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



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

 راساا  بکشورها وجود دارد، لیکن  همهجهانی است که در ای دهیپدفساد 
را بیش از سایرین ماورد آسایب قارار     افتهی توسعهکمتر شواهد، کشورهای 

بارای   ازیا موردنی هاا  بودجاه و  کناد  یم، رشد اقتصادی را سرکوب دهد یم
. سازد یمآموزش، بهداشت و سایر خدمات عمومی را از مسیر خود منحرف 

لیون دالر یک تری بر بالغتقریبی  طور بهآمار بانک جهانی، ساالنه و  براسا 
 .شود یم ردوبدلرشوه  ازطریق

پیوناد   "درآمدی بر اقتصاد سیاسای فسااد  "در این شماره، مطلبی باعنوان 
داده  قارار  موردبررسای موضاو  رشاوه را    برمیان پول و سیاست با تمرکز 

ی هاا  زهیا انگ ،هدف این مقاله آن است تا با تحلیل اقتصادی مناسب. است
و مسایر بارای    شاده  یابیارزو عواقب آن  دولتی مأمورانپرداخت رشوه به 

 . پیشنهادهای کاربردی روشن شود ارائه
باه   میا ا داشاته  نگاهی "ی تحقیقینگار روزنامه"در بخشی دیگر با عنوان 

در دنیاای  و معتبار   شاده  شناختهی سبک اگرچهه کی نگار روزنامهبکی از سَ
وز در میاان  هنا و همچنین نزد فعاالن مبارزه با فسااد اسات، اماا     ها رسانه

 شاده  شاناخته و فعاالن عرصه مبارزه با فساد ایاران چنادان    نگاران روزنامه
 .نیست

ی پیشین تالش شده تا مطالبی در راستای برخی تجارب ها شمارههمچون 
. ی حکمرانی خوب نیز ارائه شوندها مؤلفهکشورهای مختلف در دستیابی به 

گذشاته در مباارزه باا     ی تایوان در طی دو دههها شرفتیپبه همین منظور 
جاوی حکمرانای مطلاوب ماورد     وی این کشور در جسات ها تالشفساد و 

ی ها وهیشی کلی بین ا سهیمقابررسی قرار گرفته است و در نوشتاری دیگر 
آن اسات   ذکار  قابلو نکته پایانی  میا داشتهمبارزه با فساد در شرق و غرب 

مفصل یک کتاب،  رفیی معجا بهکه در این شماره در بخش معرفی کتاب 
 .اند شده  معرفی مختصرترصورتی چندین کتاب به

 

 سالمت اداری و مبارزه با فساد های پژوهشمرکز مطالعات و 



 

 



 

 

 

 

 المللی اخبار و رویدادهای بین دهیگز

 در مبارزه با فساد
 

 



 

 

   آفریقای جنوبی جمهور سیرئدردسر جدید برای 

وزیسیون آفریقاای جناوبی از   ترین حزب اپ حزب ائتالف دموکراتیک، اصلی
بار برای به جریاان اناداختن مجادد ایان پروناده       77 ،تاکنون 9002سال 

 .تالش کرده استآفریقای جنوبی  جمهور سیرئ
 

 
 
 
 
 
 
 

جمهاور آفریقاای    مشاور مالی سابق جاکوب زوما، رئیس 9005در سال 
ال سا  75گیری در قراردادها متهم و محکوم به  جنوبی به تسهیل در رشوه

 .به دالیل پزشکی آزاد شد بعداًحبس شد اما 
 دیتأکاتهاماتی که  .است پولشوییزوما نیز متهم به فساد مالی، تقلب و 

های دولت وی متهم به دریافت رشاوه   و برخی مقام او .دارد نادرست است
هاای گشاتی و دیگار     میلیاارد دالری خریاد جنگناده، قاایق     5 قرارداددر 

 .و فرانسه هستند ستانروپایی ازجمله انگلهای ا تسلیحات از شرکت

سال گذشته دادگاه عالی پرتوریا در حکمی زوما را مجبور به رویاارویی  
دادگاه استیناف نیز طی روزهای گذشته این حکام را باه    .با اتهاماتش کرد
دیوان عالی آفریقای جناوبی قصاد دارد باه مادت دو روز      .بررسی گذاشت

این کشاور   یجمهور سیرئعلیه جاکوب زوما،  درباره امکان پیگیری قانونی
به گفته برخی از مسئولین، این پرونده تهدید بزرگای علیاه    .وگو کند گفت

 .تجاکوب زوماس
 
 
 

                                                           
1 . http://jamejamonline.ir/online/2993908675220540616 



  همه باهم علیه فساد                                                              

 

9 

 

 

 

 رئیس جمهوری برزیل به فساد مالی متهم شد
 

« میشال تمار  »براسا  اعاالم تارنماای رسامی دادساتانی کال برزیال،       
ساب درآماد   این کشور به پیشگیری از اجارای عادالت و ک   جمهوری یسرئ

دادستانی برزیال همچناین تهدیاد کارده کاه برناماه        .نامشرو  متهم شد
 .اقتصادی دولت را به تعویق خواهد انداخت اصالحات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

این دومین اتهامی است که قوه قضائیه برزیل براسا  شهادت مالکان 
گوشاتی دنیاسات،    یها فرآوردهشرکت  ینتر بزرگا  که .بی.شرکت جی

 .کند یماین کشور  جمهوری سیرئمتوجه 

، دادستان برزیل گفتاه اسات کاه تمار در     ها اتهامدور این  ینتر تازهدر 
ازای اعطای امتیازهای سیاسی رشوه گرفته و همچنین برای ساکت کردن 

 .کرده است ینیچ توطئهشاهدی که قصد شهادت علیه وی داشته 

 یهاا  مقاام از براسا  گزارش رویترز، پرونده قبلی مبنی بر اخذ رشاوه  
تمار در مجلاس سافلی     یماناان پ هما ، ماه پیش ازسوی .بی.شرکت جی

 گیاری  یمتصام برزیال اختیاار    یگاذار  قاانون این نهااد  . برزیل متوقف شد
 .ازسوی دیوان عالی کشور را دارد جمهور یسرئدرخصوص محاکمه 

                                                           
1. http://www.irna.ir/fa/News/82665170 

http://asrjahan.ir/more/news/159878/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF
http://asrjahan.ir/more/news/159878/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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 هاا  دادساتان همچنان به قوت خود باقی است و  ها اتهام، این حال ینباا
ژانویه  7کان را دارند که پس از پایان دوره ریاست جمهوری تمر در این ام
 .را تعقیب کنند ها اتهاممیالدی این  9072سال 

 یهاا  مقاام بخشی از پرونده فساد گساترده در میاان    شده مطرح یها اتهام
 ازجملهدولتی برزیل است که صدها شخصیت تجاری و سیاسی این کشور 

لاوال  . شاود مای  پیشاین را شاامل   مهوریج یسرئعضو کنگره و سه  ها ده
مااه زنادان    8ساال و   2باه   تار  یشپپیشین برزیل  جمهوری یسرئداسیلوا 

 .محکوم شده و اموال او توقیف شده است
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  نواز شریف العمر مادامأیید حکم رد صالحیت ت
تجدیادنظری کاه    درخواستبار دیگر گردهم آمده و  پاکستانقضات عالی 
خود ارائه کرده بود را مورد بررسی قرار  رد صالحیتبرای حکم  نوازشریف

 .دادند
ساتان باه جارم    پاک وزیر سابقنخستارائه شد که  ازآن پساین درخواست 
سیاسای کناار    یهاا  عرصاه از تماامی   العمرمادام صورت به فساد اقتصادی

پاکستان پاس از بررسای   عالی  پنج قاضی .و رد صالحیت شد شده گذاشته
حکام   مجادداً  ،شریف ارائه کرده بودنداعتراضات و دالیلی که وکالی نواز

 .شده را تکرار و اعتراضات نوازشریف را رد کردندصادر
ما بادون  : شیخ عظمت سعید رئیس قضات دادگاه عالی پاکستان بیان کرد

توجه به موقعیت سیاسی نوازشریف و همچنین خطراتی که ممکان اسات   
متوجه قضات باشد و با محاور قارار دادن قاانون اساسای حکام را صاادر       

قاانونی ارزشای    ازنظار ه نوازشریف انجام داده است و اعتراضی ک یما کرده
 .نداشته و او نتوانست دالیلی ارائه کند که باعث تغییر حکم شود

نیز تصریح کرد ما بارای ارائاه    هآصف سعید کهوسه دیگر قاضی این پروند
و اسا  این حکم دالیل محکوم و  ایمانجام دادهحکم نهایی دقت فراوانی 

 .است که وجود دارد یریناپذ خلل
نیاز پروناده فسااد    « نیاب »ازسوی دیگر اداره ملی پاسخگویی موسوم باه  

 اثبات جارم  درصورتتا  کند یماقتصادی نوازشریف و فرزندانش را بررسی 
 .را نیز برای آنان در نظر بگیرد ییها مجازات

 

  را برکنار کرد ریوز نخستپارلمان مغولستان، 
باه اعضاای حازب     مغولساتان حازب حااکم خلاق     گاذاران  قانوناکثریت 

این کشور و کابیناه   وزیرنخستالتولگا اردنبات، د تا جارگاپوزیسیون پیوستن
میلیاون دالر   198امتیاز قراردادهایی باه ارزش   در پی اعطای اش ماهه 74

 .استعفا کنند

                                                           
1. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/25/1520501/ 
2. http://www.isna.ir/news/96061709924 

https://tnews.ir/tags/%d9%be%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%af-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%ba%d9%88%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1
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اردنباات را باه    دولات ، حزب دموکرات گذار ونقانباتزاندان جالباسورن، 
 .رد علیاه فسااد شکسات خاورد    دولات در نبا   :متهم کرد و گفت "دزدی"

طرفداران این استعفا اشاره کردند که این قراردادها با وزیر دادگستری کاه  
یک  دار سهامبزرگ عمرانی است، یک دبیر کابینه که  یک شرکتصاحب 
 اش خاانواده و حفاظت اجتمااعی کاه    وزیر کارو نیز  است یساز راهشرکت 

ایان قراردادهاا   .صاحب یک شرکت بزرگ معدنی هستند، منعقد شده است
ای بارق بار   یهاا  پسات  ازجملاه و وسایل انتقاال نیارو    یساز راهدر زمینه 

 .اند شده منعقداستخراج از معادن 
در سمت خود مشغول فعالیت است همچنین  9075اردنبات که از سال 

دارای فرزند، پیش  یها خانوادهدالر پول نقد در میان  ها ونیلیمبرای توزیع 
پیروزی نامزد حزب حاکم  برایژوئیه طی اقدامی متظاهرانه  7از انتخابات 

 .آورد، متهم شد دست بهثریت آرا را نیز در انتخابات که نتوانست اک
میلیون دالر، معادل دو برابار درآماد اقتصاادی     91این دولت همچنین 

 5.5المللای پاول  باین از صندوق  یتازگ بهساالنه مغولستان بدهکار است و 
 .دریافت کرده است کمک مالیمیلیارد دالر 

 

https://tnews.ir/tags/%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%af%d9%85%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%db%8c%da%a9-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84
https://tnews.ir/tags/%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
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  میلیارد دالری به اروپا برای الپوشانی فساد 1رشوه 

 
ری آذربایجان در طاول  دهد، طبقه حاکم جمهو گزارشی تحقیقی نشان می

قیمات باه    میلیاون دالر پاول و هادایای گاران     800دو سال دو میلیارد و 
های فشار اروپایی که رویکرد مثبتای باه دولات ایان      سیاستمداران و گروه

 .اند کردهکشور داشتند، پرداخت 
، دولات  شاد  یما هاا پرداخات    این پول که یزمانبه گزارش گاردین، در 

، دستکاری در انتخابات و زنادانی کاردن   مندنظامی آذربایجان به فساد مال
 .نگاران متهم بود سیاستمداران مخالف، فعاالن حقوق بشر و روزنامه

 

پرونده فساد بانکی ویتنام با  نیتر بزرگآغاز رسیدگی به 

  متهم  1
اعالم کرد دادگاه خلاق هاانوی نخساتین جلساه      "ویتنام پال "تارنمای 
ام ساهامی عا   ت مادیره باناک  أهیا  رئایس ساابق   "ها وان تام"دادرسی 
متهم را برای نقض مقاررات و سیاسات پاولی     50و( اوشن بانک)اقیانو  

کاه   اناد  شاده افراد احضاار   شماردر این دادگاه بیشترین  .دولت برگزار کرد
 .هستند ها ابیارزشاکیان مدنی، شاهدان و  ازجملهنفر،  797شامل 

                                                           
1. https://tnews.ir/news/f3f693658036.html 
2. www.irna.ir/fa/News/82647610/ 

https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82
https://tnews.ir/tags/%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9
https://tnews.ir/tags/%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9
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 ویتناماقتصادی  جرایم یها پرونده نیتر بزرگدر این پرونده که یکی از 

مدیر اجرایی و کارکناان   50اوشن بانک و  ت مدیرهأهیاست، رئیس سابق 

 مؤسساات  یهاا  وامنک متهم باه تخصاید دارایای و نقاض مقاررات      با
از موقعیت و قدرت در حاین وظیفاه و اقادام خاالف      سوءاستفادهاعتباری، 

مقررات دولتی و مدیریت اقتصادی هستند که باعث عواقاب جادی بارای    
 .اقتصاد این کشور شده است

ثیقاه آزاد  نفر دیگر با و 44نفر بازداشت و  7متهم ویتنامی،  57از میان 
هاا وان تاام    کاه  یزمانبراسا  گزارش دادگاه عالی قضایی ویتنام، . شدند

همدساتانش   ،باود  کاار  باه مدیره اوشن باناک مشاغول    تأیهرئیس سابق 
موجب زیان باه   مسألهشدند که این  ی واماعطامرتکب تخلفات مربوط به 

 .گذاشته است ریتأثدولت  های پولیسیاستجدی بر  طور بهبانک شد و 
هازار میلیاارد    9ه زیاان حادود   انجام این امور خالف قانون، منجار با  

 .میلیون دالر به بانک شد 88معادل ( واحد پول ملی ویتنام) "دانگ"
دارای بااالترین موقعیات در باناک باود،      کاه  یدرحالخاص  طور بهوی 

بانکی بدون تضمین  سئوالننیروهای خود را ترغیب به ارائه وام به دیگر م
باعاث زیاان    مسألهه این شرایط وام، وثیقه و مقاصد مناسب کرده است ک

 .به بانک شده است( میلیون دالری75.1)"دانگ"میلیارد  150اقتصادی 

 

https://tnews.ir/tags/%d9%88%db%8c%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%85
https://tnews.ir/tags/%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%b9%d8%b7%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%85
https://tnews.ir/tags/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c
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   سال حبس محکوم شد 1رئیس سامسونگ به 

تجااری   یامپراتوردادگاهی در کره جنوبی، لی جائه یونگ، گرداننده اصلی 
سامسونگ را به اتهام ارتشاء و سایر اتهامات فساد مالی مجارم تشاخید   

 .سال زندان محکوم کرد 5داد و به 

باه اعتباار شارکت سامساونگ،      یا ضاربه حکم محکومیت صدور این 
 نیتار  بازرگ هماراه هوشامند جهاان و     یهاا  تلفن دکنندهیتول نیتر بزرگ

 .رود یم شمار بهشرکت خانوادگی کره جنوبی 

 یهاا  رسانه ها ماه و معروف شده بود« محاکمه قرن»این پرونده که به 
رساوایی سیاسای   همچنین بخشی از و  کره جنوبی را درگیر خود کرده بود

ساابق   جمهاور  سیرئا بود که موجب برکناری و محاکمه پارک گئون هی، 
 .کره جنوبی شد

 

 
 

خانم پارک در قباال حمایات دولات     بهلی درمورد اتهام پرداخت رشوه 
جنجااالی و کمااک بااه وی باارای تحکاایم   اقاادامکااره جنااوبی از یااک  

 42یر این ماد . است شده شناختهبر شرکت سامسونگ مجرم  اش یحکمران
 امپراتاور ، گرداننده اصالی  شود یمساله که به نام جی وای لی هم شناخته 

حملاه قلبای    دنباال  به، زیرا پدر بیمارش رود یم شمار بهتجاری سامسونگ 
 .است داده  ازدستاختیار اداره شرکت را  عمالً 9074سال 

اتهامات ادای شهادت دروغ، پنهاان   درمورددادگاه همچنین آقای لی را 
هاایش در خاارج از   ن منافع مجرمانه، اختال  و پنهان کردن دارایای کرد

                                                           
1. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/06/03/1501307/ 

http://mihanemrooz.ir/fa/news/39029/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF
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وکاالی وی ایان حکام را رد کارده و اعاالم      . کشور مجرم شناخته اسات 
بعاد از انتشاار خبار ایان     . اند کاه درخواسات فرجاام خواهناد کارد     نموده

 7.7محکومیت، ارزش سهام شرکت سامسونگ الکتارونیکس، باا ساقوط    
 .درصدی مواجه شد

 

  به دبی ریوز نخستخانم  فرار

است  فساد مالیکه متهم به  "یینگالک شیناواترا" تایلندسابق  ریوز نخست
 .گریخته است دبیبه  زندان، برای خالصی از شیها یحزب همبه گفته 

