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 مقدمه

های ارزی در مناطق مختلف جهان، بررای مارال در    ، بحران544۱در دهه 
ایرن   تررین  مهر  آسیای شرقی، روسیه، برزیرل و اکروادور کره از    مکزیک، 

نوشتار  عوامل اصلی بروز چنین حوادثی چیست؟. کشورها بودند، اتفاق افتاد
 های بحرانعوامل بروز  ترین مه نخست این شماره از فصلنامه به بررسی 

عوامل بر نقش این ارزی در مناطق مختلف دنیا پرداخته است که در میان 
 .شده است تأکیدنیز  فساد

 مرالی  هرای  گردشدر نوشتاری دیگر نگاهی به پدیده فرار سرمایه و نقش 
خالصرره پهوهشرری در مررورد  درواقرر ایررن مقالرره . ایرر  داشررته غیرقررانونی

 یافتره  کمتر توسرعه و  درآمد ک شور مالی غیرقانونی در هشت ک های گردش
: از انرد  برار  عایرن کشرورها   . است( 0۱5۱تا  547۱)در چهار دهه گذشته 
 .، گینه، نپال، سیرالئون، تانزانیا و زامبیاعاج ساحلبنگالدش، بولیوی، 

ارزیابی شفافیت پارلمانی کره   های مدلبررسی مقاله دیگر این مجموعه به 
 هرای  مردل  .پرداخته است، شده ایجادرهای مختلف جهان تاکنون در کشو

و شرناخت وعرعیت   دهری  برای نمرره  هایی مدلارزیابی شفافیت پارلمانی، 
پارلمرانی   هرای  شفافیت های شاخصنسبت به  ها پارلمانموجود هر یک از 

موجود برای  های شاخصبسیاری از کشورها پارلمان کشور خود را با . است
ی را بررای شرفافیت   هرای  شراخص و یرا خرود    اند سنجیدهشفافیت پارلمانی 
ان خرود نمرره   و براسرا  آن، بره شرفافیت پارلمر     اند نمودهپارلمانی تعیین 

 .اند داده
از دوران باسرتان ترا عصرر    : مبارزه با فسراد در تراریخ  "نیز کتاب  پایاندر 

 یرک  عنروان  بره  ندر  به فساد با مبارزه .است شده معرفی تفصیل به "مدرن
 نشران و نویسندگان این کتراب   است قرارگرفته موردتوجه تاریخی موعوع

 یرا  اروپرایی  فررد  همنحصرب یا پدیده فساد، کنترل برای تالش که دهند می
 .است متنوع و پیچیده بسیار فساد با مبارزه تاریخ بلکه نیست، مدرن

 

 
 سالمت اداری و مبارزه با فساد های پژوهشمرکز مطالعات و 





 

 

 المللی اخبار و رویدادهای بین دهیگز

 در مبارزه با فساد
 

 



 رو استف در یونان با تحقیقات فساد روبهدفتر یونیس
 

بره   یوناندر  یونیسف رئیس دفترپس از آن انجام گرفت که  تحقیقا این 
ایرن   امرور مرالی   هرای  نظمی بینوشت که در آن بر  ای نامهدادستانی  دفتر

 .است کرده  اشارهگیری سمتش از دو سال گذشته سازمان از زمان عهده
 گروهیونیسف با  های فعالیتعملیا  و 

روز تررا زمرران   6۱یونررانی برره مررد   
مشخص شدن وععیت به حالت تعلیق 

 .درآمده است
 انتشار مدتی پیشکه  ای بیانیه براسا 
، یونیسررف نتیجرره گرفررت کرره  یافررت

اقداما  و اصالحا  عروری نیاز است 
 .انجام گیردخصوص باید در این الزم

. تی ادامه کار در نظر گرفته شده اسر در همین راستا تنظیما  جدیدی برا
 برعهدهنیرو کنترل اوعاع مالی خود را  3۱حدود با دفتر یونیسف در یونان 

 .دارد
 

  میلیاردر فرانسوی به اتهام فساد مالی دستگیر شد
ونسان بولوره، بازرگان میلیاردر فرانسوی 

فساد مالی از طریرق تبرانی برا    »به اتهام 
  .دستگیر شد« مأموران دولتی خارجی

به گزارش روزنامه لوموند، آقرای بولروره   
گرروه   هرای  شررکت بندر آفریقایی برا تقلرب بررای     مته  است که در چند

دار که اهل منطقره برترانی    این سرمایه. تجاری خود نمایندگی گرفته است
اردیبهشت پس از احضار به اداره پلیس نرانتر   9شنبه  فرانسه است، روز سه

 .در حومه غربی پاریس، بازداشت شد

                                                           

1 . https://www.isna.ir/news/97020503321/ 

2  .http://www.asriran.com/fa/news/605918/ 

https://tnews.ir/tags/%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%81
https://tnews.ir/tags/%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%81
https://tnews.ir/tags/%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa%d9%87
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d9%82%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85
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یانره کرانتینری   پا 56، دو پایانره از مجمروع   0۱5۱ونسان بولروره در سرال   
بنردر   ودر قاره آفریقا را در بندر لومه، پایتخرت توگر  « گروه بولوره»دریایی 

 .کوناکری، پایتخت گینه با تقلب و تبانی تصاحب کرده است
دهد مسئوالن  دستگاه قضایی فرانسه شواهدی در دست دارد که نشان می

بره نرام    این گرروه  های شرکتازطریق یکی از  ویهه بهگروه تجاری بولوره 
در  ازجملره به برخی از رهبران کشرورهای آفریقرایی    (HAVAS) هاوا 

قرول مسراعد  داده و در عرو      ها آنگینه برای به قدر  رساندن  وتوگ

 .بگیرند ها آناند تا امتیازا  تجاری بزرگ از  خواسته
ژیرل   ازجملهونسان بولوره، برخی دیگر از همکاران وی  جز بهشنبه  روز سه
الملرل   گروه بولوره، ژان فیلیپ دوران، مسئول روابط برین  رکلمدیآلیکس، 

هرای پفراکو نیرز     شرکت تبلیغاتی هاوا  و فرانسیس پرز، مدیر گروه هتل
 .دستگیر شدند

  سال زندان شد 1 رئیس سابق مجلس اندونزی محکوم به 

 فساد مالیدر دادگاهی در این کشور به جرم  اندونزیرئیس سابق مجلس 
دولت در پروژه ملی کرار  هویرت    های سرمایهمیلیون دالر  57۱و اتالف 

 .سال حبس محکوم شد 55الکترونیکی به 
حضور در جلسه دادگاهی که حدود سه ساعت به طول کشید  "ستیا نوانتو"

را  آراییپس از استماع دفاعیا  وکالی وی،  دادگاهو پنج قاعی این  یافت
  .دصادر کردن اندونزیمجلس  رئیس سابقدرمورد 

در جاکارترا برگرزار    یراًاخدفاع وکالی ستیا، در آخرین جلسه دادگاه وی که 
فسراد  قرار نگرفت و درنهایت قضا  دادگاه وی را به جررم   موردقبولشد، 
دولرت در پرروژه ملری کرار       های سرمایهمیلیون دالر  57۱و اتالف  مالی

  .دسال حبس کردن 55رونیکی محکوم به تهویت الک
در افکرار   یا گسرترده فساد مالی رئیس سابق مجلس اندونزی برا برازخورد   

  .تشده اس رو روبهمومی در این کشور ع

رئرریس مجلررس  0۱56-57آن  و پررس از 0۱59-55 هررای سررالسررتیا در 
  .وداندونزی ب

                                                           

1  .http://iraneconomist.com/fa/news/216182/ 

https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d9%86%d8%b2%db%8c
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%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87
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%a7%d9%86%d8%af%d9%88%d9%86%d8%b2%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
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: وانترو گفرت  قضا  این دادگاه درمورد حک  ن نفره پنج هیئترئیس "یانتو"
 97حک  مته  به جرم تبانی در فساد مالی محکوم شد و همچنرین   نیدر ا

 .نیز جریمه نقدی شده است( میلیون روپیه اندونزی 5۱۱)دالر  6۱۱هزار و 

مچنرین پرس از طری دوران محکرومیتش در     ه به گفته این قاعی، سرتیا 
باید مبلر   سال از فعالیت در امور دولتی من  شده است و  5زندان، به مد  

 دولرت را نیرز کره در دوران حضرورش در     های سرمایهمیلیون دالر از  7.3
  .دبین رفته را بازگردان مجلس، از

ضدفسواد خوود   جدیود  پوول از سیاسوت    المللی بینصندوق 

  رونمایی کرد

،  گیرانه سختجدید  یاستسهدف از این 
مقابله با مشارکت ناخواسته کشورهای 

کشرورهای  ر د ایجاد فسادثروتمند در 
و یرا   پولشرویی ازطریرق   توسعه درحال
 هرا  شررکت ناشرنا  برر    هرای  مالکیت

 .تاس
: گفرت  ای بیانیره در  -پرول  المللری  برین رئریس صرندوق   -ین الگاردکریست
اقتصرادی و تحرر     هرای  فرصت، زند میکه فساد به فقرا آسیب  دانی  می

و با تضعیف اعتماد عمومی به نهادهرای دولتری،    کند میاجتماعی را سلب 
مرا اکنرون چرارچوبی بررای     . شود میباعث از بین رفتن همبستگی جامعه 

کره   ایر   کردهایجاد  مقابله با فساددر حاکمیت کشورها و افزایش مشارکت 
تر با کشرورهای  تر و مستحک تر، کاراصفانه، منتر یافته نظامهدف آن تعامل 

 .عضو است
و  زند میلطمه  رشد اقتصادیه گفته صندوق، فساد و حکمرانی ععیف به ب

و این چارچوب جدید تالش دارد تا مطمئن شود  کند مینابرابری را تشدید 
کره بره    ای مسرئله ، کننرد  میاردهای یکسانی را رعایت تمامی اعضا استاند

 .شود میهمیشه انجام ن ،گفته صندوق

                                                           

1 . https://tnews.ir/news/4e9e109714747.html 

https://tnews.ir/tags/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af
https://tnews.ir/tags/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87
https://tnews.ir/tags/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87
https://tnews.ir/tags/%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87
https://tnews.ir/tags/%d9%be%d9%88%d9%84-%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af
https://tnews.ir/tags/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c
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این سیاست جدیرد پرس از آن شرکل گرفرت کره مقامرا  اوکراینری بره         
را برای مقابله با فساد اعمال  ای گیرانه سختاصالحا   ،درخواست صندوق

ه امسرال  که از یکر  ژوئیر  « حکمرانی خوب» شده بازبینیراهنمای . کردند
سراله صرندوق    0۱اجرایی خواهد شد، حاصل بازنگری در سیاست قردیمی  

 .است
صندوق برای اعمرال اسرتاندارد    های تالشنیز برخی از  تر پیشکه  هرچند

یکسان در بین تمامی اعضا به شکست انجامیده بود، امرا طبرق راهنمرای    
صندوق رسید، صرندوق   مدیره هیئت تأییدجدید که شش  آوریل امسال به 

 هرای  برازنگری خود در خصوص حکمرانی خوب را در تمرامی   های نگرانی
 .دود از کشورهای عضو بیان خواهد کرساالنه خ

 

 استمداد دادستانی سوئیس در پرونده فساد فیفا
 

المللی خود را به همکاری هر چه بیشرتر در   دستانی سوئیس همتایان بیناد
میکائیل الئوبر که پرونده سنگین فسراد فیفرا را   . دساد فیفا فراخوانپرونده ف
برد از همتایان خود در دیگر کشورهای جهان خواست تا با او بره   می  پیش

 .همکاری بپردازند

ونده فسادهای گسرترده فیفرا   دادستان سوئیس اعالم کرد که تحقیق در پر
وی همچنررین از ارسررال . نیازمنررد اقرردام سررری  و همچنررین صرربر اسررت 

دادسرتان کشرورهای مختلرف     95درخواست همکاری در این پرونده برای 
 .جهان خبر داد

ای علیه سپ بالتر، رئریس   میالدی پرونده 0۱55دادگستری سوئیس سال 
میشرل   حسراب  بره لیون فرانرک  می 0معزول فیفا به اتهام انتقال غیرقانونی 

کمیته اخرالق فیفرا   . گشود 0۱55در سال  پالتینی، رئیس برکنار شده یوفا
از فعالیت میالدی به مد  هشت سال  0۱55بالتر و پالتینی را در دسامبر 

مریالدی   0۱56نیز در سرال    کمیته استیناف فیفا. ددر فوتبال من  کرده بو
د که شکایت بالتر و پالتینی به را به شش سال کاهش دا ها آنمحرومیت 
ایرن دادگراه نیرز    . را بره دنبرال داشرت    (CAS) المللری ورزش  دادگاه برین 

                                                           

1  .https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/31/1705181/ 

https://tnews.ir/tags/%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87
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محرومیت پالتینی را به چهار سال کاهش داد امرا درخواسرت تجدیردنظر    
 .بالتر رد شد

 

   وزیر خارجه پاکستان به جرم فساد مالی عزل شد
 صرور   بره  پولشرویی به اتهام وزیر خارجه پاکستان « محمد خواجه آصف»

وی همچنین از سرمت   .العمر از حضور در پارلمان این کشور من  شد مادام
 .وزار  خارجه پاکستان نیز عزل شده است

دادگاهی در پاکستان وزیر خارجه 
از  پولشرویی این کشور را به جرم 

حضررور در پارلمرران و ادامرره کررار 
ممکرن   آنکه حالمن  کرد  وزار 

اسررت ایررن حکرر  بررا درخواسررت 
  .مواجه شود تجدیدنظر

آبراد اعرالم شرد     ازسوی دادگاه عرالی اسرالم   اخیراًکه  یگفتنی است حکم
تنها چند ماه مانده  ه  آن( نواز)عربه مهلکی برای حزب حاک  مسل  لیگ 

 .شود  به برگزاری انتخابا  عمومی، تلقی می
پاکستان، طرح شکایت از آصف ازسوی یکری از رقبرای   به نقل از روزنامه 

سیاسی حوزه انتخابیه وی به دلیل برخورداری از مجوز کار بررای امرارا ،   
 .مطرح شد

 

واکنش نماینده جمهوری آذربایجان به اتهام فساد در شورای 

  اروپا
نشست بررسی گزارش گروه تحقیقاتی مستقل دربراره فسراد   » سید اف، در

 جمهوری آذربایجانعمن اعترا  به گنجاندن نام « اروپا در داخل شورای

 .خواند اسا  بیدر این گزارش، ادعاها درباره دخالت خود در فساد را 

 چند وقرت است،  شده  مطرحعلیه آذربایجان  تنهاچنین موععی : ی افزودو
یرن تراالر اسرتقبال    ا در -ارمنستان وزیر نخست -پیش، از سرژ سرکیسیان

                                                           

1 . https://www.mehrnews.com/news/4281792/ 

2 . http://www.irna.ir/fa/News/82898534 

http://khabaredagh.ir/fa/news/767905/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%B4%D8%AF
https://tnews.ir/tags/%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
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        ؟ او کردنرد  مری کرا  معرفری  وکردید؛ کجرا هسرتند کسرانی کره او را دمر     
 .روز پیش ازسوی ارامنه به دلیل فساد برکنار شد چند -سرکیسیان  -

شرورای   مجمر  پارلمرانی  نمایندگان جمهوری آذربایجران در   هیئترئیس 
مرا برخری از   . آذربایجان در وععیت جنرگ قررار دارد  : افزود ر ادامهد اروپا

مرا   وطنران  ه نفر از  میلیون یکو حدود  ای  داده  ازدسترا  هایمان سرزمین
، ما برای دیدن حاکمیت قانون به این مجم  آمردی  امرا   اند شده خانمان بی

 .بینی  میرا  المللی بیندر اینجا ما یک قانون متفاو  و جدید 
ولی دیگرر   کن  میمن به نمایندگی جمهوری آذربایجان افتخار : وی افزود

، تالش برای رسوا کن  میدر شورای اروپا نمایندگی کن  و فکر  خواه  نمی
  .تکردن کشور من عین فساد اس

مبرارزه   ،مرا بررای نرام خرود و پیرروزی     : نماینده جمهوری آذربایجان گفت
حراال  . چند سال پیش گفت  ایرن شرورای مرا در اروپرا اسرت     . خواهی  کرد

 .این شورای شماست گوی  می
 

  شد الخروج ممنوعسابق مالزی  وزیر نخست نجیب رزاق
نجیب رزاق اعالم کرد که قصد دارد به همراه همسررش بررای    ازآنکه پس

خارج شود، اداره مهاجر  مرالزی اعرالم کررد کره وی      مالزیمسافر  از 
اخیرر مرالزی متحمرل     انتخابا حزب نجیب رزاق در . است الخروج ممنوع
   میلیرون دالری و   7۱۱ فسراد مرالی  نجیرب رزاق مرته  بره     .ست شرد شک
البته نجیب رزاق مته  به . است 0۱55از مناب  دولتی در سال  استفادهسوء

آن اسرت   حاکی از ها گزارش. باشدمینیز  عربستان سعودیدریافت پول از 
که رزاق مته  به دریافت رشروه از عربسرتان سرعودی بررای تبلیغرا  در      

دادستانی مالزی اعالم کرده بود کره رزاق مبلر    . انتخابا  پیشین شده بود
از عربستان سرعودی   0۱53 انتخابا  سالکمی پیش از  ،میلیون دالر 6۸5

 .دریافت کرده است

                                                           

1 . http://www.hamshahrionline.ir/details/405233/world/asia 

https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7
https://tnews.ir/tags/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7
https://tnews.ir/tags/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7
https://tnews.ir/tags/%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b2%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa
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%b3%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87
https://tnews.ir/tags/%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84
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دست آورد و نجیب رزاق در انتخابا  اخیر مالزی نتوانست آرای کافی را به
توانسرت در  سراله   40 کرار  کهنره سیاستمدار « ماهاتیر محمد» ترتیب این به

 .دانتخابا  پیروز شو
 

  با فساد در افغانستان شدسازمان ملل خواستار مبارزه 

نماینررده ویررهه « یامرراموتو تررادامیچی»
افغانستان خواستار  در امور سازمان ملل

و  در ایرن کشرور شرد    مبارزه با فسراد 
 افغانستانکه تمام نهادهای  اعالم کرد

 .شونددر این زمینه سهی  
کره ایرن سرازمان از     گرزارش ترازه سرازمان ملرل گفرت      وی هنگام ارائه

 .حمایت خواهد کرد فساد اداریافغانستان برای مبارزه با  دولت های تالش
خردما    تازه کمیسیون اصالحا از  سازمان ملل متحدکه  یاماموتو افزود

سرنگین   جرای قضایی برای مبارزه با  مراکز های فعالیتو افزایش  کشوری
 .کند میدر قضایای پیچیده فساد، استقبال  صدور حک و  فساد اداری
و شرفافیت   ان باید در امر مبارزه با فسادتمام نهادهای افغانست به گفته وی

 .بلندمد  سهی  شوند در این کشور با اهداف
براوجود بسریاری از    لرل آمرده اسرت کره    م گرزارش سرازمان  در  همچنین
صرل  و رفراه    مان  اساسی فرراروی  عنوان بها  حقوقی، فساد هنوز اصالح

