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 مروري بر

سیاست مقابله با فساد سازمان ملل 

 پیشگفتار
سابقه آگاهی نسبت بـه پیامـدهاي گسـترش فسـاد هاي اخیر جهان شاهد رشد بیدر سال

ها و نهادهاي جامعۀ مدنی فساد را بـه عنـوان مـانعی هاي بین المللی، دولت سازمان. بوده است

المللـی مـورد جدي براي تحقق حقوق شهروندي، دموکراسی، رشد کیفی، و ثبات ملـی و بـین  

ها و اقدامات کارآمد در مبارزه با فساد  از این روي، ایجاد و توسعه سیاست. دهندارزیابی قرار می

گیـر شـده،آنجا که امروزه فساد تبدیل بـه یـک پدیـدة جهـانی و همـه     از . امري ضروري است

موفقیت در مسیر مبارزه با آن نیز مستلزم کوششی جهانی و همکـاري در سـطح بـین المللـی

تواند به عنوان یک ارگان هماهنگ کننده و همچنـیندر این میان سازمان ملل متحد می. است

در حال حاضر نهادهاي . مختلف به یکدیگر عمل کند به عنوان کانال انتقال تجربیات کشورهاي

وابسته به این سازمان که در امر مبارزه با فساد فعال هسـتند، از رهگـذر مطالعـه در تجربیـات

-هاي ارزشمندي را به منظور موفقیت در امر مبارزه با فساد ارایه مـی کشورهاي مختلف توصیه

هاي آنها از انعطـاف الزم بـراير است که توصیهتالش نهادهاي مذکور بر این پایه استوا. دهند

ترجمۀ حاضر که در واقع دستورالعمل ضد فسـاد. انطباق با شرایط بومی کشورها برخودار باشد

در چارچوب برنامۀ جهانی مقابله با فسـاد (CICP)مقابله با جرایم بین المللیبین الملل مرکز 

به آن در طراحی و کاربست سیاست مقابله با  هاست که توجهباشد، از جملۀ این گونه تالشمی

 .فساد در سطح ملی ضروري است
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 کلیات. 1
طی سالهاي گذشته، سیاستگذاران و محققان در کشورهاي مختلف توجـه روز افزونـی بـه

-هاي خصوصی و عمومی داشـته اجتماعی در حوزه –ها و تأثیرات فساد بر امور اقتصادي  ریشه

دهـد ار گرفته شده و مطالعات انجام یافته در این حوزه نشان مـی هاي بک مجموعه سیاست. اند

 :که عوامل زیر در شکل گیري فساد نقش مؤثري دارند

ô  سیاسی شدن فوق العادة نهادهاي عمومی؛ 

ô  فقدان ساز و کارهاي الزم براي دسترسی شهروندان به اطالعات دولتی مرتبط با مسایل

 عمومی؛

ô پاسـخگویی و مسـئولیت پـذیري در برنامـه ریـزي وهاي تضمین شفافیت،  فقدان نظام

اجتمـاعی هاي بخش عمومی توأم با فقدان ساز و کارهاي نظارت داخلـی و  اجراي بودجه

 در جامعه مدنی و تشکیالت بازرسی و حسابرسی واحدهاي خود مختار؛

ô  هـاي عمـومی و فقدان ساز و کارهاي الزم در بخش عمومی که قادر به انتقال خواسـته

 هاي ذیربط باشند؛ هاي خصوصی مردم به دستگاه شکایت

ô هاي درونی و اجتماعی به منظور کنترل و نظارت کیفی بر ارایه خدمات؛ فقدان مکانیزم

ô پیچیدگی فرآیندهاي اجرایی و وجود خط قرمزهاي افراطی در کلیه سطوح حکومتی؛ 

ô  بخش دولتی؛سوء استفاده در کاربرد و تفسیر قوانین و مقررات در چارچوب نهادهاي 

ô فقدان ساز و کارهاي درونی به منظور تضمین شفافیت و پاسخگویی در طـرح و اجـراي

 هاي عمومی؛ سیاست

ô هاي بزرگ  هاي فساد فقدان ساز و کارهاي کنترل اجتماعی به منظور جلوگیري از نقشه

کنند؛ هاي دولتی ظهور می که معموالً در شرایط سلطه منافع پوشیده بر سیاست

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


3

ô ك و انگیزه ناچیز در میان کارکنان بخـش عمـومی بـه خـاطر فقـدان سـازووجود تحر

کارهاي درست بـراي بکـارگیري، ارتقـاء و انتقـال کارکنـان در سـطوح محلـی و میـانی

 حکومت؛

ô فقدان مشارکت و آگاهی کارکنان و مستخدمین دولتـی از معیارهـاي سیاسـتگذاري در

نهادهاي عمومی؛

ô ایه خدمات عمومی؛گرا در ار فقدان مدیریت نتیجه

ô وجود سیستم قضایی ناکارآمد؛

 :هاي اخیر شامل موارد زیر است هاي سیاسی آموخته شده در سال مهمترین درس

ô کاهش فقر بدون یک اسـتراتژي فراگیـر و. رشد اقتصادي براي کاهش فقر کافی نیست

مال و گسترده، که بیشتر از کمیت بر کیفیت راهکارهاي مبارزه با فساد در کشورهاي شـ 

. متمرکز باشد، محقق نخواهد شد 1جنوب

ô رسد استفاده نادرست از قدرت براي تـأمین منـافع شخصـی امـري مـزمن و به نظر می

هـاي دولتـی ازموقعیـت خـود این مهم نه تنها شـامل سـوء اسـتفاده مقـام    . فراگیر است

ي هـا  هاي خصوصی مرتبط با بخش عمومی نظیر شرکت باشد، بلکه اشخاص و سازمان می

تولیدي، صاحبان نفوذ و خرده فروشانی که از هـر فرصـتی بـراي بـه دسـت آوردن پـول

 .گیرد کنند را نیز در بر می استفاده می

ô مهار نظامند فساد چالشی است که مستلزم اقـدامات قـوي، منـابع عظـیم و زمـانی بـه

 . باشد میکنند،  مراتب بیشتر از آنچه که اکثر سیاستمداران و مبارزان فساد پیشنهاد می

کشورهاي شمال دربرگیرندة کشورهاي توسعه یافته غربی شامل کشورهاي اروپایی و آمریکاي شمالی است و کشورهاي جنوب دربرگیرنده کشورهاي  1
 .  اندتوسعه نیافته است که عمدتاً در نیمکره جنوبی در آفریقا، آمریکا و بخش از  آسیا واقع
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ô عدم کنترل و نظارت بر امر فساد موجـب افـزایش آن و در نهایـت فقیرتـر شـدن فقـرا

هاي ناشی از فساد  سود و فرصت. گیرد عموماً فساد به صورت آگاهانه صورت می. شود می

جـایی کـه خطـرات و. چربـد  در شرایط فوق بر خطر بازداشـت و هرگونـه مجـازاتی مـی    

بل درآمد ناشی از فساد زیاد باشد، فساد گسـترش بیشـتريها کم باشد و در مقا مجازات

کننـد آنهـایی کـه رشـوه پیشـنهاد مـی     . تواند ظهور کند اي می فساد از هر ناحیه. یابد می

خواهند و هم به دلیل اعتقاد به اینکه  ممکن است هم به دلیل عدم استحقاق آنچه که می

. ند اقـدام بـه پیشـنهاد آن کننـد    توانند به استحقاق خـود برسـ   از راهکارهاي رسمی نمی

هاي رسمی هم ممکن است رشوه را به این انگیزه بپذیرند که بخواهند از طریـق آن مقام

بنـابراین ، هـم. حقوق خود را ترمیم و معیارها و سـطح زنـدگی خـود را ارتقـاء بخشـند     

به یک صـورت مـورد» جنوب«و » شمال«گیر و هم رشوه پرداز باید در کشورهاي  رشوه

 . رخورد قرار گیرندب

ô  افزایش آگاهی مردم در مورد فساد بدون ارایه مواردي از دستگیري و مجازات مفسدین

. ممکن است موجب ایجاد بدبینی در بین مردم شـود و متعاقبـاً فسـاد را گسـترش دهـد     

ها از موارد گوناگون فساد و گستره و محل آن آگاهی کامل  شهروندانی که از طریق رسانه

، اما موارد اندکی از گزارش بازداشت و محاکمه مفسدین را سراغ دارند، بیشتر به یابند می

در چنـین. شـوند  سمت ارتکاب فساد که سود بیشتر و ریسک کمتـري دارد ترغیـب مـی   

از طریـق عمـل فاسـد تبـدیل بـه» کسب سود بیشتر با ریسک کمتر«شرایطی در واقع 

فساد باید توازنی بین میزان آگاهی مردم از بنابراین در هر استراتژي ضد . شود هنجار می

هر پیامی براي شهروندان بایـد در. فساد و میزان اقدامات تحدید کننده فساد برقرار باشد
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آوردن سـود برگیرندة این درك باشد که سوء استفاده از قـدرت دولتـی بـراي بـه دسـت     

 :شخصی

کند؛ شهروندان را از دسترسی به موقع به خدمات دولتی محروم می .1

 دهد؛ هزینه خدمات دولتی را افزایش می .2

 کند؛ هاي فقیر جامعه تحمیل می مالیات مضاعفی را بر بخش .3

 شود؛ مانع از توسعه اقتصادي و دموکراتیک می .4

شود، به نحوي که ریسک فساد بر  شخص فاسد از سوي حکومت زندانی و جریمه می .5

 . کند سود آن غلبه پیدا می

ô تواننـد غیر دولتی و بخش خصوصی کشورهاي شمال می هاي هاي توسعه، تشکل آژانس

مسـألۀ فسـاد در چنـد سـال. حل باشند هم به عنوان بخشی از مسأله و هم بخشی از راه

المللی را درگیر خود کرده و آنها هاي بین اخیر بانک جهانی، سازمان ملل، و سایر سازمان

ز امکانـات دولتـی بـراي کسـباند که استفاده ا هاي خود به این نتیجه رسیده در بررسی

هایی که در آنها نظارت و کنترل متـوازنی وجـود منافع شخصی در کلیه جوامع و سازمان

گزارش معتبر این موارد هم در کشورهاي شمال و هم در کشـورهاي. نماید ندارد رخ می

جنوب مطمئناً از طریق تسهیل تحقیق و پیگرد قانونی فساد در هر جایی که یافت شـود

 . رساند هاي فساد یاري می خشکاندن زمینه به

ô توانند به صورت یک جزیرة مستقل و در انزوا کار کنند نهادهاي ملی در یک کشور نمی .

یک . در چنین شرایطی آنها در اداي مقصود و در رسیدن به هدف شکست خواهند خورد

یجـاد تعـادلباشد که بـه منظـور ا  » کنترل و توازنی«سیستم شفاف باید داراي مکانیسم 

. ها و نهادهاي مختلف دولتی طراحی شده باشد بین استقالل و پاسخگویی در میان ارگان
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کنتـرل و تـوازن موجـب. به عالوه درگیري بین منافع باید از بخش عمومی زدوده شـود 

« در این حالـت نـوعی   . شود ها براي رویارویی منافع می تجزیه قدرت و محدودیت فرصت

تجزیـه و پراکنـدگی. آیـد  به وجود می) Horizontal Describes(» پاسخگویی افقی

برد و درجـه پاسـخگویی بـاال بـه قدرت، استقالل نهادي هر یک از قواي دولتی را باال می

 . دهد که سیستم را تخریب کنند سیاستمداران این اجازه را نمی

ô هـا نـه انیسـم ایـن مک . هاي کنترل اجتماعی براي مبارزه با فساد ضرورت دارند مکانیسم

هاي سازماندهی مبارزه با فساد باشد بلکه باید در برگیرنده نظارت  تنها باید شامل کمیته

عملیاتی در چارچوب نهادهاي حکومتی مرکب از مقامـات حکـومتی و جامعـه مـدنی در

نهادهاي نظارت عملیاتی مختلط باید امر ارزیابی و نظـارت بـر. همکاري با یکدیگر باشند

مت محلی و حکومت مرکزي، نظیر سیاست هاي مرتبط با بودجـه، مسـایلعملکرد حکو

هاي اطالعـات گذاري عمومی، شکایات و کانال ریزي براي سرمایهمرتبط با پرسنل، برنامه

 . عمومی، را تحت پوشش قرار دهند

ô هاي آنها، در حالتی که مردم باید  هاي مبارزه با فساد و سیاست اعتماد عمومی به آژانس

فعالی در نظارت بر عملکرد حکومت خود داشـته باشـند، امـري ضـروري و حیـاتینقش 

درصـد از 84در چـین بـه اجـرا درآمـد،      ICACدر یک نظرسنجی کـه از سـوي   . است

پاسخگویان بیان کرده بودند که مایلند نام خود را در برگه شـکایت از فسـاد مقامـات یـا

ها و اقدامات ضد فساد، سیستم  سیاستبدون اعتماد عمومی در . همکاران خود ذکر کنند

هـا نـاموفق بـاقی هاي تحقیقی مـنعکس شـده در رسـانه    شود، گزارش شکایت مختل می

. شوند هاي ضد فساد در غیاب شهادت شاهدان عقیم می مانند و محاکمه می
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هاي بخش عمومی، گرایش نهادي به سوي فساد، و عملکرد نهادي بـه پیوند میان مدیریت

با این فرض که عوامل مرتبط بـا مـدیریت سیاسـی نظیـر شـفافیت. مربوط است سیاستگذاري

بـه عبـارت دیگـر(هاي عمومی در سیاستگذاري، پنهان کـاري مـدیریتی    درجه مشارکت مقام

هاي فرآیندي در بودجـه و پرسـنل و ارایـه خـدمات، پیچیدگی) گیري فقدان معیارهاي تصمیم

هـا، و ارهاي پاسخگویی همیشگی در هر یک از آژانـس مذاکره سیستماتیک با کاربران، سازو ک

اي و  سطح منابع همگی بر عملکرد نهادي هر یک از مؤسسات عمومی در سطوح محلی، منطقه

در برخی موارد این تأثیر بر عملکرد نهادي از طریق تأثیر حکومتی بر فساد . مرکزي تأثیر دارند

 . شود اعمال می

فساد امري پویا است و ابعـاد گونـاکونی دارد؛ بنـابراینتجربیات گذشته مبین آن است که 

از این نظر در کتابچه . نگر باشد مناسبترین رهیافت براي مهار آن متقابالً باید پویا، جامع و کالن

هاي ضد فسـاد اسـتخراج حاضر رهیافتی گزینش شده که از درون مجموعه وسیعی از سیاست

جرا، نهاد سازي، بازپرداخت اعتبارات انتقـالی غیـرشده و در یک روش جامع نقاط جلوگیري، ا

ها  قانونی، انواع روش هاي نظارت و ارتقاء سطح آگاهی، سطوح و علل فساد و همچنین موفقیت

ها تا حد  در این رهیافت راهبرد. دهد ها در امر مبارزه با فساد را تحت پوشش قرار می و شکست

ف امکان کاربرد داشته و با نیازها و وضعیت هر هاي مختل زیادي منعطف و در سطوح و موقعیت

 . کشور یا منطقه فرعی قابلیت انطباق دارند

ضـد فسـاد تکمیـل شـده کـه یـک) Tool kits(این کتاب راهنما با یک سري ابزارهاي 

هـا ارایـه کند و راهکارهاي مشروح براي اجراي هر یک از اسـتراتژي  رهیافت جامع را دنبال می

هـا و همچنـین ابزارهـا و ل، به منظور بهبود چـارچوب سیاسـی و اسـتراتژي   به هر حا. دهد می

راهکارهاي موردي مقابله با فساد، مرکز مقابله با جرایم بین المللی اقدام بـه اتخـاذ یـک رونـد

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


8

هـا و ترین سیاست از رهگذر این فرآیند موفق. هاي عمل نموده است براي مطالعه بهترین روش

 . شوند میابزارها گزینش و معرفی 

از اینـرو، هـیچ. ها و نقاط قوت و ضعف خاص خودش را دارند ها محدودیت هر یک از پاسخ

به هر حال، . شوند و رمز موفقیت آنها در تعامل با یکدیگر است یک از آنها به تنهایی موفق نمی

یـتها و کارکردهاي گوناگون بوجود آید، و حما تواند در میان نقش ها می کوشی و معاضدت هم

ها به حد کافی خصوصیت هم پوشی داشته باشند  متقابل نیز زمانی قابل حصول است که پاسخ

کلیه راهکارهاي پیشنهادي باید الزاماً در چارچوب نظام همگرایی . و یک نتیجه را دنبال نمایند

. ملی منجر به خدمات کیفی، توسعه پایدار و حاکمیت قانون به نفع کلیه شهروندان شوند
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 نواع فسادا. 2
هاي مقابله با فساد قابـل قبـولی را ارایـه دهـد، بایـد قبل از اینکه شخصی بتواند استراتژي

تشخیص اینکـه چـه چیـزي. ها را پیاده کند بشناسد خواهد استراتژي محیطی را که در آن می

. باشـد  شود امري کلیدي براي هرگونه برنامه موفق و جامع مقابله بـا فسـاد مـی    فساد تلقی می

یکی از مشـکالت پیـدا کـردن یـک. گیرد بحث بر سر تعریف فساد، گستره وسیعی را در بر می

اي  در برخی مواقع تفاوت قابل مالحظـه . گردد هاي فرهنگی بر می گستر به تفاوت تعریف جهان

در همـین راسـتا یـک. در داخل یک کشور در مورد اینکه چه چیزي فسـاد اسـت وجـود دارد   

از سوي کمیسیون مستقل ضـد فسـاد نیوسـات ولـز انجـام شـد 1977نظرسنجی که در سال 

حاکی از آن بود که ناسازگاري و تفاوت فاحشی بین طـرز تلقـی کارمنـدان بخـش عمـومی در

 . استرالیا وجود دارد

-دانـش . انـد  به همین دلیل بسیاري از ارایه یک تعریف قانونی براي فساد رویگـردان شـده  

آنهـا اسـتدالل. داننـد  شـناختی را مـبهم یـا خودخواهانـه مـی     پژوهان تعاریف عمومی و جامعه

بر این اساس، تمایـل. کنند که تعریف قانونی واحد بسیار متصلب و غیر منعطف خواهد بود می

دارند که به خاطر تغییر سنت قانونی در اثر گذشت زمان و همچنین ارتباط آن با زمینـه هـاي

به جاي حل این مسأله، . ها را به رسمیت بشناسند فرهنگی و شرایط سیاسی و اجتماعی تفاوت

. هاي قانونی را نادیده بگیـریم  رهیافت جایگزین این است که حداقل براي مدتی مراجع و زمینه

هاي  در حالی که ممکن است در این حالت ما تا حدي به خاطر فاصله گرفتن از مراجع و زمینه

تـري از ت بتـوانیم درك مشـترك و عمـومی   قانونی دقت نظر را از دست بدهیم، ولی ممکن اس

هاي موجود در امتـداد مرزهـاي ملـی مسأله به دست آوریم و در ایجاد پل ارتباطی بین شکاف

. موفق شویم
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شود مشـخص کـردن جـوهره فسـاد از در تعریف جایگزینی که در این نوشتار جستجو می

یا رویکرد حقـوقی سـنتی، طریق توجه مستقیم به واقعیات، بدون در نظر گرفتن مناطق خاص

شـود تـا اجمـاع وسـیعی را در، سعی مـی »رهیافت تجربی«از رهگذر گزینش این . هدف است

چارچوب این تلقی از فساد به پیش ببریم که آن عملی جداً مضر به جامعه است و بنابراین باید 

روابط سـوالکس با این برداشت موافق نیست که همه انواع  هیچ. منع و عامل آن مجازات شود

نکته مهم ایـن. شوند و باید به لحاظ قانونی منع گردند ها فساد تلقی می برانگیز و سوء مدیریت

. ها را در چارچوب واحدي جمـع کنـیم   است که تا جاي ممکن بتوانیم تعداد زیادي از برداشت

مجـازات نامند و باید منـع و  ها کمک خواهد کرد که بدانند آنچه فساد می این رهیافت به ملت

 . شود چیست

فسـاد عبـارت اسـت ازتوانیم بر روي این تعریف توافق کنیم که  کلی، می دریک حالت

براي مقاصد شخصی که بـه زیـان منـافع) 2]دولتی[عمومی (سوءاستفاده از قدرت 

ممکن است این تحصیل مقاصد یا منافع شخصی بـه صـورت مسـتقیم یـا غیـر .عمومی است

وقات، فساد مستلزم اختالط حوزه عمومی با شخصی و یـا یـک تبـادلدر اغلب ا. مستقیم باشد

در مجمـوع، عمـل فاسـد در برگیرنـده. باشـد  غیر قانونی و غیر مشروع بین این دو حـوزه مـی  

بدون توجه، یا بـر) خود یا دیگران(هاي دولتی در راستاي عالیق و منافع شخصی  عملکرد مقام

زمـانی کـه تصـمیم گیـران سیاسـی برنامـه و در ایـن چـارچوب،  . ضد، منـافع عمـومی اسـت   

 Grand(عملکردشـان آمیختـه بـا فسـاد باشـد مـا آن را تحـت عنـوان پدیـدة فسـاد کـالن            

Corruption (هاي کارگري، خصوصی  هاي فساد کالن در سیاست نمونه. کنیم بندي می طبقه

دهند در تعریف فساد گستره وسیعی که بخش خصوصی را نیز در  شود محققان ترجیح می نجایی که بسیاري از فسادها از بخش خصوصی آغاز میاز آ -1
بوسیله پرانتز از تعریف اصلی جدا شده » عمومی«لذا در تعریف فوق به منظور پرهیز از ایجاد محدودیت در تلقی از فساد لفظ . گیرد بگنجانند بر می

 . ستا
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کانات دولتی براي در این حالت، استفاده از ام. شود سازي و تدارکات حکومتی به وفور یافت می

الي فرآیندهاي حکومتی یا سلطه بر یک نهـاد حکـومتی دنبـال تواند در البه منافع شخصی می

 . شود

از سوي دیگر، استفاده از امکانات دولتی به منظور تأمین منافع شخصـی در عرصـۀ عملـی

وارد از اینگونـه مـ  ( شود خوانده می) Petty Corruption(» فساد خرد«ارایه خدمات عمومی 

