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آن بوده و لزوماً نمایانگر  طالب مندرج در این گزارش نشانگر دیدگاه نویسندهم
 .باشد دیدگاه سازمان بازرسی کل کشور نمی



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

حکمرانی، شیوه اعمال قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتمااعی یا    
اسات کاه در    یا مؤلفاه و حکمرانی خاوب یا  مفماوم چناد      کشور است
نظاام اداری ملماا از    بینای  پای  شافا،، علنای و قابال     گاذاری  سیاست
، پاسخگویی حکومت در قبال اقدامات و جامعه مادنی  ای حرفه های ویژگی

 .کند میقدرتمند تجسا پیدا 
سعی شده تا مطالب در راساتای  « همه با ها علیه فساد»در این شماره از 

حکمرانای خاوب ارا اه     هاای  مؤلفاه برخی تجارب کشورها در دستیابی به 
ترکیه داشته  درستکاری ملیبه همین منظور نگاهی به ارزیابی نظام . شوند

 تواناد  مای ی  کشاور   درستکاری ملینظام چگونه تقویت  ایا دادهو نشان 
دیگر ی   ازسویجامعه و  های جنبهسبب ارتقای حاکمیت بمتر در تمامی 

 هاای  شکسات و  هیافتا  ساازمان ضعیف موجب فسااد   درستکاری ملینظام 
 .متعدد در حاکمیت شود

 ازجملهآنکه از مؤلفه جامعه مدنی قدرتمند نیز غافل نشده باشیا،  منظور به
مطالب این شماره به نق  فناوری علیه فساد و تأثیر آن بار بمباود ساط     

و تجرباه   یافته اختصاصدسترسی به اطالعات تا کشف فسادهای احتمالی 
 افزارهاای  نارم ، رومانی و روسیه در استفاده از هند، کلمبیا مانند یکشورهای

 .است شده ارا همختلف گزارش فساد به شکل خالصه 
نشریه حاضر این اسات تاا در کناار ارا اه اخباار و بیاان        های رویه ازجمله

در عرصه مبارزه با فساد، یکی از روندهای خباری   المللی بینتحوالت مما 
. حلیلی به خوانندگان خود ارا ه کندصورتی مشروح و تهیا مما را ب پرتکرار

 های ماهدر این شماره نیز با توجه به خبرساز بودن موضوع فساد در فیفا در 
فسادهای تاریخ ورزش  ترین بزرگاخیر، مطلبی به چگونگی افشای یکی از 

فوتبااال پرداختااه اساات و ساارانجام مصاااحبه بااا پیتاار تیناادال یکاای از   
بارزه با فساد و همچنین معرفی کتاب در عرصه م المللی بین های شخصیت
 .مجموعه حاضر است هایبخ از دیگر 

 
 سالمت اداری و مبارزه با فساد های پژوهشمرکز مطالعات و 



 

 



 

 

 

 

 المللی اخبار و رویدادهای بین دهیگز

 در مبارزه با فساد
 

 



 

 

اختیارات آژانس مبارزه باا فسااد جاکیتساتاف افازایش     

 یافت

 مبارزه باا فسااد   قانوناصالحات در انجام برخی  دوشنبه، در پیشمر   در

. تاختیارات آژانس مبارزه با فسااد ایان کشاور گساترش یافا      ان،تاجیکست
، پارلمان تاجیکستان برای مبارزه با گسترش فسااد در  اساس این گزارشبر

 .دکر اعطااین کشور اختیارات بیشتری به آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان 
تاجیکساتان اختیاارات جدیادی     ضدفسااد ایان قاانون، آژاناس     با توجه به
  هاای  ساازمان اتر تحلیل، تجزیه و ارزیاابی خطار فسااد در دفا     درخصوص

 درصاورت خواهاد آورد و   دست بهرا  احزاب سیاسیو  غیردولتی، المللیبین
 .کند میبرخورد  ها آنبا  ها سازمانفساد در این وجود اطمینان از 
 بودجهو صر،  دولتی های ادارهفقط اجازه بازرسی  ازاین پی  آژانس این

 .را داشت ها آن
مباارزه باا فسااد، آژاناس      منظاور  باه یالدی م 7007تاجیکستان در سال 

ساال از   70اما با گذشات   .دنظارت اقتصادی و مبارزه با فساد را تشکیل دا
زمان تأسیس این آژانس تاجیکستان هنوز ها جزء کشورهای با فساد بااال  

 .شود می محسوب
آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان  بلندپایهاز مقامات  شماریچندی پی  

 .دویژه این کشور به اتمام فساد بازداشت شدن والنمسئ ازسوی

 قدرجمندجرین شرکت بیمه چین دستگیر شد رئیس

بازرگ   هاای  شارکت ثروتمنادترین و قدرتمنادترین    عنوان به« آنبانگ»از 

تارنماای سااوت چایناا در گزارشای      .شود می برده نامخدمات بیمه در چین 

http://tnews.ir/tags/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86
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/%d8%aa%d8%a7%d8%ac%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
http://tnews.ir/tags/%d8%aa%d8%a7%d8%ac%db%8c%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
http://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%db%8c%d9%86-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4
http://tnews.ir/tags/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87
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چین  پیشینرهبر  ا و پینگبا نوه دنگ شی« وو شیا و خویی»اعالم کرد که 
و معمار اصالحات ازدواج کرده است و در مبارزه گسترده دولت فعلی چاین  

 برده نامترین فردی  بلندپایه عنوان بهاین فرد از  .تبا فساد بازداشت شده اس
های دولت بارای مماارکردن فسااد در بخا  ماالی       که در تالش شود می

، ایان اقادام چاین    کنگی هنگه اعالم این رسان براساس .شود میدستگیر 
حرکتی در راستای اصالحات مالی و بانکی و حتی صنعت بیماه در کشاور   

را کاه در ایان بخا      ای مماره هار   دلیال،  هماین  بهو  شود میمحسوب 

 .تخلفاتی کرده باشد، به دام خواهد انداخت

 7075در جریان بحران بورس در چین در ساال  : افزاید می مزبور گزارش
نیاماد   دست بهسرنخی ها  نمایتاًشد و  جا جابهلیاردها دالر پول می ،میالدی

را از  هایشاان  سارمایه کوچ   گذاران سرمایهمیلیون نفر از  70و نزدی  به 

 .با آن قضیه نیست ارتباط بیدستگیری این فرد  ظاهراًدست دادند و 

بخ  مالی، بانکی و صنعت بیمه چین از ثروت کالنی برخاوردار اسات   
شدن برخی افراد ایان صانعت باه فسااد ماالی، دساتگاه        آلوده یلدل بهکه 

 .کند می ها آنقضایی این کشور مبادرت به دستگیری 

مبارزه با فساد در چین تااکنون   یعنی زمان شروعمیالدی  7073از سال 
محاکماه   بعضااً مقام چینی مرتکاب فسااد دساتگیر و     میلیون ی بی  از 

 .اند شده

برعماده داشاته   « وو شیا و خویی»ت آن را شرکت بیمه مذکور که ریاس
میلیارد و  373رشد کرده و  برابر 700ثروت  ازنظرسال گذشته  70است در 

شرکت آنبانگ به خااطر خریادهای بازرگ     .میلیون دالر دارایی دارد 560
نیویاورک   منماتن خرید هتل والدور، در  ازجمله المللی بینامالک در بازار 

 .دار استبرخور المللی بیناز شمرت 
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درباره جقلب قطر برای میزباانی  « فیفا»افشاگری عجیب 

  !کام کهانی

 
 
 
 
 
 
 
 

مجباور شاد گازارش مایکال گارسایا       "فیفا"فوتبال  المللی بینفدراسیون 
زی قطر برای میزبانی جاام جماانی فوتباال در    درباره احتمال فساد در پیرو

 هاای  رسانهاین افشاگری پس از انتشار گزارش  . را منتشر کند 7077سال 
رشاوه توساط     خارجی درباره وجود شبمات بسیار جدی پیراماون اعطاای  
 .تاس شده انجامدوحه به اعضای فیفا برای برنده شدن در میزبانی این جام 

وقات فدراسایون    ر ایس  "یشال پالتینای  م"کاه   است حاکیاین گزارش 
برای انتخااب کشاور میزباان     گیری رأیفوتبال اروپا مدت کوتاهی پس از 

کرد وی به نفاع قطار    تأکید 7077جام جمانی فوتبال در ماه دسامبر سال 

 .داده است رأی

 فارانس فوتباال  "روزناماه   7073این گزارش اداماه داد کاه در ژانویاه    
این مقاله مدعی بود . منتشر کرد "رسوایی قطر: 7077جام "با نام  ای مقاله

میزبان دیدار امیر سااب  قطار، پالتینای و نایکال      7070که پاریس نوامبر 
 .دجمموری وقت فرانسه بو ر یسسارکوزی 

موضوع امکان خرید باشگاه پاریس سن ژرمان کاه باا مشاکالت ماالی      
 ای شبکها ورزشی برای رقابت ب ای شبکه تأسیسقطر و  ازسویمواجه بود 

 .دفرانسوی که سارکوزی قصد تضعیف آن را داشت، محور این دیدار بو
یعنای   باشاد  مای برگزاری چنین دیداری به معنی تبادل وعده به یکدیگر 

قطر به فرانسه درباره امضای قارارداد باا آن کشاور در ازای کساب      که این
 .تاس حمایت در مسیر تالش برای میزبانی جام جمانی فوتبال وعده داده

http://www.rouydad24.ir/fa/news/62639/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.rouydad24.ir/fa/news/62639/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 50قطر برای کسب رضایت فرانسه، باشگاه پاریس سن ژرمن را با مبلغ 
بای  "خریداری کرد، سپس شابکه تلویزیاونی    7077میلیون یورو در ژو ن 

ماایالدی  7079تااا  هرسااالآن  وساایله بااهو  تأساایسرا  "ایاان اسااپورت
 70قطار، همچناین، حادود    . میلیون یورو به لیگ فرانسه تزری  کارد 750

که از  "00 ک "سمام  ازطری ر از سمام بازار بورس فرانسه را میلیارد دال
 .، تمل  نمودباشد میاین بازار  های سمام ترین معرو،

لمان نیز گزارش داده بود که جزییاات گازارش مایکال    آ "بیلد"وزنامه ر
و  7077گارسیا درباره اعالم پیروزی قطر برای میزبانی جام جمانی فوتبال 

 .درا افشا خواهد نمو 7072جام  روسیه برای میزبانی
مایکل گارسیا وکیل آمریکایی و بازپرس ساب  فدرال آمریکا اسات کاه   

از گرازش  افشاشدهجزییات  .ا بوداتاق تحقیقات در کمیته اخالق فیف ر یس
سه عضو فیفا دعوت فدراسیون فوتبال قطر برای برگازاری   است حاکیاو 

درباره میزبانی جام جماانی   گیری رأیقبل از  ریودوژانیرودر  ای ویژهمراسا 

 .فوتبال را پذیرفته بودند

مبلاغ دو   گیری رأیکه پس از  است حاکیهمچنین  منتشرشدهاطالعات 
دختار یکای از اعضاای فیفاا      حسااب  بهمیلیون دالر از ی  منبع ناشناس 

پس از کنار رفتن گارسیا از این پرونده و رفتن بالتر از فیفا  .است واریزشده
ل پالتینی از فدراسیون فوتبال اروپا جزییات گزارش گارسایا منتشار   و میش
 .شد

اجهام فساد مالی وزیر دفاع فرانسه را مجبور به اساتعفا  

 کرد 

سیلوی گوالر، وزیر دفاع دولت جدید فرانسه بر سر رسوایی ناشی از اتماام  
 گیر دامنبه گزارش خبرگزاری فرانسه، این رسوایی . فساد مالی استعفا کرد
پای شده که متحد حزب نو( مودُم) رو حزب دموکرات حزب کوچ  و میانه
گوالر کاه در گذشاته   . جمموری جدید فرانسه است ر یسامانو ل ماکرون، 

 درماورد نماینده پارلمان اروپا بود، گفته مادامی که احتماال تحقیقاات از او   
در  ،ها در زمان نمایندگی پارلمان اروپا وجود دارد اتمام سوءاستفاده از هزینه
 33وزارت او تنماا   ساله کاه دوران  57گوالر  .دولت حضور نخواهد داشت

http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-68/101624-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-68/101624-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-68/101624-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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طول کشید، اعالم کرده برای موفقیت ماکرون در پیشبرد اصالحات و  روز
پی   هفته 3نزدی  به . کابینه کنار کشیده استوزیر از  با موافقت نخست

دادستانی پاریس تحقیقاتی 
حازب   درماورد مقدماتی را 

 ،تار  پای   .مودم آغاز کارد 
هاااای  یکااای از روزناماااه

 ایاان حاازب را، فرانسااوی
متما کارده باود از مناابع    
مالی پارلماان اروپاا بارای    

فرانسوا باایرو،    .پرداخت حقوق کارکنان خود در فرانسه استفاده کرده است
رهبر حزب مودم و ها حزبای گاوالر، دوران انتخاباات از حامیاان اصالی      

در دوماین دور   .ماکرون باود و نقا  بسازایی در پیاروزی وی ایفاا کارد      
باه رهباری   « جمماوری باه پای    »رانساه حازب   انتخابات مجلس ملی ف
اکثریت مطلا  را در مجلاس ملای فرانساه      کرسی 302ماکرون با کسب 

 07توانسات  ( ماودُم ) دماوکرات جمموری، حزب  ر یسمتحد . آورد دست به
 .آورد دست بهمجلس را  کرسی

 نظامی پرجغال به اجهام فساد بازداشت شدند  دوازده

ر میان مظنونان دستگیر شده یا  سارتی ، یا     دبولتن نیوز،  به گزارش

که  اند شدهاین افراد متما  .خورد میسرهنگ و ی  سرهنگ دوم به چشا 
غذایی به مقصد ی   حساب صورتصدور ( جعلی)در فرایند استقرار سیستا 
 .اند کردهپایگاه نظامی شرکت 

 

 

http://www.bultannews.com/fa/news/498847/12-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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ه دولات  در بیانیه پلیس قضایی پرتغال با اشاره به اینکه این اقدام هزینا 
و نظامیان  کنندگان تأمین ،برای تحویل غذا را افزای  داده بود، آمده است

کاال را بین خود  خریدوفروشتفاوت قیمت  ،درنمایتدرگیر در این پرونده، 

 .کردند میتقسیا 
تحقی  در سراسر کشور برای کسب  39 درمجموعاین گزارش،  براساس
در هماین ارتبااط در    ه است ودر این زمینه صورت گرفت ها گزارشاسناد و 

 .و دو گروهبااااان دسااااتگیر شاااادند سااااروانسااااه  7079نااااوامبر 

آغاز شده است و « عملیات ز وس»با نام  7075این عملیات در اوایل سال 
قاضای بارای بررسای     70صدها محق ، کارشناس پلیس قضایی و حادود  

 .اند شدهبسیج  آمده دست بهاسناد 

 افشای فساد چندمیلیاردی سفیر امارات در واشنگتن 

افشاای   اخیراًژورنال گزارش داد، سفیر امارات در واشنگتن که  استریت وال
، خاود یا    برداشات او علیه قطار پارده    یافته نظامهای  از کمپین  ایمیل

براساس اسناد دادگاه و اسناد تحقیقی کاه   .پرونده فساد مالی گسترده دارد
ط باا یوساف   تبهاای مار   ژورنال رسیده است، شارکت  استریت لوا دست به

میلیاون دالر اعتباار    90بای  از   ظااهراً العتیبه، سفیر امارات در واشنگتن 
هاای اخاتالس شاده از صاندوق      مربوط به پول اساساًاند که  دریافت کرده

 .است "7توسعه مالزی "

بااره  آمریکاا در  ازجملاه این گزارش در بحبوحاه تحقیقاات پانج کشاور     
گاذاری دولتای    رسوایی فساد و اختالس میلیاردها دالر از صندوق سارمایه 

دولات   7075این رسوایی در سال . منتشر شد 7دی  بی مالزی موسوم به ام
ها، صدها میلیون دالر از اعتبارات ایان   طب  گزارش .مالزی را متزلزل کرد
صاندوق بااه حساااب  
شخصی نجیب رزاق، 

وزیار ماالزی    نخست
و  شاااااده منتقااااال

ها  درخواست ازآن پس
برای استعفای او باال 

 .گرفت

http://etedaal.ir/fa/news/176804/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
http://etedaal.ir/fa/news/176804/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
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هاای   براساس گزارش وزارت دادگستری آمریکا، میلیاردهاا دالر از پاول  
. اسات  شده دزدیدهوزیر مالزی  افراد نزدی  به نخست دست بهاین صندوق 

در آمریکا و سنگاپور درباره این رسوایی  ازجملههای دولتی  تحقیقات آژانس
شارکت و چنادین دولات      هاا فارد،   دالری به بررسی نق  دهمیلیارد  0.5

 .تکشیده شده اس

ژورنال همچنین آمده است، هد، از انتقاال ایان    استریت والدر گزارش 
ها از صندوق توسعه مالزی باه سافیر اماارات در واشانگتن مشاخ        پول

. این گزارش اظمارنظر نکرده اسات  درخصوصنیست و یوسف العتیبه ها 
رت امارات در واشنگتن هاا بادون اظماارنظر دربااره ایان      سخنگوی سفا 

ها بخشای از کمپاین علیاه کشاورش      کرد که افشای ایمیل تأکیدگزارش 

 .است

 سلطنتی آل سعود  خانداففساد گسترده در 

 
 
 
 
 
 
 

فسااد در  »در گزارشی باا عناوان   « عرب دایجست»پایگاه اینترنتی نشریه 
گازارش سااالنه    ،آماار جای ای اس   مؤسساه : نوشات « عربستان سعودی

درباره عربساتان را منتشار کارد کاه در آن آماار و ارقاام        7079مربوط به 
مربوط به عواید دولت سعودی از بخا  نفتای و غیرنفتای در مقایساه باا      

 هاای  رساانه فعااالن ساعودی در    کاه  زمانی. گزارش قبلی بسیار باالتر بود
اجتماااعی طاای ماااه جاااری توجااه همااه را بااه ایاان تعارضااات باازرگ و  

سایت جی ای اس بالفاصله  روی وب های دادهجلب کردند،  توجیه غیرقابل
خاوانی  که آمار و ارقام بار دیگر با نسخه قادیمی هاا   ای گونه بهتغییر کرد 
سلطنتی عربساتان ساعودی    خانداننشان از فساد در  ها اینهمه  پیدا کرد؛

http://www.bultannews.com/fa/news/498729/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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 سااالنه بخا  بسایار زیاادی از بودجاه را باه خاود        خانادان  این است و

 .دهند میاختصاص 

آمار و ارقام جدید نشانه فسااد گساترده    گویند میمنتقدان دولت سعودی 
میلیاارد   900تاا   500متوسط بین  طور به تقریباًسلطنتی است و  خانداندر 

. شاود  مای از بودجه ساالنه مفقاود  ( میلیارد دالر آمریکا 733)ریال سعودی 
آن اسات کاه چاون     داده رخآنچه در این مورد  گویند میهمچنین  منتقدان
آماده شدن بارای فاروش اولیاه سامام شارکت آرامکاو        درحال ها سعودی
و  کنناد  مای  سازی شفا،از نمادهای دولتی زودتر از دیگران  برخیهستند، 

  .رازها برمال شوند دهد میناخواسته اجازه  طور به« جی ای اس» درنتیجه

خواستار بررسی فساد در  "افغانستاف"اجحادیه اروپا در 

 پارلماف این کشور شد 

نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در واکن  به اتمامات اخیر مبنای بار   
فساد در پارلمان از حکومت افغانستان خواسته است تا به این موضوع  وجود

فرهنگ افغانساتان   عبدالباری جمانی وزیر ساب  اطالعات و. درسیدگی کن
معااون سااب  مجلاس و عضاو فعلای      « ظاهر قادیر »مدعی شد که  اخیراً

پارلمان دو سال قبل در مممانی به او و سایر ناامزد وزرا گفتاه اسات کاه     
 .داعتماد کسب کنن رأیتوانند از مجلس  بدون پرداخت پول نمی

در منازل  « شایرپور »انی در منطقاه  ما وی در ادامه افزود این مراسا مم
هازار   70تاا   5 درخواست ها آناهر قدیر برگزار شده بود و ظاهر قدیر از ظ

 .داعتماد هر نماینده افغان کرده بو رأیدالر در ازای 
ویااژه  هااای منتقااد حکوماات و بااه ی هااا ظاااهر قاادیر از چماارهازسااوی
شود که شورای امنیات و   های واشنگتن در افغانستان محسوب می سیاست

