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 مبارزه با فساد در تغییر پارادایم و شفافیت
 

 2، یاسمن هرندی*،1حسین بوذرجمهری

 

 ی بهداشتدانشکده مانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و در -1

 ی داروسازیدانشکده سازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،دارو ایحرفهدانشجوی دکترای  -2

 

 چكیده

ا پذیرفتند رهای غربی این اصل پس از جنگ جهانی دوم، و با بازسازیِ اروپا در قالب طرح مارشال، قدرت

دان سرخورده که کشورهای دارای اقتصاد بازار الزم است شئون اولیه شهروندان را چنان رعایت کنند که شهرون

روی و اعالم ونیسم. امّا با فروپاشی شوتر نروند، چه فاشیسم و چه کمهای جذابدوباره به جستجوی ایدئولوژی

ترین نوع خود، یبراللی اقتصاد شد و به تاز عرصهپایان تاریخ توسط فوکویاما، اقتصاد بازار آزاد، بدون رقیب، یکّه

گران اقتصادی، دلیل ی تحلیلعمدهیعنی مکتب نئوکالسیک و آدام اسمیت گرایید و نئولیبرالیسم پدید آمد. 

گرفتن دالیل سیاسی، با نادیدهاند و را نوع نظام اقتصادی دولتی عنوان کرده شورویروپاشی و ف اصلی فساد

کند تا با یمی حاضر تالش کنند. مقالهحل خروج از این فساد را روی آوردن به اقتصاد نئولیبرال بیان میراه

ت را خصوصی، شفافی-ولتیدی دفساد و همچنین دو قطبی نظام اقتصا چیستی، چرایی و چگونگیتبیین دقیق 

کند؛ به این خصوصی خارج می-معرفی کند که مبارزه با فساد را از پارادایم دولتیعنوان پارادایم جدیدی  به

 های، نظامهای اقتصادی، منوط به دولتی بودن یا خصوصی بودن آنها نیست؛ بلکهتر بودن نظامترتیب که سالم

  .هستندتر ، سالمترشفافاقتصادی 
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 تعریف فساد -1

شویم هنوز تعریف درست و با وجودی که مطالعات زیادی در رابطه با فساد انجام شده است، اّما با مرور آنها متوجه می

شود تشخیص بیماری نیمی از درمان است. حال چگونه ممکن می گفتهکاملی از این مفهوم ارائه نشده است. در علم پزشکی 

یکی از دالیل اصلی گذر ساده از مفهوم  فساد به درمان آن پرداخت؟و یا حتّی بدون شناخت از مفهوم ناقص  یاست با شناخت

فساد، بدیهی تلقی شدن آن است. اندیشمندان، اقتصاددانان، حاکمان و بسیاری دیگر از افراد، مفهوم فساد را بسیار بدیهی و 

ی اصلی شود، ریشهبینند در صورتی که همانطور که در ادامه بحث میتعریف یا بازتعریف آن نمیبه انگارند و نیازی ساده می

 باشد.فساد میاز ی معنای دقیق های غلط در مبارزه با فساد، عدم ارائهحلی راهارائه

توان به فساد عقل، دین و های مختلفی استفاده شده است که از آن جمله میفساد در ادبیات فارسی و اسالمی در حوزه

امّا کاربرد فساد در ادبیات حاکمیت از مواردی است که بسیار کمتر بدان پرداخته شده  ؛اد اجسام و ابدان اشاره کردحتی فس

های همچنین مفهوم فساد هم حوزه ی حاکمیت و جامعه است.، مربوط به حوزهشودقصد میاست و آنچه در این پژوهش از فساد 

ی ، واژهاسالمیدر ادبیات . استاز فساد، فساد مادی  امّا در این پژوهش منظور شودهای معنوی را شامل میمادی و هم حوزه

ی دهخدا، فساد را اینگونه معنا کرده نامهشوند. واژهمی کاملگیرد و مفهوم این دو با یکدیگر ی صالح قرار میفساد روبروی واژه

همچنین در  (1372)دهخدا،  «.بدکاری و شرارت ||. ستم و ظلم || .را کسی مال گرفتن ستم به ||. صالح ضد. شدن تباه»است: 

 (1372)دهخدا،  «.کردن نیکوئی || نیکی»ی صالح آورده است: تعریف واژه

 جامعه موجب خیر و منفعت برای» شود کهشود، صالح به اقدامی گفته میهمانطور که از معانی ذکر شده مشخص می

نفعت را از جامعه سلب برای فرد دارد اّما خیر و م مادیمنفعتی »)نیکوکاری( و فساد متضاد با آن است یعنی اقدامی که « است

عنوان کردند، مشخّص « اصالح امّت»(. همانطور که امام حسین )ع( هدف از قیام خویش را 1)تصویر  )بدکاری( «نمایدمی

امام حسین  حضرتکه همانطور افتد، بیبه خطر منفعت مادی فرد ممکن است د که اصالح به نفع جامعه است. با این حال شومی

از نوع متضاد ضروری )همچون ثنویت ینویانگ( « صالح و فساد»ثنویت  ،1با توجه به تصویر  .هایی را متحمل شدند)ع( نیز سختی

 .شود اقامه با رّد یکی از اجزاء، جزء دیگر باید هنبوده بلکه از نوع ثنویت توحیدی است ک

 

 

 تقابل ثنویت صالح و فساد -1 تصویر

 

اسالمی وجود دارد مورد استفاده قرار -مشابه با آنچه در ادبیات ایرانیاز جهاتی فساد مفهوم ، المللیدر تعاریف رایج بین

 معنای به corrumpereی التین از ریشه Corruption یواژهد. آن داربا ای نیز کنندهینتعیهای تفاوتگرفته و از جهاتی دیگر 

 ینامهواژه ینترنتیا گاهی)پا است «دادن رشوه فریفتن و کردن، فاسد»به معنای  مجازاًو « تنشکسخراب کردن، نابود کردن و »

صالح

خیرخواهی برای جامعه•

فساد

• شرخواهی برای جامعه
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 شیوه یا اخالقی رفتار ن استممک و شودمی نقض یا شکندمی که آنچه یعنی فساد بنابراین( 2)تصویر  .برخط( یاسشنشهیر

 منصب از سوءاستفاده» فساد را 1جهانی بانکامّا . (35، ص. 1383 ا،ینی)دادگر و معصوم باشد اداری مقـررات اغلـب یا قانونی

 بین نهادهایو دیگر  2المللت بینو سازمان شفافی (1390 زاد،نیو پورام ی)هاشمکرده است  تعریف «شخصی نفع برای عمومی

و  ی)جودک «منـافع شخصی کسـب بـرای شـده داده امانـت قـدرت از سوءاستفاده»: اندفساد را اینگونه معنا کرده ،المللی

 .(2010رشیدیان، 

 

 

 «Corruption»استگاه مفهوم خ -2 تصویر

 

و تعریف ی مشترک این دبرخاسته است و نقطه« خراب و تباه شدن»از مفهوم  corruptionی فساد و ی هر دو واژهریشه

بر  هایی دارند:تفاوت المللیهای بینسازمانتعاریف ارائه شده توسط است. امّا « تباه شدن منفعت جامعه»در ادبیات حاکمیت 

شود. روشن یاطالق م« کسب منافع شخصیبرای « »قدرت امانت داده شدهاستفاده از سوء به »اساس تعریف ارائه شده، فساد 

ل این تعریف است که در این تعریف، کسب منافع )مادی( شخصی به معنای به خطر انداختن منافع جامعه است امّا قسمت اوّ

رف مردم به تر، دولت، قدرت را از طبه عبارت دقیق( 1)جدول را هدف قرار گرفته است. « دولت»ای است که تنها به گونه

بلکه نهاد  تداده نشده اس« امانت»گاه قدرتی های خصوصی هیچبه سازماندر مدل اقتصاد لیبرال گرفته است امّا « نتاما»

طور که همان است، در این تعریف، فساد تنها به دولت محدود شده. قدرت است« مالک»خود قدرت را کسب کرده و خصوصی 

 از بعضی تدس که یعنـی شرایطی اسـت، کـرده ایجاد دولت که شرایطی بستر در فساد»شود: عنوان می نیز فساددر مصادیق 

 هستند دولتی تگاههایبرخی دس رأس در که کسانی به رشوه دادن با تا بکوشند یا بزنند را دور موانـع تـا گذاردمی باز را اشخاص

 فـرد به کردن ادارو برای که است نامشروعی پاداش از عبارت فساد» (68، ص. 1379 ،یالوان)«رویَد.می آورند، دستبه امتیازاتی