 )توان به رشوه یا به اصطالح سبیل چرب کنی اشاره کرد براي مثال می

شود هم در فساد کالن و هم  تعابیر مختلف اعمال فاسد که در زیر به شرح آن پرداخته می

اي است که وضع موجـود نـابرابري قـدرت را در فساد پدیده. در فساد خرد قابل مشاهده است

دوانـد و نسـل در این چـارچوب، تبعـیض ریشـه مـی    . کند صحنۀ سیاسی و اجتماعی حفظ می

بسیاري از مردم به دلیل نداشتن توانایی یا عدم تمایل بـه. شوند معاصر و نسل آینده قربانی می

توانند اهداف و مقاصد مشابه خود را به پـیش ببرنـد و یـا پرداخت رشوه به مقامات دولتی نمی

فساد همچنین بسیاري از مفاهیم دموکراسـی. شوند میتوانند کار بدست آورند و لذا بیکار  نمی

 . کند هاي عمومی نقض می هاي اجتماعی در شکل سیاست را از رهگذر تحریف انعکاس خواسته

سوء استفاده از امکانات عمومی بـه منظـور بـه دسـت آوردن امتیـاز نادرسـت و ناعادالنـه

آمیـز یـک منفعـت بـهانتقال موفقیتریزي، تالش، درخواست یا  تواند شامل هر گونه برنامه می

شخصی که دست بـه. برداري نادرست از یک مقام و موقعیت دولتی باشداي از بهره مثابه نتیجه

زند ممکن است به دنبال دوستی جنسی، پول، هدیه، نفوذ اقتصادي، مهمان نوازي یـا فساد می

زیـاد مهـم. کـار اداري باشـد  آور در قبال انجام یا امتناع از انجـام یـک    هاي تجاري سودفرصت

یـا مقـام دولتـی) رشـوه (نیست که پیشنهاد عمل فاسد ابتدا توسط مراجعه کننده ارایـه شـود   

در واقع، با وقوع فساد . و تمرکز زیاد بر روي تشخیص این امر سود چندانی در بر ندارد) اخاذي(
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کدام طرف اولین قدم  ربط است که تعیین کنیم گسترده و نهادینه شده بسیار غیر ممکن یا بی

 . را در یک معامله متداول براي ترغیب انجام یا عدم انجام یک وظیفه دولتی برداشته است

گیـريهاي ناشی از رفتارهاي مختلف و تصـمیم  در چنین شرایطی مهم تعیین گستره زیان

درخصوص چگونگی کنترل، نظـارت و محـدود کـردن ایـن رفتارهـا و پیامـدهاي ناشـی از آن

بار اشکال واحد فسـاد اسـت، زیـرا این فرآیند در برگیرندة تحلیل جامع تأثیرات زیان. اشدب می

در سیاسـتگذاري عمـومی بایـد چنـین. باشـند  بارتر از بقیه مـی  برخی از آنها بسیار مهم و زیان

هایی در حین تخصیص منابع و طراحی یک استراتژي ضد فساد مورد توجه جـدي قـرار تفاوت

 . گیرند

در کشورهاي در حال توسعه مانعی جـدي بـر سـر راه ترقـی و پیشـرفت اقتصـادي،فساد 

در این کشورها منابع عمومی به صورتی غیر کارآمد تخصیص . باشد اجتماعی و ملی می سیاسی،

کنند، و شهروندان عادي نیز به نحـو یافته، شهروندان درستکار و ماهر احساس سرخوردگی می

ها بـه شوند، پروژه هاي خارجی ناپدید می در نتیجه، کمک. ي هستنداعتماد اي دچار بی فزاینده

شوند، سطح تولید پایین است، شایستگی و قابلیت مدیران کاهش یافته و  صورت ناقص رها می

تحت تأثیر شرایط ذکر شده بخش عظیمی از . نهایتاً مشروعیت نظام سیاسی تضعیف شده است

شـود و از ایـن ناحیـه به کشورهاي شمال منتقـل مـی  منابع و اعتبارات مالی کشورهاي جنوب 

ثباتی سیاسی شده و  این مسئله منجر به بی. بیند موتور توسعه اقتصادي این کشورها صدمه می

 . ها، آموزش و پرورش، بهداشت و سایر خدمات را به دنبال دارد همچنین ضعف زیرساخت

روز فساد در این کشورها موجب ب. شود تأثیرات مشابه در کشورهاي صنعتی نیز مشاهده می

اند مأیوس و دلسرد شـوند و اعتقـاد شده شهروندانی که انتظار انجام صادقانه کارشان را داشته

هـا بوسـیله فسـاد از رهگـذر امکـان انجـام خواسـته     . خود به حاکمیت قانون را از دست بدهند
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دي فزاینده به مؤسسات اعتماپرداخت رشوه و تداوم نابرابري موجب تضعیف اصول اخالقی و بی

هاي خصوصی مبتنی بـر هرجایی که کامیابی اقتصادي شرکت. شود عمومی در این کشورها می

پرداخت رشوه باشد، کیفیت خدمات و کاالهاي تولیدي و همچنـین مهـارت کارمنـدان پـایین

 . شود رود و منابع عمومی تلف می آید، رقابت از بین می می

پذیري و انین و مقررات طراحی شده براي افزایش مسئولیتفساد همچنین باعث تضعیف قو

-بسـیاري از کشـورها شـاهد بهـره    . شود ها و مؤسسات تجاري می پاسخگویی اجتماعی شرکت

از یـک سـو بـه خـاطر. برداري غیر انسانی از کارگران و آلودگی جدي محیط زیسـت هسـتند  

ها و صنایع و از سوي دیگر  هاي سنگین از شرکت هاي موجود در خصوص وصول مالیات سازش

 .اند هاي ملی دچار کسري شده به خاطر خرید تجهیزات و خدمات غیر ضروري بودجه

به منظور به حداکثر رساندن سود، شرکت هاي قانونی و غیر قانونی به رشوه یا اشکال دیگر 

رل در نبود کنتـ . شوند تا جنایت علیه محیط زیست را تحت پوشش قرار دهند فساد متوسل می

 . و نظارت کارآمد و مناسب، محیط زیست بعضاً دچار خسارت جبران ناپذیري شده است

. الملل تحت تأثیر آن قرار گرفته اسـت  ، نظام مالی بین3به خاطر گسترش بیش از حد فساد

از طریـق نظـام 4هاي یک تحقیق سناي ایاالت متحده، بیش از یـک تریلیـون دالر   مطابق یافته

» مقـررات زدایـی رقـابتی   «افتـد کـه یکـی از نتـایج آن      لیانه به جریـان مـی  مالی بین الملل سا

)Competitive Deregulation (پول شویی توأم با تأثیرات فاسد بالقوه و وابسـتگی. است

. فزاینده به سرمایه ناشی از کلیه اشکال فعل جرم مبدل به یک تجارت بسیار سودآور شده است

 . از نیجریه به غارت رفته است 1980میلیارد دالر از اواسط دهه  100، بیش از 1999مطابق نوشته فایننشال تایمز در جوالي  -1
در این گزارش مشخص نشده است که منبع این پول . هاي آمریکایی به جریان افتاده است از این پول از بانک% 50گزارش مشابهی برآورد کرد که  -2

 . جرم سازمان یافته، مواد مخدر یا فرار مالیاتی بوده است فساد،
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شـود، تقویـت مـی  » جرم سازمان یافتـه «باط بین فساد و هاي جهانی، زمانی که ارت ریسک

کلیه بازارهاي سودآور غیر قانونی شدیداً متکی بر حمایت بازرسـان و مقامـات. یابد افزایش می

 .عمومی هستند

تـرین آنهـا شـامل مـوارد یابد که به طـور کلـی متـداول    فساد در اشکال مختلفی ظهور می

 .مشروحۀ ذیل است

 رشوه -الف
در برگیرنده وعده، پیشنهاد یا رساندن هرگونه منفعتی است که به طـرز ناشایسـتیارتشاء 

توانـد در همچنـین آن مـی  . دهـد  عملکرد و تصمیمات یک مقام دولتی را تحت تأثیر قـرار مـی  

نفسه مقام دولتی محسوب نشوند، اما عضوي از مردم باشند که در  برگیرنده افرادي باشد که فی

رشوه ممکن اسـت شـامل پـول، سـهام شـرکت، اطالعـات. کنند ت میهاي دولتی خدم کمیته

هـاي دیگـر ها، هدایا، تفـریح، شـغل و وعـده    محرمانه در خصوص امور جنسی و سایر مطلوبیت

تواند به صورت مستقیم یـا غیـر آید می هاي فاسد به دست می امتیازهایی که توسط مقام. باشد

صوص امتیازهاي غیر مستقیم صـحبت کنـیم کـهتوانیم درخ زمانی ما می. مستقیم حاصل شود

ها و مؤسسات تجاري و خیریه، بنیادهاي  منافع حاصله متوجه دوستان، اعضاي خانواده، انجمن

رشوه گیران در بخش عمـومی شـامل. مبارزاتی و احزاب سیاسی مورد عالقه مقام اداري گردد

ه دیگـر از خدمتگـذاران دولتـیسیاستمداران، قانونگذاران، مجریان قانون، قضات، یا هـر طبقـ  

. باشد می

 :هاي ارتشاء شامل موارد زیر است برخی نمونه

ô کننـد هاي دولتی که در واحدهایی چون تشـکیالت مالیـاتی و گمرکـات کـار مـی      مقام

هاي دولتی  در چنین واحدهایی احتمال دارد مقام. ممکن است به دنبال رشوه خواري باشند
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بـه. التفاوت پرداختی با شهروندان شـریک کننـد   د را در مابهبا صدور قبضی با مبلغ کم خو

هـا یـا نادیـده گـرفتن آنهـا خـود را در کـل عالوه، ممکن است با محو کردن صورتحسـاب 

امکان دارد کارکنـان دولتـی در ازاي تغییـر دادن. سودهاي حاصله شریک شهروندان کنند

هـاي مقـام . پول نقد دریافت نمایندفایلیهاي مالیاتی یا اعالمیه درآمد اشخاص یا مؤسسات 

مالیاتی همچنین ممکن است در ازاي عدم تحمیل مالیات اضـافی از مالیـات پـردازان پـول

هاي مبادالت خـارجی را توانند نرخ هاي دولتی در موقعیتی هستند که می مقام. اخذ نمایند

مقادیر عظـیم این شیوه از فساد ممکن است در برگیرنده. به نفع خودشان دستکاري کنند

هاي گمرکی ممکن است در ازاي نادیده گرفتن قوانین و مقررات و یا انجـام مقام. پول باشد

در این حالت ، از پرداخـت مالیـات و. انتقاالت صادراتی یا وارداتی غیر قانونی رشوه بپذیرند

ي ملی شود و به عالوه کاالهاي ممنوعه و خطرناك از مرزها دیون به خزانه ملی اجتناب می

 .کنند عبور می

ô مالحظه و غیر اخالقی از طریق دستکاري لیسـت حقـوقی امکان دارد مقامات اداري بی

یک سناریوي متداول در این خصوص این اسـت کـه لیسـت. مبالغ کالنی را به دست آورند

هـا بـه دوسـتان و در ایـن حالـت، حقـوق   . کننـد  پرسنل را با نام کارگران غیر واقعی پر می

در جریان یک اصالح اداري . شود هاي اداري یا اشخاص ساختگی پرداخت می مقام وابستگان

درصد حقوق بگیران دولت  30که در یک کشور آفریقایی به اجرا درآمد، مشخص گردید که 

 . اند کارگران قالبی یا ساختگی بوده

ô هـا و کارخانجـات تولیـدي، رشـوه هاي محلـی و شـرکت   در برخی از کشورها، حکومت

-بسیاري از مقاطعـه . هاي دولتی راه یافته است هاي مبتنی بر سرمایه ي به درون پروژهخوار

ایـن امـر نـه تنهـا. ها دادن رشوه است کاران معتقدند که تنها راه برنده شدن در این پروژه
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کند، بلکه همچنین موجب نهادینـه شـدن رقابت غیر عادي و ناسالم را ترغیب و تشویق می

به قیمت افزایش مخارج دولتی، کاهش مصیبت بار کیفیت » ري اداريرشوه خوا«اثربخشی 

هـاي تولیـدي و کاالها و خدمات، رکود رقابت در بازار و فقدان عمومی کیفیـت در شـرکت  

 . شود مهارت در کارکنانشان می

ô هاي دولتی بـراي وامهـاي بـانکی نـادر امکان دارد رقابت شدید بین موسسات و شرکت

. هـاي نادرسـت در نظـام بانکـداري شـود      و نتیجتاً افـزایش شـمار وام   خواري منجر به رشوه

هایی با منابع عمومی به  هاي تعاونی به نحو مؤثري پیشنهاد رشوه مؤسسات دولتی و شرکت

 . هاي بانکی را براي خود تضمین کنند کنند تا از رهگذر آن وام هاي دولتی می مقام

ô ن اطالعات محرمانه راجع به رقبا پیشنهاد در اغلب اوقات رشوه به منظور به دست آورد

کاران امـور، مقاطعهFBIبراي مثال، برابر با اطالعات به دست آمده طی تحقیقات . شود می

هاي غیر قـانونی اطالعـات سـري وزارت دفـاع ایـاالت متحـده را در خصـوص دفاعی از راه

کاران به مقاطعه. اند ردهها به دست آو هاي پیشنهادي سایر شرکت ها، و قیمت ها، بودجه طرح

. انـد  هایی شامل هدایاي نقدي با قول تأمین شغل در آینده داده کارمندان وزارت دفاع رشوه

کاران امور دفـاعیمشاوران و دستیاران دفاعی بیشترین سهم را در ارایه اطالعات به مقاطعه

 .اند مشارکت داشته آوري اطالعات براي خدمات نظامی اند؛ زیرا آنها در فرایند جمع داشته

 اختالس، دزدي و کالهبرداري -ب
جرایم فوق شامل دزدیده شدن منابع از سوي اشخاصی که متصدي یا ناظر بر منابع دولتی 

هـاي غیـر دولتـی تواند توسط مقامات دولتی یـا شخصـیت   ها می این دزدي. باشند هستند، می

ذا و خواروبار به روستاییان قسـمتی ازبراي مثال، کارگران دولتی در امور توزیع غ. صورت گیرد

و یـا امکـان دارد محصـوالت دارویـی، کـه از. فروشـند  دزدند و به اشخاص دیگر مـی  آن را می
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یابد، در بین راه دزدیده شـده و بـه یـک داروخانـه فرودگاه به یک بیمارستان محلی انتقال می

ی براي یک مسافرت اداري امکان دارد یک مقام دولتی صورت حساب تقلب. محلی فروخته شود

در . باشـد  همچنین اختالس شامل استفاده شخصی از امکانات و نیروهاي دولتی مـی . ارایه دهد

هاي قانونی براي جلـوگیري از اینگونـه مفاسـد، چـالش اساسـی ارایـه بررسی ایجاد محدودیت

امکانـات گیـري از منـابع و   تعریفی است که بتواند در برگیرنده هر گونـه روش نادرسـت بهـره   

مسلماً نه تنها دزدي فیزیکی، بلکه همچنین استفادة نادرست از وقت، نیروي کار . عمومی باشد

 . اي مصداق جرم تلقی شوندو امکانات و تجهیزات بخش عمومی باید به نحو شایسته

آالت دولتی را به منظور اهـداف شخصـی مـورد ها و ماشین کارمندان بعضی اوقات اتومبیل

براي مثال در برخی ادارات از وسایل نقلیه دولتـی بـراي ایـاب و ذهـاب. دهند ار میاستفاده قر

درصـد وقـت 25این کار بـه طـور متوسـط    . شود فرزندان مقامات اداري به مدرسه استفاده می

در حالی از تجهیزات دولتی براي مقاصد شخصی یـا بـه نفـع. دارد اداري را به خود مصروف می

هـاي حفـظ و نگهـداري و تعمیـر آنهـا از خزانـه شود که هزینه فاده میدوستان و نزدیکان است

در موارد دیگر، ممکن است کارمندان از امکانـات دولتـی بـراي تعمیـر. شود عمومی تامین می

هاي  نظیر وزاتخانه(در اغلب کشورها، مؤسسات دولتی خاص . خودروهاي شخصی استفاده کنند

آالت دولتی دایر  هایی را براي تعمیر و نگهداري ماشین کارگاه) ... کار و راه و ترابري، اداره آب و

ها معموالً از لوازم یدکی، محصوالت، تجهیـزات، فضـا و وقـت کـارگران در این کارگاه. کنند می

به عـالوه، لـوازمی کـه از ماشـین آالت و تجهیـزات اداري جـدا. شود هاي نادرستی می استفاده

عدم استفاده از مواد مصرفی دولتـی در محـل خـود. گیرند می شوند مورد سوء استفاده قرار می

تواند در برگیرنده چند بـرگ کاغـذ تـا این مواد می. همواره یکی از مشکالت اساسی بوده است

در یک مـورد، میـزان دزدي کارمنـدان از ذخـایر سـوختی. سوخت ماشین آالت سنگین باشد

تواند از طریـق هاي دولتی می ي که سرمایهراه دیگر. لیتر گزارش شده است 000/250ماهیانه 
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بـراي. هاي سازمانی اسـت  آن توسط کارمندان مورد استفاده نادرست قرار گیرد مربوط به خانه

هاي دولتی را تخلیه نکنند و یا اجاره  نمونه، ممکن است کارمندان پس از ترك شغل خود خانه

برند و آنهـا را ؤسسات عمومی را از بین میمنابع محدود م  کلیه موارد فوق. بهاي آن را نپردازند

 . دارند از انجام کارآمد وظایف قانونی و ارایه خدمات به مردم باز می

 اخاذي -ج

اخاذي عبارت است از مجبور کردن یک شخص به پرداخت پول یا ارایه برخی خدمات 

اجباري . جام یک کارهاي شخصی در قبال انجام یا امتناع از ان ارزنده و یا برآورده کردن خواسته

تواند معطوف به تهدید آسیب رسانی فیزیکی، خشونت و یا اعمال  که در اخاذي وجود دارد می

فرض کنید زنی بیمار است و نیاز شدید به دکتر در یک بیمارستان . ها باشد برخی محدودیت

ماید؛ و به گوید باید براي ویزیت دکتر پول اضافی پرداخت ن دارد؛ پرستار به همسر بیمار می

کند مجبور به تأمین آن این صورت شوهر در حالی که همسرش با مرگ دست و پنجه نرم می

در بسیاري از کشورها پلیس به عنوان یکی از عوامل اخاذي از طریق تهدید به . گردد پول می

هاي جزیی و نقض مقررات ترافیک  تصادف. شود هاي واهی شناخته می دستگیري بر اساس بهانه

 .روند هاي اصلی تهدید به دستگیري توسط پلیس به شمار می والً زمینهمعم

» پول تسـریع «. باشد می) Speed money(» پول تسریع«یکی از اشکال متداول اخاذي 

شود که عوامل حکومتی در ارایه خدمات و اجراي فرآیند اداري کنـد عمـل زمانی پرداخت می

از صـاحب منصـب اداري درخواسـت» ل تسـریع پـو «هـاي   کننده از آنجایی که پرداخت. کنند

اش را دارنـد، آنهـا ایـن عمـل را عملـی ناشایسـت و غیـر اي مبنی بر انجام وظایف شغلی ساده

شان در ازاي پرداخت پول ایـن کنند که تمام خواسته آنها استدالل می. کنند اخالقی تلقی نمی

اي  آنها به دنبـال خواسـته  . دهداست که سیستم وظیفه تعیین شده خود را به طور دقیق انجام 
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توان دریافت که پرداخت پـول تسـریع بـا منطـق مسلماً با اندکی تأمل می. غیر قانونی نیستند

توانند این  خواهند و یا نمی همه اشخاص نمی. دموکراسی سازگاري ندارد و غیر قابل دفاع است

هـا شـهروندان و یـا سـازمان    این امر به معناي آن است که با برخـی از . پول را پرداخت نمایند

اي کـه کارمنـدانش تأخیر و عدم پاسـخگویی در جامعـه  . شود بصورت تبعیض آمیزي رفتار می

انگیزه کمی براي بهبود مهارت و شایستگی عمومی خود دارند همانند یک بیماري مسري شایع 

رند ، نبایـدگی نکتۀ مهم این است که کارمندانی که براي انجام وظایف خود حقوق می. شود می

 . در قبال انجام وظایف انتظار رشوه داشته باشند

سوء استفاده از نفوذ در شرایط برخورد منافع  -د
اقدام به انجام یک کار یا تعقیب کسب موقعیت و منافع تجاري با هدف عایدات غیر قانونی، 

براي مثال، . ندگیر که با نقش و وظایف اداري یک کارمند مغایر است، در این چارچوب قرار می

یک کارمند یا مقام دولتی را در نظر بگیرید که با انگیزه کسب منفعت از ناحیـه دسترسـی بـه

کند که قرار اسـت توسـعه چشـمگیري  اي می اطالعات محرمانه اقدام به خرید زمین در منطقه

ه اجـراياین مقام اداري بعداً براي اجراي برنامه شخصی خود، بدون توجـه بـه اینکـ   . کند پیدا 

در . سـازد  کند و آن پروژه را عملی مـی  پروژه مقرر منافع عمومی را در بردارد یا خیر، تالش می

. چنین حالتی آن مقام اداري در شرایط متعارض بـه نفـع مقاصـد شخصـی عمـل کـرده اسـت       

هاي فراوانی را براي اینگونه فسـادها فـراهم هاي دولتی فرصت سازي امالك و فعالیتخصوصی

 . کند می

اي مورد رسیدگی قرار گیرد،  تعارض بین وظایف اداري و منافع شخصی باید به نحو شایسته

باشـد وابسـتگی زیـادي بـه شـرایط اگر چه تعریف اینکه چه برخورد منافعی مصداق جرم مـی 

رود یک قانونگذار منافع خاص حوزه انتخابی خود را به  اي انتظار می در هر جامعه. فرهنگی دارد
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در چنین حالتی مهم است که بدانیم زمانی که منـافع شخصـی یـک مقـام دولتـی. پیش ببرد