ره باه همکاااری باا گااروه داعا  در شاارق    نیروهاای آمریکاایی را همااوا  
 .تافغانستان متما کرده اس

عبدالقادر زازی منشی هیئت اداری پارلمان افغانستان در واکن  به ایان  
اتمامات از عبدالباری جمانی خواستار ارا ه شواهد و مادارک شاده اسات و    

کرده که بدون ارا ه شواهد اجازه تحقیقاات   تأکیدهیئت اداری پارلمان نیز 
تاا  : منشی هیئت پارلمان در اداماه افازود  . ددر این مورد ممکن نخواهد بو

http://www.mizanonline.ir/fa/news/326407/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.mizanonline.ir/fa/news/326407/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.mizanonline.ir/fa/news/326407/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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شواهد در این مورد به نمادهای قضایی سپرده نشده باشد بررسی  که زمانی
اسات   درحالیاین . تو تحقی  از نمایندگان افغانستان صورت نخواهد گرف
رلماان  فسااد در پا  وجاود که قبل از این نیز برخی از نمایندگان افغاان باه   

 .اذعان کرده بودند
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باه   فیفاا  رتبه عالیتعدادی از مقامات  ازجمله، چمارده نفر 7075 ماه مهدر 
حکا جلب این افراد به . سو یس بازداشت شدند زوریخاتمام فساد مالی در 

توساط دادگااهی در نیویاورک     متحاده وزارت دادگستری ایاالتدرخواست 
 شاده  عناوان اخاذی، کالهبارداری و پولشاویی    ها آناتمام  .تسا صادرشده

 .تاس
اتمام دستگیرشدگان مربوط به موارد گسترده سوءاستفاده ماالی در فیفاا   

و  جماانی  جاممیزبانی  های درخواستمیلیون دالر رشوه،  700اتمام  ازجمله
اداره . سال گذشته است 70فوتبال در طول  های بازیهمچنین ح  پخ  
ای اعاالم کارد کاه مقاماات      ، در بیانیه(ا، او جی)فدرال قضایی سو یس 

 700مایالدی باه ارزش    60ل دهاه  آمریکایی معتقدند که این افراد از اوای
در ادامه این بیانیه اضافه شده است که . اند میلیون دالر رشوه دریافت کرده
بان  انتقاال   ازطری و  قرارگرفته موردتواف دریافت رشوه در خاک آمریکا 

 .است پیداکرده
فساد فیفا مطارح شاد دریافات     درموردکه  یهای ترین اتمام یکی از بزرگ
جاام   ویاژه  باه ا در قبال اعطای میزبانی مسابقات بازرگ و  رشوه از کشوره
 گیری رأیها در این زمینه مدعی شدند که هنگام  رسانه. جمانی بوده است

آفریقاای جناوبی    جاای  به، مراک  7070برای انتخاب میزبان جام جمانی 

 .بود شده برنده
جا    :در این زمینه عنوان داشات  انگلستانچاپ  دیلی تلگرا،روزنامه 
نق  اصالی را در تغییار نتیجاه ایان      فیفاضو ساب  کمیته اجرایی ع وارنر
دالر در ازای حمایات از   میلیاون  یا  ابتادا   کاه  طوری بهاشت د گیری رأی

پیشنماد مراک  دریافت کرده بود اما انادکی بعاد باا پیشانماد بااالتری از      
 .دآفریقای جنوبی روبرو ش

 ها دستگیری

نیروهای پلیس با لباس غیرنظامی به هتل لاوکس باا ور ا او الک     باالخره
های آل  است مراجعه کارده و   و روبروی کوه دریاچه زوریخکه مشر، به 

را  ها آنوارد و  موردنظرهای  های مظنونان، به اتاق پس از گرفتن کلید اتاق
 .ددستگیر کردن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%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_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%DA%A9_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B1_%28%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%29&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%DA%A9_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B1_%28%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%29&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%DA%A9_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B1_%28%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%29&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%DA%A9_%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%B1_%28%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%29&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%B2%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE
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در  .اناد  قرارگرفتاه ج تاجر دستگیر شده یا تحت تعقیاب  ه عضو فیفا و پنن
از فوتباال   میشال پالتینای  خبر رسید که مدت محرومیت  7079دها می 

خبرها حااکی  . است یافته کاه سال  0به  9رزش از توسط دادگاه عالی و
اسطوره ساب  فوتبال فرانسه منتفی اسات و وی    هاز آن بود که مسئله تبر

 .دخواهد کر گیری کناره یوفااز ریاست  زودی به

 در زوریخ فیفا دستگیرشدهمقامات  

 جزایار و ریس فدراسیون فوتباال   کونکاکا،ر یس ، جفری وب -
 کیمن و نا ب ر یس فیفا

 انجمن فوتبال اروگو هر یس ساب  ، اوگنیو فیگیردو -

ر یس فدراسیون فوتبال کاستاریکا، عضاو منتخاب   ، ادواردو لی -
 کاکا،کمیته اجرایی فیفا و عضو کمیته اجرایی کون

ر یس فدراسیون فوتبال نیکاراگو اه، ر ایس سااب     ، خولیو روکا -
 مجمع فوتبال آمریکای مرکزی، مأمور توسعه فیفا

 ر یس فدراسیون فوتبال ونزو ال، ول رافا ل اسگویی -

سیاساتمدار برزیلای و ر ایس کنفدراسایون     ، خوزه ماریا ماارین  -
 فوتبال برزیل

ای شمالی و دبیرکل کنفدراسیوف آمریت، چاک بلیزرنقش 

 در افشای فساد مرکزی

هزار دالر به  72در برج ترام  با اجاره ماهانه  اش خانهچاک بلیزر از پنجره 
 هاایی  توریسات بسایاری از  . کرد میپارک مرکزی نیویورک نگاه  انداز چشا

به اقامت در  توانستند میفقط در رویاهایشان  ،که وارد این پارک شده بودند
به  FBIچاک با . ها ساده نبود قدر ایناما داستان . شندبیاندی ای خانهچنین 

با دستگاه شنود نق  ی  جاسوس را ایفا  که درصورتیتواف  رسیده بود تا 
کند از زندانی شدن در امان خواهد  برداری پردههای فیفا کند و از پولشویی

 .ماند
اخیار   هاای  دهاه بلیزر که با تفکرات  نق  مممی در درآمدهای فیفا در 

 هاای  شایخ باا   طار،  ازیا  . شخصیتی متفاوت و کاریزماتی  دارد داشته،

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%84_%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%81%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87
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و از  خاورد  مای دنیاا ناهاار    های رستوران ترین قیمت گرانثروتمند عرب در 
 های شبکهدر را با بیل کلینتون و والدیمیر پوتین  های  عکسطر، دیگر 

 .گذارد میاجتماعی به اشتراک 

 
دسات   دانسات  میکه  کرد مینگاه نیویورک  های خیابانبه  درحالیبلیزر 
پولشااویی و  ازطریاا او کااه خااودش . بزرگاای زده اساات کاااری چااهبااه 
در فیفا ثروتمند شده بود حاال باید دست دوستان سابق  را رو  خواری رشوه
که چه روزهای عجیبی در پی  اسات و   دانست می خوبی بهچاک . کرد می
 .فوتبال خواهد آمدآتی چه بالیی بر سر فدراسیون جمانی  های ماهدر 

. آغاز شاد  7075از می  FBIروند دستگیری بزرگان فوتبال جمان توسط 
قارار   ها رسانهدر اختیار  دستگیرشدهجز یات چندانی از پرونده افراد  تاکنون

لورتا لیان،،  . مدیر ارشد فیفا دستگیر شدند 75نگرفته اما در همان آغاز کار 
 صورت بهدر دو کنفرانس مطبوعاتی آمریکا فقط  متحده ایاالتدادستان کل 
بررسای جز یاات پروناده نشاان     . اسات  کارده  اشاره ها پروندهجز ی به این 

توساط وی نقا  مممای در     شده ضبطکه چاک بلیزر و صداهای  دهد می
 .داشته است ها دستگیریموج 

 شدف به فوجبال مند عالقهزندگی بلیزر و 

له کارگری نیویورکرز بازرگ  بلیزر چند صد متر دورتر از برج ترام  در مح
پادرش کاار    التحریر لوازمپس از مدرسه در فروشگاه  7650او در دهه . شد
چاااک پااس از اخااذ ماادرک از دانشااگاه نیویااورک بااا یکاای از . کاارد ماای
وارد صنعت تولید دکماه لبااس    ازآن پسازدواج کرد و  های  دانشگاهی ها
او . ن آغااز شاد  عالقه وی به فوتبال با تمارین دادن پسارش جیساو   . شد
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. فممید که فوتبال در آمریکا در مسیر پیشرفت و ترقی قارار دارد  سرعت به
ساالگی اسپانسار هماای  سااالنه      36یعنی در سان   7620بلیزر در سال 

فوتباالی خاود را آغااز     های فعالیت رسماًفدراسیون فوتبال در آمریکا شد تا 
ه دیگار مسائوالن   عط  وی برای موفقیت خیلی زیاد بود و به همرا. کند

اماا نتوانسات باا     ،شاد  کاار  باه  دسات فدراسیون برای میزبانی جام جمانی 
فدراسیون فوتبال آمریکا کنار بیاید و پس از مادتی از فدراسایون    کار سب 

 .خارج شد
 ایتالیاا  7660در جام جمانی در مسابقات  متحده ایاالتبلیزر اولین حضور 

 70و طرح لیگ  دانست میکشور فرصت خوبی برای رشد فوتبال در این  را
تیمی برای فوتبال آمریکا را داد اما مسئوالن سازمان لیگ اروپا او را برکنار 
کردند چرا پس از مدتی فممیدند که بلیزر بخشی از درآمدهای مربوطاه را  

 .دارد برمیبرای خودش 
رفت اماا هزیناه ورودی    سبلیزر به سراغ باشگاه میامی شارک آنپس از 
 هاای  هتال برای حضور در مسابقات لیگ آمریکا را صر، سااخت  این تیا 

 ناامیاد باشگاه آمریکایی او را اخراج کارد اماا بلیازر    . شی  و ولخرجی کرد
شد تا از فرصت توسعه فوتبال در ایان کشاور    ترینیدادوتوباگونشد و راهی 
 .استفاده کند

 ترینیدادمردی از . مسیر ورود بلیزر به فیفا با کم  ج  وارنر هموار شد
که معلمی در مدرسه را رها کرده بود و به سمت ریاست فدراسیون فوتباال  

محبوبیات و قادرت وارنار     تأثیربلیزر که تحت . رسیده بود ترینیدادوتوباگو
بود در سفر تیا ملی آمریکا به ترینیداد به خاناه او رفات و از او    قرارگرفته

وتباال آمریکاای   کنفدراسایون ف )خواست که به سمت ریاست کونکاکاا،  
دوران حضاورش   واسطه بهبلیزر که . گام بردارد( شمالی، مرکزی و کارا یب
جلساات   ساازوکار  واز روناد فوتباال    خاوبی  بهدر فدراسیون فوتبال آمریکا 

، وارنر را به ریاسات ایان ساازمان    ای رسانهکونکاکا، خبر داشت با شانتاژ 
 .رساند
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وجبال آمریتای قدرت گرفتن چاک بلیزر در کنفدراسیوف ف

 شمالی، مرکزی و کارائیب

 .با حضور وارنر، بلیزر جایگاه خود را در سیاست جمانی فوتبال تثبیات کارد  
او دفتار  . وارنر با حمایت کشورهای منطقه کارا یاب برناده انتخاباات شاد    
 عناوان  بهتشکیالتی خود را در برج ترام  در منمتن انتخاب کرد و بلیزر را 

 .کردمعاون اول  انتخاب 
بارای   "گلادکاپ "روزماره تاورنمنتی را باه ناام      هاای  تاالش بلیازر باا   

 درآماد عملکرد بلیزر،  واسطه به. کرد اندازی راهکشورهای منطقه کونکاکا، 
نقا  بلیازر در   . دالر رساید  میلیاون  یا  کونکاکا، ظر، ی  ساال باه   

کونکاکا، به حدی قوی بود که وارنار کرسای خاود در کمیتاه      درآمدزایی
بلیزر با کوله باری از ایده باه فیفاا    .نفره فیفا را به او هدیه کرد 70اجرایی 

رفت و در اولین اقدام مما، قرارداد فیفا با شرکت آلمانی که حا  تبلیغاات   
اعتقاد داشات فیفاا نیاازی     چراکهاین سازمان را به عمده داشت به ها زد 

را  هاا  سایون کنفدرابلیزر پس از مادتی جاام   . برای تبلیغات ندارد واسطه به
آن قمرماان شا  قااره جماان باه       براساسکرد، تورنمنتی که  اندازی راه

 .رفتند میمصا، همدیگر 
 
 
 

پاول از فیفاا را رواناه     هاا  میلیاون بلیزر از قدرت  در فیفا استفاده کرد و 
را هاا باین    هاا  پاول بقیاه  . ن یا باهاماس کارد یمدر جزایر ک های  حساب

به حادی بااال رفات کاه در      درآمد بلیزر. دنزدیکان  نظیر وارنر تقسیا کر
، ی  آپارتمان (دالرهزار  72ه هانبا اجاره ما)کنار آپارتمان  در برج ترام  
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آن  شاود  میدیگر در نزدیکی مقر کونکاکا، اجاره کرد، آپارتمانی که گفته 
یکی از میزهاای رساتوران   . کنار گذاشته است های  گربهرا برای سکونت 

همیشه به نام چاک بلیازر رزرو   ،ی مجلل در آمریکاستکه رستوران "الین"
بازیگران و ثروتمندترین افاراد آمریکاا در    معموالًکه  رستورانی. شده است

 .کنند میغذا سرو آن 
خاانوادگی در کناار رهباران     های عکسبلیزر در وبالگ  کلکسیونی از 

ند تاتا از نلسون ماندال و دسمو. کشورهای مختلف دنیا را منتشر کرده است
در سفرش باه مساکو    7070چاک در آگوست . گرفته تا پاپ جان پل دوم

. با والدیمیتر پوتین عکس گرفات  7072بحث میزبانی جام جمانی  درمورد
باه ماا   »ه استو شوخی با بلیزر خطاب به او گفت وب  خوشپوتین پس از 

  چند مااه بعاد سا   ، «.اجازه بدهید تا قدرت روسیه را به دنیا نشان بدهیا
 7072میزباان جاام جماانی     عناوان  باه را  ها روس رسماًبالتر در مراسمی 

 .معرفی کرد
نماینادگان   عناوان  بهالبته بلیزر سابقه دیدار با پرنس ویلیام و دیوید بکام 

نماینده پیشنماد میزبانی آمریکا را  عنوان بهمیزبانی انگلیس و بیل کلینتون 
الم شد، بلیازر لبخنادی از سار    روسیه اع نیخبر میزبا که وقتی. ها داشت

میزبان جام جمانی  عنوان بهوقتی قطر  ها آمریکاییرضایت زد اما مثل همه 
چطور ی  کشور کوچ  که . شده بود زده شگفت کامالً ،معرفی شد 7077

توانسته بود آمریکا را بارای   رسد میدرجه  50در تابستان دمای هوای  به 

آغااز   جاا  هماناز  FBIسئوالن میزبانی جام جمانی شکست بدهد؟ ش  م
 .شد

 چگونه جیز شد FBI های گوش

 سرساخت وی که یا  هاوادار    .در این پرونده بود FBI مأمورجارد راندال 
باه ورزشاگاه    7660بارای تماشاای مساابقات جاام جماانی       ،فوتبال باود 
رانادال چناد مااه    . او کاپیتان تیا دانشگاهی منمتن بود. رفت میفاکسبورو 
که همچنان با حضور در تیا پلیس نیویورک  هرچندلح  شد م FBIبعد به 
در سن  7070وی در اوایل سال . داد میبه فوتبال را ادامه  اش عالقهسیتی 
پروناده میزباانی جاام     درمورد FBIویژه پرونده  مأمور عنوان بهسالگی  72

بزهکار  های گروهپس از بررسی همکاری  ها آن. جمانی کارش را آغاز کرد
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بااالی   احتماال  بهستان، روسیه و اوکراین و سفرهایشان به آمریکا در گرج
رسامی   ازنظرپی بردند فیفا  7072میزبانی جام جمانی  درمورد خواری رشوه

خاود را   هاای   فعالیات ی  بنیاد خیریه در سو یس اسات کاه در معرفای    
ایان  . کند میهزینه می بنیادی معرفی کرده که برای مصار، عمو عنوان به

میلیون یورو درآمد داشاته کاه وعاده داده     937 تاکنون 7007ز سال نماد ا
 های  پروژهمیلیون پوند روی  200مبلغ  7070تا  7077 های ممرومومبین 
اما برای راندال و دساتیاران  عجیاب باود کاه حتای      . کند گذاری سرمایه
 ها آناز  هرکدام. اعضای کمیته اجرایی فیفا زندگی اجرایی دارند ترین ساده
از این اعضا  هرکدامروی  ها بررسی. هزار دالر دستمزد داشتند 700ساالنه 

و  خاواری  رشاوه حتا داشتند کاه   FBIمسئوالن . با دقت بیشتری آغاز شد
 .است شده انجامپولشویی در این پرونده 
را روی شا  کنفدراسایون زیار نظار فیفاا و       ها بررسیراندال و تیم  

 گشاتند  مای بیشاتر   هرچقدر. از کردندکشور این سازمان آغ 707مسئوالن 
اختالس دالرهای حاصل از درآمد حا  پخا ، بازاریاابی و     درموردبیشتر 

فممیدند که مسئوالن فوتبال روسایه   سادگی به ها آن. بردند میتبلیغات پی 
 FBIچناد تان از مقاماات    . اناد  دادهبه اعضای کمیته اجرایای فیفاا رشاوه    

که این یا  تجاارت بازرگ و گساترده      ادانستی می»: گویند می باره دراین
 «.شده بزرگ بود دهی سازماناین ی  جرم . است

تاا   کردناد  مای نمایندگان دادستانی شارق نیویاورک باا تماام قاوا کاار       
در ایان میاان همکااری    . بیاورند دست بهجدیدی از این پرونده  های سرنخ

 چراکاه با نمایندگان دادساتانی هاا نقا  مممای داشات       FBIمسئوالن 
 .با تمامی دقت جز یات را زیر نظر داشت متحده ایاالتدستانی دا

 گذاشت  FBIبن همام و سرنخی که وارنر در اختیار 

، بان  7077در بماار  . راحت کرد FBIمحمد بن همام راه را برای بازپرسان 
وی در مسایر تبلیغاات    .همام برای انتخابات ریاست فیفا ابراز آمادگی کرد

ایان   رأی 37وارنار در منطقاه کارا یاب رفات و     انتخاباتی به سراغ جا   
وارنار ساه   . آورد دسات  بهدرصد آرای انتخابات فیفا بود را  75مجموعه که 

در پایان جلساه  . هفته پی  از انتخابات بن همام را به ترینیداد دعوت کرد
هزار دالر پول نقد کاه باا هواپیماای خصوصای خاود باه        00قطری  شیخ
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اختال، وارنر و بلیزر از . ی خرید آرا تحویل وارنر دادترینیداد برده بود را برا
بلیزر که در دفتار کونکاکاا، در میاامی حضاور داشات      . آغاز شد جا همین
برافروختاه   شاده  انجامدر ترینیداد بدون او  ای معاملهفممید چنین  که زمانی
زوریاخ   وقات  باه صاب    3بلیزر با ژروم والکه، دبیر کل یوفا در ساعت . شد

بلیازر علیاه وارنار     هاای  حار، به  آلود خوابوالکه فرانسوی . فتتماس گر
خواند و داستان  "احم "و  "مغرور"بلیزر دوست قدیمی خود را . گوش داد
والکه از بلیزر خواست کاه ایان مااجرا را فااش     . وی را لو داد خواری رشوه

جان کاالینز، وکیال آمریکاایی کاه در     . نکند تا به وجمه فیفا ضربه نخورد
که بلیزر باا او تمااس گرفتاه و     کند مییادآوری  کرد میاکا، فعالیت کونک

 .باید این ماجرا را بررسی کنی: گفته است

 
گزارشی که کالینز به فیفا داد، بن همام هشت روز بعد از رقابت  براساس

فعالیت مرتبط با فوتبال محاروم   هرگونهاز  درنمایتانتخاباتی کنار رفت و 
وارنار پاس از   . به ها خوردن رابطه وارنر و بلیزر شاد این ماجرا باعث . شد

وارنار در  . عفا داشتتقصد اس خواری رشوهانتشار کلیپی پیرامون نقش  در 
پرهیزگااری کنیاد باه     خواهیاد  میاگر » :گوید میاین کلی  به اطرافیان  
ایان کلیا  افشاای     «.نیسات  گوناه  ایان تجارت ماا  . کلیسا بروید دوستان
بلیازر  . کردناد  مای نر و بلیازر دو دهاه از آن محافظات    رازهایی بود که وار

