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. اننـد د هـا و اقـوام مـي    اكثر متفكران، فساد را يك بيماري انكارناپذير در همـه حكومـت          
هــاي سياســي دمكراتيــك و ديكتــاتوري، اقتصــادهاي سوسياليســتي،  فســاد در رژيــم

از ايـن   . شود و تاريخ آن به قدمت تمدن بشـري اسـت            داري و فئودال يافت مي      سرمايه
رو هنگامي كه مونتسكيو فيلسوف فرانسـوي، در قـرن هجـدهم نظريـه تفكيـك قـوا را                   

 كلي هرجا كه قدرت و ثروت متمركز        طور  به. مطرح كرد، هدف وي مبارزه با فساد بود       
 . نيز وجود دارداقتصاديشود و هرجا دولتي وجود دارد، فساد سياسي و 

 عامـل تحـوالت     عنـوان   بـه هاي جديد، گاهي مسأله فسـاد         در دوران پيدايش دولت   
تـوان    امروزه كشورها را مـي    . زيربنايي اجتماعي در برخي جوامع محسوب شده است       

در مـورد جهـان     . بندي كـرد    فساد به بيمار مزمن و بيمار وخيم دسته       از لحاظ ابتال به     
سوم حالت مزمن و وخامت فساد به يك ويژگي مشترك براي اين جوامع تبـديل شـده             

در اين جوامع فساد مالي و سياسي به يك پديده دروني تبديل شده و بـه عقيـده        . است
 سـوم يـا الزمـه رشـد و     هاي جهـان  برخي صاحبنظران، فساد الزمه ادامه حيات دولت    

 .توسعه اين كشورهاست
 :كند  نمود پيدا ميگونه اين فساد هاي نشانه

 دولت، تـابع و تسـليم در برابـر يـك عامـل اجرايـي                هاي  ها و بخش    همه قسمت . ۱

 »زنده باد فساد«خالصه كتاب 
 هاي جهان سوم شناسي سياسي فساد در دولت جامعه

 مقدمه
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 .اند قدرتمند و غيرپاسخگو قرار گرفته) حاكم(
 .آيد ساب مياي براي اعمال غارتگرانه به ح سيستم بانكداري، اعتبار و سرمايه. ۲
 براي يك نوع خدمات بايـد پـولي فراتـر از حـدود              كه است    اينباور عمومي بر    . ۳

 .قانوني پرداخت
 .حاكميت يك سيستم غيردموكراتيك يا دموكراتيك ناكارامد و غيرمؤثر است. ۴
 .ها و مطبوعات وجود دارد سيستم كنترل و نظارت شديد بر رسانه. ۵
 . پايين استرشد اقتصادي و درآمد سرانه. ۶
 .استانداردهاي سوادآموزي پايين است. ۷
 .هاي اجتماعي كم است  نظامي و پليسي باال و هزينههاي هزينه. ۸
 .باشد  بدهي فراتر از حد استاندارد ميهاي نسبت. ۹

 برخوردار باشد نشانگرهاي آن چنـين       تري  كمدر مقابل چنانچه كشوري از فساد       
 :است

 .قوي، پاسخگو و مطمئنساختار حكومتي و دولتي . ۱
 .عدم امكان تطميع كارگزاران حكومتي جهت رسيدن به مقاصد اداري. ۲
بخــش در قــانون اساســي، جهــت پرهيــز از  هــاي ضــمانتي اطمينــان مكانيســم. ۳

 . احتماليهاي سوءاستفاده
 .به آن» تابو« يك پديده تلخ و ندادن جنبه عنوان بهپذيرش پديده فساد . ۴
 . گرفتن خطاكاران براساس يك خواسته عموميتحت تعقيب قرار. ۵

، در هر جايي كه ميزاني از اختيار نهفته ها هاي اداري و دولت وجود فساد در نظام
 . است، شايد امري غيرقابل اجتناب تلقي شود

ايـن امـر    . كنـد   با گذشت زمان، الگوهاي فساد مالي در جوامع گوناگون تغيير مـي           
 . كند تر صدق مي يا كشورهاي در حال توسعه بيش درباره كشورهاي جنوب ويژه به