ک هفتاه گذشاته از راه هاوایی باه     وی، ییانگال  یها یحزب همبه گفته 
در تبعیادی   اسات و سنگاپور رفته و از آنجا عازم منازل بارادر خاود شاده     

 .برد یمخودخواسته در دبی به سر 
 

 

 

 

 

 
ساال بار    57اش بایش از   ساله تایلندی که خانواده 50این سیاستمدار 
، در ارتباط با میلیاردهاا دالر ضارر   ندکشور تسلط داشتعرصه سیاست این 

اگر . روستهروب رسوایی مالیکاران، با اتهام  اشی از طرح یارانه برای برنجن
ساال زنادان در انتظاارش خواهاد      70وی مجرم شناخته شود، محکومیت 

 .بود

                                                           
1 . http://hamshahrionline.ir/details/380307/world/asia 

https://tnews.ir/tags/%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%86%d8%af
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%af%d8%a8%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%b3%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
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  بر اقتصاد سیاسی فساد درآمدی
 

 

 

 

 

                                                           
1 . https://piie.com/publications/chapters_preview/12/2iie2334.pdf  
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هرگااه  . دهاد  یمخصوصی رخ  یها بخشفساد هم در سطوح دولتی و هم 
یک کارمند بخش دولتی دارای قادرتی در زمیناه توزیاع یاک مزیات یاا       

. آید یمبرای رشوه به وجود  هایی یزهانگبخش خصوصی باشد،  در ای ینههز
نتارل مسائوالن رسامی    تحت ک های ینههزبنابراین فساد به میزان سود و 

 دسات  بهخصوصی به پرداخت رشوه برای  یها شرکتافراد و . بستگی دارد
بایاد تصامیم    هاا  دولات . تمایل دارند ها ینههزآوردن این مزایا و اجتناب از 
قانونی است و چه زمانی باید باه   ییها پرداختبگیرند که چه زمانی چنین 

یاک   هاا  یاسات سیان پاول و  پیوند م. برچسب رشوه غیرقانونی بزنند ها آن
مختلفای   وفصال  حل های یوهشرابطه عمیق است و در کشورهای مختلف 

پرداخات رشاوه باه     هاای  یزهانگ تواند یم، تحلیل اقتصادی حال ینباا. دارد
 .را ارزیابی کرده و اصالحاتی را پیشنهاد کند ها آندولتی و عواقب  مأموران

در . فساد با یکدیگر دارندکشورها تفاوت زیادی در میزان شیو  و سطح 
دولتاای و ساطوح پااایین   یهاا  ادارهبرخای از کشااورها، بعضای از صاانایع،   
. بقیاه فاساد نیساتند    کاه  یدرحاال نهادهای دولتای بسایار فاساد هساتند،     

، هند و چین هیچ راهی متحده یاالتا، در کشورهای زیادی مانند یطورکل به
نیاز  مطمئنای   یها داده همچنین. سطح فساد وجود ندارد یریگ اندازهبرای 

در  زیااد  احتماال  باه درخصوص شدت فساد در میان کشورها وجود ندارد و 
 .وجود داشته باشد تواند ینماصل 
نشاان   هاا  آنهاای  پاسخشود، سؤال میاز تجار  که یهنگام، وجود ینباا

 .متغیار اسات   یا گساترده که مشکل در میان کشورها باه شاکل    دده یم
      دولتای  یهاا  ساازمان درون هر کشاور، برخای از    دهند یمنشان  ها یبررس

نسبت باه ساایر    (مالیات، گمرک و پلیس یآور جمع یها ادارهبرای مثال، )
 .مشکالت بیشتری دارند ها اداره
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ی نیاز  المللا  نیبا شدت فساد در قراردادهای تجاری  درخصوصقضاوت 
 20درصاد از   5برای ارائه یاک مقیاا ، اگار تنهاا      صرفاًاما . دشوار است

 7225در ساال   توساعه  درحاال میلیارد از سرمایه مستقیم خارجی در جهان 
میلیارد دالر در ساال   4.5رشوه کل در حدود   رشوه پرداخت شود، عنوان به

واردات کااال درنظار    اگر همین مقدار را برای پرداخت رشوه در. خواهد شد
باناک  گازارش   )ود میلیارد دالر خواهد ب 80بگیریم، مجمو  کل در حدود 

 (.7225جهانی 
، عادالت و مشاروعیت   ییکاارا ی بار  توجه قابلبه میزان  تواند یمفساد 

خطار  ی حاد، ها نمونه معموالً در، وجود نیا با .ی دولتی اثر بگذاردها تیفعال
یاک   درخصاوص ی ا گستردهمطالعه . شود یممعینی از فساد تحمل  یزانم

درصاد اعتباارات    50تاا   90 کاه  دهاد  یما منطقه آبیااری در هناد نشاان    
فساد و کارهای خالف قانون در این بخش  یلدل بهتوسط دولت  شده فراهم
متخصصاان آبیااری    لهیوسا  بهکار مشابهی در پاکستان . است رفته هدربه 

 شده یداریخری آب غیرقانونی از دولت ها یخروجداد که  انجام شد و نشان
 –موری . )تحمیل کرده است دست نییپاسنگینی را به کشاورزان  نهیهزو 

؛ واندرولاد و سوندسان   7220؛ واندرولاد  7224راست، هاموناد و واندرولاد   
ی متعددی از فساد نظام اداری را ها نمونهمطالعه دیگری در تایلند (. 7224
.  مستند کارده اسات   ها بخشو سایر  وساز ساختی زیرساختی، ها پروژهدر 
 7220تاا   7250ی هاا  ساال بارای   هاا  پروژهی ها نهیهزدرصد  40تا  90از 
-95، 7224فونگپایچاات و پیرییارانسان   ) فساد به هدر رفته باود   یلدل به
در برزیاال تحاات ریاساات جمهااوری فرناناادو گااوالر دملااو، رشااوه   (. 14

 .درصد افزایش یافت 50الی  10درصد به  75قراردادهای دولتی از 
 توساعه  درحاال  یو کشاورها ی در اروپای شرقی، روسایه  ساز یخصوص

در کره جنوبی، رشاوه  . دهد یمی متعددی از فساد را در بازار نشان ها نمونه
فروشگاهی بازرگ   یراستانداردوساز غ ساختبه ناظران ساختمانی منجر به 

در (. 7225پارک ) فروریخت و چندین انسان کشته شدند  تیدرنهاشد که 
رئایس  اندونزی، فساد در خدمات گمرک به میزانی رشد کارده اسات کاه    

دولت قراردادی را با بنگاه خصوصی سویسی امضاا کارد تاا وظاایف ایان      
در گیناه، تقاضاای   (. GATT,1991,1995) سازمان دولتی را انجام دهد 
 شاده  گزارشی هر نو  قرارداد تجاری ها یژگیومستمر برای رشوه یکی از 
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نگون دولت وقت را سر شده اعالمی فسادهااز ایتالیا تا غنا و ونزوئال، . است
 .کرده است و یا منجر به دستگیری حاکمان سابق شده است

، فسااد هام در کشاورهای    دهناد  یما نشاان   ها مثالکه این  طور همان
اما آیاا بایاد رشاوه را    . و هم در کشورهای صنعتی رایج است توسعه درحال
فسااد شادید شااهد رشاد      بااوجود دانسات  برخای کشاورها     کننده نگران

در اندونزی، تایلناد و کاره، فسااد و رشاد اقتصاادی       .اند بودهاقتصادی نیز 
شاید کشورهای فقیر و سنتی نباید نگاران فسااد   . بایکدیگر افزایش یافتند

شااید  . باشاند  شاده  یطراحا ی اصاالحی اقتصاادی   هاا  استیسگسترده در 
 عناوان  باه ی رشد باال بایاد انحاراف اعتباارات را    ها نرخکشورهای فاسد با 
 .چنین تحملی وجود دارد دربرابراستدالل اساسی  دو. امری عادی بپذیرند

و رشد اقتصادی  ی فاسد هستنددستگاه ازنظراول آنکه، کشورهایی که 
نیاز  به سراشایبی   درخطر سقوط، همواره اند کردهقابل قبولی را هم تجربه 

، خاود را تغذیاه   شاود  یمرشد ضعیف  که یزمانتا  تواند یمفساد . ندقرار دار
تحمل فساد ممکن است برخای  . نمایدی را تولید تر کالنی ها رشوهکند و 

در سیستم را هموار کند، اما رشدی که اجازه فساد  ریناپذ انعطافی رهایمس
ی هاا  تیا فعالباه   ور را بهاره ی هاا  تیا فعال یجتادر  به تواند یمرا داده است 

بادون  . ی آینده آسیب بزندگذار هیسرماتبدیل کرده و به رشد و  ور بهرهغیرِ
، فساد چیزی نیست که در یاک کشاور   درستکارانهی اصالحاتی ها تاسیس
 .از بین برود خود یخود به

فساد تمایل باه  . ستیندوم، رشد اقتصادی تنها هدف شایسته پیگیری 
بایدها و نبایدها دارد و منجار   براسا انحراف تخصید مزایای اقتصادی 

پایداری  تواند یمساد ی حاد، فها نمونهدر . شود یم به نابرابری توزیع درآمد
فساااد تنهااا راه دور زدن  کااه یهنگااامحتاای . سیاساای را تضااعیف کنااد 

باید دوماین انتخااب    بازهمدولت باشد،  محدودکننده شدت بهی ها استیس
برای اقتصادهای درحال ظهاور و سانتی، نبایاد     ژهیو به. باشد ها نیبهتردر 

و رواباط   هاا  ولات درا به بهای وجود مستمر فساد  قبول قابلثبت یک رشد 
 .آورد دست بهخصوصی ناکارآمد و ناعادالنه 

ی دولتای و خصوصای وجاود    ها ییداراگاهی اوقات هیچ تمایزی میان 
. کنناد  یمخود  آنی دولتی را از ها ییدارای سادگ بهدولتی  مأمورانندارد و 

فرد یاا ساازمان    کی آنی هم هست که در تر دهیچیپی ها نمونه ،همه نیباا
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ممکان   ها پرداخت. تا مزیتی کسب کند دهد یمدولتی رشوه  ورمأمبه یک 
و یاا ممکان اسات یاک      اش خاانواده یا  مأموراست برای مزیت خصوصی 

 . دستاورد انتخاباتی غیرقانونی باشد
؛ چراکاه هایچ   میکن یم نظر صرف کامالًی غیردموکراتیک ها حکومتاز 

حااکم و  ی دولتای و خصوصای وجاود نادارد و     هاا  محادوده تمایزی میان 
ی هار چاه کاه بخواهناد از ثاروت کشاور را باه خاود         سادگ بههمراهانش 
کاه قاانون،    میکنا  یما در عوض، بر کشورهایی تمرکز . دهند یماختصاص 

و قضات را از رشوه و سایر اشکال  انگذار قانون، وزرای کابینه، ساالران فن
قارار   امروزه بیشتر کشورها در این دسته. اند کردهقراردادهای شخصی منع 

 .دارند
، دانساتن ایان امار اهمیات دارد کاه      انهیگرا واقعدر پیگیری اصالحات 

. ی غیرقانونی، سطح بهینه رشوه صفر وجود نادارد ها تیفعالهمانند تمامی 
ی و همچناین  ا هیحاشی ها نهیهزاصالحات باید .است بر نهیهزکنترل رشوه 

 .درا در نظر بگیرن ضدفسادی ها یاستراتژی ا هیحاشمزایای 
کشامکش  . نیسات  زیچ همهعالوه بر این، مبارزه با فساد خود پایانی بر 

. کاراتر اسات ایجاد دولت  تر بزرگکارهای غیرقانونی بخشی از هدف  هیعل
فقط نگران فساد نیستند، بلکه اثر انحرافای آن بار توساعه و     طلبان اصالح

ه چیزی آن است ک دهنده نشانفساد گسترده . است کننده نگراناجتما  نیز 
 .در روابط میان دولت و اجتما  اشتباه است
تنها باه نتاایج    ،خالف قانون اعمالشدت و سطح رشوه و سایر اشکال 

بالقوه حاصل از رشوه بستگی ندارد بلکه به خطر قراردادهاای فاساد و باه    
دهندگان و رشوه گیرنادگان احتماالی بساتگی    ی نسبی رشوهزن چانهقدرت 
تنهاا   توانناد  یما شد  دیتأک ها آنی که در اینجا بر ی ساختارها یژگیو. دارد

در مواجاه باا    ماأموران بسایاری از  . بخشی از توضیح ساطح فسااد باشاند   
و بسیاری از افراد معمولی و تجاار از   مانند یمدرستکار  فراوانی ها وسوسه

اجتنااب   مادت  کوتااه دستاوردهای بسیار بزرگ  باوجودپرداخت رشوه حتی 
 .کنند یم

و صانعتی وجاود دارد را    توساعه  درحاال  یایدنکلیدی که در  لسؤاچندین 
 :میریگ یمدرنظر 
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  یی برای دساتاوردهای اقتصاادی خصوصای در تعامال     ها فرصتچه
 ی دولتی و خصوصی وجود دارد ها بخشمیان 

  کند یمچه چیزی اندازه و شدت پرداخت رشوه را تعیین  

  عواقب سیاسی، اقتصادی و توزیعی فساد چیست 

  استفاده شود  تواند یمیی برای کاهش فساد ها یراتژاستچه 

 

 های اقتصادی فساد چه هستند؟ فرصت

و سااختار   انادازه  به -باشدمیکه عرضه رشوه  –تقاضا برای خدمات فساد 
برای دستیابی به : شوند یمبه دو دلیل پرداخت  ها رشوه. دولت بستگی دارد

باید مزایا  ضدفساداستراتژی  یک. ها نهیهزمزایای دولتی و برای اجتناب از 
 هاا  آندولتی را کااهش دهاد و اختیاار     مأمورانی تحت کنترل ها نهیهزو 

برخای از ایان   . را محادود کناد   هاا  بیآسا برای تخصید مزایا و اعماال  
 احتماالت چه هستند 

 برای دریافت مزیت دولتی (رشوه)ها پرداخت
، کناد  یما را توزیاع   ها هاران، یفروشد یمو  خرد یمدولت کاالها و خدمات را 

و امتیازهاای   کناد  یما  یدها  ساازمان دولتای را   یها بنگاه سازی یخصوص
مکارر انحصاار اطالعاات     طاور  باه  ماأموران . نمایدمیانحصاری را فراهم 

یی بارای فسااد   هاا  زهیا انگ ها تیفعالتمامی این . اردارندیاختارزشمند را در 
 .کنند یمایجاد 

فرما است، چندین دلیل بارای پرداخات   دولت خریدار یا کار که یهنگام
، یک پیمانکار ممکن است رشاوه بدهاد تاا در    اوالً. وجود دارد مأمورانبه 

ثانیاً، ایان پیمانکاار ممکان    . ی شایسته قرار گیردها شنهادکنندهیپفهرست 
آن  یجااهدرنتآوردن معیارهااای سااازمان دولتاای و  دساات بااهاساات باارای 

. شایستگی پیشانهاد دادن، رشاوه بدهاد   به تنها پیمانکار دارای  شدن لیتبد
پیمانکاار برناده    عناوان  باه ممکن است رشوه بدهاد تاا    ثالثاً، یک پیمانکار

ممکان اسات    شود یمپیمانکار انتخاب  که یهنگام، تیدرنها. انتخاب شود
 .و یا کیفیت را کاهش دهد باالبردهرا  ها متیقرشوه بدهد تا 

اغلاب  . فروشاند  یمقیمت بازار  کاالها و خدمات را زیر معموالً ها دولت

یک قیمت پایین دولتی و یک قیمات باازار کاه بااالتر     ، ی دوگانهها متیق

ی دولتی زیر ها عرضهبرای دسترسی به  ها بنگاه جهیدرنت. است، وجود دارد
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برای مثال در چین، بسیاری از مواد . دهند یمرشوه  مأمورانقیمت بازار به 
رشوه . روند یمی و قیمت آزاد بازار به فروش ی دولتا ارانهخام در دو قیمت ی
 .در اینجا شایع است

عرضه اعتبارات و نارخ بهاره توساط دولات کنتارل شاود،        که یهنگام
مصاحبه با . ممکن است که برای دسترسی به اعتبارات رشوه پرداخت شود

برای دستیابی  ها پرداختکه  دهد یمتجار در اروپای شرقی و روسیه نشان 
کارد کاه    آشاکار در لبنان یک بررسای مشاابه   . ت مستمر هستندبه اعتبارا

 .اند نبودهبدون پرداخت رشوه در دستر   ها وام
ی هاا  انیا بن کنناده  منعکس معموالًی ارز چندگانه ها نرخمشابه،  طور به

یی برای پرداخات رشاوه بارای    ها زهیانگاساسی اقتصادی نیستند، بنابراین 
برای مثال یک . شود یمی خوب ایجاد اه نرخدریافت ارز خارجی کمیاب با 

کاه در دهاه    کناد  یما هشدار بانک جهانی در پاراگوئه به این نکته اشااره  
تخصاید  . سیستم نرخ ارز چندگاناه کشاور منجار باه فسااد شاد       7280

 بااارزش  ها رشوهمجوزهای صادرات و واردات کمیاب نیز با توجه به ارتباط 
و  هاا  پرداخات یاج بارای   ، یاک منباع را  اعطاشاده ی انحصااری  هاا  تیمز
 .هاست یبانیپشت