 و اجتماعیهای وابستگی نقش براساس فساد تعریف» (59، ص. 1379 ،یزاهد)«.شودمی داده تخصیص وظیفه، از تخلف

 تحت تأثیر اداری هایتصمیم اتخاذ در دولتی مسئول و کارمند یک اسـت که معنا این به کارمندان، هایتصمیم در خانوادگی

، ص. 1994،  ،ی)تانز «شود.می فساد مرتکب مسیر این از و گرفته اجتماعی قرار و خانوادگی عالئق و روابط یا و شخصی منافع

139) 

 

                                                      

1 World Bank 

2 Transparency International (TI) 
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 Corruptionتفاوت تعاریف فساد و  -1 جدول

 سلب منفعت از جامعه  فساد

Corruption شخصی 1منفعتکسب  ی)قدرت عمومی( برا سوء استفاده از قدرت امانت داده شده 

 

ی حاکمیت هگر فساد در بخش خصوصی نیز واقع شده باشد، به دلیل تماس آن با بدنا المللی،های بینسازمان در تعریف

ین مثال نیز سازوکار یا تخطّی از قوانین است. برای مثال اگر یک سازمان خصوصی برای اخذ مجوز رشوه بدهد مجرم است امّا در ا

سؤال این شود. جزء فسادهای دولتی قلمداد می فساد در دولت وجود دارد که امکان پرداخت رشوه را میسر کرده است و رشوه

ه ارتباط با نیازی بنیز کامالً خودمختار بوده و و بخش خصوصی  وجود نداشته باشنداست که اگر قوانین برای بخش خصوصی 

 شود، نیاز به؟ همانطور که در ادامه بحث میوجود خواهد داشت خصوصی در بخشهیچ فسادی  گاهدولت نداشته باشد، آن

بارزه با آن ضروری مسلب منفعت از جامعه، برای تباه کردن و بازتعریف مفهوم فساد و بازگشت به معنای اصیل اسالمی آن، یعنی 

 است.

 ؟مبارزه با فساد سازی، راهكارخصوصی -2

المللی بین ایبانک جهانی از جمله نهادهشود. های مبارزه با فساد عنوان میحلترین راهسازی یکی از مهمهمواره خصوصی

شنهاد نموده ها برای کاهش فساد اداری در کشورهای در حال توسعه پیسازی را بعنوان یکی از مؤثرترین روشاست که خصوصی

تر احمد خطاب به دک 1395ی صدا در خردادماه نامهای با هفتهدر مصاحبهدکتر صادق زیباکالم  (1375 ،یبی)ن. حب. است

 ایگسترده دفسا منشأ و ریشه پرسندنمی خودشان از باریک حتی توکلی دکتر آقای چطور که کنممی تعجب من»گوید: توکلی می

 فساد منشأ ایران، در دولتی اقتصاد که است این از غیر آیا چیست؟ است؛ افزایش و رشد ولد، و زاد حال در هم مرتب که

عریف فساد تبه ، مربوط «فساد در بخش خصوصیکمتر بودن »ی انگاره ایجاد توان گفت دلیل اصلیمی (1395 باکالم،یز)«است؟

تر معنا شده و وجودی که فساد در بخش دولتی کامال معنادار و مفهوم است امّا اساسًا فساد در بخش خصوصی کم. با باشدمی

 ری کمتری برای آن ارائه شده است.گیابزارهای اندازه

ده است که های مختلفی برای مبارزه با فساد ارائه شروش»کنند که عنوان می 1388شکری و خیرگو در پژوهشی در سال 

گر فرایند امّا اهای اقتصادی و کاهش فساد وابستگی نزدیکی وجود دارد... گری دولت بر فعالیتسازی و کاهش تصدیوصیخص

رش فساد های دقیق قانونی انجام نشود خود به ابزاری برای گستسازی به شیوه صحیح و منطقی و همراه با نظارتخصوصی

ی وقوع چنین به نحوهاند امّا سازی برای گسترش فساد اشاره داشتهبا وجودی که آنها به نقش خصوصی «تبدیل خواهد شد.

 ا فساد دارد؟بچیست؟ و بخش خصوصی چه ارتباطی با مبارزه خصوصی سؤال این است که فساد در بخش اند. اتفاقی اشاره نکرده

کسب منافع »تر یا به عبارت صحیح« منافع سازمانکسب » خصوصی باید دانست که هدف از تمام اقدامات در بخش

است. به این « کسب منافع عمومی» هدف از اقدامات در بخش عمومی و دولتی کهاست در حالی «داران و مالکان سازمانسهام

نشود اگر هدایت شود که بخش خصوصی روشن می، «سلب منفعت از جامعه»گیری از تعریف فساد به معنای و با بهرهترتیب، 

به تعارض  2. مفهوم تعارض منافعباشند در تعارضتوانند می «صوصیمنافع خ»با  «منافع عمومی»چرا که تواند ذاتاً فاسد باشد می

                                                      

دارد که های مادی آن است. مفهوم فساد در حقیقت بیان میپژوهش، حوزههمانطور که گفته شد منظور از فساد و منفعت در این  1

 بیند امّا در این پژوهش منظور از منفعت، منفعت مادّی و ظاهری است.گیرد و در نهایت خسارت میمُفسد مورد مجازات قرار می

2 Conflict of interest  
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گیرنده با انتخاب منافع شخصی، منافع عمومی را به اشاره دارد. در صورتی که تصمیم« منافع عمومی»و « منافع شخصی»بین 

، دخالت تعارض منافعراهکار جلوگیری از  تمامی فسادها است.منافع منشأ ده است. از این منظر تعارض خطر بیاندازد، فساد رخ دا

شوند. امّا « راستاهم»دولت در بازار و هدایت بخش خصوصی است به نحوی که منافع بخش خصوصی و منافع عمومی جامعه 

و عمالً منکر وجود  راستا هستندمومی جامعه همواره همعمنافع  منافع خصوصی باکنند عنوان می اقتصاددانان نئوکالسیکِ

دولت در امور اقتصادی دخالت نکند. همانطور  زدایی صورت گرفته وباید مقرراتاز نظر آنها . به این ترتیب، شوندتعارض منافع می

منشأ فساد معرفی شد، مقررات  ترینبعنوان اصلیی مردم و حافظ منافع عمومی جامعه، نماینده ، یعنیدولتبا تعریف فساد، که 

شوند: اگر فساد به یک معنی یعنی تخطی از کنندگان بخش خصوصی خود عامل فساد معرفی میو قوانین نیز بعنوان کنترل

چیز، هیچ فسادی رخ نخواهد داد چون همهگاه فسادی رخ نخواهد داد! در واقع با آزادسازی قوانین، آنگاه با حذف قوانین هیچ

 وجود ندارد که از آن سوء استفاده شود.« قدرت عمومی»هیچ نی نیست که از آن تخطی شود یا هیچ قانو

«. منفعت از جامعه فساد به معنای سلب»تر فساد بازگردیم یعنی به تعریف بومی و جامعبا توجه به آنچه گفته شد نیاز است 

اری را باید به بیان علنی این ایده که واحدهای تج 1947در سال  فسادهای بخش خصوصی را احصاء کرد.توان با این تعریف می

ی سقوط شد. خاطرهخواهند بر دنیا حکومت کنند، در جمع فرهیختگان سخیف محسوب میحال خود گذاشت تا هرطور می

شبه بر م که یک و رکود بزرگی که در پی داشت هنوز در اذهان زنده بود: پس اندازهای یک عمر مرد 1929بازار سهام در سال 

ازار آزاد به . ابعاد این فاجعه مخلوق بدادندبه تنگدستان سوپ رایگان می های خیریه کهآشپزخانه و هاباد رفت، خودکشی

ی دوره 1950 تا اوایل 1930ی هایی منجر شد که مستقیماً وارد عمل شوند. دههی مردم برای تشکیل دولتهای فزایندهخواست

وپا در قالب طرح با بازسازیِ ار. پس از جنگ جهانی دوم، و (91، ص. 1390 ن،ی)کالدر بازار بود دخالت بدون شرمندگی دولت 

دان را چنان رعایت های غربی این اصل را پذیرفتند که کشورهای دارای اقتصاد بازار الزم است شئون اولیه شهرونمارشال، قدرت

، 1390 ن،ی)کالند، چه فاشیسم و چه کمونیسم تر نروهای جذابجستجوی ایدئولوژیکنند که شهروندان سرخورده دوباره به 

ی اقتصاد شد و تاز عرصهکّهاما، اقتصاد بازار آزاد، بدون رقیب، ی. امّا با فروپاشی شوروی و اعالم پایان تاریخ توسط فوکوی(92ص. 

