ویژه برای بررسی پروناده 
هاای فسااد اسات،    وفصال پروناده  دارند، نیاز به کارآمادی بیشاتر در حال   

توان به مخاطبان داخلی و خارجی نشان می هاچنین با ایجاد این دادگاههم
داد کااه کشااور در مبااارزه بااا فساااد جاادی اساات. در برخاای از کشااورها،  

عادی در رسیدگی عادالنه باه   هایدادگاهمربوط به توانا بودن  هاینگرانی
، نقش مهمای در تصامیم   هادادگاهفساد، بدون فاسدشدن خود  هایپرونده

رساد  ارزه با فساد داشته است. به ن ر میتخصصی مب هایدادگاهبه ایجاد 
های تخصصای مباارزه باا فسااد را     که در بسیاری از کشورهایی که دادگاه

هاای  اند، عهقه به پرورش تخصص فنی که یکی از محارک تأسیس کرده
های تخصصی بوده است، ازن ر اهمیات در مرحلاه بعاد    ایجاد انواع دادگاه

 قرار دارد.

 هاای تخصصای   عملکارد دادگااه   یافتاه ن اام بی گرچه این نوشتار ارزیا
اندازه کاافی ساوابق   رسد که بهبه ن ر میاما ، مبارزه با فساد را انجام نداده

صورت ترکیبی بیان کارده اسات. در   های موجود مبارزه با فساد را بهدادگاه
اناد، ولای در برخای    های ویژه نقش مثبتی داشاته برخی از کشورها، دادگاه

هاایی کاه در   رها، نتایج ناامیدکننده باوده و برخای از دادگااه   دیگر از کشو
ای روبارو  هاا و اشاکاالت عماده   ابتدای فعالیت خود موفق بودند، با چالش

 شدند.

های تخصصی تا به تر موفقیت یا شکست دادگاهمن ور ارزیابی دقیقبه
هاای مناساب بارای بررسای     من ور ارزیابی دقیق مدلامروز و همچنین به

ت خاص، به تحقیقات بیشتری نیاز است. چنین تهشی به دسترسی مشکه
هاا )تعاداد   های اساسی پروندهای از دادهو در برخی از کشورها به مجموعه
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زماان  ها و متهمان، تحلیل مبتنی بر مادارک، مادت  ها، انواع پروندهپرونده
ارد. ها و قضاات نیااز د  دادرسی، احکام صادره( و اطهعات مربوط به دادگاه

 مندن امکه این اطهعات اساسی وجود ندارد، ارزیابی ایجاد تفاوت جایی در
گاراران، ایان   های تخصصی دشوار خواهد بود. ازن ر سیاستتوس  دادگاه

هاای  گاراری در ایجااد دادگااه   وضعیت به آن معناست که قبل از سارمایه 
و  هاای موجاود  جدید، به تحلیلی شافاف و مبتنای بار شاواهد از سیساتم     

 ها نیاز است.سازوکارهای آن

گیاری مشاخص شاود، بررسای دقیاق      فضاای تصامیم   کاه زمانیتنها 
رساد. در پااراگراف بعادی    های طراحی سازمانی معقول به ن ر مای گزینه

های مهمی که باید در ن ر گرفتاه  ها و انتخابای از سؤالفهرست خهصه
گیری تأثیرگارار  تصمیمتواند بر فرآیند شود، فهرستی که میشوند ارامه می

مبارزه با فساد مجزایی را تأسیس کرد یا خیلی سااده   دادگاهتوان باشد. می
های فساد اختصاص داد. دادگااه  تعدادی از قضات را به رسیدگی به پرونده

تواند به دعاوی رسیدگی کناد، باه درخواسات    تخصصی مبارزه با فساد می
ین کارها را انجام دهد. این دادگاه تجدیدن ر از آرا توجه کند و یا هر دوی ا

تواند وسی  یا کوچک باشد و صهحیتی وسی  یاا انادک داشاته باشاد.     می
توان ای برای انتصاب و عزل قضات در ن ر گرفت، میتوان قواعد ویژهمی

هاا در ن ار گرفات.    تری برای این دادگااه آیین دادرسی ویژه و شاید آسان
را در قضایی تخصصی مختلفی های ها مدلتوان برای ایجاد این دادگاهمی

برای این بعنوان بهترین رویکرد  واحدی رادرواق  هیچ رویکرد  ن ر گرفت.
طلباان بارای ایجااد    وقتای اصاهح   تاوان در ن ار گرفات.   هاا نمای  دادگاه
گیرند، باید با دقت مشکهت خاصی را که های تخصصی تصمیم میدادگاه
هاا بایاد   دارند مشاخص کنناد، آن   را هاقصد حل آن تخصصیهای دادگاه

ازمانی را در کشاور در ن ار   های سیاسی، حقاوقی و محای  سا   دیگر جنبه
فعالیت  یعواملی که ممکن است ایجاد محدودیت کنند یا بر نحوه بگیرند؛

 دادگاه تأثیر بگرارند.

 های مبارزه با فسادهای اصلی برای تأسیس دادگاهگزینه

نیاز است؟ آیا باه کارآمادی و تخصاص ایان     های تخصصی چرا به دادگاه
و عادم  هاا  این دادگااه  استقهلو  سهمتاست و یا به خاطر نیاز  هادادگاه
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های تخصصای نیااز اسات؟ آیاا     های عادی به این دادگاهدادگاه اعتماد به
دالیل دیگری نیز وجود دارند؟ آیا تن یم ساازوکارهای ویاژه، بهتارین راه    

 های جایگزین وجود دارند؟هاست؟ آیا روشبرای تعامل با این چالش

اولین مرحله برای انتخااب   یدادگاهچنین دالیل ایجاد مشخص کردن 
هاا مای   دادگااه ساازی  مدل تخصصی درخصوصهای مهم  پیشرو گزینهاز 

 :باشد که باید مدن ر قرار گیرد

ترین مراتب قضایی: مهمجایگاه دادگاه مبارزه با فساد در سلسله -
هاای تخصصای نقاش    اینجا این است که آیا دادگاهموضوع در 

هاای  دادگاه درجاه اول را خواهناد داشات و یاا نقاش دادگااه      
تاری  رتباه تجدیدن ر و یا هار دو دادگااه را، چاه دادگااه عاالی     

صهحیت بررسی احکام صادره ازسوی دادگااه ویاژه مباارزه باا     
 فساد را خواهد داشت.

دادگاه تخصصی مباارزه باا   اندازه دادگاه: چه تعداد از قضات در  -
فساد جلوس خواهند کرد و یا چاه تعاداد قاضای  ویاژه بررسای      

تواناد  ساازی مای  های فساد تعیین خواهد شد؟ تخصصیپرونده
مناب  موردنیاز برای اصهحات بیشتر را مصرف کناد. آیاا تعاداد    

فقادان   دلیال بهقضات برای این من ور کافی است؟ اگر قضات 
زشی ناکارآمد باشند و یا از تخصص کافی مناب  و تأسیسات آمو

صورت کلی به این موضوع پرداخات  برخوردار نباشند، آیا باید به
های خاصای از حقاوق مثال    که باید اولویت را به حوزهو یا این

 فساد معطوف کرد؟

های تخصصی مبارزه با فسااد:  محدوده ماهوی صهحیت دادگاه -
وفصال  هایی را حال وندهها چه پربه این معناست که این دادگاه

هاای فسااد   کنند، آیا صهحیت این دادگاه در رابطه با پروندهمی
وسی  است یا محدود؟ اگر صهحیت دادگاه محدود اسات، ایان   

 محدودیت چگونه است؟

رابطه میان دادگاه تخصصی مبارزه با فساد و دادستان تخصصی  -
ود داشاته  در کشور )البته اگر وج ACAمبارزه با فساد، مثل نهاد 

باشد(. تأثیرگراری دادگاه تخصصی مبارزه با فساد تا حد زیاادی  
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به ارزیابی گسترده تأثیرگراری نهاد یا نهادهایی بستگی دارد که 
 صهحیت اقامه دعوی در آن دادگاه رادارند.

ای برای گزینش، عازل یاا شارای  کااری     آیا باید مقررات ویژه -
د وجود داشاته باشاد؟   های تخصصی مبارزه با فساقضات دادگاه

شرای  استخدام سایر قضات  براساسها باید گرفتن آن کاربهآیا 
 مقایسه در سیستم قضایی کشور باشد؟عادی در سطح قابل

های مبارزه با فساد باید کامهً متفاوت از آیا آیین دادرسی دادگاه -
هاا بایاد مثال    ها باشد، یا آیین دادرسی این دادگااه سایر دادگاه

های معمولی باشد که دعاوی کیفاری مشاابه را بررسای    هدادگا
کنند؟ اگر ناکافی بودن آیاین دادرسای در سیساتم عماومی     می

هاا باشاد و اگار    سازی دادگااه ها یکی از دالیل تخصصیدادگاه
تواند یاا نبایاد   های عادی نمیآیین دادرسی این دسته از دادگاه

ای دادرسای ویاژه  به آیین  صورتاینتغییر کلی داشته باشد، در 
 ها نیاز است.در این دادگاه
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 پرونده فسادی

 که کره جنوبی را لرزاند
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 استیضااح ، با تصویب طارح  7۱97دسامبر  ۹پارلمان کره جنوبی روز جمعه 
او داد.  تیا کفااین کشاور ر ی باه عادم    یجمهوررییس، های ونئپارک گ

کره جنوبی از سمت خود تعلیق و اختیارات او به  جمهوررییس بیترتنیابه
در طارح استیضااح    هاای ون ئاین کشور تفویض شد. پارک گ ریوزنخست

و  فسااد ماالی  ، قانون اساسیاز سوی مخالفان دولت به تخلف از  شدههیته
 د.متهم شده بو ز قدرتسوءاستفاده ا

دوسوم نمایندگان نیااز داشات   ی که به ر  جمهوررییسطرح استیضاح 
مخالف به تأیید پارلماان رساید. هفتاه     یر  57 دربرابرموافق  یر  77۰با 