افراد حاضارند کاه    جهیدرنتیک نو  خدمات ممکن است کمیاب باشد 
ممکن است یک حق  یو یا خدمات شوندرشوه بدهند تا گیرنده آن خدمات 

افراد حاضرند رشاوه بدهناد تاا در گاروه      صورت ینااستحقاقی باشد که در 
ی مساکن دولتای   ها برنامهیریت برای مثال در مد. واجد شرایط قرار گیرند

ی واحادها ، شمار خانوارهای واجد شرایط همیشه از شامار  متحده االتیادر 
ی آزمایشای را  هاا  یمساتمر  ها دولتدر هند برخی از . ی بیشتر استا ارانهی

ی ماالی در  ها کمکشمار افراد مستحق از . اند کردهبرای افراد فقیر فراهم 
گزارش  کنند یمی که با فقرا کار ردولتیغی ها سازمان. دستر  بیشتر است

باید رشوه بدهند تاا واجاد شارایط شاناخته      ها کننده درخواستکه  اند کرده
ی پرداختای  ها چکشوند و سپس باید به کارمندان پست نیز برای تحویل 

 ازیا موردنی ها آزمون جینتاممکن است برای تغییر  ها پرداخت. رشوه بدهند
د تاا  به اعالم معلولیت افراد صورت گیرر پزشکان و یا اجبا هادانشگاهبرای 
 .ی شوندا ارانهی یها پرداختی دریافت  ستهیشاافراد 
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عملکارد اقتصااد را بهباود     تواند یمی دولتی ها شرکتی ساز یخصوص
ی دولتی ها ییدارا، تحویل حال نیباا. فساد را کاهش دهد جهیدرنتبخشد و 

. را بارای فسااد ایجااد کناد     ییهاا  زهیانگ تواند یمبه بخش خصوصی خود 
ی و یاا یاک بنگااه دولتای بازرگ مشاابه       دولتا  ماه ینفروش یک سازمان 
بناابراین  . ی زیرسااختی دولتای بازرگ اسات     پاروژه پیشنهادها برای یک 

یک بنگاه ممکن است بارای  . برای کار خالف قانون مشابه است ها زهیانگ
کاردن   محاق و یاا محادود    هاای  یشنهاددهندهپمشمول شدن در فهرست 

این شرکت ممکن است برای کسب ارزیابی پاایین  . رشوه بدهد ها آنتعداد 
از ملک دولتی تحت اجاره یا فروش برای منفعت در فرایند انتخاب، رشاوه  

 .بدهد
یی هاا  آنی در آرژانتین به ساود  ساز یخصوص، هاپیش از اصالح فرایند

از  برخاای. بااود کااه بااه اطالعااات و ارتباطااات داخلاای دسترساای داشااتند
شامل تبادالت فاسد مشابهی باوده   ظاهراًدر بلوک شرق  ها یساز یخصوص
 .است

ی دولتی، کارمندان اطالعاتی دارند ها برنامه، برای تمامی انوا  تیدرنها
و افاراد خصوصای    ها بنگاهبنابراین . که برای افراد بیرونی ارزشمند هستند

 هاا  آنزودتر به  این اطالعات یا دسترسی دست آوردن بهممکن است برای 
 . نسبت به رقبا، رشوه بپردازند

 ها نهیهزبرای اجتناب از  (رشوه)ها پرداخت
را وضع کرده و قوانین جزایی  ها اتیمال ،کنند یممقررات را اعمال  ها دولت

 هاا  آنمواردی کاه باا    درخصوص توانند یم مأموران. آورندرا به اجرا درمی
 توانناد  یما  هاا  آن. ا سوءاساتفاده کنناد  دارند وقفه ایجاد کرده و یا  سروکار

ی اعمال کنند کاه موقعیات رقاابتی    ا وهیشرا به  ها نهیهزانتخابی  صورت به
 .قرار دهد ریتأثدر صنعت را تحت  ها شرکت

ی قانونی، ممکن است برای کساب تفسایری   ها برنامهتحت  ها شرکت
ود به نفع خود از این قوانین و یا کسب یک قضااوت انتخاابی باه نفاع خا     

ممکن است برای اجتناب و یا سبک کردن بار قانونی و  ها آن. رشوه بدهند
یی که قاوانین شافاف نیساتند    درجاهای قانونی ها یازمندینی ساز شفافیا 

ی هاا  شارکت بارای   خصوص به تواند یمبرای فساد  ها زهیانگ. رشوه بدهند
ه یی کاه با  هاا  آنبناابراین،  . بااال باشاد   کاار  تاازه  و دولتی خصوصی شاده 
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ی نظاارتی  ها سازمانکه  کنند یمو سنتی توصیه  توسعه درحالی اقتصادها
 دیا تأککنند، بر شافافیت و فرایناد بااز     سیتأسی دولتی ها دستگاهرا برای 

 .دارند
. اجتناب از رشوه را دشوار کند تواند یمدر دولت فدرال، قوانین ناسازگار 

داساتان   ،ی خصوصای در برزیال  ها شرکتیک مطالعه بانک جهانی روی 
ازساوی بازرساان ایاالتی و فادرال ماورد       زمان هم طور بهکارآفرینی را که 

هدف این بازرسای مشاترک کساب    . کند یمبود را بیان  قرارگرفتهبازرسی 
از قوانین ناساازگار   کدام چیهاطمینان از این موضو  بود که شرکت مذکور 

 .حریق را زیر پا نگذاشته باشد یبرای اطفا

و افراد ممکن اسات   ها تجارت نیبنابراشه سنگین هستند همی ها اتیمال
. کنندگان مالیات بارای کااهش مجماو  جماع شاده تباانی کنناد       با جمع
در برخای از  . شاود  یما تقسایم   مأمورانو  دهندگان اتیمالبین  اندازها پس

ی اروپای شرقی و اتحادیه جماهیر شوروی سابق که نرخ مالیاات  ها بخش
در ایتالیاا  . دهناد  یما ی بااالیی را پیشانهاد   هاا  رشوهبسیار باال است، تجار 

احتمال  و باشدمی بسیاری از موارد فساد شامل پرداخت به بازرسان مالیاتی
چیازی را   هاا  آن چراکهگمرک به فساد نیز باال است،  مأمورانآلوده شدن 

(. دسترسی به دنیای بیارون  ) دارد ارزش ها شرکتکه برای  کنند یمکنترل 
ی صاادراتی و کساب   ها پرداختو  ها تعرفهبرای کاهش  معموالً اه پرداخت

اصااالحات گماارک در اناادونزی و . مجوزهااای صااادرات و واردات اساات
 . وجود آمدفساد گسترده در این بخش به دنبال بهمکزیک 

در  ضدفسااد  طلباان  اصالحدر اینجا تجویزهای اقتصاددان بازارمحور و 
یی را در اغلاب  اکاار تجارت آزاد، هام   یها استیس. شوند یمکنار هم اجرا 
ی اقتصاادی در دساتر  بارای    هاا  رانات و هام   بخشاد  یمشرایط بهبود 
راهای بارای    عناوان  بهتحمل فساد . دهد یمرا کاهش  مأمورانفاسدکردن 
و  هااا ینااابرابری محدودکننااده تجااارت منجاار بااه هااا اسااتیسدور زدن 
که با افزایش نرخ  ندده یممطالعات نشان . شود یمی گسترده ها یناکارآمد
و  افتهی کاهشی اسمی ها تعرفهسهم  عنوان ها به تعرفهی آور جمع، ها تعرفه

ایان نتاایج باا ایان     . اباد ی یما افزایش  شده پرداخت واقعاًی ها نرخواریانس 
 اباد ی یمی فساد با افزایش نرخ مالیات و تعرفه افزایش ها زهیانگدیدگاه که 
 .سازگار است
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ی هاا  قادرت . هساتند  ریپاذ  بیآساخاذی  دربرابری ی غیرقانونها تجارت
ی از پوشا  چشام بارای   توانند یمقانونی از پلیس تا اعضای دستگاه عدالت، 

 . ، رشوه درخواست کنندها مهیجرتخلفات و یا محدودکردن 
ی گنااه  یبی غیرقانونی، قربانیان ها تجارتکه  دیآ یمپیش  ندرت بهاما 
 دنباال  به تنها نه ها آن. یس را فاسد کنندممکن است فعاالنه پل ها آن. باشند
ی اطمیناان از قادرت   جساتجو پیگرد قانونی هستند بلکه در  دربرابرایمنی 

، متحاده  االتیا ابرای مثاال، در  . باشندمیانحصاری در بازار غیرقانونی نیز 
تا به رقباای   دهند یمرشوه  مأمورانقماربازان و فروشندگان مواد مخدر به 

در ساطح محلای در تایلناد،    . د و یا ورود را محادود کنناد  یورش ببرن ها آن
رقابات و قاانون    دربرابار ی مجارم  ها شرکتی دولتی از ها قدرتبرخی از 
 ماأموران ی دخیل کاردن  جا بهی رقانونیغبرخی از تجار . کنند یممحافظت 

دولتی برای آزار رقبا ممکن است درگیر ترسااندن رقباای باالقوه شاوند و     
بارای   هاا  آنی خصوصای  هاا  تالشتا در  دهند یمرشوه به پلیس  معموالً

 .تسلط بر بازار مداخله نکنند
بارای   جا همهو افراد در  ها شرکتزمان نوعی ثروت است،  که آنجایی از

برای مثال، اگر دولات یاا   . اجتناب از ایجاد وقفه، حاضر به پرداخت هستند
یمانکارهاا یاا   پرداخات نکناد، پ   موقاع  بهی قبوض خود را دولت مهینسازمان 

 ماأموران باه   هاا  پرداخات مشتریان ممکن است برای سرعت بخشیدن به 
ی بارای  ررسام یغی ها پرداختدر بسیاری از کشورها، . دولتی رشوه بدهند

آوردن خدمات تسریع شده مانناد تلفان، پاساپورت یاا گواهیناماه       دست به
در اصبور گاهی اوقات، خدمات تنها برای افراد فاسد و ن. رانندگی الزم است

، 7229در سال  پترزبورگدر سنت . است و نه شهروندان درستکار دستر 
ی هنادی فهرساتی از   ا روزناماه در  راًیا اخ. دالر باود  900نرخ نصب تلفان  

 .است منتشرشدهی از خدمات دولتی ا محدودهبرای  هاهزینه

 ی اداریها تیموقعبرای  (رشوه)ها پرداخت
ی هاا  یای دارادر دیوانساالری دولتی  ها تیموقعفساد فراگیر است،  که یزمان

-بیشتر مای و تقاضا به سمت مشاغل در بخش دولتی  گرددمیارزشمندی 

بارای   وجاوش  پرجناب ، باازار  توساعه  درحاال در برخی از کشاورهای  . شود
. کناد  یما ی بزرگ خلق ها رشوهوجود دارد که ساالری ی دیوانها تیموقع
ی با یها ادارهمشاغل در . ی دارندا ژهیودر اداره پلیس فاسد ارزش  ها تیموقع
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ی هاا  کنناده  درخواستی کمتر مانند خدمات خارجی ممکن است ها فرصت
ی دولات از بخاش   هاا  یپرداختا اما اگر مقیا  . کمتری را جذب خود کنند

یی رشاوه  هاا  شاغل خصوصی بیشتر باشد، مردم ممکن است بارای چناین   
علماان بایش از مادار     اینکه مدار  دولتی در هناد باه م   یلدل به. بدهند

را باا مهریاه    هاا  شاغل برخای از افاراد ایان      ،کنناد  یما خصوصی پرداخت 
 .کنند یمهمسرانشان و یا گرفتن وام از وابستگان خریداری 

 
 کند؟ چه چیزی اندازه و شدت رشوه را تعیین می

سطح فساد تابعی از درستکاری و راستی افراد در بخش دولتی و خصوصی 
ر گرفتن این عوامل، اندازه و وقو  رشوه با ساطح کلای   با ثابت درنظ. است

، ریساک قراردادهاای فاساد و    مأمورانمزایای در دستر  و قدرت اختیار 
 .شود یمگیرنده تعیین دهنده و رشوهی نسبی رشوهزن چانهقدرت 

 مزایا و اختیار اداری
ی هاا  برناماه ی فساد در تماامی جواماع توساط ماهیات      زهیانگنحوه ایجاد 

 لزومااً ، مهام اسات بادانیم ساطح مزایاا      حال نیباا. ی توضیح داده شددولت
مساتمر از اختیاار خاود بارای      طاور  بهدولتی فاسد  مأموران. نیست زا برون

ی متعددی برای ها راه. کنند یماستفاده  ها مذاکرهافزایش عرضه مزایا برای 
 ممکن اسات قاادر باه اساتخراج ساود      مأموران. انجام این کار وجود دارد

. و یا اخترا  موانع قانونی آتی شاوند  ها پرداختدر  ریتأخپیمانکار با معرفی 
تهدید به اعمال قوانین قانونی و جزایای شادیدتر از حالات     توانند یم ها آن

 منظور به شفافریغی ها راهخودمختار و از  صورت به توانند یم. معمول کنند
یی را پیشانهاد  هاا  پاروژه  توانناد  یمایجاد تقاضا برای شفافیت رفتار کنند و 

دهند که صرفه اقتصادی ندارند، که راهی ناکارآمد بارای تشاویق توساعه    
ممکان اسات    مأموران .اقتصادی و یا استفاده از منابع بودجه کمیاب باشند

ی یا امتیاز منابع طبیعای  ساز یخصوصی ها پروژههمچنین قادر به تشکیل 
یی را بارای هرکسای کاه    باشند، بنابراین سودهای انحصاری ساطوح بااال  

 .رندیگ یمشرکت خصوصی شده یا امتیاز جدید را کسب کند در نظر 
. میشاو  یما ی، ما میان دو نو  ساختار بارز فسااد تماایز قائال    طورکل به
در  معموالًروزمره دولت  خدمت. رقابتی هستند باًیتقری فاسد ها نظامبرخی 
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تجااری و واضاح   رازداری  یها نهیهز یلدل بهبازار . ردیگ یماین دسته قرار 
قیمات رشاوه    بااً یتقر اماا  نیستکامل نبودن شرایط، دارای فضای رقابتی 

مشابهی برای تمامی این خادمات مانناد خطاوط تلفان، انشاعاب گااز یاا        
باازار رشاوه کمتار رقاابتی      که یهنگام حال نیا با. شود یمپاسپورت اعمال 

ی زیا آم ضیتبعا  رتصاو  بهفاسد ممکن است قیمت رشوه را  مأمورانباشد، 
 هاا  دهندهکه درخور سودهای انحصاری رشوه ییها ها رشوه آن. اعمال کنند

یی که سود باالتری از ساودهای فاساد کساب    ها آن. کنند یمهستند طلب 
ی مالیااتی باا   هاا  یباده اگار  . کنناد  یما رشوه بیشاتری پرداخات    کنند یم

ت و گمارک  ی مالیاا آور جماع  مأموراندر ارتباط باشد،  ها شرکتسودآوری 
تادارکات  . روش باشاند  باا ایان  ممکن است قادر به اعمال تبعیض قیمت 

 توانناد  یما و  رندیگ یمدر این دسته قرار  ها یساز یخصوصیا  فرد منحصربه
سطح آن تابعی از سود . وجود بیاورنددالری بسیار بزرگی را به یها پرداخت

 .ی نسبی طرفین استزن چانهکلی و قدرت 
 ها آناقتصادی ایجاد کنند و توزیع  یها رانت توانند یم ورانمأم که ییازآنجا

 ماأموران ی دها  ساازمان را کنترل کنند، مطالعه فساد باید شامل تحلیلی از 
یک چراگاه معمول فرض شود  عنوان به تواند یم ها رانتسطح . دولتی باشد
ای اندازه از  شیبچنین چرای . شود یمچریده  ازحد شیب مأمورانکه توسط 

 تواناد  یما یک مساتبد انحصاارگر   . تضعیف کند شدت بهاقتصاد را  تواند یم
 . رانت را با دستاوردهای کارآمد منطقی کند یآور جمع

که فساد متمرکاز کمتار از    کنند یمبنابراین برخی نویسندگان پیشنهاد 
مسائوالن فاساد بلندپایاه    . اسات  زنناده  یبآس تر یینپافسادهای در سطوح 
. روناد  ینما بلندمدت هستند، تا تخریاب اقتصااد پایش     چون دارای دیدگاه

از این واقعیت کاه مسائوالن    چراکهنتیجه عام نیست،  کی  نیا، حال نیباا
ی بیشتر نسبت به کارمندان ها رانتی برای ایجاد تر گستردهبلندپایه آزادی 

منابع تمامی دولات   تواند یمنیز حاکم  و دنکن یمی پوش چشمدارند  تر نییپا
سطح پایین رشاوه   مأمورانحتی شمار زیادی از . فساد خویش کند را خرج

توساط   جادشاده یاآسایب  . گیرنده قادر به ایجاد این میزان از فساد نیستند
حاکم مطمئن باشد و یا انتظار داشاته   که یدرصورت هیبلندپافساد مسئوالن 