 کالسیک و آدام اسمیت گرایید و نئولیبرالیسم پدید آمد. نئوترین نوع خود، یعنی مکتب به لیبرال

 1973سپتامبر  11شود. جایی که پس از کودتای پینوشه در از شیلی به عنوان اولین آزمایشگاه مکتب نئوکالسیک یاد می

پسران »بار بود. ها برای عموم جامعه فاجعهنتایج اقتصادی این مکتب در آن سالهای اقتصادی بازار آزاد پیاده شد. سیاست

ها را سریع و یکباره قطع کند، قوانین به ی زمینهبه پینوشه اطمینان خاطر داده بودند که اگر دخالت دولت در همه 1«شیکاگو

، ص. 1390 ن،ی)کالآمیز فروکش خواهد کرد ای سحراهند یافت و تورم به گونهتعادلشان را بازخواقتصاد، « طبیعیِ»اصطالح 

که باالترین نرخ تورم  –درصد رسید  375های دولت در بازار، تورم به ی دخالت، به رغم قطع یکباره1974. امّا در سال (127

ینها برآوردهایی . ا(128، ص. 1390 ن،ی)کالداری آلنده بوددر جهان و تقریبًا دو برابر باالترین نرخ تورم در دوران زمام

درصد رسید و برای  508ی گونتر فرانک، در سال اول حاکمیت شورای نظامی، نرخ تورم به کارانه است. به نوشتهمحافظه

درصد هم رسیده بود. این در حالی است که در آخرین سال حکومت آلنده، )به 1000شاید به نزدیک « کاالهای ضروری اولیه»

، ص. 1390 ن،ی)کالدرصد رسیده بود  163نرخ تورم به ( علیه شیلی های امریکاییکا و ابرشرکتهای فراوان امریرغم تحریم

قیمت لبریز کرده بود، کارگران پینوشه کشور را از واردات ارزان« تجارت آزادِ». در همان حال، از آنجایی که آزمایش (672

مکتب اقتصادی »شدند. نخستین آزمایش یکی پس از دیگری بسته میکار و واحدهای اقتصادی محلی شیلیایی از کار بی

کردند دقیقاً به سبک مکتب اقتصادی شیکاگو استدالل می« پسران شیکاگو»بود. سرجیو دِکاسترو و سایر یک شکست « شیکاگو

، ص. 1390 ن،ی)کالی آنان با جدیت کافی اعمال نشده است که نظریه آنان خالی از ایراد است و مشکل در این است که نظریه

اقتصادی  ی آزمایشی مکتبی این مخاطرات، میلتون فریدمن و آرنولد هاربینگر به سانتیاگو پرواز کردند تا برنامهبا مشاهده .(128

                                                      

 و پیروان مکتب فریدمن داده شده بود.ی اقتصادی شیکاگو اموختگان دانشکدهلقبی که به دانش 1
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. زمانی که (129، ص. 1390 ن،ی)کال بود 1«شوک درمانی»ی روند فعلی و شیکاگو را نجات دهند. راه حل آنها تنها ادامه

کند، فریدمن پاسخ داد: هایی اعمال میخبرنگاری شیلیایی از فریدمن پرسید حتی ریچارد نیکسون نیز برای تعدیل بازار کنترل

دخالت اقتصادی دولتم، چه در کشور تأیید من نیست. به اعتقاد من دولت نباید بازار را کنترل کند. من مخالف  داین امر مور»

ادامه پینوشه بودجه خدمات رفاهی و اجتماعی دولت را کاهش داد تا در  (130، ص. 1390 ن،یکال)«خودم باشد چه در شیلی.

های داری آلنده رسید. عرصهی خدمات رفاهی و اجتماعی به نصف میزان دوران زمام، مخارج دولت در عرصه1980آنکه در سال 

ین لطمات را از این بابت متحمل شدند. دکاسترو حدود پانصد شرکت و بانک دولتی را تربهداشت و درمان و آموزش سنگین

هزار 177ها از دست رفتن ی این سیاستبخشیدند. نتیجه ت که بسیاری از آنها را به رایگانسازی کرد. این در حالی اسیخصوص

ید صنعتی به عنوان درصدی از کل اقتصاد به ، سهم تول1980ی در اواسط دهه بود. 1983و  1973های شغل صنعتی بین سال

درمانی در نخستین سال شوک .(131، ص. 1390 ن،ی)کالتر در زمان جنگ جهانی دوم دیده شده بود سطوحی افت کرد که پیش

درصد  20به  -درصد بود 3که در زمان آلنده در حد  –درصدی شد و بیکاری 15تجویزی فریدمن، اقتصاد شیلی دچار انقباضی 

های شیلی اقتصاد شیلی فروپاشید: میزان بدهی ، یعنی یک دهه پس از کودتا،1982و در سال  (133، ص. 1390 ن،ی)کال رسید

های علت اصلی این بود که بنگاه درصد رسید. 30میزان بیکاری به  ، بار دیگر تورم لگام گسیخته عارض شد وار رسیدبه حد انفج

میلیارد دالر باال آورده بودند. اوضاع  14اعتباری با گرفتن وام، دارایی کشور را به طور کامل خریده و بدهی سنگینی در حد -مالی

ها را دوباره ملّی شد دقیقًا همانکاری را بکند که آلنده کرده بود: او بسیاری از این شرکت پینوشه مجبورچنان متزلزل بود که 

شان را از دست دادند های پرنفوذ دولتیی پسران شیکاگو از جمله سرجیو دکاسترو سمتدر پی این شکست، تقریباً همه کرد.

جمع کوچکی د ضررهای عظیم عموم جامعه، با وجو. در نتیجه شیلی به کشوری تبدیل شده بود که (136، ص. 1390 ن،ی)کال

 1988حتی در سال  .(137، ص. 1390 ن،ی)کال مند تبدیل شدنده کوتاه از ثروتمند به فوق ثروتالعاداز خواص ظرف مدتی فوق

 123، شیلی از میان 2007درصد جمعیت شیلی به زیر خط فقر در غلتیده بود و در سال 45که اقتصاد نهایتاً تثبیت شد، 

از لحاظ شدت قرار داشت یعنی هشتمین کشور  116در رده  کند،کشوری که سازمان ملل متحد نابرابری را در آنها رصد می

سازی در کشورهای امریکای جنوبی مانند آرژانتین، اروگوئه تجربیات مشابهی از خصوصی .(139، ص. 1390 ن،یال)کنابرابری 

  برزیل و ... نیز وجود دارند.

در کشورهای قیف جنوبی امریکای التین ا، هپیش از این کودتاها و سیاستی این اتفاقات در حالی رخ داده است که همه

کردند گرایان جهان سومی بعنوان سوسیال دموکرات استدالل میتوسعه (هایی از برزیل)یعنی شیلی، آرژانتین، اروگوئه و بخش

ی فقر بگریزند که به جای تکیه بر صادرات منابع طبیعی، راهبردهای توانند از چرخهکه کشورهای متبوعشان فقط در صورتی می

شورها بیشتر به اروپا و امریکای شمالی باعث شده بود این کآور ی سرسامگرای صنعتی شدن را پیش گیرند؛ بنابراین توسعهدرون

هایشان دستمزدهای زنیهای قدرتمندی تشکیل دادند و در چانههای جهان سوم. کارگران اتحادیهشبیه باشند تا سایر قسمت

 ن،ی)کالفرستادند های تازه تأسیس دولتی میکردند و فرزندانشان را برای تحصیل به دانشگاهی متوسط را دریافت میطبقه

امریکای مامی شهروندان بود. طی این دوره، قیف جنوبی و خدمات بهداشت و درمان نیز به رایگان در اختیار ت (93، ص. 1390

ها در اقتصادهای با وجود تمام این موفقیت التین به یک نماد توسعه برای کشورهای فقیر در سراسر جهان تبدیل شد.