نفر از نمایندگان مستقل و مخالف دولت از طرح استیضااح   979 قبل از آن
 د.حمایت کرده بودن

زاده شاد. او اولاین فرزناد    دمگوگو -نگدر جو 9157فوریه  7پارک در 
و  9177های جنوبی بین سال کره جمهوررییسن ، سومیپارک چونگ هی

تار و یاک خاواهر    سو باود. او یاک بارادر کوچاک     -و یوک یانگ 9171
 .نکرده است ازدواجهرگز د و تر دارکوچک

مکان کردند و او تحصیهت به سئول نقل 9157پارک در سال  خانواده
س مقدماتی و دبیرستان را در این شهر انجاام داد و ساپس مادرک لیساان    

دریافات کارد.    917۰در ساال   دانشگاه سوگانگرا از  مهندسی الکترونیک
تحصیل کرد، ولی پس از ترور ماادرش   دانشگاه گرنوبلپارک مختصراً در 

 .را ترک کرد فرانسه
گواناگ یاک   -مادر پارک در تئاتر ملی کره در سئول توس  ماون ساه  

 د.کشته شا  917۰اوت  95در  بود کره شمالیطرفدارای متولد ژاپن که کره
مسائول ارشاد    گیاو -پادرش نیاز از ساوی کایم جاه      کاه یتاا وقتا   کپار

 در .شاد محسوب می بانوی اولترور شد،  9171اکتبر  77در  -اطهعاتش
الفین سیاسای پادرش بودناد بادون     شد فعالینی که مخاین زمان، ادعا می

از اولویات   اقتصاادی حقوق بشر نسابت باه توساعه     و شده دلیل بازداشت
رفتار باا   ، پارک نسبت به نحوه7۱۱7در سال ه است. بودکمتری برخوردار 

 د.فعالین در این دوره ابراز تأسف کر

 ریشه بحران

ت باه  یرا از مسند قدرت و مسئول یاریبس یه در کره جنوبک یازلزلهاما 
 یش در پا یپا  چناد مااه  اتفاق افتاده اسات؟   ییده، حول چه ماجرایشکر یز

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B2_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A6%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A6%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%DA%86%D9%88%D9%86%DA%AF_%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
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ه ک، شبکدوستان خانم پاراز  یبرخ ان به نفوذیاز دانشجو یاعترا  گروه
ل، یسا -سن یخانم چو یات تبلت شخصیاز محتو یسیبیتیج یونیزیتلو

و  یاسناد دولتا  یه برخکرد کمنتشر  یجمهور گزارشرییس یمیدوست صم
 .شدیرا هم شامل م کخانم پار یهاین متن سخنرانیهمچن

وبی کره جنا  یجمهوررییسسال از دوستان نزدیک  ۰۱چوی به مدت 
است که بدون داشتن سامت دولتای باه کااخ ریاسات جمهاوری سائول        

از  یهاا گئون که خانم پارکشود ین گفته میوآمد داشته است. همچنرفت
ن یا البتاه هماه ا   یجمهور کره جناوب رییسن زن بوده است. یدان پدر ایمر

ست. باه نوشاته   ینبوده و ن یاچ فرقهیه عضو هکرده و گفته کادعاها را رد 
با  یدوست قیازطرگرشته  یهاسال یط یکره جنوبی، خانم چو یهارسانه
ست دبه یه قبهً در کره جنوبی قدرت داشته، ثروت هنگفتکو پدر او  کپار

 یاک افت رشاوه و نزد یو در یرانت اطهعات قیازطرن ثروت یآورده است. ا
 .شده استبودن به منب  قدرت حاصل

 یفا کیت، خاودش شخصااً   گفتاه اسا   یادر مصاحبه یراننده خانم چو
در اواخار   کخاانم پاار   یغات انتخاباتیتبل یها پول نقد را براونیلیم یحاو
ورود باه   یبارا  کمنتقل کرده اسات. در آن زماان خاانم پاار     911۱دهه 

اش را یغاتیتبل یهانهیاز هز یارد و ناهراً بخش عمدهکیپارلمان تهش م
اسات. در   کارده اخت نون دردسرساز شده پردکه اک یمین دوست صمیهم

ناد در  کاقدام  یجمهوراستیپست ر یخواست برایاو م یوقت 7۱97سال 
بهاره بارده اسات.     یخاانم چاو   یماال  کما کاز  یغات انتخاباتیان تبلیجر

ن زن یرا هم هم کخانم پار یهایه متن سخنرانکشود ین گفته میهمچن
 .است کردهیم میتن 
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 ازی، امت7۱97سال سئول در  یرجمهواستیاخ رکبه  کبا ورود خانم پار
ردن دانشاگاه  کا ن آن، مجباور  یه نخسات کا شود یآغاز م یچو یهایریگ

 7۱9۰ساال  ن بوده است. در یینمرات پا وجود بارش دخترش یسئول به پر
ت که از شار کا دهاد  یارانش دساتور ما  یاز دست یکیشخصاً به  کخانم پار

ش دوست خاانم  کماله کسازان از قطعه یکیبا  یبخواهد قرارداد یوندایه
 هازار  ۰۰معاادل   یرقم یخانم چو ین قرارداد برایند. اکبوده امضا  یچو

 .دالر پورسانت داشته است
اش را باه  یغاات یتبل یارهاا که کن مجبور شده یهمچن یوندایت هکشر

دالر  هازار  7۹۱باا ساود    یبسپارد؛ قرارداد یه خانم چویت مورد توصکشر
شور باا خاانم   کراشتن اطهعات محرمانه ان گیدرم و اشاو و خانواده یبرا
ازجمله کسانی وی  .جمهور کره جنوبی استرییسگر اتهامات ی، از دیچو

کره جنوبی مشارکت داشات و باه   « کی اسپورت»است که در ایجاد بنیاد 
دالر بارای انجاام تبلیغاات     هاا ونیا لیدساتیابی او باه م   مسألههمین دلیل 

دردسرساز  7۱97در سال « پارک»مختلف دولتی و ریاست جمهوری برای 
 ت.شده اس

و  یدولتا  یهاا مقام یبرخ ییجادر جابه یسپس مشخص شد خانم چو
جمهور هام نقاش   رییسها و مشاوران سازمان یبرخ یهادر عزل و نصب

اماا مااجرا    شد. یمردم یهاه باعث آغاز اعترا ک یداشته است؛ موضوع
 یبرخا  یزساو ه موضاوع پرداخات پاول ا   کا ش رفات  یتار پا  یجد یزمان
 ریا ه زکش آمد یپ یو ورزش یاد فرهنگیبندو به  یارهکبزرگ  یهاتکشر
 -سن یشوند. چویل اداره میس -سن یت چویریجمهور و با مدرییسن ر 

و  یوناادای، ازجملااه هیارهکااباازرگ  شاارکت 5۱ل مااتهم اساات از یساا
افات  یدر یماال  کما کدالر  ونیا لیم 75مجموعاً حادود   یسامسونگ، مبلغ

 .رده استک

 لیا دلبهکره جنوبی از مردم این کشور  جمهوررییسبا ادامه اعتراضات، 
 یخاواه هاای وی معاررت  دسترسی یکی از کارمندانش به متن ساخنرانی 

، رهبر حازب مخاالف دولات، پاارک     جمهوررییسپس از عررخواهی . کرد
« آماه -چاو مای  »متهم کارد.   یطلبگئون های را به عدم صداقت و قدرت

او درک درستی از کل وضعیت نادارد و   :اتیک کره گفترهبر حزب دموکر
 .حفظ قدرت به هر طریقی است دنبالبهفق  
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، شاد ها که با اعتراضات مردمای نیاز مواجاه    در پی انتشار این گزارش
 رییسو  یجمهوررییسمشاور  9۱کره جنوبی، دو وزیر کابینه،  ریوزنخست

عفا داده و یاا برکناار   خود اسات  یهاکارکنان نهاد ریاست جمهوری از سمت
جمهور کره جناوبی  رییسازداشت دو نفر از معاونان اسبق ب ازآنپس .شدند

 .شدن بحران ریاست جمهوری در این کشور شد تردهیچیموجب پ
صدها موج اعتراضات مردمی به کاخ ریاست جمهوری رسید و  تیدرنها

اخ ریاسات  های اطاراف کا  هزار نفر از مردم کره جنوبی با تجم  در خیابان
افشاا شادن   شادند.  جمهور این کشور رییسی ریگجمهوری، خواهان کناره

جمهور کره جنوبی موجب شد تا محبوبیت وی به کمتر رییسی هاییرسوا
 .است سابقهیاز پنج درصد برسد که این در طول تاری  ب

 
پارک برای نجات دادن دولت سائول از بحاران سیاسای، باا واگاراری      

منتخاب نماینادگان،    ریا وزات خود باه پارلماان و نخسات   بخشی از اختیار
 یمردما  یهاا زمان با ادامه اعترا ه همکره کجمهور رییس .موافقت کرد

فشاار باود،   اش هام تحات  یاسا یمخالفان س یسئول از سو یهاابانیدر خ
نار و چهره موردن ر مخالفاان  کر را بریوزضاح ابتدا نخستیفرار از است یبرا

نار و به خاطر اتفاقاات  کاز مشاورانش را هم بر یاریاو بس رد.کن یگزیرا جا
ه با بازگشات  ک کخانم پار یعررخواه نمود. اما یداده از مردم عررخواهرخ

 یاسا یزمان بود، نتوانست سرنوشت سشور و بازداشتش همکبه  یخانم چو
موافق در برابر  ر ی 77۰ندگان پارلمان کره جنوبی با یر دهد و نماییاو را تغ

 .دادند یر  ایگئون ه کق پاریمخالف، به تعل یر  57
 و م هم منجار شاد  کاف در حزب حاککره جنوبی، به ش یاسیطوفان س