. هاي پيشگيري از فساد مالي اكنون در يك فضاي جديد جريان دارد             امروزه بحث 



______________________________________________________ 
 

 

٥

ساالر شدن كشورهاي در حال توسعه        آن را موج سوم مردم    » هانتينگتون«جرياني كه   
 .نامد در حال گذر مي

چنـين    تـوان ايـن     ا مـي  نيافتـه ر     اجمالي آثـار فسـاد بـر كشـورهاي توسـعه           طور  به
 :برشمرد

هاي مجرمانه مانند خريد و فروش مواد مخدر،           فساد اداري و اقتصادي، فعاليت     -
 .كند شويي و فحشا را تسهيل مي پول

ــوب - ــدهاي رســمي  را دموكراســي و حاكميــت مطل ــر دادن فراين  از طريــق تغيي
 .كند تضعيف مي

دهــي و اعمــال  ب پــس قانونگــذاري، حســاهــاي  فســاد در انتخابــات و دســتگاه-
 .كند  را تضعيف ميها نمايندگي مردم در سياستگذاري

 .كند  فساد در دستگاه قضايي، حاكميت قانون را معلق مي-
 .شود  ادارات عمومي، به تأمين نابرابر خدمات منجر ميدر فساد -
 .كند  فساد، ظرفيت نهادي دولت را مضمحل مي-
وجه به ويژگـي عملكـردي، اسـتخدام يـا           در پرتو فساد، مأموران دولتي بدون ت       -

 .كنند ترفيع پيدا مي
 .برد  فساد، مشروعيت حكومت را زير سؤال مي-

____________________________________________________ 
 

 

٦

 
 

ــه ــاوتي از جنب شــناختي، فرهنگــي، سياســي، اجتمــاعي و    روانهــاي رويكردهــاي متف
با اين حال به اعتقاد برخـي، علـم اقتصـاد           . شود  اقتصادي در اين مطالعات مشاهده مي     

 .ي براي تحليل فساد استابزار قدرتمند
 كلي دو رهيافت اساسي در تبيين علل ظهور و تعميق فساد سياسـي ارائـه            طور  به

رهيافت اول در سطح كالن معروف به نظريه كاركردگرايي ساختاري است           : شده است 
 در  ها  آن درصدد تحليل نقش ساختارهاي كالن جامعه و كيفيت كاركردهاي           تر  بيشكه  

رهيافت دوم در سطح خرد در قالب نظريـه عقالنيـت فـردي             . تبروز فساد سياسي اس   
 رفتـاري و هنجـاري كـارگزاران حكـومتي و     هـاي  مطرح شده كه معطـوف بـه ويژگـي       

 .هاست غيرحكومتي مرتبط با آن
 : همچنين پنج رويكرد ديگر در اين زمينه داريم

 رويكرد هزينه ـ فايده،. ۱
 رويكرد محروميت نسبي،. ۲
 يي،جو رويكرد رانت. ۳
 رويكرد كارفرما ـ غيركارگزار،. ۴
 .رويكرد حامي ـ پيرو. ۵

 
 رهيافت سياسي

اي سياسـي اسـت، زيـرا         حاميان رويكرد سياسي معتقدند كـه اسـاس فسـاد كـالن ماهيتـاً مقولـه               
هـاي دموكراتيـك رقـابتي و نظـارتي قابـل             اش قدرت سياسي است كه به وسيله مكانيسم         پشتوانه

ســاالري،  ســاالري، عــدم شايســته  رويكــرد، پيــدايش نظــام ارادت ايــن. كنتــرل و تعــديل نيســت
 .داند  از عوامل بروز و پايداري فساد سياسي ميراپروري و انسداد سياسي  حامي

 فصل اول ـ رويكردهاي نظري
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 رهيافت اقتصادي
داند كه آن     نيافته مي   اين رهيافت، ريشه مفاسد سياسي را در ساختار اقتصادي توسعه         

 در زمينه، دخالت بيش از حد و حصر دولـت           نيز به نوبه خود عامل محوري را در اين        
ترين پايگاه مفاسـد       تك محصولي، مهم   ويژه  بهدر واقع اقتصاد دولتي،     . داند  اقتصاد مي 