ن چنی. باشد تر یجد تواند یم ،کند یمی مسند قدرت را ترک زود بهباشد که 
را  اش یبرکناار در یک شرایط ناپایدار که فساد او احتمال  تواند یمحاکمی 
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. آخار  یالبیشتر خواهد کرد، تشویق شده و فساد بیشتری را مرتکب شود و 
و به  ردیگ ینمتمرکز بر کاهش فساد سطوح پایین این احتماالت را در نظر 

االدساتی  کارمندان دولت از اختال  مسائوالن ب  که یدرصورتهمین دلیل 
باشند، احتمال کمی وجود خواهد داشت که این رویکرد موفق  بااطال خود 
 .باشد

 ریسک و تقسیم سود
، مؤثر فسادهرچه احتمال شناسایی فساد و مجازات آن بیشتر باشد، مزایای 

اگر احتمال تشخید و مجاازات بااال باشاد،    . کمتر در دستر  خواهد بود
ایان ناو  از   . ر کاهش خواهاد یافات  عرضه و تقاضا برای رشوه تا حد صف

هزیناه ماورد    .مانند هر بحث اقتصادی دیگری دنبال شود تواند یمتحلیل 
 ،انتظار رشوه، احتمال دستگیری، احتمال محکوم شادن و میازان مجاازات   

ماأمور  دهناده یاا   رشوهیک . در این زمینه هستند کننده نییتععوامل اصلی 
و تنهاا   کناد  یما د انتظاار مقایساه   ریسک این هزینه را با سود ماور  یدولت

 . فاسد خواهد شد که توازن مثبت باشد  یدرصورت
. افتاد  یما تحت شارایط باازار رقاابتی اتفااق      ندرت به، رشوه حال نیباا

با افزایش هزینه فساد، . ی مناسب وجود داردزن چانهدرعوض یک چارچوب 
رشاوه   دهناده و آشکار نیست که منافع باقیماناده آن چگوناه میاان رشاوه    

بارای   ها آنجزئی به تحمل نسبی  صورت بهپاسخ . شوند یمگیرنده تقسیم 
پاسخ همچنین ممکن است باه احتمااالت شناساایی و    . خطر بستگی دارد

ی هاا  رشاوه تاابعی از ساطح    شاده  اعماال   ماه یجرمجازات وابسته باشاد و  
. ممکن است کم اماا رایاج باشاند    ها پرداخت صورت ینادر . پرداختی است

تیجه احتمالی دیگر از مبارزه قاطعانه، شدت کمتر فساد اماا افازایش   یک ن
اگار عواقاب   . اندازه رشوه پرداختی در قراردادهاای فاساد باقیماناده اسات    

دولتی و سیاستمداران بیشتر از افراد بیرونی باشد،  مأموراندستگیری برای 
ردهای از دساتاو  تار  بزرگبنابراین سهمی . این حالت بسیار رایج خواهد بود

یاا   ماأموران . نیااز اسات   ها شرکتدولتی در مقایسه با  مأمورانفساد برای 
 .ی بزرگ دارندها رشوهدرستکار خواهند بود و یا تقاضای  کامالً

ی در دستر  دیگر نیز ها نهیگزبه رشوه دهنده به پرداخت تمایل رشوه
 ی بالقوه ممکن است قادر به کساب هماان   دهندهاول، رشوه . بستگی دارد
دوم، شارکت ممکان اسات     .محدوده یا کشوری دیگر باشد درمقدار مزایا 
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گزینه دنبال کردن روال قانونی با همان هزینه اضاافی را دراختیاار داشاته    
ماالی را   نیتاأم ی و یا نو  خاصی از فنّاورسوم، شرکت ممکن است . باشد

ی دیگر در دساتر  نیسات و یاا ممکان     درجاهادر اختیار داشته باشد که 
چهاارم،  . ت قدرت انحصاری در قراردادهای خود با دولات داشاته باشاد   اس

 یاق ازطریک فرد بخش خصوصی ممکن است قادر به پیگیری شیوه خود 
پانجم، فارد   . ی پرداخات رشاوه باشاد   جا بهو ترساندن  دهایتهداستفاده از 

دیگری از دولت بارای کساب    مأمورممکن است قادر به پرداخت رشوه به 
این احتماال زماانی معتبار خواهاد باود کاه بسایاری از        . سود مشابه باشد

بتوانند مزیتی مانند مجوز، پاسپورت و یا کمک در قاچااق کاالهاا    مأموران
 . در مرزها را فراهم کنند
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گذشاته، باا در نظار     دهاه  دود در طی پیشرفت تایوان در مبارزه علیه فسا
چنادان چشامگیر    اگرچه ،شده شناختههای گرفتن برخی از بهترین مقیا 

 ساازمان شافافیت    (CPI)شااخد ادراک فسااد     براساا  نبوده است، اما 

 7225باه ساال    نسبت بهترتایوان امروزه عملکردی نسبتاً  ،(TI)الملل بین
 ایان  ضدفسااد نسبت باه اقادامات    متخصصان آشنا به کشور تایوان، .دارد

  کاه متکای باه    ( BTI)شااخد تحاول برتلزماان     :ترناد باین کشور خوش
 در زمیناه های این متخصصان است، بهتارین امتیااز را باه تاایوان     دیدگاه

 منظور بهیعنی استفاده از قانون ) دهد یم"اداری سوءاستفادهتعقیب قانونی "
 ای مقاصاد شخصای اساتفاده    تعقیب مقامات دولتی که از جایگاه خاود بار  

 (.کنندمی
ی مردمی حاوی تجربه فسااد در ساطح   ها گزارشعالوه بر این، میزان 

از کشورهایی مانناد آلماان،    آمده دست بهبا ارقام  تراز همپایینی قرار دارد و 
تشادید مباازره دولات علیاه فسااد و       بااوجود البته . فرانسه و اتریش است

، حجم عظیمی از مردمی کاه در تاایوان   سطوح پایین تجربه مستقیم فساد
   کنناد کماکاان فکار    مشغول هستند یا در آنجاا زنادگی مای    وکار کسببه 
 . کنند که این وضعیت چندان بهبود نیافته استمی

ی مبتنی بر ادراکات برای ها شاخداین امر بیانگر مشکالت استفاده از 
یر اشاکال  جاا رشاوه و ساا   سنجش دامنه فساد در کشوری است کاه در آن 

آشاکار رخ   صورت به "دولتی برای منفعت خصوصی اداراتاز  سوءاستفاده"
هاا و  بازداشت)فساد  مؤثرهای کنترل عملی و نمونه که نیاجالب . دهدنمی

هماان  ( مداران و بازرگاناان بارای معاامالت نادرسات    اتهامات به سیاست
ر  و کاه فسااد از دسات    دهند یمچیزی هستند که این تصور را گسترش 

ی قضاات، وکاال، و   هاا  دگاهیا د، خواندن سو کاز ی. است شده خارجکنترل 
کاه ماتهم باه    (  تاایوان  سابق جمهور سیرئ ازجمله) سایر مقامات بلندپایه 

 . نیست کننده دلگرماند چندان فساد شده
نشاانه خاوبی از تحات تعقیاب      تواند یم ها بازداشتازسوی دیگر، این 

نبایاد ایان ماوارد را    . باشاد  هاا  آندم مصونیت قرارگرفتن مقامات باال و ع
عمدتًا موارد انتقاام سیاسای دانسات، بلکاه خاود حااکی از آن اسات کاه         

در ( رفتار منصفانه و برابار دولات در قباال اشاخاص    )گرایی اخالقی  جهان
فسااد گساترده،    بااوجود حتای  . تایوان روندی صعودی به خود گرفته است
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و  قرارگرفتاه رمال شاده، ماورد بازرسای    ی فساد با ها تیفعالاحتمال اینکه 
 .است افتهی شیافزامجازات شوند به طرز چشمگیری در طی دو دهه اخیر 

خصاوص از  هدموکراتیک شد و ب 7229این جزیره، در سال  که زمانیاز 
گرایاان چاین یاا کومینتاناگ     حازب ملای   مدت یطوالنحاکمیت  که زمانی

(KMT )انتخابات ریاست جمهوری خواه دموکراتیک پس از  به حزب ترقی
تحویل داده شد، تاایوان اصاالح قاوانین موجاود و تصاویب       9000مار  

المللی را دنبال و باا صاراحتی بایش از هار     قوانین جدید و هنجارهای بین
انتقال قدرت حزبای،  . کرده است "فاسد"زمان دیگر اقدام به تعریف رفتار 

شده  ضدفسادی هادهانی را تضمین و منجر به تقویت جدی یاستقالل قضا
یک مشکل پابرجاست و نهادهاایی کاه    عنوان بهالبته، فساد کماکان . است

تاوان باه نحاو بهتاری نسابت باه       مبارزه با فساد است را می ها آنوظیفه 
تاایوان بسایار    ضدفسااد بندی کرد، اما دساتاوردهای  وضعیت کنونی پیکره

 .اندبوده توجه قابل
 نقطاه  دو ریتاأث تا به ارزیابی  است الزم، تبیین این دستاوردها منظور به

ایاان دو برهااه حسااا  یکاای  . عطااف مهاام در تاااریخ تااایوان پرداخاات 
و دیگاری انتقاال قادرت باه یاک       7229شدن تایوان در سال دموکراتیک

 موردتوجاه موضوعی که الزم اسات  . بود 9000حزب حاکم جدید در سال 
ند که تاایوان از عصار   ای هستو محدودکننده توانمندسازقرار گیرد عوامل 
 . به ارث برده است 7240اواخر دهه  ازKMT یحزب تکاقتدارگرایی قانون 

 مؤسساات مفهوم برهه حسا  بر این فرض اساتوار اسات کاه تغییار     
. دشاوار اسات   (قوانین رسمی و غیررسمی که بر رفتار انسان حاکم هستند)

ا در شارایطی  شوند، امبیشتر اوقات، وجود نهادهای سابق بدیهی تصور می
 هاا  آن، (یک مناقشه اجتماعی یا یک بحران در سیاست یاا اقتصااد  ) خاص
هاا  مناقشاات و بحاران  . بنیادین دستخوش تغییر شاوند  صورت بهتوانند می

سازند و بازیگران جدیدی را به عرصه اعتبار میموجود را بی مؤسساتدائماً 
ری در اگاار ایاان بااازیگران جدیااد نفااع کمتاا    . کننااد یمااقاادرت وارد 

بهاره ببرناد،    ها آنی قدیمی داشته باشند و بتوانند از حذف ها یده سازمان
 . شودشرایط برای تغییر نهادی نیز مهیا می
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  99 -  1 انتخابات برگزیده تایوان، 
 پیروز( و کاندیدای)حزب  انتخابات 

 KMT *7گذاری یوان مجلس قانون 7229

7225 
نخستین انتخابات مستقیم ریاست 

 مهوریج
KMT (لیل تنگ هوی) 

9000 
دومین انتخابات مستقیم ریاست 

 جمهوری
DPP (چن شوئی بیان) 

9004 
سومین انتخابات مستقیم ریاست 

 جمهوری
DPP (چن شوئی بیان) 

9008 
چهارمین انتخابات مستقیم ریاست 

 جمهوری
KMT (ما اینگ جئو) 

9079 
پنجمین انتخابات مستقیم ریاست 

 جمهوری
KMT (ینگ جئوما ا) 

است و  داده رخ 7229منظم از سال  صورت بهگذار یوان انتخابات برای مجلس قانون: نکته
 .شده است KMTهمیشه منجر به اکثریت 

 گذاری در تایواننخستین انتخابات آزاد قانون* 

 

 طلبانمیراث قدرت
کنناد، فسااد، شاکل    که سیاستمداران توسعه را هدایت میدر تایوان، جایی

 KMTرژیام  . گیارد مختلف به خود میهای ها و بهرهخیمی از رانتخوش

و کمیت را در  قرارداد مدنظری خود را ساالرها فن، کمیت و کیفیت دقت به
، دولت 7250از سال . سطح متوسط و کیفیت را در سطح باالیی حفظ کرد

ایان  . ای را بر ورود به خدمات مادنی خاود صاورت داد   های ساالنهبررسی
 طاور  باه یک مؤسسه دولتای  . اندها استانداردسازی و تخصصی شدهآزمون

ی سطح بااالتر مجباور   ساالرها فن. گردید تأسیسخاص برای این منظور 
هاای اجرایای،   شایوه عالوه بر ایان،  . یگری را بگذرانندهای دبودند بررسی

 7250خدمات مدنی و مدیریت، چندین چرخه از اصالحات را از اوایل دهه 
 سااالران  فان ریازی ماهراناه توساط    ، برنامهتیدرنها. ربه کردندبه بعد تج

ی امور اقتصادی و دارایای و  ها وزارتخانهدر  کرده لیتحص( هایتکنوکرات)
ریزی و توسعه اقتصاادی باه رشاد    همچنین بانک مرکزی و شورای برنامه

                                                           
1. Yuan 
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از آن  7250تاایوان از دهاه   )چناین رشادی   . پایدار اقتصادی کماک کارد  
 . برای تولید مشروعیت نقشی حیاتی دارد( دیده استمند گر  بهره

، معارف  KMTیحزبا  کمشکل اصلی این بود که تایوان تحت رژیم یا 
در ابتادا،  . درصادی باود   80درصد از مردم جزیره بر اکثریت  90حاکمیت 

KMT   مخالفان را در راستای مبارزه با کمونیسم سرکوب و تعداد زیادی تاا
قانون نظامی و شروط موقت برای . زندان ساختحدود ده هزار نفر را روانه 

هاا وجاود   در کتااب  7280تا اواخر دهه  "شورش کمونیستی"رسیدگی به 
داد از زور علیه مخالفان استفاده کرده و قاانون  داشت که به رژیم اجازه می

 .اساسی را نادیده بگیرد
ی یا گراخودانتخاابی و حاامی   هاای  روشاز  KMTعالوه بر خشاونت،  

ی انتخاباات   لهیوس بههای دارای قدرت و نفوذ تایوانی خانواده. کرد استفاده
را ناه علیاه ساایر احازاب      KMTمحلی وارد حکومت شدند کاه اعضاای   

هاا باه رقابات    بلکاه علیاه تماامی مساتقل    ( احزابی که غیرقانونی بودناد )
و بسایج تماامی    KMTبا تنزل دادن انتخاب باه عضاویت در   . داشت می وا

، نخبگان محلی تمایل باه عضاویت   ها مستقلدر مقابله با  رهمورداشامنابع 
بخشید، می KMTاین امر مشروعیت بیشتری را به . در طرف برنده داشتند

 داد یما هایی را ارائاه  به شهرداران و سایر مقامات محلی فرصت که یدرحال
 صاورت  باه دولات مرکازی در تایپاه    . گرایی را فراهم کنناد یحامتا منافع 

     بااازی و جاارم رشااوه، اخااتال ، پااارتی کااه یدرحااالبااود،  منطقاای پاااک
، شاکاف  بیترت نیا به. شدندیافته تقریباً در سطح محلی بررسی نمیسازمان

 .منجر به ارتقای فساد شد
تایوان، انتقال باه   ضدفسادی ها تیفعالنخستین برهه حسا  در تاریخ 

ر شاروطی کاه   ، قانون نظاامی و ساای  7280در اواخر دهه . دموکراسی بود
، 7220کردند فسخ شد و تا اوایل دهه ی دموکراتیک را محدود میها یآزاد

. شدندانتخابات آزاد و منصفانه برگزیده می ازطریقگذاران سطح ملی  قانون
 ازطریاق  ضدفسااد ، سابب ارتقاای اقادامات    سو کاستقرار دموکراسی از ی

باا آغاوش بااز    هاای جدیاد را   افاراد آزادی . فعالیت بیشتر شهروندان شاد 
بارای  )طلبی اعتاراض کردناد   در مقابل آثار و بقایای قدرت ها آن. پذیرفتند

 دقات  باه ، مساائل سیاسای را   (هاا بر دانشاگاه  KMTمثال، نظارت مستمر 
در چنین سازمانی، انجمن . ای تشکیل دادندهای حرفهو گروه بررسی کرده
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زه برای اساتقالل  ی در مبارتوجه قابل، توانایی (PRA)اصالحات دادستانی 
 . ی از خود نشان دادیقضا

یک نقطه عطاف کلیادی    7228در سال  PRAبه قدرت رسیدن حزب 
 هاای  تاالش ی جدیاد دربااره   ها گزارش. گرایی اخالقی بوددر مسیر جهان

ها باعث شد ماردم کمباود اساتقالل    سیاستمداران برای مداخله در بازرسی
. طلبان برقرار بودی را احسا  کنند و کماکان زمینه نارضایتی اصالحیقضا

 KMTمشتاق شدند تا دخالت قاانونی   طلب اصالحهای گروهی از دادستان

که خیلی زود منتهی به تسلط شد را به چاالش بکشاند و نقشای مهام در     
کاه   9000گیر ریاست جمهاوری ساال   پس از انتخابات نفس DPPدولت 

 .آورد ایفا کنندحزب به ارمغان میقدرت را برای 

 

 تغییر در احزاب حاکم
کنند و اجرای این قوانین، تصویب قوانینی که فساد را تعریف و مجازات می

نمایندگان مجلس در هر دو زمینه نقاش  . های زیادی را ایجاد کرددشواری
اجرا بستگی به فراخوان تعاداد کاافی از بازرساان،     که یدرحال. مهمی دارند