ردناد از  کاعاهم   یحزب سامه ناور  یعنیم کندگان حزب حایاز نما نفر 71
 ینناد؛ اقادام  ک سیتأس یدیاند و قصد دارند حزب جدشده ن حزب خارجیا
 پارلمان انداخت.ت در یثرکن حزب را از ایه اک
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فسااد   درماورد ق یکره جنوبی در ادامه تحق یمأموران دادستانهمچنین 
ن یشده ا جمهور بازداشترییس، ئون هایگ کان پاریمربوط به اطراف یمال
را هام بازداشات    یبازنشستگ یصندوق مل رییسو یپ-ونگیشور، مون هک

تاا مشاخص شاود     ندردک
 ن فسااد ازآنچاه  یا دامنه ا

شاد،  یر متصو نیازاشیپ
صاندوق  . تر استگسترده

کااره  یبازنشسااتگ یملاا
 ۰59ش از یبااا باا جنااوبی

ه، یدالر سااارما اردیااالیم
 ین نهاد بازنشساتگ یسوم

اساات و جاازو  یباازرگ دن
 یاریسهامداران عمده بس

بزرگ کاره   یهاتکاز شر
، ین نهاد دولتا یرمجموعه ایز یهاتکاست. شر ازجمله سامسونگ جنوبی

 .دهندیل مکیاز اقتصاد کره جنوبی را تش یمین ییتنهابه

ه باا  کا  یماتهم اسات باه خااطر ارتبااط      یصندوق بازنشساتگ  رییس
بازرگ   یهاا تکاز افاراد در دفتار او داشاته شار     یا برخا یا جمهاور  رییس

ن ر خانم  ریه زک یفاعرانتیاد غیبندو رده به کن نهاد را وادار یرمجموعه ایز
ناد  یگویکاره جناوبی ما    یهانند. رسانهک یمال کمکشده، یاداره م کپار

استش بار صاندوق   یش از دوره رین متهم است پیو همچنیپ-ونگیمون ه
ن یا ره بوده، از نفوذ خاود بار ا  کر بهداشت یوز کهیزمان یعنی، یبازنشستگ

از  یکای ادغام  یدالر اردیلیم ۹ن نهاد از قرارداد یرده تا اکصندوق استفاده 
 کاز پاار  ریا غ .ناد کت یت سامسونگ حماکره در شرکبزرگ  یهاتکشر

ر در یاخ یاسیس ییگر رسواید یجمهور کره جنوبی، قربانرییس، ایهگئون
 یو یهایسازمان ملل و بلندپرواز پیشینل کر یمون، دبکیشور بانکن یا

ه ناامزد  کصد داشت مون قکیکره جنوبی است. بان یجمهوراستیر یبرا
در انتخاباات   ایهگئون کپار یبه رهبر یار سامنورکم محاف هکحزب حا

ت یا ها، محبوبیر باعث شده تا در ن رسنجیاما پرونده فساد اخ ؛شود یبعد

 کند. دایاهش پکشدت او به

http://hamshahrionline.ir/details/44197/world/asia
http://hamshahrionline.ir/details/44197/world/asia
http://hamshahrionline.ir/details/44197/world/asia
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 تست آالیندگی در دستکاری« واگنفولکس»رسوایی 

 میلیارد دالر 81خسارت برآورد شده: بیش از 
 خودروسازیشرکت چند ملیتی  یکگروه فولکس واگن  7۱95در سپتامبر 

در تسات  باه جارم تقلاب     تولیدکننده خودروی جهان ترینو بزرگ آلمانی
 آمودیو  نواگفولکسمیلیون عدد  99های بیش از آالینده دهندهتشخیص
بودناد باه    شدهفروخته 7۱95تا  7۱۱1 هایسالدر طول  که خودصادراتی 

هاای ایان شارکت    دام افتاد. این جعل اسناد باعث شد که تماامی ماشاین  
 دهمتحا ایااالت  زیسات محای  آژاناس حفانات    هاای آزموناستانداردها و 

هاای قاانونی   بار بیشاتر از محادودیت   ۰۱سپری کند که  درحالیرا آمریکا
 کردند.میزیست محی وارد  نیتروژن اکسید

 تولیدشاده هاای  و ساایر آالیناده   (NOX) کسید نیتاروژن های اآالینده
هاای زودرس اسات. نتاایج یاک     توس  خودروها، عامل بسیاری از مارگ 

های آالینده اثر بر نفرهزار  5۹، ساالنه آمریکادهد تنها در مطالعه نشان می
واگان  فاولکس به بازند. بنابراین، اتهامی که ناشی از دود خودروها جان می

ای کوچکی نیست. این خودروساز آلمانی پریرفت که با نصب خط وارد شد،
میلیون خودروی دیزلی خاود در سراسار جهاان، ایان      99افزاری روی نرم

امکان را فراهم آورد تا خودروهایش بتوانناد باا پاایین نشاان دادن حجام      
را  آمریکاا  نیتاروژن  اکساید های مربوط به آالیناده  آالینده تولیدی، آزمون

محاض  ها ایان خودروهاا باه   افزار کنترل آالیندهاما نرم .ندبگرار پشت سر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%DA%A9%D8%B3%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A6%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A6%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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خروج از البراتاوار غیرفعاال شاده و خاودروی مرباوط شاروع باه انتشاار         
 .ردکمجاز می ازحدبیشبرابر  ۰۱ به میزانها آالینده

 استعفای مدیرعامل
، مادیرعامل  «ماارتین وینترکاورن  » رساوایی در نخستین واکنش باه ایان   

گن از سمت خود استعفا کرد؛ این کمپانی همچنین مبلاغ  وااجرایی فولکس
دالر بارای   میلیاون  7۱۱و میلیاارد   7میلیون یورو معادل  5۱۱میلیارد و  7

مقابلااه بااا عواقااب مااالی ایاان اتفاااق تخصاایص داد. امااا سااهامداران و   
چراکه در چهاار روز نخسات    با عواقب بیشتری روبرو شدند؛گراران سرمایه

سپتامبر، ارزش سهام  9۹ن رسوایی یعنی از تاری  پس از مشخص شدن ای
 .میلیارد یورو تنزل یافت 77کاهش، به  سومیکواگن با کمپانی فولکس

هاا، ادعاای غرامات، دعااوی حقاوقی و      که تمام جریماه محض اینبه
مشخص شاود، ایان اتفااق     شدهدستکاریهای فراخوان خودروهای هزینه

در نشت نفات در   (BP) پترولیوم بریتانیابرای بریتیش  آنچهتواند مانند می
پیش آمد، باه یاک شکسات بازرگ     « واتر هوریزوندیپ»سکوی حفاری 

غول خودروسازی آلمان تبدیل شود. تازه نباید فراموش کرد کاه بارخهف   
برای بریتیش پترولیوم رخ داد تنها یاک حادثاه باود و     آنچهواگن، فولکس

 .عمدی در کار نبود

این حق را دارد تا نسبت به این تقلب  آمریکاگستری بنابراین وزارت داد
آورد. ساایر   باه عمال  کرده و تحقیقات خود را از ایان کمپاانی    جرم اعهم

را کاه   یجرایمرا دنبال کرده و  کره جنوبیکشورهای جهان نیز باید مسیر 
در این مدت مرتکب شده را کشف کنند. گرچه تعداد کمی از  واگنفولکس

کنند، اما این اتهام نی اقدام به خرید خودروهای دیزلی میچی خودروسواران
درنگ در برابر آمارها ممکن است باعث شود تا دولت چین بی واگنفولکس

آمیز این کمپانی نسبت به جنبه اقتصادی ساوخت بارای   اغراق هاگزارشو 
 .موتورهای خودرو، مقابله کند

، یکی از اهاداف  فروش خودروهای دیزلی پاک، در سطح بسیار گسترده
و ربودن گوی سابقت   آمریکاواگن برای سرکوب رقبا و بازار اصلی فولکس

خودروساز جهان بوده است. اما هدف  ترینبزرگعنوان از تویوتای ژاپن، به

 .ویران شدن است درحالاکنون داشت، هم درن روینترکورن  که باشکوهی
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جزییاات شاهرت    زیااد در  دقتبهوینترکورن یک مهندس صنای  است که 

 .اطهع بوده باشدافزار بیدارد بنابراین امکان ندارد از نصب این نرم

آورد که آیا دیگار   وجودبهواگن، این تردیدها را برمه شدن راز فولکس
اند تا بتوانناد از  خودروسازان هم تاکنون دست به کههبرداری مشابهی زده

 طاور هماین تاندارد اروپاا و  اس نیتروژن اکسیدآالیندگی  آزمودن هایآزمون
دبلیو و مرسدس بناز،  ام، بیفعهًاکسید کربن گرر کنند یا خیر؟ آالینده دی

واگن، بهفاصله اعهم کردند که هرگز دسات باه   دو همتای جدی فولکس
یی، بارخهف همتایاان   آمریکاا کام، ناانران   اناد. دسات  چنین اقدامی نزده

کنناد  مختلف از خودروها می هایونآزماقدام به گرفتن  ر ساًاروپایی خود، 
 چهتا مطمئن شوند تولیدکنندگان درباره کیفیت خودروهای تولیدی خود تا 

 .گوینددرست می اندازه

 

 ورلدکام رسوایی در حسابرسی کمپانی

 میلیارد دالر 011خسارت برآورد شده: 
 باود، اماا   آمریکاکمپانی ورلدکام زمانی دومین کمپانی بزرگ تلفن راه دور 

مشخص شد که مادیران اجرایای ایان کمپاانی ساود ایان شارکت را در        
اند کاه پاس از   میلیارد دالر باالتر از سود واقعی اعهم کرده 99حسابرسی، 

اعهم  7۱۱7میلیارد دالری، ورلدکام در سال  99مشخص شدن این حفره 
 تارین بازرگ هاا  ورشکستگی کرد. این کههبرداری حساابداری، تاا ساال   

هاا  ایان رساوایی، ده   دنبالبه .بود آمریکادر تاری  حسابرسی  کههبرداری
، مادیرعامل ایان کمپاانی در ساال     «برنارد ابرز»هزار شغل از بین رفت و 