 .شود سياسي تلقي مي
 

 رهيافت عقالنيت فردي
هـا و سـودهاي        نتيجه محاسبات عقالني هزينـه     عنوان  بهدر اين رهيافت، فساد سياسي      

گير موجوداتي هسـتند كـه        در اين مدل افراد تصميم    . شود كارگزاران حكومتي تلقي مي   
در ايـن رهيافـت     . كوشند منافع خود را در جهـاني از منـابع كميـاب تحقـق بخشـند                 مي

 .طلبي هستند هاي انساني به دنبال حداكثر سوددهي و منفعت گروه
 :همچنين ما پنج رويكرد نظري در مورد فساد داريم

 رويكرد هزينه ـ فايده) الف
ساس اين رويكرد افراد در هر پست و مقامي رفتارشان را بررسي كرده و چنانچه               برا

 .كنند تر از يك باشد، آن اقدام را عملي مي نسبت فايده به هزينه بزرگ

 رويكرد محروميت نسبي) ب
گويـد كـه      كار است، چنين مي   » محروميت نسبي «در اين رويكرد كه برداشتي از نظريه        

هاي خود را از آن نظام با ديگران          به يك نظام سياسي و ستانده     هاي خود را      افراد داده 
 .عدالتي كنند، اقدام به رفتار فسادآميز خواهند كرد كنند، چنانچه احساس بي مقايسه مي

 جويي رويكرد رانت) ج
گيـران سياسـي    هايي كه در اختيار تصـميم   هاي اقتصادي، رانت    امتيازات ويژه در نظام   

 و مقرراتي كه در اثر تصـميمات فـردي، زمينـه را بـراي ايجـاد                 گيرد و قوانين    قرار مي 
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 .روند هاي اين رويكرد به شمار مي كند، از ويژگي بازار سياه مجوزها فراهم مي

 رويكرد كارفرما ـ غيركارگزار) د
بندي غلط و فسادآميز، وقتي انجام كارهاي كـالن بـه افـراد خـاص داده                  در يك تقسيم  

 .شوند عنوان مسئول كنترل انتخاب مي راد نيز بهشود، معموالً همين اف مي

 رويكرد حامي ـ پيرو) هـ
ساختار نامناسـب اقتصـادي،     . اين رويكرد در درون رهيافت سياسي قابل تفسير است        

هــا و گمــاردن پيــروان در  گرايــي در انتصــاب بانــدبازي در ســاخت سياســي، نوچــه 
هـاي فسـاد را فـراهم         زمينـه گيـري بـا پشـتوانه حاميـان قدرتمنـد،             هاي تصميم   گلوگاه

 .سازد مي
 

 تعريف فساد
سوءاستفاده از قدرت و اختيارات دولت به منظـور تـأمين           «بانك جهاني، فساد مالي را      

تـوان گفـت كـه فسـاد، تـالش بـراي        در مجموع مي  . تعريف كرده است  » منافع شخصي 
كسب ثروت و قدرت از طرق غيرقانوني، سود خصوصي بـه بهـاي سـود عمـومي يـا                   

ءاستفاده از قدرت دولتي بـراي منـافع شخصـي بـوده و يـك رفتـار ضـداجتماعي                   سو
 . شود محسوب مي

 
 سطوح فساد 
 : گيرد دهد فسادها عمدتاً در دو سطح صورت مي ها نشان مي مطالعه دولت

فسـاد  «مفاسدي است كه عمدتاً با نخبگـان سياسـي مـرتبط بـوده و تعبيـر                ،سطح اول 
هـاي    اين نـوع مفاسـد در بخـش       . توان به كار گرفت     آن مي را در   » باالنشينان يقه سفيد  

هـاي مـرتبط بـا        ها، خريدهاي خارجي و داخلي كالن، بخش        ها، مناقصه   واردات، مزايده 
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 .دهد هاي بزرگ عمراني رخ مي فروش منابع زيرزميني و پروژه
پـاييني اسـت كـه در ايـن نـوع مفاسـد،                 ردهميـان كارمنـدان     ،  فساد در سطح دوم   