 .است مانده باقیافغانستان  پایدار در
افغانستان در مبارزه با فسراد پیشررفت    هرچند دولت، براسا  این گزارش

برای تهیه اسرتراتهی ترازه    اقداماتی تااما هنوز ه  الزم است  داشته است
 .پذیرداصالحا  در این کشور صور  

حالی است که فساد اداری از مشکال  جدی در افغانستان به شرمار  این در
همواره از فساد موجرود در ایرن کشرور ابرراز      المللی بینو نهادهای  رود می

 .اند کردهنگرانی 
 

 

                                                           

1 . https://www.mehrnews.com/news/4298110/ 

https://tnews.ir/tags/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84
https://tnews.ir/tags/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af
https://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
https://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c
https://tnews.ir/tags/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%84-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af
https://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa
https://tnews.ir/tags/%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%ad%da%a9%d9%85
https://tnews.ir/tags/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86
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ارزی در مناطق مختلف  های بحرانعلل 

  جهان
 

 
 

 :نویسندگان    

  لینچ. ، سینثیا ای ینچل. ، توماس دی ، دین گوراس چارلز گارفالو   

 

 

                                                           
1 . https://archive.intereconomics.eu/downloads/getfile.php?id=160 

2. Charles Garofalo 

3. Dean Geuras 

4. Thomas D. Lynch 

5. Cynthia E. Lynch 
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های ارزی در مناطق مختلف جهان، بررای مارال در    ، بحران544۱در دهه 
ایرن   تررین  مهر  مکزیک، آسیای شرقی، روسیه، برزیرل و اکروادور کره از    

عوامرل اصرلی برروز چنرین حروادثی چیسرت؟       . کشورها بودند، اتفاق افتاد
لی، چگونه بر برروز  و حذف مقررا  دست و پاگیر بازارهای ما سازی جهانی
گذارند؟ اَشکال مختلف بحران چیست؟ آیرا ایرن    می تأثیرهای ارزی  بحران
پیوندنرد   های بنیادین در یک کشور به وقوع می ها در اثر عدم تعادل ن بحرا

 هرای  گمران ای و حرد  و   شامل رفتار توده خودکار سازوکارهاییا توسط 
کننرده   ترا چره حرد مرنعکس    هرا   شوند؟ این بحران کننده ایجاد می ثبا  بی

تواننرد موجرب خطرر     انرد کره مری    المللری  های عمنی دولتی و بین عمانت
هرا و   ، و بدین ترتیب رفتارهرای پرخطرر سرازمان   شده که گزینیاخالقی و 

 را افزایش دهند؟ ها بانک
مشخصه بحران ارزی، حمله ناگهانی به پول یک کشور است که برر ایرن   

تواننرد تحرت    های ارزی می گرچه بحرانا. یابد اسا  ارزش آن کاهش می
 ارز برا  داخلری  ارزش پرول  جفت کردناتفاق افتند،  شناورهای برابری  نرخ

امکران برروز   ( برای ماال دالر آمریکرا )با استفاده از اندوخته ارزی  خارجی
 شرناور هرای برابرری    کند، زیرا تحرت نررخ   هایی را بیشتر می چنین بحران

تعهد دولرت  . شوند نرخ برابری مواجه می ریسکبا  مستقیماًگذاران  سرمایه
گرذاران هشردار    بره سررمایه  ( به نحروی کراذب  ) کننده تابیتبه دفاع از ارز 

به باور عمومی پول . وجود ندارند عمالًهای نرخ برابری  دهد که ریسک می
به بهای اسمی با ارز خارجی مبادله کرد، چنانکره   توان میداخلی را همواره 
امرا از میران رفرتن ایرن اعتمراد      . انک مرکزی تمرام نشرود  اندوخته ارزی ب

تواند فشار شدیدی به پول داخلی وارد کند و منجر به حمله ارزی شرود   می
، حتی اگر مقدار این گرددو بدین ترتیب اندوخته ارزی بانک مرکزی تخلیه 

دلیل افزایش تقاعای ارز خارجی هرچه که . ذخیره به نظر بسیار زیاد برسد
 . کند خطر ایجاد بحران ارزی را تشدید می ،کننده ثابت رز تابیتباشد، ا

 

 توانند موجبات بحران ارزی را فراهم کنند عواملی که می
بسرتگی بره    نوپرا  هایاقتصراد هرای ارزی مختلرف در    اگرچه بروز بحرران 

دارد، برخی عوامرل مشرتر  مهر  نیرز      ها آنها و تحوال  خاص  وععیت
هرای   کننرده  برخی از تعیرین . آورند را فراه  میها  موجبا  بروز این بحران
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 موردبحرث تواننرد موجبرا  حمرال  ارزی شروند در ذیرل       مهمی که مری 
 .اند قرارگرفته

بسیاری از کشرورهای   :ارزی خارجی با داخلی ارزش پولجفت کردن 
های اقتصادی مانند ترورم براال یرا کسرری      که به عدم تعادل توسعه درحال
یرک ارز   برا گیرند که واحد پرول خرود را    تصمی  می، رو هستندهروببودجه 
. یک لنگر اسمی جفت کنند تا اقتصاد داخلی را ثبا  بخشند منزله بهذخیره 

تواند بره سیاسرت اقتصرادی خرود نظر        تحت نرخ برابری ثابت، کشور می
در هنگام حفظ ایرن ارز  . بخشد تا ذخایر ارز خارجی زیادی را از دست ندهد

 برا تواند ثبا  را از کشوری که پول خود را  می موردنظر ، کشورکننده تابیت
دست گذاران را به و اعتماد سرمایه« به ارث ببرد»ارز آن جفت کرده است، 

مناب  مرالی جهرت رشرد     تأمیندر اقتصادهای نوپا که برای  خصوصاً. آورد
اقتصادی به میزان زیادی از اعتبار خارجی نیاز دارنرد، نررخ برابرری ثابرت،     

. از جریران سررمایه اسرت    تروجهی  قابرل نیازهای جذب میزان  از پیشیکی 
یرک ارز خرارجی    برا رسد که با جفت کردن ارزش پرول   اگرچه به نظر می

گرفتن این حقیقرت کره    در نظرشوند، با  های نرخ برابری حذف می ریسک
ثبا  و مستعد انتظارا  بدبینانه است، خطرر حملره ارزی    بی شدیداًسرمایه 

گرذاران ترغیرب    در چنرین شررایطی، سررمایه   . شود تقویت می در بلندمد 
 . مشخص مبادله کنند یمتیق باشوند تا پول داخلی را با ارزی خارجی  می

سازی بازارهای مالی، تحرر    با جهانی :سازی و جریان سرمایه جهانی
حذف مقرررا  مرالی دسرت و    . است یافته افزایش شدیداًالمللی سرمایه  بین

های سرمایه، آزادسازی بازارهای محلری و ایجراد ابرزار     ترلپاگیر، حذف کن
هرای   فراوان رقابت را در صنعت مالی تشدید کررده اسرت و هزینره    مشتقِ

در ارتباطرا  دوربررد و    اورینر ف پیشررفت . ها را کاهش داده است تراکنش
این . تجهیزا  کامپیوتری موجب ایجاد یک شبکه مالی گسترده شده است

ترش مبادله سهام خرارجی در بازارهرای برور  مختلرف،     امر به همراه گس
ساعت  09های مالی را در  بازاری جهانی ایجاد کرده است و انجام تراکنش

 . ساخته است روز در سط  جهان میسر شبانه
به مد  طروالنی رشرد اقتصرادی    ( در شرق آسیا خصوصاً)اقتصادهای نوپا 

روی کررار مرراهر و برراالیی را تجربرره کردنررد کرره دسررتمزدهای انررد ، نیرر
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در طررول رکررود در  خصوصرراًگررذاری  جررذاب برررای سرررمایه هررای فرصررت
. ، موجبرا  ایرن رشرد را فرراه  سراختند     544۱کشورهای صنعتی در دهه 

مالی خود را آزاد کردند  ایهبخش ،جذب سرمایه منظور بهاقتصادهای نوپا 
رهرای  بازا کره  ازآنجرایی . گذاران خارجی را تسهیل کنند تا دسترسی سرمایه

هرای   ، جریران ندسهام و تعهد در چنین کشورهایی چنردان پیشررفته نیسرت   
فقردان نهادهرای   . گیرنرد  شکل اعتبارا  بانکی را به خود می غالباًسرمایه 

آور بررای   قروانین الرزام   عردم کارآمد و نظار  بر سیست  بانکی و همچنین 
زایش مدیریت ریسک و استانداردهای دفترداری، خطر التهراب مرالی را افر   

 . داده است
گذاری خارجی مستقی  بخشری مهر  از واردا  سررمایه را     سرمایه اینکه با

 صرور   بره  گرذاری  سررمایه )مد   داد، سه  ورود سرمایه کوتاه تشکیل می
برا  . افزایش یافرت  توجه قابلدر طول زمان به نحوی ( م و اوراق بهاداراسه

ثبرا    بری  شدیداً مد  هکوتاهای  گذاری  بازارهای مالی، سرمایه شدن جهانی
گرذاران واکرنش نشران     بره تغییررا  انتظرارا  سررمایه     سرعت بهشدند و 

منراب  مرالی    ترأمین بررای   مرد   کوتراه هرای   استفاده از سررمایه . دادند می
 (عردم انجرام تعهردا     )  ، ریسرک نکرول  بلندمرد  هرای   گرذاری  سرمایه
 .  را تشدید کرد ها بانکو  ها شرکت

گررفتن وابسرتگی بره ارز خرارجی      در نظرر برا  : دازحو  بیشایجاد اعتبار 
، ورود شردید سررمایه منجرر بره انباشرته شردن ذخرایر ارزی        کننده تابیت
و افرزایش عرعره پرول و اعتبرار      توجره  قابرل های مرکزی به نحوی  بانک

تابیت پولی و مالی را دنبال  های سیاستداخلی شد، اگرچه اقتصادهای نوپا 
های داخلی به ایرن دلیرل    و بانک ها شرکت. دکردند تا با تورم مواجه نشون

که نرخ بهره در کشورهای خارجی از نرخ بهره در داخل کشور کمتر بود، و 
را تضمین کند، به نحروی   کننده تابیترفت که دولت ارز خارجی  انتظار می

برا نادیرده گررفتن    . کردند افزون تقاعای اعتبار به شکل ارز خارجی می روز
. رسرید  ری، تفاو  نرخ بهره بسریار براال بره نظرر مری     های نرخ براب ریسک

موجرب بحرران ارزی    توانرد  خارجی، مری  مد  کوتاهبنابراین، تجمی  دیون 
و پرداخرت بهرره    هرا  آننیاز به بازپرداخت دیون خارجی در سررسرید  . شود 

مشخص از بانرک   کننده تابیتداخلی با ارز  های شرکتشود که  موجب می
کننرده شرک و    اگرر درمرورد حفرظ ارز تابیرت    . دمرکزی ارز خارجی بخرنر 
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 شده پرداختهای  ای ایجاد شود، طلبکاران خارجی مایل به تجدید وام شبهه
داخلی نخواهند بود و حتی اگرر هر  مایرل بره تجدیرد وام       های شرکتبه 

گیرنردگان از ایرن    وام. باشند، این کار را با هزینه باالتری انجام خواهند داد
با ارز خارجی درصور  کراهش ارزش پرول    ها آناجهه وحشت دارند که مو

 . پول داخلی شود ازلحاظ ها آنداخلی موجب افزایش شدید وام 

برای عرعه اعتبار آسران   ها بانکنقدینگی فراوان، مشوق  :خطر اخالقی

 دهنرده  وامشامل عملکرد آخررین مرجر    )های عمنی دولت  تضمین. است
هنگرام   هرا  بانک. شود می گزینیکه موجب خطر اخالقی و ( بانک مرکزی

 کنند میحوادث مابت سودهای سرشاری کسب ارائه اعتبار، درصور  بروز 
درصور  بروز حوادث منفی، عررهای سرنگینی را بره جامعره     آنکه  حالو 

و  هرا  بانرک بررای مارال در کشرورهای شررق آسریا،      . نماینرد  مری تحمیل 
قابرل ریسرک را   پرذیری خرود در م   حد زیرادی آسریب  داخلی تا های شرکت

هرای   گرذاری  ند که منجر به تعداد رو بره افزایشری از سررمایه   اهافزایش داد
بازی به نف  اقوام، به تشدید این گرایش  فساد گسترده و پارتی. ناکارآمد شد

موجب خسار  دیدن اعتبارا  شرد ولری    ازحد بیش  گذاری سرمایه. انجامید
 .ارزش این اعتبارا  را کاهش ندادند ها بانک

صرندوق   یکی دیگر از مناب  خطرر اخالقری انتظرار کمرک مرالی ازسروی      
برود کره بره    ( هرا  ها و دولرت  به همراه سایر سازمان) IMF پول المللی بین

انتظار نجرا   . شود ، اعطا میکنند میکشورهایی که بحران ارزی را تجربه 
دهندگان خصوصی خارجی انباشت رو بره تزایرد    سرمایه موجب شد که وام

کاهش خطر  منظور به. عهده گیرندهای داخلی را به و بانک ها رکتشدیون 
 حرال  درعرین های عرمنی کراهش یابنرد و     اخالقی، الزم است که عمانت

معرر  خطرر    در هرای  شررکت دهندگان خصوصی تشویق شروند کره    وام
اجتنراب   منظور بهاما . های آن نجا  دهند ریسک با پذیرشورشکستگی را 

های  شود، عمانت های گزاف می ه منجر به هزینهاز تخریب سیست  مالی ک
 .حذف شود کامالًعمنی دولت نباید 

در بسیاری از کشرورهای آسریای    :و هجوم بانکی مستغالتهای  حباب
مستغال  و بازارهرای   بخش  رونقشرقی گسترش اعتبارا  داخلی موجب 

افرزایش قیمرت   . ایجاد شود بازی سفتههای  سهام شد که موجب شد حباب
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شرد ولری برا اشرباع برازار و       تغال  از افزایش تقاعای خرید ناشی مری مس
  هرای ناکارآمرد شرد، قیمرت     انتظارا  بدبینانه که موجب افزایش تعداد وام

فرارسریده   هرا  آنهایی که موعد پرداخرت   وام که ازآنجایی. ک  افت کرد ک 
نرد،  گذاران پول خود را پس گرفت بود، بازپرداخت نشدند و بسیاری از سپرده

هجوم بانکی سرانجام موجرب شرد کره در توانرایی     . تعطیل شدند ها بانک
دولت کره برا   . کننده شک و شبهه ایجاد شود دولت برای دفاع از ارز تابیت

این وععیت مواجه شده بود، یک سیاست پولی محدودکننده را دنبال کررد  
خ افزایش شدید نرر  باوجودحتی . سابقه نرخ بهره شد که موجب افزایش بی

بهره امکان جلوگیری از خروج سرمایه وجود نداشت، زیرا ریسرک کراهش   
افزایش نرخ بهره موجب . بود باالگذاران بسیار  ارزش پول از دیدگاه سرمایه

 . شد ها شرکتورشکستگی بسیاری از 
های مسرتغال  و بانکرداری کره     عالوه بر بحران :سرایت بحران ارزی

تواننرد موجرب بحرران     یگری ه  مری این ذکر شد، عوامل بسیار د پیش از
گرذاران بره    بردبینی سررمایه  : از اند عبار برخی از این عوامل . ارزی شوند

، آزادسازی مد  کوتاهثباتی شدید سرمایه  شایستگی اعتباری یک کشور، بی
بازارهای محلی بدون اعمال اقداما  نظرارتی و چرارچوب نهرادی جدیرد،     

ارز . بازی به نفر  اقروام   فساد و پارتی رکود اقتصادی فعلی، ناآرامی سیاسی،
شود، درصور   ای که در مراحل قبلی موجب هجوم سرمایه می کننده تابیت

 مرد   کوتراه هرای   ای برای خرروج سررمایه   کاهش اعتماد، تبدیل به انگیزه
 . خواهد شد
مشررکال  یررا . رزی اسررتیکرری دیگررر از دالیررل مهرر  بحررران ا ،سررایت 
تواند موجب ایجراد شرک و    یبرخی کشورها موجود آمده در های به بحران

کره   هرقردر . مورد ثبا  اقتصادی دیگرر کشرورها و منراطق شرود    شبهه در
کشوری با کشوری که دچار بحران ارزی است، پیوندهای بیشرتری داشرته   
باشد، حال یا ازطریق ساختار صادرا  مشابه، یا تجار  مشتر  زیاد، زبان 

هرای خرارجی، سراختار     شرابه شرو   و فرهنگ مشتر ، مواجهه با انواع م
. گیررد  مشابه بازار مالی و غیره، بیشتر در معر  چنین بحرانری قررار مری   

وجرود داشرته باشرد، یعنری      هشرداردهنده  تأثیریاحتمال دارد که در اینجا 
دچرار   عمرالً آید که مشابه کشروری هسرتند کره     می نظر کشورهایی که به

کره مسرتعد مواجهره برا      ننرد ک مری بحران ارزی است، این گمان را ایجراد  
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هرایی بردون بازرسری کامرل وعرعیت       چنین تعمی . اند مشابههای  دشواری
 درواق که  گرددتوانند موجب ایجاد بحران در کشوری  خاص آن کشور، می
 . ای وجود دارد در اینجا گرایشی به رفتار توده. مبانی مستحکمی دارد

کراهش دهنرد، سرایر    زیرادی   تاحرد اگر برخی کشورها ارزش پول خرود را  
پرذیری خرود، وادار بره     ازدست ندادن رقابت منظور بهکشورهای منطقه نیز 

که در طول بحران )های تجمیعی  کاهش. شوند کاهش ارزش پول خود می
، خطرر وارد شردن آسریب    543۱، درست مانند دهه (شرق آسیا اتفاق افتاد
 . المللی را تشدید کرد جدی به تجار  بین

 
هرای نجرا  بررای     برنامره : IMFپوول  المللی بیندوق صن های برنامه

هرا و   و سایر سازمان IMFکشورهایی که دچار بحران ارزی هستند، ازسوی
ارائره   هرا  آنها، نه پس از محقرق شردن    کشورها پیش از وقوع این بحران

، با هر میزان از کننده پیشگیریهای  نیست که برنامه مشخصاما . شود می
از بحران ارزی جلوگیری کنند یا خیر، زیرا نیروهای  توانند حمایت مالی می

قوی هستند که امکان جلروگیری از   قدر آن غالباًهایی  محر  چنین بحران
شرد کره الزامرا      می به این شرط اعطا  IMFاعتبارهای. وجود ندارد ها آن

بود، اعمرال شروند    محدودکنندهقاط  ثبا  که شامل سیاست پولی و مالی 
در موارد خاص، برای ماال . شدید نرخ بهره و رکود شد که موجب افزایش

. حتی کشورها را ملزم به دستیابی به مرازاد بودجره کررد    IMFشرق آسیا، 
. هایی موجب افزایش بیکاری شرد و بحرران را تشردید کررد     چنین سیاست

بالفاصرله پرس از شریوع بحرران ارزی، کشرورها را وادار بره        IMF، عمناً
افزایش خروج  این مسئله منجر به که نمودهای مالی آزادسازی بیشتر بازار