ریس  بزرگی کرد و دست وارنر را رو کرد تا خودش ها در معرض خطار  
 .قرار گیرد
در آن . را مسئول پرونده بلیزر و وارنار کارد   ای کمیتهپرونده  ازاین پسفیفا 

 اش افتتاحیاه تورنمنتی که مراسا . سال یازدهمین دوره گلدکاپ برگزار شد
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هزار هوادار در ورزشگاه کاوبویز با تقابل کاستاریکا و کوبا آغاز  20ا حضور ب
مساابقات   هاای  باازی استادیوم میزبان  73 بعدازآندر طول سه هفته . شد

میلیاون یاورو از    73این تورنمنت . بودند و فینال ها در روزبول برگزار شد
ت کاه دو  درصد بی  از همین مساابقا  90داشت یعنی  درآمد فروشی بلیت

 .بود برگزارشدهسال قبل  

 پرونده جبانی در گلدکاپ

کاریس ایتاون، مادیر سااب  پلایس      . اما روزهای خوب بلیزر دوام نداشتند
شاده اسات    کاار  بهمسئول حراست فیفا مشغول  عنوان به اخیراًاینترپل که 

آن گروهی قصاد تباانی در مساابقات را     براساسگزارشی دریافت کرد که 
کاستاریکا و چند بازی دیگر  –بازی کوبا  بندی شرطالگوهای ایتون . دارند

تبانی صاورت گرفتاه    ها بازیرا بررسی کرد به این نتیجه رسید که در این 
ایتون در حین مساابقات در مصااحبه باا اشاپیگل اعاالم کارد کاه        . است

بلیازر  . مشکوک هستند های بازیبررسی  درحالاینترپل، فیفا و کونکاکا، 
چرا ایتون در ابتدا با او صاحبت نکارده   . ین مقاله گیج شده بودبا خواندن ا

بود؟ بلیزر با یکی از دوستان  تماس گرفت تا بفممد که این ماجرا تا چاه  
که رابطه نزدیکی با بلیزر داشت بارای   FBI مأمور، بیگان .حد صحت دارد

اولاین بااری   » :گویاد  میبیگان . پیگیری پرونده با دوستان  تماس گرفت
 «.باا مان تمااس گرفاات    ای حرفاه یا  مسائله    درماورد کاه چااک    باود 

در فیفاا همکااری    خاواری  رشاوه پروناده   درماورد مای  گا تا که با راندال 
بالفاصله پس از متوجه شدن نق  بیگان در پرونده باه دفتار وی    کرد می
گا تا سر میز من آمد و گفات کاه دیگار    »: گوید می باره دراینبیگان . رفت

هرگاز باا چااک     ازآن پاس بادین ترتیاب   . لیزر صحبت کانا ح  ندارم با ب
 «.صحبت نکردم

پرونده تبانی در  درموردبلیزر مشکوک بود  های فعالیتجارد راندال که به 
بلیازر  . مممای دسات یاباد    هاای  سارنخ کونکاکا، با وی دیدار کرد تا باه  

ما مت عنوان بهکه او را  کند میخبر نداشت که با بازپرسی دیدار  وجه هی، به
 .فساد تاریخ ورزش شناسایی کرده است های پرونده ترین بزرگدر یکی از 
جلسه کریس ایتون و دو تن از نمایندگان فیفاا باه دفتار     بعدازاین کمی

FBI  تبااانی در گلاادکاپ را در  درمااورددر منمااتن رفتنااد تااا اطالعاتشااان
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 فیفاا  هاای  پروناده ایتون که ی  ساال و نایا روی   . اختیارشان قرار بدهند
 «.که فیفا کثیف است دیدم می خوبی به» :گفته است باره دراین کارکرده

از اعضاای   هرکادام درآمادهای   درماورد ایتون به راندال کم  کارد تاا   
زر حلقاه  یا ایان دو، بل  ازنظر. صورت بگیرند هایی بررسیکمیته اجرایی فیفا 
 توضای   باره دراینایتون . نق  جاسوس را بپذیرد توانست میضعیف بود و 

 «.همه اتمامات علیه او بودند. بلیزر محکوم به همکاری بود» :دهد می

 FBIمالی بلیزر جوسط  های حساببررسی 

به هدفشاان نزدیا  شاده     FBI مأمورانراندال و گا تا،  7077در تابستان 
باریمن  . اناد  یافتاه  دسات مممی  های سرنخکه به  دانستند میهر دو . بودند

او که روی جارا ا و فسااد   . رونده اضافه شدگزینه جدیدی بود که به این پ
در  کارد  مای خارجی در اداره مالیات منطقه اورنج کاانتی در کالیفرنیاا کاار    

انگلایس پیراماون تاالش     های رسانهدر  ای مقالهبا خواندن  7077آگوست 

FBI بریمن با رانادال تمااس   . به دستگیری بلیزر مجذوب این پرونده شد
عجیب و غیرمعمول باود کاه رانادال از او    نحوه صحبت  به حدی . گرفت

متخصا  نقال و    عناوان  باه باریمن  . درخواست کرد به منمتن سفر کناد 
و اطالعاات   قارارداد  موردبررسای انتقاالت مالی با جز یات پرونده بلیازر را  

بلیازر در سایتی بانا ،     هاای  حسابوی . قرار داد FBIمممی را در اختیار 
قارار داد تاا    موردبررسای یال لیان، را   بان  آمریکا، بانا  بارکالیال و مر  

به بعد اظمارناماه مالیااتی    7005بلیزر از سال . او را ثابت کند خواری رشوه
. بررسای درآمادش کاار مشاکلی باود      دلیلبه همین . خود را پر نکرده بود

مختلااف را در  هااای ممرومااومبااریمن درآماادهای غیرقااانونی بلیاازر در  
قارار   موردبررسای مناط  دیگر را  در کنفدراسیون کارا یب و های  حساب
 .داد

از ی  شارکت اروگو اه    7666هزار یورو در مارس  700بریمن پرداخت 
به حساب بانکی بلیزر در منطقه جزایر کیمن در بانا  باارکالیز را کشاف    

هزار یورویی باه حسااب وی    900گا، دیگر بلیزر مربوط به پرداخت . کرد
همچنین کشاف کارد کاه بلیازر      بریمن. از جانب ی  شرکت پانامایی بود

را به حساب  شده خارجپولی که از فیفا برای اهدا، مختلف یورو  ها میلیون
بریمن جز یات بیشتری از فساد مالی بلیازر را   که درحالی. خود ریخته است
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آرای جاام   درماورد  هاا  آنکه بعدها مشخ  شد بسایاری از  ) کرد میپیدا 
 ماأمورین اسات،  (   تلویزیونی بودهجمانی یا بازاریابی گلدکاپ یا ح  پخ

FBI  باریمن کشاف کارد کاه     . بلیزر را زیر نظر داشتند های فعالیتبا دقت
 .میلیون پوند ثروت در دو دهه به جیب زده است 70بلیزر مبلغی در حدود 

پی بردناد   هایی حساببه وجود  7077بلیزر، بریمن و گا تا در اواخر سال 
وی مدت زیاادی مالیاات   . کا مخفی کرده بودکه بلیزر از اداره مالیات آمری

 FBI ماأموران یکای از  . خود را پرداخت نکرده بود و تخلفا  محارز باود   

کاه   رسای  می ای لحظهبه  ها پروندهگاهی در »: گوید مینزدی  به پرونده 
 ای شاده  حسااب باید تصامیا  . باید ی  اتفاق ناگمانی شرایط را عوض کند

 «.را در مقاطعی متوقف کنی ها فعالیتبگیری و گاهی مجبوری 

 پذیرش نقش کاسوس جوسط بلیزر

چند روز پی  از مراسا خاتا  . روز عجیبی برای بلیزر بود 7077نوامبر  30
دوست فقیدش، الین کا وفماان کاه قرارهاای بازرگ  را در رساتوران او      

چاک پف کرده بود، رنگ  پریده بود و از یا    های چشا، دور گذاشت می
دیابت و استرس رو شدن رازهای  . کرد میاستفاده  جایی جابهویلچر برای 

حسابداران کونکاکا، دفتر او در بارج تراما  را در   . اثر خود را گذاشته بود
. تابستان آن سال بررسی کرده بودند و از رازهای مالی او باخبر شده بودناد 

بدین ترتیاب از  . در اکتبر آن سال بلیزر از سمت  در کونکاکا، برکنار شد
 خوش دلمدیر اجرایی فیفا  عنوان بهبه بعد او فقط به سمت   7077نوامبر 
اوضاع برای چاک بغرنج شده بود و در زمان بازگشت از مراساا خاتا   . بود

در برج تراما  منتظارش    اش خانهالین کافمن با دو مرد مواجه شد که در 
باه   خبر یباوضاع بلیزر چقدر بد است  دانستند میراندال و بریمن که . بودند

: کشاف کارده بودناد را باه او نشاان دادناد       آنچاه سراغ او رفتند و تمامی 
شوکه شده باود و   کامالًبلیزر ... ساختگی، نپرداختن مالیات و  های کمپانی

جاساوس در ایان پروناده فعالیات      عنوان بهدر روزهای بعدش پذیرفت که 
 .کند

باا نماینادگان    باار  76 7073ناوامبر   73تاا   7077دسامبر  77بلیزر بین 
اماا   منتشرنشاده چیزی از محتویات ایان جلساات   . دولت آمریکا دیدار کرد

در  عضو کمیته اجرایی فیفا نقشای کلیادی   عنوان بهکه بلیزر  شود میگفته 
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اجاازه داد کاه دساتگاه     FBI مأمورینبلیزر به . ضبط مکالمات داشته است
جدیادش راحات   چاک در ابتدا در نقا   . شنود را در بدن  جاسازی کنند

بارای    هاا  مادت کاه   ای نقشهخیلی نگران بودند که  FBI مأموریننبود و 
این پرونده دو سال طول کشایده  . برمال شود سادگی بهبودند  کشیده زحمت
و  کشاید  مای مااه طاول    72در بدترین حالت  FBIسنگین  های پرونده. بود

اعتقاد  چراکه جلوی این پرونده را بگیرند خواستند میبرخی در این سازمان 
اروپا نتوانستند به نتیجاه برساند چارا بایاد      های پلیس که زمانیداشتند که 
اماا لورتاا لیان،، دادساتان کال      . پلیس امریکا پیگیر پرونده باشند مأمورین
لورتا »: گوید مییکی از نزدیکان پرونده . بود ها بازپرسیحامی  کامالًآمریکا 

 «.قت انجام شودباید با د چیز همهلین، گفته بود که 
 ماأمورین لندن فرصت مممی بود تا بلیازر از نقا     7077المپی  سال 

در اختیاارش قارار    FBIبلیزر با دستگاه شانودی کاه   . کند برداری پردهفیفا 
الکسای ساوروکین،    خواسات  میاو . رفت می های  هد،داده بود به سراغ 

رالیا بارای  و فران  لووی، نماینده اسات  7072مسئول برگزاری جام جمانی 
پس از ی  روز . که منتفی شد را به دام بیاندازد 7077میزبانی جام جمانی 

در لندن، بلیزر باا ماانیالل فرنانادز، عضاو ساریالنکایی کمیتاه        پراسترس
صاحبت   کاه  زماانی در : دهاد  مای فرنانادو توضای    . اجرایی فیفا دیدار کرد

 اینجاا افراد فیفاا  خوشبختانه بقیه  :گفت میاو . کشید میچاک آه  کردیا می
 قادر  ایان هرگاز ندیاده باودم    . بود ها خورده شکستمثل  اش چمره. نیستند
باه  . کارد  نمای حتی به من نگااه   های  صحبتدر زمان . باشد ریخته ها به

تا کسای صادای  را    کرد میو مدام به اطراف  نگاه  کرد میظرف  نگاه 
 :کاه بگویاد   مکارد  نمای اما فکر  لنگد میکه ی  جای کار  فممیدم .نشوند
 «!نامردها را گیر بیاندازم خواها می»

حاتا داد   توان میاما . هنوز رو نشده است FBIجز یات همکاری بلیزر با 
که ی  سال بعد از المپی  لندن، عضو کمیته اجرایای المپیا  لنادن باا     

 ماأمورین باه   شاده  ضابط کرده است و صداهایی که توساط او   دیدار ها آن
یکای از مناابع   . ضای فاسد فیفاا را دساتگیر کنناد   فدرال کم  کرده تا اع
 «.از اطالعات بود ای گنجینهبلیزر » :دهد مینزدی  به پرونده توضی  
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 اعتراف چاک بلیزر

در دفتر پلیس محله بروکلین، رانادال و   70ساعت  7073نوامبر  75در روز 
قاضی ریموند دیری هاا  . بریمن پشت درهای بسته با بلیزر جلسه گذاشتند

قاچااق، پولشاویی،   : خواناد دیری اتمامات  را . حضور داشت این جلسه در
قاانون بلیازر بایاد     براسااس . فرار مالیاتی و زیر پاگذاشتن قاوانین مالیااتی  

بلیزر به اتماماات  اعتارا،   . گذاشت میزندان را پشت سر  صدسالحداقل 
. کارد میلیون دالر اعاالم   70برای آزادی او را  موردنیازکرد و دیری وثیقه 

مان و برخای دیگار     7667در ساال  : جارایم  توضای  داد   درماورد بلیزر 
در اوایال  . رشاوه بگیاریا   7662پذیرفتیا که از کشور میزبان جام جماانی  

من و برخی دیگر از اعضای کمیتاه اجرایای فیفاا از آفریقاای      7000سال 
 .رشوه گرفتیا 7070جنوبی برای میزبانی جام جمانی 

 هاای   تاالش قارار داد و   موردبررسای ت فیفاا را  رندال سه سال اتماماا 
یکای از قدرتمنادترین ماردان فوتباال جماان در      . باالخره به نتیجه رسید

: نباود  اثبات قابلدادگاه فدرال اعترافاتی را داشت که از هی، طر، دیگری 
 «.مدیران فیفا در ازای پول قدرتشان را فروخته بودند»

رسامی   صاورت  باه  متحده ایاالتل ، لورنا لین،، دادستان ک7075می  77
عضو فیفا که در کشورهای خاارج از آمریکاا    70 درموردپرونده تخلفات را 
تماامی مادیران    کرد میهمکاری  FBIپلیس سو یس که با . بودند باز کرد

مرباوط باه    های پروندهمشکوک فیفا را ظر، هشت ساعت دستگیر کرد و 
ی  هفته . پلیس قرار گرفتدر اختیار نیروهای  7077و  7072جام جمانی 
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در میاناه بحاران در فیفاا    . بعد س  بالتر از سمت ریاست فیفا اساتعفا داد 
ی اتفردی ناشناس با دادستانی سو یس تماس گرفات و گفات کاه اطالعا    

نماینده دادستانی با فرد ماذکور روی نیمکتای   . بالتر در اختیار دارد درمورد
میلیون یاورو از ثاروت    7بالتر  در پارک زوریخ دیدار کرد و اعالم کرد که

به میشل پالتینی، ر یس کنفدراسیون فوتباال اروپاا    7077فیفا را در سال 
در آن سال پالتینی که نامزد ریاسات فیفاا باود تصامیا     . هدیه داده است

 .اعالم اولیه از انتخابات انصرا، دهد برخال،گرفت 
بارود و   سرنخ جدید باعث شد تا پلایس ساو یس دوبااره باه مقار فیفاا      

بالتار در  . پرداخت این مبلغ از جانب فیفا تا ید شاد . جستجوها را آغاز کند
: فریااد زد  و کارد مصاحبه با خبرنگاران با آرام  از پرداخت این پول دفاع 

 «!ببرید سؤالشما ح  ندارید که اعتبار من را زیر »
 را علیه بالتر، ر ایس فیفاا   ای پروندهدر همان روز دادستان کل سو یس 

 79در روز سوم دسامبر لین،، دادستان کل آمریکا اعالم کارد کاه   . باز کرد
 ازساوی دساامبر   77بالتار در روز   .عضو دیگر از فیفا دستگیر خواهند شد
فعالیت مرتبط با فوتباال محاروم    هرگونهکمیته اخالق فیفا هشت سال از 

اگار   حتای . من هنوز مدیر هستا» :گفت باره دراینمدیر مستعفی فیفا . شد
 «.مدیر خواها بود بازهاتعلی  شوم 

 اخیاراً خاودش  . دهاد  میقرار  موردبررسیجارد راندال همچنان پرونده را 
 «.کل عمرم را صر، این پرونده کنا توانا می» :گفته است

از بیمارساتان محال    اخیاراً یکی از نزدیکان خانواده بلیزر گفته کاه وی  
اکنون به  FBIجاسوس  ینتر مما. درمان  در نیوجرسی مرخ  شده است

صاحبت کناد و بارای ارتبااط برقارار کاردن بایاد         تواند نمیبیماری  دلیل
قاضی دیری اعالم حکا بلیزر را باه  . را روی کیبورد تای  کند های  حر،

ناگفتاه زیاادی    های حر،که او همچنان  رسد میتعوی  انداخته اما به نظر 
 .داشته باشد
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 درحاال  هاا  دولات و  7(CSO) جواماع مادنی   های سازماندر سراسر جمان، 
باا هاد،    7 (ICT)فناوری اطالعات و ارتباطاات   های زیرساخت استفاده از

بمبود سط  خدمات عماومی و مباارزه باا فسااد و شانیده شادن صادای        
 .ندان هستندشمرو

اسات کاه    هاایی  روشکلای از   بنادی  جمعاولین بخ  این تحقی  ی  
باه جلاوگیری از    ها آنبا استفاده از  توانند میفناوری اطالعات و ارتباطات 

از بمبود سط  دسترسی به اطالعات و کاه  تشریفات  ،فساد کم  کنند
احتمااالی و شناسااایی نقاااط بحراناای و     فسااادهایاداری تااا کشااف  

گازارش دهناده    هاای  زیرساختاین بخ  همچنین . دیگر های اریناهنج
برای استفاده از فناوری در مباارزه باا    ها تالش ترین اصلی عنوان بهفساد را 

 .کند میفساد معرفی 
مختلاف گازارش فسااد در     ابزارهایمختصری از  بندی جمعبخ  دوم 

. دهاد  میا ه کشورهای مختلف مانند کلمبیا، هند، لبنان، رومانی و روسیه ار
 دلیاال بااهکااه بااا آنکااه بعضاای از ابزارهااا  دهااد ماایایاان بخاا  نشااان 
 سروصادای  رغاا  باه ، بعضی دیگار  اند آورده دست بهدستاوردهایشان اعتبار 

 .اند خورده شکست اند داشتهو تمییج عمومی که  ای رسانه
گزارش دهنده فساد آنالین  های زیرساختکه  هایی چال بخ  سوم به 
آوردن  دست به؛ که شامل کند میروبرو هستند توجه  ها آنا برای موفقیت ب
و ساازگار باودن باا     توجه قابل، رسیدن به حجا کاربران اتکا قابلاطالعات 

را  ایاا  آموختاه  تااکنون بخا  نماایی تجربیااتی کاه     . بافت محلی اسات 
 .دهد میقرار  موردبحث

 

 استفاده از فناوری برای مقابله با فساد. 0
ارتباطی بارای   های فناوری تأثیرگذارنق  بسیار  درمورد یا گستردهاجماع 

باا تسامیل جریاان اطالعاات باین      . مبارزه علیه فساد اطالعات وجود دارد
 هاای  فنااوری دولتی، بین دولت و شمروندان و بین شامروندان،   مؤسسات
 .شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مدنی را بمبود بخشند توانند مینوین 

                                                           
1-Civil Society Organisations 
2-Information Communication Technology 
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اجتماعی و اینترنت  های رسانهنقشی که  درمورد قان، محقها سالدر طی 
. اناد  کارده تحقیا    کنناد  مای و فناوری اطالعات در مبارزه با فساد باازی  

اینکه فناوری اطالعات و ارتباطات نقا  حیااتی در    درموردامروزه، شکی 
وجااود ناادارد و  کنااد مااییاا  سیسااتا موفاا  سااالمت اداری ملاای ایفااا 

 صاورت  باه و جامعاه   هاا  دولات  ازساوی طات اطالعات و ارتبا های فناوری
ی  ابزار مما برای شافافیت و پاساخگویی، همچناین     عنوان بهروزافزون 

 .شوند میبرای شناسایی و کاه  فساد شناخته 
اطالعات و ارتباطاات قابلیات مشاارکت بارای      های فناوریکه  هایی راه