 .گيرد هاي غيرقانوني در اين سطح صورت مي عمومي، كارسازيهاي  رشوه
 

 انواع فساد
 .شده استمند تقسيم   فساد به تصادفي و نظاميبندي ديگر تقسيمدر 

فساد اتفاقي مثل انجام خطا در بازي فوتبـال اسـت كـه داور بـا زدن يـك ضـربه         
در بـازي فوتبـال     مند مثل تشويق خشونت       اما فساد نظام  . كند  مستقيم آن را جريمه مي    

 .است، به طوري كه بازي تغيير ماهيت دهد و به ضدبازي بدل شود
رشوه وجهي : توان برخي از مصاديق فساد مالي را در مورد زير خالصه كرد           مي

شـود، نفـس      است كه در يك رابطه آلوده و فاسد داده يـا گرفتـه مـي              ) نقدي يا جنسي  (
 . جوهر فساد مالي دانستدادن يا گرفتن رشوه، تخلف است و بايد آن را

ها را به سه دسـته زيـر          برخي مطالعات با اتخاذ نگرشي جامع به مقوله فساد، آن         
 : كنند بندي مي طبقه

 فساد سياسي، . ۱
 فساد بوروكراتيك،. ۲
 .فساد انتخاباتي. ۳

فساد بوروكراتيك  . شود  فساد سياسي در باالترين سطح اقتدار سياسي انجام مي        
دهـد و فسـاد انتخابـاتي         هـا رخ مـي      رات دولتي يا در اجراي سياست     در تقسيمات و ادا   

هـاي خـاص، اجبـار، ارعـاب و           شامل خريد رأي با پول، قول دادن منصب يا مسـاعدت          
توان سوءاستفاده از     طور خالصه فساد را مي      به. مخدوش كردن آزادي انتخابات است    

 .مقام و منصب در جهت منافع شخصي تعريف كرد
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 علل فساد
علت اساسي در مورد فساد، علل ساختاري يا نهـادي و علـل فرهنگـي و اجتمـاعي                  دو  

 :گردد علل نهادي يا ساختاري پيدايش فساد اداري به مواردي از اين قبيل برمي. هستند
  اختيارات گسترده دولت،-
 كشي اندك،  حساب-
 هاي انحرافي در شاغالن بخش دولتي،  انگيزه-

ه مقامـات دولتـي از اختيـارات فـراوان و امضـاهاي             آيد ك   فساد در جايي پديد مي    
 .طاليي برخوردار باشند

 :علل اجتماعي فساد نيز به اين موارد اشاره دارد
 هاي شخصي و فاميلي به جاي ضوابط،  تبعيت از علقه-
  مشروعيت اندك دولت،-
 . سيطره طيف خاصي از نخبگان بر فرايندهاي سياسي و اقتصادي-
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دهد كه ارتبـاط مسـتقيم بـين سـطوح مختلـف         ي جهان سوم نشان مي    مطالعه كشورها 
اكثـر  » هـانتينگتون «بنابر نظر . كنند فساد وجود داشته و به نوعي همديگر را تشديد مي  

تر اداري و اقتدار سياسي در معرض رواج گسترده           هاي سياسي در سطوح پايين      نظام
. به سمت باالتر ممكـن اسـت      فساد هستند و بدين ترتيب حركت فساد از سطوح پاييني           

براساس تحقيقات گسترده در زمينه باال و پايين بودن سطح فساد در جهان سوم، اين               
 .اندازهاي توسعه است امر موجب خسارات زياد براي چشم

 
 هاي فساد در دو جهان تفاوت

شـود، در     عنـوان يـك نارسـايي اداري تلقـي مـي            هـا بـه     اگر فساد در تعدادي از دولـت      
هــا و  عنــوان يكــي از مشخصــه جهــان ســوم، فســاد سياســي و مــالي بــهكشــورهاي 

اي از    همـواره وجـه شـناخته شـده       » جـويي   رانـت «. شود  ها قلمداد مي    هاي دولت   ويژگي
 .هاي جهان سوم است عملكرد دولت