دادند چرا که با وجود عالقه نشان می« مکتب اقتصادی شیکاگو»های صاحبان قدرت شدیداً به ایده ی پیش از کودتا،شدهمدیریت

ها مجبور بودند با پرداخت مالیات بر شرکت و دستمزد کارگران، شد، مالکان و صاحبان سهام شرکتوت عظیمی که خلق میثر

، دوست نزدیک فریدمن و رئیس 2. اگر والتر ریستون(94، ص. 1390 ن،ی)کالمقدار زیادی از آن ثروت را بازتوزیع کنند 

نامیدند اّما اگر فریدمن، کرد، طبیعی است که او را ثروتمندی راهزن میاستدالل می اقتصاد بازار آزاد رامباحث ، خود 3بانکسیتی

                                                      

1 Shock treatment 

2 Walter Wriston 

3 Citibank 
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های این استاد دانشگاه شدیدًا ها را بکند آنوقت استداللدانی ممتاز و صاحب مهارت در بحث و جدل، همین استداللریاضی

های مالی برخوردار از سیل کمک« مکتب اقتصادی شیکاگو»به همین دلیل نه فقط  گیردغرضی علمی به خود میو بوی بیرنگ 

جنگ  .(95، ص. 1390 ن،ی)کال شدندای جهانی از ستادهای فکری دست راستی نیز ایجاد بلکه در مدتی کوتاه، شبکه شد

ها، به عوض فتح سرزمینی داد. در جنگ نئولیبرالالحصول را نوید میهای سریعای از ثروتی تازهفریدمن علیه دولت، سرچشمه

ارزید به هایش به بهایی بسیار کمتر از آنچه میو خدمات عمومی و دارایی شدهجدید بود که باید فتح  گنجیخود  ،جدید، دولت

 .(97، ص. 1390 ن،ی)کالشد حراج گذاشته می

خواست ی جدید بروز کرد. حزب کمونیست میهای کمونیستی چین و شوروی لیبرالیسم اقتصادی به شیوهدر حکومت

ی ی اقتصاد را به روی مالکیت خصوصی بگشاید و در عین حال عنان قدرت را در چنگ خود همچنان حفظ کند؛ با توصیهعرصه

خورد، مسئوالن حزبی یعنی الیگارشی قدرت در این وب حراج میهای دولتی چشد که هنگامی که داراییفریدمن تضمین می

ی آورند و در صف معامالت بسیار سودآور، نفرات اوّل خواهند بود. طبق این نسخهکشورها بهترین معامالت را به دست می

داری، ضمن برخورداری فریدمن، همان کسانی که در نظام کمونیستی دولت را تحت کنترل خود داشتند، در نظام سرمایه «گذار»

. موج اصالحات و سیاست درهای باز (277، ص. 1390 ن،ی)کالای به مراتب بهتر، باز هم دولت را کنترل خواهند کرد از زندگی

ی جهان تبدیل کرد. هیچ کشوری شرایطی سودآورتر چین را به بیگارخانه ،های چندملیتیی شرکتچین بود که برای تقریباً همه

نیروی کار ارزان و  گیر و باالتر از همه،و رشوههای سبک وارداتی، مسئوالن فاسد ها و تعرفهکرد: مالیاتاز چین پیشنهاد نمی

ترین های سال ریسک درخواست دستمزد مناسب یا ایجاد حتی ابتداییهای خشن، تا سالفراوان که به سبب هراس از سرکوب

برد بوده است. طبق پژوهشی -این یک توافق برد ،گذاری خارجی و حزببرای سرمایهضوابط ایمنی در محل کار را نخواهد کرد. 

 .(284، ص. 1390 ن،ی)کالاند درصد از میلیاردرهای چین فرزندان مسئوالن حزب کمونیست چین بوده 90، 2006در سال 

ها گذشت و در دوران جرج بوش های دولتی آب و برق و مدیریت بزرگراهسازی در ایاالت متحده امریکا از شرکتخصوصی

زبانی و ها، مرنشانی، زندانارتش، نیروی انتظامی، آتش فکیک ناپذیر از مفهوم حکومت رسید یعنیپسر، به وظایف الینفک و ت

 شد صنعت امنیتموجب بروز حباب در نیز  2001یازدهم سپتامبر  ؛(418، ص. 1390 ن،ی)کالاطالعاتی -تشکیالت امنیتی

تعریف شده « خرید امنیت به قیمت بازار»ی حکومت تأمین امنیت نبود، بلکه . در نقش جدید، وظیفه(433، ص. 1390 ن،ی)کال

سپتامبر تقریباً وجود نداشت، فقط ظرف چندسال، چنان توسعه  11صنعت امنیت که تا پیش از  .(434، ص. 1390 ن،ی)کالبود 

افت که به مراتب بزرگتر از صنعت سینمایی هالیوود یا صنعت موسیقی شد. این صنعت نه تنها برای جاسوسی، شکنجه و جعل ی

 ن،ی)کالکند بلکه محرک قدرتمندی است که ترس را که خود خالق این صنعت بوده، دائمی کند اطالعات غلط ایجاد انگیزه می

رل و نظارت کند اّما دولت بوش در عراق، حتّی نظارت و فقط کنتخرید خدمت کرده  شود دولت بایدگفته می .(444، ص. 1390

کلرادو، با  CH2M Hillشمرد و آنرا به پیمانکاران سپرد! شرکت ساختمانی مهندسی « غیر محوری»ی دولتی را یک وظیفه

 (502، ص. 1390 ن،ی)کالی دیگر نظارت کند! میلیون دالر گرفت تا بر چهار پیمانکار عمده 28مشارکت پارسونز، 

ی دولت امریکا در عراق نشان تر از دولت است امّا تجربهاثربخشبالقوّه کارآتر و  بخش خصوصی همچنین مشهور است که

ی مقررات معاف و از پیگرد های خارجی که از همه. بسیاری از شرکتافتدبدون اقتصاد مدیریت شده چنین اتفاقی نمی دهدمی

کاران بزرگ، بینی بود: پیمانیشهایی که هزینه و سودشان تضمین شده بود کاری کردند که قابل پکیفری مصون بودند، با پیمان

ند و دها داها را به سعودیها پیمانها واگذار کردند. کویتیهای خود را به صورت دست دوم به دیگران مانند کویتیپیمان

ف کاری را اینگونه توصیی پیمانها آن را به مؤسسات عراقی واگذار کردند. بایرن دورگان، سناتور دموکرات، این شبکهسعودی

رسد و پیمانکار چهارم به جای تهویه مطبوع، یک بادبزن برقی در چرخد تا به پیمانکار چهارم میپیمان چند دست می»کند: می

های مالی آنها که کشورشان در تالطم بود، کمکدیدند که در حالیها در سراسر مدت اشغال عراق میعراقی« کند!اتاق نصب می

 .(514، ص. 1390 ن،ی)کال رفتبه یغما می

این موارد اّما شده است ی مخصوصی تأمین و منافع عدهنابود شده منافع مردم  به وضوح موارد اشاره شده، ی که دربا وجود

باال کارگران، قی شوند امّا بیگاری کشیدن از فساد تل ،چگونه ممکن است اختالس و رشوه. اندنکرده بندیی فساد طبقهدر ردهرا 
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، فساد شخصیبرای کسب منافع اد نا امنی و حمایت از جنگ و ایجهای دست چندم فروش پیمان ،هنگفتهای آوردن بدهی

برداشت به ناحق از  مبرّا از فساد است؟« قدرت خصوصی»بروز کند و « قدرت عمومی»نباشد؟ آیا فساد الزامًا باید از درگاه 

ه مراتب باشد چرا که فساد در بخش خصوصی بد محدود به آن میترین نوع فساد است امّا نباید گمان رود که فساالمال سادهبیت

ها بسیار مورد عالقه و حمایت اید توجه داشت که نظرات فریدمن و نئوکالسیک. باست تر از رشوه و اختالستر و مخفیانهپیچیده

صورت لیبرالیسم اقتصادی ای از های مادی و معنوی گستردهحمایتاز طرف آنها داران بخش خصوصی بوده و هست و سهام

بدین  .اندداشتهی تبلیغاتی برای نظام اقتصاد لیبرال اند که عماًل جنبهشماری منتشر شدهمی بیها و مقاالت علگرفته و کتاب

را نشانه نگرفته « دولت»ارائه شود که تنها  این مفهومطرفانه از الزم است با رجوع به تعریف بومی از فساد بازتعریفی بیترتیب، 

 .از کندبلکه چشم را برای دیدن فسادهای بخش خصوصی نیز ب

 پارادایم نوین مبارزه با فساد ،شفافیت -3

شود بلکه حتّی برعکس، به دلیل نمیمحسوب سازی فی حدّ ذاته ابزاری برای کاهش فساد همانطور که گفته شد، خصوصی

فساد در بخش دولتی نیز بر کسی وجود البته تلقی گردد.  منافع عمومیتواند تهدیدی برای های خصوصی، میماهیت سازمان

به آن نپرداخته است. امّا سؤال این است که وقتی پوشیده نیست. به دلیل ابتال به فساد دولتی در ایران و درک آن، نویسنده 