بیشتر باشد و از مسیر غیر مشروعی که مخل منافع و آسایش عمومی است پیگیـري شـود، آن

 . باید به عنوان مصداق جرم مورد رسیدگی قرار گیرد

کـه خودشـان را در هاي دولتی کنند براي مقام هایی که منافع عمومی را تهدید می تعارض

زمانی که آسایش شهروندان . یابند عمومیت دارد شرایط همکاري ضروري با بخش خصوصی می

تحت الشعاع پیگیري منافع شخصی مقام دولتی در شرایط برخورد منافع قرار گیرد، باید تدابیر 

 . هاي مناسب براي آن در نظر گرفت و مجازات

توانـد از بـین رفـتن شرایط برخورد منـافع نمـی  معیار جرم بودن ترجیح منافع شخصی در 

مسـلماً. هاي شخصی باشـد  گیري امتیازات مالی دولت و یا عدم لحاظ منافع عمومی در تصمیم

در غالب موارد منافع مالی و غیر مالی دولت در ابعاد گوناگون از ناحیه یک تصمیم تحت تـأثیر

توان بالفاصله و به وضوح  ندکی از آنها را میگیرد، و این در حالی است که صرفاً تعداد ا قرار می

بر این اساس بهترین معیار، معیار خلوص و شفافیت در فرآیند . مورد محاسبه و ارزیابی قرار داد

تحت هر شرایطی مقام دولتی نبایـد اجـازه انجـام عملـی را بیابـد کـه. باشد  تصمیم گیري می

. منافع شخصی او در آن لحاظ باشد

 ا پذیرش انعام و مساعده غیر قانونیپیشنهاد ی -ه
پیوندد که صاحب منصبان اداري در قبال انجـام وظـایف تخلف فوق در حالتی به وقوع می

، پس از صـدور یـک گذرنامـه یـا. اداري خود پول یا هرگونه امتیاز دیگري دریافت نمایند مثالً

در . خـدمات خـوب بپـردازد   اسناد دیگر دریافت کننده آن چیزي را به عنوان انعام بابـت ارایـه   

شود؛ خصوصاً در جایی که کارمنـدان اداري از بسیاري از کشورها این عمل فساد محسوب نمی

باشند فرهنگ انعام دهـی و پـذیرش آن در حـد وسـیعی گسـترش حقوق پایینی برخوردار می
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در اي صداقت در ارایه خدمات عمومی را تضـعیف کـرده و    در هر حال، چنین رویه. یافته است

 . تواند منجر به اخاذي شود جایی که شهروندان قدرت و اراده پرداخت انعام ندارند می

 تبعیض و پارتی بازي -و
تبعــیض و پــارتی بــازي عبــارت از تخصــیص منــابع ، خــدمات و مناصــب اداري براســاس

هـاي متمـایز اي و سـایر گروهبنـدي   اي، مـذهبی، فرقـه   هاي فامیلی، اجدادي، قبیلـه  وابستگی

، یک صاحب منصب دولتـی اقـدام بـه تمهیـد مشـاغل، ارایـه خـدمات و تـأمین. باشد می مثالً

کند، در حـالی کـه عمـوم هاي فوق العاده متحدان سیاسی، خانواده و دوستان خود می خواسته

این شیوه از فساد گرایش به تقویت یا باز تولید موازنه قدرت  بـه. مردم از آن برخوردار نیستند

این شیوه از فساد همچنین . رد که ارتباط نزدیکی با صاحب منصبان دولتی دارندنفع کسانی دا

گیري بازار فاسدي شود که در آن بازیگران جدید بـه دنبـال تـأمین ممکن است منجر به شکل

 . هاي مشابهی هستند خواسته

. باشـد  از جمله فسادهاي محوري شایع در ادارات دولتی می) Clientelism(پروري حامی

راي مثال، وقتی مقامات مرکزي از طریق تخصیص و انتقال خـدمات عمـومی، بـدون در نظـرب

کننـد شـاهد فسـادي اي قـدرت خـود مـی    گرفتن استحقاق، اقدام به دلجویی از پایگاه منطقـه 

در اینگونه ساز و کارهاي فسـاد، در بسـیاري از مـوارد،. نامند پروري میهستیم که آن را حامی

 Institutional(شود حافظه نهادي  ال پرسنل در هر دورة انتخاباتی باعث میمیزان نقل و انتق

Memory (در چنین شرایطی استفاده از امکانات دولتـی بـه. موسسات عمومی از دست برود

 .کند منظور تأمین منافع شخصی مسلماً منافع عمومی را دچار خسران می

 هاي سیاسی غیر قانونی کمک -ز
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افتد که احزاب سیاسی یا قـدرت حـاکم  قانونی در مواقعی اتفاق میهاي سیاسی غیر  کمک

ها و فراهم کردن شرایط  ها یا تشکل گروه اقدام به پذیرش پول در ازاي کمک به موجودیت یابی

ایـن عمـل ارتبـاط. زیست بهتر آنها در محیطـی عـاري از فشـار و هرگونـه محـدودیت بکننـد      

هـا، بـه منظـور نفوذ قدرتمند، خصوصاً شـرکت  هاي ذي روهتنگاتنگی با ارتشاء دارد و معموالً گ

هـاي صـنفی یـا صـنعتی خـود اقـدام بـه ارایـه برخورداري از حمایت قانون و تـأمین خواسـته  

سیاستمداران ممکن است در چنین شرایطی به ازاي دریافت کمـک. کنند هاي کالن می کمک

هاي قانونی یا  و حمایت از این تشکل هاي مبارزات انتخابی مبادرت به تکریم براي تأمین هزینه

 . غیر قانونی کنند

شـامل(هاي سنگین براي نفوذ در انتخابات بـا توجـه بـه محاسـبات شـرکتی       تأمین هزینه

هـاي ایـدئولوژیک یـا تواند به خـاطر انگیـزه   نمی) هاي ذینفع خاص هاي فراملی و گروه شرکت

است که در پس هرگونه کمک شخصی یا  این یک واقیت. هاي کاریزماتیک نامزدها باشد جاذبه

هـاي سیاسـی ایـن واقعیـت در بسیاري از سیستم. مالی انتظار کمک سیاسی عمده نهفته است

هـاي محرمانـه شود که اشخاص خاصی در سطوح تصمیم گیري و سایر حـوزه  زمانی محقق می

اي که کسـب یابند و ضمن اعمال نفوذ در تصمیم گیري از اطالعات محرمانه سیاسی حضور می

مسـلماً بـا وجـود همـه. کننـد  کنند به نفـع پیشـبرد مقاصـد شـرکتی خـود اسـتفاده مـی        می

هاي قانونی ایجاد شده براي توزیع امتیازات و منـابع دولتـی بـه صـورت منصـفانه و محدودیت

در هر حال، زمـانی. شود مطابق با معیارهاي شایستگی راه براي اعمال نظر و جانبداري پیدا می

هـاي عیض و جانبداري سیاسی به حدي فراگیر شود که مهارت گرایی را در اجراي برنامهکه تب

قـوانین. دولتی تهدید نماید، ناگزیر باید سازکارهایی به منظور محدود کـردن آنهـا پیـدا کـرد    

تواند کمک مؤثري در مجبور کردن آنهـا شفاف سازي تغدیه مالی احزاب سیاسی و نامزدها می
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یابی افکار عمومی و مطبوعات به نشان دادن واکنش به  ها و متعاقباً اجازه کمک به معرفی منابع

 . آنها بنماید

(Money Laundering)پول شویی  -ح

هر استراتژي جامع ضد فساد باید در برگیرنده اقداماتی با هدف کنترل تطهیر فرآیند فساد 

هـاي مختلـف در ت و در فرصـت ارتباط بین فساد و تطهیر فرآیند آن نکته جدیدي نیسـ . باشد

شویی و فساد بسیار فراتـر از تطهیـر حلقه پیوند بین پول. گذشته مورد تأکید قرار گرفته است 

اي در نظـام مـالی پول شویی در سطح فراملـی نیـز تـأثیر فاسـد کننـده     . باشد فرآیند فساد می

این نکتـه تأکیـد دارنـدبه خاطر ارتباط تنگاتنگ بین فساد و پول شویی، بسیاري بر . گذارد می

که یک استراتژي جامع ضد فساد باید همچنین شامل اقداماتی براي جلوگیري و کنترل فرآیند 

هاي خصوصی ، بلکـه تأثیرات زیان بار پول شویی نه تنها موسسات و شرکت. تطهیر فساد باشد

ست کـه مقـرراتدر بسیاري از موارد پذیرفته شده ا. دهد ها را تحت الشعاع قرار می همه دولت

زدایی از بخش مالی توأم با پنهان کاري شرکتی و توسعه نظام بانکی منجر به افـزایش جریـان

 .هاي غیر قانونی به درون سیستم مالی کشورها گردیده است سرمایه

 درستکاري اداري مند رهیافت نظام -3 

قابلـه بـاکه در چـارچوب برنامـه م  ) Integrated Approach(» مند رهیافت نظام«یک 

فساد ملل متحد تهیه و به صورت آزمایشی به مرحله اجرا گذاشته شده است مبتنـی بـر شـش

 :باشد اصل زیر می

 اصالح دموکراتیک -1
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 جامعۀ مدنی قوي توأم با داشتن اطالعات و اعمال نقش نظارتی بر دولت  -2

راي به مفهوم وجود قابلیت پیشگیري، ثبات و انسجام در تفسـیر و اجـ  (حاکمیت قانون  -3

 ) قانون

افزایش کنترل و توازن از طریق ارتقاء حضور و موازنه بین استقالل و مسئولیت پـذیري -4

 نهادها توأم با اعتماد عمومی به نهادهاي مقابله با فساد

هاي استراتژیک جدید در سطوح ملی و بـین المللـی در حمایـت از تنظـیم و همکاري -5

 هاي مقابله با فساد اجراي سیاست

اسـتراتژیک جدیـد در سـطوح ملـی و بـین المللـی بـه منظـور توسـعه هـاي  همکاري -6

هاي مقابله بـا فسـاد ملـی و بـین هاي مشترك براي تنظیم و اجراي سیاست استراتژي

 المللی 

هاي برگرفته از تجربیات کشورهایی که این رهیافت در آنها به صـورت آزمایشـی بـه درس

اي اسـت کـه بـر ر به کار بستن برنامه توسعهاجرا درآمده حاکی از آن است که کلید کاهش فق

چنـین. رشد کیفی، سالمت محیط زیست ، آموزش ، بهداشت و مدیریت تأکیـد داشـته باشـد   

، غیـر جانبدارانـه، و شـفاف باشـد و همچنـین داراي)مـدلل (برنامه یا رهیـافتی بایـد مسـتند    

. رویکردي گسترده، منسجم، جامع و تأثیر گذار باشد

 منداي رهیافت نظامهمولفه) الف

 مستند بودن  -1
آوري  هــاي انجــام شــده بــراي جمــع همانگونــه کــه از نتــایج مطالعــات مــوردي و بررســی

تواند نوع و سـطح فسـاد را تعیـین آید واقعیات کشورها می هاي اثرگذار و اثرپذیر برمی شاخص
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انجـام اصـالحات شواهد و مستندات شامل اطالعاتی هستند که دست اندرکاران را در امر. کند

در واقع، اهمیت تجربیات کشـورها در. توانند یاري کنند اجرایی و مهار فساد به نحو موثري می

تـوان ارایه اطالعات و تجویز اعمال فشار بر موسسات ضد فساد به منظـور مهـار فسـاد را نمـی    

ر در هـاي معتبـ   هاي کشورها در فـراهم کـردن داده   نقش دستاوردها و تجربه. دست کم گرفت

خصوص شیوه مقابله با فساد بسیار مهم است، به نحـوي کـه فهـم مطلـوبی را در میـان ارایـه

 . کند کنندگان خدمات و گیرندگان آن ایجاد می

اسـت کـه ابزارهـايهاي اصلی رهیافت مبتنی بر شواهد و مسـتندات ایـن    یکی از جذابیت

لی توسط مـدیران در کلیـه سـطوحاین ابزارها به لحاظ داخ. کند مدیریتی مفیدي را فراهم می

بـههسیاسـتمداران، مـردم و    ،هـاي نظـارتی دولتـی    حکومتی و به لحاظ خارجی توسط آژانس

تجربیات کشورها خطوط اصـلی را بـراي. تواند مورد استفاده قرار گیرد المللی می کنندگان بین

توانـد بطـور ه میکند و شاخصهاي بدست آمد اهداف ارایه خدمات و ارزیابی سیاستها فراهم می

هـا بایـد اي که در ارزیابی نکته. اي براي تعیین پیشرفت اصالحات مورد استفاده قرار گیرد دوره

ها تا چه میزان موجب ایجاد ظرفیت تحقیقاتی،  مورد توجه قرار گیرد این است که اجراي برنامه

 . دوش هاي مشارکت مردمی میکانال یجادکاربست الگوي مدیریتی نتیجه محور و ا

زنجیره استدالل به نفع کاربرد متدولوژي مبتنی بر شواهد و واقعیات کشورها بسـیار سـاده

پلی را بین واقعیات مشاهده شده از کشورها، تفسیرهاي  اینکه روش مذکور نخست، این: است 

 با کاربرد رهیافت مبتنی بر شـواهد  اینکهوم دکند،  این واقعیات ، و عقیده کارشناسان ایجاد می

شـود پذیري و پاسخگویی ایجاد می هاي معتبر، شرایطی براي مسئولیت و مستندات شامل داده

سازي اطالعـات در یـک از رهگذر فراهم. که به نوبه خود براي کاهش فساد بسیار حیاتی است

برد، و در ارتباط با دیگر تالشـها، رهیافـت رنج می سیستمی که بطور طبیعی از اطالعات ناقص
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سازد که موانـع اطالعـات را حـذف و شواهد و مستندات ابزار قدرتمندي را فراهم میمبتنی بر 

. کند یم میمشکاف بین مردم و حکومت را تر

 عدم جانبداري  – 2

هـاي طلبد و ممکـن اسـت مـدیریت    مدتی را می ینکه مبارزه با فساد فرآیند درازابه خاطر 

هاي مبارزه با فساد به لحاظ سیاسی  ف تالشمختلفی را تجربه کند، لذا بسیار مهم است که اهد

ینکه کدام گروه یا حزب سیاسی در رأس قـدرت اسـت، پـایینابدون توجه به . طرفانه باشد بی

دهی به مردم باید همیشه بـه عنـوان یـک اولویـت در نظـر آوردن سطح فساد و بهبود خدمات

 .گرفته شود

 شفافیت  – 3

ه عنوان یک ضرورت اولیه براي کاهش فساد تلقی شفافیت در حکومتداري در حد وسیعی ب

دسترسـی. مردم حق دارند که در مورد عملکرد حکومت شان آگـاهی داشـته باشـند   . شود می

پذیري براي  هاي مسئولیت اري امري کلیدي براي فراهم کردن زمینهذمردم به فرآیند سیاستگ

 .عملکردهاي حکومتی است

 فراگیر بودن  – 4

باشد مستلزم این اسـت کـه تـا حـد امکـان فراگیـر و نجا مورد بحث میرهیافتی که در ای

ها و ابتکارات ارایه شده براي مبارزه بـاتعداد بسیار کمی از نوآوري .گسترة وسیعی داشته باشد

هـاي طرحهـا و برنامـه  . انـد  کشورهاي بسیار فقیر و غیـر آمـوزش یافتـه بـوده    معطوف به فساد 

انتظارات همۀ شارکت و در برگیرندگی وسیع در راستاي افزایش اصالحات فراگیر و مبتنی بر م

آمیـز اصـالحات ارایـه احتمـال پیشـبرد موفقیـت   کسانی که در این فرایند درگیرند و افـزایش  
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تر در این فرایند بطور همزمان آن طرفهـا را از اي هاي حاشیه توسعه تعداد و تنوع طرح. اند شده

اصالحات موفـق بـه احتمـال. سازد عقاید آنها توانمند میرهگذر ایجاد صداقت و تقویت ارزش 

هاي درگیر احساس کنند که تالشهاي آنها اثرگـذارفپیوندد که طر زیاد در محیطی به وقوع می

 . خواهد بود

هاي عملکرد تا جـاي امکـان دربرگیرنـده ایجاد یک شراکت استراتژیک، بطوري که برنامه

تجربیـات. ، ارزشمند بودن خود را به اثبات رسانده اسـت باشد هاي درگیرطرف تعداد زیادي از

دهـد کـه شـراکتهاي اسـتراتژیک جدیـد میـان سـازمانهاي اخیر در مقابله با فساد نشـان مـی  

 ]سـازمان [و ري بین بانک جهـانی  االمللی، از جمله همک بین ةدهند غیردولتی و مؤسسات یاري

ر خصوص مقابله با فساد در سطح ملی و الملل ، کمک مؤثري در افزایش آگاهی د شفافیت بین

 . اند المللی داشته بین

هـاي هماهنـگ براسـاسمبتنـی بـر تـالش   . شود رهیافتی که در اینجا از آن طرفداري می

المللی به منظور توسعه استراتژیهاي جدید  هاي استراتژیک جدید در سطوح ملی و بینيهمکار

 .باشد اد میبراي اجراي سیاستها و اقدامات مقابله با فس

 :رسد هاي قوي، بر مبناي اعتماد، در سطوح زیر ضروري به نظر می همکاري

v هاي جمعی، بخش خصوصی، جوانـان، سـازمانهاي مـذهبی و همکاري بین مردم ، رسانه

 . اري و مهار فسادکگانه حکومتی در سطح ملی و محلی در راستاي ایجاد درست قواي سه

v هـاي کنندگان خدمات دولتی، رسانه ن نهادها، دریافتهمکاري دو جانبه و چند جانبه بی

المللـی بـه منظـور آمـوزش شـهروندان و هاي مردمی در سطوح ملی و بین و تشکل ،محلی

 .در مبارزه بر علیه فساد افزایش آگاهی عمومی و مشارکت فعال قربانیان فساد
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v ش خصوصی المللی و نهادهاي مجاز بخ همکاري کشورهاي شمال و جنوب، مؤسسات بین

المللی که کشف پولهاي تلف شده در اثر فساد اشخاص  ابزارهاي قانونی بین هبه منظور توسع

 . و رژیمهاي کشورهاي در حال توسعه را تسهیل نماید

v المللی به منظور  و مؤسسات بین ،المللی، دولتهاي شمال و جنوب هاي بین همکاري رسانه

المللـی کـه بـه مهـار ال ابزارهاي قانونی بـین ارتقاء آگاهی عمومی و حمایت سیاسی از اعم

. کند شویی و کشف و تأدیه اعتبارات تلف شده کمک می پول

 انسجام و هماهنگی  – 5

در راسـتاي. کنـد  مند حکومتها را در پیگیري اعمال مدیریت خوب یاري مـی  رهیافت نظام

مت، مردم و بخش حکو –داران در یک جامعه فرضی  قویت تالشهاي همکاري میان کلیه سهمت

چنین اهـدافی. کند د مشترك کمک میقاصمند به ترسیم اهداف و م رهیافت نظام –خصوصی 

هاي تشخیصی از قبیل تحقیقات منسجم  از طریق یک سري ابزارهاي مختلف که شامل بررسی

هـاي درسـتکاري ملـی و اسـتراتژیهاي و ارایه خدمات، کارگاهها و طرحهاي عملیاتی سیسـتم 

هر یک از ابزارهاي مذکور مبتنی بر مشارکت وسیع هـم بـه. قابل تمیز استباشد  میضدفساد 

هاي محلی و هـم بـه منظـور افـزایش عینیـت و پیوسـتاري منظور به حداکثر رساندن سرمایه

. باشد اصالحات می

 جامعیت  – 6
رواج : توان برشـمرد   براي مثال عوامل زیر را می. پدیده فساد ناشی از عوامل متعددي است

بـودن حقـوق و مزایـاي قانونی به خاطر عدم یا ناکافی بودن ضمانت اجرایی قـوانین، پـایین   بی

حس غـرور شـهروندي، ارایـهرفتن به خاطر از دست  کارمندان، بدبین شدن مردم به حکومت

هـاي هاي قانونی سـنگین، غفلـت مطبوعـات و رسـانه     خدمات اندك در قبال اعمال محدودیت
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مسئولیت خود در زمینه گزارش واقیعات منـافع اجتمـاعی بـدون توجـه بـه گروهی از عمل به

 .یمالحظات سیاس

هرگونه تالش براي ، گیري پدیده فساد عامل واحدي مدخلیت ندارد به لحاظ آنکه در شکل 

هاي رواج آن باشـد بـراي کاهش سطح فساد باید در برگیرنده گستره وسیعی از عوامل و زمینه

است از یک سو پایین بودن سطح حقوق کارمندان و از سـوي دیگـر نمکشور مکمثال در یک 

به منظور موفقیت در کاهش فساد در این کشور دو . ضعف جامعه مدنی موجب رواج فساد شود

در بسیاري از مـوارد. البته این یک مثال ساده است. عامل مذکور باید توأمان مدنظر قرار گیرد

توانند شامل ضـعف قـوانین ملـی و آنها می. وم فساد مؤثرندگیري و تدا عوامل بسیاري در شکل

محلی، عدم اعتماد کافی مردم به حکومت و پلیس و قوه قضاییه ، فقدان صداقت و درسـتکاري

 .باشند ها و انبوه عوامل دیگر می در میان رسانه

 دهی شده  اثربخشی جهت – 7
فساد در سطح ملی بـراي رسـیدن بـهبطور معمول ، توانایی یا قابلیت یک برنامه مقابله با 

توانـد ناشـی از نبـود این مشکل می. توان مورد ارزیابی قرار داد اهداف تعیین شده را مشکل می

زمـان تهیـه. کنند هاي اصالحات را توصیف می هایی باشد که شرایط پیش از اجراي برنامه داده

گرایانـه بـراي مر تنظیم اهداف واقعتواند کشورها را در ا هاي مقدماتی می برنامه اصالحات، داده

شاخصهایی کـه مبـین ایـن. یاري کند –مهار فساد و بهبود ارایه خدمات به مردم  –اصالحات 

هـاي اصـالحات اي بیانگر میزان پیشـرفت در اجـراي برنامـه    باید به طور دوره باشند ها می داده

اي دارد، چنین اطالعات و  هدر یک محیطی که روند دموکراتیزاسیون شتاب قابل مالحظ. باشند

مدیریت نتیجـه محـور] ها اطالعات و داده[اینها . هایی براي همۀ طرفین مفید خواهد بود داده