در مسایر   KMTگذار عضو ، یک قانونطرف داشتها و قضات بیدستاندا
باا بسایج افکاار عماومی ماردم       ضدفسادقوانین . این تغییرات قرار گرفت

 دربرابار ترسیدند کاه مقاومات    گذاران میبه بیان ساده، قانون. تصویب شد
فسااد  . شاود  دهنادگان  یرأاصالحات سالمت اداری منجر به رویگردانای  

ی اصالی سیاسای   هاا  یماار یبعناوان یکای از    ی طوالنی بهزمان مدتبرای 
بار وعاده درماان آن     9000در کمپاین   DPPشده است و تایوان تلقی می

در قدرت است، به نحوی مؤثر بر ایجاد مبنایی  DPP که زمانی. متمرکز شد
وجود، باید به خاطر داشات   بااین. کندقانونی برای حمله به فساد تمرکز می

. اناد مطرح سااخته  7280را از دهه  ضدفسادلوایح  KMTذاران گکه قانون
   حمایات   ضدفسااد  کاار وجود دارناد کاه از دساتور     KMTگذارانی از قانون
 .کنندمی

مالحظات سیاسی برای . وجود آورداجرا، خود یک مشکل دشوارتر را به
ساخت؛ کسانی که ها را محدود می ی طوالنی، بازرسان و دادستانزمان مدت

اغلب مجبور بودند اقدامات خود را با مقامات باالتری هماهناگ کنناد کاه    
ی تعلاق داشاتند کاه در    مشاابه گرای بسایار  های حامیخودشان به شبکه
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توانسات باه   استقرار دموکراسی مای . های گسترش فساد دخیل بودندرویه
قانون کمک کند، اما نقش اندکی برای بهبود فرایند  ازطریقتصویب لوایح 

یده، مبهم و تخصصی بوروکراتیک در بازرسای و پیگیاری فسااد ایفاا     پیچ
رخ داد، یاک منفعات سیاسای     9000تحوالت حزبی که در ساال   .کردمی

هاایی  شابکه . گذاری ایجاد کرد واقعی را برای بهبود اجرا و همچنین قانون
کار کرده بودند، دریافتند که صرف وجاود قاوانین    DPPگرا که علیه حامی
را  ضدفسااد ها باید اجرای قطعی قاوانین   آن: کافی نخواهد بود ها کتابدر 

 .الزامی کنند
عناوان وزیار    جمهور چان شاوئی بیاان، چان دیناگ ناان را باه        رئیس

عنوان یک مقاام اساتانی، چان     به. منصوب کرد 9000دادگستری در سال 
هاای زیرسااخت عماومی در حاوزه     و فسادناپذیری پاروژه  ها یبازرسبرای 
 .شهرت یافت ی خودیقضا

، وزیار  کناگ  هناگ های مورداستفاده توسط سنگاپور و  با بررسی روش
دادگستری، آقای چن، امیدوار بود یک اداره سالمت اداری عماومی جدیاد   

کناگ   هناگ  ضدفسااد تخصصی و مستقل را تأسیس نماید که از آژاناس  
 نهاد  یک ایجادگذاری پشت تفکر هیچ اکثریت قانون. الگوبرداری شده بود

 شادت  بهیعنی وانگ کوانگ یو  MJIBدولتی جدید وجود نداشت و رئیس 
باا  . مقاومت کرد کیبوروکراتهای وزیر چن برای یک ادغام در مقابل طرح

دستور ریاست جمهوری، وانگ را با یک شخد وفادار به چن شوئی بیان، 
. پاذیر شاد  به نام یاه شانگ ماائو جاایگزین و تغییارات کارکناان امکاان       

کنار گذاشته و افراد جدیدی  KMTای ارشد دارای روابط قوی با ه دادستان
 وتأسایس شاد   ( BGIC) 7یک مرکاز بازرسای فسااد سیاسای    . وارد شدند
هاا  آن ده نفر از وکالیی بودند که در انجمن اصاالحات دادساتان   کارکنان

ایان تغییارات،   . در صالحیت دادگاه عالی قارار گرفات   BGIC. فعال بودند
  سارکوب  KMTی متنفر بوده اما توسط یگراکه از حامی را BGICکارکنان 

 . بودند، تشویق کرد شده
هاا و  ائتالفای از دادساتان   ،طی یک سال، وزیر دادگستریِ آقاای چان  

هاا  به خود را تأسیس کارد کاه پایاه و اساا  ساختگیری      وفاداربازرسان 

                                                           
1.Black Gold Investigation center 

 .های طالی سیاه که منظور از طالی سیاه فساد سیاسی است بررسیمرکز 
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 چان  که زمانی، 9009در سال . دادندی و فساد را شکل میرأخرید  درمورد
جایگاه خود را مستحکم ساخت، واحد بازرسی ویاژه را بارای هادف قارار     

 . مظنون به فساد تأسیس کرد هیبلندپادادن سیاستمداران 

 

 تغییر در فرهنگ بوروکراتیک
هاای کارکناان رده پاایین، در تغییار     سامت  تغییر عدم باوجوداین اقدامات 

از بازرسان ارشد یکی . موفق بوده است ها سازمانفرهنگ بوروکراتیک این 
ی، جایگزینی افراد کلیدی معماوالً  یکند که در سیستم قضا سابق اشاره می

یکای از  . کافی است؛ چراکه زیردساتان بایاد دساتورات را پیگیاری کنناد     
ای را برای نادیاده گارفتن    یادآوری کرد که دستورات ویژه BGICکارکنان 

. ت کارده اسات  هاا دریافا  وابستگی حزبی افراد در زماان اجارای بازرسای   
متهم به فساد، شاامل کمیسایونر ایااالت     DPPسیاستمداران سطح باالی 

یکای از  . نانتو، معاون امور داخلی و رئیس کمیسیون فنااوری ملای بودناد   
جمهور سابق چن شاوئی   حتی در دادخواستی، برائت رئیس BGICبازرسان 

 .علیه وی را پیگیری کرد شده طرحبیان در یکی از اتهامات فساد 
در مجلاس اکثریات را در دسات داشاتند نیاز      که  KMTگذاران قانون

ی خود در ها تالشنشینی کردند و رهبران حزب شرو  به تغییر جهت عقب
. برای نمایش تصویری پاک از خود کردناد  ضدفساد های جنبشحمایت از 

گاذاران  ی در میاان قاانون  انیا گرا آرماان در این شرایط جدید و با پشتیبانی 
KMTدر سال . تصویب شد 9007ون اجتناب از تعارض منافع در سال ، قان
قانون البی مطرح شاد،   9008ی سیاسی و در سال ها کمک، قانون 9004

ها، مورد  ی آنبه گفته. هستند اثر بی ها آنکنند که اما منتقدان استدالل می
بااال و   حقوقی مشاوران با اقداماتی مانند اجاره ازطریقتوان نخست را می

 شاده  گرفتاه مورد آخر نیز کامالً نادیاده   که یدرحالمعاف از مالیات دور زد، 
 بااوجود  کاه  درحاالی دهد، خود ادامه می کار بهگری بدون بحث البی ،است

 وزارت کشاور در ثبات حتای یاک      ،سال از تصاویب قاانون آن   8گذشت 
 .گر نیز ناموفق بوده استالبی

دی چان دیناگ ناان در    موفقیت و محبوبیت مشهود وی، تصا  باوجود
سابک مباارزه وی،   . خاتمه یافات  9005وزارت دادگستری در ژانویه سال 

محور وزارت دادگستری سبب مجرم شناخته شادن  ی مدیریت نتیجهشیوه
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تنها بسایاری از سیاساتمداران    در میان افراد مجرم نه. افراد بسیاری گردید
KMT  یی از ها تیشخصحضور داشتند، بلکهDPP داشتند نیز حضور . 

، شیه مائو لین جایگزین چن دینگ نان در منصب 9005در ژانویه سال 
عنوان یک قاضی محلی و بازر  محلی  شیه که به. وزارت دادگستری شد

سیاستمدارانی است که به دو حازب   عدودمتجربه کسب کرده بود، یکی از 
ا سال عنوان وزیر دادگستری ت به( Shih)شیه . دهدمیاصلی تایوان فرمان 

را از  هاا  یبازرسا نخسات، تمرکاز   . ، چهار تغییر متمایز را ایجاد کارد 9008
ی وی، دلیلش ایان باود کاه    به گفته. تغییر داد کارفرماهاسیاستمداران به 

مخفی کاردن  . یافته و سیاست پولی به یکدیگر وابسته هستند جرم سازمان
در بانک قارار  توانید آن را فقط حجم عظیمی از پول دشوار است؛ شما نمی

تر از یافتن شواهد در ماوارد  او افزود که اثبات جرم مالی اغلب آسان. دهید
خصوص اگار مظناون جارم سیاسای     هاست، ب کار خالفی باندهای ها قتل

تحمیل  ازطریقدوم اینکه، فشاری را بر بازرسان محلی . مرتکب شده باشد
ناد کاه زماان    کاو یاادآوری مای  . وارد سااخت  شده حلهای پرونده سهمیه

ها صرف کرده است تا ببینید که چگوناه  زیادی را برای بازرسان و دادستان
ی ایان حاوزه و   هاا  پاژوهش  براسا . کنندها رسیدگی میها به پرونده آن

ی اجرای ها روشهمچنین تجارب خود، او در تالش برای آموزش بهترین 
اد کالن تمرکز سوم اینکه، تصمیم گرفت بر موارد فس. ها بود بازرسی به آن

. ماتهم در نظار گرفات    کنناده  افشاا یی بارای اعتاراف یاا    ها پاداشکند و 
درنهایت، او با استفاده از مطالعات مدیریتی، بر توسعه یک سیستم ارزیاابی  

هاای  توانست موقعیتریسک متمرکز شد که هدف آن پیشگیری بود و می
زوده شود، وضعیت به میزان جرم اف که نیافساد را شناسایی کرده و قبل از 

یی بود که سطح ها بخش بندییک تاکتیک، استفاده از رتبه. را تثبیت نماید
به گفته شایه،  . انگیزه برای فساد و احتمال دخیل شدن در آن وجود داشت

 جارایم ی کاری که سبب تساهیل  ها تیموقعشود که مشخد می نجایا از
    مرکای،  ی گهاا  یبازرسا هاایی شاامل   چناین موقعیات  )شاوند  جمعی مای 

ریساک تولیاد فسااد    ( عماومی و نیروهاای پلایس    وساز ساختهای پروژه
 .رفتندمی شمار به
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 ها و کارهای ناتمامموفقیت
در تایوان، مشارکت در فساد امروزه بسیار پرخطرتر از بیسات ساال پایش    

اسات، اماا تغییارات     ماناده  یبااق اگرچه فضای زیادی بارای بهباود   . است
اناد و ایان   قلمروهای مجااز را محادود سااخته    شدت هبسازمانی و قانونی 

اناد کاه اعماال غیرقاانونی کشاف خواهاد شاد و        احتمال را ایجااد کارده  
بازرساان،  . ی نامشرو  بر یک بازرسی یا محاکمه دشاوارتر اسات  رگذاریتأث

اند و احتمال کمتری تر شدهتر و مستقلایها و قضات بسیار حرفهدادستان
 .سط نفوذ یا پول وجود داردبرای ایجاد نوسان تو

در دوره ریاساات   KMT. در ایاان حااال، مااوارد جالااب فااراوان هسااتند
ی را پوشاش داد و حتای باا    یا گراسادگی جزئی جمهوری لی تنگ هوئی به

، دو حاال  نیدرعا یافته همکاری کرد تا در حاکمیت بماند، اما  سازمان جرایم
ی و جارم  رایا گباه جزئای   شادت  باه وزیر دادگساتری را پارورش داد کاه    

در  کاه  یدرحاال  گرفت یمفساد را نادیده   DPP. یافته توجه داشتند سازمان
جمهور چن شاوئی بیاان،    جنگید و رهبر حزب، یعنی رئیسمقابل، با آن می

هاای  رسوایی که نیاحتی قبل از . دادخود را در معرض اتهام فساد قرار می
زیر دادگستری خاود  جمهور وقت، و فساد چن شوئی بیان برمال شود، رئیس

تضامین   محاض  باه کارد  یعنی چن دینگ نان را که علیه فساد مبارزه می
جارم چان ماتهم    . اش اخراج کارد از کابینه 9004انتخابات مجدد در سال 

 .ساختن بسیاری از افراد در حزب بود
با توجه به مخاطرات سیاسی، چرا وزرای دادگستری مانند ما اینگ جئو 

حادود یاک دهاه     DPPو چن دینگ نان از  7220در اوایل دهه  KMTاز 
بعد، دالیل بروز فساد را با چنان قدرتی منتشر ساختند  یک توضیح، ریشه 

افرادی که پس از یک تغییر اساسای باه   : در شرایط سیاسی آن زمان دارد
باه   رتباه  یعاال شدند، مقامات سیاسای  رئیس وزارت دادگستری معرفی می

وجاود، باا    باااین . دادناد یک مقطع گذار را مای  ی کنترل آزاد درها اجازه آن
سازی، سیاستمداران پیشرو تصمیم گرفتناد کاه مباارزه باا     استقرار نهادینه

 . باز کند تر انهیجو یآشترا برای رویکردهای  جایگاهی بایدفساد 
گرائای اخالقای در تاایوان    ی جهاان هاا  تیمحدودمشکالت مربوط به 

طلبای هساتند بلکاه    از عصر قادرت  مانده یبرجاهای تنها ناشی از شبکه نه
کاه باا یکادیگر بار اماور       شوند یمی عمومی جامعه نیز سازیاسیسنتیجه 
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. ساایر مساائل باقیماناده ماهیتااً نهاادی هساتند      . گذارندمی ریتأثبسیاری 
تاایوان و   ضدفسااد  های سازمانو سردرگمی در  پولشوییهایی مانند نمونه

در ایان   ذکار  قابال ائل فساد مشکالتی ها در مسیر حل مسمداخله سیاست
حتی  دردسرسازعنوان یک واقعیت  گرایی بهزمینه هستند و درنهایت خاص

و دموکراتیک مانند تایوان نیاز یاک ماانع     افتهی توسعهدر یک کشور کامالً 
 . مقاوم و سخت است
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1 . https://en.wikipedia.org/wiki/Investigative_journalism 
    https://www.publicintegrity.org/investigations/icij/ 
    http://www.ettelaat.com/etiran/?p=19335 
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http://www.ettelaat.com/etiran/?p=19335


11  همه باهم علیه فساد 

 

اسات   نگااری  روزنامهنوعی  نگاری تحقیقی یا گزارشگری تحقیقی روزنامه
فسااد  که در آن گزارشگران یک موضاو  موردعالقاه را کاه غالبااً جارم،      

و تحقیق  یعمیقاً موردبررس ردیگ یا در برمها ر یا خطاکاری شرکتسیاسی 
 درحاال هاا   هاا یاا ساال    نگار تحقیقی شاید مااه  یک روزنامه. دهند قرار می

نگااری از مناابع    این نو  روزناماه . سازی یک گزارش باشد جستجو و آماده
 روزنامههای خبری یا  ها، سرویس غالباً توسط روزنامه. اطالعات است اولیه

 . شود انجام می نگاران آزاد
هاای کارآماد و پیشارفته و یاک      از شایوه نگاری تحقیقی یکی  روزنامه

طور عمده در ژانر گازارش   نگاری است که به در روزنامه زیانگمکتب تحول
کام باه اواخار قارن ناوزدهم       ساابقه تااریخی آن دسات   و  یاباد  تبلور مای 

گران تاریخ مطبوعات، نقطاه عطاف آن را باه ساال      گردد؛ اما تحلیل می بر
نگاار آمریکاایی باه     ای دو روزناماه ه سلسله گزارش که یزمان، یعنی 7271

« واتار گیات  »درباره رسوایی « باب وودوارد»و « کارل برنشتاین» یها نام
گیری ریچارد  به چاپ رسید و منجر به کناره« واشینگتن پست»در روزنامه 

از آن زماان،  . دهناد  مریکاا شاد، نسابت مای    آجمهوری  نیکسون از ریاست
نگااری کاه در    أثیرگاذار روزناماه  عنوان یک شیوه ت گزارشگری تحقیقی به

خدمت بهبود کیفیت زندگی مردم قرار دارد، راه خود را به مناابع آموزشای   
در کتابی با نام  7274ها در سال  این گزارش. است نگاری باز کرده  روزنامه

وسیله گزارشگران مزبور منتشر شد و مبنای  به« جمهور همه مردان رئیس»
 .ین نام نیز قرار گرفتساخت یک فیلم سینمایی به هم

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
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یافتاه   نگاری را که شاکل تکامال   انگیزه و هدف اصلی این نو  روزنامه
تاوان دفاا  از مناافع عماومی      رود، می می شمار بهنگاری تشریحی  روزنامه

کراسی و حقوق بشر، تحکیم و تثبیت جایگاه وجامعه، خدمت به پیشبرد دم
قلم، پاسخگو کردن مسئوالن قانون و اخالق در جامعه، بسط آزادی بیان و 

اساتفاده از قادرت و ثاروت،     کشی از آناان، افشاای فسااد و ساوء    و حساب
جلوگیری از پنهاان کاردن تخلفاات و کماک باه تحقاق حاق آگااهی و         