. زمانی که دولت امکان مدیریت، نظارت و جواب منفی است تواند راهکار باشد؟سازی میور است، خصوصیدولت در فساد غوطه

تواند بر بخش خصوصی کنترل و نظارت داشته باشد؟ باید ی خود را هم حتّی ندارد، چگونه میهای زیرمجموعهرل سازمانکنت

گیری فساد مشکل است چرا که فساد عملی است که اغلب )اّما نه همیشه( به صورت مخفیانه اندازه»توجه داشت که کشف و 

 از بخش دولتی نیز تراین در حالی است که فساد در بخش خصوصی بسیار پیچیده (1394 ،ینائو ث یبوذرجمهر)«شود.انجام می

تواند نظارت و های مطبوع خود میدولت بر جزئیات دستگاهزیرا باشد تر میست و امکان کشف و مبارزه با آن بسیار سخته

تر است. بخش خصوصی اگر غیرممکن نباشد بسیار سختآن است امّا این امکان در « مالک»کنترل دقیق داشته باشد چرا که 

 سازی عمالً خروج از چاله و افتادن در چاه است.شود در صورت وجود فساد سیستمی در دولت، خصوصیمشخّص میحال 

 

 

 چیستی، چرایی و چگونگی فساد – 3 تصویر

 

توان گفت هر جایی که به طور کلّی می (3)تصویر  د.شی بروز آن نیز آگاه جهت مبارزه با فساد باید از چگونگی و نحوه

دهی ، موقعیت انحصاری داشته باشند و از قدرت فراوانی برخوردار باشند و همچنین در قبال تصمیمات خود پاسخهاسازمانافراد و 

« عدم نظارت»و « وجود قدرت»ی . در واقع دوگانه(1988 تگارد،ی)کلشود ساد بیشتر میکافی نداشته باشند، فرصت بروز ف

های شویم که یکی از ریشهبا مراجعه به مبانی دینی اسالم نیز متوجّه می دهند.مهمترین دالیل اصلی بروز فساد را تشکیل می

در نهادهای  نیز شود. فسادنمی« دیده و بازخواست»اصلی ارتکاب گناه، تنهایی و خلوت است؛ یعنی زمانی که انسان احساس کند 

در بخش خصوصی باشد یا دولتی. « قدرت». بنابراین اهمیتی ندارد (1394 ،ینائو ث ی)بوذرجمهر از بزرگترین گناهان است قدرت

 شود که جامع بخش خصوصی و دولتی است.استفاده می« نهاد قدرت»از این پس برای اشاره به این مفهوم از عبارت 

فساد چیست؟

ز سلب منفعت ا•
جامعه

چرا انجام می شود؟

کسب منفعت •
شخصی

چگونه رخ می دهد؟

اعمال قدرت در •
غیاب نظارت
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شناسیم. نظارت می« نظارت متمرکز»با عنوان حاکمیت را ی نظارتی هاو سازمان ساختارهانظارت اعمال شده توسط 

توان به هزینه باالی ایجاد و سازماندهی آنها اشاره کرد. از طرف دیگر فراوانی هستند. از آن جمله میایرادات خود دارای متمرکز 

توانند منشأ فساد باشند به این ترتیب که با تطمیع مسئولین پارادوکس همیشگی در ساختارهای نظارتی آن است که آنها خود می

 توان ایرادات نظارت متمرکز را اینچنین توصیف کرد:بطور خالصه میرا پنهان نمود.  فسادهاتوان ها میدست سازمان این

 .موارد برای نظارت تصادفی انتخابو در نتیجه  عدم توانایی نظارت متمرکز برای نظارت بر تمامی جزئیات -1

 متمرکز.امکان وجود تبانی و فاسد شدن افراد در ساختارهای نظارت  -2

 ی کافی برای نظارت به دو دلیل:عدم وجود انگیزه -3

a. .وجود خطرات جانی و مالی در مبارزه با فساد 

b. حذف فساد است امّا در صورت نیل های مبارزه با فساد، تعارض کمال سازمان با بقاء سازمان: کمال سازمان

ظارت متمرکز همواره عالقمندند معنی خواهد بود بنابراین ساختارهای نبقاء سازمان بیبه چنین هدفی، 

از طرف دیگر اگر فساد بیشتر باشد، نیاز به مبارزه با آن بیشتر است؛  .مقداری از فساد وجود داشته باشد

 شود. بیشتر میهای امنیتی سازمان، نیاز به ناامنی و ترسهمانطور که با گسترش 

شفافیت، یعنی کند. با را حاصل می «نظارت غیرمتمرکز»، یعنی شفافیت رویکردی است که نظارت عموم مردم ،مقابلدر 

ایجاد بر یکدیگر ها و حتّی رقبا و همتایان امکان نظارت عموم مردم، رسانهعمومی به اطالعات مردم انتشار و دسترسی آزاد 

حسن عمید نرا تعریف نمود. برای شفاف کردن مفهوم شفافیت نیز ابتدا باید آ رود.شود بنابراین امکان تبانی و فساد از بین میمی

)عمید، کند عنوان می« شهید، مانند بلور و شنباش انینما گرید یایو نازک که از پشت آن اش فیلط زیهر چ یژگیو»را  شفافیت

است که از دو  «transparēre»آن، کلمۀ  نیالت شۀیر .معادل است یسیدر زبان انگل Transparencyبا کلمۀ  تیشفاف .(1381

 ینامهواژه ینترنتیا گاهی)پا( appear) آشکار یبه معنا  parēreو (through) درون یبه معنا -transاست؛  شدهلیبخش تشک

از فرستنده به اطالعات را  ،ایجسم شفاف و شیشهی حقیقت نور نیز بعنوان حامل اطالعات به واسطهدر  .برخط( یشناسشهیر

با الهام از صفت شفافیت در اجسام، . دندریافت شوخص ناظر توسط ششود اطالعات دهد و موجب میسمت گیرنده انتقال می

یعنی باشد میکه به معنای امکان رؤیت اتفاقات درون نهادهای قدرت  نیز وارد شده است حاکمیتمفهوم شفافیت به ادبیات 

اء آن توان شفافیت و اجزمدل ارتباطی میبا استفاده  .«برای دسترسی به اطالعات عمومی مردم« حقّ»شفافیت، بعنوان »

 .(4)تصویر  را بررسی کرد

 

 
 مدل ارتباطی الگوی شفافیت مبتنی بر – 4 تصویر
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سال اطالعات الگو باید به سؤاالت متعددی جهت ارتقاء شفافیت پاسخ داده شود. شفافیت به سازوکاری جهت ارطبق این 

ی اطالعات، باید به عالوه بر مشخص شدن فرستنده و گیرندهشود. به مردم )گیرنده( اطالق می از نهادهای قدرت )فرستنده(

وند به طور کلی های مربوط به چیستی، چرایی و چگونگی انتقال اطالعات نیز پاسخ داده شود. اطالعاتی که باید شفاف شپرسش

ها و ضوابط نامهیینهای عملکرد، آهایی از جمله آمارها، گزارشد دادهنتوانگیرند. اطالعات عمومی میاطالعات عمومی عنوان می

 هاوده و انتشار آند که جزء اسرار محرمانه نبنو بطور کلّی هرگونه اطالعاتی در رابطه با نهادهای دولتی و خصوصی تعریف شو

رزه با فساد اوّلین ای از پیامدها باشد. مباگسترهتواند دلیل شفاف شدن آنها می .(1394 ،یو ثنائ ی)بوذرجمهر موجب ضرر نیست

یفیت، ارتقاء کترین پیامد شفافیت است امّا پیامدهای شفافیت به فساد ختم نشده و مواردی مانند بهبود عملکرد و و روشن

نتشار اطالعات اشود. چگونگی کارایی، افزایش پاسخگویی، افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت و نهادهای قدرت را نیز شامل می

شود. بطور خالصه، شناخته می« ی اطالعاتاستانداردهای ارائه»و « بازداده»گیرد که در قالب خود مبحث مفصّلی را در بر می

همه در دسترس  برایهمیشه و  ، رایگان،به موقع، درست و قابل فهم، مبتنی بر شبکه )وب(های از طریق سامانهاطالعات باید 

آن استفاده  شود، در صورتی که بدون محدودیت بتوان به آن دسترسی داشت، ازهر داده یا اطالعاتی باز محسوب می باشند.