 صاورت  باه دانشگاهی و سیاسی  های تحقی  مبارزه با فساد را دارند توسط
اطالعاات و   هاای  فناوریفواید اصلی مورد انتظار از . اند شدهکامل واکاوی 

 :ارتباطات شامل موارد زیر هستند
      کاه  عدم تقارن اطالعات باین ادارات عماومی و شامروندان کاه

 به حقوق خود برسند توانند می تر راحت درنتیجه

     محدود کردن نظرات شخصی کارمندان بارای جلاوگیری از تخطای
و انحاارا، از ایفااای صااحی   شااده مشااخ ارمناادان از قااوانین ک

 .وظایفشان

  مشخ  و کاه  تماس مساتقیا، متنااوب و    فرایندهایاتوماسیون
منجر  تواند میعمومی و شمروندان که  شخصی بین کارکنان بخ 
 .به خطر افزای  فساد شود

  کاه  احتمال اخااذی و   درنتیجهکاه  دیوانساالری منفی اداری و
 .جوییرانت 

  رشوه را تسامیل   های درخواستکه  ها درگاهو  ها واسطهحذ، کردن
یا سما خود را برای آنکه ی  تجاارت انجاام شاود طلاب      کنند می
 کنند می

  و قابال ممیازی کاردن     مستندسازیبا  تواند میافزای  شفافیت، که
 .امور به کاه  فضای فساد کم  کند

 دربااره   ها آنردم که افزای  آگاهی برای قدرت بخشیدن به عموم م
 .ح  قانونی خود پافشاری کنند

  عماومی و مباحاث    هاای  مشاوق  ازطریا  اخالقی  های نگرشبمبود
 آنالین
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اطالعات و ارتباطات برای مباارزه   های فناوری پایان بیدر نتیجة قابلیت 
، هااا موبایاال، هااا سااایت وبنااوین در اشااکال  هااای تکنولااوژیبااا فساااد، 

غیره برای تسمیل گزارش فساد، ایجاد دسترسی باه  موبایل و  افزارهای نرم
اطالعات رسمی، نظارت بر کاارایی خادمات اجتمااعی و زنادگی سیاسای      

 مورداسااتفادهاطالعااات اقتصااادی   سااازی شاافا،کشااور و همچنااین  
همچنین مواردی از اساتفاده تکنولاوژی نیاز بارای تبلیغاات      . اند قرارگرفته

بسایاری را در   هاای  فعالیات  ها ولتد در دهه گذشته،. انتخاباتی وجود دارد
 هاای  سارویس حوزه دولت الکترونی  بارای افازای  شافافیت و کاارایی     

 اناد  کردهاجرا  شمرونداناجتماعی و همچنین برای افزای  سط  ارتباط با 
 .اند داشتهو در این زمینه ابتکارات فراوانی 

عاالن در بین رسانه و ف خصوص بهجذابیت بسیاری  یکی از ابزارهایی که
. مبتنی بر جمعیت هستند ضدفساد افزارهای نرمایجاد کرده است،  ضدفساد
 یافتاه  توساعه از سرعت رشد اینترنات و موبایال در جماان     افزارها نرماین 

ایاده  . ارا ه دهند خواری رشوهبرای مبارزه با  حل راهتا ی   اند کردهاستفاده 
خود  های رایانهشمند و هو های موبایل وسیله بهشمروندان  ،ساده است ها آن

را بالفاصاله   خاواری  رشاوه ماوارد   توانناد  میکه به اینترنت متصل هستند 
 .گزارش دهند

کاه   خاواری  رشاوه بدون آنکه شناخته شاوند ماواردی از    توانند می ها آن
 افزارهای نرمکاربران . درخواست شده را گزارش دهند ها آنیا از  شده انجام

. را مطالعاه کنناد   هاا  گازارش  توانناد  مینین همچ ها سایت وبموبایل و یا 
 صاورت  باه را  شاده  آوری جماع همچنین اطالعات  افزارها نرمبعضی از این 

در چاه   خاواری  رشوه دهند میکه نشان  دهند میحرارتی نمای   های نقشه
هستند، همچناین اطالعاات را براسااس منطقاه، ساال و       تر شایعمناطقی 
 .کنند می بندی طبقه مؤسسه
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در کجاا   افزارهاا  نارم کوتاه برای آنکاه ایان    بندی جمعن تحقی  ی  ای
 ایا آموخته ها آنو تجربیاتی که از  اند کردهایجاد  تأثیری، چه اند شده استفاده
 .دهد میرا ارا ه 

 التترونیتی مبارزه با فساد های زیرساختاستفاده از 

کشاورهای   مباارزه باا فساادی در    افزارهاای  نرمدر پنج تا ده سال گذشته، 
به مقیااس،   ها نگاهمتمرکز کردن  ها آنکه هد،  اند شده ارا هسراسر جمان 

رشاوه   هاای  پرداختدر شکل  مخصوصاً –اندازه و تقسیا جغرافیایی فساد 
 .بوده است
 افزارها نرمکه توسط زینباو ر تشری  شده است، ایده پشت این  طور همان

ستفاده از این ابزارها برای واض  است و سه سازوکار اصلی برای چگونگی ا
 :مبارزه با فساد وجود دارد

 واساطه  بای اوالً، ایجاد ی  دسترسی ساده و ی  ابزار گازارش   -
واضا  و شافا، و    دهاد  مای  اجازه ها آنبرای شمروندان که به 
خاود مبنای بار فسااد      هاای  شاکایت بدون آنکه شناخته شوند، 

قعیات و  دولتی و خدمات دهندگان اجتماعی کاه از مو  مأموران
با . را مطرح کنند کنند میاستفاده  خواری رشوهقدرت خود برای 

 توانناد  مای این کار این ابزارها با استفاده از شفافیتی که دارند و 
 .کنند میموجب آبروریزی در جامعه شوند از فساد جلوگیری 

سکوتی کاه در مقابال وقاوع     کند میدوم، گزارش مردم کم   -
ته شود، دانستن این نکته که دیگر روزانه فساد وجود دارد شکس

بسایار   تاأثیر  برناد  مای شمروندان نیز از مشکالت مشاابه رناج   
در شمروندان ایجاد کند که این مشکالتی که  تواند میشگفتی 
را منحصر به خود نبینند و بدانناد کاه فسااد     آمده پی برایشان 

 .است ها آنی  مشکل سیستمی در کشور و جامعه 

فعالیات   توانناد  مای گزارش فساد همچناین   افزارهای نرمسوم،  -
 تواناد  میکمبود عمل در مقابل فساد . اشتراکی را بمبود بخشند

یاا الاقال    شود میاین شا به را ایجاد کند که این عمل حمایت 
 .شود میتوسط بخ  عمده جامعه با آن مدارا 

و قادرت بخشایدن باه     کااری  پنماان ، با جدا کردن پوشا   سخن کوتاه
اد که بلند صحبت کنند و اینکه نشان دهایا بخا  زیاادی از    قربانیان فس
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، فرض بر این کنند میمدارا ن ها آنو با  پذیرند نمیرا  ها فعالیتجمعیت این 
حکومتی  مأمورانرا برای  خواری رشوهگزارش فساد  افزارهای نرماست که 

 .کنند می تر سختخدمات  دهندگان ارا هو 
ایجااد   بخ  المامانجام این ابتکارات،  این منط  قوی و موارد موفقی از

اگرچه، محدوده، جامعه هاد، و هاد،    .بوده است ها فعالیتموجی از این 
بعضی  باآنکه: متفاوت باشند ای مالحظه قابل طور به توانند میاین ابتکارات 

برای شکایت درباره خدمات اجتمااعی   دهی گزارشی  پنجره باز  ها آناز 
 مااثالً)ی دیگاار روی مااوارد خاصاای از فساااد  ، بعضاادهنااد ماایرا ارا ااه 
 خاصای تمرکاز   هاای  پاروژه و  مؤسساات و  هاا  بخا  یاا در   (خواری رشوه
 .کنند می

که نیاز کل جامعاه را بارآورده کنناد ولای      کنند میسعی  ها آنبعضی از 
 هاای  بخا  مانناد جواماع و    تری خاص اهدا، کنند میبعضی دیگر سعی 

 عناوان  باه الوه بر این، بعضی خود را ع. از جمعیت را پوش  دهند ای ویژه
 عناوان  باه برخای   کاه  درحالی، کنند میسازوکارهای شکایت کردن معرفی 

 صاورت  باه  هاا  آن، بعضای از  اناد  شده طراحیو نظارت  کنترل برایابزاری 
بعضی دیگار ترکیبای از    که درحالیتحت وب مستقل هستند،  افزارهای نرم

 .ین هستندآنالین و آفال های فعالیتسازوکارها و 
در کشاورهای مختلاف ارا اه     افزارهاا  نارم از  هاایی  مثالدر بخ  آینده 

عمومی و اهدا، هار زیرسااخت    های استراتژیکه نگاه اجمالی به  شود می
 .الکترونیکی دارد

 

 مبارزه با فساد های زیرساختاز  هایی مثال. 1
در چند سال گذشاته، خیلای از ابتکاارات گازارش دهناده آنالیان فسااد،        

در طی انجام این تحقیا  آشاکار   . اند ساختهتیترهایی برای مبارزه با فساد 
باا   عمومااً پس از شاروع اولیاه، کاه     ها فعالیتشد که بخ  زیادی از این 

دارند ولی پاس   ها گزارشهمراه هستند، سعی در جذب  ها رسانه توجه جلب
 جاز  باه و  ناد ا رهاشاده یا  اند ماندهیا مسکوت  ها آناز مدتی، تعداد زیادی از 

کاربری فیسبوک و توییتر اثری  های حسابیا  ها رسانهقدیمی  های گزارش
 .باقی نمانده است ها آناز 
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، و مرکاز  الملال  باین ازقبیال شافافیت    مؤسساتیتوسط  قبالًاین مسئله 
 .شده است مستندسازیمصاحبه برای خالقیت و یادگیری 

رش فسااد را  الکترونیکای گازا   هاای  زیرسااخت  ترین موف بخ  بعدی 
کاه گرچاه باا     هایی آنو همچنین ی  دید کلی از  دهد میقرار  موردتوجه
 .دهد میهمراه بودند ولی عمر کوتاهی داشتند ارا ه  ای رسانهسروصدای 

 من رشوه دادم: هند
گازارش   هاای  ساایت  تارین  شاده  شناختهو  ترین موف بدون ش ، یکی از 

ساااایت  در .، اسااات7آنالیااان، ساااایت هنااادی مااان رشاااوه دادم    
www.ipaidabribe.com  خاود از   اول دسات تجربیات  توانند میکاربران

در کناار گازارش   . کنناد  مستندساازی کوچ  در سط  کشور را  فسادهای
مان یا  مباارز باا     "باه دساته    توانناد  مای  ، کااربران همچناین  هاا  رشوه
واردی را کاه شامروند در مقابال    وارد شاوند، کاه ما    "هستا خواری رشوه

مان یا    "گیارد، یاا دساته     دربرمیپرداخت رشوه مقاومت کرده است را 
رسامی از   ماأموران که  شود میکه مواردی را شامل  "صادق هستا مأمور

 .اند نکردهشمروند درخواست رشوه 
اسات کاه در    خاواری  رشاوه گزارش  777500این سایت دارای بی  از 

 انادازی  راهکاه ساایت    7070از اوت  خاواری  رشوهمیلیون دالر  090حدود 
، این سایت ها آن های گزارشبراساس . است شده گزارششده است در آن 

، ولای تجربیاات بعاد از    کناد  مای گازارش در روز دریافات    50تاا   75بین 
 .شوند میبیشتر  توجمی قابل طور به ها رسانهقرار گرفتن در  موردتوجه

ایجاد فضایی برای  شده دادهدر آن شرح که  طور هماناهدا، این سایت 
شمروندان است که فساد را گزارش دهند و اطالعات الزم درباره فسادهای 

با این کار، این سایت به موارد زیر کم  . کند آوری جمعکوچ  در هند را 
 :کند می

      افزای  سط  آگاهی شامروندان دربااره ماهیات و گساتردگی
 خواری رشوهمبادالت مرتبط با 

 در مقابال   کند میای  مباحثه اجتماعی که مسئوالن را وادار افز
 فساد کاری انجام دهند

                                                           
1- I Paid a Bribe (IPAB) 

http://www.ipaidabribe.com/
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   پرداخات رشاوه را    هاای  موقعیات به شمروندان کم  کند کاه
 شناسایی کرده و از آن خودداری کنند

  خاواری  رشوهکرده، شناسایی و روندهای  آوری جمعاطالعات را 
ی کنااد و را تحلیال کنااد تاا خاادمات مسااتعد فسااد را شناسااای   

 ساازی  شافا، اداری و  رونادهای اصالحات الزم برای تسامیل  
 را انجام دهد ها آن

 بنگلاور و قوانین اصلی در  ها سیاستبسیاری بر روی  تأثیر IPABسایت 
بعد از آنکه واحد خاود را   در بنگلور ونقل حمل رتبه عالی مأمور. داشته است

کارد باا همکااری    سایت دید، ساعی   خواری رشوهدر لیست باالترین سط  
برای کاه  رانت جویی در صدور گواهیناماه راننادگان    هایی مشوق ها آن

ساط  بااالی    رونادهای  عنوان به قبالً، آن دو روند که درنتیجه. ایجاد کند
 .اتوماسیون شدند شدند میپتانسیل فساد شناخته 

IPAB  همچناین الگوهاای   کناد  مای که دریافت  هایی گزارشبا تحلیل ،
قاوانین ملا ،    براساس. ثبت زمین در بنگلور شناسایی کرد رددرموجالبی 

نزدی  به آن صورت  ای منطقهی  دفتر ثبت  ازطری باید  ثبت ی  مل 
 وسااز  سااخت پیرامون شمر باا رشاد    دفترهایاین سیاست،  درنتیجه. گیرد

دفااتر ثبات    کاه  درحالی، کردند میرا تجربه  خواری رشوه های نرخباالترین 
 طاور  باه بسایار پاایین بودناد     هاا  تاراکن  شمر جاایی کاه   محلی در قلب 

 IPABبا شناسایی این روناد،  . کمتری داشتند خواری رشوه ای مالحظه قابل

زمین را در هر ی  از دفااتر ساط     توانند میبه شمروندان پیشنماد داد که 
بارای   خاواری  رشاوه نتیجه این اقدام ایان باود کاه نارخ     . شمر ثبت کنند

 .زمین بسیار کاه  پیدا کردثبت  های تراکن 
کشاور در   79فرایناد را در بای  از    این IPAB این دستاوردها، درنتیجه

سراسر جمان تکرار کرد، کشورهایی مانند یونان، مجارستان و صربستان در 
اروپا، مکزی  و کلمبیا در آمریکاا، ماراک ، کنیاا، نیجریاه و زیمبااوه در      

 .آفریقا، و پاکستان و فیلیپین در آسیا
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 ستر الدکانه: لبناف
در  7073 ساال  دراست که  (NGO) غیردولتیسسه ؤی  م 7سکر الدکانه
 :شباهت دارد که شامل IPABشد، با اهدافی که بسیار به  تأسیسبیروت 

شخصی، سیاسای و اقتصاادی    های هزینهافزای  سط  آگاهی  -
 فساد

 افزای  فشار بر خدمات دهندگان اجتماعی برای تغییر -

 .که فرصت تغییر وجود داردر برای تغییر جاهاییافزای  فشا -

هوشمند، ساکر الدکاناه بااالی     های گوشی افزار نرمو  سایت وب ازطری 
میلیاون دالر در   7.5با رقمی در حدود  خواری رشوهمورد شکایت از  7000

کنناده در   دنباال  72000این سازمان بااالی  . کرد آوری جمعطی دو سال 
هار روز گازارش    IPABتوییتر دارد که مانناد   در 0000فیسبوک و باالی 

 .کند میدریافت  خواری رشوه
فساد  دهی گزارشبه این نکته باید توجه کنیا که زیرساخت الکترونیکی 

است، تنما اساتراتژی مباارزه   ( SED)جزء اصلی سایت سکرالدکانه  بااینکه
 هاای  فعالیات ساکرالدکانه   در طی دو سال گذشاته . با فساد سازمان نیست

خود را برای افزای  آگاهی نسبت به فسااد در کشاور    "آنالین و آفالین"
سازمان همچناین  . برای تغییر ایجاد کرده است هایی انگیزه ترکیب کرده و

 بنااکرده اساتفاده درسات    برایاطالعات  آوری جمعخالقانه برای  هایی راه
هماراه   هکنناد  دریافات ی   عنوان بهخودرو کار الدکانه  مثال عنوان به. است
و در مقابل اکثر دفاتر عمومی فاسد پارک شده است تا ابازاری   شده استفاده

 .اطالعات بیشتر باشد آوری جمعبرای ایجاد فشار بر روی مسئولین و 
که زیرساخت الکترونیکی گازارش فسااد    ای رسانه توجه جلبموفقیت و 

مبارزه  یرتأثکردن  تر عمی قدمی محکا برای  عنوان بهسکر الدکانه داشته 
 .با فساد در لبنان داشته است
اسات،   خاواری  رشوههمچنان مبارزه با  افزار نرماگرچه ویژگی اصلی این 

در پاساخ   .اسات  دیگری مانند فساد کالن نیز درگیر شده های چال اما با 
تمااس مساتقیا گازارش     ازطری  مؤسسهبه مواردی از فساد کالن که به 

کرد، ابزاری که به افشاگران  تأسیسس را ، الدکانه لیکمؤسسه، این شد می

                                                           
1. Sakker el Dekkene (SED) 
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 کاه  درصاورتی مخفیانه و ناشاناس   صورت بهاطالعات  آشکارسازیامکان 
 .دهد میپشت تلفن صحبت کنند را  خواهند نمی

به چمار مورد فسااد کاالن    مؤسسه، ها آن 7075در گزارش ساالنه سال 
باا ساند و    تمامااً که  کند میاست اشاره  افشاشدهکه توسط الدکانه لیکس 

باه فسااد در وزارت خادمات عماومی،      افشاشاده ماوارد  . مدرک بوده است
 .کند میگمرک و مدیریت مواد زا د اشاره 

اشاره شد، این سازمان بیشتر از ی  زیرساخت الکترونیکی  قبالً که چنان
ساده گزارش فساد است؛ بلکه همچنین در بسیج مقابله با فساد، تشاخی   

 هاای  بخا  ، کشاف فسااد در   نظرسانجی  یا  ازطرمناط  مستعد فسااد  
مشخ  کردن دارایی خود و حتی  برای ها وزارتخانهمختلف، فشار بر روی 

اجرایاای مانناد وزارت اقتصاااد جمات تکمیاال    هاای  دسااتگاههمکااری باا   
الدکاناه باه نقااط مممای رسایده اسات و       . اصالحات مشارکت فعاال دارد 

و باه نظار    اناد  دادهشاان  برای مقابله با فساد نتاایج خاود را ن   های  تالش
از ی  استفاده خوب از فناوری مشوقی برای  ای نمونه عنوان بهکه  رسد می
 .ابتکارات دیگرش باشد اندازی راه

 خواری رشوهبازار : رومانی
یا   ( www.piatadespaga.ro) 7(رشاوه مارکات  ) خواری رشوهبازار 

بارای باه    هایشان موبایل یی است که افراد را برای استفاده ازپروژه رومانیا
است تشاوی    شده پرداختکه  هایی رشوهاز  هایی گزارشاشتراک گذاشتن 

تاا   دهاد  مای الکترونیکای باه شامروندان اجاازه      هاای  زیرسااخت . کند می
که رشوه پرداخت کنناد و مباالغی    اند نشدهیا  اند شدهکه مجبور  هایی مکان

ساط    توانناد  مای کاربران همچناین  . را گزارش دهند اند کردهکه پرداخت 
 اناد  کارده رضایت خود را از خدماتی که در قباال پرداخات رشاوه دریافات     

 .کنند بندی درجه
، این پروژه ی  ابزار ساده اسات  SEDو  IPABبرخال، ماهیت یکسان 
اجرایای در   هاای  دساتگاه نمادهاا و   وضاعیت  درماورد برای آنکه به ماردم  

 ازطریا  ایان کاار   . ی مختلف اطالع نسابتاً دقیقای داشاته باشاند    شمرها
و نشان  شود می، شمر و منطقه انجام مؤسسه های گزارشنتایج  آوری جمع

                                                           
1. Bribe Market 

http://www.piatadespaga.ro/
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که کجا، چگونه و چه مقادار بارای خادمات مشاابمی کاه انجاام        دهد می
خدمات را  دهنده ارا ههمچنین . است شده پرداخترشوه دریافت یا  شود می
را پیادا   دهناده  ارا ه ترین ارزان توانند میمردم  درنتیجهکه  کند می بندی رده
 اصاالً یاا   کند می درخواستکسی که کمترین رشوه را  مثال عنوان به. کنند
 .کند نمیدرخواست  ای رشوه