خواهند  دسترسی مردم به اطالعاتی دانست که صاحبان قدرت و ثروت می
و گروهای   مناافع فاردی   درجهتآن را پنهان و درنتیجه، منافع عمومی را 

 .خود مصادره کنند
گران معتقدند که گزارشگری تحقیقی در عصر حاضر حتی  برخی تحلیل

طرفای و آزادی مطبوعاات و    در کشورهای غربی که مدعی اساتقالل، بای  
کند؛ زیارا وابساتگی    ها هستند نیز، روزگار خوشی را سپری نمی سایر رسانه

یاسی یا اقتصادی، و گره ها به منابع قدرت اعم از قدرت س روزافزون رسانه
دهنادگان، تجااری    کننده آگهی ها به یکدیگر، نقش تعیین خوردن منافع آن

بار باودن و خطار     بار و زماان   ای، هزینه ازپیش مؤسسات رسانه شدن بیش
هاا   ها در رساانه  های تحقیقی، از تعداد این نو  گزارش باالی تهیه گزارش

هایی هرچند محدود  هد نمونهتوان شا ، همچنان میوجود نیباا. کاسته است
 .المللی بود های معتبر بین های تحقیقی، در مطبوعات و تلویزیون از گزارش

های برنامه پانوراما، ازجمله گزارش تلویزیونی که در ساال   برخی از گزارش
های امنیتی دولت  نقش دولت بریتانیا در همکاری با سرویس درمورد 9079

الفان دولت قذافی در خاارج از کشاور و   لیبی برای دستگیری و تحویل مخ
ازجمله در انگلستان، تهیه و منتشار شاد و رساوایی بزرگای بارای دولات       

در لیبی بود، به باار آورد و   دموکراسیانگلیس که مدعی حمایت از پیشبرد 
نیز چندین گزارش مشابه دیگر را مانناد یاک گازارش تلویزیاونی کاه در      

المللای در حمایات از    ملای و باین  های فرا نقش شرکت درموردهمان سال 
تااوان در زمااره  قااانون آزادی حماال اساالحه در آمریکااا منتشاار شااد، ماای

 .آورد شمار بههای تحقیقی مؤثر  گزارش
« نگاری تحقیقی، مفهوم و تمرین روزنامه»برگ مؤلف کتاب .دی.هوگو

در مقاام  . دانند نویس تاریخ می نگاری را اولین پیش غالباً روزنامه: نویسد می
نگااری تحقیقای نیاز در حکام اولاین       توان گفت کاه روزناماه   مقایسه می
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نگااران تحقیقای،    او معتقد است که روزنامه. نویس تثبیت قانون است پیش
توجهی به تفسیرهایی که نهاد قدرت یا صااحبان قادرت از هار رویاداد و     

قبوالنند، ندارند؛ بلکاه همیشاه باه پشات ایان تفاسایر        واقعه به مردم می
. کنناد  دیشند و حس تشخید درست از نادرست را در ما تقویات مای  ان می

از نگااه  . وفاداری به حقیقت، قانون، عدالت و اخالق: ها این است شعار آن
پاردازد و   نگار تحقیقی به کندوکاو مسائل سیاسی و اجتماعی می او، روزنامه

وء این افشاگری تنها باه اعماال سا   . سازد ها را آشکار می ماهیت پنهان آن
های مختلفی  شود، بلکه عملکرد نهادها و سازمان سیاستمداران محدود نمی
 .دهد کنند نیز، موردتحقیق و بررسی قرار می را که در جامعه فعالیت می

تالشی اسات بارای   »: کند درنهایت، دی برگ تعریف زیر را از ارائه می
( ماردم )شاده و دیگاران    کاه حقیقتای پنهاان   جایی دستیابی به حقیقت در

شاود   نگاری، تاالش مای  در این شیاوه روزنامه. نیازمند دانستن آن هستند
 «.طرفاناه منعکس شاود نتایج تحقیقاات، بی

گزارشااگری تحقیقاای، کااار شخصاای، خالقانااه و داوطلبانااه درباااره   
ها  هایی سعی در پنهان کردن آن های مهمی است که افراد یا گروه موضو 
شار نتایج تحقیق دیگران یاا انتشاار اساناد    این بدان معناست که انت. دارند

هایی که مالک آن هساتند، گزارشاگری تحقیقای     محرمانه توسط سازمان
 .نیست

تعریف و کارکرد گزارش تحقیقای   درموردهای مختلف  در ادامه، دیدگاه
 :شود بررسی می

 آوری و  ای، شامل جماع  گزارشگری تحقیقی فرایند اندیشمندانه
هاا و حقاایق، سااختن الگوهاا، تحلیال       بندی افکار، ایاده  دسته

عادم اداماه   )گفتن در هر مرحله از تحقیق « نه»شرایط، توانایی
گیاری   جاای تصامیم   گیاری منطقای باه    و باالخره تصمیم( کار

 .احساسی است

    هاایی   ویسبورد معتقد است گزارشگری تحقیقای باه خطاکااری
نو  این . دهد پردازد که منافع عمومی را تحت تأثیر قرار می می

ایجااد تعاادل در   »منظور  منطق بررسی به براسا گزارشگری 
هاا دربااره    انتشار گازارش  .دکن عمل می« کراتیکودم یها نظام

تواند برانگیختن تحقیقات  های سیاسی و اقتصادی می خطاکاری
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از دیااد ویساابورد  . را هاادف قاارار دهااد  یقضااایی و مجلساا 
یشاابرد توانااد بااه پ زیاار ماای یهااا گزارشااگری تحقیقاای از راه

 :و حقوق بشر کمک کند دموکراسی

 پرورش شهروندان آگاه؛ 

 بسط آزادی بیان؛ 

 داشتن دولت؛ مسئول و پاسخگو نگه 

 نظارت بر عملکرد دولت و نقد آن. 
 

 تحقیقی انگزارشگر
طاور طبیعای،    توان ارائه کرد، باه  تعریفی که برای گزارشگران تحقیقی می

های آن است که در اداماه   ژهتابعی از تعریف گزارشگری تحقیقی و کار وی
 :شود به چند مورد آن اشاره می

 کشاف حقیقات و    کاار او نگار تحقیقی، فردی است که  روزنامه
هاا   تشخید دادن خطا و انحراف است و در ایان راه از رساانه  

گزارشگر تحقیقی ما . کند برای رسیدن به هدف خود استفاده می
کان، آیاا ایان     نگااه : پرساد  دهد و مای  را مورد خطاب قرار می

 دهنده نیست  تکان

      نگااران   دی برگ در قسامت دیگاری از کتااب خاود، روزناماه
کند که باید نگهبان نظام   تحقیقی را پاسداران مرزها معرفی می

های مرباوط   هایی از موضو  وی نمونه. و مراقب انحراف باشند
آور حتی اگار   رسواکردن یک رویداد شرم: برد گونه نام می را این
؛ افشاا  (همچون تخلف از یک قانون اخالقای )ونی نباشد غیرقان

وجاو کاردن دربااره مبناای      پار   کردن سوءاستفاده از قدرت؛
در )به چالش کشیدن یک گزارش دولتی  های مهم؛ واقعی بیانیه
توانناد دور زده   ؛ ثابت کردن اینکه قوانین چگونه مای (هر زمینه

. شاده  شوند؛ سرپوش برداشتن از یاک ماورد سارپوش گذاشاته    
نگاران تحقیقی ورای منافع شخصی و ملی خود حرکات   روزنامه

کشاف حقاایق و آگااه کاردن ماردم در       دنبال بهها  آن. کنند می
هااای جهااانی همچااون   سراساار جهااان یااا بررساای موضااو  
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زیسات، حقاوق    ، حقوق بشر، حقوق حیوانات، محایط دموکراسی
 . هستند …پیروان مذاهب مختلف و

 کند، بلکاه   تولید یک مطلب اکتفا نمی گزارشگر تحقیقی تنها به
د؛ خدمتی سازنده در راستای بهبود نکن یک خدمت را عرضه می

 . کیفیت زندگی مردم

 ایق کشاف حقا   دنباال  باه نگار تحقیقی است که  وظیفه روزنامه
حااد بگذرانااد و باادون هرگونااه او بایااد کنجکاااوی را از. باارود

می و دولتی وابستگی سؤاالتش را مطرح کند؛ چه از مقامات رس
و چه از هرکس دیگری که ممکن است به نحوی باه موضاو    

قادم باشاد و از    وی بایاد قاوی و ثابات   . تحقیق او مرتبط باشد
 . آورد، هرا  نداشته باشد می دست بهانتشار نتایجی که 

 بایاد  ها را  نگار تحقیقای، گزارش اتماا و گالسر معتقدند روزنامه
نگاار بایاد بداناد     روزناماه  .بنویساد معیارهای اخالقای   براسا 

. چگونه یک گزارش را با رعایت همه معیارهای اخالقی بنویسد
بااارای « نگهباااان وجااادان»ایااان دو محقاااق از اصاااطالح 

نگااران   کنند؛ چراکه روزناماه  نگاران تحقیقی استفاده می روزنامه
توجاه افکاار عماومی باه فسااد و مشاکالتی        تحقیقی با جلاب 

 .کنند داری میها پاس ، از ارزشدست نیازا
 

 گزارشگر تحقیقی ازیموردن های ویژگی
تواند بر روند عادی امور تأثیر گذاشاته، منشاأ    ازآنجاکه گزارش تحقیقی می

تحوالت و اصالحات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شود و نیز باا  
، تیا ثیح های تحقیقی ممکن است باا  در نظر گرفتن این نکته که گزارش

فرد یا افارادی ساااروکار داشااته باشاد کاه ساعی در       شخصیت و اعتبار 
هایی  و ویژگی ها ییاند، گزارشگر تحقیقی باید دارای توانا کاری داشته پنهان

 هااا یژگاایبرخاای از ایان و . باشاد کااه ساالمت کاااری او را تضاامین کناد   
 :قرارند نیازا

داشتن خلوص و صداقت شخصی همراه باا قضااوت متعاادل و     .7
مخاطبان بتوانند همواره باه گزارشاگر و    ای که گونه منطقی؛ به
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شاود کاه گزارشاگر در     این امر باعث می. رسانه او اعتماد کنند
شود، از  آوری اطالعاتی که منجر به بروز حقیقت می خالل جمع

 براساا  گرا باشد و از ساوی دیگار،   ینیسرسخت و ع سو کی
 موازین اخالقی و عاطفی، عمل کند؛

سبت به تجاوز به حقوق دیگاران،  برخورداری از درک متعارف ن .9
انصافی یا سوءاساتفاده در مراکاز دولتای و     عدالتی، جرم، بی بی

 های خصوصی؛ مؤسسه
درک عمیق این نکته که شارط موفقیات گزارشاگر در انجاام      .1

تحقیقااات، منصاافانه و اخالقاای عماال کااردن و پرهیااز از     
گیااری سیاساای اساات؛ زیاارا هاار عماال غیرقااانونی یااا   جهاات
شاده،   معیارهاای پذیرفتاه   براساا  ی کاه  گیاری سیاسا   جهت

تواناد اعتباار تحقیقااات    غیرمنصافانه و غیراخالقای باشاد، مای    
گزارشگر را مخدوش و تخریب کند و اعتبار روزنامه یا رسانه او 

 را به خطر اندازد؛
تحریاف تعمادی    درجهتای  سوءاستفاده نکردن از اقتدار رسانه .4

 کاذب؛ ینیآفر جانیحقیقت و ه
یری و داشتن پشتکار در انجام تحقیقات صادقانه، شکیبایی، پیگ .5

 پیگیرانه و منظم برای کشف حقیقت؛
شااجاعت پااذیرش اشااتباه در تشااخید حقیقاات و برداشااتن   .5

 .الزم برای اصالح فوری اطالعات نادرست یها گام
 

توان گفت که گزارشگری تحقیقی،  شده می بندی مباحث مطرح در جمع
اساناد خصوصای و    بار  هیا مستند باا تک  نیاز به تحقیقات عمیق، طوالنی و

این ناو   . های جامع دارد ها، کار میدانی و مصاحبه عمومی و پیگیری سرنخ
ها بارای   ها و قدرت آن گزارشگری، همچنین معتقد به نقش نظارتی رسانه

تسریع اصالحات بوده و بار پاساخگوکردن نهادهاا و گرداننادگان قادرت      
ان و ارتقای مباحث عمومی در جامعه تمرکز دارد، موجب کنار رفتن خطاکار

دهاد،   نگااری را گساترش مای    شود، حوزه آزادی بیان و آزادی روزناماه  می
هاا   گشاید و ظرفیت رسانه نوینی را برای دسترسی به اطالعات می یها راه

 . دهد را برای اعمال نقش نظارتی افزایش می
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نصاف،  بر این اسا  گزارشگر تحقیقی، فردی منظم، صابور، دقیاق، م  
گیری خاص سیاسای   گرا و متعادل و فاقد جهت مدار، قانون باوجدان، اخالق

دهد و گاه باه   او منافع عمومی را بر منافع فردی و رسمی ترجیح می. است
باه  . ممکن است ناگزیر از پذیرش پیامدهای ناگوار شاود  حیترج نیخاطر ا

انجاام یاک    دانناد تاا   نوعی فعالیت داوطلبانه مای آن را همین دلیل بیشتر 
نگااری   عالوه، برخالف روزنامه به. مأموریت رسمی در چارچوب نهاد رسانه

کناد و   عادی، گزارشگر اساساً به منابع غیررسمی و غیردولتای اساتناد مای   
آمده از این منابع را باا اطالعاات مناابع رسامی مقایساه       دست اطالعات به

 .ها نشان دهد کند تا نادرستی یا تناقض را در آن می

 

 

 هفت قانون در گزارشگری تحقیقی
هایی را با عناوان   توصیه ،گزارشگری تحقیقیمالنهوف در اثر معروف خود 

کنناد،   که در این زمینه فعالیت می هاییهفت قانون اساسی برای گزارشگر
 :اند از عبارتآن  سازد که رئو  مطرح می
از دخالت دادن عالیق حزبی و سیاسی در جریان تهیه گازارش   .7

 ی اجتناب کنید؛تحقیق
هاا باوجادان باشاید و     در جستجوی حقایق و هنگام طرح سؤال .9

درگیار در مااجرا اعام از     یها تالش کنید برخورد شما با طرف
 ها اعتماد ندارید، برابر باشد؛ ها که دوستشان دارید یا به آن آن
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موضو  خود را کامالً بشناسید، محدوده آن را در نظار بگیریاد،    .1
هاا و   هاا، طارح ساؤال    را از انجام مصااحبه  هدف و انگیزه خود

 مطالعه اسناد و پیشینه موضو  مشخد کنید؛
 و تحریف حقایق اجتناب کنید؛ طیوتفر از اغراق، افراط .4
طور مستقیم  یکسان و به قتانیهم با منابع و هم با موضو  تحق .5

پرده بپرسید، از فریبکاری بپرهیزید،  بی یها برخورد کنید، سؤال
اید که یک خبار   برید، اگر قول دادهن کار بهنادرست نام یا هویت 

محرمانه را حفظ کنید به قولتان پایبند باشید؛ حتی اگر این کار، 
شمارا به مخاطره بیندازد، احترام گذاشتن و جلب اعتماد مناابع،  

 اعتمادهای بعدی را همراه خواهد داشت؛
کنید، مگر آنکاه آمااده پاذیرش پیامادهایش     ناز قانون تخطی  .5

 باشید؛
هنگام نوشتن گزارش علیه یاک شاخد از مادارک مساتقیم      .7

ی هاا  استفاده کنید و به آن شخد فرصت دهید تاا باه ساؤال   
 . شده، پاسخ کامل بدهد مطرح

مالنهوف سپس با اشاره به فواید عملکارد اخالقای گزارشاگر تحقیقای     
شود که شما فردی منصف و  کند که رعایت این قوانین، باعث می تأکید می

پذیری کمتری داشاته   های جدی، آسیب حمله دربرابریق شناخته شوید و دق
کند که تنها چند مورد خطای جدی، به دیگران اجازه  او یادآوری می. باشید
تواند ارزش کاار چنادین    دهد مطبوعات را غیرمسئول نشان دهند و می می

 .گزارشگر تحقیقی را تحلیل ببرد
 

 ان تحقیقینگار روزنامهی الملل نیکنسرسیوم ب
جهانی از بیش از  یا شبکه "نگاران تحقیقی روزنامهی الملل نیکنسرسیوم ب"

کشور جهان است که برای افشای  55نگار برجسته در بیش از  روزنامه720
. کنناد  یفسادهای مالی و سیاسی گسترده و فرامرزی با یکدیگر همکاری م

ار آمریکایی و نگ توسط چاک لوئیس روزنامه 7227این کنسرسیوم در سال 
شاد تاا    یاناداز  راه "مرکاز شافافیت عماومی   "عنوان بخشای از پاروژه    به

و فساادهای   جارایم ایان مرکاز بارای پیگیاری      یها تیفعال کننده لیتکم
در مواردی باشاد کاه باه درون مرزهاای      مسئوالنفرامرزی و پاسخگویی 
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خبرنگااران و ساردبیران ایان    . شاوند  یخصوص محادود نما  هب یک کشورِ
سیوم همچنین با استفاده از امکانات مرکاز شافافیت عماومی مانناد     کنسر