. نماید حصول اهداف را تسهیل می
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تالش براي تبیین دقیق و کارآمد شاخصهاي فساد و ارایه خدمات براي پیشبرد امر طراحی 

یک بررسی خوب توأم با دیگر اطالعات مربوطه . ید استهاي اصالحات بسیار مف و اجراي برنامه

بایستی اطالعاتی را درباره نوع، سطح ، هزینه فساد، کیفیت ، زمانبندي و هزینه خـدمات ارایـه

ها مفید باشد و سیاستگذاران را از رهگـذر باید براي مقایسه اثربخشی برنامه آن همچنین. دهد

تواننـد از شاخصـهاي اران مـی ذبـراي مثـال، سیاسـتگ   . ارایه اطالعات راهنمایی مهم یاري کند

توانند لیسـتی از آنها همچنین می. مند شوند ه انتخابی براي مراحل مقدماتی و مراحل بعدي بهر

تواننـد نتـایج در همـین راسـتا آنهـا مـی    . هاي عمده سالیانه را دریافت کنند ها و فعالیت برنامه

هـا ها و خروجی برنامه را مشخص کنندو روابط بین ورودي ها را برآورد نمایند، مفیدترین برنامه

 .را تحلیل نمایند

تحقیق عملی یا یادگیري در مرحله انجام  ) ب
یـادگیري از«یا ) Action Research(  »تحقیق عملی«ادبیات عظیمی راجع به مفهوم 

متعدد بمنظور ي هاهوازمیان همه اینها مفهوم برقراري گفتگو بین گر .وجود دارد» طریق عمل

تحلیـل و ارزیـابی، چرخـۀ  شـامل ، این چرخه .تر است از طریق یک چرخه عمومی رییغایجاد ت

مشارکت «  استقبال ازبطور مشخص، تحقیق عملی . است عمل و سپس تحلیل و ارزیابی بیشتر

 .تعریف شده است» تقویت گروههاي درجستجوي بهبود وضعیت اجتماعیو 

الذکر را هم در جریـان آزمـودن رهیافتهـاي شناسی فوق ساد روشبرنامه جهانی مقابله با ف

هایی براي مهار فساد و هـم در فرآینـد جدید خود به منظور کمک به دولتها در ایجاد مکانیسم

. بکار بسته استانتقال درسهاي آموخته شده از این آزمونها وتجربیات به سایر نقاط 
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برنامه جهانی مقابله با فساد )  ج
اره برنامه جهـانی مقابلـه بـا فسـاد ازباي در اجراء و ارتقاء آگاهی در فت قابل مالحظهپیشر

اي از برآوردهـا، این برنامه در بردارنده مجموعه. ایجاد شده است ،1999یعنی  ،زمان شروع آن

. باشد المللی به منظور مبارزه با فساد می بندي ابزارها و راهبردهاي بین همکاریهاي فنی، فرمول

است که توأم بـا بهتـرین عملکردهـا و» یادگیري عملی«آن متضمن یک فرآیند سیستماتیک 

ها و مطالعات انجـام یافتـه در خصـوص درسهاي آموخته شده از رهگذر اجراي آزمایشی پروژه

در این برنامه توجه یکسانی به نهادسازي، ممانعت، افزایش . باشد روند فساد در سطح جهانی می

هاي  موزش، اجراء وضع قوانین ضد فساد، درستکاري قضایی، بازگرداندن داراییآسطح آگاهی و 

 .غیرمشروع و همچنین کنترل و ارزیابی شده است

 ،شـها، انـواع  یاربنـی گ  در یک مطالعه در خصوص فساد جهانی مبادرت بـه تحلیـل و پـیش   

اد تشـخیص وفس با سطوح، هزینه و علل فساد در نقاط مختلف جهان شده و سیاستهاي مقابله

این کار در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا نهادهـاي. میزان آگاهی عمومی مورد ارزیابی قرار گرفته است

جرایم سـازمان یافتـه، قاچـاق خصوصاً ،مسایل قضاییو  ذیربط صورت گرفته و با سایر جرایم 

. انسان، بازارهاي جهانی نامشروع و پول شویی پیوند نزدیکی دارد

 30 این است که تعداد در خصوص ابزارهاي مقابله با فساد انجام یافته،یکی از کارهایی که 

هر یک از این ابزارها از مطالعات مـوردي تجربیـات .ابزار را براي مقابله با فساد برشمرده است

 .شود هاي جدید روزآمدسازي می کشورها استخراج شده و بطور مداوم با توجه به یافته

باشد  یاستهاي برنامه مقابله با فساد در آنها در حال اجرا میکشورهایی که بطور آزمایشی س

همه این کشورها خودشان از مرکـز مقابلـه بـا جـرایم. اند  از نقاط مختلف جهان گزینش شده
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ایـن کشـورها. انـد  المللی تقاضاي کمک براي طراحی و اجراي برنامه مقابله با فساد نمـوده  بین

هـاي پـروژه . دنباش ن، نیجریه، رومانی و آفریقاي جنوبی میشامل چین، کلمبیا، مجارستان، لبنا

گرفته شـده کـه تصمیم. بندي و اجرا است این کشورها در حال حاضر در مرحله مشکل فرمول

ها در کشورهاي دیگر نیز به طور آزمایشی به مرحله اجرا گذاشته شود و براي این کار  این پروژه

 .اند تخاب شدهکشورهاي اندونزي، ایران و اوگاندا ان

جهـانی ابزارهـاي  برنامه«همایشی با عنوان  2000در روزهاي سیزدهم و چهاردهم آوریل 

در ایـن همـایش. با شرکت گروهی از کارشناسان در وین برگـزار شـد  » اجرایی مقابله با فساد

با  هاي پیشنهادي و محتواي برنامه و ابزارهاي اجرایی مقابله کارشناسان بازخوردهاي استراتژي

 .فساد را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند

در روزهـاي» درستکاري و صداقت در دسـتگاههاي قضـایی  «در کارگاهی نیز که با عنوان 

در ویـن تشـکیل شـد تعـدادي از مقامهـاي قضـایی از 2000پـانزدهم و شـانزدهم در آوریـل    

در (در هنـد   2001رس مباحث این کارگاه در ما. شورهاي آفریقایی و آسیایی شرکت داشتندک

چشم داشت برنامه جهانی مقابله بـا فسـاد ایـن اسـت کـه در. دنبال شد)  Karnatakaشهر 

المللی ابزارهاي درستکاري قضایی نظیـر کـدهاي مشارکت با دیگر طرفها در سطوح ملی و بین

هدایت و سنجش فساد دستگاههاي قضایی را در کشورهاي مورد نظر بطور آزمایشـی بـه اجـرا

 . رآوردد

امـه جهـانی مقابلـه بـا پـولنبر«، برنامه جهانی مقابله با فساد با همکاري 2001در مارس 

نقـش سـازمان – 1اي با شرکت گروهی از کارشناسان تشکیل داد تا  جلسه »شویی ملل متحد

دفتر مبارزه با مواد «در مورد پاسخی که  – 2ها را به تشریح نمایند  ملل در رسیدگی به دارایی

به تقاضاي نیجریه در خصوص رسیدگی به اعتبارات خـرج شـده باید» در و مقابله با جرایممخ
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پیشـنهادهاي گـروه کارشناسـی در. کشـور بدهـد تصـمیم بگیرنـد    ایـن   توسط دیکتاتور سابق

 . ارایه گردید 2001کنوانسیون جرایم در می 

ارزیابی کشوري برنامه جهانی مقابله با فساد  )د
آن اساسـاَ. شـود  المللی هدایت مـی  با همکاري طرفهاي مختلف ملی و بینارزیابی کشوري 

جامعه مدنی بـراي ۀیک ابزار درخواستی به لحاظ محلی است که در میان سایر چیزها به وسیل

عناصـر مهـم ایـن. گیـرد  پذیر نگه داشتن حکومت مورد استفاده قـرار مـی   پاسخگو و مسئولیت

ف گردآوري کلیه اطالعات مربـوط بـه مقابلـه بـا فسـاد درارزیابی شامل یک مطالعه کلی باهد

عناصـر. باشـد  ارتباط با مؤسسات بخش عمومی و همچنین جامعه مدنی و بخش خصوصی مـی 

 :مذکور عبارتند از 

سنجش افکار عمومی در راستاي تعیین سطوح، نوع وگسترة فساد در واحدهاي فرعی  – 1

.و مؤسسات درون ملی

هاي دیگر در امر مبارزه  قاعده مندي اعتماد عمومی به نهادها و گروهسنجش و ارزیابی  - 2

 . باشد با فساد می

ها به منظور پیشبرد مباحث عمیق با سازندگان افکار  مورد توجه قرار دادن برخی گروه – 3

توانـد در راسـتاي کـاربرد ایـن تکنیـک مـی     .هاي ذینفع هدفمند در جامعه و حکومـت  یا گروه

 . عات راجع به فهمهاي مختلف از فساد باشدآوري اطال جمع

اند، به منظور تشریح  انجام مطالعات موردي ، همانگونه که کارشناسان محلی بکار برده – 4

از یـک مطالعـه. شود ینکه فساد چگونه واقع میااشکال متداول فساد و ایجاد یک درك بهتر از 
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هـاي مقابلـه بـا فسـاد را در انجـام انسرود که آژ موردي با استنادات و شواهد خوب انتظار می

 . وظایف و همچنین افزایش آگاهی ناظران عمومی کمک کند

ینکه ابراي مثال، برآورد  ؛ارزیابی حقوقی به منظور برآورد یا سنجش قوانین و مقررات – 5

تحلیـل ؛اتی را باید براي مقابلـه بـا فسـاد بکـار بـرد     قچه چیزي سازنده فساد است و چه تضیی

 .ینکه چگونه این قوانین و مقررات را باید بکار بستاآزمون  ؛دیها و ناکارآمدیهاي حقوقیکارآم

پـذیر ارزیابی عمـومی نهادهـاي نظـارت رسـمی بـه منظـور پاسـخگویی و مسـئولیت         – 6

تواند  ها براي مثال می این ارزیابی .ها و مقامهاي حکومتی در قبال عملکردشان نگهداشتن آژانس

 . کشور، آمبودزمان و یا حسابرسی کل باشدشامل بازرسی کل 

هاي نهادي به منظور تبیین عملکرد نهادهاي اجرایی، قضایی و قانونگـذاري در ارزیابی – 7

ر یـادر روند این ارزیابی بسیار مهم اسـت کـه بگـوییم گیـ     .راستاي مبارزه و جلوگیري از فساد

براي این کار برنامه جهانی مقابله . ستمشکل کار در امر مبارزه با فساد در نهادهاي مذکور کجا

بـراي تحلیـل» ریـزي فرآینـد   طـرح «شامل  که کند می با فساد تکنیکهاي مختلفی را پیشنهاد

دهی، دسترسی به اطالعات و انگیزش نهادهاي مقابله با فسـاد در نقشها، روندها، روابط گزارش

شـود کـه چگونـه یـک شخص مـی ریزي فرآیند م با کاربرد تکنیک طرح. باشد گانه می قواي سه

دهد، چه چیزي مفید و مؤثر است، کجا تعارض منـافع وجـود سازمان کارهاي خود را انجام می

 دهی مناسب است یا خیر؟  گیري و رشوه دارد و آیا فرصت براي اخاذي، رشوه

هـاي پاسـخگو ارزیابی جامعه مدنی و مؤسسات غیررسمی به منظـور تعیـین ظرفیـت    – 8

الزمۀ پاسـخگو نگـه داشـتن حکومـت توسـط .ومت و تبیین علل ناکارآمدي آنداشتن حک نگه

تکنیکهـاي مختلفـی را. جامعه مدنی دسترسی به اطالعـات و مطبوعـات آزاد و مسـتقل اسـت    

توان براي ارزیابی میزان توانایی و کیفیت گزارشهاي مطبوعاتی راجع به فساد مورد استفاده  می
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تـاثیر – 2تحلیل محتـوایی سیسـتماتیک    – 1د شامل طیفی از  ناتو این تکنکیها می. قرار داد

 .ها، باشد  ها و کنترل رسانه رسیدگی به دارایی – 3هاي مختلف  انواع رسانه

ابزارهاي مقابله با فساد  )هـ
 دالمللـی ملـل متحـ    عملکردهاي فنی مقابله با فساد که توسط مرکز مقابله بـا جـرایم بـین   

)CICP (اي گونه یک رهیافت سیستماتیک و مدل در ،جهانی طراحی شده در چارچوب برنامه، 

 ،باشـد  ابزارهاي پیشنهادي ضد فساد می و که دربرگیرنده مجموعه وسیعی از سیاستها، اقدامات

نیازها و شـرایط هـر این رهیافت در مراحل و سطوح مختلف و متناسب با. گردیده است مطرح

  ارد؛ به عبارت دیگر در چارچوب این رهیافت انعطـاف یک از کشورها و مناطق قابلیت کاربرد د

 . زیادي براي گزینش اقدامات وجود دارد

نهادسـازي، ارتقـاء ،هاي جلـوگیري، اجـرا   ابزارهاي ضد فساد پیشنهادي در برگیرنده حوزه

هاي غیرمشروع و سنجش سـطوح فسـاد و کنتـرل اثربخشـی سیاسـتها و آگاهی، کشف دارایی

هـاي انجـام شـده وسیع طی تحقیفات و ارزیـابی  ۀاین مجموع. باشد  فساد میاقدامات مقابله با 

 .المللی در تعدادي از کشورها توسعه یافته است توسط مرکز مقابله با جرایم بین

حاضر شامل مواردي است که در جدول زیر به آنها  مجموعه ابزارهاي مقابله با فساد درحال

 :اشاره شده است 

 ه با فسادجدول ابزارهاي مقابل
نظارت و 
 ارزیابی

بازیافت 
 ها دارایی

قانونگذاري 
 ضدفساد

 نهادسازي جلوگیري ارتقاء آگاهی اجرا

ارزیابی کشوري 
 متحد ملل 

رهاي مهار امعی
اصول راهنما براي  عفو فساد یر فرآیندهتط

 بررسی فساد
دسترسی به 
آژانس مقابله با ها افشاء دارایی اطالعات

 فساد
نظارت اجرایی 

رگانهاي ضد ا
بر قانونگذاري 

تحقیق مالی و  سازي رسیدگی آسانکهاي حقوقی مک
 ها نظارت بر دارایی

 بسیج
 مدنی ۀجامع

سازوکار نظارت 
آمبودزمان المللی بین
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 اللملی بین فساد

 شنودهاي عمومی
تسهیل بازیافت 

ها از طریق  سرمایه
 هم پیمانان

 رسیدگی حفاظت
ايطرحهاي پوی راستی آزمایی  کننده 

 مقابله با فساد
پیمانهاي  
 درستکاري

آمبودزمان ملل 
 متحد

ارگانهاي نظارت 
جامعه  ـ حکومتی

 مدنی

بخش  همکاري بین
اي آموزش رسانه نظارت الکترونیکی آزاد سازي اطالعات مالی و حکومتها

همکاریهاي مقابله 
با فساد در بخش 
 خصوصی

 درستکاري قضایی

کنترل کاربرد 
ابزارهاي حقوقی 

 المللی نبی

ارزیابی اثرات 
 شویی پول

الگوي قانونگذاري 
 ضدفساد

جامعه مدنی 
ارگانهاي حکومتی /

 رسیدگی به شکایات

برنامه هشیاري 
اجتماعی براي 
 جوانان

کاهش پیچیدگیها 
کدهاي رفتار ها کاري و پنهان

کنترل و ارزیابی 
گسترش ابزارهاي نظارت بر ناظران - - کارگاهها

 مقابله با فساد
یریت نتیجه مد

 محور
کمیته سازماندهی 
 درستکاري ملی

- - - - - 

جلوگیري از پیوند 
بین جرائم 

یافته و  سازمان
 فساد

ریزي  جلسه برنامه
 پویا

اصالح خدمات  - - - - -
 کشوري

واحد درستکاي 
 ملی

حکومت محلی  - - - - - -
 تقویت شونده

- - - - - - 

ریزي مقابله  برنامه
با فساد محلی و 

ز و کارهاي سا
 اجرائی

 درنقش پارلمانها  - - - - - -
 با فساد  مبارزه

- - - - - - 

قربانیان   کمک به
فساد از طریق 

کنترل  نهادهاي 
 اجتماعی
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 شناسایی و محاکمه عوامل فساد: اجرا. 4

 ماهیت پوشیده و توافقی فساد) الف
افع خاص خود آن را پیگیري برخالف جرایمی نظیر دزدي یا قتل، که یک شاکی توأم با من

برند، به  خواري با رضایت طرفین، که هر دو منافعی از آن بابت می نماید، جرایم فساد و رشوه می

به خاطر همین ویژگی منحصر به فرد عدم احساس خسارت طرفین از عمل . پیوندد وقوع می

ماهیت . کنند میفساد است که تشکیالت بازرسی و نظارت از وقوع آن به زحمت اطالع پیدا 

یابی به اطالعات درباره موارد فساد را با مشکل  توافقی و پوشیدگی ذاتی اعمال فاسد دست

 .کند مواجه می

هایی در توسعه یک جریان اطالعات به منظور غلبه بر سري بودن ذاتی تخلفات و  چالش

ده، به گزارش ز عدم رغبت مردم، خصوصاً اعضاي قربانی و بیشتر وحشت. عمل فاسد وجود دارد

 .رود موارد فساد امري کلیدي در این زمینه به شمار می
به همین ترتیب، ضروري است که ساز و کارهایی را ایجاد کنیم که جریان گزارش دهی به 

ها در  ها و خالف کاري نهادهاي مسئول رسیدگی به تخلفات از سوي کسانی که از سوء جریان

هاي  اهمیت تشویق و تداوم جریان شکایت. یابدمحیط کاري خود آگاهند حفظ و تداوم 

نظام شکایات باید به . نماید شهروندان این است که اعتماد عمومی به حکومت را تحکیم می

گیران از خدمات امکان و توانایی اقامه شکایت به یک دستگاه  اي باشد که براي بهره گونه

اي وارده باید وارد یک سیستم ه شکایت. رسیدگی کننده مستقل و قابل اعتماد ایجاد کند

هاي اتهامات گزارش  ها، بخش اي شود که در آن امکان تحلیل و نظارت بر شکایت مدیریت رایانه

هاي مسئول  دستگاه. شده، نتایج هرگونه تحقیق و سوابق قضایی وانظباطی وجود داشته باشد
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مایند و در همین راستا ها باید همچنین به مثابه یک فیلتر شفاف کننده عمل ن دریافت شکایت

 .هاي مهم و قابل رسیدگی را تمیز دهند و ترتیبات رسیدگی به آنها را فراهم سازند شکایت
هایی دارند اما تمایلی به تسلیم شکایتی با هویت  اشخاصی که راجع به موارد فساد آگاهی

هاي بدون  ه، شکایتاستفاد بخاطر وجود امکان سوء. آشکار ندارند، باید مورد استقبال قرار گیرند

هاي  موارد شکایت. امضاء باید در وحله اول به عنوان یک موضوع تحقیقی درنظر گفته شوند

این امر . گیري از همه ابزارها تا حداکثر ممکن معتبر سازي شوند بدون امضاء باید به بهره

 .دضرورتی اساسی براي حفظ آبرو و اعتبار اشخاص است که ظاهراً متهم به فساد هستن

 سایر منابع اطالعات) ب
هایی باید به منظور تشویق و ترغیب کارمندان یک دستگاه براي ارائه اطالعات صورت  تالش

. رود گان تخلفات ضرورتی اساسی بشمار می براي این منظور حفاظت از گزارش کنند. پذیرد

رش آنها مردم در اغلب اوقات از عملکردهاي فاسد همکاران خودآگاهی دارند اما از گزا

اي باید ایجاد شود که گزارش کنندگان  بنابراین، یک چارچوب مشخص و ساده. هراسند می

هدف . تخلفات را تشویق کند و آنها را از قربانی شدن و یا مورد انتقام قرار گرفتن حفظ نماید

اصلی قوانین مربوط به این گزارش دهندگان فرام کردن سازوکارهایی براي حفاظت از آنها 

مدیریت، فساد و دیگر رفتاریهاي نامشروع داخل  تا در یک شرایط بهتر بتواند موارد سوء است

برخی از این قوانین صرفاً در ارتباط با کارمندان دولتی . سازمان خود را گزارش نمایند

ها و  باشند، در حالی که برخی دیگر یک حوزه وسیع حفاظتی را که دربرگیرنده سازمان می

 .آورند صوصی است فراهم میهاي بخش خ شرکت

تجربه نشان داده است که وجود قوانین براي حفاظت از گزارش دهندگان تخلفات به 

تواند مردم را براي اقدام  قوانین صرف نمی. تنهایی براي ایجاد اعتماد در میان آنها کافی نیست
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سات ولز در میان کارمندان دولتی نیو 1992در طی یک نظرسنجی که در سال . ترغیب کند

مصاحبه شوندگان اطمینانی به حمایت% 85استرالیا به اجرا در آمد مشخص شد که 

کارمندان % 50همچنین در این نظرسنجی . کارفرمایان از آنها در موارد گزارش تخلفات ندارند

جویانه از افشاي موارد فساد و تخلف  اظهار داشته بودند که به خاطر ترس از اقدام تالفی

 .کنند خودداري می

برداري قرار گیرند و  موارد افشا شده توسط گزارش دهنده باید به صورت هدفمند مورد بهره

حتی اگر اثبات شود که مورد گزارش دقیق نیست و یا اشتباه است، باز باید قوانین حمایتی 

همچنین در مواردي که ارایه گزارش ممکن است منجر به نقض مقررات حاکم . مشمول او شود

 .زارش دهنده شود، بدون توجه به اعتبار گزارش، باید قوانین حمایتی مشمول او شودتوسط گ

از آنجا که گزارش دهی همانند شمشیر دو لبه است، محافظت از حقوق و آبروي شخصی 

بنابراین قوانین و مقررات . شود ضروري است که علیه او اتهامات مغرضانه و سخیفی مطرح می

هاي وارده در اثر  ده قواعد روشنی براي اعاده حیثیت و جبران زیاندهی باید دربرگیرنگزارش