، در کشورهایی مانند انردونزی  درنتیجه. تابیت وععیت شد جای بهسرمایه 
، 54۸۸در سرال  . وجود آمرد و کره جنوبی ناآرامی اجتماعی و اعتراعاتی به

IMF  تسهیل قروانین  با به خطاهای سیاست خود اعتراف و تالش کرد که
گذاران به کشورهای کره دچرار    اعتماد سرمایه. بران کنداین اشتباها  را ج

. ، بازنگشررتIMFازسرروی تجویزشررده« داروی»بحررران ارزی بودنررد بررا 
مالی بدون تحمیل  های کمکاما ارائه . تشدید شد« بیماری»برعکس، این 

 شرکل . رسرید  به نظر دشوار می کننده دریافتبرخی شرایط دشوار بر کشور 
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جر به شیوع بحران در شرق آسیا شرد را نشران   مراحل مختلفی که من (5)
سیست  پویایی . اند مسیر اصلی رویدادها با پیکان به نمایش درآمده. دهد می

 . دهد حاوی بازخوردهای بسیاری است که زیربنای این طرح را تشکیل می
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

جفت کردن پول 

یک ارز قوی داخلی با  
شدن جهانی رکود در  

 کشورهای صنعتی

تی و های دول تضمین

خطر اخالقی: المللی بین  

عدم وجود 

 مدیریت ریسک

های  حدس و گمان

ثبات کننده بی  

بحران مستغالت و 

ها بانک  

حمله : تغییر انتظارات

 به ارز

تهدید تخلیه ذخایر ارز 

بحران ارزی: خارجی  

ی سیاست پول

افزایش : محدودکننده

 نرخ بهره

واردات زیاد سرمایه  

جفت کردن پول  

 داخلی به یک ارز قوی

 

 رشد اقتصادی باال

جفت کردن پول  

 داخلی به یک ارز قوی

 

افزایش ذخایر پول 

خارجی در بانک 

مرکزی  

جفت کردن پول  

 داخلی به یک ارز قوی

 

گسترش اعتبارات 

 داخلی

جفت کردن پول  

 داخلی به یک ارز قوی

 
کسری 

یجار حساب  

فساد و 

بازی پارتی  

ای تودهرفتار   
های  برنامه

IMF 

سرایت به دیگر 

 کشورها

جفت کردن پول  

 داخلی به یک ارز قوی

 

گذار به نرخ برابری 

 شناور

جفت کردن پول  

 داخلی به یک ارز قوی

 

کاهش ارزش 

 تجمیعی

جفت کردن پول  

 داخلی به یک ارز قوی

 

حذف مقررات دست 

و پاگیر، آزادسازی 

 بازارهای داخلی

 

های  رکود، درگیری

 اجتماعی

مراحل منجر به (  شکل 

 شیوع بحران در شرق آسیا



 ارزی های انواع مختلف بحران

یکری  . های ارزی موجود است است که دالیل مختلفی برای بحران بدیهی
بودجره پایردار یرا    . شرود  اصول نامطلوب ایجاد می دلیلبه هااز انواع بحران

هرای   ، تورم باال، رشد اقتصادی اند ، یا وجود ریسکجاری حسابکسری 
ای هر  اگرر عردم تعرادل   . گذارنرد  مری  تأثیرخاص بر ارزش ذاتی پول کشور 

دیر یا زود گرذار   -حفظ کردتوان  را نمی کننده ارز تابیتاساسی ادامه یابند، 
شود، زیرا ذخایر ارز خرارجی   بر کشور تحمیل می شناورهای برابری  به نرخ
نسرل   اصرطالح  به های مدلبا  توان میاین نوع بحران را . گردندمیتخلیه 

ن، و فالد و گراربر،  مانند مدل کروگم هایی مدلدر چنین . اول، توعی  داد
شرود، موجرب    مری  ترأمین کسری بودجه پایدار که هزینه آن با چاپ پرول  

تحررت شرررایط . شررود کرراهش در ذخررایر ارز خررارجی بانررک مرکررزی مرری
گذاران به پول داخلی حمله و ذخایر ارز خارجی را  نگری عالی، سرمایه آینده
. کنار گذاشته شود کننده تابیتشود که ارز  که الزم می، چنانکنند میتخلیه 
بهره گرفتن از تفاو  قیمت برین دو یرا چنرد برازار بررای      )آربیتراژ  باوجود

شرود و   کامل، حمله ارزی به اولین زمران ممکرن منتقرل مری    ( کسب سود
از عناصرر   ، در این مدل. یابد کاهش می ارزش نرخ برابری مداوماً آنکه حال

که قیمت سرایه   هرگاهر آن است که د شده  استفادهپذیر  مشابه مناب  پایان
 هرای  مردل در . افترد  به مناب  اتفاق می  گیرد، حمله یشی میپاز قیمت ثابت 

پرذیر در نظرر گرفتره     منراب  پایران   منزله بهبحران ارزی، ذخایر ارز خارجی 
هرای داخلری برا     تعادل شود که عدم نشان داده می ها مدلدر این . شوند می

 . نیستندثابت سازگار  کننده تابیتیک ارز 
تواننرد موجرب بحرران     ه  می خودکارعالوه بر اصول نامطلوب، انتظارا  

دهند که اگر اصول  نسل دوم بحران ارزی، نشان می های مدل. ارزی شوند
در یک بازه خاص قررار داشرته باشرند، بسرته بره انتظرارا  نررخ برابرری         

در . یفترد گذاران، ممکن است که حمله ارزی اتفاق بیفتد یا اتفراق ن  سرمایه
تاب  زیان  کمینه کردندولت با  های سیاستترکیب بهینه  هایی مدلچنین 

انتخراب سیسرت  نررخ     ازجملره شود که اهداف مختلف سیاست،  تعیین می
نسرل اول، اگرر سرایر     هرای  مردل  بررخالف . کند گیری می برابری را اندازه

رد که به نظر آیند، ممکن است که دولت عامدانه تصمی  بگی تر مه اهداف 
 . کننده ثابت را کنار بگذارد ارز تابیت
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 اصول هستند کننده منعکسخودکار شود که فرآیندهای  گاهی استدالل می
بررای مارال،   . و بنابراین توعیحی منطقی برای ایجاد بحران ارزی هستند

بره دسرت آوردن اطالعرا      که هنگامیگذاران ناآگاه،  سرمایه که درصورتی
گذاران زیرر    پذیر است، رفتار سرمایه گزاف امکانای  تنها با صرف هزینه
 خودکرار امرا، یرک فرآینرد    . تواند منطقی باشد ای می را بپذیرند، رفتار توده
قرار  غیر معقوالنهای شامل رفتار  شناسی تودهروان تأثیرممکن است تحت 

اشرتیاق مفررط، هررا  و    »برگر در کتاب برجسته خود به نام  کیندل. گیرد
های فرعی رفتار غیرمنطقی اتفراق   داده است که در بحران نشان« سقوط
 .شود افتد که منجر به شعف و هرا  می می

برا مراحرل مختلرف     تروان  مری هرای فرعری را    برگز بحران به گفته کیندل
 : مشخص کرد

یک شرو  برونری برر سیسرت  اقتصراد کرالن اعمرال        : جایی جابه( 5)
  ؛شود می
تغییررا  مابرت تفروق داشرته      کره  درصورتی: ایجاد رونق اقتصادی( 0)

 ؛باشند
افزایش نقدینگی عرعه اعتبار را تشردید  : گسترش اعتبارا  بانکی( 3)

 ؛کند می
کننرده رواج دارد و   هرای تابیرت   زنی ابتدا گمانه: ها زنی افزایش گمانه( 9)

 ؛رفتار منطقی غالب است
و ثبرا  کننرده    های بری  زنی رفتار غیرمنطقی منجر به گمانه: شعف( 5)

 ؛شود نمایی می  بزرگ
اسرت   یافته افزایشثباتی به حدی  بی: تغییرا  ناگهانی در انتظارا ( 6)

 ؛که تعدیل مداوم دیگر ممکن نیست
فرروش گسرترده کاالهرای سروداگرانه منجرر بره سرقوط        : هرا ( 7)

 . شود می
در  سررعت  بهکند که همه اطالعا  عموم  بازار، که بیان می کارآییفرعیه 
. کنرد  شوند، در همه رویدادهای بازار مالی صدق نمری  نعکس میها م قیمت

رسرد   ها در بازارهای مالی وجود دارند که به نظر مری  بسیاری از نابهنجاری
شوند و ممکن اسرت شرامل    گذاران ایجاد می دلیل احساسا  سرمایهکه به
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 رفتراری،  امرور مالیره  در  سرازوکارهایی چنرین  . رفتار غیرمنطقی ه  باشند
« وفور غیرمنطقی»شیلر در کتاب خود با عنوان . گیرند قرار می رسیموردبر
 جرای بره گرذاران   هرای بیشرتر سررمایه    گیرری  است که تصرمی   کرده اشاره
 .های کمی، بر احساسا  فردی و مشاهدا  تصادفی مبتنی است تحلیل

های اطالعراتی و سروداگرانه را از    بحران توان میدر ارتباط با بحران ارزی 
بحران اطالعاتی با پدیدار شدن اخبار مرتبط منفری کره   . ص داده  تشخی
. دهرد  گذارد، حمله ارزی را توعی  می می تأثیرگذاری نرخ برابری  بر ارزش

هرای ارزی   توانرد منجرر بره بحرران     برای مارال، زوال اصرول کشرور مری    
 اما نکته در اینجاست که آیرا اطالعرا  مربروط بره ارزش    . اطالعاتی شود

و بردین ترتیرب رفترار منطقری      و مررتبط هسرتند   اطمینران  برل قاذاتی ارز 
اطالعرا  نراقص و نامتقرارن،    . یا خیرر  کنند میگذاران را منعکس  سرمایه

 خودکرار های  شود که محر  بحران  انتظاراتیگیری  تواند موجب شکل می
 . کنند میشوند که تحت شرایط خاص، رفتار منطقی را منعکس 

تواند  های غیرمنطقی است که می شامل انگیزههای ارزی سوداگرانه  بحران
اطالعا  مرتبط جدید اندکی قبل از حمله ارزی . نمایی شود منجر به بزرگ

درست پیش از وقروع یرک بحرران سروداگرانه،      درزمانی. آیند نمی دست به
چنین بحرانی در طول زمان و برا  . گیرد هیچ تغییری در اصول صور  نمی

در اینجرا اعمرال    ترأخیر قرانون  . گیررد  کل مری ثباتی سیست  ش افزایش بی
یرک تغییرر    کره  هنگرامی شود که بدین معناست که تا لحظه آخر یعنی  می

کنرد،   افتد و عدم تعادل ذاتی را اصرالح مری   سری  در نرخ برابری اتفاق می
 .شوند های مداوم موععی دنبال می تعدیل

 

 های ارزی اخیر بحران
 :رزی اتفاق افتاده است، چندین بحران اهای گذشتهدههدر 
 مشکال  ناشی از بحرران دیرون در سرال    (: 5445)، بحران مکزیک

های پایدارسازی که مشرتمل برر اقرداما      در مکزیک با برنامه54۸0
، یک معاهده همبستگی میان کارفرمایران،  محدودکنندهپولی و مالی 

بره دلیرل   . تحکری  شرد  کارکنان و دولت و آزادسازی گسرترده برود،   
ای  ، بودجره 544۱دولتی در سال  های بر هزینه شده اعمال محدودیت

تولیرد  ) GDPرشرد   میرانگین  متعادل حاصل شرد و در همران حرال   
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 7در سال بال  شد و نرخ تورم بره   درصد 3واقعی بر ( ناخالص داخلی
 مابرت انردازهای   چشر   5449ترا سرال   . سال کاهش یافت در درصد

تشردید   OECDو  NAFTAاقتصادی که با عضرویت مکزیرک در   
خرارجی   مرد   کوتاهشده بود، منجر به ورود حج  عظیمی از سرمایه 

کننرده خزنرده در مقابرل دالر آمریکرا      مکزیک از یک ارز تابیت. شد
ثابت شد اقداما  مربوط به کراهش ارزش   که آنجایی از. استفاده کرد

واحرد پرول   )پول برای حذف تفاو  نررخ بهرره کرافی نیسرت، پرزو      
ایرن امرر موجرب    . دگذاری ش ا شرایط واقعی ارزشب مجدداً( مکزیک

افرزایش نررخ   . شرد  جاری  حسابو رشد کمبود  پذیری کاهش رقابت
موجررب تخلیرره موجررودی سرررمایه  5449بهررره در آمریکررا در سررال 

تجدیرد دیرون    منظرور  بره مکزیک و خروج آن از کشور شد و دولرت  
الر شرده برا د   شراخص گرذاری  خارجی خود، وادار به انتشار تعهردا   

tesobonos (هرای مکزیرک در سرال     نوعی اوراق قرعه که بانک
ثباتی سیاسری و   این مشکال  به همراه بی. شد( منتشر کردند 5449

گیرانرره پررولی و مررالی پرریش از انتخابررا      آسرران هررای سیاسررت
جمهوری، منجر به حمال  سوداگرانه علیره پرزو شرد کره ترا       ریاست

امررا . درصررد کرراهش داد 3۱ارزش آن را  5445اوایررل ژانویرره سررال 
 . بینی نکرده بودند بازارهای مالی، بحران ارزی را پیش

 کشورهای شرق آسیا سالیان متمادی نرخ (: 5447) بحران شرق آسیا
واقعی بسیار باالیی را تجربه کردنرد و بره مرازاد بودجره      GDPرشد 
. پرایین برود   همچنران نرخ تورم  که درحالیدست یافتند،  توجهی قابل

کننرده ثابرت در مقابرل دالر آمریکرا      رها از یرک ارز تابیرت  این کشو
سررمایه بره شرکل     خصوصراً ورودی زیاد سرمایه، . کردند استفاده می
موجب انباشت اعتبارا  و رونق بازارهرای مسرتغال  و     اوراق بهادار،
هرای عرمنی،    توسرط تضرمین   ایجادشرده خطر اخالقی . سرمایه شد

بر سیست  بانکی موجرب رد  مدیریت ریسک ععیف، و فقدان نظار  
هرای مسرتغال  و    منجر به بحرانکردن بسیاری از اعتبارا  شد که 

زیرادی از انحصرار در    به همراه میرزان بازی  فساد و پارتی .بانکی شد
در بهرار  . پذیری کشورهای شرق آسریا را تشردید کررد    آسیب ،صنعت
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 ، بحران ارزی در تایلند آغاز شد و برا کراهش ارزش برا    5447سال 
به فیلیپرین، مرالزی، انردونزی و     سریعاًاین بحران ( واحد پول تایلند)

سرایت کردن عاملی مه  بود، زیرا . سرانجام کره جنوبی سرایت کرد
از . کشورهای شرق آسیا با مشرکال  مشرابهی مواجره بودنرد     تمامی

، ارزش واحردهای پرولی ایرن    544۸زمان آغاز بحران تا مار  سال 
روپیره انردونزی    ،کاهش یافت و تنها استانا درصد 5۱کشورها حدود 
. از ارزش خود را در مقابرل دالر از دسرت داد   درصد ۸۱بود که حدود 

 .بینی نکرده بودند در این مورد ه  بازارهای مالی بحران را پیش

  544۱روسیه با گذار به اقتصاد بازار در سرال  (: 544۸)بحران روسیه ،
اری از صرنای  و محصروال    با مشکال  جدی مواجه شد، زیرا بسری 

نشانه بحران عمیق اقتصرادی نررخ براالی    . بودند شده  منسوخ ها آن
واقعی، افزایش کسرری بودجره و کراهش مرازاد      GDPتورم، کاهش

تغییرا  مکررر دولرت ایرن عردم اطمینران را      . های جاری بود حساب
 باروبل با استفاده از محدوده نرخ برابری  5445در سال . افزایش داد

جدیرد   هرای  فرصرت حمایرت دول غربری و   . ر آمریکا جفرت شرد  دال
گذاری منجر به جریان شدید سرمایه بره شرکل اوراق بهرادار     سرمایه
هرای دولتری    گرذاران مقرادیر هنگفتری از حوالره     ، زیرا سررمایه گردید

(GKOهررا ) 544۸مرراه او  سررال   آغررازدر . را خریررداری کردنررد ،
دیر هنگفتری از سررمایه   شکنندگی اقتصاد روسیه منجر به خروج مقرا 

روزه اعالم شد  4۱االجل  برای بازسازی دیون روسیه یک عرب. شد
 شرناور او  نررخ برابرری    0۸در . که فشار شدیدی بر روبل وارد کرد
درصرد از ارزش روبرل کراهش     5۱اعالم شد و در عرر  چنرد روز   

 . یافت

 اقتصاد برزیل در طی سرالیان متمرادی دچرار    (: 5444) بحران برزیل
  رقمری  چهرار نررخ آن   5449ورم باال و پایدار بوده است که در سال ت

که شرامل اصرالح   ( پالنو رئال) پایدارسازیبا کمک یک برنامه . شد
کاهش یافت و بودجه دولت  سرعت بهپولی و اقداما  مالی بود، تورم 

رزیررل بره نرام رئررال برا یررک ارز    واحررد پرولی جدیرد ب  . متعرادل شرد  
کراهش   کره  ازآنجرایی . الر آمریکا جفرت شرد  د باکننده خزنده  تابیت
 مجردداً واحد پول برزیل کافی نبود بره شرکل رئرال     گام به گامارزش 
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اتفاق افتاد  جاری حساب، کسری شدید در درنتیجهگذاری شد و  ارزش
. گردیرد کسری بودجره عظیمری ایجراد     ،دلیل فقدان قواعد مالیو به

دنبال کردن  رغ به .دچار شد« کسری دوگانه»بدین ترتیب برزیل به 
که منجر به افزایش شدید نرخ بهره شرد،   محدودکنندهسیاست مالی 

 5444در ژانویه سال . وجود آمداتالف سنگین ذخایر ارزی خارجی به
صور  گرفت و پول برزیل در  شناورهای برابری  نرخ سویحرکتی به

 . از ارزش خود را از دست داد درصد 9۱عر  دو هفته 

 در طی سالیان متمادی دچرار   اکوادوراقتصاد  (:0۱۱۱)ور بحران اکواد
بره بعرد، کسرری     5446از سال . تورم باال و رشد اقتصادی اند  بود

دلیرل فشرار روزافرزون    به. به سطوح بسیار باالیی رسید جاری حساب
خزنرده   کننرده  تابیرت به پول اکوادور نرخ کراهش ارزش ارز   واردشده
. افزایش یافت قابل دالر آمریکا مداوماًدر م( واحد پول اکوادور)سوکر 
، ذخایر ارز خارجی به نصف تقلیل پیدا کررد و  5444تا  5447از سال 

بانک مرکزی تصمی  گرفت کره نررخ برابرری     5444در فوریه سال 
از ارزش  درصرد  9۱سروکر در عرر  دو هفتره    . را اعمال کند شناور

 توجرره قابررل دلیرل برداشررت برره. خرود را در مقابررل دالر از دسررت داد 
های تجاری به مد  یک هفتره تعطیرل شردند ترا از      ها، بانک سپرده

 5444اکروادور در سرپتامبر سرال    . بروز بحران بانکی جلوگیری شرود 
. توانست سود اوراق قرعه بررادی را بپرردازد   ورشکسته شد، زیرا نمی