الزم  یهاا  خبرگان کامپیوتری و آماری و حقوقدانان، منابع، ابزارهاا و فان  
برای ارائه اطالعات درست توسط خبرنگاران در سراسر جهان را در اختیاار  

 .دهند یها قرار م آن
مرزی شدن بسیاری از نگاران تحقیقی فرا روزنامهی الملل نیکنسرسیوم ب

، صانایع  یالمللا  نیبا  کاار  خاالف ی ها معضالت جوامع امروزی مانند شبکه
و صاحبان قادرت را از دالیال اصالی ایجااد ایان       ستیز طیمح کننده آلوده

به گفته مسائوالن ایان کنسرسایوم اساتفاده     . سازمان توصیف کرده است
افکاار   یوجهتا  که باعث کم کارشناسان خبری و تبلیغاتصاحبان قدرت از 

در کناار عادم    شود یم ای یهحاشعمومی به اخبار مهم در بین هزاران خبر 
کاه  خبری مستقل به منابع مالی و انسانی باعث شده  یها دسترسی رسانه

 دربرابار نتوانناد حریفای قدرتمناد     عناوان  چیها  خبری امروزه به یها رسانه
 یهاا  رساانه همچناین بسایاری از   . به منافع عمومی باشاند  زنندگان بیآس

کمبود منابع مالی مجباور باه تعطیلای دفااتر      یلدل بهخبری مستقل امروزه 
اناد کاه ایان نیاز      سفر خبرنگااران شاده   یها خارجی خود و کاهش بودجه

قارار داده   ریشادت تحات تاأث    خبرنگاری تحقیقی را به یها پیگیری روش
ر است که صاحبان قدرت و باندهای مافیاایی در سراسا   یدرحالاین . است

مانناد   ییهاا  جهان باا اساتفاده از مناابع ماالی الیتنااهی و قادرت رساانه       
جهان تالش خاود   یا میلیاردر و غول رسانه” "روپرت مرداک" یها رسانه

دهی به افکار عمومی و به فراموشی ساپردن اخباار فساادهای     برای جهت
و  های مساتقل  رسانه. اند ای را چندین برابر کرده بزرگ در بین اخبار حاشیه

در  شاود  یها احسا  م که بیشترین نیاز به آنیزمان خبرنگاری تحقیقی در
 .اند ترین وضعیت خود قرارگرفته ضعیف

نگاران تحقیقی با توجه به ایان شارایط و    روزنامه المللی کنسرسیوم بین
شده تا بتواند نیرویی  نگاری تحقیقی تشکیل برای ترویج و گسترش روزنامه

ایان کنسرسایوم در   . المللای باشاد   باین  یافتاه  سازمان جرایمبرای مقابله با 
ها افشای پروناده   آن ترین های بسیاری دارد که مهم کارنامه خود افشاگری

دهنده استفاده بسیاری از ثروتمنادان،   موسوم به اسناد پاناما است که نشان
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هاای مالیااتی در    افراد مشهور و سیاستمداران کشورهای بازرگ از بهشات  
 .های صوری بود فرار از پرداخت مالیات با ثبت شرکت پاناما برای

هایی نظیار قاچااق سایگار     پرونده این از  این کنسرسیوم همچنین پیش
فیلیا   "هاای   شرکت های آمریکایی بزرگ دخانیات ازجمله توسط شرکت

را نیز افشاا کارده باود کاه      "بریتیش آمریکن توباکو کمپانی"و  "موریس
گ دخانیات برای قاچاق محصاوالت خاود باا    های بزر شرکت داد نشان می

های مواد مخدر کلمبیا و باندهای تبهکار مافیایی از نزدیک همکاری کارتل
نگاران تحقیقای در شاش    این گزارش که توسط تیمی از روزنامه. کنند می

شده بود در بسیاری کشاورها ازجملاه اساترالیا، برزیال،       کشور جهان تهیه
ای داشته و منجر باه تصاویب    رک بازتاب گسترده، آمریکا و دانماستانانگل

 .قوانین جدیدی برای مقابله با قاچاق دخانیات در جهان شد

های نظامی خصوصی در آمریکاا   افشای فساد ناشی از گسترش شرکت
این تحقیقات که . نگاران تحقیقی بود های کنسرسیوم روزنامه از دیگر پروژه

های نظاامی کاه    شرکت ،داد میمنتشر شد نشان  9009نتیجه آن در سال 
شاده و   شدند و عموماً در آمریکا تشاکیل  درگذشته مزدور مسلح خوانده می

توسط دولت آن کشاور بارای دخالات در منااطق جنگای مانناد عاراق و        
ابزاری در دست سیاساتمداران   عموماً گیرند یمافغانستان مورداستفاده قرار 

 براسا . کنند ی را دنبال میچندملیتی هستند که منافع پنهان های و شرکت
ها که عموماً در آمریکا، اروپاا، آفریقاا و خاورمیاناه     این گزارش این شرکت

کنند بدون هیچ توجهی به زندگی افراد و مناافع جهاانی بارای     فعالیت می
ها و کسب حداکثر سود بارای صااحبان خاود فعالیات      ادامه یافتن درگیری

 .کنند می

هاای   رقانونی و بدون مناقصه به شارکت افشای اعطای قراردادهای غی
هاا از پیگیاری    آمریکایی و انگلیسی در عراق، مستثنا کاردن ایان شارکت   

اهمیات جلاوه    های نفتی بارای کام   گران شرکتهای البی قضایی و تالش
منتشرشااده توسااط  هااای دادن مساائله تغییاارات جااوی از دیگاار پرونااده 

 .نگاران تحقیقی بوده است کنسرسیوم روزنامه

نگاران تحقیقی کاه پایش از    گذار کنسرسیوم روزنامه لوئیس بنیان چاک
هاای آمریکاایی ازجملاه     تأسیس آن از خبرنگاران مطرح بسیاری از شبکه

هاای مطارح و تأسایس     ا  بود دلیل خروج از شبکه.بی.سی و سی.بی.ای



11  همه باهم علیه فساد 

 

های مطرح عنوان کرده است  این کنسرسیوم را نارضایتی از عملکرد شبکه
ه صاحبان قدرت و ثروت در آمریکاا خبرنگااری تحقیقای را    که با خدمت ب

آور بارای   کنند حتی پس از انتشار اخباار خجالات   متوقف کرده و تالش می
ایان  . ای دفان کنناد   سیاستمداران این اخبار را در میان هزاران خبر حاشیه

هاای   پرینستون و هاروارد تجمع مالکیت اکثریت رساانه  یها استاد دانشگاه
نیاوز  "دستان تعدادی شرکت محدود و قدرتمناد مانناد شارکت    جهانی در 
ای جهاان را دلیال    غاول رساانه   "روپرت مرداک"متعلق به  "کورپوریشن

ها از گزارش دادن درباره بسیاری از مسائل مهم  اصلی خودداری این رسانه
 .داند جهانی می
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المللی در مقابله با فساد  های بین  گاهی به تجربهن

  دولتی

 

                                                           
1.http://panjerehweekly.ir/fa/index.php?Page=definitionmagcontents&UID
=162843 
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نتاایج  . های مسئوالن یک دغدغاه جهاانی اسات     ها و دارایی افشای درآمد
کشاور دنیاا و همچناین برخای از      87روی ات بانک جهانی مطالعیکی از 

المللای دربااره افشاای     تجرباه باین  »که بخشی باه   قوانین پایه حکمرانی
 57 کاه  دهاد  یما نشاان   ،شود مربوط می« های مسئوالن  ها و دارایی درآمد
ای را برای الازام   گیرانه های مطالعه شده قوانین سخت ر از میان کشورکشو

در . اناد  کار بساته هبخود  های ییکارگزاران حکومتی به افشای اموال و دارا
کشور نیز حتی دارای الزاماات ثبات اماوال و     11این میان به روایت آمار، 

باه   تاوان  هاا مای   دارایی بارای همسار و فرزنادان نیاز هساتند کاه از آن      
آمریکاا، انگلایس، روسایه، ایتالیاا، لهساتان، مغولساتان،        مانندهایی  کشور
. اشااره کارد  ... النکاا، فیلیپاین و   ، اوگاندا، تانزانیا، تایوان، ساری نگرو مونته

 المللی در مواجه با فساد دولتی های بین  نگاهی است به تجربه مطلب حاضر
هاای    کاومتی و فایش  های دیگر در قبال حقوق مسئوالن ح کشورو اینکه 

هاای   مقابله با فساد دولتی در کشور سازوکارکنند   نامتعارف حقوقی چه می
 مختلف چگونه است 

 

 الگوی غربی دربرابرالگوی شرقی 

تاوان   های مختلف می  توسط دولت شده ضدفساد اعمالهای  در بررسی الگو
ن آن گفتماا  محور اصلیرویکرد غربی که . دو رویکرد متفاوت را رصد کرد

سازی است و رویکرد شرقی که در مبارزه با فساد بر مؤلفه تر  یاا   شفاف
البته در کنار ایان دو مؤلفاه عاواملی    . کند همان مجازات سنگین تکیه می

، اصاالح  دیوانسااالری سازی، توازن و نظارت، اصالح نظام  چون خصوصی
ارت های انحصار آفرین در تجا   نظام پرداخت و نظام استخدامی، محدودیت

ساازد   حال آنچه این دو رویکرد را متمایز می بااین. هم قطعاً وجود دارد... و
  .دو مؤلفه تر  و شفافیت است

 

 شفافیت و نظارت
خاوبی   هایی چون آمریکا و انگلساتان باه   توان در کشور الگوی غربی را می

متحاده یکای از    المللای، ایااالت   هاای باین    شااخد  براساا  . رصد کارد 
موفاق ارزیاابی    بالنسبه مقابله با فساد دولتی در زمینهکه  هایی است کشور
گونه فسادی در این کشور  شود، البته این امر به این معنا نیست که هیچ می
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طاورکلی میازان و شایو  فسااد در      واقعیت این است کاه باه  . وجود ندارد
هایی را   مؤلفه. توسعه است های درحال یافته کمتر از کشور های توسعه کشور

تاوان   زمینه مبارزه با فساد کماک کارده مای    در این کشوره به موفقیت ک
های مؤثر و کارآماد،    مواردی همچون اعمال حاکمیت قانون، تنظیم نظارت

های بازرسی و حسابرسی قوی در ادارات، برخاورداری از یاک    استقرار نهاد
هم ای، فارا  های آموزشای و مشااوره    قضایی مستقل، استفاده از برنامه نظام

هاای کنتارل و موازناه       گیری از رهیافت کردن زمینه آزادی اطالعات، بهره
. های حکومت دانست  غیرمتمرکز، اعمال نظام و ضوابط اخالقی در فعالیت

های مبارزه باا   ترین عامل، اختیارات نهاد در میان موارد ذکرشده، مهم شاید
ازه را به بازرسان در آمریکا حاکمیت قانون این اج. فساد در این کشور است

هاای    محرزشادن فعالیات   درصاورت دهد تاا   های مبارزه با فساد می و نهاد
حتی یک نماینده کنگره، مصونیت پارلمانی او را نقاض و دساتور    زیفسادآم

موضاو  ماورد   . تعقیب، پیگیری و درنهایت اخراج او را از کنگره صادر کند
اسات کاه در کناار     تأکید دیگر، شفافیت و دسترسی عمومی به اطالعاات 

های قضایی مناسب، فاراهم    قضایی مستقل، اتخاذ رویه نظاممواردی مثل 
منظاور   کردن زمینه دسترسی شهروندان باه اطالعاات، تاالش ماداوم باه     
هاای   ارتقای شفافیت در سیستم حکمرانی، وجود رقابت در کساب قارارداد  

ل نقاض  دولتی، امکان درخواست مستقیم شهروندان از حکمراناان در قباا  
 .های عمومی را فراهم کرده است  حقوق خویش امکان پایش هزینه

متحده حقوق دریافتی هر فردی کاه از جیاب دولات حقاوق      در ایاالت
صورت آنالیان منتشار    قانون آزادی اطالعات شفاف و به براسا گیرد  می
. جمهاور  شود؛ چه یک کارمند ساده باشد، چه استاد دانشگاه و چه رئیس می

وجاوی سااده در اینترنات     آن معناست که هرکسی باا یاک جسات   این به 
هاا و اعضاای    تواند از حقوق دریافتی همه مدیران، فرمانداران، ساناتور  می

دهد  عنوان نمونه بررسی فیش حقوقی اوباما نشان می به. کابینه مطلع شود
هزار دالر دستمزد از دولت فدرال دریافت کرده  125که او در سال گذشته 

هازار   11ین رقم به این معناست که دستمزد ماهانه او چیزی حدود ا. است
دالر مالیاات هام داده    500البته اوباما در مقابل، چهار هازار و  . دالر است

شود، وضاعیت ثاروت،    سازی تنها به فیش حقوقی محدود نمی شفاف. است
صاورت شافاف    به بایدهای مقامات دولتی نیز  خریدوفروش سهام و دارایی
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بااااا مراجعااااه بااااه تارنمااااای   . همااااه روشاااان شااااود باااارای 
www.opensecrets.Com هاای اوباماا     توان دریافات کاه دارایای    می

علات  . چیزی بین دو میلیون تا هفت میلیون دالر تخمین زده شاده اسات  
جمهور آمریکاا بلکاه    های رئیس تخمینی بودن این عدد نه شک در دارایی

تار، فایال افشاای     جالاب  هاا   اما از هماه ایان  . گذاری است شک در قیمت
همه مسئوالن دولت فدرال ازجملاه  . اطالعات مالی توسط خود افراد است

. هاای ماالی خاود را افشاا کنناد      جمهور باید تماام تاراکنش   رئیس شخد
خورد و در دستر  همه  جمهور هم مهر محرمانه نمی اطالعات مالی رئیس

 .گیرد مردم قرار می
صورت یکسان  در سطح ایالتی به این رویکرد هم در سطح فدرال و هم

عناوان   باا عناوان نموناه در ایالات فلوریادا، تارنماایی       باه . شاود  دنبال می
FLORIDA HAS A RIGHT TO KNOW ،    هسات کاه در آن اطالعاات

در ایان ساایت حقاوق    . مربوط به دستمزد تمام کارمندان دولتی وجود دارد
در میاان  . وانیاد ببینیاد  ت هزار کارمند این ایالت را می 779دریافتی بیش از 

. هزار دالر درآمد ساالنه دارند 97شوند که تنها  اسامی، افرادی مشاهده می
یعنی این افراد جزو کمترین طبقات درآمدی این کشور هستند، اما چون از 

این . شود پذیرد، حقوق افشا می محل تأمین مالی بخش عمومی صورت می
در ایاالتی دیگار   . شاود  دود نمای موضو  نیز تنها به یک ایالت آمریکا محا 

ماثالً  . آورده شاده اسات  ... کنیم که دستمزد معلمان، مدیران و مشاهده می
هاای ایالات     نیز به وضعیت پرداخت utahsright.com/salariesسایت 
صورت عمومی تنها باه   سازی حقوق مدیران دولتی به شفاف. پردازد می یوتا

هاا   گر نیز باه انتشاار دساتمزد   های دی کشور آمریکا محدود نیست و کشور
نحوه انتشار و گستره آن وجاود   در زمینههای جدی   البته تفاوت. پردازند می
هاای مسائوالن،     سازی اماوال و دارایای   نیز برای شفاف ستاندر انگل. دارد
آوری اطالعاات   باه جماع  « های اعضای مجلاس عاوام   دفتر ثبت دارایی»

آمده توساط هریاک از    دست به های نقدی منافع مادی و دارایی درخصوص
صورت مانظم   شود و به ساله این اطالعات منتشر می پردازد و همه اعضا می

در دساتر    www.Parliment.uk در ساایت  روز شده و در اینترنت به
یافتاه و   هاای توساعه   مقابله با فساد، محدود به کشاور . گیرد عموم قرار می
مقابله با فساد دولتی مطارح   توان در الگوی دیگری را که می. غربی نیست
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کرد، الگوی شرقی یا همان الگویی است که در کشوری مانند چین اعمال 
 .شود می
 

 الگوی شرقی و ترس از مجازات

رشد باالی اقتصادی چین در یک دهه گذشته موجاب شاد تاا بسایاری از     
هاای سرشاار کشاور     گیری شخصی از درآماد  های دولتی به فکر بهره  مقام
هاای سیاسای و اقتصاادی     های مالی پیامد تدریج، گسترش فساد هب. بیفتند

قدرت گرفتن شبکه فساد مالی چین مانعی بزرگ بر سر . خود را آشکار کرد
، وانگ چای  9079جمهور چین، در سال  رئیس. راه اصالحات اقتصادی بود

کمیته مرکزی حزب کمونیست این کشور، قدرتمندترین  شان، عضو دائمی
کمیسایون مرکازی نظاارت    »عناوان دبیار    از چاین را باه  سا  ارگان تصمیم

تارین برناماه    تارین و طاوالنی   منصوب کرد تا مدیریت گسترده« انضباطی
هاای دولتای کاه      شرکت. تاریخ چین برای مقابله با فساد را به عهده بگیرد

عناوان   های حیاتی اقتصاد چین مثل بخش انرژی را در اختیاردارند، به  حوزه
 .ن برنامه اعالم شدنداهداف اصلی ای

 

 
 