 . اتهامات نادرست باشد

قوانین کیفري باید شامل موادي باشد که در آنها براي کسانی که از روي غرض اتهامات 

این قوانین باید . بینی شده باشد هایی پیش کنند مجازات اي را به اشخاص وارد می پایه بی

ل این پیام براي گزارش دهنده باشد که اگر اتهامات گزارشی او مبتنی بر حسن صراحتاً حام

 . نیت نباشد خود او مطابق قانون مجازات خواهد شد

باشد که در  قوانین و مقررات مربوط به گزارش دهی همچنین باید دربرگیرنده قواعدي 

تی براي جبران خسارت یا موارد قربانی شدن یا مورد انتقام قرار گرفتن گزارش دهنده تمهیدا

رسد که  در موارد اخراج یا برکناري گزارش دهنده به نظر نمی. انتصاب مجدد او فراهم آورد

بنابراین قوانین باید راهکار جایگزینی . انتصاب مجدد او در پست خود همیشه قابل قبول باشد
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ن مشابه دیگر و یا مبنی بر تعهد کارفرما به فراهم کردن شغل براي او در یک بخش یا سازما

 .پرداخت خسارت مالی ارائه دهد

 رسیدگی و پیگیري قانونی) ج
تأثیرات بازدارنده رسیدگی و پیگیري قانونی و سلب صالحیت از شخص خاطی از طریق 

هاي دولتی  تواند به کاهش سطح فساد در دستگاه برکناري و انفصال از خدمت و حبس می

اند که در هیچ  اندرکاران امر مقابله با فساد پذیرفته یه دستبا این وجود، در عمل کل. کمک کند

استفاده از مقام و موقعیت را  توان جز قسمت کوچکی از جرایم مربوط به سوء اي نمی جامعه

اگر سطح صداقت و درستکاري در یک حکومتی ارتقاء یافته . مورد رسیدگی و مجازات قرار داد

ي مدیریتی، دستگاه اداري، قوانین و مقررات و باشد، بدون شک آن محصول ساز و کارها

این مهم توسط یکی از بهترین نهادهاي مقابله با . باشد هاي می آوري گزارش سیستم جمع

 .مورد تأیید قرار گرفته است” ôکنگ کمیسیون مستقل مقابله با فساد هنگ“فساد، یعنی 

 تشکیالت حسابرسی) د
در هر حال، الزم است همیشه . ته باشدکار حسابرسی ممکن است اشکال مختلفی داش

هاي دولتی در  اي در گستره حکومتی وجود داشته باشد تا بر کارآیی و اثربخشی برنامهاداره

به لحاظ نظري آن باید مسئولیت . هاي اجرایی، قانونگذاري و حتی قضایی نظارت نماید حوزه

در . بر عهده داشته باشد هاي دولتی را عملی مستقیم براي مدیریت بازرسی کلیه فعالیت

گیري  هاي تصمیم مواردي ممکن است یک ارگان داراي صالحیت در گستره حکومتی در زمینه

هاي بازرسی یا حسابرسی  گروه. و نظارت، همانند آنچه در مکزیک وجود دارد، ایفاي نقش کند

موارد قدرت در برخی . هاي دولتی وجود داشته باشد جداگانه ممکن است در هر یک از دستگاه

ô The Hong Kong’s Independent Commission against corruption. 
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هاي عمومی به نهادهاي حسابرسی دولتی واگذار شده و آنها بعضاً  قانونگذاري و ارایه گزارش

 .کنند هاي اجرایی می هاي قانونی براي دستگاه نامه اقدام به ایجاد ضمانت

بعالوه به منظور برقراري ارتباط منطقی با شهروندان و ایجاد ساز و کارهایی براي انعکاس 

هاي ارزنده دیگري از طریق  تواند نقش با نام و بدون نام آنها، حسابرسی داخلی می هاي شکایت

وري از جریان اطالعاتی که براي شناسایی و مبارزه با فسادهاي دولتی ضروري  تحریک و بهره

یک کادر حسابرسی در یک سازمان باید منصف و آبرومند باشد، زیرا وفاداري . است انجام دهد

یک کادر حسابرسی، با . به طور معمول به سطوح باالي نهاد اجرایی متصل استسازمانی آنها 

آوري  قدرت تحرك و پرستیژي که دارد، محل مناسبی براي برقراري ارتباط در راستاي جمع

به منظور حفظ اعتماد، الزم است . رود گزارش راجع به تخلفات کارمندان دولتی به شمار می

کاري در آنها ایجاد شود و در جریان تحقیق و بررسی موارد فساد  سنتی براي رازداري و پنهان

در اغلب موارد همچنین الزم است کادر حسابرسی از . به عنوان یک ضابطه و قانون رعایت شود

. دانش تخصصی و فنی بیشتري نسبت به اعضاي یک دستگاه اجرایی حقوقی برخوردار باشد

ها و عملکردهاي ضروري،  اید قادر به اجراي نقشاین مطلب به معناي آن است که حسابرسان ب

تنها از طریق نمایش دادن دعاوي، بلکه از طریق تفسیر آنها براي تشکیالت قضایی کمتر  نه

هاي تکنیکی، هم در مرحله ارجاع اولیه و هم در ادامه رسیدگی که نیاز به  آشنا به پیچیدگی

 .دانش تخصصی دارد، باشند

هاي مدیریتی  هاي زیادي صرف شده و کنترل ر آنها هزینههایی که د شناسایی حوزه

کند و این چیزي است که در  اند کمک بزرگی به کشف و مقابله با فساد می نامطلوبی داشته

تشکیالت قضایی کیفري . چارچوب تشکیالت قضایی کیفري مقابله با فساد قابل انجام نیست

اي ارائه شده باشد یا  کنند که شکوائیه یمعموالً زمانی براي رسیدگی به یک موضوع اقدام م

یک دستگاه دادرسی کیفري، حتی اگر قانوناً . رفتاري که نشانی از یک جرم دارد مشاهد شود
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صالحیت انجام چیزي را داشته باشد، عمالً از تخصیص منافع خود براي آزمون اعاهایی که 

یک کادر حسابرسی هوشیار باید  در مقابل. براي آنها اظهاریه جنایی دریافت نکرده عاجز است

دقیقاً به اینگونه موارد رسیدگی کند و پس از انجام تحقیقات الزم پیشنهاداتی در راستاي 

ها  حسن جریان امور ارائه دهد و همچنین مدارك و شواهدي در خصوص تخلفات و سوءجریان

هاي  زه رسیدگیاي که نه تنها در حو تشکیالت جداگانه. براي تشکیالت کیفري فراهم آورد

هاي مرتبط با سیاست مقابله با فساد حائز  قضایی کیفري بلکه همچنین در زمینه حسابرسی

هاي فسادي که  توانند تصویر عمومی مستقلی ارائه دهند و به وضعیت صالحیت هستند می

 .رسانی باالیی دارند واقف گردند درجه حساسیت و آسیب

 ها مقررات افشاي دارایی) هـ
یکی از اقدامات ارزنده براي بدست آوردن قراین و شواهدي براي فساد بکارگیري قوانین و 

اي است که انتظار داشته  بینانه اگرچه این یک امر غیر واقع. باشد ها می مقررات افشاي دارایی

باشیم از طریق بکار بستن اینگونه قوانین مقامات اداري کلیه عملکردها، خصوصاً عملکردهاي 

شروع، خود را به طور داوطلبانه گزارش نمایند، اما باید توجه داشت که قوانین و مقررات نام

تواند کمک مؤثري  اي آنها می هاي اشخاص همچنین بررسی و دوره جامع خواهان افشاي دارایی

نقش این قوانین به مثابه یک هشدار زودهنگام و شاخصی . در شناسایی موارد فساد بنماید

شود؛ اگر سطح زندگی  اس آن سطح زندگی و میزان حقوق دریافتی تطبیق میاست که بر اس

هاي  شخص با میزان حقوق دریافتی او انطباق نداشته باشد او مجبور است براي کسب دارایی

ها این است که  فایده دیگر بکار بستن قوانین و مقررات افشاي دارایی. اضافی توضیح دهد

هاي قضایی، در زمانی که عمل  اي براي کمک به پیگیري گانهتواند به مثابه یک چرخه جدا می

هر کشوري باید . هاي غیرقانونی و نامشروع اثبات نشده باشد، عمل کند فاسد منتج به دارایی
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هاي بدست آمده براي  متناسب با سنت اجتماعی و حقوقی خود ملزومات افشاي سرمایه

 .داران را بکار ببندد هاي ذینفع و سرمایه گروه

ها و یا ارائه  ها و تنبیهات مربوط به عدم افشاي دارایی به منظور کارآمد سازي، مجازات

ها و تنبیهات تعیین شده براي اعمال فاسد  اطالعات غلط تقریباً باید به اندازه مجازات

اعمال تنبیهات یا تضییقات صرفاً مدنی و متناسب با تخلفات بسیار کوچک، . گیرانه باشد سخت

شخصی . ماند امکان گزینش بد از بدتر براي متخلفان، در اغلب موارد ناکارآمد باقی میبه خاطر 

هاي ناصحیح بدست آورده، به خاطر ناچیز بودن مجازات عدم افشاي  هایی را از راه که دارایی

هاي خود  دهد که در تکمیل فرم گزارش دارایی ها در مقایسه با اقرار به آنها، ترجیح می دارایی

. هاي ارتکاب مفاسد سنگین را تحمل کند دهاي مجرمانه را کتمان نماید تا اینکه مجازاتفراین

 .هاي ناقص نیز همین نتیجه را به همراه دارد هاي اندك براي گزارش مجازات

 ابزارهاي مقابله با تهدید) و
شود،  بهتر در مواقعی که تهدیدهاي فیزیکی علیه شاهدان و پرسنل قضایی اعمال می    

در یک برنامه ممکن است ضرورت داشته باشد که . است که آنها تحت حفاظت قرار گیرند

اي دیگر کادرهاي تحقیقی و خانواده و فقط شاهدان تحت حفاظت قرار گیرند و در برنامه

یک تیم تعقیب و مأموران تحقیق ممکن است . منازل آنها نیز نیازمند حفاظت ویژه باشند

ها و جلوگیري از تبدیل شدن یک شخص به حافظه نهادي  به منظور توزیع مسئولیت

ناپذیري  پرسنل قضایی باید مبتنی بر خصوصیت آسیب. منحصر در یک دستگاه تشکیل شود

ممکن است از کادرهاي دانشگاهی و . آنها در مقابل تهدیدات و فساد انتخاب شوند

ردن جو پس از یک دیپلماتیک براي مشارکت در به انجام رساندن مأموریت و مالیم ک

 .رسیدگی قانونی خطرناك و حساس بتوان استفاده کرد
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براي مثال، احتمال دارد . برخی از تهدیدها ممکن است بسیار زیرکانه و نامحسوس باشند

براي . العاده مورد نیاز هیأت تحقیق قطع شود تا آن نتواند کار خود را انجام دهد بودجه فوق

در هر صورت استقالل تشکیالت . هاي مناسبی اتخاذ نمود با روش مقابله با این نوع از تهدیدها

هاي  جایی که سیاست. مسئول رسیدگی به موارد فساد امري ضروري براي پیشبرد مقاصد است

تواند  آید، استقالل قضایی می مقابله با فساد توسط یک هیأت قضایی تحقیقاتی به اجرا در می

 .از فشارها و ارتباطات ناخواسته بنماید کمک مؤثري در دور نگه داشتن آن هیأت

باشد، باید  جایی که یک هیأت پلیسی یا تعقیب قضایی مسئوول امر مقابله با فساد می

راهکارهایی را، به منظور تضمین استقالل و حفاظت آنها از فشارهاي نامناسب در چارچوب 

تواند  ص، قوه مقننه میدر مورد خا. تشکیالت اجرایی حکومتی، پیدا و به مورد اجرا گذاشت

 .تشکیالت مستقل براي مقابله با فساد ایجاد کند

 تشریح اهداف) ز
باشد، الزم  زمانی که یک ارگان تحقیقی مأمور رسیدگی به یک مورد مشکوك به فساد می

در همین راستا باید. است مسائل اساسی مدیریتی راجع به آن مورد خاص حل شوند

آنها باید لیست جاامعی شامل کلیه . ریح مشخص و تعریف گردندها به طور جامع و ص چارچوب

براي پیشبرد فرآیند تحقیق، تشریح ) نیروي انسانی، اعتبار مالی و تجهیزات(منابع مورد نیاز 

همچنین برخی مالحظات خاص و منابع . دامنه تحقیق و جدول زمانبندي دقیق را تهیه کنند

 .حقیق در نظر گرفته شوداضافی باید به منظور سري نگه داشتن ت

ریزي براي تحقیق باید نقاط مورد تأکید مشخص دالیل توجیهی براي ورود  بعالوه در برنامه

و عدم ورود در برخی مسائل و دخالت یا عدم دخالت مدیران ارشد در فرایند تحقیق تشریح 

 .شوند
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اعضاي تیم . یدآ انتخاب یک تیم کارآمد امري حیاتی براي موفقیت یک تحقیق به شمار می

هاي ویژه تحقیق باشند و صالحیت اخالقی و صداقت آنها محرز و به کار خود  باید داراي مهارت

هاي اجتماعی و خانوادگی و سطح  همچنین سوابق آنها، شامل پیوند. عالقه داشته باشند

 .زندگی، کامالً باید کنترل شود

ها و  ، شاید بهتر باشد که از راهبه جاي به کار بستن صرفاً یک روش براي فرایند تحقیق

هیچ بعید نیست که یک سري اطالعات ظاهراً غیر مهم نقش . هاي مختلفی استفاده شود روش

. اینها ممکن است در درون اظهارنظرها یا اسناد موجود باشد. حیاتی در اثبات  جرم ایفا نماید

عات را مورد تجزیه تحلیل قرار بنابراین اعضاي تیم تحقیق باید با دقت و ظرافت ویژه این اطال

 .هاي خود را ارتقاء بخشند دهند و از این رهگذر اعتبار یافته

آوري قراین و شواهد علیه فساد مقامات دولتـی جهـت دادن هاي موفق جمع یکی از روش

تحقیقات مالی به سـوي اثبـات ایـن نکتـه اسـت کـه آنهـا فراتـر از ابزارهـاي درآمـدي خـود

هـایی نخ این امر به فراهم کردن یک سري شواهد و سر. اند یا هزینه کرده هایی را کسب سرمایه

هـایی را کـه بـه طریـق نامشـروع تواند سـرمایه  کند و می اي می براي فساد کمک قابل مالحظه

بنابراین، تحقیق در امور مالی باید بر روي سطح . کسب شده و باید مصادره شوند شناسایی کند

به همین ترتیب نه تنها توجـه بـه. هاي شخص مظنون متمرکز باشد ییها و دارا زندگی، هزینه

هاي سالهاي  هاي بانکی موجود بامیزان سپرده ها، بلکه مقایسه میزان سپرده سطح واقعی هزینه

فرایند تحقیق همچنین باید در برگیرنده موجودي . قبل شخصی مظنون بسیار مفید خواهد بود

هـايبـه طـور کلـی نفـس وجـود حسـاب      . د نیز باشدهاي خارجی شخص متهم به فساحساب

هـا بـه کـاري دارایـی   هاي پنهان تواند یکی از شاخص خارجی براي مقامات اداري به تنهایی می

به منظور کارآمد نمودن فرآیند تحقیق مالی، آن بایـد بـه اعضـاي خـانواده شـخص. شمار آید
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میم یابد تجربه نشان داده اسـت کـهکنند تع آنهایی که با او در یک منزل زندگی می مظنون و 

 . کنند در اغلب موارد چنین افرادي در فرایند ارتکاب فساد همکاي می

در طول دوره تحقیق، ممکن است الزم باشد تصمیم گرفته شود که افراد مظنـون تعلیـق

خصوصاً اگر آنها در اموري درگیر باشند که هرگونه فرصتی عواقب منفی زیادي . خدمت گردند

زمانی که . ته باشد، شاید ضرورت داشته باشد که بدون انجام مراحل رسمی آنها را خلع کردداش

شخص مظنون در یک دستگاه قضایی شاغل باشد باید بالفاصله اقداماتی به منظور بازداشتن او 

همکاران شخص مظنـون بایـد هشـدار محکمـی. به مورد اجراء گذاشته شود» سازي شبکه«از 

هرگونه اطالعات مربوطه در مورد همکار تعلیق شده را بـه بازرسـان و نـاظراندریافت کنند تا 

 . ویژه داخل سازمان خود ارایه دهند

بسیار مهم است که راهبرد مصاحبه با شاهدان بصورت جـامع طراحـی و بـه مـورد اجـراء

هـاي اشـی تر ها و اشکال آن باید در برگیرنده اقداماتی به منظور غلبه بر کارشکنی. گذاشته شود

، حفاظت از شاهدان، جلب اعتماد شـاهدان و اجتنـاب از مـدیریت) وکالء(کارشناسان حقوقی 

در اغلب موارد شاهدان خود داراي سوابق کیفري هستند و بنابراین ممکن . غیرقانونی آنها باشد

بسیار ضرورت دارد که شاهدان سـوابق جنـایی پیشـین خـود را. است زیاد قابل اعتماد نباشند

هایی درگیر هستند که به خاظر مظنـون بـودن بـه فسـاد پذیرند؛ خصوصاً اگر آنها در فعالیتب

هیچ چیز براي پیگیري و رسیدگی بـه یـک. تحت تحقیق است، این کار ضرورت بیشتري دارد

اي سابقه جنایی شاهدان براي هیأت منصفه  بارتر از این نیست که به طور غیرمنتظره قضیه زیان

بنابراین الزم است در اسرع وقت سوابق کیفري شاهدان به استحضار هیأت منصفه . آشکار گردد

کم . همچنین ضرورت دارد که شاهدان قضیه در مقابل تهدیدات احتمالی حفاظت شوند. برسد

. ترین و مؤثرترین راه براي این کار پوشیده ماندن هویت آنها تا حداکثر زمان ممکن است هزینه
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اتهامات احتمالی مبنی بر مدیریت غیرقانونی شاهدان از سوي تیم تحقیـقبه منظور اجتناب از 

 . باشد ها در فرآیند تحقیق می به نظر می رسد بهترین روش ضبط الکترونیکی کلیه مصاحبه

ها  هاي حقوقی باید مأموریت برقراري ارتباط شفاف با رسانهدر جریان تحقیقات و رسیدگی

اعضاي دیگر تیم تحقیق باید بـر زیانهـاي احتمـالی برقـراريبه یکی از اشخاص واگذار شود و 

آمیز فرآینـد تحقیـق و رسـیدگی قضـایی واقـف باشـند و ها بر پیشبرد موفقیت ارتباط با رسانه

این موضوعی است که در مورد شـاهدان قضـیه نیـز. هشدار الزم را در این زمینه دریافت کنند

متهم است، مدیران ارشد مؤسسه باید هشدار الزم در مواردي که یک مقام اداري . مصداق دارد

 . ها دریافت کرده باشند را در خصوص ارایه نقطه نظرات به رسانه

براي مثال، ممکن است در یک مـورد. المللی هستند فسادهاي کالن اغلب داراي ابعاد بین

ر کشـوريکنی احتمال دارد د هاي کار چاق گذار خارجی باشد، هزینه رشوه دهنده یک سرمایه

غیر از محل پرداخت رشوه واقع شود و یا رشوه بطور مستقیم به حساب پذیرنده رشوه در یـک

از اینرو ، اعضاي تیم تحقیق باید در خصوص چگـونگی همکاریهـاي. بانک خارجی واریز گردد

 . المللی آموزش الزم را داشته باشند حقوقی متقابل و تبادل اطالعات در سطح بین

باید تیم تحقیق آن را رعایت کند این است که در مراحل آغـازین شـخص نکته مهمی که

هنگامی کـه شـخص مظنـون، قبـل از. مظنون از تمرکز تحقیق بر روي او آگاهی نداشته باشد

آنکه پلیس شواهد کافی بدست آورد، از انجام تحقیقات آگاهی داشـته باشـد، ممکـن اسـت او

 . طالع دادن جریان به همدستان خود کندو ا) جرم(مبادرت به از بین بردن آثار 

آمیـز هاي تحقیقی قوي امـري اساسـی بـراي پیشـبرد موفقیـت      داشتن اختیارات و توانایی

خصوصاً ثابت شده است که داشتن اختیار تجسس و تصرف بدون حکم . باشد فرآیند تحقیق می

ري تلفنـی ازجملـهدادگاه ، گرفتن اطالعات سري بانکی و درخواست توقیف پیشگیرانه و رهگی

. روند ضروریان بسیار مفید به شمار می

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


48

توان به منظور کوتاه کردن  هاي قضایی بسیار پیچیده و طوالنی میدر تحقیقات و رسیدگی

نماینـد تخفیـف آمیز آن به مظنونی که اقرار مصـلحتی مـی   فرآیند رسیدگی و پیشبرد موفقیت

هـاي جنـایی کـه از  ه شناسایی سایر فعالیـت تواند ب اقرار مصلحتی همچنین می. جرم قایل شد

. شود، کمک مؤثري بنماید طرف شخص مظنون به امید کاهش شدت مجازات گزارش می

انتخاب مورد  هايوشر) ح 
رعایت برخی معیارها در انتخاب مـورد ضـرورتی اساسـی بـراي تخصـیص کارآمـد منـابع

الزم به تأکیـد اسـت کـه. بندي هستیم جایی که منابع محدود است، ناگزیر از اولویت. باشد می

معیارهاي گزینش مورد باید یکپارچه و هماهنگ باشند، در غیر اینصورت ممکن است بـا یـک

نادیـده. انگیزه نادرست انگشت اتهام به سوي چیزي نشانه رود که فسادي در آنجا وجود ندارد

یتها و گزارشهاي وارده گرفتن اتهامات ظاهراَ کوچک موجب خواهد شد که در آینده سطح شکا

ترتیب بسیاري از موارد که ممکـن اسـت مسـایل بسـیار مهمـی هـم باشـند، تنزل یابد و بدین

اهمیت  به عالوه، در بسیاري از موارد چیزي که در ابتداي کار امري جزئی و کم. معکس نگردند

. وده استشود که یک موضوع بسیار جدي ب رسد، بعد از انجام تحقیقات مشخص می به نظر می

با توجه به این مسایل خطوط راهنماي تحقیـق بایسـتی ارایـه دهنـده شاخصـهاي روشـنی در