هاي باالي قـدرت متمركـز      تر در رده    در كشورهاي صنعتي و ثروتمند، فساد بيش      
در كشورهاي در حال توسعه، فسـاد تمـامي سـطوح           رسد    كه به نظر مي     است، حال آن  

گونه كشورهايي كـه حاكمـاني        در اين . زندگي اقتصادي و اجتماعي را دربرگرفته است      
هـاي    خيـز عربـي و تعـدادي از دولـت           اي دارند ماننـد كشـورهاي نفـت         خانداني و قبيله  

يكي ديگر . داردطور كالن رواج  ها و به بااليي تر در ميان رده    آفريقايي، بروز فساد بيش   
به فساد در ميان ديوانساالران و حتي فرهنـگ عامـه           » انگارانه    عادي«ها، نگاه     از تفاوت 

 . در جهان سوم است
هـاي مراقبـت و مجـازات در          هاي هنجاري و سيستم     ها، نظام   ها، تلقي   قوانين، رويه 

 مورد فساد در جوامع پيشرفته واضح و از شـفافيت برخـوردار اسـت، ايـن در حـالي                  

 فصل دوم ـ فساد در جهان سوم
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 .اي از ابهام است چيز در هاله است كه در جهان سوم همه
مند   توان يك سلسله مراتب نظام      هاي جهان اول، مي     در جهان سوم برخالف دولت    

در اين جوامع فساد به راحتي از       . و مشخص را بين سطوح مختلف فساد مشاهده كرد        
 .دياب جا شده و در عرض نيز انتشار مي پايين به باال و بالعكس جابه

 
 هاي جهاني و جهان سوم سنجش

ايـن سـازمان بـه      . المللي شفافيت، با هدف مبارزه بـا فسـاد تأسـيس شـد              سازمان بين 
المللـي مبـارزه بـا فسـاد          صورت هر دو سال يك بار كنفرانسي با عنوان كنفرانس بين          

ايــن ســازمان، شــاخص فســاد را ماننــد ســاير متغيرهــاي اقتصــاد  . كنــد برگــزار مــي
 نشـان   ۱۰ميزان فساد را از صفر تا       » شاخص فساد «.  معرفي كرده است   گيري و   اندازه
. دهـد  تـرين فسـاد را نشـان مـي          كـم  ۱۰ترين فساد و      بر اين اساس، صفر بيش    . دهد  مي
 ۴/۰تـرين فسـاد و بـنگالدش بـا             كم ۹/۹ ميالدي فنالند با     ۲۰۰۱عنوان مثال در سال       به

به نظـر   . اند   خود اختصاص داده   ترين فساد را در بين كشورهاي مختلف جهان به          بيش
برخي از اقتصاددانان، در همه كشورها فساد وجـود دارد ولـي درجـه فسـاد در بـين                   

 .كشورها با هم متفاوت است
 كشـور جهـان   ۱۳۳هـاي مربـوط بـه آن، بـين      در مورد بررسي فساد و شـاخص      

ها و  تـرين كشـور     كشورهاي فنالند، ايسلند، دانمارك، زالندنو، سنگاپور و سـوئد پـاك          
ميانمار، پاراگوئه، هائيتي، نيجريه و بنگالدش فاسـدترين كشـورها از لحـاظ پرداخـت               

 . رشوه و اختالس هستند
، ۱۳۸۲المللي شفافيت در آخرين گزارش خود در شانزدهم مهـر مـاه          سازمان بين 

بـه  .  قـرار داد   ۷۸ كشور در رتبـه      ۱۳۳كشور ايران را از لحاظ فساد اقتصادي در بين          
المللي شفافيت، فقط كشورهاي فقيـر نيسـتند كـه            ز كارشناسان سازمان بين   گفته يكي ا  

كند، بلكه سطح فسـاد در كشـورهاي اروپـايي ماننـد يونـان و                 ها بيداد مي    فساد در آن  
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ايتاليا و در كشورهايي با ذخـاير نفتـي ماننـد نيجريـه، آنگـوال، آذربايجـان، انـدونزي،                   
بـه گفتـه ايـن كارشـناس،        . كننده است   نگرانقزاقستان، ليبي، ونزوئال و عراق به شدت        