 هاایی  زیرساختی  فرق اساسی بین این زیرساخت الکترونیکی با دیگر 
 کند می آوری جمعاتی که با اطالع کند نمی که اشاره شد این است که سعی

باه   خواهاد  نمای  هی، نوع از وکالت و پیگیری قضایی را هدایت کناد زیارا  
از مشاارکت در آن   هاا  رومانیاایی دالیل سیاسای ترسای ایجااد کناد کاه      

 .بپرهیزند
 هاا  آنآنکه اساتراتژی خاود را بار روی وکالات متمرکاز کنناد،        جای به

در  توانناد  مای حتمال زیاادتر  قرار دادن جمعیتی که با ا باهد،تحقیقات را 
 .اند کردهشرکت کنند متمرکز  ای پروژهچنین 

باا   خواری رشوهآنکه مردم را تشوی  کنند که با گزارش  جای به، درنتیجه
 کنناد  مای ساعی   ساایت  وبفساد مقابله کنند و سیستا را تغییر دهند، این 

خادمات   خود مردم تشوی  کند تاا  نیازهایرا با توجه به  ها کننده مشارکت
درخواست  ای رشوه اصالًیا  کنند میدهندگانی که رشوه کمتری درخواست 

 .را پیدا کند کنند مین
 خاواری  رشاوه گازارش   7377بااالی   ساایت  وب، ایان  7079تا ناوامبر  

نسبت باه   توجمی قابل طور به دهی گزارش کرده است، ولی نرخ آوری جمع
درصاد   50 تقریباًاست،  هپیداکردپروژه کارش را آغاز کرد کاه   که زمانی
 .اند شده ارسال 7077این پورتال در سال  تأسیسماه اول  5در  ها گزارش

 Bribrسایت : روسیه
الکترونیکای گازارش    هاای  زیرسااخت اشاره شد، همه  قبالًهماهنطور که 

رسانه و هیجان شاروع اولیاه    سروصدایبعد از کا شدن  توانند نمیدهنده 
 7077ساپتامبر   در Bribrساایت   مثال عنوان به. به فعالیت خود ادامه دهند

محرمانه و ناشناس  خواری رشوهشد و به کاربران  فرصت گزارش  تأسیس
 خاواری  رشاوه هر گازارش شاامل جاایی کاه      SEDو  IPAB مانند .را داد
و  شده پرداخت، سازمانی که رشوه در آن شده پرداخت، مبلغی که شده انجام

ثبات   افازار  نرم ازطری اطالعاتی که . شد می، شده انجاماینکه با چه هدفی 
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یا  زیرسااخت نقشاه     صاورت  بهو  شد می آوری جمع سایت وبدر  شد می
آماار عماومی و    صاورت  باه را  ها گزارشکه کل  شد میجمعیتی گردآوری 
و همچناین دالیال آن    شاده  پرداخات کاه   ای رشاوه نشان دادن کل مبلغ 

 .داد می نمای 
 Bribr در روسایه را   خاواری  رشوهردم نسبت به کرد که نگرش م سعی

برای گسترش پوش  خود و توساعه   هایی نقشهتغییر دهد و تیا پشت آن 
سیاسی  های فعالیتاز بعضی  افزار نرم. آفالین خود داشته است های کمپین
بار در تنما  70000تلویزیونی حمایت دریافت کرد و باالی  های شخصیتو 

 خاواری  رشاوه یاورو   775000توانست بااالی   افزار نرم. دو هفته دانلود شد
این ابتکار هاا عمار کوتااهی داشات،      حال بااینولی . گزارش دریافت کند

 735آنالیان نیسات، صافحه فیسابوک آن در حادود       دیگر Bribr سایت
 .بوده است 7073و آخرین پست آن مربوط به ماه ژو ن  دنبال کننده دارد

سرنوشت ایان   درموردیحی و نه صفحه فیسبوک هی، توض سایت وبنه 
در مسکو نیاوز الناا پاانفیلوا     ای مصاحبهدر  حال بااین. دهند نمیپروژه ارا ه 
را  افازار  نارم  درماورد شفافیت در روسیه تردیادش   المللی بین مؤسسهمدیر 

؛ هاا  روستنماا درصادی از    افازار  نارم پانفیلوا بیان داشت کاه  . توضی  داد
. گرفات  دربار مای  در ناواحی شامری    قشر متوسطِ جاوان را  مثال عنوان به

 هاای  بخا  کمبود نفاوذ گوشای هماراه هوشامند در      درموردهمچنین او 
این پروژه در پخا    تأثیر توانست میمختلف کشور روسیه توضی  داد که 

 .را کاه  دهد خواری رشوهشدن در سراسر کشور برای مبارزه با فساد و 

 (Bribespot)رشوه گاه : کامبوج
اصل ی  ابتکاار لیتوانیاایی باود، توانسات باه کشاورهای       فعالیتی که در 

، بخا  کاامبوجی   7070در ساال  . مختلفی با درجات متفاوت نفاوذ کناد  
سازمان . را منتشر کرد افزار نرمشفافیت نسخه کامبوجی  المللی بینسازمان 

در کشور ایان پاروژه    خواری رشوهتعداد وقوع باالی  دلیل بهامید داشت که 
 .ن را به مبارزه با فساد تشوی  کندبتواند شمروندا

کجاا و   دانناد  نمیهد، اصلی این پروژه این بوده که به شمروندانی که 
را گزارش دهند فضایی ایجاد کند که بتوانناد باا یا      خواری رشوهچگونه 

 داشاتن  نگهخود را ارا ه دهند و با پنمان  های گزارشپورتال کاربری آسان 
فساد را گازارش   خواهند میی شمروندانی که هویتِ افراد، صدایی باشد برا
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در اندرویاد   توان میرا  افزار نرماین . ترسند می دهند ولی از عواقب کار خود
 توانناد  مای  هاا  گازارش اپلیکیشن دانلود کرد، همچناین   صورت بهو آیفون 

 .ثبت شوند سایت وبدر  مستقیماً
قشاه اشااره   که به مکانشاان در ن  دهد میاین سرویس به کاربران اجازه 

و مقداری که پرداخت  اند کردهرا که در آن رشوه پرداخت  ای مؤسسهکنند، 
کاه بررسای کاردیا     هایی زیرساختهمانند دیگر . را گزارش دهند اند کرده

ناامی بارای    گوناه  های، ایستگاه رشوه همچنین شمروندان را بادون ذکار   
انست در یا   تو افزار نرمفقط در کامبوج، . کند میشرکت در پروژه ترغیب 

این برخال، آن بود که در . دریافت کند خواری رشوهگزارش  00سال تنما 
هزار نفر در آن شرکت کردند  730کمپینی تبلیغاتی در فیسبوک که باالی 

فسااد را   (ساال  30تاا   72باین  )در کاامبوج   کنندگان شرکتدرصد از  66
گار از  درصاد دی  97و  مانع اصلی توساعه کشاور معرفای کردناد     عنوان به

برو شاوند آن  با فساد رو که درصورتیاظمار کرده بودند که  کنندگان شرکت
 .(Transparency International 2013) را گزارش خواهند داد

عماومی شکسات    توجه جلببرای  افزار نرمدالیلی که این  درموردوقتی 
کاه   کنناد  مای ، تیمی که مسئول پروژه بودند اظماار  کنیا میخورد تحقی  

 هاا  آن. گوشی هوشمند در کامبوج باه حادی کاه بایاد نباوده اسات      نفوذ 
. برای مشارکت کم  کند توانست میکه کمپین بمتر  اند پذیرفتههمچنین 
مما قابل اشاره این است که ایستگاه رشوه ایان واقعیات را    مواردیکی از 
 وقتای " .در کامبوج بسیار گسترده اسات در نظار نگرفتناد    خواری رشوهکه 

حتی متوجه نیستند که دارند رشوه  ها آن، کنند میرشوه پرداخت  اکثر مردم
و مقااداری کااه بایااد در  داننااد نماایقااانون را  هااا آن. کننااد ماایپرداخاات 
 ". بپردازند مأمورانمتفاوت به  های موقعیت
 

 مشترک های چالش. 1
اطالعات و ارتباطات ی   های فناوریاجماع علمی بر روی اینکه  رغا به

 های زیرساخت، کارایی کنند میبرای مبارزه با فساد را ایجاد موقعیت بزرگ 
. قارار نگرفتاه اسات    موردمطالعاه  یافته نظام صورت بهمبارزه با فساد هنوز 

تاا ساازوکارهای    رفت میتئوری و علمی انتظار  صورت بهاگرچه  حال بااین
کاه   دهاد  مای به مبارزه با فساد کم  کنند، شواهد نشان  ها زیرساختاین 
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در . رساند  مای به ساطوح ماورد انتظاار موفقیات      ها آنا شمار اندکی از تنم
تئاوری ماورد انتظاار     صورت بهاز آن سطحی که  ها زیرساختحقیقت، این 

 .هستند تأثیرگذاراست بسیار کمتر 
باا آن روبارو    ها فعالیتاصلی و مشکالتی که این  های چال این بخ  

 .کند میهستند را بررسی 
 بودن نتایج اتکا قابلکیفیت و 

الکترونیکی گزارش  های زیرساخت ازطری که  هایی گزارشبرخال، تعداد 
، به این نکته مما باید توجه کرد که با اطالعاتی کاه  شوند میفساد انجام 

 .باید با احتیاط برخورد شود شوند می آوری جمع
ی  تصویر عینی  ها آناین است که  ها زیرساختاین  شده شناختهضعف 
 اناد  شاده  اساتفاده ای کوچا  در جامعاه یاا کشاوری کاه در آن      از فساده
گازارش آنالیان    افزارهاای  نرماین واقعیت است که  دلیل بهاین . دهند نمی

 مثاال  عناوان  به. شود میهمیشه توسط بخ  مشخصی از جمعیت استفاده 
و  کنناد  مای افرادی که از تکنولوژی زیااد اساتفاده    عنوان بهتوسط جوانان 
. اناد  پذیرفتاه  تاأثیر  خاواری  رشوهدر دسترس افرادی که از  عمدتاًهمچنین 
مردم فقیر یا ماردم روساتایی کاه دسترسای باه اینترنات ندارناد،         درواقع

که  هایی گزارش وتحلیل تجزیه .دارند افزارها نرمدسترسی محدودی به این 
است بیشتر به سمت شمروندان وابسته به تکنولوژی سوق داده  شده گرفته
 .شود می
 زیادی از کاربران شمار بهیدن رس

پاس از   توانناد  نمای کاه   ای دهناده گازارش   هاای  زیرسااخت تعداد باالی 
خود ادامه دهند بیانگر ایان مطلاب    کار بهو مردم  ای رسانهاولیه  توجه جلب

 توجاه . نیسات  ای سااده است که تشوی  شمروندان باه اداماه دادن، کاار    
 کاه  وقتای ورودی دارد، ولای   هاای  گزارشی  نقطه اوج  معموالً ای رسانه

 رساد  مای به نظر . کنند می، شمروندان آن را فراموش شود میتوجه کاسته 
گزارش فسادِ موف  وجود دارد و بعضای   های پرتالکه این خطر برای همه 

 SEDو  Bribe Marketو  IPAB حاال  بااین. خورند میشکست  ها آناز 

روسای   Briberشکست  که درحالیجزو استثنا ات هستند،  رسد مینظر  به
 .کامبوجی معر، عمومیت قضیه است Bribespotو 
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 افزای  کاربران زیرساخت
گزارش فساد  های زیرساختبرای  تواند میرسیدن به سط  باالی کاربران 

و  SEDو  IPABتلفیقاای ماننااد   هااای زیرساااختحتاای . سااخت باشااد 
BribeMarket  کاار   هاا  آنشاید برایشان افزای  تعداد کاربران و حضور
اینکاه بادانیا    هاا  گازارش با توجه به ماهیت ناشناس باودن  . سختی باشد

 قاابالًزیرساااخت افااراد جدیاادی را جااذب کاارده یااا توسااط افاارادی کااه  
 .دشوار است شود میاستفاده  اند شده جذب
 بازخوردی های چرخهعدم 

مسااتقل  هاای  پااروژه عناوان  باه گازارش فساااد   هااای زیرسااخت خیلای از  
. کنناد  آوری جماع کوچا    فساادهای  درموردا اطالعات را ت اند شده ساخته

 عناوان  باه ممکن است این موضوع برای شامروندان بازدارناده باشاد کاه     
شاکایت خاود    درماورد را گزارش دهند ولای جاوابی    خواری رشوهشمروند 

برعکس، نبود بازخورد موجب دلسرد شدن شمروندان نسبت . دریافت نکنند
 .شود میبه گزارش دادن 

 تأثیر گیری زهاندا
 کناد  می آوری جمعدر هند  IPABکه  هایی گزارشنرسیدن به سط  باالی 

 هاای  گازارش ولی لزوماً ی  همبستگی بین تعاداد  . باشد ناامیدکنندهشاید 
 گیاری  انادازه  هاای  مقیاسبنابراین، . زیرساخت وجود ندارد تأثیردریافتی و 
 .ت باشند، متفاوها زیرساختتئوری تغییر  براساستأثیر باید 
گازارش از ساال    790گزارش فساد در مقدونیاه بیشاتر از    مثال عنوان به
هار گازارش، یا  بخا  از کمپاین       حال بااین. دریافت کرده است 7077

 گیاری  اندازه. شده است ها آنشمروندان و تغییر رفتار نمادی  توانمندسازی
ه کا  هاایی  گازارش مستقل بر مبناای تعاداد    صورت بهتأثیر این زیرساخت 

میزان تأثیر ی  پروژه شکست  گیری اندازهممکن است در  شود میدریافت 
 .بخورد

 (سازی بومی)تطبی  با بافت محلی 
در کشورهای  IPABاز  برداری کپیناموف  برای  های تالشکه  طور همان

قضایی بار مبناای    های بحثدیگر نشان داد، تصمیا برای درگیر شدن در 
دقی  زمینه و منبع  وتحلیل تجزیهبا بررسی و ، باید شده آوری جمعاطالعات 

 .باشد
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از بایا آنکاه مباادا     در روماانی  Bribe Marketکه اشاره شد  طور همان
 هاای  گازارش اقدامی سیاسی تلقی شود تصمیا گرفت که بارای   عنوان به

 تواناد  مای قضایی اقدامی انجاام ندهاد، کاه ایان قضایه       ازطری دریافتی 
 .ت دلسرد کندشمروندان را نسبت به مشارک

 

 ججاربی که آموختیم. 1
الکترونیکاای  هااای زیرساااختموفاا   هااای تجربااهتعااداد اناادک  دلیاال بااه

و این واقعیت که موارد غیر موفا  باه سامت ناابودی پای        دهی گزارش
رفتند، بدون آنکه اثری یا گواهی از دلیل باه فراموشای سپردنشاان بااقی     

بارای   "موفا   هاای  هنمونا "گذاشته باشند، در این زمان مشخ  کاردن  
بنابراین تحقی  بیشاتری بارای   . گزارش فساد مشکل است های زیرساخت

 Bribeو  SEDو  IPABکاه ساه زیرسااخت     هاایی  ویژگای جادا کاردن   

Market       را در کشورهای خودشان بسایار موفا  کارده ولای در جاهاای
 .وجود ندارد، نیاز است ها آناز  برداری کپیدیگر امکان 

بینشای   توانناد  مای مختصر بررسای شادند    صورت به مواردی که در باال
نسبت به طراحی و توسعه ابتکارات جدید داشاته باشاند، ولای ساودمندی     

موبایلی  های فعالیتو  سایت وبو تناسب  تأثیرکارایی، . محدود است ها آن
سااده   حل راهبستگی دارد و بنابراین ی   ای پیچیدهبه عوامل بسیار زیاد و 
 .اردبرای آن وجود ند

 هاای  فعالیات مانند هر قانون مبارزه با فساد دیگری، طرفاداران طراحای   
اساتفاده از تکنولاوژی در آن    هاایی  محادودیت و  هاا  فرصات جدید باید از 
که جاهاای دیگار جاواب     هایی روشبه همین دلیل، . آگاه باشند ها نوآوری

 .در هند، ممکن است جاهای دیگر شکست بخورند IPABمانند  اند داده
مبتنای بار    هاای  زیرسااخت  توانناد  میمواردی وجود دارند که  حال ااینب

 ساازی  خالصهتوسط زینباو ر که  طور همان. کنند تر موف جمعیت فساد را 
 شاود  مای که ذکر  هایی استراتژیباال نمای  داده شد،  های مثالشده و در 

. مردمای منجار شاود    دهای  گازارش  هاای  زیرسااخت به موفقیت  تواند می
 :های او شاملپیشنماد
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 که برای کما  باه مقابلاه باا فسااد       هایی گزینه سازی برجسته
 .داریا

  ای ویژه تأثیر دهی گزارشموف  که چگونه  های داستانتوصیف 
یاا در   اناد  کارده داشته و چطور مردم در مقابل فسااد مقاومات   

 اند کردهایجاد  هایی تفاوتمبارزه با آن 

    فه کاردن سیساتا   حرکت فراتر از گازارش دادن منفای و اضاا
متقااارن مثباات باارای بااه نمااای  گذاشااتن رواج   امتیااازدهی
 .داری امانت

از یا  ساازوکار    تواناد  مای ی  استراتژی دیگر این است که زیرساخت 
رسامی   ماأموران دولات کاه    -تا ابزار گفتگوی شمروند دهی گزارشساده 

 د و، ارتقاا پیادا کنا   کناد  مای عمومی را تشوی  به ارا ه بازخورد از شکایات 
را  اناد  شاده  حال اسات و ماواردی کاه     شاده  انجاام که  سازی چارهاقدامات 
 .کند سازی برجسته

See Click Fixدر انگلساتان و   Fix My Street 7 مثاال  عنوان به
در  7

 .دارند دوطرفهبر امکان این نوع ارتباطات  ای ویژهآمریکا، توجه 
ط  استفاده از آنکه س رغا بهدر هند موف  بوده  IPABدانستن آنکه چرا 

 9سرویس تنما بارای حادود   )اینترنت و گوشی هوشمند بسیار پایین است 
ولی در کشورهای دیگر باا مشخصاات و    (درصد جمعیت در دسترس است

است کماکان نیاز باه تحقیقاات گساترده     خورده شکستشرایط مشابه آن 
را بررسای کارده اسات     مسائله از مقاالت دانشگاهی که این  دریکی. دارد

IPAB   و  کناد  مای مشاابه در چاین مقایساه     هاای  ساایت  وبدر هند را باا
 هاای  زیرسااخت که دالیل مختلفی برای جواب ندادن  کند می گیری نتیجه

 :چینی وجود دارد
 هاای  ساازمان کاه بار ضاد     هاایی  محادودیت  دلیل به: سازمانی های مؤلفه

 هاای  ساازمان آزاد وجاود دارد، چاین از    هاای  انجمنو  (NGO) غیردولتی
آنالین را به یا  سیاسات تشاوی  و     های فعالیتکه بتوانند این  ای حرفه

 .آموزش عمومی تبدیل کنند محروم است

                                                           
1.www.fixmystreet.com 
2.www.seeclickfix.com 
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و  طلبای  فرصات چینی از مدیریت ناصاحی ،   های پورتال: داخلی مؤسسات
که در مقایسه، چناین چیازی در    برند میاهدا، ضعیف مبارزه با فساد رنج 

 .هند وجود ندارد

یا  مشاکل سیساتمی     عنوان بهرا  خواری رشوهجای آنکه هب: تغییر نظریه
در هند است، همتایاان چینای بار روی     IPABنشان دهند که هد، اصلی 
اعالم کردن اینکه مشاکالت فسااد در   . اند کردهافشای فردی فساد تمرکز 

آنکاه باه فاکتورهاای سااختار      جاای  باه بد است،  مأموران دلیل به ها استان
کنند، ایان قضایه منجار باه مشاکالت اساتفاده       سیاسی و اقتصادی توجه 

 .شخصی شده است گیری انتقامابزار  عنوان به دهی گزارشنادرست از 

 IPABکمبود منابع مالی پایدار ها یکای از مشاکالت    :مشکالت تأسیس

توساط افاراد و    کناد  میرا کنترل  IPABکه  ای مؤسسهدر هند . چینی بود
مانناد   هاایی  شارکت ازمان ملال و  خیریه مانند برنامه توسعه سا  مؤسسات

DELL  وGoogle هرسااالههمچنااین سااازمان  . اساات شااده تأساایس 
تاا توساط    کناد  مای آنالین منتشار   صورت بهاقتصادی خود را  های گزارش