 .سال حبس محکوم شد 75، به 7۱۱5
شرکت ورلدکام که یک شرکت مخابراتی است توس  آقای ابرز متولاد  

در  و شاد  تأسایس  آمریکاسی سی پی  میکانادا پس از مهاجرت به ایالت 
بورس، سهام دوماین شارکت    ازطریقآقای برنی ابرز توانست  9117سال 

را از چناگ شارکت    (MCI) آی-سای -امموسوم باه   آمریکاتلفن راه دور 
ورلدکام در اوج موفقیت آن  هایداراییدرآورد. ارزش  (BT) برتیشین تلکام

سابک مادیریت    یکارگیربهشد. ابرز با میلیارد دالر برآورد می 975معادل 
 بارای بازارسازی  ازطریقرا به چنگ آورد و  هاشرکتخاص، نخست سهام 
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هااا بااه ثااروت زیااادی کااارگیری کاااهش هزینااههااا و روش بااهسااهام آن
 .یافتدست

 
فشاار مادیریت    دربرابار دهد که حسابرسان شرکت تحقیقات نشان می

عادد اجارای   های متاند و نمونهبرای فریب سهامداران مقاومت نشان نداده
بینانه بارای اراماه تصاویری غیرواقعای از وضاعیت      روش حسابرسی خوش

شاود مادیران مهااجم،    گرفته است. گفتاه مای  شرکت به سهامداران انجام
اناد. بازنادگان اصالی توطئاه ورلادکام،      حسابرسان منفعل را از کار انداخته

کماه  های بازنشستگی هستند. دادگاه پس از محاسهامداران جزء و صندوق
چینی و کههبرداری که منجر به فروپاشای  برنی ابرز وی را به اتهام توطئه

داشتن ترفند اصلی وی باال نگه .ع یم مخابرات ورلدکام شد مجرم شناخت
صاد  قیمت سهام بوده است. درنتیجه تخلفات وی، سهامداران ورلدکام یک

ند. ترفند اصلی و هشتاد میلیارد دالر زیان دیدند و بیست هزار نفر بیکار شد
هاا در اواخار دهاه    که باعث فریب سهامداران شد حباب قیمات  مدیرعامل

 .کردند این روند همیشه ادامه داردبود که سهامداران تصور می 911۱

 

 «انرون»سوایی در حسابرسی شرکت ر

 میلیارد دالر 11خسارت برآورد شده: 
لی که از آن ، در یک رسوایی بزرگ ما7۱۱9در سال « انرون»غول انرژی 

شاود، ساقوط   یاد می آمریکاترین پرونده ورشکستگی تاری  عنوان بزرگبه
ای و جالب ازسوی مادیران خاود، باه    کرد. این کمپانی، با یک تقلب حرفه

شبه شاهد ناپدید  این رسوایی، هزاران کارمند یک دنبالبهزیر کشیده شد. 
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دالر و  1۱نیاز از  ارزش سهام انارون   ،شدن حساب بازنشستگی خود بودند

 .سنت سقوط کرد 77سنت به تنها  75

عناوان تولیدکنناده و فروشانده    باه  91۹5انرون فعالیت خود را در سال 
ترین شارکت انارژی جهاان    سرعت به بزرگسنتی انرژی شروع کرد و به

بنادی فورچاون   رتباه  براسااس ایان شارکت    7۱۱9تبدیل شد. در آوریال  
(Fortune ) خاود  باه  آمریکاا شارکت بازرگ    5۱۱ن رتبه هفتم را در بای 

انرون درخواسات ثبات ورشکساتگی     7۱۱9اختصاص داد. در دوم دسامبر 
این غاول ع ایم، پیامادهای مهمای بارای       شتابان وکرد. سقوط ناگهانی 

سهامداران، کارکناان، طلبکااران و حسابرساان داشاته      ازجملهذینفعان آن 
حساابداری انارون    ایهرسواییبرای حرفه حسابداری نیز  درمجموعاست. 

 پیامدهای مهمی داشته است.

 تاریخچه انرون

ساتون  واز ادغاام دو شارکت گااز طبیعای ه     91۹5شرکت انرون در ژومیه 
(Houston Natural Gas )   و شرکت اینتر ناور(Inter North)   باه

فروش گاز  یزمینه دراین شرکت فعالیت خود را  91۹1آمد. در سال  وجود
تاجر  ترینبه بزرگها پس از اندک زمانی این شرکت طبیعی شروع کرد. تن

 براسااس ی شامالی و انگلساتان تبادیل شاد. ایان شارکت       آمریکاگاز در 
 Mckinsey and)کینساای و کمپااانی پیشاانهاد مشاااور خااود مااک 

Company)  و رهبری مدیرعامل سابق خود جفری اسکیلینگ(Jeffrey 

Skilling) ت خطر تغییر یافات  از یک شرکت انرژی به یک شرکت مدیری
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 کارد. که هر چیزی از کاالهای گوناگون تا مشتقات مختلف را مبادلاه مای  
خاالق ایاده    (Wendy Gramm)گرام شود که خانم وندیالبته گفته می

ورود اناارون بااه قراردادهااای آینااده و اوراق مشااتقه اناارژی بااوده اساات.  
یون گرام همان کسی است که جورج بوش وی را به ریاسات کمیسا  وندی

 Phil) فیاال گاارام، سااناتور شااوهرگرامن ااارت اناارژی فاادرال برگزیااد. 

Gramm ) دولتای بار فعالیات انارون،      هاین ارتبا برچیدن تقریباً تمام
 ورده کرد.آآرزوی دیرینه این شرکت را بر

یکی دیگر از خصوصیات انارون اساتفاده گساترده از واحادهای دارای     
پرخطار و   هاای فعالیات مسیر وارد  تنها از اینمقاصد خاص است. انرون نه

درسات در ترازناماه    باه نحاو  خاود را نیاز    هاای بدهیشد بلکه می پنهان
مارزی قیمات   شرکت بارون  7۱۱۱کرد. انرون با ایجاد حدود منعکس نمی

کرد. وقتی ایالتی مانند کالیفرنیا برای عقد قرارداد به انرژی را دستکاری می
 هاای شارکت ز قراردادهاای خاود باا    کرد، انرون یکای ا انرون مراجعه می

آور با مشاتریان واقعای خاود    سرسام هایباقیمتداد و اقماری را نشان می
ایان، انارون باا انتقاال تعهادات خاود باه         بر عهوهکرد. قرارداد منعقد می

 کرد.گزارش می استریتوال، سودهای ساختگی را برای هاشرکتگونه این
 ریاایس( Keneth Lay)لاای کناات تگزاسای باا پیااروزی باوش، دوساات   

انرون دوچندان شد. کنت لای   هایطرحگسترش  هایفرصتمدیره، هیأت
باود و در ایان مساند باا      شدهانتخابعضوی از گروه انتقال بوش  عنوانبه

طور مساتقیم بارای   جمهور، بهرییسمعاون ( Dick Cheney)دیک چنی 
 کرد.انرژی کار می هایسیاستتدوین 

ادهای اواخر دوران حیات این غول ع یم نکات جالبی و روید هافعالیت
 دارد.

انارژی باا    هایسیاستکنت لی برای بحث درباره  7۱۱۱آوریل  97در 
 7۱۱9اوت  77و  9۰جمهاوری مهقاات کارد. در    رییسدیک چنی معاون 
اطمیناانی   وقات هیچای به کارکنان خود، اعهم کرد که کنت لی طی نامه

 7۱۱9اوت  95ه رشد انرون وجاود نداشاته اسات. در    اندازه آن روز درباربه
معاون توسعه شرکت طی یادداشتی  (Sherron Watkins)شرن واتکینز 

هاای  به آقای لی نگرانی خود را درباره گرفتاری شرکت در اماواج رساوایی  
 حسابداری گوشزد کرد.
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ساهم   5۱۱اسکیلینگ مدیرعامل سابق شارکت،   7۱۱9سپتامبر  97در 
 79ت. البته قبل از آن در پایاان ژومیاه کنات لای معاادل      شرکت را فروخ

، لای باه   7۱۱9ساپتامبر   77میلیون دالر از سهام انرون را فروخته بود. در 
ساال   9۱کارکنان شرکت گفت سهم انرون بسیار ارزشامند اسات و طای    

 درصد افزایش ارزش خواهد داشت. ۹۱۱آینده 
ماهاه ساوم   ن برای سهمیلیون دالر زیا 77۹، انرون 7۱۱9اکتبر  97در 

میلیارد دالر کاهش در حقوق صااحبان ساهام را افشاا     7/9گزارش کرد و 
نادرو  اهای اقماری بود کاه توسا    کرد که بخشی از آن مربوط به شرکت

و  7۹شاد. در  معاون مالی شرکت، اداره مای  (Andrew Fastow)فستو 
دربااره   داری و وزیار بازرگاانی  کنات لای باا وزیار خزاناه      7۱۱9اکتبر  71

مشکهت انرون صحبت کرد. کابینه تصمیم گرفت در این موضوع دخالات  
 نکند.
انرون اعهم کرد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار  7۱۱9اکتبر  79در 
در رابطه با تضاد مناف  احتمالی مربوط به رواب  ایان شارکت    SEC آمریکا

 ۹ت. در های اقماری، تحقیقات رسمی خاود را شاروع کارده اسا    با شرکت
ساال گرشاته خاود بارای      5های مالی انرون اصهح صورت 7۱۱9نوامبر 
میلیاارد   5/7میلیون دالر سود را به کمیسیون اعاهم کارد و    5۹7کاهش 

های خود افزود. در این مقط  زمانی مادیران  دالر دیگر به مجموعه بدهی
رکت انرون سعی کردند برای فرار از کاهش رتبه اعتباری، انرون را باه شا  

بفروشند. این شرکت در ابتدا موافقت کرد انرون را باه   (Dynegy)داینژی 
هاای  میلیارد دالر بخارد، اماا اوراق قرضاه انارون توسا  آژاناس       ۹مبلغ 