 ,PDF, DOCنند های قابل خوانش توسط انسان )ماهایی باید در قالبآل، چنین دادهنمود و آن را بازنشر داد. در حالت ایده

HTML ( و نیز ماشین )مانندJSON CSV, RDF, XMP,.ارائه گردند ) 

دولتی که ارقام باالیی را بعنوان حقوق دریافت  انهای حقوقی برخی مدیردر پی افشای فیش 1395ی نخست سال در نیمه

 یمجلس شورا یها)مرکز پژوهش کنار شدندبری این فساد باال گرفت و برخی از مدیران از سمت خود کردند، بحث دربارهمی

های مسئولین به سال پیش از آن، قانون رسیدگی به اموال و داراییدر حالی رخ داده است که فساد . این (1395a ،یاسالم

)مرکز گرفته است های مسئولین دولتی نظارت صورت میباید بر اموال و دارایی با ابالغ آنتصویب مجمع تشخیص نظام رسیده و 

کند و در مقابل را به خوبی روشن می« نظارت متمرکز»این فساد ناکارآمدی  وقوع .(1394 ،یاسالم یمجلس شورا یهاپژوهش

: زمانی که ساختارهای نظارتی متمرکز عاجز از مبارزه با فساد داردمیکارآمدی شفافیت و نظارت غیرمتمرکز را به روشنی بیان 

از مسئولین باعث حساسیت افکار عمومی شده و از فساد « برخی»های های حقوقی و شفاف شدن دریافتیتشار فیشهستند، ان

گزارشی در  در جهانی بانکهای مسئولین دارند. ای از شفافیت درآمدها و داراییجلوگیری کرده است. کشورها تجربیات گسترده

داده است؛  انجام رانیحکم پایه قوانین از برخی پیرامون و دنیا کشور 87 روی که کندمی منتشر را ایمطالعه نتایج ،2012 سال

 48در این گزارش،  .شودمی مربوط «مسئولین هایدارایی و درآمدها افشای پیرامون المللیبین تجربه» بهاز این مطالعه  بخشی

 ینترنتیا گاهی)پاهای مسئولین بودند ای و داراییکشور مورد بررسی، دارای الزامات شفافیت و اعالم عمومی درآمده 87کشور از 

های های مجلس شورای اسالمی نیز با بررسی سامانههای حقوقی نامتعارف، مرکز پژوهشدر پی فساد فیش. (یبانک جهان

ای ی یک گزارش، نمونه، و با ارائه4و برخی دیگر از کشورها 3ایاالت متحده امریکا ،2، انگلستان1کانادامسئولین شفافیت درآمدهای 

 ،یاسالم یمجلس شورا یها)مرکز پژوهش( 5ی نورآفتاب را نیز برای مسئولین ایران طراحی کرده است )تصویر از سامانه

1395b).  

                                                      

1 https://www.ontario.ca/page/public-sector-salary-disclosure-2015-all-sectors-and-seconded-employees 

2  https://www.gov.uk/government/news/pay-transparency-in-the-public-sector 

3 http://transparentcalifornia.com/salaries/all 

4 http://www.transparency.ri.gov/payroll/ 

http://nj.gov/transparency/payroll/ 

http://transparentnevada.com/salaries/all/ 
http://seethroughny.net/ 
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 های مجلس شورای اسالمیدولتی، طراحی شده توسط مركز پژوهشالگوی نمونه شفافیت درآمدهای مسئولین  -5 تصویر

 

ذکر شد، تنها مصداقی از پارادایم شفافیت در مبارزه فساد است. مصادیق های آنچه به عنوان شفافیت درآمدها و دارایی

داماتی که در آرژانتین، توان نام برد. اقهای گوناگون از فساد سیاسی، اقتصادی و اداری میبسیار متعددی از آن را در حیطه

برای ایجاد شفافیت در جهت مبارزه با فساد را مراکش و اوگاندا برای بهبود شفافیت انجام شده است طیفی از مداخالت ممکن 

بیمارستان  33دهد. وزارت بهداشت آرژانتین یک سیستم پایش قیمت طراحی کرد که در آن قیمت خرید داروها در نشان می

های خرید ها به اشتراک گذاشته شد. نتیجه آن شد که قیمتری شد و این اطّالعات برای تمامی بیمارستانعمومی قابل ردگی

 .(2001 گران،یو د ی)اسکارگرودسکدرصد کاهش یافت و برای مدت یک سال زیر قیمت پایه باقی ماند 12فوراً به طور متوسط 

آموزان که به مدارس های تحصیلی دانشرسانی جهت کاهش انحراف و هدررفت کمک هزینهدر اوگاندا راهبردی برای اطالع

رسید و سپس از دا از طریق روزنامه به اطّالع مردم میشد به کار گرفته شد. در این راهبرد مبلغ کمک هزینه ابتمحلّی داده می

درصد مبلغ کمک هزینه به مدارس 13شد. در حالی که پیش از این اقدام اصالحی فقط طریق پست به مدرسه ارسال می

 .(2002و اسونسون،  کاینی)ردرصد آن به گیرندگان اصلی رسید 90الی  80رسید، پس از انجام مداخله می

ی مبارزه با فساد مصادیق شفافیت در حوزهی پشت تمامی ی شفافیت بیان نمود اّما ایدهتوان دربارهمصادیق متنوعی می

«. شفاف باشد برای مردم بایدهر نهادی که قدرت ارتکاب فساد و تضییع منافع جامعه وجود دارد، اطالعات عمومی »آن است که 

پازل  شود امّاباید توجه داشت با وجودی که شفافیت به تنهایی موجب خودکنترلی نهادهای قدرت و کاهش فساد می

های وجود راهقدرت داشتن مردم و بدون شفافیت  ی شفافیت، قدرت مشارکت مردم در مبارزه با فساد است وکنندهتکمیل

را نظاره کنند مبارزه که مردم قدرت کافی برای مبارزه با فساد نداشته باشند و تنها آنزمانی می دارد:کبازخورد عمومی کاربرد 

است که ناظر توان اعمال قدرت داشته باشد در غیر این صورت برای مُفسد  دارمعنیدر واقع زمانی نظارت  با فساد رخ نداده است.

تا  فساد گزارش خطا وو از  باشدبسیار گسترده تواند ود. هدف از بازخورد میتفاوتی بین وجود یا عدم وجود نظارت نخواهد ب

 گزارش فساد و تخلف است.را در بر بگیرد. هدف مورد نظر در این پژوهش  بهبوداصالح و ی راهکار برای ارائه و اعالم نظر
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ان گفت از طریق سازوکارهای تونیازمند طرح مباحث بسیاری است امّا بطور خالصه میچگونگی بازخورد مردم نیز 

 معنای به سپاریبرون و جمعیت یواژه دو از ترکیبی 1سپاریجمعتوان نظارت مردمی را تحقق بخشید. سپاری میجمع

 فراوانی گروه به بلکه خاص سازمانهای یا شرکتها به نه ولی است سپاریبرون نوعی سپاریجمع. است مردم انبوه به سپاریبرون

به عنوان . (1390 ،یبی)ح. حب بسازد را خویشمخاطب  جمعیت تواندنمی شرکت یک که معنا این به ناشناخته. ناشناخته افراد از

در  ای تحت پایگاه اینترنتی پارلمان انگلستانطریق سامانه در انگلستان اشاره کرد که از 2نویسیبه دادخواستتوان نمونه می

 کنند ارسال پارلمان برای را ایعریضه یا درخواست توانندمیشهروندان انگلستان  تمامی این سازوکار یوسیلهبه .3دسترس است

 این به تا دانندمی موظف را خود انگلستان پارلمان و دولت ،شود همراه دیگر نفر هزارده حمایت با هاآن درخواست چهنچنا و

دویست و هشتاد و پنج دادخواست از طرف دولت  4تا زمان نگارش این پژوهش .(1394a ،ی)مراد دهند پاسخدادخواست 

 ;1394a ،ی)ثنائ نیز وجود دارند 6و کانادا 5مشابهی در کشورهای ایاالت متحده هایسازوکاراند. انگلستان پاسخ دریافت کرده

 . (1395 ،یمراد

برای گزارش فساد و درخواست برای سپاری مبتنی بر جمعهای دیگری نیز نویسی، روشعالوه بر سازوکار دادخواست

من رشوه »ی برخط توانند از طریق سامانهمیی هندوستان شهروندان برای مثال در تجربهد. نپیگیری احقاق حق مردم وجود دار

 بپردازند، رشوه شدند مجبور که افرادی ،سامانه این در، گزارش درخواست رشوه را به حاکمیت ارائه دهند. 7«پرداخت کردم

 ثبت را خود گزارش شدند، مواجه امین دولتی مأمور یک با که افرادی نیز و کردند مقاومت رشوه برابر در نحوی هر به که افرادی

کند های پرداخت شده در سطح کشور هند را نیز برای عموم مردم شفاف میسامانه گزارش رشوه این (1394b ،ی)ثنائ .کنندمی

 مقابله برای اجتماعی فشار ایجاد برای ابزاری و شده مشخص هاسازمان نیز و ،(هااستان) هاایالت ترینناسالم و ترینسالم بنابراین

 .(6)تصویر  گرددمی فراهم فساد با

در این  اما ،شده است سازیپیاده و طراحی هندوستان کشور با متناسب «کردم پرداخت رشوه یک من» یسامانه چند هر

 ،8جنبش این تاکنون. شوند اندازیراه و طراحیآن  بستر بر نیز کشور هر محلیهای سامانهتا است ایجاد شده  ایزمینهسامانه 

النکا، فیلیپین، کنیا، زیمباوه، مراکش، مالی، تونس، اتیوپی، یونان، پاکستان، سوریه، افغانستان، نپال، سری کشورهای برای

 خواهد ارائه بزودی یا و نموده ارائه موضوع همین باای سامانهاوکراین، آذربایجان، صربستان، کلمبیا، برزیل، آرژانتین، مکزیک و ... 