دلیل غیرممکن بودن تابیت سوکر، دولت تصمی  گرفت کره پرول   به
دالر جایگزین کند و بردین ترتیرب اسرتفاده از دالر در     ملی خود را با
 . آغاز شد 0۱۱۱سپتامبر سال 

دلیل عدم به عمدتاًهای ارزی در روسیه، اکوادور و برزیل  بحران که درحالی
برود و   خودکرار بود، بحران مکزیک، بحرانی  شده ایجادهای بنیادین  تعادل

ان سروداگرانه در نظرر   یرک بحرر   عنروان  به توان میبحران شرق آفریقا را 
خطر اخالقی قرار داشرت کره ابتردا موجرب بحرران       تأثیرگرفت که تحت 

 . منجر به بحران ارزی شد سپسو  ها بانکمستغال  و 
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 (5)هرای مهر  بحرران ارزی در کشرورهای نوپرا در جردول        برخی از جنبه
بحران ارزی مشتمل بر مراحل مشابهی اسرت، کره در   . است شده  خالصه
نمرایش داده   (5) جردول یف شدند و برای بحران شررق آسریا در   باال توص
 .شدند

  
 توانند از بروز بحران ارزی جلوگیری کنند اقداماتی که می

متحرر  و   کامالًالمللی  در بازارهای مالی، سرمایه بین سازی جهانیبا رشد 
زنری افرزایش    انرد و امکران گمانره    ثبرا  شرده   بسیار بی مد  کوتاهسرمایه 

های بازار را در صور  پدیدار  عدم تعادل که درحالی. یافته استچشمگیری 
بهبرود  ( کننرده  تابیت)  زنی با گمانه توان میشدن اطالعا  جدید و مرتبط، 

، خودکرار  سرازوکارهای  وسریله  بهتواند  ثبا  کننده می بی  زنی بخشید، گمانه
 اقتصادهای براز تحرت شررایط   . مشکالتی جدی برای اقتصادها ایجاد کند

. جهرانی، دسرتخوش تغییرررا  سرری  بازارنررد کره فاقررد اصرطکا  اسررت     
اقتصرادی   ایرن نظرام  اسرت،   شرده  دادهنشران   آتری که در ماال  طور همان
در قررن نروزده    . ا  شودثب پویای مکانیکی، بی یها سامانهد تواند مانن می

در . پیردا کررد   تروجهی  قابل های چرخ با کاهش اصطکا  بهبرود بلبرینگ
کننده نیروی گریرز   دلیل کنترلیشرفت فنی، موتورهای بخار بهمسیر این پ

ثبا  از خود نشان دادند که مان  انتقال راحت نیررو بره    از مرکز رفتاری بی
تنها راه اصالح ایرن مشرکل اعمرال مجردد اصرطکا  در      . شد ها می چرخ

شرود و   پویا اعمال می یها سامانهدر  عموماًاین یافته . ها بود بلبرینگ چرخ
یزانری حرداقل از اصرطکا  الزم    دهد که برای تضمین ثبرا ، م  شان مین

 .است
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  جدول 

 های ارزی اخیر مقایسه بحران

 
به  توان میجای دادن مجدد اصطکا  در سیست  اقتصاد جهانی،  منظور به

شد،  ها در شیلی اعمال می وع  مالیا  بر واردا  سرمایه اندیشید که سال
مالیا  )ایه یا وع  مالیا  تراکنش بر ارز خارجی از کنترل سرم توان مییا 

که توبین بیان کررده اسرت،    طور هماناستفاده کرد و بدین ترتیب، ( توبین
مالیرا  برر واردا     .گذاشرت  ابرر کارآمرد  چوب الی چرخ بازارهای مرالی  

در شررایط مسراعد مران  از ورود     تروان  مری ن مزیت را دارد کره  ای  سرمایه
با مالیا  بر صادرا  سررمایه یرا کنتررل سررمایه      کهآن حالسرمایه شد، و 

در مالیا  تروبین  . ممانعت از خروج سرمایه در شرایط نامساعد دشوار است
هرای ارز خرارجی اخرذ     ترراکنش  تمامیدرصدی اند  ولی ثابت از مقادیر 

شود که باید با نرخ یکسان برای همه نوع تراکنش و در همه کشرورها   می
المللری   گرفتن این حقیقت که رسیدن به توافقی برین  با درنظر. اعمال شود

رسد که وع  چنین مالیراتی در   در این مورد دشوار خواهد بود، به نظر نمی
 مجردداً کنترل سرمایه که در مرالزی و روسریه   . بینی باشد آینده قابل پیش
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تواند در محافظت کشور در مقابل خروج مقادیر عظی   است، می شده اعمال
امکران، ایرن    محر   بهنگام بروز بحران ارزی مفید باشد، اما سرمایه در ه

. منفری نگرذارد   ترأثیر پذیری کشرور   نوع کنترل باید حذف شود تا بر رقابت
، ماننرد یرک   کننرده  محافظرت و بدون اقداما   سریعاًبازارهای محلی نباید 

های سرمایه، مدیریت  ، الزاما  نسبتها بانکسیست  نظارتی مناسب برای 
مرالی   مؤسسا الزم است که . های دفترداری، آزاد شوند دستگاهریسک و 

 .موجود اصالح شوند مؤسسا جدیدی ایجاد یا 
اجازه داده شود تا بدون صدور مجروز   ها بانکداخلی و  های شرکتنباید به 

 هرای  سازماندیون خارجی سنگین . ازسوی دولت، پول خارجی وام بگیرند
هرای مرکرزی در     خرایر ارزی بانرک  داخلی یکی از عوامل اصرلی تخلیره ذ  

هرای عرمنی کره     الزم اسرت کره تضرمین   . های ارزی است جریان بحران
. شروند، کراهش یابنرد امرا نبایرد حرذف شروند        موجب خطر اخالقری مری  

نبایرد برر نجرا  سررمایه چره      ( داخلی و خارجی)گذاران خصوصی  سرمایه
المللری   نهای نجا  بری  غیرمستقی  توسط برنامه طور بهتوسط دولت و چه 

. ها را متحمرل شروند   متکی باشند، بلکه باید درصور  بروز بحران، ریسک
هرای   های خارجی خواسته شود کره مهلرت پرداخرت وام    آنگاه باید از بانک

 .بدهکاران داخلی را تمدید کنند
میزانی . قرار گیرد موردحمایتجفت کردن پول داخلی نباید در همه شرایط 

اجتناب از بحرران   منظور بهرابری در مراحل اولیه پذیری در نرخ ب از انعطاف
گذارانی کره ممکرن    این امر به انتظارا  سرمایه عمناً. ارزی، مطلوب است

است مشکو  شوند و پول داخلی را با ارز خارجی مبادله کنند نیز بسرتگی  
وجررود نداشررته باشررد،  ای شرده  تابیررتاگرر قرررار باشررد کره هرریچ ارز   . دارد

مابرت ارز   ترأثیرا  صور ، ی  خواهند بود، اما در اینهای ارزی مال بحران
رشد اقتصرادی را   یمانند تابیت اقتصاد درمورد تورم باال یا ارتقا  شده تابیت
 . دست آوردتوان به نمی

از  انرد  عبرار  وجرود دارنرد کره      شرده  تابیتاما اشکال مختلفی از ارزهای 
ارزی یا دالری کرردن   ،تثاب  شده تابیتخزنده، ارزهای   شده تابیتارزهای 
بررای مارال   )خزنده که در آمریکرای الترین     شده تابیتارزهای . واحد پول

قرار گرفتند، امکان کاهش اند  ارزش پول  مورداستفاده( برزیل و مکزیک
ر ساختند و بردین ترتیرب احتمرال    تورم میس فشار تحتبرای کشورهای  را
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مبنای پولی باید همواره  نکرد برای ارزی. های ارزی را کاهش دادند حمله
صد در صد توسط ذخایر ارزی خارجی بانک مرکزی پوشش داده  صور  به

، (کنگ و آرژانترین   برای ماال هنگ) کردن رسد که ارزی به نظر می. شود
ثابت   شده تابیت، در مقایسه با ارز موردنیازدلیل میزان بیشتر قواعد پولی به

 تروان در مرورد ارزی   های ارزی را نمی اما حمله. بیشتر مستعد بحران باشد
( M2یرا   M1بررای مارال   )حذف کرد زیرا عرعره پرول    کردن واحد پولی

. شرود  پوشرش داده نمری   یرک  بره  یرک  صرور   بهتوسط ذخایر ارز خارجی 
شود  دهد، از سیاست پولی منصرف می انجام می دالری سازیکشوری که 

دالری اما کشوری کره   .شود که تنها از سوی کشور دارای ذخیره تعیین می
کند، ممکن است کره در بره دسرت آوردن ارز ذخیرره      را انتخاب می شدن

 . برای شکوفایی و توسعه دچار مشکل شود
 باید مقابله صور  گیررد و انحصراری کرردن صرنای      بازی  فساد و پارتی با

در کررره جنرروبی یررا ( ای کررره ای خوشرره هررای شرررکت)هررا  چررایبول ماننررد
دلیل اعتبارها نباید به. بزرگ مختلط در اندونزی، باید پایان یابد های شرکت

 . اعطا شوند کارآییروابط شخصی اعطا شوند، بلکه باید بر مبنای 
هرای میران    هرا و شرباهت   درمرورد تفراو   اطالعا  بهترری   که درصورتی

. سرایت بحران را کاهش داد توان میکشورها در دستر  عموم قرار گیرد، 
هرا   هرای صرنای  و دولرت    گیرری  شفافیت بیشتر درمورد پیوندها و تصرمی  

 . گذاران به یک کشور خاص را افزایش دهد تواند اعتماد سرمایه می
اعمرال اقرداما     رغر  بره و  اما، با درنظرر گفرتن شررایط طبیعرت انسران     

 .کامل از بحران اجتناب کرد طور بهتوان  کننده، همواره نمی پیشگیری

 

 

  

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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 ها سرمایهنمایی کلی از پدیده فرار 

1غیرقانونیمالی  های گردشو   

 

 

 

 

                                                           
1.http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/anti-

corruption/a-snapshot-of-illicit-financial-flows-from-eight-developing-coun.html 
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درباره چه سخن : مالی غیرقانونی های گردشفرار سرمایه و 

 ؟گوییم می
برخی تعاریف بر عوامل ریسک . ه پیچیده و مشکل استتعریف فرار سرمای
. دارنرد  تأکیرد اصرلی فررار سررمایه،     هرای  محر  عنوان بهو اوراق بهادار، 

براسا  این دیدگاه، فرار سرمایه عبار  است از خروج قانونی یا غیرقانونی 
یرا   مبرد  ی سیاسی یرا اقتصرادی براال در کشرور     ثبات بیدلیل مناب  مالی به
نیرز  « پول داغ»گاهی به آن . مایه بیشتر در کشور مقصد استبازگشت سر

تعریفری دیگرر، فررار     در(.  Cuddington,1986-1987) شرود  میاطالق 
مناب  مالی بین یک کشور و سرایر کشرورهای    نشده  ثبتسرمایه به انتقال 

فرار سرمایه منابعی را شرامل  (. 54۸5بانک جهانی، ) شود میجهان اطالق 
مبادال  تجاری و مالی بین مردم و همتایان خارجی،  نتیجهدرکه،  شود می

در آمارهای  ها آنیا قرار است وارد شوند ولی استفاده از  اند شدهوارد کشور 
 .رسمی کشور قابل رهگیری نیستند

؛ گیرنرد  مری مهمی از مشکل فرار سرمایه را نادیده  مؤلفهبیشتر این تعاریف 
ت غیرقانونی منراب  ازطریرق دزدی،   ی که ناشی از برداشهای سرمایهخروج 

ایرن پرول   . اشتباه تجاری است گذاری قیمتچپاول اموال عمومی، فساد و 
ثبت و عبط نشود و درآمدهای حاصل از سررمایه   مبد قرار است در کشور 

اصرطالح  . گرردد  برنمری  مبرد  بره کشرور    معموالًفراری در خارج از کشور 
راری عبررار  اسررت از متررداول برررای توصرریف ایررن نرروع از سرررمایه فرر  

 .«مالی غیرقانونی های گردش»
 سایه تسهیل المللی بینمالی گردش غیرقانونی سرمایه توسط یک سیست  

حقوقی رازداری مالیراتی   های نظام، مرزی برونمراکز مالی  ویهه به، شود می
 سرازد  مری را قرادر   ها شرکتاین سیست  افراد و . «مالیاتی های پناهگاه»یا 

، در انرد  شرده مجرمانره انباشرت    های فعالیت درنتیجهکه اغلب  ثروتشان را،
رازداری برانکی و قروانین مرالی     در گرذاری  سرمایهخارج از کشور ازطریق 

 .ف حفظ کنندععی
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در هشوت کشوور    غیرقوانونی موالی   هوای  گوردش نگاهی به 

 :توسعه درحال
( هرا LCD) یافتره  توسعهو کمتر  درآمد ک در دهه گذشته، بیشتر کشورهای 

در طرول  . اند رساندهدر عملکرد اقتصادی را به ثبت  یمستمر هایپیشرفت
برررای  (GDP)، رشررد تولیررد ناخررالص داخلرری 544۱و  54۸۱ هررای دهرره

و  0۱۱۱ های سالدرصد بود؛ بین  0.7 مجموعاًساالنه  درآمد ک کشورهای 
بانرک  )درصرد رسرید    5.3شد و به سراالنه   دو برابر تقریباً، این رق  0۱55
 های چالشاین پیشرفت، فقیرترین کشورها هنوز با  رغ  به(. 0۱50نی، جها

از  مرورد انحراف بسریار از یرک یرا چنرد      ازجمله، اند مواجهجدی  ای توسعه
 (.MDG)اهداف توسعه هزاره 

 هرای  چرالش جهت مواجهه با ایرن   توسعه درحالبرای کمک به کشورهای 
سرمت تمرکرز برر     بره  المللری  برین ، گفتگوهای سیاسرت ملری و   ای توسعه

چگونگی تحریک مناب  مالی داخلی و خارجی بیشتر در حمایرت از توسرعه   
و  هرا  کمکافزایش سط   صور  بهبخشی از این موعوع . اند داشتهتمرکز 
کمرک  . اسرت  شرده   انجرام این کمک  تأثیرگذاریها برای افزایش محر 
-از طرف اعضای کمیته کمک به توسعه( ODA)رسمی خالص  ای توسعه
برره کشررورهای ( OECD-DAC)کرراری و توسررعه اقتصررادی هم آنازمسرر

دو بره  میلیرارد دالر   59.5از  0۱5۱و  0۱۱۱ هرای  سرال آفریقای سیاه بین 
، 0۱5۱ثابرت   هرای  قیمرت ). رسریده اسرت  میلیرارد دالر   04.5یعنی ، برابر

OECD-DAC ،0۱50( ) است یافته کاهشگرچه از آن زمان.) 
مرالی   هرای  گرردش  ویرهه  بره و  سررمایه  ، توجه کمتری به فرارحال درعین

جمعری را   هرای  ترالش و  بلعنرد  میغیرقانونی شده است که مناب  اند  را 
برده  سؤالزیر  شد  بهبرای دستیابی به توسعه پایدار در فقیرترین کشورها 

 .است
مرالی غیرقرانونی در هشرت     هرای  گردشاین موعوع پهوهش اخیر درباره 

 547۱)در چهار دهه گذشته ( هاLDC) افتهی کمتر توسعهو  درآمد ک کشور 
بنگالدش، بولیروی،  : از اند عبار این کشورها . کند میرا خالصه ( 0۱5۱تا 

برشری از   نوشرتار ایرن   .، گینه، نپال، سیرالئون، تانزانیرا و زامبیرا  عاج ساحل
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در ایرن هشرت    یمرالی غیرقرانون   هرای  گردشاصلی  های محر میزان و 
 . کشور است

 ای پدیدهفرار سرمایه و گردش مالی غیرقانونی  دهد مین پهوهش نشااین 
. در هر هشت کشور تحت بررسی است -البته به میزان متفاو  -فراگیر 
، ولی نفس این ای  بودهدر بیشتر کشورها  فرار سرمایه شاهد افزایش اخیراً

این بدین معناست که عوامل زیرساختی وجود . پدیده چیز جدیدی نیست
در . شوند میب تداوم خروج غیرقانونی سرمایه از این کشورها دارند که موج
آزادسازی تجار  در بستر قوانین : از این عوامل نام برد توان میاین میان 

ععیف و حاکمیت ععیف، وابستگی به مناب  طبیعی، حاکمیت ععیف و 
 ....ست  مالی و حساب سرمایه ومحیط نهادی، قوانین ناکارآمد سی

دربراره فررار سررمایه و    ( UNDP)مه توسعه ملل متحد هدف پهوهش برنا
ایجاد آگاهی نسبت ( 5: )شود میگردش مالی غیرقانونی سه جنبه را شامل 

پهوهشری و   هرای  ظرفیرت ایجراد  ( 0)در فقیرترین کشورها؛  مسئلهبه این 
( 3)تحلیلی درباره فرار سرمایه و گردش مالی غیرقرانونی در سرط  ملری؛    

و کمک به گفتگوی سیاسی درون کشرورهای   بردیراه های گزینهبررسی 
مرالی   هرای  گرردش د موجرب  توان میکه  هایی محر بر سر  توسعه درحال

 .غیرقانونی شود و جلوگیری از نشت مناب  محدود از این کشورها
 

چرا برایمان مهم : مالی غیرقانونی های گردشفرار سرمایه و 

 است؟

بر پیشرفت توسعه  منظرمالی غیرقانونی از چند  های گردشفرار سرمایه و 
 .گذارند می تأثیرانسانی 

 ،فرار سرمایه، ازطریق از بین بردن پایه مالیاتی، بسیج مناب   نخست

این اتفاق ازطریق انتقال غیرقانونی سرمایه . کند میداخلی را تضعیف 
شخصی به خارج از کشور، فررار مالیراتی و اجتنراب مالیراتی توسرط      

 .دهد میو اختال  درآمد دولت رخ  ها شرکتص و اشخا

 ،ای توسرعه  هرای  کمرک فرار سرمایه موجب وابستگی بیشتر به  دوم 

 .شود میمنفی آن بر بسیج مناب  داخلی،  تأثیرا  درنتیجهرسمی، 
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 ،د توانرر مرریمررالی غیرقررانونی  هررای گررردشفرررار سرررمایه و  سوووم

اقتصادی کنردتر  داخلی را کاهش دهد و منجر به رشد  گذاری سرمایه
 .کند میبرای کاهش فقر را کند  ها تالشخود  نوبه بهشود که 

 ،کاراییعدم برونداد  تا حدیفرار سرمایه یک نشانه است و  چهارم 

این فرار نتیجره  . است المللی بینو نظام مالی  مبد حاکمیت در کشور 
فساد، قوانین ناکارآمرد و اجررای عرعیف قروانین در سرطوح ملری و       

 .است للیالم بین

 ،تشدید کنرد، زیررا    د نابرابری راتوان میفرار سرمایه همچنین  پنجم

کمتری را نسبت به شرهروندان فقیرر، کره امکران      ثروتمندان مالیا 
. شوند میدر خارج از کشور را ندارند، متحمل  شان داراییپنهان کردن 