 7۱۱9ناوامبر   7۹بندی شد و در عنوان اوراق بنجل رتبهاعتباری مستقل به
 ن ر کرد.داینژی از تصمیم خود صرف

را داد و  99درخواست ورشکستگی فصال   انرون 7۱۱9در دوم دسامبر 
 ترین درخواست ورشکستگی تاری  خود شد.شاهد بزرگ آمریکا

آن مربوط باه   99قانون ورشکستگی، مربوط به انحهل، فصل  7فصل 
هاای کشااورزی   آن مرباوط باه تعادیل بادهی     97تجدید سازمان، فصال  

 .های یک شخص استآن مربوط به تعدیل بدهی 97خانوادگی و فصل 
و  آمریکاا نفار از کارکناان خاود در     ۰۱۱۱، انارون  7۱۱9دسامبر  7در 
 7۱۱7ژانویااه  1نفاار از کارکنااان اروپااایی خااود را اخااراج کاارد. در  9۱۱۱
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انارون آغااز کارد. آرتاور      جارایم  درموردتحقیقات خود را  آمریکادادستانی 
حسابرس شرکت اعهم کرد که بعضی از  (Arthur Andersen)آندرسن 
( John Ashcraft)نرون را از بین بارده اسات. جاان اشاکرافت     مدارک ا

از  7۱۱۱های انتخابااتی سانا در ساال    که برای رقابت آمریکادادستان کل 
صهحیتی خود برای تحقیقات را این شرکت مبالغی را دریافت کرده بود بی

 اعهم کرد.
مادیره انارون   هیأتکمیته ویژه تحقیقاتی که توس   7۱۱7فوریه  7در 
های اقمااری  ای شامل شرکتشده بود گزارش داد که طرح پیچیدهتشکیل

 9به مدیران اجرایی انرون اجازه داده است کاه ساود شارکت را در حادود     
 ها دالر به جیب بزنند.میلیون بین این میلیارد دالر متورم کنند و در

 9۰مادیره انارون اساتعفا داد. در    هیاأت ، کنت لی از 7۱۱7فوریه  ۰در 
از بین بردن مدارک  دلیلبهحسابرسی آرتور آندرسن  مؤسسه 7۱۱7س مار

 مربوط به انرون تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.
دالر باال برد  75/1۱های انرون قیمت هر سهم آن را تا مرز سود سازی

دالر(  77/۱سانت )  77هاا، قیمات ساهم آن باه     و پس از افشای رسوایی
 سقوط کرد.

 های سیاسی انرونبازی

شاد، در اینجاا باا نگااهی     ذکار   انارون اگرچه بخشی از مناسبات سیاسی 
شاود. یکای از نکاات    های مهم سیاسی انرون اشاره میتر به فعالیتعمیق

هاای  های مالی این شارکت باه گاروه   برجسته تاری  سیاسی انرون کمک
 شود.ها ارامه میای از آنست که در زیر خهصهآمریکامختلف سیاسی 

شرکت انارون بارای انتخاباات ریاسات      7۱۱9تا  91۹1ی هابین سال
 های زیر را اعطا کرده است:جمهوری کمک

 مبلغ )دالر( نام

 997,۹۱۱ خواه(جورج دبلیو بوش )جمهوری

 15,75۱ خواه(باب دل )جمهوری

 97,75۱ الگور )دمکرات(

 97,۱۱۱ خواه(جورج اچ دبلیو بوش )جمهوری

 99,۱۱۱ بیل کلینتون
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های جمهوری، انرون به اعضای کنگره نیز کمکرییسبر کمک به  عهوه
هاای  های انرون به اعضای کنگره بین سالچشمگیری کرده است. کمک

 شرح زیر بوده است:به 7۱۱9تا  91۹1

 مجلس سنا

 
 جم  مستقل خواهانجمهوری هادمکرات

 9 ۰9 71 تعداد اعضا
 

 7,5۱۱ 9۱,9۹7 7,۹99 میانگین کمک
 

کمک مجموع 
 )دالر(

99۱,597 ۰97,۰۹۱ 7,5۱۱ 57۱,۰17 

 

 مجلس نمایندگان

 
 جم  خواهانجمهوری هادمکرات

 997 79 تعداد اعضا
 

 7,17۱ 7,777 میانگین کمک
 

مجموع کمک 
 )دالر(

757,9۰۱ 7۰7,7۰۹ 7۱7,۰۹۹ 

دهد این شارکت گارایش بیشاتری باه     می نشانشده  اعطا هایکمک
های سیاسی ممکن است برای ه است. کمکخواهان داشتانتخاب جمهوری

را به ارمغان  آمریکاهای انرژی انرون قدرت سیاسی و توان نفوذ بر سیاست
رغام روابا  سیاسای قاوی و نفاوذ زیااد انارون، ماهیات         آورده باشد. باه 

های تجاری مدیریت خطر، آمیز استراتژی ساختار سرمایه و فعالیتمخاطره
 ای قرارداد.یار شکنندهاین شرکت را بر پایه مالی بس

ای داشت که برای رسیدن به انرون در سه مکان جغرافیایی مناف  عمده
هاای گازرساانی آسایای    . یکی در حاوزه بودزیادی کرده  هایتهش هاآن

میانه، دیگری راه انتقال آن یعنی افغانساتان و دیگاری حاوزه مصارف آن     
 یعنی هند.

ق دباول )نزدیاک بمبئای هناد(     انرون سه میلیارد دالر در کارخاناه بار  
 سالآغاز شد و بنا بود تا  9117. این پروژه در سال بودگراری کرده سرمایه
تارین مشاکل   پنجم نیاز برق هند را تاأمین کناد. بازرگ   معادل یک 9117

تارین راه  انرون در اینجا قیمت باالی برق تولیدی این کارخانه بود. باصرفه
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ن کارخاناه آسایای میاناه باود کاه      جهت کاهش هزینه و تأمین سوخت ای
میلیاارد دالر بارآورد شاده     7۱۱۱تا  7۱۱۱ارزش ذخایر نفت و گاز آن بین 

های انرژی و نفتی در این منطقه منااف  بزرگای دارناد و باه     است. شرکت
 اند.را برای آن ترتیب داده« بازی بزرگ»همین دلیل 
مایال   9۱۱5برنده قارارداد سااخت   ( Unocal)، یونکال 9117در سال 

خ  لوله برای صادرات گااز طبیعای ترکمنساتان شاد. ایان خا  لولاه از        
رسید. گرشت و به مولتان در نزدیکی مرز هند میافغانستان و پاکستان می

میلیارد دالر برای ایجاد خ  لوله  9نیز انرون اعهم کرد که  9117در سال 
کناد. یعنای   میگراری بین کارخانه دبول و شبکه خ  لوله گاز هند سرمایه

 شد.قیمت آسیای میانه به کارخانه دبول تزریق میبه این طریق، گاز ارزان
تاا اوت   9117هاای خاود از ساال    برای تأمین مناف  شرکت آمریکادولت 
 من ااور ایجاااد ثبااات مااوردن ربااا طالبااان مااراکرات بساایاری بااه  7۱۱9
اعهم کارد   911۹یی، انجام داد. اگرچه یونکال در سال آمریکا هایشرکت

 ن ر کرده است، اما واقعیت چنین نیست.که از این پروژه صرف
عناوان یاک   دولات باوش روی کارآماد، شارکت انارون باه       کاه زمانی

کننده مهم وی، موقعیت برتری یافات. در آن زماان پاروژه هناد در     کمک
شده از ازای برق خریداریبه ها پرداخت ماوضعیت بدی قرار داشت. هندی

ول را قط  کردند و ادعا داشتند که بسایار گاران اسات. از ایان     کارخانه دب
 میلیون دالر طلب داشت. 7۰بابت انرون 

ماارس و   7فوریاه،   77پس از آمدن بوش به کاخ سفید، دیک چنی در 
با کن لی مهقات کرده است. جزمیات این مهقات را کاخ  7۱۱9آوریل  97

اربرد تا به انارون کماک   های زیادی به ککند. چنی تهشسفید فاش نمی
دهد که میلیون دالری خود را از هند بگیرد. شواهد نشان می 7۰کند طلب 

تشاکیل داده   7۱۱9شورای امنیت ملی، گروه کاری دباول را در تابساتان   
است. در مراکره با مقامات هندی ازجمله سونیا گاندی رهبر مخالفان هند، 

با این اقادامات، فشاار بار     زمانچنی این موضوع را مطرح کرده است. هم
طالبان برای ایجاد خ  لوله یادشده ادامه داشته اسات. کنات لای در ایان     

بین بوده و به کارکنان خود توصیه کرده است سهام شرکت را دوران خوش
 بخرند.
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ای بود که از افغانستان عباور کناد   خواستار خ  لوله بسته همتحدایاالت
ه از ایان خا  لولاه بارای تاأمین گااز       اما حکومت طالبان خواهان اساتفاد 

ماا  »کرد که در اینجا افغانستان را تهدید می آمریکامصرفی افغانستان بود. 
 . انارون هام ازجملاه   «کنایم را فارش مای   یا با طه یا با بمب کشور شما

زیاادی   شاواهد  صحنه جنگ افغانساتان اسات.  های متهم در پشتشرکت
ساً برای ایجاد خا  لولاه یونکاال    دهد که جنگ در افغانستان اسانشان می

اصلی این خ  لوله هم انارون   نفعانذیبود نه مبارزه با تروریسم. یکی از 
 بود.

گراشاتن   پاا  زیار های اشاتباه مادیریتی،   سیاست دلیلبهشرکت انرون 
سازی به مکافات عمال  اصول اخهقی )از سوی مدیران آن( ازجمله حساب

تنهاا خاود را   آرتورآندرسان نیاز ناه   ساله  1۱حسابرسی  مؤسسهخود رسید. 
 فدای انرون کرد، بلکه به سرمایه اصلی حسابرسان نیز صدمه زد.