این شفافیت به اطمینان حامیان مالی کما  کارده   . عموم مردم دیده شود
مسترهایی توسط اشخاص و وب عموماًچینی  های سایت وبدر مقابل، . است
. مالی خاصی هساتند  تأمین های استراتژیکه عموماً فاقد  شوند می تأسیس

از خاودش هزیناه کارده     (دالر 7052)یوان  70000ی  مؤسس در حدود 
اصلی دیگر با حمایات ماالی    سایت وبی  . کند اندازی راهبود تا سایت را 

تن از شامروندان حمایات شاد و دیگاری مجباور شاد بارای ارساال          30
کارمزد پرداخت کند تا بتواند برای اهدا، تبلیغاتی خود ماردم را   ها رشگزا

اگرچه حکومت چین ی  فااکتور مماا بارای چناین     . به سایت جذب کند
در چاین باوده اسات،     خواری رشوهگزارش  های زیرساختسرنوشتی برای 
عوامل غیر مشروع سازی و عدم اعتمااد ماردم    عنوان بهفاکتورهای باال را 

که  ای تجربهدقی  از  مستندسازیبه همین دلیل، ی  . است ردهبرجسته ک
مشاابه در   هاای  زیرسااخت بسایاری بارای    های درس تواند میچین داشته 

 .سراسر دنیا داشته باشد

باید توجه داشت که تکنولوژی، جایگزین یا  اساتراتژی ضاد     درنمایت
احتای  تکنولاوژی باه ر  . شود نمیفسادی محکا و مبتنی بر اسناد و شواهد 
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 ابزارهاای  گذشته را باا افازودن   شده تست های تاکتی سط  دسترسی به 
 .دهد میجدید توسعه 
ابتکاری جدیدی  های فعالیت خواهند میکه  هایی سازمانو  ها گروهافراد، 

دیگری برای ارتقاء  های روشرا شروع کنند باید در نظر داشته باشند که از 
 هااای کااارتد اسااتفاده از مانناا. سااط  مشااارکت مردماای اسااتفاده کننااد

 .اجتماعی امتیازدهی های کارتیا  و دهی گزارش
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در ایان   مورداساتفاده  7(NIS)ترکیاه   درستکاری ملیرویکرد ارزیابی نظام 
یا  کشاور خااص در     های پذیری آسیبنوشتار، چارچوبی را برای تحلیل 

ایان  . دهاد  مای ملای ضدفسااد ارا اه     هاای  تالشمقابل فساد و اثربخشی 
است که ی  دولات   ای عمدهو بازیگران  مؤسساتچارچوب شامل تمامی 

دولات، بخا  دولتای و     هاای  شااخه که شاامل تماامی    دهند میرا شکل 
در نمودار زیار نماای     "ها ستون")و جامعه مدنی هستند  ها رسانهخصوصی، 

 الملال  باین شافافیت   ترکیاه توساط   درساتکاری  ملای مفموم  (.اند شدهداده 
 و شده نیتدوبخشی از رویکرد کلی ترکیه در قبال مبارزه با فساد  عنوان به

گیری  کار بههی، برنامه کاری مشخصی برای  که درحالی. است یافته توسعه
جلاوگیری از فسااد وجاود نادارد، یا  اجمااع        منظور به مؤثری  سیستا 

ه نمادهایی که نمایات  برجست های ویژگیرو به رشد درخصوص  المللی بین
 کنناد  مای تالش خود را برای جلوگیری از فساد و ارتقاای ساالمت اداری   

 .وجود دارد
یا  ابازار حماایتی قدرتمناد اسات کاه        ،درساتکاری ملی ارزیابی نظام 
نمادی یا  کشاور باا توجاه باه درساتکاری،        انداز چشاتصویری کلی از 
و  تار  قوی درستکاری ملینظام ی  . دهد میو شفافیت را ارا ه  پاسخگویی
ایفای نقا    پاسخگوییی  مانع علیه فساد و ضامن  عنوان به تر کارکردی
پنااه   یافتاه  سازمانی  سیستا ضعیف معموالً به فساد  که درحالی، کند می
 تنماا  ناه ارزیابی . شود میمتعددی در حاکمیت  های شکستو باعث  برد می

بلکه درکی عمی   آورد میی  چارچوب جامع را برای اصالح نیازها فراها 
 درستکاری ملینظام تقویت . را به همراه دارد ها آنسیاسی  سنجی امکاناز 

باه   درنمایتجامعه شده و  های جنبهسبب ارتقای حاکمیت بمتر در تمامی 
 .کند میکم   تر عادالنهی  جامعه 

 
 
 
 
 

                                                           
1. National Integrity System 
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 (7)جدول شماره 
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 سیاست، جامعه، اقتصاد، فرهنگ: پایه و اساس

 

 اهداف
تحق  موارد ذیال   درجمتترکیه  درستکاری ملینظام اهدا، کلی ارزیابی 

 :اند یافته تدوین

   درساتکاری  ملای نظاام  درک صحیحی از نقاط ضعف و قاوت 
 و فراتر از آن؛ ضدفسادترکیه در چارچوب جامعه 

  کلیدی ضدفساد برای توجه باه   نفعان ذیایجاد تحرک در میان
 .درستکاری ملیدر نظام  دار اولویت های حوزه

مادهای ترکیاه در جلاوگیری از   بنابراین، هد، اولیه، ارزیابی اثربخشی ن
عاالوه بار   . ملی اسات  رستکاریدفساد و مبارزه با آن و تقویت شفافیت و 

ی  سکوی پرتاب برای اقدام در میان  عنوان بهاین، ارتقای فرایند ارزیابی 
اصااالحات سیاساای و حمایاات از   دیاادگاه ازدولاات و جامعااه ضدفساااد  

ایان ارزیاابی   . گاردد  یممسا ل خاص حاکمیت تلقی  تر عمقی های ارزیابی
حمایت از  درجمتکلیدی در ترکیه  نفعان ذیمبنایی برای  عنوان بهبایستی 
 .و پایدار ایفای نق  کند مؤثراصالحات 

 شناسی روش
ستون  75بر  درستکاری ملینظام ، (TI) الملل بینشفافیت  شناسی روشدر 

 .شده است بنانماده
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 (3)جدول شماره 

 نمادهای اصلی حاکمیت
بخ   های زمانسا

 دولتی
 بازیگران غیردولتی

 احزاب سیاسی بخ  عمومی قوه مقننه

 ها رسانه آژانس اجرای قانون قوه مجریه

 جامعه مدنی انتخابات مدیره هیئت قوه قضا یه

 حوزه تجارت آمبودزمان 

  دولتی های شرکت 

  عالی حسابرسی مؤسسه 

  دادستان عمومی 

  ضدفساد های سازمان 

 تواناایی که در  شوند میستون در کنار ابعادی ارزیابی  75از این  دامهرک
 :در جلوگیری از فساد حیاتی هستند ها آن

  ،منابع و استقالل؛ نظر ازظرفیت کلی آن 

  بار اینکاه آیاا     تأکیدحاکمیت داخلی آن، با  های رویهمقررات و
نمادها در ستون، شفا، و پاسخگو هستند و باا ساالمت عمال    

 ؛کنند می

  که طب   ای حوزهبر  تأکید، با درستکاری ملینظام نق  آن در
آن نمادها در ستون، نق  محوله خود را با توجه به جلوگیری از 

 .کنند میفساد و مبارزه با آن ایفا 

. شاود  میسنجیده  ها شاخ مشترکی از  مجموعهاز این ابعاد با  هرکدام
نمادی فعلی  رویهتون و ارزیابی، به بررسی هر بُعد از چارچوب قانونی هر س

اختالفات بین قوانین رسمی و واقعیات در عمال    وسیلهو به این  پردازد می
 .گیرند میقرار  تأکیدمورد 

 (0)جدول شماره 

 (قانون و عمل) ها شاخ  بُعد

 استقالل/منابع ظرفیت

 یکپارچگی/پاسخگویی/شفافیت حاکمیت

 خاص ستون های شاخ  نق  در چارچوب نظام حاکا

درعاوض در  . ی  ارزیابی عمقی از هر ستون نیست ارا هزیابی، در پی ار
 ای گستردهمرتبط در طیف  های ستونتالش برای توسعه و پوش  تمامی 

ارزیاابی،  . دستیابی به ی  دید کلی از سیستا اسات  منظور به ها شاخ از 
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نقاط ضعف در  که نحوی بهدارد،  ها ستونهمچنین نگاهی به تعامالت میان 
درک این . منجر به نواقصی جدی در کل سیستا شوند توانند مینماد ی  

بارای اصاالحات کما      هاا  حاوزه  بنادی  اولویتبه  ها ستونتعامالت بین 
 .کند می

تحلیال   وسایله  باه مما، ارزیاابی   ای زمینهقرار دادن عوامل  مدنظربرای 
که  شوند میانجام ( ها بنیان)شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

 .کنند میستون دخیل هستند و عمل  70در آن 
 فرهنگ اقتصاد کامعه سیاست

این ارزیابی . ی  ابزار تحقیقاتی کیفی است درستکاری ملینظام ارزیابی 
کاه توساط    شاود  مای امتیاز شاخ  انجام  های برگهاز  ای مجموعهتوسط 
 امتیاازی  سؤالشامل ی   ها برگهاین . است شده تدوین الملل بینشفافیت 

راهنماا و رهنمودهاای امتیاازدهی     ساؤاالت برای هر شاخ  است که باا  
راهنما و امتیازدهی برای مناابع موجاود بارای     سؤاالت. شوند میپشتیبانی 
 :از این فرایند هستند ای نمونهقوه قضا یه، 

 قوه قضا یه ستون

عدد 
 شاخ 

3.7.7 

 (اقدام)منابع  نام شاخ 

 سؤال
 امتیازی

ندازه از سطوح کافی منابع مالی، کارکنان و زیرسااخت بارای   قوه قضا یه تا چه ا
 در عمل برخوردار است؟ مؤثرکار 

 سؤاالت
 راهنما

آیا بودجه قوه قضا یه برای اجرای وظایف  کافی است؟ چگونه بودجه قوه قضاا یه  
؟ در عمال، حقاوق چگوناه    کند می بندی تقسیایابد؟ چه کسی آن را  تخصی  می

؟ آیا میزان حقوق برای قضاات  ...(قضات برتر، قانون اساسی توسط ) شود میتعیین 
پایین است که دالیل اقتصادی قدرتمنادی   قدر آنو بازرسان کافی هستند یا اینکه 

برای متوسل شدن به فساد وجود دارد؟ آیا عموماً تعاداد مناساب از دبیرهاا، مناابع     
نابع انساانی وجاود دارد؟   ای و تجمیزات رایانه مدرن وجود دارد؟ آیا ثبات م کتابخانه

آموزشی برخوردارند؟ آیا آموزش کافی برای بمبود دانا    های فرصتآیا کارکنان از 
مادیریت پروناده و دادگااه،     ازجملاه ی یقضاا  های ممارتقاضی درخصوص قانون، 

 نوشتن حکا و تناقضات طرفین وجود دارد؟

امتیاز 
 (7)حداقل 

وظاایف  کاامالً    ماؤثر یه برای انجام منابع مالی، انسانی و زیرساختی قوه قضا 
 .ناکافی هستند

امتیاز 
 (3)متوسط 

این، فواصل چشمگیر مناابع منجار    باوجود. قوه قضا یه دارای برخی منابع است
 .شود میبه درجه خاصی از عدم اثربخشی در اجرای وظایف 

امتیاز 
 (5)حداکثر 

 .وظایف خود است مؤثرمنابع کافی برای اجرای  پایه ی قوه قضا یه دارای 
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در سرتاسر دنیاا قارار    الملل بینشفافیت  مورداستفادهراهنما، که  سؤاالت
 شاده  انجاام بررسای بمتارین اقادامات     ازطری ، برای هر شاخ  گیرد می
استفاده از این ابزارِ ارزیابی برای هر  تجربهو همچنین استفاده از  المللی بین

در نمادهای مربوطاه  ( لمللیا بین)متخصصان  های ورودیستون مربوطه و 
 امتیاازدهی و برگه  شناسی روشکامل درخصوص  ابزار جعبه. اند یافته توسعه
 .موجود هستند الملل بینشفافیت  سایت وبدر 

راهنما، تیا پژوه  به چماار منباع اصالی     سؤاالتبه  پاسخگوییبرای 
، هاا  پاژوه  ثانویاه و   هاای  گازارش قاانون ملای،   : اطالعات وابسته باود 

مناابع ثانویاه   . مکتاوب  هاای  پرسشنامهبا متخصصان کلیدی و  ها حبهمصا
جامعاه مادنی ملای،     هاای  ساازمان مطمائن از جاناب    های گزارششامل 
 ها اندیشکدهو  دانشگاهی های محیط، مراجع دولتی، المللی بین های سازمان
 .هستند

برای دستیابی به دیدگاهی عمقی از موقعیت جاری، حداقل باا دو مخبار   
ی برای هر ستون مصاحبه شد؛ حداقل ی  مورد بیانگر ستون تحات  کلید

اصال موضاوع اماا باا جایگااه       درخصاوص ارزیابی است و ی  متخص  
عالوه بر این، بیشتر مخبران کلیدی که افراد موجاود  . خارجی نسبت به آن

دارای تخص   های ای حرفهبا . در حوزه هستند، مورد مصاحبه قرار گرفتند
تون نیز مصاحبه شد تا باه دیادگاه گساترده نسابت باه      در بی  از ی  س

 .یابیا دستستون 

 

 نظام امتیازدهی
 بندی جمع منظور بهاین ی  ارزیابی کیفی است، امتیازات عددی  که درحالی

 ملای نظاام  بر روی نقاط قوت و ضعف کلیدی  تأکیداطالعات و کم  به 
امتیاازی   700امتیاازات در یا  مقیااس    . اناد  شده گرفته کار به درستکاری

. 700و  70، 50، 75صافر،  : اناد  شده تعیینامتیازی  75پنج مقدار  صورت به
امتیازات ماانع از نادیاده گارفتن جز یاات توساط خوانناده شاده و تفکار         

تمرکاز صار، بار     جاای  باه درخصوص نظام به شکل ی  ماهیت کلی را 
امتیااازات شاااخ  در سااط   . بخشااد ماایانفاارادی ارتقااا  هااای بخاا 
و امتیازات سط  برای دستیابی به امتیاز کل بارای   شوند می یگیر میانگین
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تا توصیفی کلی از قادرت کال نظاام را     شوند می گیری میانگینهر ستون 
 .ارا ه دهد

 

700 20 90 00 70 

 بسیار ضعیف ضعیف متوسط قوی بسیار قوی

 دلیال  بهکمی  های مقایسهکشوری یا سایر  های بندی رتبهامتیازات برای 
ارزیاابی   شناسای  روشدر میاان کشاورهایی کاه     ها دادهدر منابع  اه تفاوت

بارای حصاول اطمیناان از     المللای  بینمتفاوتی دارند و ی  هیئت بررسی 
 .امتیازات وجود ندارند، مناسب نیستند پذیری تطاب 

 

 ها یافتهرویترد مشورجی و اعتباربخشی 
دار بوده است که مشورتی قوی برخور مؤلفهفرایند ارزیابی در ترکیه از ی  

در تالش برای مشارکت بازیگران کلیدی ضدفساد در دولت، جامعه مادنی  
: کرد میاین رویکرد دو هد، را دنبال . مرتبط بوده است های بخ و سایر 

با دیدگاهی نسابت   نفعان ذیاز  ای گستردهتعمیا شواهد و مشارکت طیف 
 .کارات اصالحیبه ایجاد تحرک، اراده سیاسی و تقاضای مدنی برای ابت
باود   متخصصاانی هد، رویکرد مشورتی در ترکیه دریافت بازخوردها از 

. هستند گرایی فعال های جنبهکه مجمز به عمل و فرایندهای اجرا و دارای 
مکتاوب، میزگردهاایی در شافافیت     صاورت  باه  شاده  ارا هبازخورد  دنبال به
 درخصاوص ترکیه انجام شد تا اعضای تیا مشاورتی باه بحاث     الملل بین
جادای از  . و تیا تحقیقاتی بپردازناد  مدیره هیئتخود با دیگران،  های یافته
 باهاد، مشاورتی   مؤلفاه و بازیگران جامعه مدنی، ترکیب  دانشگاهیافراد 

که از فرصت ارا اه یا  بیان  درخصاوص      ساالران دیوانمشارکت خودِ 
 .است گرفته شکلداخلی و ساختارهای ستون برخوردارند  سازوکارهای

 هیئت مشورجی

 سمت نام

 وزیری نخستبازرس ارشد، هیئت بازرسی  بولنت تارهان

 استادیار، دانشگاه گاالتاسرای، مطالعات رسانه و ارتباطات سرن سوزری

 TESEVمتخص  ارشد،  هانده اوزهاب 

 ، مدرسه حقوقKocاستادیار، دانشگاه  مورات اونوک

 اقتصاددان، ژورنالیست مصطفی سونمیز
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فاااااروق عماااار 
 گنچسکایا

استاد، ر یس دپارتمان حقاوق، دانشاگاه مارماارا، دانشاکده     
 علوم سیاسی

 عمر فازلیوگلو
مدیر بخ  و مقام سیاسای، نمایناده اتحادیاه اروپاا بارای      

 ترکیه

 استاد، دانشگاه استانبول بیلگی، دانشکده حقوق تورگوت تارهانلی

 PWCرهبر خدمات مالیاتی  زکی گوندوژ

این هیئات  . در استانبول تشکیل شد 7070نوامبر  77ی در هیئت مشورت
را درخصوص منابع ثانویه، راهبردهاای مصااحبه، موضاوعات     هایی توصیه

ایان  . اصلی گزارش و اقدامات حصول اطمینان از گزارش، ارا ه داده اسات 
ارا اه داده اسات و    ازآن پاس  جلسههیئت بازخورد و اطالعات را در طی و 

 .ا متخصصان ترتیب داده استرا ب هایی مصاحبه

 

 خالصه مدیریتی
نماادی   اناداز  چشاا ، تصویری کلی از (NIS) درستکاری ملینظام ارزیابی 

ترکیه با توجه به ظرفیت آن برای عملکرد، انطباق آن با اصاول حاکمیات   
در این چاارچوب،  . دهد میخوب و عملکردش در مبارزه علیه فساد را ارا ه 

 هاای  حاوزه بر کل سیستا و همچناین   مؤثر ارزیابی، نقاط ضعف و نواق 
، شاده  ارزیابینماد  75از میان . کند میرا شناسایی  موردنظر مؤسسهخاص 
 شاده  بندی طبقهمتوسط  عنوان بهضعیف و چمار مورد نیز  عنوان بهمورد  77
 .است

 کلیدی های یافته
و نظارت مستمر اجرا، چال  سیساتمی   ها قدرتشکست در تفکی  کافی 

ضدفسااد مساتلزم    هاای  تاالش . ترکیه اسات  درستکاری ملینظام فراگیر 
و تمکین هیئت اجرایای از   ها قدرتانسجام کامل در رعایت اصول تفکی  
 .در آن هستند شده تعیینچارچوب قانون اساسی و مرزهای 

ضعف قانون و عملکرد فرایندهای دموکراتی  در نمادهاایی مانناد قاوه    
تجمیاع  . مشامود اسات   روشنی به ها سانهرمقننه، قوه قضا یه، آمبودزمان و 

 هاای  ساازمان حوزه تجارت، رسانه، )قدرت در قوه مجریه، بازیگران مدنی 
مشارکت در  ازطری  مؤثررا در اجرای وظایف خود به نحوی ( جامعه مدنی
که این نمادها دارند عمدتاً نتیجاه   نواقصی. شود میضدفساد مانع  اقدامات
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را بار اساتقالل ایان مراجاع      ای ساایه کاه   کنترل فراگیر قوه مجریه است
سیاسی و عدم تعادل در سازوکارهای کنترل، سابب   سازی قطبی. افکند می

 .شود میآسیب رساندن به حاکمیت قانون و مانع از فرایندهای دموکراتی  
وابستگی نمادی به قوه مجریه گسترده است، فقدان شفافیت،  که درحالی
 ملای نظاام  بنیادین در عدم پیشارفت  نیز عواملی  رستکاریدو  پاسخگویی
بیشتر نمادها به منابع انسانی، ماالی و فنای    که درحالی. هستند درستکاری

کافی مجمز هستند، عدم وجاود ساازوکارهایی بارای حصاول اطمیناان از      
 هاای  سیاسات ملای و   رساتکاری دو اجارای ضاعیف اقادامات     پاسخگویی
 .ندکن میرا تضعیف  ها آنجدی عملکرد  ای گونه بهضدفساد، 
ضدفسااد در اوایال ساال     هاای  سیاسات  توسعهدر  هایی پیشرفتاگرچه 
اخیار رونادی    هاای  ساال است، این فرایند اصالحات در  شده حاصل 7000