  .ام(من رشوه پرداخت کرده ینترنتیا گاهی)پاکرد 

 بازحاکمیت سازمان اخیراًی هندوستان، مشابه تجربه. بردمی رنج گسترده فساد از که است کشورهایی از یکی اندونزی

، اینترنتیپایگاه  یوسیلهبهتوانند شهروندان اندونزی می. است کرده اندازیراه کشور این در را 10«الپور» یسامانه ،9اندونزی

                                                      

1 Crowdsourcing 

2 Petition 

3 https://petition.parliament.uk 

 1395بیست و هفت شهریور  4

5 https://petitions.whitehouse.gov 

6 https://petitions.parl.gc.ca 

7 http://www.ipaidabribe.com 

8 Initiative 

9 Open Government Indonesia (opengovindonesia.org) 

10 https://www.lapor.go.id 
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 معنایبه هااندونزیایی زبان در که الپور .دکنن گزارش را فساد هرگونه وقوع همراه، تلفن پیامک افزار گوشی هوشمند یانرم

 نادرست برخوردهای از هاییگزارش میزبان بلکه شودمی ثبت رشوه گزارش تنهانه آن در که است ایسامانه نام است، «گزارش»

 یشماره یک سامانه ندارد، وجود اینترنت به دسترسی همیشه که جاییآن از .است کشور در عمومی خدمات مأموران و هاسازمان

 برای چنینهم ند،کن ارسال را خود گزارش بیشتری سهولت با بتوانند شهروندان تا است کرده معرفی هم را پیامکی چهاررقمی

افزارهای نرم. است شده طراحی نیز اساوآی و آندروید افزارهاینرم کنند،می استفاده هوشمند هایگوشی از که هاییآن

 این با. دنده قرار سامانه اختیار دراند نیز کرده ضبط تخلف از کلیپی یا تصویر اگر تا دنخواهمی کاربر از های هوشمندگوشی

 آمار مطابق. رساندمی ناظر سازمان گوشبه را تخلفات بالفاصله که شودمی تبدیل مخفی دوربین یک به همراهگوشی  هر تدبیر،

 .(1394b ،ی)مراد اندکرده گزارش ارسال به اقدام همراه هایگوشی طریق از کاربران از درصد پنجاه حدودا سایت،

 

 

ها؛ آمار باالی تصویر متعلق به كل هند بوده و آمار سمت چپ مربوط به شفافیت رشوه در كشور هند به تفكیک ایالت– 6 تصویر

 است. ایالت كارناتاكا

 

 دو که است داده گزارشفردی  به عنوان مثال .است شده ابراز ی الپورسامانه یدرباره آمیزموفقیت چندین روایت حالتابه

 تنها او. است روز پنج حدود فرآیند این صحیح روال کهآن حال ،مانده معطل مالکیتش ینامهگواهی جزئیات در تغییر برای ماه

 ینامهگواهی تواندمی که نمود دریافت سامانه طرف از ایجوابیه کرد، ثبت «الپور» در را گزارش خود کهاین از بعد دقیقه پنجاه

 را هاآن و داده افزایش را الپور به اندونزی مردم اعتماد است توانسته مشابه هایروایت و روایت این. دهد تغییر را خود مالکیت

افزار گوشی هوشمند، و با ی نرمی اندونزی در ارائهمطابق تجربه .(1394b ،ی)مراد کند امیدوار فساد بدون کشوری داشتن به

افزار گوشی هوشمند هر تلفن همراه را به یک توان با تولید یک نرمیران، میدر اهای هوشمند توجه به ضریب نفوذ باالی گوشی

های با این عمل هیچ زمان و مکانی برای فساد امن نخواهد بود. حوزه ؛دوربین مخفی و هر ایرانی را به یک ناظر تبدیل کرد

نماید اّما مردم و دولتی روشن و واضح می . نظارت بر بخش عمومی(7)تصویر  توان برای نظارت مردم تعریف کردمختلفی را می

ها، احتکارها و انواع دیگر فسادها را فروشیتوانند بر بخش خصوصی و به طور خاص بر اصناف و بازار نیز نظارت کرده و گرانمی

های دغدغه یکی از 1395ی فسادهای اخالقی نیز وارد شود. در تابستان تواند در حوزهگزارش کنند. این گزارشات حتّی می

نویسی شده با مضامین غیر اخالقی بود. برای مبارزه با این فساد اخالقی مردم ی البسه و پوشاک، مُد شدن مانتوهای پشتحوزه
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ی غیراخالقی را گزارش کرده و امنیت را برای های هوشمند خود فروشندگان این نوع البسهتوانند با گوشیبه راحتی می

شود ممکن است عنوان شود این اقدام موجب می است.« نظارت غیرمتمرکز»ایند. این معنای ملموس فروشندگان مُفسد سلب نم

ی حائز اهمیت آن است که موضوع گزارش را حاکمیت مشخص اخالق تجسس در زندگی خصوصی دیگران شکل بگیرد امّا نکته

 باشد. وجه جزء مصادیق گزارش نمیچحال عنوان شده است، زندگی شخصی افراد به هیکند و همانطور که تا بهمی

 

     
         

    

             
     

            

      
       

           
       

       

      
           

         

             
                
               

            
         
        

            
         
                 

            
                

         

             
            
           
       

               
         
           
       

                
         

             
       

                
               

               
         

              
            

          
           
          

             
    

               
            

      
         

           
              
           
             

             
                
               

             
     

             
         

           
                
                   

                

                 

       

             
           
           

     

             
          
       

          
              
          

 

 توسط مردمهای قابل تصور جهت گزارش فساد حوزه - 7 تصویر

 

ی کلیدی در راه مبارزه با فساد است. شفافیت امکان نظارت مردم را میسر وابستگی متقابل شفافیت و مشارکتِ مردم نکته

های های مردم به سازمانسازد و مشارکت امکان اعمال قدرت مردم را برای مبارزه با فساد. باید توجه داشت که گزارشمی

دهند و حقوق ضایع شده مردم را ها هستند که پیگیری مبارزه با فساد را انجام میدر واقع این سازمان ،دنشومسئول وصول می

ی دعوی نشده و حتی نام افرادی که فسادهای ر مردم بصورت مستقیم وارد فرایندهای اقامهنمایند. با این سازو کامطالبه می

هایی که پیگیر مبارزه با فساد کند. امّا از طرف دیگر سازمانماند و خطری آنها را تهدید نمیاند مخفی باقی میبزرگ را افشا کرده

ها نیز باید شفاف باشند و گزارش عملکردهای ن دلیل، خود این سازمانتوانند تبانی کنند و فاسد شوند؛ به همیشوند خود میمی

ای از این شفافیت در هندوستان مشاهده شد، آنجا که سامانه به طور مشخص خود را بصورت مستقیم به مردم ارائه نمایند. نمونه

ی رسیده است؛ حتی امکان مشاهده داد که چه تعداد گزارش تخلف وصول کرده است و چه تعداد به نتیجهبه مردم گزارش می

افزایی و تقویت تک موارد گزارش شده نیز وجود داشت. بنابراین شفافیت و مشارکت دو بال و بازویی هستند که موجب همتک
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شوند اّما شفافیت نهادهای قدرت، مقدمه و بسترساز امکان مشارکت مردم است. در صورتی که شفافیت وجود نداشته یکدیگر می