شود  گفته می. ترین ابزار برای مقابله با فساد در چین بود ، مهم«تر »
ای که وانگ بعد از به عهاده گارفتن مسائولیت کمیسایون      در اولین جلسه

هاای هماه    مرکزی نظارت انضباطی تشکیل داد، سابقه تخلفاات و اشاتباه  
هاای   ترین بازو رائه کرد تا مهمها ا بازرسان ارشد این کمیسیون را نیز به آن

وی در آن جلسه تأکید کارد  . مقابله با فساد را نیز از ارتکاب به جرم بازدارد
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های بااالی دولتای باه      های مقام که ناتوانی بازرسان ارشد در افشای فساد
جمهاور   پیناگ، رئایس   سی جاین . شود تفسیر می« وظیفه سستی در انجام»

داده است که وی را همچون فرد شماره دو  چین، اختیاراتی عملی به وانگ
جمهاور،   درنتیجه وانگ، به نمایندگی از رئیس. کشور قدرتمند ساخته است

ای را علیه دستگاه وسیع حزب حاکم آغااز کارده اسات کاه ازلحاا        حمله
دیگار،   عباارت  باه . سابقه بوده است وسعت، پیچیدگی و عملکرد تاکنون بی

رحمی علیه اعضای فاسد خود مبارزه  ، با بیدولت چین برای مقابله با فساد
جدیت دستگاه نظارت و تفحد چین موجاب شاده تاا هارا  از     . کند می

های دولتی ایان کشاور را در     و مدیریت شرکت دیوانساالریپیکره  ،تخلف
شده است کاه مجازناد    ها هزار بازر  تشکیل ارتش وانگ از صد. بربگیرد

های قانونی، بازداشات کارده و     ودیتمظنونین به تخلف مالی را بدون محد
حتای مقاماات ارشاد و قدرتمناد چینای مثال       . مورد بازپرسی قارار دهناد  

هاای دولتای نیاز از      های ارشد دستگاه امنیتی، ارتش و ساایر شارکت    مقام
بازرسان مبارزه با فساد مالی در امان نیستند و اعضای ارشاد حازب حااکم    

درنتیجه چناین  . رسان در امان نبودندکمونیست نیز از برخورد شدید این باز
هاا ژنارال و     دوراز هرگونه مالحظه جنااحی و حزبای، ده   برخورد شدید و به

 لیا دل بهسفیدان حزب حاکم نیز  شمار بسیار زیادی از اعضای سابق و ریش
جالب آنکه بعد . های پیشین نیز بازداشت شدند  انجام تخلفات مالی در دوره

ا، رئیس سابق دستگاه امنیت داخلی چین و عضاو  کان از بازداشت ژو یانگ
های حزب کمونیست چین، سایر اعضاای حازب     ترین کمیته یکی از بانفوذ

جای حمایت از دوست و همکار سابق خود، از اقادام دساتگاه مقابلاه باا      به
بار در تاریخ چین است  است که این اولین یدرحالاین . فساد حمایت کردند

اتفااق  . شاود  یت سیاسی با اتهام فساد مواجاه مای  که فردی در چنین موقع
مشابهی نیز بعد از دستگیری زو کایهائو، معاون بازنشسته ارتش چاین و از  

برخاورد باا چناین افارادی     . ترین افسران نظامی این کشور رخ داد بلندپایه
ره قدرت، احسا  امنیت برای یواسطه نزدیکی به دا موجب شد تا کسی به

طور مستقیم  اعضای خانواده متخلفان به. ی نداشته باشدارتکاب تخلفات مال
های   شود تا تمام دارایی ها خواسته می گیرند، اما از آن تحت تعقیب قرار نمی

چناین تماامی مصاارفی را کاه از      ها منتقل شده و هم که به آن قانونیغیر
له ازجم. ها انجام شده است، به خزانه دولت بازگردانند منابع دولتی برای آن
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جمهور چین بودند که به گازارش شابکه خباری     این افراد، بستگان رئیس
. آورده بودناد  دسات  بهها میلیون دالر سرمایه  ، صد9079بلومبرگ در سال 

جمهور سابق چین نیز ازجمله دیگر اطرافیان  وابستگان جیانگ زمین، رئیس
ورد بررسای  هاا ما   های آن  های بلندپایه چینی بودند که اموال و دارایی  مقام

 9077واناگ، ساال   . قرار گرفت و وجوه غیرقانونی بااز پاس گرفتاه شاد    
سازوکاری برای مقابله با فسااد   کوشد  شود اما تا آن زمان می بازنشسته می

گوید مقابلاه باا فسااد     وانگ می. ریزی کند که با رفتن او نیز ادامه یابد پایه
رم اسات، اماا اجارای    مرحله اول ایجاد تر  از ارتکاب ج: سه مرحله دارد

مرحله دوم نیازمند تقویت اجرای قوانین است تا ارتکاب به جرم را دشوارتر 
آخرین مرحله از این مبارزه نیز . سازد و اقدامات پیشگیرانه را گسترش دهد
هاای ایان کشاور حتای باه فکار         تغییر فرهنگ سیاسی چین است تا مقام

  .سوءاستفاده مالی نیز نیفتند
 

 گرهای دی الگو

های دیگری هام بارای مقابلاه باا      البته در کنار این دو الگوی کالن، الگو
های جنوب شرق  عنوان نمونه الگوی کشور به. شده است فساد دولتی مطرح

 آسیا مانند اندونزی، سانگاپور و ماالزی کاه تأکیاد خاود را بار مباارزه باا        
ابلاه باا فسااد    در این الگو اصل اساسی در مق. اند فساد قرار داده یها زهیانگ

. شاود  های فاسدشدن ایجاد می  ها و فرصت  انگیزه لیدل بهفساد »: این است
نمونه دیگر، . «برای مبارزه با فساد باید انگیزه ایجاد آن از بین برود رو نیازا

اناد مانناد    هایی است که درگذشته عضاو بلاوک شارق باوده     الگوی کشور
گرفتاه، تأکیاد    ناام « یماان در شاوک »لهستان و گرجستان؛ در این الگو که 

هاای   در الگاوی کشاور  . جدی بر اصالحات ساختاری نظاام دولتای اسات   
و  شده فیپساکمونیسم، فساد زائیده یک نظام حکومتی غلط و ناکارآمد تعر

 .ترین مؤلفه مقابله با آن تغییرات ساختاری است مهم

 

 هایی که کارآمد نیستند الگو

های نظارتی به معنی به صفر رسیدن   شحال، اتخاذ چنین تدابیر و رو بااین
عنوان نمونه در انگلستان که از  به. استفاده و فساد مدیران دولتی نیست سوء
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جایگااه  هاای موجاود،     شااخد  براسا المللی و  های نظارتی بین دید نهاد
 یبا یوغر بیا هاای دولتای عج   شااهد فسااد   یهرازگاه، نسبتاً مناسبی دارد

ای چناد ساال    هاای گساترده   چنین فسااد  یپرسروصدایک نمونه . هستیم
اطالعاات منتشرشاده    براسا . براون نمایان شد گوردنپیش و در دولت 

هاای متماول     توسط دیلی تلگراف در آن زماان، تعاداد زیاادی از نمایناده    
ها  مجلس انگلیس و اعضای کابینه با سوءاستفاده از قوانین موجود، میلیون

های شخصی، بازسازی و مبله کاردن    هپوند از اموال عمومی را صرف هزین
هاای خاود کارده      منازلشان، هزینه استخر، اقساط مساکن و خوشاگذارانی  

در همین ایام بود که جک استراو و سر ماالکوم ریفکیناد، دو وزیار    . بودند
استفاده از موقعیت سیاسی خود به ساود   خارجه سابق انگلیس به اتهام سوء

 .زانه پنج هزار پوند محکوم شدندیک شرکت چینی در ازای دریافت رو
ها در آمریکا نیاز کام نیساتند، رساوایی شارکت حسابرسای        این نمونه

ترین فساد مالی در تاریخ آمریکاا   که عنوان بزرگ 9007در سال « نوانر»
عنوان وایت واتار، افشاای    بارا از آن خود کرد، رسوایی مالی بیل کلینتون 

میلیون  749که  9074آمریکا در سال رسوایی مالی در اداره کهنه سربازان 
دالر پول معلوالن آمریکاایی باه جیاب مادیران دولتای رفتاه باود، تنهاا         

اسات کاه    چنانفساد مالی در نظام سیاسی آمریکا . هایی از آن است  نمونه
آمریکا، با انتقااد از گساتردگی ایان     اسبقجمهور  جیمی کارتر، رئیس اخیراً

ک الیگارشی مبتنی بر رشوه توصایف کارده   فساد، نظام سیاسی آمریکا را ی
رغم  بهها رسوایی اخیر اسناد پاناما حاکی از این است که  در کنار این. است

و تالش صورت گرفته برای مقابله باا ایان پدیاده     ضدفسادهای  همه الگو
 راهکار چیست  صورت نیادر . نبوده است بخش جهیشوم، خیلی نت

 

 فینظارت بیرونی شرط الزم و نه کا

آنچاه هام در الگاوی    )نظارت بیرونی  اهمیت واقعیت این است که باوجود
شارط الزم در   عناوان  باه  (شرقی و هم در الگوی غربی مورد تأکید اسات 

مقابلاه  . شرط کافی نیستاما این فساد مدیران دولتی،  ژهیو کنترل فساد به
روسات کاه بسایاری     نیاز هما . با فساد نیازمند کنترل درونی نیاز هسات  

مادت   ای طاوالنی  ای با فساد مادیران دولتای، مباارزه    تقدند مبارزه ریشهمع
آموزش در مادار    بایدمدت،  مدت و میان کوتاه های در کنار راهکار. است
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عنوان یک راهکار بلندمدت نیز در دستور کاار   و خانواده از سنین کودکی به
آمده از آن و های اجتماعی بر  های مذهبی و ارزش تأکید بر باور. قرار بگیرد

تواند کنترل درونی افاراد جامعاه    های اجتماعی می  ها به نرم تبدیل این باور
ای اسات کاه در غارب در     این همان مؤلفاه . در مقابل فساد را تقویت کند

. شااود از آن یاااد ماای « خااودکنترلی»و « ای اخااالق حرفااه »چااارچوب 
ام وظاایفش  خودکنترلی، ایجاد حالتی است در درون فرد کاه او را باه انجا   

. سازد، بدون آنکه عامل خارجی او را تحت کنترل داشاته باشاد   متمایل می
شود ارائه یک شخصیت سالم است کاه   هدفی که در خودکنترلی دنبال می

دهد  انوا  مشکالت از خود مقاومت نشان می دربرابر ،به بلوغ فکری رسیده
بلاه باا هیاوالی    تواناد در مقا  آنچه می. زند و با آگاهی دست به انتخاب می

فساد به یک نظام حکومتی کمک کند تقویت خودکنترلی در کناار نظاارت   
 . بیرونی است
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 معرفی کتاب

 شرکتی یساز مقاوم

 مدیریت خطر فزاینده کالهبرداری و فساد
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  پولشوییمقیاس و تأثیرات 
 برژیت اونگر: نویسنده 

 مشااکل جااامع یبررساا بااه کتاااب نیااا
 نیای تب باا  سانده ینو. ردازدپ می پولشویی
 از متفااوت  فیتعاار  از یناشا  مشکالت
 شارو   آن باا  مارتبط  میجرا و پولشویی

 بار  را آن ریتاأث  یچگاونگ  و است کرده
 یتا یفرامل دهیپد نیچن به توجه یدورنما
 یمارور  نیهمچن کتاب. کندمی یبررس
 یباارا مختلااف هااایتکنیااک باار یکلاا

 در شده انجام پولشویی مقدار گیری اندازه
 باا  اثار  نیا ا .دارد یرقانونیغ اموال پولشویی یرهایمس و سازوکارها جهان،

 انیا پا به جهان سراسر در مشکل نیا بلندمدت و مدتکوتاه اثرات یابیارز
  نوشاته  هلناد  یماال  امور وزارت سفارش به کتاب نیا که ازآنجایی. رسد می
 وجاود  شاده ذکر های نمونه انیم در مداوم طور به کشور نیا نام است، شده
 .دارد
 

مفیاهیم و  : فساد سیاسیی 

   ها زمینه
هایاادن هااایمر و  : نویسااندگان

 جانستون
 هاای مرجع از یکی یاسیس فساد
 و انیدانشااگاه یباارا یاساایس

 حاوزه  باه  مند عالقه کارشناسان
 یادیا ز یعلما  آثار و است فساد
 آمااده وجااود بااه نااهیزم نیااا در

 از ای خالصااه بااا کتاااب. اساات
 توساعه  از ای جنباه  عنوان به فساد یبررس با و شده رو ش فیتعار و میمفاه
 باه  یبعاد  هاای فصل. یابد می ادامه یاقتصاد رشد و یسازمدرن ،یاسیس
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. پردازد می یاسیس های رژیم انوا  و یخیتار مختلف دوران در فساد سهیمقا
 درک شاامل  اناد  قرارگرفتاه  موردبررسی کتاب نیا در که گرید موضوعات

 با را کتاب سندگانینو. است یاسیس احزاب فساد و فساد ریگی اندازه فساد،
 .اند داده انیپا فساد کنترل یبرا المللی بین های تالش درمورد یبخش

 

: دانشیگاهی  تقلیب  با مبارزه

 یدرستکار فرهنگ سوی به
 اکشتاین. ا ی.ام: نویسنده

 یگسااتردگ و تیاااهم کتاااب نیااا
 در را یلیتحصا  و یعلم هایتقلب

 افراد، المللیبین باتمناس چارچوب
 افکاار  و اطالعات المللیبین تبادل

-یعلماا هااایتقلااب از یمااوارد و
 مارتبط  تقلاب  انوا  گرید و یتجار
 کارده  بررسای  را معاصار  جامعه در

هاای  تقلاب  اناوا   سانده ینو. است
 در تقلاب  ،یادبا  سارقت  بااال،  سطح های آزمون در تقلب ماننددانشگاهی 

 ازسااوی دیگاار .اساات قاارار داده وردبحااثمشناسااایی و  را...  و ماادارک
-مای  انجام دانشگاهی تقلب محدودکردن یبرا که یاقدامات از هایی نمونه

 هااای فعالیات  ،یهاایتنب اقادامات  ،یمحلاا و یدولتا  مااداخالت مانناد  شاود 
. اناد  شده بیاننیز  یلیتحص سالمت یارتقا و ای حرفه و یعلم های سازمان

 هااای فعالیات  در مشاارکت  شیافازا  بار  کتااب  یاصال  توجاه  طاورکلی  باه 
 و یدانشاگاه  تقلاب  المللای  بین ابعاد ،یلیتحص مدارک تیاهم ،یدانشگاه
 .است آن با مبارزه هم و تقلب لیتسه درهم  شرفتهیپ یفناور نقش
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 اجرا و قانون نیب شکاف بستن: یعموم حکمرانی یارتقا
 آنا نادگروکویچس، مایکو ناکاگاکی، مارکو تومیچیچ: نویسندگان

 هاای  پایاه  از یکی حیصح نیقوان
 و کیاادموکرات حکوماات یاصاال
 یکشاور  هار  در یاقتصاد توسعه
 نیچنا  بیتصاو  ،حال بااین. است
. اسات  پازل از یمین تنها ینیقوان
 از نانیاطم زتر،یبرانگ چالش مهین
 چاارچوب  کاه  اسات  موضو  نیا

 .شود اجرا درستی به یقانون
 کیا  بیتصاو  موارد اغلب در

 کیا  عناوان هبا  یقاانون  چارچوب
 رایز ؛شودمی گرفته نظر در هدف
 نیقاوان  کاه  اسات  نیا ا بر فرض
 در کاه  اسات  آن تیا واقع. شوندمی ارائه خدمات آن یپ در و هستند حاکم

 هاای حال  راه شکسات  شااهد  یمدن جامعه و تجار شهروندان، موارد شتریب
 .است زیناچ ها آن یاجرا های انگیزه چراکه هستند، عمل در یقانون
 آنچه نیب تفاوت ،شود می شناخته ییاجرا شکاف عنوان به که دهیدپ نیا
 یکشاورها  همه که است هاآن یعمل یاجرا و است آمده یحقوق اسناد در

 .هستند دهیپد نیا ریتأث تحت جهان
 هاای  حال  راه باه  ازیا ن یکشور هر در نیقوان یاجرا شکاف شدن بسته
 نظار  در آن بودن ثرمؤ یبرا یطیمح هر خاص طیشرا دیبا و دارد متفاوت
 نیا چرا که است موضو  نیا کشف یبرا ییراهنما کتاب نیا. شود گرفته
 را ممکان  یهاا روش و وهایسنار از یبرخ و آیدمی وجودبه ییاجرا شکاف

 بخاش  ،هاا دولات  یعنا ی مشاکل  نیا ا حل یبرا یدیکل نفعیذ سه یبرا
   شاامل  نیهمچنا  کتااب  نیا ا. دهاد مای  ارائاه  یمادن  جامعاه  و یخصوص
 چگوناه  کاه  اندداده نشان که است ییهاروزنامه از اول دست هایگزارش
 در توساعه  اندازچشم و یمحل یهاحکومت به تواندیم ییاجرا یهاشکاف
 .  کند وارد صدمه جهان سراسر یکشورها

 