تروزیعی مضرر مشرابهی     تأثیرا ، قانونی استاجتناب مالیاتی، گرچه 
، طبقه متوسط و فقرا درواق  مصرف خردما  عمرومی   درنتیجه .دارد

 .دهند مییارانه  ها آنتمندان را به وتوسط ثر

 ،فرار سرمایه همچنین از طریق افت نررخ تبرادل، کره فررار      ششم

، دارای اثررا   کنرد  مری یرا آن را تشردید    شرود  میسرمایه موجب آن 
فت پول ملی اگرچه صاحبان سرمایه خروجی در مقابل ا. توزیعی است

 هرای  هزینره مصون هستند، آنان که ثروتشان در داخل کشرور اسرت   
 .شوند میکامل این افت را متحمل 

 ًاقتصاد سیاسی مهمری، از طریرق    تأثیرا فرار سرمایه دارای  ،نهایتا

با انباشت ثرو  غیرقانونی از راه فررار  . بر توزی  قدر ، است تأثیرش
ر  را تصراحب کننرد کره    نرد قرد  توان مری سرمایه، نخبگران سیاسری   

برر   ها مالیا به مشکال  بیشتر برای حکومت، جهت وع   سرانجام
 .انجامد می، وکارها کسبشهروندان و 
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کشوور  مالی غیرقانونی در هشوت   های گردشفرار سرمایه و 

 ؟گویند میچه  ها داده: توسعه درحال

های فررار  روند زمینه درتفاو  ذاتی بین کشورها  دهنده نشاناین پهوهش 
 هرای  ییر دارامالی غیرقانونی و نیز الگروی انباشرت    های گردشسرمایه و 
 .ستا شده خارجغیرقانونی 
برا دالر ثابرت   ) دارایری ، مجموع واقعری  0۱5۱تا  547۱ های سالدر طول 
مقیرا   . میلیرارد دالر برود   557مبلر    موردمطالعهدر هشت کشور ( 0۱5۱

مقیا  استاندارد برود کره در آن   برای رسیدن به این تخمین  مورداستفاده
خالص سررمایه برین یرک     نشده ثبت های گردش عنوان بهسرمایه خروجی 

 .شود میکشور و بقیه جهان محاسبه 
میانگین ساالنه فرار سررمایه در ایرن هشرت کشرور را برین       0و  5نمودار 
درصردی از تولیرد    عنروان  بره و نیز فرار سررمایه   0۱5۱تا  547۱ های سال

 . دهد میرا نشان  0۱5۱لی ناخالص داخ
 

 میانگین ساالنه فرار سرمایه به دالر:  نمودار                                            1 1  در سالبه درصد  GDPفرار سرمایه از :  نمودار  

 
مرالی غیرقرانونی در ایرن کشرورها از      های گردش وفرار سرمایه  های پدیده
نپرال کره خرالص     جرز  به، اند قرارگرفتهدنظر اخیر م های سالتا  547۱دهه 

، بررای  عالوه به. اند بودهمنفی  544۱ها تا میانه دهه در اکار سال ها گردش
در دو دهره گذشرته    ای مالحظره  قابرل  طرور  بره بولیوی و نپال، فرار سرمایه 

 .افزایش داشته است
فرار سرمایه به نسبت حج  اقتصاد در این هشت کشور تحت بررسی بزرگ 

بنگالدش در  حد، جم  فرار سرمایه واقعی از ترین پاییندر (. 5جدول )ست ا
را نشان  0۱5۱درصد تولید ناخالص داخلی در سال  3۱.9چهار دهه گذشته 
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درصد تولید ناخالص داخلری در   503.6در باالترین حد، این نسبت . دهد می
 .سیرالئون است

 
برار سرنگین    دهنده نشاننتایج همچنین 

مررردم . فرررار سرررمایه بررر مررردم اسررت 
 0.۸3۸میانگین هزینه  طور به عاج ساحل

. نرد کن مری دالری فرار سرمایه را تحمل 
دالر در  5.565این هزینه با درآمد سرانه 

یعنی فرار . است مقایسه قابل 0۱5۱سال 
سره   تقریبراً سرمایه در طرول ایرن دوره   

ی در عراج  ساحلبرابر درآمد متوسط یک 
ایرررن نسررربت در . اسرررت 0۱5۱سرررل 

 5۱ تقریبراً ترا   6)سیرالئون باالتر اسرت  
: با فر  حج  کوچک اقتصرادش ( برابر

دالر  5.7۱9ازای هر نفر فرار سرمایه به 
 .بود 0۱5۱در سال 

 مردنظر گینه، همه کشورهای  استانای به
از بقیه کشرورهای  « بستانکاران خالص»

، برره ایررن معنررا کرره   باشررند مرریدنیررا 
، کرره توسررط موجررودی هایشرران دارایرری

، از میزان تعهداتشان شود مینشان داده ( با سود ترکیبی) شده خارجسرمایه 
ای دنیا، که از طریق موجودی بدهی خارجی در سرال  در قبال سایر کشوره

بازگرداندن حتی کسرری از ایرن   . رود می، فراتر شود می گیری اندازه 0۱5۱
خارجی  های بدهید این کشورها را قادر کند تمامی توان می کشورثرو  به 

 .خود را تسویه کنند
 

 

 

 

فرار سرمایه به ازای هر :  جدول 

1 1 نفر در سال   

 

 دالر آمریکا

عاج ساحل  ۸3۸/0  

 556 گینه

7۱9/5 سیرالئون  

 307 تانزانیا

336/5 زامبیا  

 0۱5 بنگالدش

67۸/5 بولیوی  

 397 نپال
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 اصلی فرار سرمایه های محرکو  ها مؤلفه
ن است کره  ای  سرمایهفرار  یابی ریشهو ملی برای  جهانی های تالشچالش 
سرمایه از اقتصراد یرک    چگونه، دیگر عبار  به. آن تبیین شود های محر 
چیسرتند؟ رونردهای    هرا  نشرت و اسباب اصلی ایرن   کند می« نشت»کشور 

؟ و چگونره  انرد  توعی مشهود افزایشی و کاهشی فرار سرمایه چگونه قابل 
رین در معرر  فررار سررمایه هسرتند؟ ایرن      بعضی کشورها بیشتر از سرای 

 .افکند میپهوهش پرتوی جدید بر این موعوعا  
ارائه ( 0)؛ ها پرداختنشت تراز ( 5: )از اند عبار مجاری اصلی فرار سرمایه 

اشتباه وارداتی؛  برگ خریدهایارائه ( 3)اشتباه صادراتی؛  برگ خریدهای
نشان  3ناصر در نمودار اهمیت نسبی این ع. گزارش نشده های حواله( 9)

 .است شده داده
ها سرمایهی فرار ها مؤلفه: 1نمودار   

 
 :شوند می بندی طبقهزیر  های مقولهکلیدی فرار سرمایه به  های محر 

 ساختاری اقتصاد کشور؛ های ویهگی 

 عوامل مرتبط با محیط اقتصاد کالن و سیاست اقتصاد کالن؛ 

  بخرش   گرذاری  هسررمای در ریسک و بازگشرت بره    مؤثرعوامل
 خصوصی؛

 عوامل سیاسی و حاکمیتی 

خراص   هرای  ویهگری نخست، برخی از کشرورها ممکرن اسرت، بره دلیرل      
از  انرد  عبرار   هرا  مشخصره این . اقتصادشان، در معر  فرار سرمایه باشند

به همرراه آزادی تجراری   ( و نوعی وابستگی به مناب  طبیعی)فراوانی مناب  
از کشرورهای   شده ارائهرواق  شواهد د. در فضای حاکمیت و قوانین ععیف

نفت و مرواد معردنی    ازنظرکه کشورهای غنی  دهد میآفریقای سیاه نشان 
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، Ndikumana and Boyce)در صدر فهرست فررار سررمایه قررار دارنرد     

2011a ،2011b ،2012 ؛Boyce and Ndikumana ؛UNDP 2011.) 
 برگ خریدارائه برای اختال ، دزدی، و  هایی فرصتموهبت مناب  طبیعی 

و صرادرا    برداری بهرهدخیل،  های تراکنشتقلبی با توجه به حج  باالی 
 مندی بهرهتوجه داشته باشی  که ص رف  حال بااین. کند میاین مناب  فراه  

، بلکه قوانین دهد میاز مناب  طبیعی کشور را در معر  فرار سرمایه قرار ن
ن منرراب  هرر  دخیررل عرعیف، حاکمیررت بررد و نبررود ظرفیررت مرردیریت ایرر 

در دنیا نیرز بسرتر امنری بررای      رازدارانهحقوقی  های نظام، عالوه به.هستند
 .کنند میادامه اختال  مناب  طبیعی فراه  

دولت در سیاست اقتصاد کرالن برر    های گزینهدوم، محیط اقتصاد کالن و 
حقیقری برین    گرذاران  سررمایه آن، برر گزینره    تبر   بره و  گذاری سرمایهجو 

عملکرد اقتصادی قوی بازتاب . گذارند می تأثیرداخلی و خارجی  های دارایی
د جلوی فرار سرمایه توان میداخلی است و  گذاری سرمایهبازگشت مابت به 

، بررد  میرا باال  گذاری سرمایهدر مقابل، تورم باال و متغیر ریسک . را بگیرد
ی کسرری بودجره زیراد و نررخ براال     . شرود  میکه خود مشوق فرار سرمایه 

نرد موجرب فررار    توان مری داخلری هسرتند و    گرذاری  سرمایهمالیا  نیز مان  
 .سرمایه شوند

برر بازگشرت بره     مرؤثر قرانونی، عوامرل    شرده  کسرب سوم، در مورد وجوه 
یا خارجی و  گذاری سرمایهبخش خصوصی نیز بر تصمی  به  گذاری سرمایه
: از انرد  ار عبر برخری از ایرن عوامرل    . گذارنرد  می تأثیرفرار سرمایه  بالطب 

تفاو  نرخ سود واقعی بین یک کشور و سایر کشورهای جهان، نرخ واقعی 
ی اقتصراد  هرا  مشخصره تبادل، کیفیت زیرساخت، سرمایه انسرانی و دیگرر   

، و محریط عمرومی   گذارند می تأثیرتولید  های هزینهداخلی که بر تجار  و 
 .وکار کسب

 ترأثیر سررمایه   ، محیط سیاسی و حاکمیتی یرک کشرور برر فررار    درنهایت
رفرتن ثررو  شخصری از     از بینسیاسی ریسک  ثبا  بیمحیط . گذارد می

حاکمیت ععیف . برد میاموال را باال  آمیز خشونتطریق مصادره یا تخریب 
تجاری تقلبی و قاچاق کاال  برگ خریدمناب  ملی، ارائه  نیز دزدی، اختال 

مرالی   هرای  دشگرکه همگی موجب  کند میو سرمایه از مرزها را تسهیل 
 .شوند می غیرقانونی
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اهمیت نسبی هریک از این عوامل ممکن است در کشورهای مختلف و در 
برخی عوامل شاید به خروج قرانونی  . زمانی مختلف متفاو  باشد های دوره

توسط تنوع واقعی نمونه کارها به دسرت   صرفاًسرمایه، یعنی آن بخش که 
وامل دیگر بره خرروج غیرقرانونی،    برخی ع که درحالی، مرتبط باشد، آید می

. ، مربروط اسرت  ای سرمایهناشی از نیاز به گریز از قانون و جستجوی مناب  
 .نیاز به تحقیقا  میدانی در سط  کشور است دهنده نشاناین موعوع 

 
 عوامل اصلی فرار سرمایه

 توضیح مورد انتظار تأثیر عامل

I. عوامل ساختاری 

 برای اختال ، ارتشا و غیرهفرصت  همبستگی مابت منابع طبیعی

 همبستگی مابت بالیای طبیعی
را افزایش  گذاری سرمایهی و ریسک ثبات بی

 دهد می

 همبستگی مابت تجارت جهانی

تجاری؛ تسهیل شده  فاکتور سازیفرصت برای 

توسط قوانین ععیف؛ وابستگی به واردا  در 

 درآمد ک کشورهای 

II. و چهارچوب مقررات محیط اقتصاد کالن، سیاست اقتصاد کالن 

 همبستگی منفی رشد
 گذاری سرمایهرشد باال نشانگر بازگشت به 

 داخلی است

 همبستگی مابت تورم
ریسک تورم باال و نوسان تورمی باال 

 دهد میرا افزایش  گذاری سرمایه

 همبستگی مابت کسری بودجه

کسری بودجه باال عالمت افزایش مالیا  در 

است اقتصاد کالن آینده و نبود کنترل بر سی

 است

 همبستگی مابت وضع مالیات

 گذاری سرمایهباال سودآوری خالص  های مالیا 

برای فرار  ها مشوق؛ دهد میداخلی را کاهش 

 دهد میمالیاتی را افزایش 
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 آزادسازی

 حساب سرمایه
 مبه 

حساب سرمایه آزاد یا فرار سرمایه را تحریک 

آن را  یا( سهولت انتقال پول با خارج) کند می

سرمایه « قفل» تر پایینریسک ) دهد میکاهش 

در کشور، سهولت انجام پرداخت برای 

 (المللی بین های تراکنش

III. ریسک و بازگشت سرمایه 

ی نرخ سود جدای

نرخ خارجی )

منهای نرخ 

 (داخلی

 همبستگی مابت
 های داراییفرصت داوری به نف  

 خارجی

نرخ واقعی 

 تبادل

ار افراطی با فر گذاری ارزش

است؛  تر ارزانخرید ارز خارجی  سرمایه همبستگی مابت دارد

ی نرخ تبادل موجب فرار ثبات بی

ارزش بازار  شود میسرمایه 

 سیاه
 همبستگی مابت

 مبه  احتماالًهمبستگی مابت؛  عمق مالی

 های فرصت، عمق مالی سو یکاز 

؛ کند میداخلی فراه   گذاری سرمایه

انین از سوی دیگر، عمق مالی و قو

ععیف خروج سرمایه را تسهیل 

 کند می

زیرساخت 

 عمومی
 همبستگی منفی

زیرساخت خوب هزینه تولید را 

و بازگشت به  دهد میکاهش 

داخلی را افزایش  گذاری سرمایه

 دهد می

IV. عوامل حاکمیتی و سیاسی 

 همبستگی مابت فساد

را افزایش  گذاری سرمایهریسک 

 ، ازجمله ریسک مصادرهدهد می
ی اتثب بی

سیاسی؛ ناآرامی 

 مدنی، تنازعات

 همبستگی مابت
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دموکراسی، 

 آزادی سیاسی
 همبستگی منفی

را کاهش  گذاری سرمایهریسک 

 دهد می

 تأثیرگذاری

 دولت
 همبستگی منفی

در کشور را  وکار کسبهزینه 

 دهد میکاهش 

 

 بعدی های گامو  گیری نتیجه

یرک پدیرده فراگیرر در    فررار سررمایه    دهرد  مینتایج اولیه تحقیقا  نشان 
شاهد افزایش  گرچه اخیراً. است توسعه درحالگستره متنوعی از کشورهای 
ایرن  . ای ، لکن نفس این پدیده جدید نیسرت خروج سرمایه غیرقانونی بوده

یعنی ممکن است تعدادی عامل ساختاری موجب تداوم خرروج غیرقرانونی   
 کنری  ریشهکه برای مفهومش این است . سرمایه از این کشورها شده باشند

 .فرار سرمایه باید مداخال  سیاسی هدفمند صور  بگیرد
در سط  کشور  تفصیل بهیج به شماری از موعوعا  اشاره دارند که باید انت

 :از اند عبار این موعوعا  . قرار گیرند موردبررسی
 

توضوویح رونوود و الگوووی فوورار سوورمایه در طووول    . 

لگوهرای فررار   بررای توعری  سرط  مشرهود، رونرد و ا     :زمان

 هرای  محرر  موجود در برخی  های حرکتسرمایه در رابطه با 
آمراری و اقتصادسرنجی    هرای  تحلیرل اصلی فرار سرمایه بایرد  

مروازی   های حرکتکشوری -، تحلیل درونویهه به. انجام شود
را  آنعوامرل  برین فررار سررمایه و    ( تأخیری و، پیشرزمان ه )

د برای توان می  کشور برای ماال، تحلیل در سط. کند میتبیین 
آیرا رونردهای مشرهود    : زیر کمک کند سؤاال پاسخگویی به 

فرار سرمایه با روندهای موجرود در کلیرت عملکررد اقتصرادی     
، اصررالحا  بخررش مررالی، وکررار کسررب هررای چرخررهکشررور و 
یرا منازعرا     هرا  چرخره   قوانین، اصرالحا  بخشری،   اصالحا

لیرل بره تعیرین    همبستگی دارد؟ این تح ها آنسیاسی و اماال 
 .سیاستی کمک خواهد کرد های پاسخ ترین مرتبط
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و مجوواری فوورار  هووا کانووال مقدارسوونجیتحقیووق و  . 