هاا،  سقوط انرون باعث کااهش اعتمااد عماومی باه مادیران شارکت      
های گزارشگری مالی، تحلیلگران مالی و حتای  استقهل حسابرسان، روش

دیگار بازارهاای    بلکاه در  آمریکاتنها در شد. سقوط انرون نه آمریکادولت 
جهاانی مباارزه باا     هاای اجهساوراق بهادار مهم دنیا نیز تأثیر داشت. در 

 رود.کرات از انرون سخن میمفاسد به
داشات و بارای    پای  دررا  آمریکاا سقوط انرون واکانش شادید دولات    

تصاویب شاد.    7۱۱7اکسالی   ساربینزاا بازگرداندن اعتماد عمومی قاانون  
هاای ساهامی عاام    ن ارت حساابداری شارکت   هیأتموجب این قانون، به

هاای حسابرسای،   مؤسسهعهوه بر ن ارت بر  هیأتشده است. این تشکیل
اختیار دارد که استانداردهای حسابرسای را تادوین کناد یاا اساتانداردهای      

باه  ای را اصاهح یاا رد کناد.    وسیله مراج  حرفهشده بهحسابرسی تصویب
دولت در حوزه کاری حرفه حسابداری  این قانون دامنه دخالت معنای دیگر

 را افزایش داده است.
این قانون نمود بارز رسوایی حسابداری انرون و تهش برای بازگرداندن 

 گااراران بااه گزارشااگری مااالی و حرفااه حسااابداری در  اعتماااد ساارمایه
بلکه در سراسر دنیا زنگ خطری را  آمریکاتنها در ست. این رویداد نهآمریکا

درآورد. حرفاه   باه صادا  گراران و همچنین حرفه حساابداری  برای سرمایه
حسابداری برای تقویت خودگردانی باید سازوکارهای قاوی خاود ن اارتی    
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هاای حسابرسای مواناب    مؤسساه تعبیه کند و با اعمال ن ارت مستمر بر 
دولات در   صاورت ایان هاا باشاد، در غیار    حفظ استقهل و کیفیت کاار آن 
د و ساازوکارهای ن اارت دولتای را برقارار     درازمدت وارد عمل خواهد شا 

 خواهد کرد.
 

 به شیوه پونزی« برنارد میداف»کالهبرداری 

 میلیارد دالر 11خسارت برآورد شده: 
اسات کاه از او    گاراری سارمایه  مشااور ، کارگزار بورس و «برنارد میداف»

شاود. وی  ترین کههبردار ماالی جهاان یااد مای    همچنین با عنوان بزرگ
 95، نرف مادت  «پونزی»ود با استفاده از ترفند مالی موسوم به توانسته ب

داران کههبرداری کند. وی باه  میلیارد دالر از سهام 7۱سال، چیزی حدود 
 آمریکاا سال حابس در زنادان فادرال     95۱جرم کههبرداری، به گرراندن 

 .محکوم شد

را  تبار در نیویورک متولد شد. تحصایهتش ای یهودیدر خانوادهمیداف 
 نجاات غریاق   النگ آیلناد رها کرد تا در سواحل  کارهنیمهدر رشته حقوق 
 اناداز پسدالر که از راه نجات غریق  5۱۱۱با سرمایه  917۱شود. در سال 

تبدیل به یکای از  که  کرد گراریپایهرا  اشگراریسرمایهکرده بود شرکت 
شود. پسرانش ماارک  می وال استریت گراریسرمایه هایشرکتترین مهم

شاوند. شارکت   می کاربهو آندورو و برادرش هم در همین شرکت مشغول 
ای در توسااعه میااداف یکاای از پاانج شاارکتی اساات کااه نقااش عمااده   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%AF_%D8%A2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%AF_%D8%A2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA
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 عناوان باه ایفا کرده و او مدتی هام   (Nasdaq)نزدکبازار بورسهایفعالیت
همچناین از   مشااوران ایان باازار باورس برگزیاده شاد. میاداف را        رییس

 .دانندسهام می خریدوفروشمبتکران سیستم الکترونیک 
او با اصل سرمایه مشتریانش با ایجاد یک سیساتم هرمای شاروع باه     

که سود سهام یکای از مشاتریانش را باا     ترتیباینبهکند کههبرداری می
کناد. در جریاان ساقوط    پرداخات مای   اشمشاتری اصل سارمایه آخارین   
تعادادی از مشاتریانش تصامیم     کاه زماانی  7۱۱۹ل بازارهای مالی در ساا 

گرفتند اصل سرمایه خود را دریافت کنند، کههبرداری میداف هام بارمه   
اعهم  آمریکابورس  کنندگانکنترلشد و کمیسیون بورس و اوراق بهادار و 

های این شرکت صوری و ساختگی باشد و که تمام دارایی اندنگرانکردند 
تاارین میلیااارد دالر تخمااین زدنااد کااه باازرگ 5۱ میاازان کههباارداری را

 .شده استانجامکههبرداری مالی جهان است که توس  تنها یک نفر 

 دساتگیر و ماورد باازجویی قارار     اف بی آیتوس   7۱۱۹در دسامبر او 
وسایته  و س (Natixis) نتیکسیزگرفت. ازجمله مشتریانش چند بانک مانند 

که به خاطر نداشتن نقدینگی تا مرز بودند   (Société Générale)ژنرال
اساتیون  همچناین افاراد سرشناسای همچاون     . پایش رفتناد   ورشکستگی
وعاده دریافات ساود    که باا  نیز بودند (Steven Spielberg ) اسپیلبرگ

 گراری کرده بود.سرمایه او نزد٪97ساالنه 

 

 «برالی»بانکی موسوم به رسوایی دستکاری نرخ بهره بین

 میلیارد دالر 9خسارت برآورد شده: حدود 
ازآنکه بانک باارکلیز اعتاراف   و پس 7۱97سال  در اواس « رالیب»رسوایی 

یین قیمت هزاران میلیاارد  بانکی مورداستفاده برای تعکرد که نرخ بهره بین
، رسواییدالر از محصوالت مالی را دستکاری کرده، برمه شد. البته در این 

های بزرگ نیز دست داشتند که مجبور شدند بارکلیز تنها نبود و سایر بانک
سنگینی بپردازند کاه میازان ایان     جرایمدر این رسوایی  نقششان خاطر به

 .فراتر رفته استمیلیارد دالر  1ز تاکنون ا جرایم
( مایهدی  971۱ تأسیس) ترینقدیمی و ترینمهمبانک بارکلیز یکی از 

در بایش از پنجااه    باارکلیز  .هسات  المللبیندر انگلستان و سطح  هابانک

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81_%D8%A8%DB%8C_%D8%A2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81_%D8%A8%DB%8C_%D8%A2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87_%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87_%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%87_%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%84%D8%A8%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%84%D8%A8%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%84%D8%A8%D8%B1%DA%AF
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تریلیاون دالر   7,77باا سارمایه    7۱9۱کشور جهان فعالیت دارد و در سال 

 .عنوان چهارمین بانک بزرگ جهان شناخته شدبه

الیبور و  بانکیبینبهره  هاینرخز به علت تهش برای دستکاری بارکلی
میلیاون   71۱، آمریکاا انگلیس و  در 7۱۱1 تا 7۱۱5های یوریبور بین سال

 .است شدهجریمهمیلیون دالر  ۰57پوند معادل 

 
بحث ابتدا باید با مفهوم الیبر کاه یکای از مفااهیم     شناخت بهتربرای 

الیبر یا نرخ بهاره اساتقرا     ".آشنا شد هست در تحلیل بازار پول ایپایه
نارخ ساود    London Interbank Offered Rate لنادن باانکی  باین 

هاای اصالی لنادن تعیاین     روزانه توس  بانک صورتبهمتوسطی است که 
های از نرخ ترپامینای ها از یکدیگر با نرخ بهرهوسیله آن بانکشود و بهمی

هاایی کاه باا کمباود موقات      د. باناک کننا بهره معمول پول استقرا  می
 خاود  مشاتریان اند، از این پول برای قار  دادن باه   نقدینگی مواجه شده

 .کننداستفاده می

دارد  ناام « ریوریباو »بانکی لندن در اتحادیه اروپاا،  معادل نرخ بهره بین
 کاربرد یورو های فعال در معامهت حوزهبانکی بانککه برای مبادالت بین

 .دارد

تر بتوان پی به عمق فاجعه و اثارات دساتکاری باناک    شاید راحتحاال 

باه هماین علات     .بارکلیز در نرخ بهره الیبر بر ن ام بانکداری جهان بارد 
شبکه تلویزیونی فایننشال تایمز رسوایی مالی بانک باارکلیز در دساتکاری   

بانکی لندن موسوم به الیبر را شوکی جدی بارای ن اام   شاخص بهره بین
اسکای نیوز اعهم کرد رسوایی مالی  همچنین .ی جهان معرفی کردبانکدار

بانک بارکلیز باه   مسألهو  تر از تصور اولیه استبانک بارکلیز بسیار گسترده

 .های خارجی تبدیل شدیکی از اخبار مهم روز رسانه
گوید: از قبل از شاروع  می ( Barclays)مدیرعامل سابق بانک بارکلیز 

 کااری هاای تماام جهاان بهاره باانکی را دسات      باناک بحران مالی اخیر، 
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 وپروفساور اقتصااد    (،William Kurt Black)بلاک   ویلیاام  کردناد. مای 
تارین  گیری کنیاد، ایان بازرگ   : با هر معیاری که اندازهگویدمی نیز حقوق

 ها در تاری  جهان است.دستکاری قیمت
 میاان  در :یی در این زمینه نوشته استآمریکا خبرنگار مطرح تایبیمت 
 چاون  هاست.آن (mega scandal)های بزرگ، این ابر رسوایی رسوایی

الیبر مثل خورشیدی در من ومه شمسی است و دستکاری در الیبر اقتصاد 
کاه وام خریاد خاناه     کساانی  الشعاع قارار خواهاد داد.  تمام جهان را تحت

وچک، و وکارهای کها، کسبهای اعتباری، دولتاند، دارندگان کارتگرفته
در هر جای دنیا از این خهفکاری ضارر دیاده اسات. ایان      هرکسی تقریباً
اناد.  های بزرگ از هر انسانی که بر روی کره زمین است دزدی کردهبانک

هیچ فردی نیست که ضرر نکرده باشاد، حتای شاما کاه اکناون مشاغول       
 خواندن این سطور هستید.