 . خصوص چگونگی مدیریت فرآیند کار به هیأت تحیق باشد

هاي پرسنلی و امکانات تحقیقی بـراي قبل از پرداختن به هرگونه تحقیق، الزم است هزینه

هیچ بعید نیست کـه رهیـافتی بکـار. قرار گیردپیشبرد یک تحقیق کارآمد مورد ارزیابی دقیق 

در چنین شرایطی منـابع. ریزي باشد گرفته شود که فاقد معیارهاي الزم براي مدیریت و برنامه

شود که بسیار شکننده و مورد توجه  تحقیق به روشی غیرکنترل شده صرف بررسی مواردي می

راین خطر جذب منابع قابـل مالحظـهها و سایر محافل خبري در آن لحظه هستند، بناب روزنامه
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به مواردي وجود دارد که حل آنها بسیار ساده و صرفاً داراي جذبه تحقیقی هسـتند، در حـالی

 .باشند ریزي شده، بسیار اندکی می که داراي اثربخشی برنامه

یک راهبرد شایسته و قابل دفاع مبتنی بـر واکـنش بیرونـی شـاکیان و مراجعـان بایـد در

در غیر اینصـورت. بندي مطابق معیارهاي کاربرد مداوم و پیشرفته باشد رنامه اولویتبرگیرنده ب

هاي زیادي مصروف شود، بدون آنکه دستاورد ملموسی در شناسـایی مجـرم ممکن است هزینه

از سوي دیگر برخی از موارد تخلف و جرم ممکن است در حال وقوع باشد کـه در. داشته باشد

سنجیده امکان دارد مدارك و شواهد اصلی آن از بین برود، در حالی  صورت عدم اقدام سریع و

 .اي براي آن وجود ندارد که واکنش بیرونی قابل مالحظه

بطور کلی پردازش خطوط راهنما و بکار بسـتن آنهـا حـداقل ایـن مزیـت را دارد کـه بـه

پـردازش .نمایـد  مـؤثري مـی   پذیر کمک تخصیص منابع در چارچوب یک الگوي پاسخگو و دوام

لـذا. خطوط راهنما و انتخاب موضوع براي تحقیـق نیازمنـد داشـتن مقـداري اطالعـات اسـت      

مقداري از منابع در دسترس را باید صرف بدست آوردن این اطالعات مقـدماتی کـرد و پـس از

. بدست آوردن این اطالعـات در خصـوص تحقیـق و چگـونگی انجـام آن اتخـاذ تصـمیم نمـود        

آوري و تحلیـل طه تمرکز تحقیق مشـخص شـد بایـد مبـادرت بـه جمـع      هنگامی که مورد و نق

در این مرحله الزم اسـت. ترین مرحله تحقیق باشداطالعات نمود که شاید مهمترین و حساس

بندي شوند و عناصـر مکمـل کـه حـاکی از وقـوع جـرم اطالعات به دست آمده تجزیه و دسته

به عالوه تحلیل بیشـتر. وع جرم ترسیم شودهستند در هم ترکیب گردند تا تصویر کاملی از وق

هـاي آتـی کمـک مـؤثري تر و بازتوزیع کارآمد فعالیـت  ریزي دقیق نتایج بدست آمده به برنامه

 . خواهد نمود 

آوري اطالعات یکی از روشهایی که کارآمـدي بسـیار بـاالي آن بـه اثبـات در فرایند جمع

عمده موارد فساد معطوف به امور مالی اسـتاصوالَ قسمت . رسیده پرداختن به امور مالی است
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روش دیگـر، بررسـی فراینـد و. کنـد  و از اینرو آگاهی از این موضوع به انتخاب هدف کمک می

اگر نتایج یـک تحقیـق در مـورد فسـاد مبـین فسـاد و. نتایج موارد فسادهاي پیشین می باشد

که احتمال دارد رشوه بگیرند  خواري شایع و گسترده باشد، الزم است دارایی کلیه کسانی رشوه

 . مورد کنترل و نظارت سیستماتیک قرار گیرد 
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p

راهبردها و سازوکارهاي مدیریتی پیشگیري از فساد 

 به همایش ارتقاي سالمت اداريشده ارایه 

 احمد رشیدي

 1390پاییز 
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 مقدمه
همراه و همگام با توسعۀ نظام بوروکراتیک و پیچیده شدن دستگاه ادارة امور کشور، امر نظارت در کنار 

-هاي توسعهبدون وجود نظارت تالش روشن است که. ریزي و اجرا اهمیت روزافزونی یافته استامور برنامه

یابـد کـه ماهیـتاین امر زمانی اهمیت دوچندان مـی . رسدها به سر منزل مقصود نمیخواهانه در سایر حوزه
امروزه در کشورهاي در حال توسعه بنـا. گسترش یابندگی فساد و پیامدهاي ضد توسعۀ آن را در نظر آوریم

براي مبارزه با این پدیـده. اي شده استیک معضل دامنگیر و فلج کنندهبه دالیل متعدد پدیدة فساد تبدیل به 
لمللی صورت گرفتـه وهاي مختلف و همچنین نهادهاي بینپژوهان رشتهاي از سوي دانشهاي گستردهتالش

محور مورد توافق اصـلی در پیشـنهادهاي .بدین ترتیب پیشنهادهاي مختلفی از سوي آنها ارایه گردیده است
هـاي علمـی واي است که امروزه با پیشرفتاین گزاره. ر این است که پیشگیري بهتر از درمان استمذکو

 . شودبند تکرار میتجربی حاصله در عرصه مبارزه با فساد همانند یک ترجیع
بنـدي آنهـا در قالـب راهبردهـاي مختلـف شـاملنوشتار حاضر حاصل تلفیق این پیشنهادها و مفهوم 

دي، راهبردهـاي بـازار، راهبردهـاي اجتمـاعی، و راهبردهـاي اجرایـی و همچنـین برخـیراهبردهـاي نهـا  
پاسخگویی، حذف عوامل محرك فساد، خصوصی سـازي،. باشدسازوکارهاي مدیریتی پیشگیري از فساد می

هایی مشیکوچک سازي دولت، تقویت جامعۀ مدنی و ارتقاي سطح مراقبت یا هشیاري اجتماعی جملگی خط
 .شونده در فرایند طراحی و اجراي راهبردهاي فوق دنبال میهستند ک

در این . ها در مبارزه با فساد استمشیبا پذیرش این مهم، اما نکته مهمتر چگونگی عملی کردن این خط
از . راستا، بدون شک اتخاذ سازوکارهاي مدیریتی و مقرراتی سنجیده کمک مؤثري به همراه خواهـد داشـت  

حاضر اصول کاربست چنین سازوکارهایی را ترسیم و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قـرار این رو در نوشتار
. گیردمی
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 درآمدي بر ماهیت و پیامدهاي فساد
اي جهانی است که همه کشورهاي جهان ـ از کشورهاي پیشرفته گرفته تا در حال توسعه  ، پدیده5فساد

ترین جراحت نظام اداري تلقی  مزمن و در واقع کهنه هاي یکی از بیماري 6فساد اداري. ـ به آن دچارند
هایی که در چین و هند تشکیل شدند، بیانگر نگرانی عمیق نسبت به  آثار بدست آمده از اولین دولت. شود می

این نگرانی همچنان ادامه دارد و ). 1376الوانی و جفره، (سوء استفادة افراد از امکانات و موقعیت دولتی است
هاي دولت در ادارة جوامع و از سویی ضرورت پاسخگویی بیشتر،  زه به موازات گسترش فعالیتبویژه امرو
تر به این  اي برخوردار شده و آنان را بر آن داشته تا به شکل جدي ها از اهمیت و حساسیت ویژه نزد دولت

است و مشروعیتش ها  حساسیت موضوع براي جامعۀ که در آن، نظام سیاسی بر اساس ارزش. مسأله بیندیشند
 ).38، ص 1380حسینی و فرهادي نژاد ، (ریزي شده، طبیعتاً دو چندان است بر پایۀ باورهاي مذهبی پی

هاي  طلبی داند که به دلیل جاه از جمله، ناي فساد را رفتاري می. تعاریف متعددي از فساد ارائه شده است
رت تخلف از قوانین و مقررات و انجام دادن شخصی، معرف انحراف از شیوه عادي انجام وظیفه باشد و بصو
هاي  میردال تمام شکل. )P. ۴١٩ ,١٩۶٧ ,Nye(اعمالی از قبیل ارتشاء، پارتی بازي و اختالس تجلی نماید

گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی را از مصادیق فساد 
اما بطور کلی بر اساس یک تعریف مورد توافق عمومی فساد عبارت . )4-5، صص 1384پور،  قلی(داند می

رشیدي، (است از سوء استفاده از مقام و موقعیت دولتی در راستاي منافع شخصی و به زیان منافع عمومی
 ). 17، ص  1389

یابد  مصداق فساد را می) دولتی/ هاي اداري  در چارچوب فعالیت(بر مبناي افکار عمومی جامعه، اقدامی 
فساد بر اساس منافع عمومی، آن گروه از اقدامات . که از دید مردم یک جامعه غیراخالقی و مضر باشد

کارمندان و مسئولین دولت است که اوالً به منافع عمومی لطمه بزند و دوماً هدف از انجام آن رساندن فایده 
حبیبی، (انجام این اقدام اجیر کرده، باشد یا به شخص سومی که عامل را براي) کننده کارمندان اقدام(به عامل 

بطور کلی، فساد اداري به سه گروه فساد اداري سیاه، فساد اداري خاکستري و فساد ). 15-17، صص 1375
ها و نخبگان منفور است و عامل آن باید  گروه اول، کاري است که از نظر توده. شود اداري سفید تقسیم می

هاي مردم در مورد آن  ت که از نظر اکثر نخبگان، منفور است اما تودهگروه دوم، کاري اس. تنبیه شود
باشد اما اکثر اعضاي جامعه نخبگان  تفاوت هستند و گروه سوم، کاري است که در ظاهر مخالف قانون می بی

 .دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند و اکثر مردم عادي، آن را آنقدر مضر و بااهمیت نمی

5 - Corruption
6 - Administrative Corruption
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فساد اداري در درون دولت و : بندي نمود توان در دو قالب کلی دسته را با تعاریف فوق میفساد اداري 
 .آورده شده است 1هاي مختلف هر یک از آنها در جدول  فساد اداري در ورابط دولت با شهروندان، که شکل

 هاي فساد اداري انواع و شکل: 1جدول 
 شکل و مصادیق فساد نوع فساد اداري

در  فساد اداري
 درون دولت

 استفاده شخصی از وسایل و اموال دولتی-
کاري، گزارش مأموریت کذب، صرف وقت در اداره براي انجام  کم -

 کارهایی به غیر از وظیفه اصلی،
دزدي مواد اولیه و مواد مصرفی متعلق به دولت توسط کارمندان و  -
 کارکنان
کارمندان  استفاده از امکانات اداري براي پیشبرد اهداف سیاسی توسط -

 عالی رتبه و سیاستمداران
 فساد قانونی براي انتفاع سیاستمداران و کارمندان دولت -
 هاي شغلی بین کارمندان فساد در توزیع حقوق و مزایا و فرصت -
 اختالس و سوء استفاده مالی -

فساد اداري در 
روابط دولت با 

 شهروندان

 فساد در ارایه کاالها و خدمات دولتی-
 وال و امالك دولتی به شهروندانفساد در فروش ام -
 فساد در خریدهاي دولتی از بخش خصوصی -
 فساد در قراردادهاي پیمانکاران بخش خصوصی با دولت -
هاي اقتصادي و اجتماعی بخش  فساد در صدور مجوز براي فعالیت -
 خصوصی

 شکنی فساد در شناسایی و مبارزه با قانون -
 فساد مالیاتی -
 فساد استخدامی -

 .47، ص 1375حبیبی،  :منبع

باشد که البته در این دهنده فساد عمدتاً شامل عوامل اقتصادي، سیاسی و بوروکراتیک می عوامل شکل
ساختار اداري ناکارامد، بوروکراسی ). 3، ص 1384قلی پور، . (است  میان عوامل بوروکراتیک بسیار برجسته

مندي از  م وجود ارتباط بین عملکرد و بهرهساالري، عد منفی، نظام مدیریت غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته
 ). 225، ص 1379زاهدي، (سازي براي فساد اداري دخیل هستندمزایا، همگی در زمینه
دهد که مهترین علل فساد اداري  نشان می) 49، ص 1380حسینی و فرهادي نژاد، (برخی تحقیقات 

هاي فرهنگی حاکم بر جامعه،  ومی، ویژگیتنگناهاي اقتصادي حاکم بر زندگی کارکنان بخش عم: عبارتند از
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شود و  هاي فردي کارکنان مربوط می هاي سازمانی، عواملی که به ویژگی هاي موجود در سیستم کاستی
 .ناکارآمدي قوانین و مقررات

اعتمادي مردم به  توان به بی تواند اثرات و پیامدهاي زیادي داشته باشد که از آن جمله می وجود فساد می 
هدر رفتن منابع ارزشمند اقتصادي و عدم تحقق اهداف دولت، تأثیر منفی بر رشد تولید ناخالص  دولت،

به همین . عدالتی اشاره کرد گذاري خارجی، افزایش نابرابري درآمدها، فقر و بی داخلی، کاهش میزان سرمایه
بگیرند تا با شناخت بهتر دلیل ضروري است تا عوامل مؤثر بر پیدایش فساد بطور دقیق مورد شناسایی قرار 

. بتوان تدابیري را براي مقابله و از بین بردن آن اندیشید
دهـد یـک دالر ارزش ایجـاد کند و نشان می از فساد به عنوان مالیات غیرقانونی یاد می) 1999( 7وینود

در ) 2001( 8مـو بررسـی  . کند دالر هزینه بر اقتصاد تحمیل می 67/1شده از طریق اقدام همراه با فساد، حدود 
رشد اقتصـادي را  دهد هر یک درصد افزایش در سطح فساد، مورد ارتباط میان فساد و رشد اقتصادي نشان می

  گوپتـا، . نیز رابطه مثبتی میان تـورم و فسـاد یافـت   ) 2000( 9مرهوبی. درصد کاهش خواهد داد 72/0حدود 
از طریق کاهش رشد اقتصادي موجب افـزایشنیز دریافتند که سطوح باالي فساد ) 1998( 10داوودي و ترمی

دار فساد بـر کـاهش کشور بیانگر تأثیر معنی 86همچنین تحلیل اطالعات . گردد نابرابري درآمدها و فقر می
علیـزاده ثـانی و فـانی،(توسعه انسانی و ارتباط منفی با اجزاء آن، بویژه در کشورهاي در حال توسعه اسـت 

 ) 18-19، صص 1386
 :توان پیامدهاي مخرب فساد را به شرح زیر برشمردمیبطور خالصه 

د سوق  اي را به درون فعالیت فساد، منابع ارزشمند اقتصادي بخصوص وجوه سرمایه - هاي غیرمولّ
.دهد دهد و احتمال تحقق اهداف دولت را کاهش می می
اي غیرسازنده سوق ه فساد، دیگر منابع ارزشمند ـ نظیر زمان کارکنان بخش دولتی ـ را به فعالیت -
شود و بدین  دهد و موجب رنجش و سرخوردگی کارکنان و متصدیان امور در بخش دولتی می می

.دهد ترتیب، کارایی سازمانی را کاهش می
اي است غیردموکراتیک و به فرایندها و  چون فساد، پنهان و غیرقابل محاسبه است اساساً پدیده -

 .رساند نهادهاي دموکراتیک آسیب می
عدالتی  ها در جهت کاهش فقر و بی فساد اداري مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تالش -

.شود اجتماعی می

7 - Vinod
8 - Mo 
9 - Marhubi
10 - Gupta, Davoodi and Terme
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ها به توانایی خویش و باعث ناامیدي و سرخوردگی نسبت  فساد اداري موجب تضعیف اعتقاد ملت -
.شود بینی می اي قابل پیش به آینده

بینی وضعیت  نجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیشهاي معامالت م فساد به افزایش قیمت -
)66-67، صص1383فرخ سرشت، . (نماید اقتصادي را محدود می

به دلیل ماهیت مزمن، فراگیر و گسترش یابنده فساد و بنابراین دشواري درمان و کنترل آن، ضروري 
هایی در راستاي پیشگیري از زیرساخت است به منظور ایمنی یافتن از پیامدهاي مخرب فساد اقدام به ایجاد

از اینرو، در بخش زیر . زیرا با توجه به اوصاف فوق پیشگیري همواره بهتر از درمان است. آن نمود
 :دهیمراهبردهاي مبارزه با فساد را با رویکرد پیشگیرانه به اختصار مورد بررسی قرار می

 راهبردهاي پیشگیري از فساد
 راهبردهاي نهادي. 1
به این مفهوم کـه اگرچـه. ازمان همکاري و توسعۀ اقتصادي فساد را امري نهادي تعریف کرده استس

. شود، اما ریشۀ اصلی آن در بافت نهادها و ماهیت ساختارهاي سازمانی نهفته اسـت فساد توسط افراد انجام می
تیارات رسمی زیادي هستند، پیوندد که مقامات عمومی داراي اخبه سخن دیگر فساد به این خاطر به وقوع می

هایی چون حقوق و مزایـاي پـاییندر این میان انگیزه. اما ساز و کار الزم براي پاسخگویی آنها وجود ندارد
بر این اساس، راهبردهاي نهادي پیشگیري از فسـاد بـر ایـن مبنـا. تواند مشوقی براي ارتکاب فساد باشدمی

تی و ایجاد سالمت اداري باید ساز و کارهایی به کار بسته شود تا استوارند که به منظور تقویت تشکیالت دول
به افزایش پاسخگویی در فرایندهاي رسمی، ایجاد تضییقاتی به منظور مجازات سوء استفاده کنندگان از مقام و 

به عالوه ضـرورت. موقعیت دولتی و باالخره تشویق رفتارهاي درست و در راستاي منافع عمومی منجر شود
تا تعریف روشنی از وظایف و اختیارات نهادها ارایه گردد تا از این رهگذر مرزهـاي حـوزة عمـومی و دارد

با این مقدمه اینک به شرح مختصـر هـر یـک از. (١٠.٢٠٠۶, p ,McKusker)حوزة خصوصی مشخص شود
.پردازیم که در چارچوب راهبردهاي نهادي باید دنبال شوندهایی میمشیخط

 پذیريپاسخگویی و مسئولیتافزایش . 1-1
پذیري در نهادهـاي دولتـی ضـرورت دارد اختیـارات اضـافیبه منظور افزایش پاسخگویی و مسئولیت

هایی ارایه کرده است که اهم آنها براي رسیدن به این هدف بانک جهانی توصیه. مقامات عمومی محدود شود
سازي اي اداري، تبیین و تعریف روشن ضوابط، شفافاستاندارد سازي قوانین و مقررات و فراینده: عبارتند از

هـايبه منظور از بین بـردن فرصـت  . مقدمات انجام امور و باألخره حذف یا کاهش قوانین موازي و متداخل
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بـه عـالوه، ایجـاد. فرار از قانون، باید فرایندهاي بوروکراتیک درونی شده و در یک جهت هـدایت شـوند  
این پیشنهاد را  2000بانک جهانی در سال . تواند پاسخگویی را افزایش دهدیسازوکارهاي نظارت ساختاري م

 11"آمیزنظارت متقابل رقابت"مطرح کرد که قدرت در بین ارگانهاي دولتی به نحوي توزیع شود تا از طریق 
اري و به این ترتیب ایجاد توازن قدرت بین نهادهاي اجرایی، قانونگذ. هاي فساد کاهش یابدبین آنها فرصت

از سـوي دیگـر یـک. تواند به منزله راهکاري براي جلوگیري از سوء استفاده از قدرت تلقی شودقضایی می
فـراهم (٧۴.p ,١٩٩٨ ,Kaufmann). توانند تا حدي وظیفه نظارتی اعمال کنندسري تشکیالت مستقل نیز می

هـاي حکـومتی وزمینـۀ تصـمیم   کردن برخی امکانات براي شهروندان، نظیر دسترسی آنها به اطالعـاتی در 
-همچنین ایجاد نظام گزارش. مشارکت آنها در فرایندهاي سیاسی هم در پیشبرد امر نظارت بسیار مؤثر است

کند که هم کارمندان و هم شهروندان بتوانند بطور مؤثر موارد فساد را گـزارشدهی این امکان را فراهم می
عۀ قوانین حمایت کننده از کسانی که موارد فسـاد را گـزارشدر این میان الزم است حکومت به توس. دهند
دهند مبادرت کند و به منظور تضمین عدم سوء استفاده از فرایندهاي جاري براي منافع شخصی اعمال غیر می

 .(١٠١.٢٠٠۴, p ,Martirossian) قانونی را به روشنی تعریف نماید
در اشکال و عنـاوین مختلفـی از قبیـل قـوانین مقررات قانونی پیشگیري از فساد در کشورهاي مختلف

بـا ایـن حـال راهبردهـاي .هاي مـدیریت تشـخیص خطـا وجـود دارد    هاي رفتاري و سیستمافشاگري، کد
در همین راسـتا. توانند به تنهایی کارآمد باشند و لذا نیاز به راهبردهاي مکمل دارندقانونگذاري به ندرت می

هاي نظارتی نظیر کمیته سانتانام در هنـد و افـزایشرولیک تاسیس کمیتهپژوهانی چون گیلسپی و اوکدانش
در (٨١.p ,١٩٩١ ,Gillespie and Okruhlik). انـد تخلفـات را پیشـنهاد کـرده    هاي مربوط بهمیزان مجازات

-در این چارچوب صرفاً قانونگذاري براي جـرم . مقابل، بانک جهانی بر اقدامات اجبارآمیز تأکید کرده است

 )تواند کارآمد باشد و لذا سیستم قانونگذاري باید در ارتباط با نظـام اجرایـی عمـل کنـد    گاري فساد نمیان

USAID١٩٩٩, p.١١). 