تحلیررل بیشررتر در سررط  کشررور برره شناسررایی و  :سوورمایه

 فاکتورسازی، ها پرداختنشت در تراز  سازوکارهای مقدارسنجی
 هرای  گردشواردا  و صادرا  و دیگر اشکال قاچاق منجر به 

 .کند میانونی کمک مالی غیرق

تحلیرل در سرط     :تحقیق درباره مقصد فورار سورمایه   .1

 هرای  تراکنشکشور به تبیین تجار  حاوی سرمایه خروجی و 
کلیردی   ای بخشره در  فاکتورسرازی ؛ میزان کند میمالی کمک 

مرالی و   ای بخشره  ویرهه  بره نفت، مواد معدنی، خدما  )تجاری 
 هررای شرررکت ویررهه برره؛ نقررش بررازیگران خررارجی، (ارتباطررا 

و دیگرر نهادهرای    هرا  بانرک چندملیتی دخیل در بخش اصلی، 
مطالعا  کشوری ماهیت قانونی یا غیرقانونی فرار . مالی و غیره

 .کند میسرمایه را روشن 

سط   های تحلیل :توسعه بر فرار سرمایه تأثیربررسی  .1

فررار سررمایه برر توسرعه      تأثیر زمینه درکشور شواهد جدیدی 
بررای مارال، مطالعرا     . کننرد  مری عی تولیرد  اقتصادی و اجتما

 تأثیراتشفرار سرمایه بر کاهش فقر، از طریق  تأثیرا کشوری 
اگرر  . کنرد  مقدارسرنجی د توانر  میبر انباشت و رشد سرمایه، را 

از کشرور در تولیرد خرود کشرور      شده خارجفر  کنی  سرمایه 
، رشد، درآمد دولت، ارائه خدما  عمرومی  شد می گذاری سرمایه

مابرت منجرر بره     ترأثیرا  ایرن   .برود  میدرآمد خانوار باالتر و 
چنین تحلیلی درونداد مفیدی برای . شد میفقر  تر سری کاهش 

مرالی   تأمینکاهش فقر و توسعه، با  زمینه درمذاکرا  سیاسی 
 .کرد می، فراه  ها استراتهی

تحلیرل در سرط  کشرور نقرش     : بررسی نقش حاکمیوت  .1

جامعه مدنی را در تسهیل  های سازمانحاکمیت، رهبری ملی و 
این تحلیل اقداما  . کند مییا جلوگیری از فرار سرمایه بررسی 

و تعهدا  سیاسی روشن، از طرف رهبری ملی به سرمت فررار   
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سرمایه، میزان اجرایی شدن این اقداما  و دالیل موفقیرت یرا   
 .شکست را ارزیابی خواهد کرد

و کمیته امداد و  ای منطقه که توسط سیاست هایی فرصت، نقش و درنهایت
مالی غیرقانونی، نیز باید  های گردشنجا ، مال شورای عالی آفریقا برای 

 وسریله  بره  0۱50کره در سرال    -ایرن کمیتره  . در سط  کشور بررسی شود
کمیسیون اقتصادی ملل متحد بررای آفریقرا تحرت ریاسرت ترابو امبکری،       

 هرای  گردشدارد قصد  –شد  تأسیسسابق آفریقای جنوبی،  جمهور رئیس
این ممکن . مالی غیرقانونی را در جبهه گفتمان سیاسی این قاره قرار بدهد

ارزشمندی برای کشورهای آفریقای سیاه، برای اشرترا    های فرصتاست 
مالی غیرقانونی و بحث دربراره   های گردشاطالعا  درباره فرار سرمایه و 

کشورهای آفریقرای  . باشد المللی بینسیاسی در سطوح ملی و  های واکنش
اهرم پیشبرد نجا  جمعی درباره ایرن موعروع    عنوان بهسیاه از این کمیته 

 .در سط  جهانی استفاده کنند
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 الگوهایو  ها مدل

  ها پارلمانارزیابی شفافیت  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 . blog.tp4.ir/post/401 
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آحراد   ی نماینرده که  داند می، پارلمانی را دموکراتیک 5یتحادیه بین پارلمانا
جتماعی مردم باشرد، در عملکررد خرود شرفاف باشرد، مرردم و       سیاسی و ا

نف  بتوانند در آن مشارکت داشته باشند ، عملکرد قابل اتکایی گروهای ذی

شرفافیت در    .باشرد  مرؤثر و انجام کار خرود   دهی سازمانداشته باشد، و در 
آگاهی  ها پارلمانکه در مورد عملکرد  سازد می، شهروندان را قادر ها پارلمان

کره   شرود  مری مشارکت نمایند و باعرث   گذاری قانونپیدا کنند و در فرایند 
 کنرد  مینسبت به شهروندان پاسخگو باشند و تضمین  ها پارلماننمایندگان 

همرین اتصرال   . بیران و پیگیرری شرود    هرا  پارلمانکه مناف  شهروندان در 
د و ارتقرا یابر   ها پارلمانکه مشروعیت  شود میپارلمان با شهروندان موجب 

بررای ارتقرای هرر چره بیشرتر       هرا  پارلمانکه  شود میخود باعث  ی نوبه به
 .فرهنگ شفافیت در حکومت تمایل بیشتری داشته باشند

که ایجاد شفافیت در  دهد مینشان  خوبی به المللی بینمطالعا  و تجربیا  
و  گرذاری  قرانون هر کشروری باعرث رشرد کیفیرت در      گذاری قانونارکان 

جلروگیری   چنرین  هر  مجلس و  های گذاری مشی خطدر  مشارکت نخبگان
برا ایجراد   . شرود می باعثدر برابر فسادهای موجود در مجالس دنیا را ؤثر م

دریافتی نماینده، شرفافیت   های هدیهدریافتی،  های هزینهشفافیت در رفتار، 
و کسرانی کره در    ها گری البیتوسط نماینده، شفافیت در  اتخاذشدهدر آراء 
، شفافیت و مشارکت گیری از نخبگان مؤثرندنمایندگان  های یسازتصمی 

شرفافیت   طرورکلی  بهو .... هر حوزه برای تصویب قوانینی مرتبط و مفید و 
از ایجاد قروانین مخرل در پیشررفت     توان می، یک پارلماندر تمامی ارکان 

همچنین لزوم نظار  برر رفترار نماینردگان در ذیرل     . کشور جلوگیری کرد
و ایرن مهر  یکری از     شرود  مری   در حقروق عمرومی تعریرف    اصل نظرار 

قانون نظار  مجلرس  »در مجلس با عنوان  شده تصویبقوانین  ترین اصلی
 .هست« بر رفتار نمایندگان

های کشورهای گوناگون از پارلمان هرکدامکه  شود میاین امر مه  موجب 
ته باشرند  برآوردی از وععیت موجود خود در رابطه با شفافیت پارلمانی داش

 هرکدامبه  امتیازدهیسنجش و . بسنجند ها شاخصو خود را نسبت به این 
تا هر پارلمان از میزان فسراد و   شود میعالوه بر اینکه موجب  ها پارلماناز 

                                                           

1 . Inter-Parliamentary Union 
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این فرآیند آگراهی داشرته باشرد،     کاراییمشارکت مردم در فرآیند تقنین و 
ا یکدیگر بره رقابرت   برای هرچه شفاف شدن ب ها پارلمانتا  شود میموجب 

 .بپردازند و در این راه تجربیا  خود را با یکدیگر منتقل کنند
دهری و شرناخت   برای نمرره  هایی مدلارزیابی شفافیت پارلمانی،  های مدل

 هرای  شرفافیت  هرای  شاخصنسبت به  ها پارلمانوععیت موجود هریک از 
 هرای  خصشرا بسیاری از کشورها پارلمان کشور خرود را برا   . پارلمانی است

ی را بررای  هرای  شاخصو یا خود  اند سنجیدهموجود برای شفافیت پارلمانی 
و بر اسا  آن، به شفافیت پارلمران خرود    اند نمودهشفافیت پارلمانی تعیین 

 .اند دادهنمره 
ارزیابی شفافیت پارلمانی کره تراکنون در    های مدلدر ادامه به بررسی این 

 .پردازی  میاست  ایجادشدهکشورهای مختلف جهان 
 

 بیانیه پارلمان باز
های مؤسسه در واشنگتن، به میزبانی 0۱50آوریل  3۱در  بیانیه پارلمان باز
 گرذاری  قرانون شربکه شرفافیت    و 0بنیراد سران الیرت   ، 5دموکراتیک ملری 

کشرور جهران    3۸از  9ناظر بر پارلمران  های گروها تجم  ب 3التین آمریکای
افزایش دسترسی عموم به اطالعا  پارلمانی برای افزایش نظرار    باهدف

 شده نوشتهی جهان ها پارلمانعملکرد، افزایش شفافیت و بهبود عملکرد  بر
گرروه   59۱تاکنون بریش از  . کشور رسیده است 3۸است و به امضای این 

کشور جهان از ایرن   7۱ناظر بر پارلمان از بیش از  های سازمانو  ادنه مردم
برای نظر  0۱50جوالی  35ژوئن تا  55این بیانه از . اند کردهبیانیه حمایت 

نسرخه   آخر،دستآزاد در اینترنت قرار گرفت و  صور  بهدهی عموم مردم 
5جهانی پارلمان الکترونیک اجال نهایی بیانیه در 

ار شرد،  که در رم برگرز  
ایرن  . منتشرر شرد   0۱50دسامبر  55در تاریخ  دموکراسی المللی بیندر روز 

  .است شده ترجمهزبان زنده دنیا  0۱۱بیانیه تاکنون به بیش از 

                                                           
1 . National Democratic Institute 

2 . Sunlight Foundation 

3 . Latin American Legislative Transparency Network 

4  .Parliamentary Monitoring Organizations 

5  .World e-Parliament Conference 

https://openingparliament.org/declaration/
file:///C:/Users/TEMP/Downloads/%20t
file:///C:/Users/TEMP/Downloads/%20t
file:///C:/Users/TEMP/Downloads/%20t
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 هرای  شراخص اصلی است کره خرود شرامل     مؤلفهاین بیانیه شامل چهار  
 :از اند عبار اصلی  مؤلفهاین چهار . بسیاری است

 فافیتترویج و ترفی  فرهنگ ش 

 اطالعا  پارلمان سازی شفاف 

 تسهیل دسترسی به اطالعا  پارلمانی 

 امکان ارتباطا  الکترونیکی برای دسترسی به اطالعا   توانمندسازی
 پارلمانی

ی هرا  پارلمران یک مرج  رسمی و یک الگو برای ارزیابی  درواق این بیانیه 
بیانیره  ارزیابی زیادی مبتنری برر ایرن     های مدلکشورهای مختلف است و 

به همین دلیرل شراید ایرن بیانیره خرود مردل       . است اجراشدهو  شده نوشته
در ایرن   شده معرفی های شاخصنباشد چراکه بسیاری از  ها پارلمانارزیابی 

نیستند، ولری   ها پارلماندر  گذاری ارزشقابل  راحتی بهبیانیه کمی نیستند و 
 .ستها پارلمانبی ارزیا های مدلاین بیانیه یک مرج  مفهومی برای باقی 

خالصره   صرور   بره این بیانیه را  های شاخصهی اصلی و ها مؤلفهدر ادامه 
 :دید توان می

 ها شاخصه ی اصلیها مؤلفه

ترفیع و ترویج 

 فرهنگ شفافیت

 

مالکیرت   ماابره  بره به رسمیت شرناختن اطالعرا  پارلمرانی    
 عمومی

 پیشبرد فرهنگ شفافیت از طریق قانون

 شفافیت از طریق نظار محافظت از فرهنگ 

 آموزش مدنی یارتقا

 مشارکت دادن شهروندان و جوام  مدنی

نظرار  بردون محردودیت    )حفاظت استقالل جوامر  مردنی   
 (مردم

 مؤثرنظار  پارلمانی مستمر و  توانمندسازی

 الگوهای مفید یگذار اشترا به 

 تضمین وجود یک مرج  حقوقی

 انیتوزی  کامل اطالعا  پارلم

 موق  بهتهیه اطالعا  پارلمانی 
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 حصول اطمینان از ارائه اطالعا  دقیق

مالکیرت   ماابره  بره به رسمیت شرناختن اطالعرا  پارلمرانی    
 عمومی

 پیشبرد فرهنگ شفافیت از طریق قانون

 محافظت از فرهنگ شفافیت از طریق نظار 

 آموزش مدنی یارتقا

 مدنیمشارکت دادن شهروندان و جوام  

اطالعات  سازی شفاف

 ها پارلمان
  

 در راستای شفافیت پارلمانی ییها یمش خطاتخاذ 

 پارلمان یکارکردهاو  ها نقشارائه اطالعا  مربوط به 

 ارائه اطالعا  نمایندگان پارلمان

 ارائه اطالعا  از کارمندان و ادارا  پارلمان

 آگاه کردن شهروندان از دستور کار پارلمان

 قوانین نویس پیشمشارکت دادن شهروندان در تهیه 

 هاانتشار سوابق جلسا  کمیسیون

 ها پارلمان یها یریگ یر عبط و نگاهداری 

 انتشار سوابق جلسا  صحن علنی پارلمان

 هرای  گرزارش برای پارلمان یرا   شده تهیه های گزارشانتشار 
 ها پارلمانتوسط  شده تهیه

تسهیل دسترسی به 

 عات پارلمانیاطال
  

 برای دسترسی عموم به اطالعا  مجرافراه  کردن چندین 

 حصول اطمینان از دسترسی فیزیکی

 ها تضمین دسترسی رسانه

 زنده و حسب تقاعا صور  بهفراه  کردن امکان پخش 

 تسهیل دسترسی در کل کشور

 استفاده از زبان ساده

 موردپذیرشری استفاده از چندین زبان ملی یا زبان کا

 اعطای دسترسی آزاد به اطالعا  پارلمان

 

 

توانمندسازی امکان 

ارتباطات الکترونیکی 

 اطالعات پارلمانی

 

 های باز و ساختارمند ی اطالعا  در قالب ارائه

 (فنّاورانه)حصول اطمینان از قابلیت استفاده از فناوری 

 محافظت از حری  خصوصی شهروندان

 منب  باز افزارهای و نرم غیراختصاصیهای  الباستفاده از ق

 فراه  کردن امکان دانلود اطالعا  برای استفاده مجدد

 پارلمانی های سایت وبنگهداری و پشتیبانی از 
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 باثبا جستجوی آسان و  سازوکارهایاستفاده از 

 ارتباط دادن و ایجاد ارتباط بین اطالعا  مرتبط

 ده از خدما  هشدارفراه  کردن امکان استفا

 تسهیل ارتباطا  دوطرفه میان شهروندان و پارلمان

  

 دموکراتیک ملی مؤسسهمدل ارزیابی شفافیت پارلمان از 

و غیر حزبی است  غیرانتفاعی ای مؤسسه( NDI)دموکراتیک ملی،  مؤسسه
افزایش پاسخگویی و شرفافیت در   دموکراسی، کاراییکه در جهت افزایش 

 5.کنرد  مری حکمرانی در کشورهای گوناگون فعالیرت   های شیوهحاکمیت و 

توانسته اسرت   سپاریجم  (پلتفرم)ک سکو با ایجاد ی تازگی به مؤسسهاین 
کنرد و   آوری جمر  شفافیت پارلمانی را از کشورهای گوناگون  های شاخص

. دهرد ارائره   هرا  پارلمران در قالب یک چهرارچوب بررای ارزیرابی شرفافیت     
 .تر هستندقابل سنجشو  تر کمیهایی این چهارچوب شاخص
 :مالحظه کرد توان میاین مدل ارزیابی را  های شاخص و ها مؤلفهدر ادامه 

 ها شاخص ها مؤلفه

شفافیت صحن علنی 

 پارلمان

 وجود پایگاه اطالعاتی از تمامی قوانین مصوب شده پارلمان

 قوانین نویس پیشانتشار 

 وی  کاری پارلمانانتشار تق

 های پارلماندو کارکر ها نقشانتشار اطالعا  

 در پارلمان گیری ر یوجود برنامه 

 ها طرحانتشار اطالعا  وععیت 

 نمایندگان در صحن علنی حضوروغیابانتشار 

امکان مشاهده یا گروش دادن صرحن علنری پارلمران بررای      
 شهروندان

 پارلمان یها رویهانتشار اطالعا  قواعد و 

 هر جلسه پارلمان های گزارشانتشار 

 پارلمان های کمیسیونانتشار مشروح مذاکرا  صحن علنی و 

 وجود پایگاه اطالعاتی از تمامی قوانین مصوب شده پارلمان

                                                           
1.https://en.wikipedia.org/wiki/National_Democratic_Institute 
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 قوانین نویس پیشانتشار 

 انتشار تقوی  کاری پارلمان

 های پارلماندو کارکر ها نقشانتشار اطالعا  

 ها طرحتشار اطالعا  وععیت ان

 هر جلسه پارلمان های گزارشانتشار 

 پارلمان های کمیسیونانتشار مشروح مذاکرا  صحن علنی و 

شفافیت عملکرد 

 نمایندگان پارلمان

نماینردگان در صرحن علنری     حضروروغیاب انتشار اطالعرا   
 پارلمان

 یاعضرراانتشررار اطالعررا  وظررایف نماینرردگان پارلمرران و   
 پارلمان های یونکمیس

 پارلمان های کمیسیوننمایندگان در  حضوروغیابانتشار 

 های پارلماندو کارکر ها نقشانتشار اطالعا  

 حزبی نمایندگان پارلمان های وابستگیانتشار اطالعا  

 نمایندگان پارلمان های داراییانتشار اطالعا  اموال و 

 ن پارلمانکردهای نمایندگاانتشار اطالعا  هزینه

 نمایندگان پارلمان سرگذشتانتشار اطالعا  

شفافیت امور اداری 

 پارلمان

 انتشار اطالعا  کارکنان و مدیران اداری پارلمان

 انتشار اطالعا  بودجه پارلمان

 انتشار اطالعا  قواعد و ساختار اداری پارلمان

 انتشار اطالعا  قراردادهای پارلمان

 پارلمان های زینههانتشار اطالعا  

 مشارکت شهروندان

 امکان شنیدن یا دیدن جلسا  صحن علنی برای شهروندان

 امکان نظار  شهروندان بر جلسا  کمیسیون پارلمان

 انتشار اطالعا  تما  با نمایندگان پارلمان

 دسترسی به اطالعا  کارمندان و مدیران پارلمان

شفافیت در 

 پارلمان های کمیسیون

 پارلمان های کمیسیونر دستور جلسا  انتشا

 پارلمان های کمیسیونانتشار گزارش 

 پارلمان های کمیسیون های گیری ر یانتشار سوابق 

 هرای  کمیسریون انتشار اطالعا  وظایف نمایندگان و اعضای 
 پارلمان

 پارلمان های کمیسیونانتشار مصوبا  

 هرای  یونکمیسر نماینردگان در   حضروروغیاب  فهرستانتشار 
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 پارلمان

از  هرکررردامو اختیرررارا   کارکردهررراتوصررریف و تبیرررین  
 پارلمان های کمیسیون

 پارلمان های کمیسیون های رویهانتشار قواعد و 

 پارلمان های کمیسیونامکان نظار  شهروندان بر جلسا  

در  شررده مطرررحامکرران دسترسرری برره اسررناد و مرردار      
 پارلمان های کمیسیون

 پارلمان برای عموم های کمیسیونامه کاری انتشار برن

 پارلمان برای عموم های کمیسیونانتشار مشروح مذاکرا  

دسترسی شهروندان 

 به اطالعات پارلمانی

 پارلمانی سایت وبوجود 

 و سوابق پارلمان ها گزارشتوعی  و تبیین 

وجررود دفرراتر پارلمرران خررارج از پایتخررت برررای دسترسرری    
 عا  پارلمانیشهروندان به اطال

نبرودن دسترسری شرهروندان بره اطالعرا       /برودن  دار هزینه
 پارلمانی

 داده باز در پارلمان مشی خطوجود 

 ی پارلمانها دادهباز دسترسی به  های پروانهوجود 

عمروم شرهروندان از اتفاقرا      یدهر خبر هرای  سرویسوجود 
 پارلمان

 وجود ترجمه از اسناد پارلمانی

 و راهنماهای شفافیت در پارلمان ها یمش خطوجود 

از  ای خالصره اسرتفاده از زبران سراده و     هرای  مشی خطوجود 
 قوانین

 حفظ محرمانگی های مشی خطانتشار 

 مسائل اخالقی
 انتشار نتایج تحقیق و تفحص پارلمان

 ها در پارلمانالبیست نام ثبتامکان 

 

 شبکه شفافیت پارلمانی آمریکای التین
 هرای  سرازمان میران   ای شربکه افیت پارلمانی آمریکرای الترین،   شبکه شف

و فعالین مدنی است که در آمریکای التین در رابطه با شفافیت و  نهاد مردم
 54 اکنرون  هر  . کننرد  مری ی این کشورها فعالیت ها پارلمانپاسخگویی در 

. باشرند  میکشور آمریکای جنوبی عضو این شبکه  5۱از  نهاد مردمسازمان 
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خرود را افرزایش اسرتانداردهای شرفافیت در قروای       مأموریرت که این شرب 
در منطقره آمریکرای جنروبی برا اسرتفاده از بهتررین الگوهرا         گذاری قانون
 .داند می

ایرن حروزه پرداختره اسرت و      کشورهایی ها پارلماناین شبکه به بررسی 
استخراجی خود از بیانیه پارلمان باز، میرزان   های شاخصدارا بودن  ازلحاظ