کاه در چاارچوب    هاایی  اصاالحیه معکوس را طی کرده است، تا حدی که 
، آن را تضعیف کارده  درستکاری ملینظام تقویت  جای به شده انجامقانونی 
عمومی، اثرات مضری داشاته   تأمینر قوانینی مانند قانون تغییرات د. است

شده  ها توازنو فقدان کنترل و  شده تضعیفاست و منجر به سیستا بسیار 
 .است
بزرگ بین قانون و عمل شناخته  ای فاصلهترکیه با  درستکاری ملینظام 
در این تحلیال، دارای نواقصای در اجارا و     مؤسساتتقریباً تمامی . شود می

اگر اراده سیاسی قاوی  . دهند مینترل بر چارچوب قانونی را نشان فقدان ک
هاای حاکمیات خاوب ایجااد شاود،       برای استقرار و نمادیناه شادن رویاه   

 .شود میاین مشکل فراگیر محدود  های آسیب

جرکیاه رساانه و    درستتاری ملینظام ستوف در  جرین ضعیف

 .قوه مجریه هستند
ناظر عمومی، ایان حقیقات کاه    ی   عنوان بهبا توجه به نق  اساسی آن 

ترکیاه ارزیاابی    درستکاری ملینظام ستون در  ترین ضعیف عنوان بهرسانه 
کامالً نتیجه فشاار   توان میاین مسئله را . کامالً هشداردهنده است شود می

ا و قاانون جازا   یسا استفاده از قانون ضدترور ازجملهسیاسی قوی دانست، 
اینترنتی،  های سایت وب، بستن اننگار روزنامهبرای سانسور و تعقیب کردن 

و  هاا  رساانه وارد بر انتشارات خاص و سیاسی ساازی مالکاان    های تحریا
عدم حضور ی  رساانه مساتقل،   . RTUKاصلی،  های رسانهمرجع نظارتی 
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پاسخگو و شفا،، عملکرد کارآمد را برای تمامی بازیگران ضدفساد دشاوار  
 .سازد می

 
 

 
 

LEG .قوه مقننه        SAI .عالی حسابرسی مؤسسه          EXE .قوه مجریه 

IB .بازرسی های هیئت         JUD .قوه قضا یه               PP .احزاب سیاسی 

MED .رسانه                     PS .بخ  دولتی               CS .جامعه مدنی 

LEA .نمادهای اجرای قانون BUS .حوزه تجارت     EMB .نتخاباتا مدیره هیئت 

SE .دولتی های شرکت        OMB .آمبودزمان 

 
سبب ایجاد ( هیأت عالی انتخابات)عملکرد ضعیف هیأت مدیره انتخابات 

 طاور  باه . شاود  مای مشکالت جدی درخصوص اساتانداردهای دموکراسای   
ایان   پاساخگویی خاص، هی، تضمینی برای حصول اطمینان از شفافیت و 

 ملی درستکارینظام 
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ارچوب قانونی آن وجاود دارد کاه نقا     هیأت وجود ندارد و نواقصی در چ
. کند میاین هیأت را در انتخابات و مقررات مبارزات انتخاباتی محدود  مؤثر
بودجاه هیاأت را در    تاأمین تنظیا و حسابرسای   اجازهخاص، هیأت  طور به

 .طی انتخابات محلی و پارلمانی ندارد
عیف شروع برای تعقیب فساد نیز ضا  نقطهدادستان کل، اساس عدالت و 

 ترین جدییکی از  ها دادستانمداخله سیاسی در کار . و نسبتاً ناکارآمد است
است که تضاعیف عادالت و توانمندساازی     درستکاری ملینظام مسا ل در 

مادنی،   هاای  مسائولیت اغلاب توساط    هاا  دادستان. فساد را به همراه دارد
فسااد   های بررسیکه در  طور همان، شوند میکیفری توجیه نشده، مرعوب 

محادود   پاساخگویی شافافیت و  . اسات  شده دادهنشان  7073دسامبر سال 
 .عمومی نیز ی  خود ی  مسئله است های دادستان
خاص این نگرانای وجاود دارد    طور بهنمادهای اصلی حاکمیت،  عنوان به

خود درخصاوص   های نق که قوه مجریه و قوه مقننه عملکرد ضعیفی در 
به اقدامات ضدفساد و حاکمیات   بخشی یتاولومبارزه علیه فساد دارند و در 

و  خاوبی  باه اسات کاه    مؤسسااتی  رغاا  بهاین امر . اند خورده شکستخوب 
یکی از مسا ل کلیدی ایان حقیقات   . اند شدهمنابع  تأمینتطبیقی  صورت به

است که هی، محدودیتی بر قدرت قوه مجریه وجود ندارد و رفتاار خاال،   
قاوه مقنناه    کاه  درحالی، گیرد میل  تعقیب شده و به آن جریمه تع ندرت به

کماکان فاقد اقدامات یکپارچه کافی برای حفظ اعضای پارلماان پاساخگو   
 .بخشد کرده و حاکمیت را بمبود می تأمیناست یا نظارت را 

قوه قضا یه ترکیه نه بازدارنده از فساد است و نه در بررسی اتمامات فساد 
یکای از   عناوان  باه یقت خاود  و در حق کند می عمل مؤثردر شفافیت کامل 

متعادد   هاای  اصاالحیه  دلیل به. شود فاسدترین نمادها در کشور شناخته می
 پاذیر  آسایب عمومی، بخ  دولتی در مقابل فساد بسیار  تأمینبرای قانون 
ی  چارچوب قانونی جامع بارای حصاول اطمیناان از     رغا بهشده است و 

کااان از مسااا ل سااالمت کارکنااان دولتاای، رشااوه و گاارفتن هاادایا کما  
یکای از   عناوان  باه در ضمن، فقادان اساتقالل خاود را    . است کننده نگران
دولتی و نمادهای اجرای قانون نمایاان   های شرکتاصلی برای  های چال 

 .ساخته است
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جامعاه مادنی،    های شکلبسیاری زیادی در بخ  غیردولتی به  های حوزه
. صالح و بمبود هساتند و احزاب سیاسی وجود دارند که نیازمند ا وکار کسب
و ساط  مشاارکت   ( هاا CSO)جامعاه مادنی    های سازمانتعداد  که درحالی

اطالعاات،   نظر ازنقطه ها آنشمروندان رو به افزای  است، ظرفیت محدود 
. اسات  ماناده  بااقی یا  چاال     عناوان  بهو منابع انسانی و مالی همچنان 

فشارهای خارجی و ، شود نمیعدالت رعایت  هاCSOدر توجه به  که درحالی
و بخ  دولتی،  هاCSOبین  یافته سازمانپیوسته و  وگوی گفتفقدان ی  

در حاوزه  . کنناد  را محادود مای   گذاری سیاستجامعه مدنی در فرایند  تأثیر
هماراه باا    باازی  پاارتی و  هاا  فعالیات ، مداخله مقامات دولتی در وکار کسب

معاه مادنی،   نواق  در اتخااذ اصاول ساالمت و فقادان همکااری باا جا      
احزاب سیاسی نیز در مقابل خطرات . اند کردهرا ایجاد  ای عمده هایی چال 
بارای شافافیت در بودجاه     ماؤثر فقادان اقادامات   . هستند پذیر آسیبفساد 

مسا لی مما و جادی در ایان زمیناه     عنوان بهسیاسی و اخالقیات سیاسی 
 .هستند
عالی حسابرسای   سهمؤساز  اند عبارت NISدر ارزیابی  ها بخ  ترین قوی
قوت در . بازرسی هستند های هیئت، آمبودزمان و (دادگاه حسابداری ترکیه)

ساه باازیگر عماده در     ها آنی  عالمت مثبت است، چنانچه  ها حوزهاین 
 رغاا  باه این، الزم به ذکر است که  باوجود. سیستا توازن و بررسی هستند

 نظار  ازنقطاه ی بمباود  از منابع کافی، کماکان فضای زیادی بارا  مندی بمره
 .در پای ، کنترل و بمبود مدیریت بخ  دولتی وجود دارد ها آناثربخشی 
عالی حسابرسای، مناابع ماالی و انساانی کاافی بارای تشاخی          مؤسسه

مدیریت ناکافی در بخا  دولتای و فقادان مناابع عماومی را داراسات و       
ری بارای  تممیدات مناسبی را برای اتخاذ اقداماتی در راستای ساالمت ادا 

، نواقصای در چاارچوب   وجاود  باااین . این نماد فراها کرده اسات  ممیزهای
قانونی و همچنین در عمل، مانند دامنه محدود عملکرد حسابرسی و فقدان 

با قوه قضا یه در نظاارت بار قاوه مجریاه، اثربخشای آن را       مؤثرهمکاری 
 .محدود کرده است
. ترکیاه اسات   درساتکاری  ملینظام نماد در  ترین جواندفتر آمبودزمان، 

، محیطی توانمناد  کنند میآن را تنظیا  های فعالیتچارچوب قوه مقننه که 
، اصاالحاتی بارای   وجاود  باااین . کناد  میفراها  های  نق را برای اجرای 
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اسات و ساطوح    موردنیازحصول اطمینان از سالمت اداری و اثربخشی آن 
 شامار  بهی مممی استقالل و شفافیت آن در انتخاب بازرس همچنان نگران

 .روند می
بازرسی و مقررات کافی  های هیئتچارچوب قانونی، قدرت الزم را برای 

. کنااد مای در راساتای ساالمت اداری فااراها    هااا آندرخصاوص اقادامات   
، فقدان سازوکارهای همااهنگی، اساتقالل و شافافیت، عملکارد     همه بااین

 .کند میها را تضعیف صحی  این هیأت
 

 

 سیاسی های جوصیه
دولتای بتوانناد نسابت باه      هاای  بخ باید حفظ شود تا  ها قدرتتفکی  

قوه مجریه باید حاکمیت قاانون را   .یکدیگر در حالت نظارت و توازن باشند
 .آن توسط قانون اساسی فراتر نرود شده تعریفحفظ کند و از مرزهای 

 سازی سیاسیداخله خارجی و استقالل قوه قضا یه باید حفظ شود؛ تا از م
قوه قضا یه ممانعت شود، ارتباطات سازمانی بین قوه مجریه و قوه قضاا یه  

سسه عالی حسابرسیؤم  

 بخ  عمومی

های بازرسیهیئت  

 قوه قضا یه

های جامعه مدنیسازمان  

 دادستان عمومی

 احزاب سیاسی

 قوه قضا یه

 حوزه تجارت

 هیأت عالی انتخابات

قانونآژانس اجرای   

های دولتیشرکت  

 قوه مجریه

هارسانه  

 آمبودزمان



11  همه باهم علیه فساد 

 

قضاات بایاد   فرایند انتصاب . باید بررسی شود و قانون نیز باید شفا، باشد
شفا، و مبتنی بار معیارهاای شافا، و هدفمناد باشاد و اختیاار ارزیاابی        

رسان باید از وزارت دادگستری به هیأت برای انتخاب قضات و باز ها بررسی
 .انتقال یابد ها دادستانعالی قضات و 

 تار  صاحی  در پارلماان و نماای     هاا  رأیتضمین نمای  بمتر  منظور به
با انجاام  . باید کاه  یابد 7، آستانه انتخاباتدهندگان رأیموقعیت سیاسی 

که ساختارهای  این کار، نمادهایی مانند، آمبودزمان یا هیأت عالی انتخابات
انتصابی کامالً وابسته باه پارلماان اسات،     های رویه ازطری  ها آنسازمانی 

 .یابد میمنطب  با اصول نمایندگی برابر بمبود 

استفاده از مصونیت پارلمانی باید به حفاظت از آزادی بیان محدود شود و 
رار قا  سوءاساتفاده مرتبط با فساد ماورد   های بازرسینباید برای ممانعت از 

نمایندگان مجلس که امکان ممیزی تطبیقی  های داراییاعالم منظا . گیرد
 .باید اجرا شود کند میرا فراها 

درخصوص خرید و تدارکات دولتی باید در انطباق باا   0730قانون شماره 
رهنمودهای تدارکات دولتای اتحادیاه اروپاا بارای محادود کاردن دامناه        

. ای جدیدی نباید به قانون اضافه شوداستثنا ات بازنگری شود و هی، استثن
را که از مرجع تدارکات دولتی فراتر رفتاه و از   هایی رویههیأت اجرایی باید 

تماامی  . ، متوقاف نمایاد  کناد  مینظارت توسط نمادهای نظارتی جلوگیری 
اجاازه باه    رویاه منتشار شاود و از    تفصایل  بهکاربردها برای تدارکات باید 

 .شروط مالی نیز باید جلوگیری شود در فراتر رفتن از ها شرکت

با قدرت اتخااذ تصامیمات نماایی بایاد بارای       مؤسساتاقدامات تمامی 
ماوارد، دادگااه عاالی قضاات و      تارین  اساسای قضا ی باز باشد  های بررسی
 .و هیأت عالی انتخاب هستند ها دادستان

انتخابااتی بارای تماامی کاندیادها بارای       هاای  کمپاین  ها بودجه تأمین
و ماورد   شاده  تنظایا بات محلی، پارلمانی و ریاسات جمماوری بایاد    انتخا

 .ممیزی قرار گیرد

درخصوص مبارزه با تارور بایاد در انطبااق باا قاانون       3773قانون شماره 
شارایط  . قانون جزای ترکیه باشاد  307و  766و مواد  الملل بینحقوق بشر 

                                                           
7. The election threshold        حداقل میزان آرایای اسات کاه قاانون انتخاباات بارای ورود

 .احزاب به مجلس تعیین کرده است
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 هاا  رساانه آزادی بیان باید برای حصول اطمینان از اساتقالل نویساندگان   
 .تقویت شود

اقداماتی قانونی برای جلوگیری از مشکالت ناشی از مالکیات در بخا    
حصول اطمینان از شفافیت و حاذ،   منظور به. وجود داشته باشدباید رسانه 

خودسانسوری، ساختارهای مالکیت رسانه باید توسط یا  هیاأت نظاارتی    
باید باه اطاالع    اه رسانهمالکان  وکارهای کسبمستقل تنظیا شود و سایر 

 .عموم رسانده شود
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 گذارد یم ریجأثبر آمبودزماف  یساز یخصوصچگونه 

 مصاحبه با پیتر جیندال
 یالملل نیبرئیس مؤسسه آمبودزماف  رئیس آمبودزماف ایرلند و معاوف دوم
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( IOI) آمبودزمااان المللاای بااین مؤسسااه

 ینمادها که یجمان سازمان تنما عنوان به

 ،کناااد مااای ینااادگینما را ینآمبودزماااا

 یدارا کاه  را گذاری سیاست از هایی حوزه

 ماورد  باشند می اعضا یبرا یخاص تیاهم

 بمبود در نیبنابرا و دهد می قرار مالحظه

 مشاارکت  ایدن سراسر در یعموم خدمات

 رکال یدب کرواتر گونتر آنچه براساس .دارد

 IOI یبارا  یاصال  مساا ل  از یکا ی گوید می المللی بین آمبودزمان مؤسسه

 کاه  اسات  یمردما  یبرا مستقل یجبران یسازوکارها به یدسترس نیتضم

 یدولتا  ینمادهاا  از یاریبسا  که ازآنجایی. هستند یعموم خدمات کاربران

 باه  ای فزایناده  طاور  باه  ها آن ییاجرا اقدامات تیمسئول ،اند شده یخصوص

 تیا فعال یبارا  را ییامادها یپ موضوع این .شود می منتقل یخصوص بخ 

 تیصاالح  حوزه اغلب که نحوی به است؛ داشته ایدن سراسر در ها آمبودزمان

 یباارا را خسااارت جبااران حقااوق بااه یدسترساا و داده کاااه  را هااا آن

 .است برده نیب از شمروندان

 آمبودزماان  مؤسساه  دوم معااون  و رلناد یا آمبودزماان  سیر  ندالیت تریپ
 ینمادهاا  بار  ساازی  صیخصو ریتأث درمورد را یپژوهش تازگی به المللی بین

 شاده  انجاام  او باا  ای مصاحبه رابطه نیهم در و است داده انجام آمبودزمان
 :است آمده ریز در که است
 

 شده است؟ سازی خصوصیدرگیر موضوع  IOIچرا 
IOI هاا  آن. کناد  می یندگینما را یدولت ای یپارلمان آمبودزمان 770 از  یب 
 باه  یادار و یعماوم  خادمات  اندهنادگ  ارا اه  با که را یشمروندان تیشکا

 خادمات  کاه  درصاورتی . کنناد  می یدگیرس و یبررس اند برخورده یمشکالت
 خساارت  جبران و تیشکا ح  از بالقوه طور به شمروندان شوند، یخصوص
 .شوند می محروم مستقل آمبودزمانی نماد  ی ازطری 
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 زمانآمبود های طرح یبرا یعموم خدمات سازی خصوصی یاصل یامدهایپ
 ست؟یچ

 مشااهده  ساازی خصوصای  نهیزم در را یعموم یویسنار سه ایاتوانسته ما
 توساط  همچنان هابازرسی اام ،شوند می یخصوص خدمات آنکه اول. ایکن

 و نظاارت  آنکاه  دوم. یاباد  مای  اداماه  آمبودزماان  همچاون  یدولت مقامات
 انجاام  یگرید باتیترت ازطری  ای یخصوص بخ  بازرسان توسط یبازرس
 یبازرسا  و نظارت به یدسترس که دارد وجود زین یموارد متأسفانه. شود می

 .است رفته نیب از کامالً مستقل
 
به ما بگویید چگونه ایان تغییارات در کشاورهای مختلاف در      توانید میآیا 
 است؟ اجراشدهعمل 

 از یبرخا  دیا ده اجاازه . اسات  متفااوت  گرید کشور به یکشور از ها حل راه
 وجاود  یانرژ آمبودزمان  ی  ،ژیبل در: دها  یتوض را ییااروپ های نمونه
 کاه  یهمگاان  عیصانا  بار  نظاارت  تیمسائول  آمبودزماان  ا،یکاتالون در. دارد

 جباران  سو د، رینظ ییکشورها در. است کرده حفظ را است شده یخصوص
 ریا ز کاه  شاود  می یریگیپ کنندگان مصر، یحام یمل نماد توسط خسارت
 یخصوصا  کاه  زمانی از یهمگان خدمات ونانی رد. است آمبودزمان نظارت
 آب شرکت رلند،یا در. شوند می خارج آمبودزمان تیصالح حوزه از شوند می
. اسات  شاده  خاارج  نظاارت  حاوزه  از یمحل های دولت از انتقال  زمان از

 حاضار  درحاال  رلناد، یا در آب حوزه و ونانی در یمخابرات ارتباطات درمورد
 .ندارد وجود مستقل یبازرس و نظارت یبرا یواضح روش ،یه
 
 ی  مشکل اروپایی است؟ عمدتاًحاضر این  درحالآیا 
 در را هاایی  نموناه  تاوانیا  مای  نیهمچن ما. است یجمان دهیپد  ی نیا نه،
 .ایکن دایپ ایاسترال ای کانادا
 

 حا   باه  یدسترسا  یبارا  را یمشکالت چه یعموم خدمات سازی خصوصی
 ؟است آورده وجود به خسارت جبران

 دهاه  سه طول در سازیخصوصی دلیل به که ایابوده آن شاهد ما متأسفانه
 هااا آمبودزمااان یعمااوم خاادمات ییقضااا و ینظااارت اراتیاااخت گذشااته،
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 کاامالً  خسارت جبران ح  به دستیابی موارد از یبعض در. است یافته کاه 
 و یآمبودزمااان ینمادهااا سیتأساا گاار،ید مااوارد در. اساات رفتااه نیباا از

 خادمات  کااربران  یساردرگم  موجاب  دیا جد اتیشکا یبررس یاسازوکاره
 یبارا  را هاایی طارح  یخصوصا  بخا   کاه ییجاا  در. اسات  شده یعموم
 اغلب هاطرح نیا است، آورده فراها خسارت جبران و اتیشکا به یدگیرس

 .ستندین مستقل
 
 توساط  ویژه به آمبودزمان خدمات که دارند وجود ییکشورها و ها بخ  ایآ

 باشد؟ قرارگرفته تأثیر تحت سازی خصوصی

 و بمداشات  ،اناد  شاده  یخصوصا  گاران ید از شاتر یب کاه  یخدمات از یبعض
 آب مخاابرات،  ،یپست خدمات ،یانرژ کنندگان تأمین ،یاجتماع های مراقبت
 اروپا، هیاتحاد رقابت الزامات و یمال بحران. است بوده یعموم ونقل حمل و