 از بین بردن عوامل محرك فساد. 2-1
در کنـار اینگونـه اقـدامات الزم اسـت. اقدامات پیشگیرانه براي تغییر رفتارها به تنهایی کافی نیسـت 

پژوهان به در ارتباط با این موضوع برخی از دانش. اي پایبندي به قانون در نظر گرفته شودهایی نیز برمشوق
شناسـی کـاري تأکیـددهی درآمدها به وظیفهساالري در ادارات دولتی بر اهمیت پیوندمنظور ایجاد  شایسته

ق کاري را در ایـناي اخالاین در حالی است که سازمان همکاري و توسعۀ اقتصادي آموزش حرفه. اندکرده
الملل بر این باور است که از سوي دیگر سازمان شفافیت بین (٣٠٧.p ,٢٠٠٢ ,Radaev) کندمیان پیشنهاد می

١١  Mutual antagonistic surveillance 
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هـايپذیري آنها و همچنین قابل انطباق با درآمد شغلحقوق و مزایاي پرسنل باید متناسب با میزان مسئولیت
بـر مـدیریت )USAID(المللی ایاالت متحدهنس توسعۀ بینباألخره اینکه آژا. خصوصی باشد مشابه در بخش

اي، حـذف مشـاغل غیـر ضـروري وهاي اجرایی، آموزش حرفـه بخش عمومی تأکید کرده و ایجاد انگیزه
 (١٣.p ,١٩٩٩ ,USAID).افزایش حقوق را پیشنهاد کرده است

 راهبردهاي بازار. 2
توانـد مشـکل فسـادخصوصـی رقـابتی مـی   پژوهان بر این باورند که توسـعۀ بخـش   گروهی از دانش
هاي اقتصـادي منجـر بـهبر اساس رویکرد این راهبردها دخالت حکومت در حوزه. سیستماتیک را حل کند

براي حل  .شودهاي اداري میهاي فساد در قالب اخاذياختالل در قانون عرضه و تقاضا و متعاقباً ایجاد فرصت
کوسکر در این راسـتا اسـتدالل کـردهمک. سازي واقعی بدهداین مشکل الزم است دولت تن به خصوصی 

هاي دولتی فضاي کافی براي عقالنیت اقتصادي وجود ندارد و بنابراین الزم است که در شرایط وجود کنترل
از . (٩.٢٠٠۶, p McCusker)است دولت براي پیشبرد سیاست خصوصی سازي جامع و منسجم تـالش کنـد  

در جریـان توسـعۀ. هایی به همـراه داشـته باشـد   شرایط خاص فساد مزیت سوي دیگر ممکن است در برخی
با این حال به طـور کلـی. (٢٠٠٢ ,Khan)داري در تعدادي از کشورهاي آسیایی فساد امري شایع بودسرمایه

. شـود خواري میهاي رشوهفساد به جاي افزایش کارآمدي موجب بسط مقررات ضد تولیدي و افزایش زمینه
که هنوز نهادسازي کافی  أکید است که انجام اصالحات اقتصادي بویژه در کشورهاي در حال توسعهالزم به ت

استدالل کرده است که این وضعیت صرفاً  (٧٢ .p ,١٩٩٨)با این حال کافمن. ندارند با فساد همراه خواهد بود
در . راحی و اجـرا شـود  سازي و انجام اصالحات بطور ناقص طافتد که سیاست خصوصیدر شرایطی اتفاق می

شرایطی که این سیاست بطور کارآمد و سنجیده طراحی شود و در فرایند اجرا با شفافیت همراه باشد موجب 
-به عالوه، به استدالل وي دخالت حدأقلی دولت و ثبات اقتصاد کالن کشور می. رشد و اثربخشی خواهد شد

شـود شـامل کوچـکراهبردهاي بازار دنبـال مـی  هایی که در چارچوب مشیخط. تواند فساد را کاهش دهد
 .کردن دولت و خصوصی سازي است

 کوچک کردن بخش دولتی. 1-2
زیـرا در ایـن. سازي استتضمین درستکاري در عملکردهاي حکومتی امري حیاتی در فرایند خصوصی

انجـام تعـدیلدر ارتبـاط بـا   . باشـد فرایند حفظ حقوق مالکیت مستلزم عملکرد مطلوب نهادهاي دولتی مـی 
اکرمن بـا تأکیـد. روندساختاري، معیارهاي نظارت، شفافیت و پاسخگویی از جمله مسایل اساسی به شمار می

تواند به کوچک و چابک شـدن بخـشها نیز میبر اهمیت این معیارها استدالل کرده است که اصالح برنامه
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الملل بر این باور است کـه ارتبـاطشفافیت بین. (۴٢-٣٩.pp ,١٩٩٩ ,Rose-Ackerman)عمومی کمک کند
زمـانی کـه). رك نمـودار زیـر  (مثبتی بین حجم بوروکراسی دولتی و سطح فساد در یک کشور وجود دارد

زند مصلحت در کنار گذاشـتن آنخواري در میان کارکنان دامن میاي کارآیی ندارد و صرفاً به رشوهبرنامه
باشد  ناگزیر باید اقـدام بـهدر برگیرندة وظیفۀ غیر قابل حذفی میاي از سوي دیگر وقتی برنامه. برنامه است
 .سازي قوانین و ساده کردن فرایندها در راستاي کاهش اختیارات کارکنان کردشفاف

۱۹۹۸رابطۀ بوروکراسی و فساد ۶۹Kaufmann ( ) p.  

 خصوصی سازي. 2-2
به مشکالتی که در ارتبـاط بـا ثبـت، اخـذپژوهان در پرداختن به موانع عملکرد بازار گروهی از دانش

هایی وجـود دارددر فرایندهاي دادوستد در اقتصاد دولتی زمینه. اندها وجود دارد اشاره کردهپروانه و بازرسی
بنابراین اصالح امور باید با این هدف باشد که منجر به توسعۀ بازارهاي مالی . شودکه موجب فساد و رشوه می

هاي خصوصی سطح کـارایی راهاي الزم براي توسعۀ شرکتدولت به فراهم کردن زمینههمچنین تعهد . شود
هاي باال براي خـدمات عمـومی تـنپژوهان، بخش خصوصی هرگز به پرداختبه استدالل دانش. بردباال می
بطـور کلـی (١۵.p .٢٠٠٢ ,Sajo). کنـد دهد و لذا دستگاه بوروکراسی به سمت کوچک شدن نیل مـی نمی

زایی در بخش خصوصی و کاهش اندازة ادارات دولتی و متعاقباً ی شدن خدمات دولتی منجر به اشتغالخصوص
به منظور حفظ کیفیت خدمات و جلـوگیري. شودپرداخت حقوق و مزایاي بیشتر به بخش باقی ماندة آن می
بـه هـر حـال. د کندآور منعقتواند قراردادهاي الزاماز انباشت بیش از حد سود در بخش خصوصی دولت می

سطح باالي پاسخگویی در بخش خصوصی، از طریق نظارت دولتی بر کیفیـت کاالهـا و خـدمات و ایجـاد
 .(٨٧.p ,١٩٩٩ ,Rose-Ackerman)شودشفافیت حاصل می
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 راهبردهاي اجتماعی. 3
سازمان همکاري و توسعۀ اقتصادي و بانک جهانی با پیشنهاد کاربسـت اصـول حکمرانـی خـوب بـه

نظر به اینکه در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه حاکمیت قانون نهادینه نشده و . اندوع فساد پرداختهموض
در . در خصوص فرایندهاي رسمی معموالً اجماع نظر وجود ندارد، دولت از مشروعیت الزم برخوردار نیسـت 

امر مقابله با فسـاد بـر رويچنین شرایطی الزم است دولت به منظور کسب مشروعیت و متعاقباً موفقیت در 
باید توجـه. (٧.p ,١٩٩٩ ,USAID) هاي اجتماعی اصالحات تمرکز کند و به تقویت آنها مبادرت کندزمینه

بلکه برعکس در ایـن چـارچوب. داشت که تقویت اجتماعی به مفهوم کنار گذاشتن اصالحات نهادي نیست
رهگذر آن شهروندان به پیگیري امور و دفاع از منافع خود،  باید نهادسازي و تقویت نهادها نیز ادامه یابد تا از

به هر حال در شـرایط ضـعف جامعـه مـدنی نـه تنهـا. هاي نخبگان، بپردازندبدون افتادن در دام سوءاستفاده
پذیرند، بلکه از اعمال هرگونه نظارت بر عملکردهـاي رسـمی نیـزشهروندان در برابر هرگونه اخاذي آسیب

بنابراین براي غلبه بر این مشکل تقویت نهادها و همچنین درگیر کردن آنها در امور اجتماعی . ناتوان هستند
یابد که در اند، فساد در شرایطی گسترش میهمانگونه که گیلسپاي و اوکرولیک تأکید کرده. ضرورت دارد

یک جامعۀ مـدنی زمانی که بنیادهاي الزم براي. خصوص ماهیت و چیستی آن اجماع نظر وجود نداشته باشد
قوي وجود داشته باشد، راهبردهاي اجتماعی باید بر روي تقویت هنجارهاي اخالقی، آموزش و بویژه مراقبت 

 .اجتماعی تمرکز یابند

 تقویت جامعۀ مدنی. 1-3
اي است که خارج از ساختار دولـت در راسـتاي منـافعیافتهجامعۀ مدنی دربرگیرندة گروههاي سازمان

هـاي تجـاري و، اتحادیـه )NGOs(سازمانهاي مردم نهـاد  (٢٠٠٣ ,Sandor). کنندتالش می عمومی یا صنفی
این گروهها قادرنـد ارتبـاط. دهندهاي مذهبی، از جمله گروههایی هستند که جامعۀ مدنی را شکل میانجمن

مـدنی از آنجا که در بسیاري از کشورهاي در حـال توسـعه جامعـۀ   . .بین حکومت و جامعه را تسهیل کنند
هـايهاي هشیاري و مراقبت اجتمـاعی زمینـه  ضعیف و شکننده است، لذا ضروري است قبل از شروع برنامه

به همین منظور الزم است منابع اقتصادي و  سیاسی کافی . گیري نهادهاي اجتماعی فراهم شودالزم براي شکل
بایـد توجـه. هاي رسمی تضمین گردددر اختیار شهروندان گذاشته شود و حقوق مدنی آنها در فرایند فعالیت

هاي سیاسی بزرگ مستلزم وجود توازن قدرت بین دولت و جامعه، مطبوعات آزاد، و داشت که تحقق خواسته
. شفافیت در فرایندهاي اجرایی حکومتی است
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 مراقبت و هشیاري اجتماعی. 2-3
ر مبارزه با فساد، برخی نهادهاي د )Public Vigilance(در ارتباط با موضوع مراقبت و هشیاري اجتماعی

الملل بر ضرورت وجود مطبوعات مستقل به منظور افشاي موارد المللی از جمله بانک جهانی و شفافیت بینبین
بـراي. فساد، تحت فشار قرار دادن دولت براي تغییر و ارتقاي سطح آموزش و آگاهی عمومی تأکید دارنـد 

راستاي عمل به وظایف مذکور ایفا کنند، الزم اسـت منـابع قـدرتاینکه مطبوعات بتوانند نقش مؤثري در 
اي تحقیـق برخـوردارهـا و معیارهـاي حرفـه   مستقل داشته و همچنین از دانش کافی در خصـوص تکنیـک  

تواند به کشف هر چه بیشتر فساد و هاي آگاهی اجتماعی میدر ضمن، برنامه  .(١۴.p ,١٩٩٩ ,USAID)باشند
گـذاري، نـرختباط بین فساد از یک سو و ضعف خدمات عمومی، کاهش سـرمایه همچنین مشخص کردن ار

پایین رشد اقتصادي و رشد نابرابري از سوي دیگر کمک کند و بدین ترتیـب بـا افـزایش سـطح هشـیاري
زمانی  (٨٠.p ,١٩٩١ ,Gillespie & Okruhlik) .اجتماعی شهروندان را در اعتراض به موارد فساد بسیج نماید

یابند که بر عملکرد هاي جامعه مدنی قدرت پیدا کرده و این امکان را میر عمومی بسیج شود، سازمانکه افکا
توانند به ها بخوبی سازمان یافته باشند نه تنها میاگر این سازمان. هاي رسمی کنترل و نظارت داشته باشندمقام

تواننـد منـابع تخصصـی، اطالعـاتی وعنوان یک واسطه بین دولت وتودة مردم عمل کنند، بلکه همچنین می
نظارتی الزم را براي حکومت فراهم کرده و در حوزة عمومی نیز به عنـوان یـک شـریک در امـر تقویـت

٢٠٠٣ ,OECD)(رفتارهاي اخالقی عمل کنند

 راهبردهاي اجرایی. 4
گرفته شود که در ارتباط با طراحی و اجراي راهبردهاي پیشگیري از فساد چندین مالحظه باید در نظر 

 .کردتوان به موارد زیر اشاره از جمله مهمترین آنها می

 بندي اولویت. 1-4
روشن است که ماهیت فساد در هر کشور با شرایط ویژة آن کشور ارتباط تنگاتنگی دارد، بنابراین  

شناسایی هاي عمومی و در این چارچوب هرگونه حرکت براي ایجاد تغیر باید با تالش براي بسیج حمایت
بندي و شناسایی نقاط اولویت (٧۵.p ,٢٠٠٠ ,World Bank) .نقاط آغازین اجراي راهبردها همراه باشد

براي مثال، در . گیري در مورد اقدام مناسب امري بسیار حیاتی استآغازین اجراي راهبردها و تصمیم
لذا قبل از . اندنت در هم تنیدهثباتی، فساد و خشوکشورهاي در حال توسعه به دلیل وجود جو ناامنی و بی

-هرگونه اقدام براي پیشبرد سیاست آزادسازي الزم است اقداماتی به منظور از بین بردن این جو ناامنی و بی

 .ثباتی صورت پذیرد
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 همپوشانی . 2-4
قرار  ها را تحت تأثیرهاي مبارزه با فساد در سایر حوزهتواند برنامهنظر به اینکه فساد در یک حوزه می 

ها رابطۀ همپوشانی و تقویت کنندگی دهد، هر گونه اقدامی در یک حوزه باید با اقدامات دیگر در سایر حوزه
بدیهی است اگر دستگاه قضایی در یک کشور فاسد باشد بازرسی و تفتیش توسط یک آژانس . داشته باشد

اتخاذ استراتژي اجرایی دوسره . مستقل امري بیهوده است و اقدامات جداگانه کاري از پیش نخواهند برد
در همین ). ٧٧.p ,٢٠٠٠ ,World Bank(مرکب از پیشگیري و مقابلۀ اجبارآمیز نیز ضرورتی حیاتی دارد

. )نمودار زیر( کرده است "سیستم درستکاري ملی"الملل اقدام به ارایۀ مدل راستاست که سازمان شفافیت بین
است که باید در تعامل با یکدیگر در راستاي درستکاري ملی به هم  ها یا ستونهاییاین مدل دربرگیرندة پایه

. نزدیک شوند

سیستم درستکاري ملی شفافیت بین الملل

۲۰۰۰ ۳۵Pope, , p.
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ائتالف تعهدآمیز . موفقیت راهبردهاي مبارزه با فساد نیازمند ائتالف گسترده براي حمایت از آنهاست
تواند به کارآمدي و پایداري این راهبردها در دراز مدت ، بخش عمومی و بخش خصوصی میمقامات رسمی

باألخره اینکه به منظور غلبه  )٧٨.p ,٢٠٠٠ ,World Bank(کمک کند و از اعمال خودسرانه جلوگیري نماید
جراي ها باید بازخوردهاي داخلی و خارجی اجراي راهبردها مورد بررسی قرار گیرد تا در ابر ضعف

 .برداري شودراهبردهاي آتی از آنها بهره

 سازوکارهاي مدیریتی پیشگیري از فساد
برنامه ریزي و اجراي راهبردهاي فوق در برگیرندة رعایت برخی سازوکارهاي مدیریتی است و لذا در 

ش این بخ. صورتی در رسیدن به هدف موفق خواهند شد که بر اساس اصول صحیح و سنجیده مدیرتی باشند
گفتنی است . کاوداز مقاله اصول کاربست چنین سازوکارهایی را ترسیم کرده و ابعاد مختلف آن را می

-باشد که بر اساس تجربهچارچوب کلی این سازکارها برگرفته از سیاست مقابله با فساد سازمان ملل متحد می

). 53-70صص  ،1389رشیدي، (هاي کشورهاي مختلف در امر مبارزه با فساد تنظیم شده است

 حذف سوء استفاده از اختیارات. 1
کاربرد معیارهاي شفاف، ثابت و منسجم در تفسیر و اجراي قوانین و مقررات امري کلیدي براي ایجـاد

مطالعات اخیر راجع به مسائل حقوقی و قضایی در سطح جهانی نشان . باشد یک محیط اداري عاري از فساد می
هاي اداري، و یا عدم کاربرد معیارهاي موجود همگـی بـا مسـأله ا در میان مقاممی دهد که فقدان این معیاره

ها  این واقعیت به طور یکسان در مورد تشکیالت مالیاتی، شهرداري. باشند سوء استفاده از اختیارات مرتبط می
 . و ادارات گمرکی مصداق دارد

هاي عینی عملکردهاي آمیخته با فسـاد تواند در استخراج و تعمیم شاخص گیري و بررسی موارد می نمونه
هـاي فرآینـدي و بررسـی نهـادي ساز و کارهاي متداول براي این کار شـامل انتشـار کتابچـه   . کمک کند

 ). 55، ص1389رشیدي، (هاي اداري می باشد غیرجانبدارانۀ تصمیم سازي به وسیله مقام

 هاي فرآیندي  کاهش پیچیدگی. 2
هاي روندهاي اداري و حـوزه اختیـارات از اد مبین نیاز به کاهش پیچیدگیبهترین اقدامات مقابله با فس

تحقق این مهم باید مبتنی بر کنترل کیفیت معیارها . باشد رهگذر مهندسی مجدد فرآیندها در ارایه خدمات می
هاي عینی، کاهش زمان انجام فرآیندها، و مشخص کردن ساختارهاي متولی انجام یک کـار براساس شاخص

ها عوامل  هاي ویژه تشریح شوند و در طی این کارگاه خدمات مهم باید از طریق برگزاري کارگاه. باشد ن معی
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همچنین تعیین معیارها بایـد در. حکومتی و اجتماعی به تبادل اطالعات در خصوص مشکالت جاري بپردازند
دان و عوامـل حکـومتی درها مورد بررسی قرار گیرد که در بردارنـدة همکـاري شـهرون    جریان این کارگاه

 . پیشبرد برنامه اصالحات است
هاي فرآیندهاي  زمانی که خدمات مورد نظر براي اقدام مشخص شدند، بسیار ضروري است که پیچیدگی

. اداري و تغییر پذیري و گوناگونی آنها براي هر یک از فرآیندهاي مهم مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرند
توانـد از رهگـذر حـذف ها می یندهاي اداري و کاهش دادن سطح تنوع ناپایداريهاي فرآ توجه به پیچیدگی
رشـیدي،.(هاي اداري و بکار بستن ساز و کارهاي کنترل کیفیت در ارائه خدمات محقق شود مراحل و بخش

1389 (

 شفافیت در تخصیص منابع عمومی. 3
با قابلیت دسترسی مداوم براي بازرسان بندي و حسابرسی منسجم و کارآمد  هاي بودجه به کار بستن نظام

درون سازمانی و برون سازمانی، امري کلیدي براي افزایش شفافیت و متعاقباً پاسخگویی و مسئولیت پـذیري
هـاي اداري و شـهري و نقـل و هاي بودجه هاي هماهنگ و منسجم باید کلیه بخش این نظام. روند به شمار می

در سطوح عملیاتی و غیـر عملیـاتی تحـت پوشـش قـرار دهـد؛ در همـینانتقاالت مالی خارج از بودجه را 
هاي بین بودجـه مصـوب پارلمـان و هاي عمومی باید در راستاي به حداقل رساندن تفاوت چارچوب سیاست

هاي اجرایی طراحی شوند و سازوکارهاي تنبیهی نیز باید براي تجاوز از نرخهاي از پیش تعیین شده به  بودجه
  .اجرا درآیند
اي راجع به امور  هاي دورههاي خارج از بودجه و نادیده گرفتن قانون بودجه باید از طریق گزارش هزینه

اي، مصرف دلخواهانه اعتبارات مشارکتی و عمـدتاً واگـذاري در سطوح محلی و منطقه. مالی تذکر داده شوند
مشخص معموالً با عملکردهاي  این اعتبارات توسط حکومت مرکزي به واحدهاي محلی بدون هیچگونه معیار

 . کند مبتنی بر حامی پروري همراه است که در سطوح محلی فساد را تغذیه می
هاي شـهري، معمـوالً شـهرداران را قـادر به عالوه، فقدان فرآیندهاي استاندارد در مدیریت بودجه بندي

ه نفع متحدان سیاسـی خـود عمـلهاي اجتماعی ب سازد تا به تصویب بودجه اقدام کنند و به دور از کنترل می
ها و عملکردهاي غیر قابل توجیه بیشتر ناشی از فقدان قواعد راهنما در تعیین و تخصـیص کاري پنهان. نمایند

 . شود باشد که منجر به بیشترین انحرافات در امر بودجه می بودجه می
فرضـی قواعـدگیـري مجـاز در یـک سیسـتم      هـاي تصـمیم   در سطوح ملی، در راستاي کاهش گزینه

در . ها باید مبادرت به تقویت ضمانت اجرایی قوانین مدیریتی نهادهـاي داخلـی کننـد    بندي، حکومت بودجه
گیري در تخصـیصاي براي صالحیت و اختیار تصمیم همین چارچوب، ضروري است که معیارهاي یکپارچه
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رشـیدي،(انسانی مشخص شـوند  هاي مدیریت منابع گیري منابع بودجه در سطوح ملی و محلی و براي تصمیم
1389 .( 

ایجاد انگیزه در کارمندان. 4
این عمل در جایی که . اقدام ضروري دیگر در راستاي پیشگیري از فساد ایجاد انگیزه در کارمندان است

حقوق کارمندان بخش عمومی پایین است و فساد به عنوان راهی براي سر و سامان دادن به زنـدگی شخصـی
در هر صورت، در یک چنین فضـایی اولـین اقـدام بایـد. د نتایج مهمی به همراه خواهد داشتشو شناخته می

موقعی که دولت نتواند حقوق مناسبی . افزایش حقوق کارمندان تا حد توانایی تأمین یک زندگی مناسب باشد
ـ    د، بلکـه توجیـهرا بپردازد، ممکن است نه تنها کارمندان را به تأمین زندگی خود از طریـق فسـاد وادار کن