در ایرن   به عبارتی. را با بیانیه پارلمان باز سنجیده است ها پارلمانابقت مط
. است که پارلمان هر کشور چند درصد شفاف اسرت  شده مشخصپهوهش 

 60درصرد و پاراگوئره برا     69بر اسا  نتایج این پهوهش، کشور شیلی برا  
. را در حروزه آمریکرای الترین دارا هسرتند     هرا  پارلمران  تررین  شفافدرصد 
نرزوئال  ودرصد  37با  دومینیکندرصد، جمهوری  34آرژانتین با  که الیدرح
 .اند قرارگرفتهشفافیت پارلمانی  های ردهدرصد در آخرین  05با 

 :است شده مشخصنتایج نهایی در جدول ذیل 

 نام کشور
میزان شفافیت 

 (درصد)پارلمانی 

 59 مکزیک

 6۱ گواتماال

 70 کاستاریکا

 99 پاناما

 37 مینیکندوجمهوری 

 05 ونزوئال

 56 کلمبیا

 56 اکوادور

 5۱ پرو

 93 بولیوی

 60 پاراگوئه

 34 آرژانتین

 69 شیلی
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است که بسیاری از مشکال  و فسادهای موجود  شده بیاندر این پهوهش 
و احزابری   هرا  گرروه در کشورهای این حوزه ناشی از نبود نظار  مردمی بر 

و نبرود شرفافیت و    گیرنرد  میتصمی   کوچک است که برای اکاریت مردم
نیرز آسریب    هرا  آنبره مشرروعیت    هرا  پارلمران عدم وجود اطالعا  آزاد از 

بر اسا  ایرن پرهوهش اکارر کشرورهای ایرن حروزه از قرانون        . رساند می
دسترسی آزاد به اطالعا  برخوردارند ولی عدم اجرای صحی  آن و گراهی  

نبرود  . شرده اسرت   هرایی  ناکارآمردی غفلت از آن موجب بروز مشرکال  و  
قوانینی در رابطه با مدیریت سود و مناف  نمایندگان و همچنین عدم وجود 

، پرایین  تر مه و از همه  ها نامه توصیهو  ها البیقانونی برای محدود کردن 
در ایرن کشرورها، از مشرکال      هرا  پارلمان های بودجهبودن رتبه شفافیت 

 .وهش استدر این په موردمطالعهی ها پارلمانغالب 
گوناگون  راحتی بهاست که  انتشاریافته سایت وبنتایج این پهوهش در یک 

از  هرکردام امتیراز   تروان  مری  سرایت  وبدر ایرن  . اسرت  مشاهده قابلنتایج 
امتیراز   توان میعالوه بر آن . ی چهارگانه هر کشور را مشاهده کردها مؤلفه

 . مشاهده کردرا برای هر کشور نیز  مؤلفههر  های شاخصهاز  هرکدام
 هرای  شراخص این پرهوهش مقایسره و بررسری رشرد      های ویهگیاز دیگر 

 0۱59 هرای  سالشفافیت پارلمانی کشورهای حوزه آمریکای التین در بین 
توانید میزان رشد یا عدم رشد هر کشرور را  در شکل زیر می. است 0۱56و 

 .مشاهده کنید دو سالدر این 
را  هرا  پارلمران برای ارزیرابی شرفافیت    مؤسسهاین  شده ارائهدر ادامه مدل 

  :مشاهده کرد توان می

 ها شاخص ی اصلیها مؤلفه

 قانون و مقررات

 

 قانونی برای عموم های چهارچوبدر دستر  بودن تمامی 

 وجود قوانین شفافیت و افشای اموال و دارایی در کنگره

 گری البیقوانین 

 ثبت مناف 

قرار خواهد  موردبحثه در صحن علنی انتشار موعوعاتی که در آیند
 گرفت

 صحن پارلمان های فعالیتالزام ثبت و انتشار 

 هرا  آنانتشار موعوعاتی کره در آینرده در کمیسریون پارلمران روی     
 بحث خواهد شد
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 در کمیسیون ها فعالیتثبت و عبط 

 کنگره های نظار و  ها هزینهافشای 

 ان با کنگرهوجود دفتر روابط و تعامال  شهروند

 وجود دفاتر خدما  و ارتباطا  محلی با شهروندان

 وجود کانال تلویزیونی پارلمان

 نمایندگان پارلمان های گزارشمدیریت 

 انتشار اطالعا  شخصی نمایندگان

 وجود قواعد و قوانین برای اخالقیا  پارلمانی

 پارلمانعملکرد 

 

صحن پارلمان بحرث خواهرد   وجود اسناد همراه با موعوعاتی که در 
 شد

 نمایندگان در صحن علنی های گزارشثبت و عبط اسناد و 

 حضور در جلسا  صحن علنی

 ثبت و عبط آراء

 مشروح مذاکرا  جلسا  صحن

 ها آن بندی شکلو  ها کمیسیوندستور کار جلسا  

 ها کمیسیوندر جلسا   حضوروغیاب

 ها کمیسیونثبت و عبط آراء در 

 ها کمیسیونمشروح مذاکرا  جلسا  

 ها کمیسیوننمایندگان در  های گزارشثبت و عبط اسناد و 

 خارجی نمایندگان پارلمان های مشاوره

 سفرهای نمایندگان العا انتشار اط

 پارلمانثبت و عبط هدایای نمایندگان 

بودجه و 

مدیریت اداری 

 پارلمان

 

 انتشار بودجه پارلمان

 عملکردی بودجه پارلمان های گزارش

 و کسور پارلمان ها هزینهانتشار عملکرد 

 داخلی و خارجی صور  گرفته در پارلمان های بازرسی

 و دیگر مزایای نمایندگان پارلمان حقوقانتشار 

 ساختار اداری پارلمان

 مشاوران نمایندگان پارلمان

برای سفرهای صور  گرفته  های هزینهمالی  برگ خریدهایانتشار 
 داخلی و خارجی کاری نمایندگان

 و تدارکا  اداری پارلمان خریدهاانتشار 
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 کارمندان کنگره و مجلس نمایندگان های رقابتانتشار 

 کارهایوساز

مشارکت 

شهروندان و 

پاسخگویی 

 پارلمان

 

 وجود دفتر اطالعا  برای شهروندان در پارلمان برای مردم

ای حرل تعارعرا  دسترسری بره اطالعرا       بر سازوکاریوجود یک 
 عمومی پارلمان

 ایستگاه تلویزیونی پارلمان

 وی وبر   پارلمان براانتشار اطالع

 اطالعا  و ارتباطا  پارلمانی های کانال

 انتشار اطالعا  از نمایندگان پارلمان

 مرتبط با پارلمان های رسانهانتشار 

 مشارکت شهروندان

  

 ارزیابی شفافیت پارلمانی های مدلنگاه کلی به 

 ی شفافیت پارلمانیها مؤلفه منبع

 بیانیه پارلمان باز

 

 ترفی  و ترویج فرهنگ شفافیت

 اطالعا  پارلمانی سازی شفاف

امکررران ارتباطرررا  الکترونیکررری  توانمندسرررازی
 لمانیاطالعا  پار

 سهیل دسترسی به اطالعا  پارلمانیت

شبکه شفافیت 

 ریکا التینپارلمانی آم

 عملکرد کنگره

 مشارکت شهروندان و پاسخگویی های سازوکار

 قانون و مقررا 

 بودجه و مدیریت اداری پارلمان

دموکراتیک  مؤسسه

 ملی

 شفافیت صحن علنی پارلمان

 یندگان پارلمانشفافیت عملکرد نما

 اخالقیا  پارلمان

 سی شهروندان به اطالعا  پارلمانیدستر

 ت امور اداری پارلمانشفافی

 مشارکت شهروندان

 پارلمان های کمیسیونشفافیت در 
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مبتنوی بور بیانیوه     شوده  انجامشفافیت پارلمانی  های ارزیابی

 پارلمان باز
 گرجستان الملل بینارزیابی شفافیت پارلمانی از سازمان شفافیت 

، در پی جلوگیری از فساد و ناکارآمدی گرجستان الملل بینزمان شفافیت سا

 ها شاخصهبا استفاده از  مدل ارزیابی پارلمانی پارلمان خود، اقدام به ساختن
ده از جلسا  بسیار برا  این مدل با استفا. ی بیانیه پارلمان باز کردها مؤلفهو 

 کننرد  مری مبارزه با فساد کار  زمینه درنخبگان گرجستان و تحلیلگرانی که 
دو  مردلی بودنرد ترا     بره دنبرال  این گروه  .است شده آوری جم استخراج و 

 :کلی داشته باشد ویهگی

 کافی جزئی و عمیق باشد تا بتوانرد جزئیرا  و اهرداف     اندازه به
 ؛برگیرد دربیانیه پارلمان باز را 

 ی ها پارلمانباشد تا بتوان  شمول جهانکافی گسترده و  اندازه به
 .این مدل ارزیابی کرد وسیله بهدیگر کشورها را نیز 

تحلیلی به مدلی دست یافتند کره   های روشجهانی و انواع  تجارببا مرور 
. دهی کردی بیانیه پارلمان باز را نمرهها مؤلفهاز  هرکدامآن  وسیله بهبتوان 

شفافیت، دسترسری عمروم بره     به دنبالهمانند بیانیه پارلمان باز این مدل 
اطالعا  پارلمانی و پاسخگویی پارلمانی اسرت و از چهرار قسرمت اصرلی     

 :است شده تشکیل

 و ترویج فرهنگ شفافیت ارتقاء 

 ها پارلماناطالعا   سازی شفاف 

 تسهیل دسترسی به اطالعا  پارلمانی 

 ا  الکترونیکی اطالعا  پارلمانیتوانمندسازی امکان ارتباط 
 

گرجستان در این گزارش،  الملل بینسازمان شفافیت  هایبراسا  پیشنهاد
 :پارلمان گرجستان باید

 پارلمان را بررای ایجراد    نمایندگانمنشور اخالقیا   نویس پیش
 نظارتی بهتر، ایجاد کند؛ سازوکار

       محترروا و ایجرراد اسررتانداردهای یکسرران برررای توعرریحا
 را بهبود بخشد؛ ها طرح نویس پیش

http://www.transparency.ge/en
http://www.transparency.ge/en/node/6085
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    برای توسعه توعیحا  برای تغییرا  در دستور کرار در خرالل
 جلسا  کمیسیون الزام ایجاد کند؛

  نمایندگان پارلمان را انتشار دهد؛ سؤاال 

 نظررا  خبرگران و   هرا  کمیسریون قروانین تمرامی    نویس پیش ،
 های سازمان وسیله به های گزارش، ها آن های پهوهش های یافته

و نتررایج مباحاررا   گررذاری قررانوندولترری پاسررخگو برره نهرراد  
کامل و بره هنگرام    طور بهپارلمان را،  سایت وبدر  گرفته شکل

 انتشار دهد؛

 ترتیب اثر دهد که جانشینی موقت نمایندگان پارلمان  ای گونه به
در جلسا  کمیسیون تنها در شرایطی ممکن باشرد کره غیبرت    

 ؛هستنماینده موجه 

 بررا  هررا کمیسرریونیویی از جلسررا  صررحن و  ویررد بایگررانی
 دقیق را ایجاد کند؛ های بندی دسته

 دسترسی فیزیکی مردم به ساختمان پارلمان را آسان سازد. 

 

 شفافیت پارلمان صربستان و حوزه بالکان غربی های شاخص

CRTA در صربستان بنام"ناظر بر پارلمان های سازمان"یکی از 
مرکز "یا 5

 503، برا طراحری مردلی جرام  شرامل      "گوییپهوهش، شفافیت و پاسرخ 
دسترسری بره   »کلری   مؤلفره شاخص، مبتنی بر بیانیه پارلمان براز، در سره   

برا  « ترویج فرهنگ شفافیت پارلمرانی »شاخص،  70با « اطالعا  پارلمانی
شراخص، شرفافیت    05برا  « شفافیت اطالعرا  پارلمرانی  »شاخص و  3۱۱

ایرن  . انرد  کررده را ارزیرابی  بالکران   ی حوزهپارلمان صربستان و کشورهای 
شرش   مجموعراً شاخص را در  503پهوهش بودن یا نبودن هر یک از این 

 ازلحراظ  هرا  شاخصرا مبتنی بر این  کشورها نهایتاًو  اند کردهکشور ارزیابی 
 .اند نمودهشفافیت پارلمانی ارزیابی 

، صربستان، آلبانی، کرواسی، نگرو مونتهکشورهای  موردبررسیشش کشور 
 برر اسرا    مروردنظر کشرورهای  . باشندنیه، و بوسنی و هرزگوین میمقدو

                                                           

1  .Center for Research, Transparency & Accountability 
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برا داشرتن    نگرو مونتهکشور که بر این اسا   اند شده ارزیابیشاخص  503
توانسته  ها شاخصدرصد از  7۱شاخص یعنی با کسب  503شاخص از  ۸6

 .رتبه یک خود را در شفافیت پارلمانی حفظ کند
 :ه شرح زیر استوععیت باقی کشورها در این پهوهش ب

 

 

 

 گیری نتیجه
با . برشمردرا برای ارزیابی شفافیت پارلمانی  هایی مزیت توان می طورکلی به

، هرا  پارلمران دهری بره   ارزیرابی شرفافیت پارلمرانی و رتبره     های مدلایجاد 
 هرا  پارلمران ند میزان شفافیت خود را به نسربت برا دیگرر    توان می ها پارلمان

برا ترالش بررای هرر چره      . رقابت کنندیکدیگر  بسنجند و در این زمینه با
، میرزان  یابرد  میو کیفیت قوانین افزایش  کارایی، ها پارلمانشدن  تر شفاف

و فسرادهای مرسروم پارلمرانی     شود میمشارکت مردم در امر تقنین بیشتر 
گرذاری بررای   سیاستو  گذاری ریلو  یابد میکاهش .... و  گری البینظیر 
 .شود مینجام بیشتری ا باکیفیتکشور 
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 معرفی کتاب

 مبارزه با فساد در تاریخ

 از دوران باستان تا عصر مدرن

 

 

   و جی گلتنر  آندره ویتوریا ، رونالد کروزه : نویسندگان

 آکسفوردانتشارات 

 2 1 : سال انتشار

 

                                                           
1 . Ronald Kroeze 

2 . André Vitória 

3 . G. Geltner 
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 قرارگرفتره  موردتوجه تاریخی موعوع یک عنوان به ندر  به فساد با مبارزه
 برا  مبرارزه  اجتمراعی،  علروم  دانشمندان و گذاران سیاست عو ، در  ،است
 بوروکراسری  و دموکراسری  تراریخی  پیشررفت  به را خوب حکومت و فساد
 همرواره  که هست کشورهایی شامل اغلب که اند کرده مرتبط وبری سبک

 سرعی  پاسرخ  در مورخران  اکار. اند بوده فساد کمترین دارای ها بندی رده در
 فررد  همنحصررب  ای پدیده فساد، کنترل برای تالش که دهند اننش اند کرده

 متنروع  و پیچیرده  بسیار فساد با مبارزه تاریخ بلکه نیست، مدرن یا اروپایی
 یرک  را فساد با مبارزه برنامۀ چگونگی همچنین ها آن این، بر عالوه. است
 سیاسی حاد های بحران و قدر  روابط تغییر به مربوط سیاسی ذاتی مسئله
 تراریخی  ازلحراظ  شکسرت،  یرا  موفقیرت  ازلحاظ فساد با مبارزه و دانند می

 .است دشوار

 
بره   «دموکراتیک های آتنیفساد و مبارزه با فساد در » فصل اول با عنوان 

 مقامرا   از یکی و آتنی سخنگوی دئوتنس، کهیک رسوایی بزرگ بررسی 
 کره  دهرد  مری  نشران  فصرل  این .پردازد میدرگیر ساخته،  را کبیر، اسکندر
 دربراره  آگراهی  جمعی، و فردی گیری تصمی  های شیوه میان تنش چگونه
 فسراد  عد اقداما . دهد می شکل ها آتنی میان در را فساد با مبارزه و فساد
 بود آن آشکارسازی و پنهان دانش کشیدن بیرون جستجوی در که ها آتنی
 رصره ع بره  و شرده  حرذف  فرردی  قضراو   قلمرو از اطالعا  تا شد باعث

 دموکراسی که دهد می نشان آتن تجربه بنابراین. شود وارد عمومی قضاو 
 و داد می افزایش را سیاسی برابری که شهروندی فرهنگ یک و مشارکتی

 .است بوده فساد اصلی مان  نبود، متکی فردی تخصص بر
 اواخرر  در سیاسری  عمرل  و اندیشره : فسراد  برا  مبرارزه »فصرل دوم  عنوان 

 رم سررقوط در مهرر  عامررل یررک عنرروان برره سررادف. اسررت «رم جمهرروری
 باعرث  رم جمهروری  سیاسری  غنری  پشتوانه. است شده دیده خواه جمهوری
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 بررای  هرا  آن مرداوم  اصالح و نهادی و قانونی اقداما  از برخی آمدن پدید
 حروزه  یونان مانند به که شود می داده نشان فصل این در. شد بیشتر کارایی
 عرد  اقرداما   هرای  که پایره  بوده متمایز کامالً خصوصی حوزه از عمومی
 جردایی  ایرن  از دفراع  ایرن  بر الوهع .است داشته وجود تمایز این در فساد
 از پاسرداری  برای که قانونی سیاسی نهادهای و اخالقی گفتمان بین عمده
 دو هرر  ها آن: است مشکل اند شده طراحی خصوصی و عمومی حوزه جدایی
 حکمرانری  بهبرود  و فسراد  از جلوگیری برای استراتهی و گفتمان از بخشی
 .هستند
 عنروان  بره  اغلرب  که کند می تمرکز رم امپراتوری دوره روی بر سوم فصل
 قانونی مناب  راستا این در. است شده توصیف نهادی و اخالقی نابودی دوره
 ترا  انرد  قرارگرفتره  موردبررسی دو هر روم امپراتوری دوره ادبی مناب  ه  و

 دسرت  به آن مخرب اثرا  از آگاهی افزایش یا و فساد افزایش از شواهدی
 نشران  دتوان می که فساد مورد در هالفاظی یا نطق میزان آن بر عالوه. آید
 از برخری  بره  دادن شکل برای نخبگان از برخی توانایی یا فساد افزایش از

. اسرت  قرارگرفتره  موردتوجره  نیرز  باشرد  قرانونی  مجاری از خارج هنجارها
 اواخرر  مخرتص  اسرت  ممکرن  فساد اگرچه که شود می داده نشان درنهایت

 ایرن  در فساد عد های تاکتیک و شد  ارائه اما نباشد، روم امپراتوری دوره
 .کند می متمایز رومی تاریخ قبلی های دوره از را آن دوره

 در النهررین  بین: عمل و نظریه بین فساد با مبارزه» فصل چهارم با عنوان 
 در فسراد  برا  مقابلره  بررای  کره  یهرای  ترالش  بر «ه یازد تا نه  قرن گذر

 آنچره . است تمرکزیافته، گرفته انجام یازده  و نه  های قرن بین خاورمیانه
 اداری فسراد  عرد  اقداما  و فساد تعاریف که است این شود می داده نشان