 .ترين اصالحات هستند ها و پليس در جهان سوم نيازمند بيش احزاب سياسي، دادگاه
 

 آثار و علل فساد در جهان سوم
نيافتگي و فساد مانند يك دور باطل، كماكـان يكـديگر را تقويـت كـرده و فسـاد                     توسعه

ها تبديل كرده     يژگي اين نوع دولت   سياسي و اقتصادي را به بخشي از خصوصيت و و         
 :برخي از آثار فساد در جهان سوم به شرح زير است. است
هـاي جهـان سـوم و جوامـع           فساد اداري بر رشد اقتصادي و استحكام دولـت        . ۱ 
 .ها اثر معكوس دارد آن

علل ساختاري فسـاد اداري در تمـامي كشـورها، عمـدتاً بـر گسـتردگي حجـم                  . ۲ 
رسـاني كارمنـدان دولتـي        هـاي ضـعيف خـدمت       ندك و انگيـزه   دهي ا   دولت، حساب پس  

 .استوار است
تـوان بـه      فساد اداري، خاستگاه اجتماعي و فرهنگي نيز دارد كـه از جملـه مـي              . ۳ 

ميزان حاكميت روابط بر ضوابط و نحوه ارتباط مردم با حكومت و نظـاير آن اشـاره                 
 .داشت
تر باشد، فسـاد شـديدتر خواهـد         هاي فساد اداري نمايان     هرچه علل و خاستگاه   . ۴ 

هـاي آن در فراينـد زمـاني معقـول            بود و مبارزه با فساد نيز بـا نگـرش بـه خاسـتگاه             
 .پذير است امكان
در جهان سوم فساد سطح اول و در سطوح نخبگان سياسي، امري طبيعي قلمداد               

ثبـات كودتـايي بـر مسـند          هاي بـي    هايي كه به خصوص در نظام       شده و افراد و جريان    
هاي به وجود آمده براي  ها و رانت نشينند، سريعاً به دنبال استفاده از فرصت  قدرت مي 

 .گردند مقاصد شخصي و سياسي خود مي
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سياستمداران در كشورهاي جهـان سـوم بـه خـاطر رقابـت ناسـالم سياسـي در            
كنند، نه عناصري     هاي دولت قلمداد مي     گونه كشورها، به نوعي خود را مالك دارايي         اين
 .ه برحسب وظيفه، اداره كشور را بر عهده دارندك

انـد،    در سرتاسر جهان سوم، كشورهايي كه بايد ثروتمند باشند، فقير باقي مانـده             
مردم كشورهايي ماننـد  . حتي با وجود مواهبي از منابع معدني مانند نفت، الماس و طال     

نـد، در حـالي كـه    زن آنگوال، نيجريه، قزاقستان و ديگر كشورها در فقر دسـت و پـا مـي    
 .اند ها كامروا شده مقامات فاسد آن

رسد اين نظريه، فرمول به نسبت كارايي بـراي تحليـل فسـاد در ميـان                  به نظر مي   
كـار،   انحصار به اضافه قدرت پنهان: دهد هاي جهان سوم به دست مي      كشورها و دولت  

 .شود با فساد گويي، مساوي مي منهاي جوابگويي و فاش
 

 ادي جهان سوم و فسادناكارامدي نه
ها خـود     ناكارامدي. هاي جهان سوم عمدتاً با مشكل ناكارامدي دست به گريبانند           دولت

به نظر هانتينگتون، در شـرايط      . يكي از علل رابطه فسادانگيز در ميان دولتمردان است        
رشد اقتصادي، بدترين چيز ممكن، وجود جامعه متقلب همراه با تمركزگرايي شـديد و              

هـاي زيـادي بـر        يـل هزينـه   مناكارامدي دولت منجر به تح    . باز است   االري دغل س  ديوان
هاي ضعيف و ناتوان اغلب دو نوع هزينه را بر            دولت. هاي جهان سوم شده است      دولت

 :كنند امور اقتصادي تحصيل مي
هـا بـراي پيـروي از قـوانين           هايي كه به دليل از دست رفتن فرصت         نخست، هزينه 