کند، احتمـاالً اي حقوق مکفی دریافت نمیزمانی که یک منشی در اداره. کند اخالقی نیز براي فساد فراهم می
. گیـرد  کند و یا رشـوه مـی   کند، دزدي می کند، در ساعت کاري خود تقلب می او در اغلب اوقات غیبت می

وثري دارد، حقوقی برابـر بـا منشـی شـرکت یـاسازي نقش م اي که در فرایند تصمیمزمانی که رییس اداره
وقتی دولـت از پرداخـت. شود کند، آنجا فرصت براي ارتکاب عمل فاسد فراهم می کارگر یدي دریافت می

شود که  حقوقی متناسب با مسئولیت اداري واگذار شده به شخص کارمند خودداري کند، این تصور ایجاد می
توانـد آن را شود و هر کسـی مـی   ارد و امري تخصصی محسوب نمیهاي حکومتی ارزش احترام ند کارویژه
 . کنددر چنین شرایطی لحن اخالقی نیروي کار فروکش می. انجام دهد

رود که شود و از این رو انتظار می انگیزه اقتصادي فساد مهمترین عامل و منشأ ارتکاب آن محسوب می 
هاي  بنابراین، کارمندان دولت باید آموزش. شته باشندبخش عظیمی از خدمات عمومی در معرض فساد قرار دا

اي در خصوص لزوم تعهدات اخالقی براي ارایـه خـدمات آنها باید به طور دوره. اخالقی الزم را داشته باشند
. مورد بازآموزي و تنویر فکري قرار گیرند

براي . مربوطه محاسبه شوددر این چارچوب، میزان حقوق باید مبتنی بر عملکرد فرد در ارتباط با گروه 
این کار ایجاد یک کمیتۀ تخصصی با مسئولیت محوله براي بررسی موضوعاتی نظیـر ترفیعـات بکـارگیري

). 1389رشیدي، (ردهاي مؤثر یا مرتبط با کارمندان ضرورت دا گیري نیرو، نظم و انضباط و تصمیم

 مدیریت نتیجه محور . 5
ستاي پیشگیري از فساد تأکید بر پاسخگویی و مسـئولیت پـذیريیکی دیگر از اقدامات مدیریتی در را

از سـوي 12مدیریت مبتنی بر نتیجـه . باشدکارمندان از طریق کاربست یک شیوه مدیریتی مبتنی بر نتیجه می

١٢ - Results Based Management (RBM) 
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ها به منظور فراهم آوردن یک چـارچوب منسـجم پاسـخگویی و مسـئولیت ها و سازمان بسیاري از حکومت
اگرچه عملکردهاي نامتمرکز، کارایی و شایستگی . کز زدایی شده اتخاذ شده استپذیري در یک محیط تمر

بیشتري نسبت به امور متمرکز دارد، اما آن ممکن است به واسطۀ فقدان نظـارت کارآمـد در معـرض فـرو
بر  در این میان کاربرد مدیریت مبتنی بر نتیجه براي ممانعت از فساد و نظارت. غلتیدن به فساد بیشتري باشد

مدیریت مبتنی بر نتیجه هم به عنـوان یـک سیسـتم. تواند داشته باشد کارآمدي دستاوردها کمک مؤثري می
تواند فرآیند گذار  دهی مراحل پیشرفت در اجرا مطرح است و می مدیریتی و هم به عنوان یک سیستم گزارش

دیریت مبتنی بر نتیجه، مسئولیت م. گرا را حمایت کند از یک مدیریت ظاهر گرا به یک شیوه مدیریتی نتیجه
در یـک. کنـد ها و نیازهاي جدید محیط بیرونی تقویت مـی  پذیري و کارآمدي را در راستاي تامین خواسته
یابد و متعاقباً نتایج منفی شناسایی شده و عامل فساد مورد رسیدگی  چنین سیستمی نظارت کارآمد فرصت می

 ). 1389رشیدي، (گیرد قرار می

 دهی داخلی  هاي گزارشفرآیند. 6
هاي ایجاد درستکاري و صداقت عموماً داراي فرآیندهاي پیشرفته مقابله با تقلب و  نهادهاي داراي برنامه
تنها در جایی که تعهدات واضح و فرآیندهایی براي گـزارش نقـض مقـررات. عوامل پیچیده نظارت هستند

در جایی که چنین قواعدي از سوي مـدیر رعایـت و. وجود دارد امکان دارد که آنها مورد احترام واقع شوند
تواند کارآمدي داشته باشد و کارمندان را از عدم تبعیت، خودسري یا قضاوت شخصی  اجرا شود، آن قواعد می

کارمنـدان ممکـن. تواند سازوکارهایی متناسب با فرهنگ سازمانی خود اتخـاذ کنـد   هر سازمانی می. بازدارد
ممکن اسـت الزم باشـد کـه در. باشند که در سطح معینی به یک ناظر گزارش دهند است نیاز به این داشته

ها یک مقام اخالقی به کار گماشته شود، به طوري که موارد مرجوعی را، در زمانی که ناظر بـه کلیه سازمان
اید مسـتلزماین گونه ساز و کارها ب. عنوان اولین گیرنده رسمی گزارشات در مظان اتهام قرار دارد، اخذ کند

هاي بعدي بتوانـد بـه ها توسط گیرنده باشد تا مسئولیت پذیري و نظارت ایجاد یک نظام ثبت دائمی گزارش
انتقال اطالعات به تشکیالت نظارتی باید شفاف و مبتنی بر معیارهاي صریحی باشد که براساس . جریان درآید

  .شود آن یک اتهام براي رسیدگی به تشکیالت قضایی ارجاع می
هر کارمندي که از سوء عملکرد و تخلفات شغلی کارمندان دیگر آگاه شود باید متعهد باشد کـه آن را

دهی و هشداردهی باید نهادینه شود و وجهه بـد آن از نظام گزارش. هاي صالحه گزارش دهد بالفاصله به مقام
 .د فراهم شودکن هاي حفاظتی کافی براي کسی که چنین کاري می بین برود و همچنین تضمین

سلب صالحیت . 7
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طـرف و گیري باید توسط یک هیأت بی اقدامات مشکوك مقامات اداري درگیر در فرآیندهاي تصمیم
اگر قواعد کلی درستی براي ارزیابی برخورد منافع و سلب صـالحیت هـا. منصف مورد رسیدگی قرار گیرد

هـاي اصـلی عـدم را گذاشته شوند، یکی از زمینهوجود داشته باشد و آنها به خوبی توسط مدیران به مورد اج
در فرهنگ حکومتی که در آن سـلب صـالحیت از. رود اعتماد عمومی به حکومت به احتمال زیاد از بین می

گیـري پرسنل تبدیل به هنجار شده باشد، کمک بزرگی براي تحکیم اعتماد عمومی بـه فرآینـدهاي تصـمیم   
هاي سلب صـالحیت مکانیسـم دفـاعی مفیـدي را بـراي کارمنـدانبه عالوه، سازوکار. حکومتی خواهد شد

کنند،  آورد تا آنها در مقابل کسانی که براي پیشبرد اراده شخصی خود تالش می درستکار و صدیق فراهم می
). 1389رشیدي، (بایستند

 )اياخالق حرفه(کدهاي رفتاري. 8
کدهاي .قابل استخراج است  )Codes of conduct(تعهدات دیگر مقامات وکارمندان از کدهاي رفتاري 

طرفی،  رفتاري باید در برگیرنده ایجاد اجراي معیارهاي رفتار هماهنگ با اصول اخالقی و عدالت سازمانی، بی
استقالل ، صداقت، وفاداري به سازمان، داشتن پشتکار و جدیت، نزاکت در رفتار شخصی، شفافیت، مسئولیت 

 . رجوع باشد مانی و معیارهاي رفتار صحیح با اربابپذیري، کاربرد درست منابع ساز
بلکه شایسته است نظامی را ایجاد . کدهاي رفتاري نباید صرفاً شامل قواعد رفتاري براي اداره کردن باشد

بنابراین کدهاي رفتاري باید برگردان یا ترجمان اصول راهنمـاي. کند که اجرایی شدن آنها را تضمین نماید
ی بنیادي در راستاي قواعد رفتاري واقعی، توسعه و تمهید زمینه براي نظارت بر آن قواعـد وسازمانی و اخالق

 . همچنین فراهم کردن تضییقات روشن براي نقض آن قواعد باشد
اي ممکن است نیازمند کدهاي  هاي تخصصی و حرفه هاي دولتی و همچنین الیه هاي خاصی از مقام طیف

ابراین تعریف کدهاي جداگانه براي کارمندان اداري، پلیس، اعضـاي پارلمـان وبن. اي براي رفتار باشند ویژه
 . نگاران و غیره باید مورد بررسی قرار گیرد کابینه، کادرهاي قضایی، روزنامه

هاي اداري توزیع شـود و آنهـا نیـز آن را تنها کافی نیست که کدهاي رفتار در بین کارمندان دستگاه
و » سـخت «یک سازوکار اجرایی منسجم باید در برگیرنده اجراي اقـدامات متـوازن   . خوانده و امضاء نمایند

بنـابراین کـدهاي. هاي اجرایی در چارچوب این کدها باشـد  به منظور تضمین عمل کارمندان دستگاه» نرم«
مذکور باید شامل قواعدي باشد که فرمانبرداري کارمنـدان را توضـیح و تشـویق نمایـد و همچنـین مبـین

زدنی کارمندان باید مـورد تشـویقرفتارها و اقدامات مثال. هاي منطقی در موارد نقض آن قواعد باشد جریمه
کارمندان باید به طور . ها رهبري معنوي براي خود فراهم نمایند قرار گیرند و الزم است مدیران در همه زمان

همکـارانش در سـرکار رامند در خصوص صداقت و آنچه که انجام آن حـرف شـنوي سـایر     منظم و قاعده
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تنبیهات اگر به جا و دقیق . هاي هم قطاران باید تشویق شوند فشارها و نظارت. کند آموزش ببینند تضمین می
 ). 1389رشیدي، (شودکنند که جرم در نطفه کنترل می باشند نظامی را ایجاد می

 ها اظهار دارایی.  9
ها، درآمـد، هـدایا و پرداختی است، داشتن داراییزمانی که یک مقام اداري درآمدش متکی بر حقوق  

ها معیار مؤثر دیگري است  بنابراین افشاي دارایی. هاي عدم رعایت قانون به شمار می روند دیون زیاد شاخص
-هاي حکومتی در خصوص دارایی شفافیت مقام. دهد که پاسخگویی و صداقت کارمندان دولتی را افزایش می

آشکار سـازي. آید مل بازدارنده در برابر فساد و تغذیه مالی غیر قانونی به شمار میهاي خود به منزله یک عا
هـاي تواند در فرآیند رسیدگی به اتهامات فساد کمک مؤثري بکنـد و بـراي پیگیـري    ها همچنین می دارایی

سـتخدامبسیار ضروري است که در هنگام ورود اشخاص به ا. قضایی بعدي اسناد و مدارك معتبر فراهم آورد
هـاي هاي خود را اعالم کنند و پس از آن در مواقع مناسب براساس قوانین مقررات اعالم داراییدولتی دارایی
ها و بررسی صحت و سقم آن باید به عهده یک نهـاد نظارت بر سازوکار اعالم دارایی. آمد سازند خود را روز

 .با فساد باشد مستقل نظیر یک آمبودزمان، بازرسی کل یا یک آژانس مبارزه
هـاي بدسـت آمـده از اي است که انتظار داشته باشیم قوانین مربوط به افشاي دارایـی  بینانه امر غیر واقع

با این وجود سـازوکارهاي افشـاي. هاي غیرقانونی از طریق اقرار داوطلبانه کارمندان دولتی به نتیجه برسد راه
توانـد کند که بر اساس آن درآمدهاي بـاد آورده مـی   راهم میاي را ف هاي مالی پایه ها و سرمایه جامع دارایی

 .مورد رسیدگی قرار گیرند
هایی براي خـودداري هاي کارمندان دولتی، الزم است جریمه براي کارآمد سازي امر رسیدگی به دارایی

هایی باید بـا ریمهمعیار تعیین چنین ج. ها تعیین و به مرحله اجرا درآید یا ارائه اطالعات غلط در افشاي دارایی
به عالوه، بـه منظـور تعهـد و التـزام. جریمه یا مجازات تخلف و تغذیه مالی غیرقانونی هماهنگی داشته باشد

آوري را ایجاد کرد که کلیـه مـوارد ها، باید ساز و کارهاي الزام کارمندان دولتی به تسلیم اضهار نامه دارایی
). 1389رشیدي، (خواسته شده را به دقت پاسخ دهند

 :راستی آزمایی. 10
یکی از راهکارهاي رایج و در عین حال پر مناقشۀ مبارزه با فساد ) Integrity Testing(آزمایی -راستی

است که طی آن میزان صداقت و درستکاري صاحب منصبان بخش عمومی در شرایط ساختگی براي ارتکاب 
میزان درستکاري پلیس، اعضاي واحد نظارت و براي مثال، براي آزمون . آیدفساد به بوتۀ آزمون درمی
توانند در لباس شخصی اقدام به تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی کنند تا پلیس بازرسی نیروي انتظامی می

آنها را متوقف کند و براي رهایی از جریمۀ قانونی با پیشنهاد رشوه میزان صداقت و درستکاري آن پلیس را 
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ها نظران نسبت به استفاده از اینگونه تکنیکانتقادهاي زیادي از سوي صاحب. بسنجنددر انجام وظایف خود 
کنند ضعف طبیعت بشري این اجازه را  بسیاري از منتقدان استدالل می. در بازرسی و نظارت مطرح شده است

شود ار میشخصی که در دام فساد گرفت. دهد که در اغلب اوقات وسوسه شده و در دام فساد گرفتار شود می
لزوماً داراي شخصیت فاسد نیست، بلکه برعکس ممکن است شخصیت سالمی داشته و در طول سابقه خدمتی 

هاي راستی آزمایی افزون بر این در بسیاري از موارد تکنیک. خود دست به ارتکاب عمل فاسد نزده باشد
ب  رقیب شخصی یا حریف سیاسی و تواند مورد سوء استفاده قرار گرفته و به عنوان ابزاري براي تخریمی

 . ایدئولوژیکی بکار رود
از جمله پاسخهاي ارایه شده در برابر این انتقادها این است که مطالعات تحلیلی امکان تداوم فساد مخفی 

سازد و هیچ ساز و کار دیگري وجود ندارد که بـه رمـز و را براي مدت نامعلومی تا علنی شدن آن فراهم می
آزمایی نوعی  –راستی . واري و سایر موارد سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی پی برده شودخ رازهاي رشوه

تجربه نشان داده است کـه کـاربرد ایـن. باشد هاي تئوریک می برهان عملی است که توأم با تجزیه و تحلیل
ایـن تکنیـک از .اند بسیار کارآمد بـوده اسـت   تکنیک در کشف فسادهایی که هیچگونه مظاهر قبلی نداشته

هاي بسیار مهم دولتی در یک زمان کوتـاه جمله کارآمدترین ابزارهاي پاکسازي و ایجاد سالمت در دستگاه
آزمایی یکـی از نـادرترین –بویژه، در شرایط فساد فراگیر و وجود سطوح پایینی از اعتماد، راستی . باشد می

بسیاري از . هاي اداري بازگرداند اند اعتماد را به دستگاهتوابزارهایی است که نتایج فوري به همراه داشته و می
باشـند، می) Agent provocateur(» تحریک عامل«هاي حقوقی که دربردارنده سناریوهایی براي  سیستم

. شود هاي نجیب نمی اند که براي تحریک رفتار مجرمانه طرحی ندارند و جرایم دامنگیر انسان متضمن این نکته
البته نباید انکار کرد که اگر سناریوها . بسیار مهم است که میزان تحریک خیلی قوي نباشد در این چارچوب

. هاي نجیب و درستکار هم بشود به طرز معقول و منطقی به اجرا درنیایند ممکن است که جرایم دامنگیر انسان
، اما دربردارنده این اي است آزمایی مستلزم مقدمات و منابع قابل مالحظه -اگرچه ساز و کارهاي راستی

البتـه بایـد توجـه. رسد و در پیشگیري از جرم نقش مؤثري داردباشد که در زمان کم به نتیجه میامتیاز می
داشت که وجود نظارت دقیق و خطوط راهنماي شفاف براي اجتناب از خطر اغفـال بسـیار الزم و ضـروري

. آزمایی باید مبتنی بر اصـول دفـاع پـذیر باشـد     –هرگونه تصمیم براي کاربرد ساز و کارهاي راستی . است
اي به اجرا درآید تا بتوان در دادگاه به طرز معقولی از آن دفـاع فرآیند آزمون باید به نحو صحیح و صادقانه

آزمایی ضبط الکترونیکی شود تا امکان ارزیابی دقیق مسـئولیت جـرم بـراي-الزم است فرآیند راستی. کرد
آزمایی باید متضـمن وجـود -هاي مبتنی بر راستی در هر حال، محکومیت. اهم شودقاضی و هیأت منصفه فر

 . انگیزة مجرمانه در شخص متهم باشد
توانـد کمـک آزمایی از جمله ابزارهایی است که هم در جلوگیري و هم در تعقیب جـرم مـی   -راستی

ام اداري تمایل به ورود در کـارتوان مشخص کرد که آیا یک مق با کاربرد این ابزار می. مؤثري داشته باشد
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هاي دولتی از کارمندان بـالقوه توان این تکنینک را به منظور پاکسازي دستگاه همچنین می. فاسد دارد یا خیر
هاي واقعی از مـوارد فاسد، افزایش میزان ریسک ارتکاب عمل فساد براي کارمندان، و افزایش شمار گزارش

 . فساد به کار بست
که براساس گـزارش» هدف مشخص«توان به منظور آزمودن یک  آزمایی را می -راستیافزون بر این، 

همچنـین. یک یا چند تن از شهروندان، کارمندان یا مجرمان مورد سوء ظن اسـت، مـورد اسـتفاده قـرار داد    
 به منظور تعیین میزان احتمال گرایش کارمنـدان بـه ارتکـاب   » آزمون تصادفی«توان آن را به مثابه یک  می

 . عمل فاسد مورد استفاده قرار داد
به منظور حفظ سالمت اداري الزم است کارمندان به طور معمول احساس کنند که ممکن اسـت تحـت

دهد که در هر شرایطی از پـذیرش رشـوه امتنـاع این موضوع به آنها اجازه  می. آزمایی باشند -برنامه راستی
در هر حال، تا جـاي ممکـن نبایـد کارمنـدان. گزارش دهندکنند و موارد پیش آمده را به مسئولین ذیربط 
یافتن آنها از برخـی  آزمایی آگاهی یابند، اما آگاهی -هاي راستی  نسبت به تعداد، انواع و اهداف کلی برنامه

زمـانی. تواند به عنوان هشداري براي اجتناب از فساد باشـد  آزمایی در مورد همکاران می -هاي راستی  تجربه
مندان نتوانند تشخیص دهند که عمل فاسدي نظیر پیشنهاد رشوه واقعی است یـا سـاختگی در اغلـبکه کار

 . کنند موارد از پذیرش آن اجتناب می
آزمایی در مراکـزي نظیـر مراکـز پلـیس لنـدن،-تجربیات حاصل از بکار بستن ساز و کارهاي راستی

ي پاکسازي یک ناحیه فاسـد، در شـرایطیو نیویورك نشان داده است که برا) Queensland(کوئینسلند 
زیرا در چنین شرایطی الزم است دست به یکسري اصالحات . که فساد فراگیر شده، این تکنیک کافی نیست

در هرحـال، در شـرایط. سیستمی زده شود تا در درون آن شانس کمی براي ارتکاب فساد وجود داشته باشد
 . هدفمند بر مبناي یک قاعده ضروري استهاي تصادفی و  آزمایی -عادي تکرار راستی

از نظر اهمیت، متناسب با اینکه برحسـب. تواند نتایج متعددي دربرداشته باشد آزمایی مثبت می -راستی
آزمـایی -شایسته است براي کسانی که از راسـتی . تصادف و یا از روي برنامه انجام شود، این نتایج متفاوتند

آزمـایی مبتنـی بـر -در موارد راستی. اي در نظر گرفته شودهاي قابل مالحظه آیند، تشویق سربلند بیرون می
این در حالی اسـت کـه در. برنامه، الزم است انضباط سخت و حتی تعقیب جنایی به مورد اجرا گذاشته شود

 .ها مالیم و تمرکز اصلی بر آموزش باشد آزمایی تصادفی بهتر است واکنش -موارد راستی

 نتیجه
و .باشد، مبارزه با آن نیز مستلزم اتخاذ راهبردها هاي مختلف میاینکه فساد داراي ابعاد و ریشه نظر به 

و سازوکارهاي مدیریتی که در نوشتار .بنابراین الزم است تمامی راهبردها . سازوکارهاي چندگانه است

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


72

ان ذکر است که بسته به البته شای. حاضر مورد بحث و بررسی مختصر قرار گرفتند همزمان بکار بسته شوند
در هر حال وجود رابطۀ همپوشانی و . تواند وزن و اولویت بیشتري بیابدوضعیت هر کشور برخی از آنها می

خاصیت تقویت کنندگی میان مولفه هاي این راهبردها و سازوکارهاي مدیریتی نکتۀ بسیار مهمی است که 
 .رار گیرددر کلیه مراحل طراحی و اجرا باید مورد توجه ویژه ق

بخش : موفقیت در امر مبارزه و پیشگیري از فساد مستلزم همکاري و هماهنگی در میان سه بخش است 
به منظور ایضاح مرزهاي بین سه بخش مذکور  .)١٩٩٨ ,Mills(عمومی، بخش خصوصی و جامعۀ مدنی 

جود اجماع در و. ضروري است که کلیۀ بازیگران راجع به وجود این مرزها درك مشترك داشته باشند
دهد، بلکه به تشخیص فساد و هاي رفتار اجتماعی نه تنها تمایل به ارتکاب فساد را کاهش میخصوص نرم

پاسخ به این سؤال که چرا چنین اجماعی در بسیاري از کشورهاي در حال . کندتعقیب آن نیز کمک می
 .ز این کشورها استهاي موردي درخصوص هر یک اتوسعه وجود ندارد، مستلزم انجام بررسی
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