ماالی جهاان را نیاز باا     عناوان مرکاز   جایگاه لندن به مسألهاین  ضمناً
مخاطره جدی مواجه ساخت و البته موضوع تنها به هماین باناک و لنادن    

بزرگ جهان مانند جی پی مورگاان   هایبانکخاتمه پیدا نکرد و پای سایر 
(JPMorgan Chase&Co )  باناک و سایتی (Citibank ) آهساته  هام 

 .شده به این موضوع کشید آهسته

 

 «پتروبراس»ساد مالی ف

 برآورد شده: دو میلیارد دالرخسارت 
است که  چندملیتیو  برزیلی نفت و گاز شرکت (Petrobras) پتروبراس
لت برزیل تأسایس شاد. ایان شارکت باا توساعه       توس  دو 9157در سال 
تارین تولیدکنناده و   توانسات باه بازرگ    تنهاا ناه ها و سرمایه خود، فعالیت
تبادیل شاود، بلکاه     ی جناوبی آمریکاا در  فتای هاای ن فرآوردهکننده توزی 

 شارکت  .قارار دارد  شارکت نفتای بازرگ جهاان     7۱اکناون در زماره   هم
و توزی  نفت خام و گاز  پاالیش، استخراج، اکتشافهای در زمینه پتروبراس

جای،  ان، الهاای نفتای  فارآورده طبیعی، همچنین تولیاد ماواد شایمیایی،    

 .کندفعالیت می محصوالت پتروشیمیجی و پیال

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
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، «پتروبااراس»غااول نفاات و اناارژی دولتاای برزیاال، یعناای کمپااانی  

دادساتانی   هایمقام گرفتارشده است.در یک فساد مالی وسی   هاستمدت
ایان   برزیل، مدیران سابق این کمپانی را به انتقال میلیاردها دالر از حساب

دولتای ماتهم    هاای مقاام به  ارتشاءهای شخصی خود یا شرکت به حساب
نفر، شامل سیاستمداران برجسته، به  ۹۱کردند. در این فساد مالی، بیش از 

 تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. ارتشاءجرم پولشویی و 
 ضدفسااد برزیل تحت تاأثیر شادید عملیاات     7۱9۰ مارس سال ماه از

نفتای   شارکت  شدعملیاتی که باعث  .قرارگرفته است( کارواش) به موسوم
درمااه  . مالی تاری  برزیل قارار گیارد   ترین فسادپتروبراس درمعر  بزرگ

پس از شاروع تحقیقاات عملیاات کاارواش باا       سال دو 7۱97 مارس سال
جمهاور پیشاین   ریایس تمرکز بر ادعای دخالت لومیس ایناسیو لوال داسیلوا 

 دنیای سیاسی برزیال باا دساتگیری و   . شد این کشور وارد مرحله جدیدی
 .اتهام دخالت چندین سیاستمدار و تاجر مطرح برزیل بیشتر دچار تنش شد

عملیات کارواش در آغاز سیاستمداران درگیر در این فساد را در کاانون  
های خود را در دو بخش دیگار یعنای   توجه خود قرار داد اما سپس بررسی

داران عمده نیز گسترش داد و نشان داد ههای دیگر و تجار و سرمایشرکت
ها ازطریق این سه بخش میلیاردها دالر که رسوایی پتروبراس درطول سال

 .کرده استغیرقانونی هدایت می صورتبهرا 

 

 «سالمپیو»سوایی حسابرسی کمپانی ر

 میلیون دالر 111خسارت برآورد شده: یک میلیارد و 

از گرشت بیش  پس Olympus))الیمپوس مدیران سابق کمپانی مشهور 
میلیارد دالری خاود اعتاراف کردناد. ایان     9,7 از یک دهه، به کههبرداری

را تا مرز نابودی پیش برد. رساوایی ماالی   الیمپوس رسوایی، کمپانی ژاپنی 
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مادیرعامل ایان   « مایکال وودفاورد  » کههنگامی 7۱99در اکتبر الیمپوس 
میلیاارد پارده برداشات،     9,5های غیرقاانونی باه ارزش   کمپانی از پرداخت

 .برمه شد

و  تصااویربرداریتولیدکننااده تجهیاازات   ژاپناای شاارکتالیمپااوس 
شد، که ابتدا  تأسیس 9191اکتبر  97است، که در تاری   اپتیکمحصوالت 

 .نمودساخت میکروسکوپ و دماسنج فعالیت می یزمینه در

 را هاا آندوسکوپای در بازار جهانی فروش سهم عمدهالیمپوس شرکت 

کنترل از این بازار را در  درصد ٪7۱به خود اختصاص داده است و در حدود 
ایان شارکت    عایاد  رامیلیاارد دالر   5/7داشته، کاه ساالیانه، معاادل     خود

 .هستمستقر  ژاپن توکیونماید. دفتر مرکزی این شرکت، در شهر می

پی یاک رساوایی ماالی، مادیرعامل      ، این شرکت، در7۱99در اواخر سال 
ارزش ساهام ایان    سارعت باه بریتانیایی خود را اخراج نمود. این رساوایی  

 هیأتاین رسوایی که برخی از اعضای ! کاهش داد٪75شرکت را به میزان 
تارین  نیاز در آن درگیار بودناد، یکای از بازرگ     الیمپاوس  شارکت   مدیره

باه ایان شارکت وارد     های بزرگ ژاپان را ضررهای مالی در تاری  شرکت

 .نمود

نفار از   77۱۱کاه   ، شرکت المپوس اعهم کرد7۱97در ماه ژومن سال 

جهانی خود را تا پایاان مااه ماارس    نیروی کارصد از در ٪7کارکنانش و یا 
حدود  7۱95این نزول، تا پایان ماه مارس د. از دست خواهد دا 7۱9۰سال 

و  شاامل شاد  د در سراسر جهاان را  های تولیدی خودرصد از کارخانه ۰۱٪
من اور کااهش   باه  کاه  باود  کارخانه این شرکت 7۱تعطیلی  به معنیاین 
 شد.ها انجام هزینه

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%AC%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%8C_%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%AC%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%8C_%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1


 

 

 

 معرفی کتاب

 شناخت و پیشگیری از فساد

 
 نویسندگان: آدام گری کار9 و تیم پرنزلر7

 انتشارات: پالگریو

 

                                                           
1. Adam Graycar 
2. Tim Prenzler 



91  همه باهم علیه فساد 

 

 کشاورهای  در. دارناد  آن درباره ن ری مردم اغلب که است ایپدیده فساد
 کاه  بینناد مای  ساازوکاری  عناوان باه  را ادفسا  ماردم  از بسایاری  ثروتمند

 باه  فریبکاراناه  هاای باازی  باا  آن وسایله به ناسالم مقامات و سیاستمداران
 وجود مناب  کمبود این کشورها در کهازآنجایی. کنندمی خدمت خود اهداف
 در. اسات  آن اشکال و سطوح تمام در شکست برای توضیحی فساد ندارد؛

 عادم  بارای  اصالی  عامل عنوانبه فساد دود،مح مناب  با فقیرتر کشورهای
 ماورد  محیطای زیسات  و زیربناایی  مشکهت ناکافی، خدمات ارامه توسعه،
 .گیردمی قرار سرزنش

 باوده  سیاسات  از بخشای  هماواره  دور هاای گرشته از فساد کهدرحالی
 از بسایاری  ماوارد . کرد محدود سیاسی حوزه به تنها را آن تواننمی است،
 در فسااد . دارد وجاود  خصوصی بخش هایفعالیت در سادف رساندن آسیب
 اقتصاادی  تاأثیرات  اخیار  هاای ساال  در خصوصی بخش مالی هایشرکت

 در تاوان مای  را فسااد  از یهاای نموناه . اسات  داشاته  جهاان  در ویرانگری
 غیرانتفاعی هایسازمان و مرهبی مؤسسات ،چندملیتی محلی، هایشرکت

 .کرد مهح ه ورزش حوزه حتی و
 ایان  از تار وسای   کتاابی  به موضوعات و انواع همه دادن پوشش ایبر
 شناسایی را فاسد هایفعالیت از وسیعی طیف نویسندگان،. است نیاز کتاب
 دولتای  بخاش  در فسااد  اول درجاه  در کتااب  تمرکاز ایان   اماا  ؛اناد کرده

 .است یافتهتوسعه کشورهای
 بازکرده را خود جای خوبیبه آکادمیک هایرشته اغلب در فساد مطالعه

 خاوبی  بسایار  مقاالت و هاکتاب درنتیجه و است قرارگرفته بررسی مورد و
 دانشمندان روانشناسان، اقتصاددانان، شناسان، جامعه وکه، فهسفه، توس 
 از بسیاری. است درآمده تحریر رشته به توسعه متخصصان و سیاسی علوم
 کتااب  این نویسندگان و است تحلیلی عمیقاً هارشته این در موجود ادبیات

 .اندکرده نگاه ایرشته چند پدیده یک عنوانبه پدیده این با نیز
 مطالعاات  باه  کاه  کساانی  بارای  عمومی کتاب یک به نیاز نویسندگان

 فساد مختلف هایجنبه که کتابی ؛اندکرده احساس هستند مندعهقه فساد
 در. کندمی معرفی را آن از پیشگیری اساس و کرده بندیطبقه و بررسی را

 مطارح  را شناساانه جارم  این ریاه  ،نویساندگان  پیشاگیرانه  اقدامات طرح
 .ندنیست شناسیجرم خوانندگان فق  آن مخاطب البته که اندکرده
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 آن نویسانده  دو توسا   سااله  چندین پژوهشی نتیجه که کتاب این در
 باه  بتاه ال که شده انجام هاییداوری، شده مطرح که مباحثی درمورد است،
 اندداشته دقیق بررسی ارزش که موضوعات از بسیاری که است آن معنای
 .است قرارگرفته توجه مورد