 یمشاابم  یالگوها. است دهیبخش شتاب را اروپا سراسر در سازی خصوصی
 در کاه  اسات  یکشور از ای نمونه انگلستان. است شده دهید گرید یجا در
 شاده  یخصوصا  آن در سااب   یعموم خدمات از یاریبس گذشته های سال
 .است
 

 تفاوت اصلی بین بازرسان بخ  دولتی و خصوصی چیست؟

 شاوند  مای  نیتأم خود یپارلمان صندوق ازسوی معموالً آمبودزمان بازرسان
 بخا   آمبودزماان  بودجاه . باشند مستقل دولت از ها آن شود می باعث که

 ارا اه  کنناد  مای  تیا فعال آن در کاه  یصانعت  واحاد  توسط اغلب یخصوص
 از ساط   هماان  از کاه  کنناد  ادعاا  توانناد  نمای  ها آمبودزمان نیا. شود می

 دموار نیا در IOI نیبنابرا. هستند برخوردار یدولت های آمبودزمان استقالل
 بخا   هاای  آمبودزماان  یبرخا . کندنمی اطالق ها آن به را آمبودزمان نام

 هاایی  بخا   از مساتقل  و اناد  شده تنظیا قانون توسط درستی به یخصوص
 ینمادهااا گسااترش کااه درحااالی. دارد قاارار هااا آن اریاااخت در کااه هسااتند
 اساتفاده  الزامات با حال بااین اما شود، یسردرگم باعث تواند می یآمبودزمان

 بخا   بازرساان  کاه  اسات  نیا گرید تمایز .دارند مطابقت خود نیعناو از
 را مربوطاه  ماتیتصام  توانناد  نمای  اماا  کنند می ارا ه را هایی توصیه یدولت
 یزماان  اسات  ممکان  تنماا  یخصوصا  بخا   مسئوالن یبرا. کنند صادر
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 نیبناابرا  .باشاد  شاده  اثباات  شانماد یپ باودن  مؤثر که برسد نظر به یاجبار
 قدرت اعمال یدارا یخصوص های بخ  همه با رابطه در تواند نمی پارلمان
 .باشد نفوذ و
 

 خسارت جبران امکان به یدسترس مشکل حل یبرا شما یاصل هایتوصیه
 ست؟یچ سازی خصوصی هنگام در

 ییقضاا  حاوزه  در دیا با -یدولتا  ایا  یخصوص چه - یعموم خدمات هیکل
 یدگیرس ح ، شمروندان که شود حاصل نانیاطم تا بمانند یباق آمبودزمان

 یآمبودزماان  خادمات  ارا اه  در یدگیچیپ. دارند را مستقل خسارت جبران و
 یبارا  یمرکاز  نقطه  ی وجود. شود نیگزیجا یدسترس در یسادگ با دیبا
. اسات  کاار  نیا انجام یبرا یراه یعموم خدمات به مربوط اتیشکا همه
 اسات،  رفته نیب از آمبودزمان ازطری  خسارت جبران به یدسترس کهییجا
 .شود یبازساز تا ایکن تالش دیبا ما
 

 حمایت کنند؟ IOI های تالشاز این  توانند میچگونه اعضا 

 در ساازی  خصوصای  تحاوالت  بار  دیا با یمحل ای یمل یآمبودزمان نماد هر
 ینگرانا  هرگوناه  از را IOI و داشته نظارت  یخو مربوطه منطقه و کشور
 ظمور درحال مسا ل و ها رویه IOI ترتیب این به و سازد آگاه مثبت تحول ای
 یملا  هاای  آمبودزمان انیمتول تمام نیهمچن من. کند ییشناسا تواند می را

 وکالات  و ینادگ ینما ازطریا   فعاالناه  طور به تا کنا می  یتشو را مربوطه
 ینظاارت  حاوزه  در را -یدولتا  ایا  یخصوصا  چاه  -یعماوم  خادمات  همه

 حقاوق  یفاا یا یبرا مستقل نماد  ی از دانشمرون تا دارند نگاه آمبودزمان
 را خادمات  کاه  یقاانون  ازطریا   تاوان  مای  را یزیچ نیچن. نشوند محروم
 کاه  یدولتا  هاای  شارکت  انیم ییقراردادها ازطری  ای و کند می یخصوص
 .تساخ محق  دارند برعمده را یعموم خدمات

 
 اقادام  یخصوص بخ  آمبودزمان تیعضو مسا ل درمورد IOI دیبا چگونه
 کند؟

 عضاو  عناوان  به یعموم بخ  های آمبودزمان ژهیو IOI نیقوان که درحالی
 یدولتا  ،یمل های آمبودزمان از یعیوس فیط شامل تیعضو عمل در است،
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 شاامل  عضاو  ینمادهاا  کاه  نشده مشاهده هیرو نیا. شود می زین یمحل و
 IOI.باشاد  هاا  ونقال  حمال  ایا  و انرژی بخ  مانند یخصوص های بخ 

 کاه  باشاد  آن دنباال  باه  دیا نبا و اسات  یعموم خدمات بر رتنظا سازمان
 خادمات  کاه  جاییدر  حال بااین. ردیبرگ در زین را یخصوص کامالً های طرح
 دیا با ما گیردمی قرار یخصوص بخ  آمبودزمان اریاخت در یخصوص بخ 
 .شوند عضو تا ایکن  یتشو را ها آن

 

 



 

 

 

 معرفی کتاب

 شرکتی یساز مقاوم

 اینده کالهبرداری و فسادمدیریت خطر فز
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کاه مسائولیت    شده نوشتهاین کتاب برای مقامات اجرایی و دیگر مدیرانی 
 دورا برعماده دارناد و    هاا  شرکتمدیریت خطر کالهبرداری و فساد را در 

  یا  در فعاال  مادرن  هاای  شرکت در فساد و کالهبرداری از یناش چال 
 .ی را بررسی کرده استجمان اقتصاد
 ،فسااد  و کالهبارداری  هاای  بنادی  دساته  بر تأکید بر عالوه سندگانینو

 و خطرات نیا تیریمد یبرا یاتیعمل های استراتژی از یمختصر مجموعه
 .اند داده هیارا زین را فساد و کالهبرداری بار زیان یامدهایپ کاه 

 بادون  ،هاا  استراتژی از ای مجموعه هر که ایکن فرض بدیمی است نباید
 کامال  طاور  باه  توانناد  مای  بودنشاان،  دهیا چیپ ایا   یا دق زانیا م به توجه

  یا  اتخااذ  انادازه  به تواند می امر نیا. ببرند نیب از را فساد و کالهبرداری
 .باشد آمیز فاجعه انهیرگرایتقد کردیرو
 را فسااد  و کالهبرداری توان نمی آنکه باوجود معتقدند کتاب سندگانینو
 یبارا  هاا  فرصات  از یبرخا  هکا  دانایا  مای  اما کرد، کن ریشه کامل طور به

 توانند می ها شرکت از یاریبس نیهمچن. برد نیب از توان می را ها آن ارتکاب
 را هاا  آن و داده انجاام  یبمتار  یکارهاا  کالهبرداری خطر ییشناسا یبرا
 شرکت ،ها کالهبرداری از یبرخ وقوع از یریجلوگ بر عالوه .کنند تیریمد
 بار  هاا  آن تاأثیر  و کالهبرداری از یناش یدادهایرو مخرب اثرات تواند می

 .برساند حداقل به را شرکت
 یبارا  یعمل چارچوبی   ،پذیری انعطا، مفموم از استفاده با کتاب نیا
 سندگانینو موردنظر پذیری انعطا،. ارا ه داده است اهدا، نیا به یابیدست
 و مناساب  ریازی  برناماه  ازطریا   مشکالت از اجتناب از یبیترک یمعنا به
 و هشاداردهنده  ستایس از استفاده با پذیری آسیب کاه  س ،یر تیریمد

 جااد یا از اساتفاده  باا  فسااد،  و کالهبارداری  یمنفا  راتیتأث کردن محدود
. هساتند  ماؤثر  مطلاوب  حالات  باه  عیسر بازگشت در که یی استندهایفرآ
 بیتصاو  تواناد  مای  هاا  شارکت  مناساب  هاد،  کاه  کند می شنمادیپ کتاب
 به توجه با شرکت پذیری انعطا، به منجر که باشد ییندهایفرآ و ها سیاست
 .شود می فساد و کالهبرداری خطرات
کالهبرداری  توانیا میآیا ما »نکاتی که در فصل اول با عنوان  ترین مما

 :است، شامل موارد زیر است شده پرداخته ها آنبه  «و فساد را حذ، کنیا؟
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 خطراتاما  کرد، کن ریشه توان نمی کامل طور به را کالهبرداری 
 توان می یادار و یتجار امور گرید مانند را کالهبرداری و فساد
 .کرد تیریمد

 باه  تواناد  مای  فساد و کالهبرداری خطر تیریمد های استراتژی 
 نیهمچنا  و کناد  کم  ها کالهبرداری از اجتناب در ها شرکت
 .دهد کاه  دهد می رخ که را هایی برداری کاله ریتأث

 فساد خطرات هوشمندانه تیریمد یبرا پذیر انعطا، های شرکت 
 ناه  کنناد  مای  تمرکز ها استراتژی یرو بر شتریب کالهبرداری و

 .ها تاکتی 

 آسااانی بااه فساااد و کالهباارداری یامااروز شااکننده اقتصاااد در 
 وارد موجاب  کاه  آورد وجود به را یحوادث از ای زنجیره تواند می
 .باشد ها شرکت یبرا بزرگ انیز  ی شدن

 تارین  ممااست و  «خطر فزاینده کالهبرداری و فساد»فصل دوم عنوان 
 :است، شامل موارد زیر است شده پرداخته ها آننکاتی که در این فصل به 

 در معارض   تر متفاوت، تجارت را به نحوی بیشتر و شدن جمانی
 .خطرات کالهبرداری و فساد قرار داده است

 شاتر یبرا  مردم ی،فعل هایروند از یناش یاقتصاد نانیاطم دمع 
 .قرار خواهد داد فشار تحت کالهبرداری ارتکاب یبرا

 خطرات کالهبارداری   تالیجید اطالعات شرفتهیپ های آوری فن
 .اند کردهرا بیشتر 

  هاای  تکنیا  اساتفاده از   درحالهمچنان  ها شرکتبسیاری از 
 هاا  آنمنطقاً . گذشته برای مقابله با کالهبرداری و فساد هستند

انتظار داشته باشند کاه کاامالً بارای خطارات      انندتو میچگونه 
 جدید آینده آمادگی دارند؟

پرداخته است و  «کالهبرداری و فساد های هزینه»فصل سوم به موضوع 
 :نکات شاره شده در این فصل شامل موارد زیر است ترین مما

 اخیر و تأکیاد روزافزونای کاه بار روی      های قانونگذاری باوجود
یا  تحقیا ،    براسااس ، شاود  مای انجاام   کنترل کالهبرداری
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درصد از درآمد ساالنه خود را به خاطر  7آمریکایی  های شرکت
 .دهند می کالهبرداری از دست

  فسااد و کالهبارداری بسایار وسایع و گساترده       بلندمدتاثرات
سااایه  هااا آفریناای ارزشاساات و باار روی درآماادهای آینااده و 

 .اندازد می

 باا اصاطالحات    تاوان  نمای را  اثرات منفی کالهبرداری و فساد
 .قرار داد موردسنج دقی  مالی 

  جدید موجب پخ  سریع و گسترده  های رسانهاینترنت و دیگر
و ایان   شاوند  میاخبار بدی چون کالهبرداری در سط  جمانی 

را در زمان تجربه کالهبرداری و فساد  ها شرکتموضوع ریس  
 ..کند میبیشتر 

 ه فسااد، همچناان در زنادان    برخی از مقامات تجاری محکوم ب
 .تجاری خود را دارند های فعالیتتوانایی ادامه 

سااختن یا  شارکت    »باا عناوان    نکاتی که در فصل چمارم ترین مما
 :است، شامل موارد زیر است شده پرداخته ها آنبه  «مقاوم

  در محیط پیچیده امروز، اجتناب کامل از خطرات کالهبرداری و
 .فساد عمالً ممکن نیست

 مقاوم برای پیشگیری، شناسایی و واکن  مناساب   های رکتش
ماؤثر خاود را توساعه     هاای  اساتراتژی به کالهبرداری و فسااد  

 .دهند می

 باا   تواند میسنتی برای مقابله با کالهبرداری و فساد  های روش
جدیدتر که متمرکز، منعطاف و مناساب هساتند     های استراتژی

 .جایگزین شوند

 اساات؛  یااافتنی دسااتو هااا هاادفی ضااروری  سااازی مقاااوم
یا    عناوان  باه موف  تا حادودی مقااوم باودن را     های شرکت

 .کنند میسرمایه رقابتی مالحظه 

پرداختاه اسات و    «و فسااد  کالهبارداری ارزیابی خطار  »فصل پنجا به 
 :در آن شامل موارد زیر است شده مطرحمباحث  ترین مما
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 یا  یبنا سنگ فساد و کالهبرداری خطر از مؤثر یابیارز  ی  
 .بود خواهد فساد و کالهبرداری خطر تیریمد برنامه

 نیا ا تیریماد  یبارا  خاوب  فسااد  و کالهبارداری  یابیارز  ی 
  یا  عنوان به ها آن نظارت و مدیره هیئت های کمیته و خطرات
 .شود می محسوب ارزشمند یعمل ابزار

 در یدگیا چیپ از ییبااال  ساط   باه  هناوز  هاا  شرکت از یاریبس 
 آوردن وجااود بااه و کالهباارداری و دفسااا ساا یر یابیااارز

 .اند نشده نا ل اصالح و بمبود یبرا توجه قابل های فرصت

 یابیا ارز مانظا  طاور  باه  توانناد  مای  یمطلوب نحو به ها شرکت 
 که ییها یریپذ بیآس و خطرات تا کنند روز به را خود خطرات
 .کنند درک بمتر را شود می داریپد زمان طول در

 دسات  اغلاب  که است یداخل های نترلک از فراتر خطر تیریمد 
 نیا در یحسابرس و رهیمد ئتیه های کمیته .شود می گرفته کا
 .دارند یاساس نق  نهیزم

متاداول ضاد فسااد در     هاای  کنتارل »نویسندگان در فصال ششاا باه    
کاه   اناد  پرداختاه  «نق  محیط کنترل و راهبردهای سط  بااال : ها شرکت

 :موارد کلیدی آن شامل موارد زیر است

 جااد یا یبارا  مماا  عنصر  ی ها شرکت لاومتد های استراتژی 
 .است فساد خطر تیریمد ژیاسترات  ی

 خطاار یابیااارز ناادیفرآ تیاااهم باار هااایی اسااتراتژی نیچناا 
 .دارند دیتأک فساد و کالهبرداری

 کنترل طیمح یشرکت متداول های استراتژی یدیکل عنصر  ی 
 .است

 در ،شده شناخته تخطرا کاه  یبرا ،کنترل طیمح های مؤلفه 
 .دارد کارکرد کالهبرداری و فساد خطر یابیارز

 ناشران توسط یا گسترده نحو به شرکت کنترل طیمح تیاهم 
 تیرسام  باه  کالهبارداری  و فسااد  با مبارزه عرصه مشاوران و

 .است شده شناخته
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 ضاد  یراهبردهادر  مما عنصر  ی ،شرکت  ی کنترل طیمح 
 .است کالهبرداری ضد ها و فساد

: بازدارناده  کنتارل »نکاتی که کتاب در فصل هفتا باا عناوان    ترین مما
 هاا  آنباه  « فسااد  و کالهبارداری  از احتراز یها های تاکتی  و یاستراتژ

 :پرداخته است، شامل موارد زیر است

 ناه یزم در ششاا  فصال  در که یتر مفصل های بحث بر عالوه 
 فصال  نیا ا در اسات  آماده  کالهبارداری  و فساد خطر تیریمد

 و کالهبارداری  اناواع  یبارا  بازدارناده  ژهیا و های کنترل کاربرد
 .است شده یبررس زین فساد

 ناد یفرآ لهیوسا  باه  تاوان  مای  را یریشگیپ های تکنی  انتخاب 
 .کرد ییشناسا کالهبرداری و فساد خطر یابیارز

 است ممکن ژه،یو های کنترل یریبکارگ مورد در یریگ ایتصم 
 .باشد ها آن دهیاف و نهیهز گرفتن نظر در شامل

 اجاازه  ماؤثر  مداوم نظارت. کنند می رییتغ زمان طول در خطرها 
 یفعلا  های کنترل ایآ که کند مشخ  بتواند تیریمد تا دهد می
 تیریماد  یخاوب  باه  دیا جد یخطرهاا  ایا  و دارند ییکارآ هنوز
 .شوند می

اسات  « معامالت بر نظارت و یکارآگاه های کنترل»عنوان فصل هشتا 
 :پرداخته شده است، شامل موارد زیر است ها آننکاتی که به  ترین مماو 

 و فسااد  از یریجلاوگ  یبارا  نظاارت  که است نیا یاصل درس 
 .است یهمگان یا فهیوظ کالهبرداری

 انجام های بررسی از دارد، یگوناگون های شکل یبازرس و نظارت 
 های بررسی مخبران، از استفاده تا یداخل حسابرسان توسط شده
 هاای  تاراکن   مستمر نظارت و خاص معامالت یبرخ یا دوره
 .یمال

 مرتب غربال، پردازش، دیبا ها شرکت که هایی داده خال  حجا 
 یبارا  شاه یهم از تر قدرتمند ییابزارها ازمندین کنند محافظت و

 .است کالهبرداری و فساد با مبارزه
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 لیتباد  حاال  در یا ناده یفزا طور به یبازرس و نظارت یابزارها 
 خطار  تیریماد  قدرتمند های استراتژی برجسته عناصر به شدن
 .هستند فساد

 در تاری  مماا  های نق  یفایا حال در شرفتهیپ یها یآور فن 
 .هستند فساد و کالهبرداری  یتشخ و نظارت

 مساتمر  نظاارت  های تکنی  از استفاده حال در ها شرکت شتریب 
 زماان  تارین  نزدیا   در کالهبرداری به پاسخ و ییشناسا یبرا

 .هستند ممکن

 یراساتا  در اصاالحات  و قاات یتحق یبارا  گیآمااد »فصل نما موضوع 
 ترین اساسیرا مورد بحث قرار داده است و « کالهبرداری و فساد با مبارزه

 :نکات آن شامل موارد زیر است

  ،کالهبارداری  و فسااد  خطار  تیریماد  ژیاساترات  مماا  هاد، 
 رخ یزمان که است فساد از یموارد و کالهبرداری ریتأث کاه 
 .دادند می

 بازگردانادن  باه  منجار  تواند می کالهبرداری با مرتبط قاتیتحق 
 ینادها یفرآ یبارا  ارزش باا  اطالعاات  ارا ه و شمرت و اعتماد
 .شود ها کنترل تیتقو و کار و کسب بمبود

 در تواند می فساد ضد قاتیدرتحق که یمنابع  یشاپیپ ییشناسا 
 .ندشببخ سرعت ها واکن  به ی،بحران مواقع

 کاه  یاشاتباهات  از اجتنااب  باه  یقاات یتحق هاای  پروتکال  جادیا 
 .کنند می کم  بزنند بیآس شمرت به تواند می

 دور، راه از هاا  داده یآور جماع  مانناد  یدتریجد یها یآور فن 
 .دارد وجود قاتیتحق در یدیکل مراحل از یبرخ به کم  یبرا

 هاا  آنباه   «اننق  بازیگر»نکاتی که در فصل دها با عنوان  ترین مما
 :پرداخته شده است، شامل موارد زیر است

 د،یباشا  داشاته  تجارتتاان  و کاار  از یبمتار  درک شما چقدر هر 
 خطارات  فعاالناه  تاا  دیباش داشته یشتریب یآمادگ است ممکن
 .دیکن تیریمد را کالهبرداری و فساد
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 یا نزد یهمکار به یبستگ فساد خطر تیریمد و کالهبرداری  
 ت،یریماد  ،یحسابرسا  تهیکم ره،یمد أتیه  ینزد یهماهنگ و

 .دارد یداخل یزیمم عملکرد و کارکنان

 باه  کم  یبرا یاساس تیمسئول  ی یدارا شرکت در هرکس 
 از یکاای. اساات فساااد و کالهباارداری ییشناسااا و یریشااگیپ

 نیا ا در کارمنادان   یتشو و آموزش تیریمد یاساس های نق 
 .است نهیزم

 تیریمد در را یممم های ق ن یحسابرس تهیکم و رهیمد أتیه 
 موازناه  و کنترل  ی آوردن فراها و فساد و کالهبرداری خطر
 .دارند تیریمد در مما

 

 
 