 در( غیرره  و هرا  ممیرزی  اداری، موانر   رفر   پاسرخ،  و شکایتی های پرونده)
. اسررت برروده پایرردار سررلجوقی و بویره  آل عباسرری، هررای حکومررت سراسرر 
 میران  شرکاف  چطرور  کره  دهرد  می نشان همچنین موعوع این ،حال بااین

 و پیشگیری بین - دیگر عبار  به - ها آن اجرای و اداری فساد عد اقداما 
 چگونره  کره  کند می بیان نیز این این، بر عالوه. است داشته وجود مجازا 
 تغییرر  سیاسری،  شررایط  با مطابق مه ، موعوع یک عنوان به فساد ادرا 
 .کند می



11  همه باهم علیه فساد 

 فرانسره، : اداری فساد مشکال  و وسطی قرون های سیاست» فصل پنج  
 ایرن  بررسی بهشده است و  گذاری نام« 505۱-55۱۱ پرتغال، و انگلستان
وجرود   بره  موجرب  خصوصی مناف  و سیاست چگونه که پردازد می موعوع
 پرتغالی و انگلیسی فرانسوی، پادشاهان توسط فساد عد های دستگاه آمدن
 قضایی، پیگرد شامل دستگاه این. است شده 55۱۱ تا 505۱ های سال بین

 زمران  مرد   و وظرایف  تعیرین  قروانین  مقاما ، جایگزینی و تعیین مراحل
. اسرت  اداری نظرار   سرازوکارهای  و حسابداری های روش پست، تصدی

 لحاظ به سلطنتی های رژی  این که است شده مطرح استدالل این همچنین
 زیررا  ؛انرد  بروده  ناکارآمد مؤثر طور به فساد مجازا  و تعقیب برای ساختاری

 بره  و کننرد  کنتررل  به شکل مستقی  را سیاسی جامعه ستندتوان مین اساساً
 اغلرب  ،غیررسرمی  خدما  به ها آن ابستگیو سیاسی های محدودیت دلیل

 دوران اواخرر  هرای  دولرت  بنابراین. اند داشتهن اداری فساد به دقیقی رویکرد
 تعرادل  توزیر   و نامناسرب  ابزارهای با فساد با مبارزه چالش با وسطی قرون

 .  بودند مواجه قدر  به وابستگی اسا  بر و سیاسی اجتماعی
، وسرطی  قررون  در اواخرر مبارزه با فساد در انگلیس فصل شش  به موعوع 

 برین  ارتباط ایجاد با فصل این .پرداخته است 555۱تا  505۱های سالبین 
 برین  ابهام یا)  "عمومی زندگی خاکستری مناطق " نویسنده آنچه و فساد
 مناف  بین رقابت و قدر  اشترا  درنتیجه خصوصی حوزه و عمومی حوزه

 رشرد  برا  هرا  آن چررا  کره  دهد می توعی  و شود می آغاز ،نامد می( شخصی
 نروع  دو توصریف  بره  سسپ. اند شده پیچیده آن قوانین و سلطنتی حکومت
 بررای  کاررفتره  بره  اقرداما   و شرود  مری  پرداختره  دوره این در فساد اصلی

 سررانجام . کنرد  می بررسی را زمان طول در ها آن تغییر و ها آن به رسیدگی
 فسراد  عرد  اقرداما   و فساد های بحران که شود می استدالل فصل این در

 هایی تنش بردن نبی از برای فرصتی و سیاسی سیست  عمیق نقص بازتاب
 .کنند می تهدید را سیاسی نظ  که است

 .هرای ایتالیرا پرداختره اسرت    شرهر فصل هفت  به مبرارزه برا فسراد در دولت   
 یرره جز بهشر  سراسرر  در دولتی مقاما  برای حسابرسی اقداما  که درحالی
 یرا  مالحظره  قابل مستند مدر  هیچ داشت، وجود دوره این طول در ایتالیا
 نویسرنده  فصرل  ایرن  در. اسرت  نمانرده  باقی ها حسابرسی ینا از ای پرونده
 گفتمران  نروعی ( sindacato) ممیرزی  دفراتر  تنظری   کره  دهرد  مری  نشان
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 مشرتر   منراف   و خوب حکومت پاسخگویی، با رابطه در ادبی و هنجاری
 دیرده  مسرتند  شرواهد  از جردا  نباید موعوع این کند می بیان اما است؛ بوده
 قررن  پروجیرای  شرهر  اداری و قضایی سوابق دقیق تحلیل اسا  بر. شود

 مشرروعیت  و پذیری مسئولیت بین ارتباط که شود می داده نشان چهارده ،
 نشانگر آنکه جای به ممیزی دفاتر. است بوده معمول حد از تر ساده سیاسی
 نروعی  پیچیردگی،  دهنرده  نشران  باشرند،  مشرارکتی  و شرفاف  های سیاست

 زیرادی  حرد  ترا  کره  اثرر  بری  و سرته آه اغلرب  سرازوکار  یک و اعتمادی بی
 .کند پنهان را شهری مدیریت به مربوط مسائل ستتوان می

فصل هشت  به فساد در قرن شرانزده  و اوایرل قررن هفرده  انگلسرتان      
 ها دادن هدیه سلطنت، از طرفداری های جریان بازتاب فصل این .پردازد می
 کنرد  مری  اللاستد فصل این. است شانزده  قرن انگلستان گرایی حامی و
 با شدیداً میعمو و خصوصی مناف  که زمانی تودورها، پادشاهی دوره در که

 فسراد  عرد  اقرداما   و نبرود  اصرلی  نگرانری  فساد داشتند، تداخل یکدیگر
 های هزینه اما ند،شد می محکوم قطعاً سرقت و فساد. داشت وجود ندر  به

 عنروان  بره  برود،  شرده  پذیرفته ای گسترده صور  به که سالیانه و غیررسمی
 مقامرا   بره  کره  بودند اجتماعی متعارف اقدام ها آن. شد مین پذیرفته فساد
 ترا  گرفرت  مری  تعلرق  درآمرد  از اعافی منب  یک عنوان به فقیر و درآمد ک 

 .کند معاف ها آن مستقی  حمایت از را پادشاهی حکومت
 ثبحر  .اسرت  یافتره  اختصراص فصل نه  به فساد و مبارزه با آن در اسپانیا 

 قردر   سیاسرت  و فساد عد اقداما  بین ارتباط بررسی فصل این محوری
 همران  -اسرپانیایی  نخبگران  مقاومرت  چگونره  کره  دهرد  می نشان و است

 از یکری  -برود  متکی ها آن به خود سلطنت حفظ برای پادشاه که نخبگانی
 و شانزده  قرن اسپانیای در فساد عد اقداما  شدن ناکارآمد اصلی دالیل
 مشکال  ایجاد تر  از اسپانیایی پادشاهان. است بوده هفده  نقر اوایل
 وجرود  برااین . بودنرد  میرل  بری  نخبگران  ایرن  برا  مخالفت به سیاسی جدی
 در  بررای  تالشری  عنروان  بره  دتوان می فساد مورد در پرحرار  های بحث
 .شود گرفته نظر در آن کنترل و فساد بهتر
 دهره  و 567۱ دهره  برین  نسره فرا در فسراد  با مبارزه و فساد به ده  فصل
 سرط   در فساد برخورد نحوه که دهد می نشان فصل این .پردازد می 57۸۱
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 بررین شراکیان  انتخرراب و آن شناسرایی  نحرروه بره  بسررتگی اسرتانی  ادارا 
 اولری . اسرت  داشرته  پادشراهی  کیفری دادگاه و پادشاهی عادی های دادگاه
 اداری بردرفتاری  برا  لهمقاب در امیدوارکننده و شدید و سری  فرآیندی دارای
 ایرن . شردند  عادی های دادگاه به تبدیل ک  ک  ها استان در که دومی و بود

 برا  را فساد قانونی پیگرد اثربخشی پادشاهی دولت که دهد می نشان فصل
 متعهرد  افرراد  دسرت  در قضرایی  روند بر تمرکز و قضایی رقابت از اجتناب
 و هرا  سیاسرت  دخالرت  دوم عنرو  هرای  دادگاه مورد در اگرچه. کند می دنبال
 برر  سیاسری  تسرلط  نردر   بره  امرا  ،شرود  مری  داده نشان محلی های رقابت
 .شود می دیده فساد های پرونده

توجره   آن مابعرد مدرنیته و  دورهفساد و مبارزه با فساد در فصل یازده  به 
 از فسراد  مفهروم  در  کره  پرردازد  مری  بحث این به فصل این .کرده است

 انقالبیرون  دوران این در. است کرده مهمی تغییر بعد به 5۸۱۱ سال حدود
 گرایی حمایت مانند گذشته رژی  های شیوه و کردند اعالم را فساد با جنگ

. دادنرد  قررار  اعتررا   مرورد  را شخصی نف  برای دولتی مقام از استفاده و
 و عمرومی  حروزه : برود  گسترده فساد با مبارزه برای زمینه در امر این نتایج

 گذشرته  اقرداما   تمرامی  و شدند جدا ه  از تری دقیق صور  به خصوصی
 کره  اعتقاد این. گرفتند قرار موردنقد جدید فساد عد قوانین با و شد تفسیر
 .شد تقویت برود بین از دتوان می فساد
 "بریتانیرا  هجده  و هفده  قرن در فساد با مبارزه" دوازده  فصل عنوان
 عنروان  بره  انگلیسی نگاری تاریخ در که مدرن پیش تقسی  فصل این. است
 بررسی یک برای شروع نقطه عنوان به را است شده مطرح قیمی فساد پایان

 نظرر  در مسرتعمرا   و بریتانیرا  در فسراد  برا  مبرارزه  مرورد  در مد  طوالنی
 تضراد  از دیگرری  جنبره  فسراد،  عد های جنبش روی بر تمرکز با. گیرد می

 قرن و شانزده  قرن بین که ذاریگ دوره ؛شود می داده نشان مدرنیزاسیون
 هرای  حساب دقیق بررسی چون فسادی عد اقداما . است داده رخ نوزده 
 در دوبراره  آن از پرس  و شرود  دیده هفده  قرن اواخر در دتوان می عمومی
 شرود  می بیان فصل این در همچنین .آید میدر اجرا به دوباره هجده  قرن
 وجرود  رابطره  هجرده   قرن اصالحا  و شانزده  قرن اصالحا  بین که
 .هستند فساد به حمله عناصر حاوی ها آن از هرکدام که دارد
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 "566۱-546۱ایجاد دولت، ایجاد قانون و مبارزه برا فسراد در دانمرار ،    "
 موفرق  و فررد  منحصرربه  رویکرد فصل این در .عنوان فصل سیزده  است

در  کره  ردیرویکر . است قرارگرفته موردبحث فساد با مبارزه برای دانمار 
 و اجتمراعی  علروم  دانشرمندان  سروی  از را زیرادی  توجره  اخیرر  هرای  سال

 مرورد  در تراریخی  توعری   ایرن  درواق . است کرده جلب سیاسی مشاوران
 دهرد  مری  ارائه را فساد ادرا  شاخص باالی در دانمار  گرفتن قرار نحوه
 یر  ژر هرای  ترالش  در بایرد  را فرآینرد  ایرن  های ریشه که کند می بیان که

 ابتکراراتی  طریرق  از مشرروعیت  و قدر  تضمین منظور به مطلق سلطنتی
 شرهروندان  هرای  درخواسرت  به توجه و شایستگی اسا  بر استخدام مانند
 برخری  چگونه که شود می داده نشان همچنین فصل این در حال بااین. دید
 پایین برای کلیدی عنوان به را سیاسی علوم ادبیا  حاعر حال در نهادها از
 علیه آگاهانه مبارزه زمینه از خارج یافته توسعه کشورهای فساد سط  ودنب

 پرسرش  ایرن  طررح  موجرب  صرراحت  به فصل این بنابراین. دانند می فساد
 مورداسرتفاده  الگو عنوان به دتوان می اندازه چه تا دانمارکی مدل که شود می
 گیرد؟ قرار کشورها دیگر
 درسرتکاری  از براال  تاندارداسر  یرک " پرارادوکس  عنوان با چهارده  فصل

 چگونره  کره  دهرد  مری  توعی  "هلند تاریخ در بلندمد  انداز چش : عمومی
 و نروین  دولرت  هلنرد،  جمهروری  سرقوط  و ظهرور  دوران در هلند در فساد

 برخری  دهنرده  نشان هلند داستان حال بااین. شد کنترل لیبرال های سیاست
 از ناشری  فسراد  الاشرک  از برخری  کاهش آنکه اول: هست نیز ها پیچیدگی
 سیاسرت  جرانبی  تأثیر یک بلکه نبود؛ اولیه بوروکراسی یا شدن دموکراتیزه

 این در فساد اولیه اشکال از بعضی اگرچه آنکه دوم. بود نخبگان از حمایت
 .است شده ظاهر جدیدی اشکال اواخر این در اما شدند، ناپدید دوره

 رومرانی  هرای  نشرین  دهشراهزا  در فسراد  با مبارزه و فساددر فصل پانزده  
 یرک  ظهرور  موجب که را تغییراتی فصل، این .است قرارگرفته موردبررسی

 قررار  موردبررسری  است شده اداری فساد از آگاهانه تاریخی و مدرن تفسیر
 مرورد  در اقداما  از ای نمونه موردی، مطالعه سه وتحلیل تجزیه با. دهد می

 نشران  نروزده   قرن تا هفده  زا رومانیایی مقاما  میان در فساد با مبارزه
 هرای  شربکه  برا  آن رابطره  لحراظ  به فساد اصطالح همچنین.شود می داده
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 بحث نویسنده فصل این در. است شده بازتفسیر اعتماد و همبستگی حامی،
 برر  کره  گیررد  مری  نتیجه و است داده رخ گذاری دوره این در آیا که کند می

 اسرتدالل  و کررد  مشاهده را یناگهان تغییری توان مین موجود مناب  اسا 
 .است بوده پیچیده و آهسته درواق  تغییر که شود می

 "فساد و مبارزه با آن در سوئد اوایل قرن نروزده  "عنوان فصل شانزده  
 حردود  در سروئدی  گرذار  اهمیرت  درباره در رایج ادعاهای فصل این .است
 اب منر  از جدیردی  مطالعره  اسرا   برر .هد قرارمی موردبحث را 5۸۱۱ سال

 سرال  در سوئد که دارد وجود ععیفی شواهد که کند می گیری نتیجه اصلی،
 مسرئله  تررین  مه  فساد اینکه یا و باشد بوده فاسد دولت یک کامالً 5۸0۱
 و فعرال  طرور  بره  بعد های دهه در بنابراین و باشد بوده زمان آن در سیاسی
 دهد می نشان هک شود می ارائه شواهدی وجود بااین. باشد کرده مبارزه مؤثر

 اسرتدالل  و اسرت  داشرته  وجرود  موجرود  مشکال  مورد در زیادی آگاهی
 .دارند وبری سبک بوروکراسی به زیادی شباهت مشکال  این که کند می
عنروان   "عامرانی  امپراتوری اواخر در فساد عد اقداما  و خانواده دولت،"

 وادهخران  و دولرت  برین  ارتباط فصل این در .فصل هفده  این کتاب است
 عامرانی  امپراتروری  در فساد با مبارزه موعوع بررسی های بین ذره عنوان به
 از دولت چگونه که است آن بر فصل این مشخص طور به. است کاررفته به

 شدن وارد بنابراین. کند می جلوگیری یتیمان اموال سرپرستی اداره در فساد
 نویسنده یگرد سوی از. است مشهود زمینه این در خصوصی حوزه در دولت
 متمرکرز  دولرت  یرک  بره  را امپراتوری اصالحا ، چگونه که کند می تأکید
 کرار  دسرتور  در مهر   موعروع  یرک  فساد از جلوگیری و کرد تبدیل مدرن
 فسراد  عرد  اقداما  که کند می ادعا او دیگر سوی از اما،. بود طلبان اصالح

 تاریخی طشرای در گرچه است، بوده مهمی موعوع پیشین های دوره در نیز
 .اند افتاده اتفاق مختلف

فسراد و اسرتانداردهای اخالقری زنردگی     فصل هجده  این کتاب در مورد 
 آن از نویسرنده  کره  را ای دوره فصرل  ایرن . کنرد  مری بحث  عمومی بریتانیا

 قررار  موردبررسری  ترر  عمیق نحوی به برد می نام "قدیمی فساد " عنوان به
 ترا  5۸۸۱ برین  هرای  سرال  یعنی: رسید پایان به نهایتاً که ای دوره ؛دهد می

 هرای  پیشررفت  و فسراد  عد اقداما  که کند می استدالل نویسنده.  5459
 برر  تغییررا   دورنمرای  آن از پس. اند بوده مؤثر تغییر این در گرفته صور 
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 در و محلری  فسراد  کره  سرازد  می روشن محلی های سیاست تحلیل اسا 
 درنتیجره . اسرت  مانرده  براقی  مشرکل  یک عنوان به همچنان شهری سط 

 جامعه در فساد پایان و فساد با مبارزه بلندپروازانه قوانین از برخی اثربخشی
 .دارد بستگی خودش دورنمای به بریتانیا مدرن

فصل نوزده  به وععیت اقداما  عد فساد در آلمان و هلنرد توجره کررده    
 رد - فلیک و الکهید - سیاسی بزرگ رسوایی دو روی بر فصل این .است
 کشرور  دو هرر  در ها رسوایی این. است متمرکزشده هلند و آلمان کشور دو

 ناشی که شد برخورد ها آن با مختلفی های راه از اما شد؛ گرفته جدی بسیار
 دو هرر  در. برود  کشرورها  این در اداری فساد با مبارزه فعلی های سیاست از

 هرای  بحرث  داشتند سعی سیاسی نخبگان و بود ناکافی موجود قانون مورد
 نظرام  ثبرا   حفظ باهدف و رسمی تعقیب عدم با را رسوایی مورد در شدید

 مالی، و سیاسی نخبگان مناف  همپوشانی شدن روشن با. کنند آرام سیاسی
 مخرالف  کره  نحروی  بره  ،کنرد  مری  تأکیرد  گرایری  عمرل  ارزش بر فصل این

 .  است فساد با مبارزه برای اخالقی ناسازگار رویکردهای
بره کشرور    "فساد در یک دولرت عرد فسراد   "کتاب با عنوان فصل بیست  

 کتاب از فصل این .پرداخته است ها کمونیستآلمان شرقی تحت حکومت 
 عنروان  به را خود که دهد می نشان را دولتی در فساد از توجهی قابل بررسی

 را آلمران  دموکراتیرک  جمهروری  و کرد می معرفی فساد از عاری حکومتی
 فصرل  این. داد می نمایش فساد پایان به معتقد معتبر هنمایند یک عنوان به
 نروع  سره  و پردازد می شرقی آلمان فساد عد قوانین و رسمی ایدئولوژی به

 کره  دهرد  مری  نشران  درنهایت و کند می شناسایی آن در را فساد از متمایز
 و خاص امتیازا  تقسی  به طرف ازیک اداری فساد با مبارزه تصویر چگونه

 و شرده  منجرر  کمونیسرت  نخبگان از بخشی صری  مشیخط بردن بین از
 .است هشد می فساد واقعی شواهد شدن پنهان موجب دیگر ازسوی