 فسااد،  تعریاف  جاای به فساد توصیف عنوان با کتاب این اول فصل

 مانند خورندمی فساد برچسب که پرداخته رفتارهایی انواع شناسایی به ابتدا
 در. باازی رفیاق  و بازیپارتی ایت،حم مناف ، تضاد اختهس، اخاذی، رشوه،
 نیااز دادن هدیاه  ماننااد خاکساتری  هاای حااوزه باه  همچنااین فصال  ایان 

 ایان  بار  اصلی تمرکز TASP تحلیلی مدل از استفاده با. است شدهپرداخته
 این در فساد از متنوعی هایمثال. دهدمی رخ کجا در فساد که است سؤال
 هاای مکان در فساد هایفعالیت مقیاس به همچنین. است شده ارامه زمینه

 نیاز  محلای  و کاهن  فساادهای  از هاایی نمونه و شده پرداخته نیز مختلف
 .است شده آورده موردی مطالعات صورتبه

 در فساد عملکرد گرفتن ن ر در با فساد شناخت عنوان با دوم فصل

 جواما   و پدرسااالر  جواما   سانتی،  جوام : شودمی آغاز جوام  از نوع سه
 عوامال  باه  فسااد  متغیار  بسایار  طبیعات  باه  توجاه  حقاوقی. باا   -عقهنی
. اسات  شاده  توجاه  شوندمی فساد از مان  که عواملی و فساد کنندهتسهیل
 ماردم  از بسیاری تواندمی دولتی مقررات و قوانین از سرخوردگی و ناامیدی

 یاک  انحصااری  کنتارل  آوردن دسات باه  یاا  رانت در شدن درگیر برای را
 باه  نسابت  نیاز  دولتای  گیرنادگان تصامیم . کناد  تشویق یاقتصاد فعالیت
 عمومی تقاضای حوزه یک در کنترلشان از برداریبهره زمینه در هاییرانت
 کاهش شرای  در ویژهبهاقدامات  از نوع این مضر اثرات. هستند پریرآسیب
 متناوع  طیاف  داشاتن  درن ار  با. است قرارگرفته موردتوجه دولتی خدمات
 فصال  این در ؛کنندمی فراهم فساد برای را متفاوتی هایفرصت که جوام 
 .است شدهبررسی مختلف جوام  در اصلی هایگروه استراتژیک نقش

 فسااد  سنجش عنوان با سوم فصل و است دشوار فساد گیریاندازه

 فساد طرفینی رضایت بر مبتنی و مرموز ماهیت چگونه که دهدمی توضیح
 بارای  تاهش  حالاین با. دارد تمایل جنایت و جرم آمار از ماندن بیرون به

 مهام  ضدفسااد  اقادامات  ارزیابی و طراحی برای حداقل فساد، گیریاندازه
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 مفید، هایشاخص از گسترده طیف یک از ایمجموعه فصل این در. است
 و کارمنادان  هاای پیماایش  عماومی،  ادراک و تجربی هایپیمایش ازجمله
 قانونی پیگردهای و اتهامات و شکایات ،هاهرسان و هاگروه بر کنندگانتهیه

 ریساک  هاای تحلیال  شاامل  دیگر رویکرد. اندمتمرکزشده هامحکومیت و
 ارزیاابی  پاریر آسیب فساد به نسبت که است هاییبخش و نهادها از محور
 اماا  دارناد،  را خود هایمحدودیت و مزایا هاروش این از هرکدام. شوندمی

 و فسااد  ابعااد  از تریواضح تصویر ارامه برای هاشاخص از تریوسی  طیف
 .است شده ارامه هاگرایش

 در ضدفسااد  اقدامات طراحی دربرگیرنده کتاب این چهارم فصل

 به من وربه و صریح رسیدگی یک برای موردنیاز قانونی و نهادی چارچوب
 پیچیاده  اقادامات  نیازمناد  فساد پیچیده ماهیت. است فساد رساندن حداقل

 ضارورت  بار  و شاده  برجساته  قانونی و جام  ممنوعیت اهمیت. تهس نیز
 هماراه  باه  را مؤثر بازجویی و تعقیب و کافی بازدارندگی که قوانینی تن یم
 ایان  قضایی، هایحوزه از ایفزاینده تعداد در. است شده تأکید باشد داشته
 معاهاادات. اساات شااده محقااق تخصصاای هااایسااازمان ازطریااق هاادف
 حارف  برای هاآن بین و کشورها داخل در که هاییتهش زا نیز المللیبین
 هاای ارزیاابی  انتشاار  ازطریاق  شاود می انجام فساد رساندن حداقل به یا و

 .کندمی پشتیبانی ،هاگزارش و فساد خطر من م

 نظارتی نظریه و جرم از پیشگیری اعمالفصل پنجم با عنوان 

 یاک  اتخاذ قبل با در فصل شدهمطرح هایچارچوب براساس فساد برای

 فساد از پیشگیری مؤثر هایاستراتژی طراحی به ترمشخص ن ری رویکرد
 وسایله باه  کاه  پرداخته موقعیتی جرایم ارتباط به ابتدا فصل این. پردازدمی

. شودمی پشتیبانی هوشمند ن ارت ایده با خصوصبه ن ارتی تئوری تحلیل
 توساعه  -7 فسااد  اناواع  هویژ تحلیل -9 با است شده همراه رویکردها این

مثلثای   هاای شااخص  از اساتفاده  با مداخهت کردن آزمایش -7 مداخهت
 بر تمرکز با و یافتهکاهش فسادهای برخی از هاییمثال فصل با این. فساد
 .پریردمی پایان ضدفساد هایکمیسیون نقش

 اولاین  کیفری حقوق در فساد از پیشگیری عنوان فصل ششم با

 موردبررسی خاص ترتیباتی با را فساد از جلوگیری هایهرا که است فصلی
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 زمیناه  در که متنوعی و طوالنی سابقه دلیلبه کیفری حقوق. دهدمی قرار
 دارد وجاود  بخاش  ایان  در هاا مسئولیت و دادرسی حقوق از استفاده سؤال
 اصاول  از هاایی نمونه فصل این در. است شده محسوب خوبی شروع نقطه

فساد در این  هایفرصت رساندن حداقل به یا بردن ینب از برای پیشگیری
 باا  مصااحبه  الکترونیکای  ضاب   از اناد عباارت  کاه  اسات  شده ارامه حوزه

 باارای هاااییمحاادودیت پلاایس، اقاادامات از تصااویری ن ااارت م نونااان،
 .هازندان کارکنان خروج و ورود کنترل و اتهام از پیش هایبازداشت

را  تدارکات بخش عماومی  در پیشگیری از فسادفصل هفتم 

 اقدامات که است ایحوزه دولتی و بررسی قرار داده است. خرید بحث مورد
 ماورد  دهندگانمالیات حق از سؤاستفاده با مبارزه برای تواندمی پیشگیرانه
 آورناد  فاراهم  را شافافیت  و بااز  رقابات  کاه  قاوانینی . گیارد  قرار استفاده
 مداخلاه  بر مبتنی رویکرد یک. کنندمی کم رشوه و تبانی برای را هافرصت

 فسااد  شدن کامل یا و پیشرفت از تواندمی موق به هشدارهای و زودهنگام
 .کند جلوگیری حوزه این در

پیشگیری نویسندگان، فصل هشتم کتاب را به بحث و بررسی درباره 

 بهداشات  خادمات  .اناد دادهاختصااص   از فساد در بخش بهداشات 

 پزشاکی،  هاینسخه پزشکی، تجهیزات تهیه ازطریق است ممکن عمومی
 صادور  ،رساانی خادمات  ضاعیف  اساتانداردهای  مخادر،  مواد هایآزمایش
 درک. گیارد  قارار  سؤاساتفاده  ماورد  تقلاب  و غیرواقعی هایحسابصورت
 اساتراتژی  و پیشاگیری  هاای سیساتم  طراحی اصلی کلید ساززمینه عوامل
 تجهیازات  هیاه ت ازطریاق  اسات  ممکان  عماومی  بهداشات  خدمات .است

 اساتانداردهای  مخادر،  ماواد  هاای آزماایش  پزشاکی،  هاینسخه پزشکی،
 ماورد  تقلاب  و غیرواقعای  هایحسابصورت صدور ،رسانیخدمات ضعیف

 طراحاای اصاالی کلیااد ،ساااززمینااه عواماال درک. گیاارد قاارار سؤاسااتفاده
 ناشی سیستمی هایپریریآسیب. است استراتژی و پیشگیری هایسیستم

 و دقیاق  موشاکافی  و شافافیت  فقادان  ،ازحدبیش صهحدیدهای اعمال از
 و مطالاب  شاامل  فصال  ایان . اسات  قاوانین  اجرای عدم یا ناقص اجرای
 در فسااد  از پیشگیری در شدهارزیابی اقدامات از ایامیدوارکننده هاینمونه

 .است هابیمارستان
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 حکاومتی  سازیتصمیم حاوزه  روی بر کتاب این آخر فصل تمرکز

 محلای  هایدولت در اغلب فساد. باشد فساد با همراه است ممکن که است
 از اساتفاده  باا . شاود می دیده توسعه، مصوب هایبرنامه کارگیریبه هنگام

 شاهری  ریزیبرنامه در فساد که دهدمی نشان فصل این موردی مطالعات
 مساامل  و عماومی  سهمت زمینه در خصوصبه باشد جدی بسیار تواندمی

 هاا رویاه  تغییار  چگوناه  کاه  دهاد می نشان TASP مدل از تفادهاس .ایمنی
 کااهش  را فساد هایزمینه که شود منجر توسعه از فرآیندهایی به تواندمی
 زمینه در شهر شورای مهم تحقیق یک هایتوصیه از هایینمونه. دهندمی
 .است شده ارامه فصل این در نیز فساد