های اجتماعی )همچون تلگرام( افشا شده و تنها به ، همانطور که بارها تجربه شده است، فسادها و تخلفات از طریق شبکهباشد

ها و فشار افکار عمومی نیز به خاطر عدم شفافیت حاکمیت مشخّص ی این رسواییشوند. متأسفانه نتیجهیک رسوایی ختم می

کنند، به دلیل عدم شفافیت حاکمیت ی عمومی به مبارزه با فساد اقدام مییل دغدغهشود و حتّی زمانی که مردم نیز به دالنمی

 خورند. بنابراین شفافیت، زیرساخت مشارکت و مبارزه با فساد است.در نهایت به درب بسته می

را ندارد. در  شویم که نظارت غیرمتمرکز ایرادات مذکورمتوجه می «نظارت متمرکز»با « نظارت غیرمتمرکز»ی با مقایسه

تواند هر کسی در هر جایی باشد و تمام جزئیات را پوشش دهد. با افزایش تعداد ناظران امکان تبانی به صفر میل واقع ناظر می

کند. همچنین در دهندگان را تهدید نمی. با وجود ساختارهای پیگیر گزارشات مردمی، خطرات مالی و جانی گزارشکندمی

توان گفت نظارت غیر دیگر میطرفی از  وجود دارد. 1گران تخلفهت حمایت از گزارشنین مبسوطی جبسیاری از کشورها قوا

متمرکز برای نظارت بر فسادهای پیچیده مناسب نیست چرا که عموم مردم ممکن است درکی از آن نداشته باشند. ضمن تأیید 

دست فسادها را تشخیص ندهند اّما باالخره کسانی این نقد باید توجه داشت که با وجودی که عموم مردم ممکن است این 

)هرچند کم( هستند که توانایی گزارش آن را داشته باشند. با این حال نظارت غیرمتمرکز بصورت کامل توانایی جایگزینی نظارت 

ی کشور را اعظم فسادها این در حالی است که بخشی اصلی آن مبارزه با فسادهای شایع است و متمرکز را ندارد و وظیفه

شوند، حجم کمتری از فسادهای کشور د و فسادهای کالن با وجودی که بیشتر دیده میندهتشکیل میو شایع فسادهای خرد 

شود بخش اعظم انرژی بدیل خود در مبارزه با فسادهای خرد و شایع باعث میدهند. نظارت غیر متمرکز با نقش بیرا تشکیل می

تر مبارزه شود کم شده و حاکمیت بتواند بصورت مؤثرتری با فسادهای پیچیدهمی خرده فسادهاحاکمیت که صرف مبارزه با 

توان نظارت متمرکز را به چشم و نظارت غیر متمرکز را به سیستم عصبی تشبیه کرد. اگر چشم نماید. برای تقریب به ذهن می

در  ماند امّا سیستم عصبی بدن )نظارت غیر متمرکز(از میی اصلی خود بپایش کند قطعا از وظیفه هموارهبخواهد تمام بدن را 

دهد و آن موقع می هشدارآنرا به مغز )نظارت متمرکز(  ، هر خطایی در هر نقطههر نقطه از بدن حسگری دارد که در زمان بروز 

کنار متمرکز در  شوند. این دو، یعنی نظارت متمرکز و نظارت غیرمتوجه میاست که چشم و دیگر حواس بدن به آن سمت 

 شوند.یکدیگر کامل می

 گیرینتیجه -4

ی های اطالعاتی به مرحلهشفافیت همواره اهمیت خاصی در حاکمیت داشته است امّا در عصر جدید و با ظهور فناوری

ای قدرت را شفافیت نهاده ،ها و ابزارهای اطالعاتی همچون روزنامه، رادیو و تلویزیونجدیدی وارد شده است. پیش از این رسانه

ی شفافیت رخ داده است و نه تنها شفافیت، بلکه مشارکت های مبتنی بر شبکه، انقالبی در حوزهزدند امّا با ظهور فناوریرقم می

، های اطالعاتی نوینز طریق فناوریی مباحث پیرامون شفافیت حاکمیت ااست. عمده گردیدهحاکمیت نیز ممکن در عموم مردم 

گردند با این حال همانطور که گفته شد نتایج اند و این مباحث بسیار جدید تلقی میی به این سو ایجاد شدهمیالد 2000از سال 

رانی را تغییر دهند. برای مثال پیش از این به دلیل و نوع حکم توانند ساختارهااند و حتّی میهبسیار درخشانی را در پی داشت

و مانند نمایندگان مردم در شوراها  ؛شدی نمایندگی استفاده میها، از رابطهپرسیهاز نظرات مردم و ایجاد هممشکالت استفاده 

دهی کرده ها را سامانپرسیتوان همههای نوین اطالعاتی و ارتباطی به راحتی میمجالس. با این حال امروزه با استفاده از فناوری

سازی سازی به معنای مردمیشود خصوصیزمانی که گفته می دهای آن را به حداقل ممکن رساند.ی نمایندگی و فساو رابطه

« سازیاختصاصی»سازی نباید به معنای شود خصوصیسازی با مردم نیز نمایندگی است. گفته میی خصوصیاقتصاد است، رابطه

نه را سازی تمامی مردم امکان حضور در صحامّا پرسش این است که چگونه؟ آیا در خصوصی (1388 رگو،یو خ ی)شکر باشد

                                                      

1 Whistle blower acts 
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ی نمایندگی شوند؟ و آیا در نهادهای خصوصی رابطهی آنها حاضر میبعنوان نماینده ین مردمها متموّلخواهند داشت یا تن

 تر است یا در نهادهای دولتی؟حقیقی

 شوند:ای از نتایج این پژوهش در ادامه ذکر میبندی خالصهعنوان جمعبه

 مبرّا از بخش خصوصی ای تعریف شده است که اکثراً در بخش دولتی مصداق داشته باشد و به این ترتیب گونهفساد به

 شود.فساد تعریف می

  با بازتعریف این مفهوم، فساد را در تعریف فساد، تکیه بر استفاده از قدرت عمومی و امانت داده شده نباید باشد بلکه

 شوند.عنوان کرد. با تعریف صحیح، فسادهای مختلف در بخش خصوصی مشخص می« جامعهسلب منفعت از »باید 

  موجب « نظارت»سلب منفعت از جامعه و عدم « قدرت»ی دوگانهشویم که در سازوکار بروز فساد، متوجه میدقت با

 کلید مبارزه با فساد است.شاه« نظارت»گردند. بنابراین بروز فساد می

 «ارها ناکارآمدی و عدم توانایی خود را در مبارزه با فساد نشان داده است و دالیل متعددی برای عدم ب «نظارت متمرکز

بدون وجود سازوکارهای درست حتّی « نظارت غیرمتمرکز»در  ،ی مقابلنقطهدر کارآیی آن مورد بحث قرار گرفت. امّا 

های های اجتماعی و فناوریبا استفاده از شبکه اند به صورت خودجوش وتوانستهمردم شده از طرف حاکمیت، و تعریف

 فسادها را افشا کنند و در حد توان نقش نظارتی خود را ایفا کنند.نوین ارتباطی و اطالعاتی 

 ها با ایجاد بسترها ی جدیدی شده است. حاکمیتهای نوین، شفافیت و مشارکت مردم وارد مرحلهبا استفاده از فناوری

نظارت آنها دهند تا مردم بتوانند بر را در اختیار مردم قرار می نهادهای قدرتاطالعات عمومی و سازوکارهای رسمی، 

اند که برخی از برند اّما نتایج شگرفی از خود نشان دادهکه این تحوالت در ابتدای راه خود به سر میکنند. با وجودی

 آنها مورد بحث قرار گرفته است.

که اهمیتی ندارد نهاد قدرت مربوط به بخش دولتی است یا  اشاره کردباید  ی نهاییتیجهبنابر آنچه گفته شد، بعنوان ن

نهادی که قدرت ارتکاب ی خود را دارند؛ بلکه تردهخصوصی زیرا در صورت عدم نظارت مؤثر و مردمی، هر کدام فسادهای گس

بر آن مهیا باشد. شفافیت از آن جهت « رمتمرکزغی»و « نظارت مردمی»شفاف باشد و امکان « مردم»برای  باید فساد را دارد،

با اعطای قدرت نظارت و  های نوین در عصر اطالعات میسّر شده است ویک پارادایم نوین است که تنها با استفاده از فناوری

 توانسته است بسیاری از قواعد و ساختارهای پیشین را حذف کند یا تغییر دهد.   مبارزه با فساد به عموم مردم
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