 .شود يمبهم و متغير صرف م
 .شود هاي غيرقانوني صرف مي هايي كه براي پرداخت دوم، هزينه
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 بزرگي دولت و فساد
 :بزرگي دولت از چند جنبه بر روند فساد تأثيرگذار است

نخست، بزرگي دولت منجر به گستردگي حيطه اختيارات شده و مقامات سياسـي              
 .شوند در سطح وسيعي داراي اعمال قدرت و نفوذ مي

ن گستردگي موجب به وجود آمدن نياز كاذب و اسـتخدام كاركنـان بـراي            دوم، اي  
 .شود، كاركناني كه اغلب ناكارامد هستند تصدي وظايف محول شده به دولت مي

سوم، به خاطر عدم وجود مديران نخبه و برجسـته در كشـورهاي جهـان سـوم،                  
اشي از  بزرگي دولت خود به خود موجب گسترش ضعف مديريتي و بروز فسادهاي ن            

 .شود آن مي
هايي كه در اختيار مقامـات        تابعي از اندازه رانت   » فرصت فساد مالي  «به طور كلي     

از . هـا دارنـد     دولتي است به عالوه اختياري كه ايـن مقامـات در تخصـيص ايـن رانـت                
يكي افـزايش   : توان به اين موارد اشاره كرد       نيافته مي   ساالري توسعه   هاي ديوان   ويژگي

ــزون تصــم ــري يمروزاف ــه جــاي بخــش خصوصــي، دوم،    گي ــي ب ــا در بخــش دولت ه
 .شود گيري مي تمركززدايي اجرايي كه موجب افزايش مراكز تصميم

 
 فساد، قوانين و مقررات

نخسـت، ضـعف قـوانين      . كنـد   ضعف قانوني از دو جنبه بر روند فساد تأثيرگذاري مي         
ي تجـاري، مـالي،     هـا   سپس، قـوانين ناكارامـد در بخـش       . مناسب در مبارزه عليه فساد    

هميشه اين سؤال مطرح است كـه آيـا فسـاد           . بانكي، ثبت اسناد و ساير ابعاد اقتصادي      
 ناشي از فساد مالي است؟ مالي ناشي از مقررات دست و پاگير است يا اين مقررات، 

دهد، اختالفي اسـت كـه بـين          يك ويژگي بارز محيطي كه در آن فساد مالي رخ مي           
از طرف ديگر، وقتي    . آيد   حكومتي در بخش دولتي پيش مي      قوانين رسمي و غيررسمي   

با قوانين ضعيف و ناكارامد حتي اقدام به اصالح امور اقتصادي نيز شـود، عـالوه بـر                  
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آيـد خـود، عامـل بـروز فسـاد در             ناكامي در اصالح، روند جديدي كـه بـه وجـود مـي            
 .شود كشورهاي در حال توسعه مي

 
 فساد و نظام حقوق و دستمزد

زدهاي پايين در ساختار اداري كشورهاي جهان سوم، خود يكي از عوامل بروز             دستم
هاي كاركنان دولـت در جهـان سـوم،           پايين بودن دريافت  . و گسترش فساد مالي است    

عنـوان    آورد كه در بهترين حالت، كارمندان بخش دولتي را به           وضعيتي را به وجود مي    
مطالعات . كنند  بخش خصوصي تلقي مي   هاي آينده خود در       سكويي براي پرتاب فعاليت   

دهد، در كشورهاي جهان سوم هرگاه اصـالحاتي در سيسـتم             صورت گرفته نشان مي   
اداري و نظام حقوق دستمزد صورت گرفته، مقداري از ميزان فسـاد رايـج در سـطوح                 

پـايين بـودن درآمـد سـرانه، اقتصـادهاي ناپايـدار و             . پايين ادارات كاسته شـده اسـت      
تـرين   گيـري، رايـج   هاي مزمن و حقوق ناكافي كارمندان، در كنار رشـوه     نيزا، گرا   تورم

بـه طـور    . وجه فساد را به يك امر رايج در كشورهاي جهان سوم تبديل ساخته اسـت              
 .شود هاي دولتي، باعث افزايش احتمال بروز فساد مي كلي كاهش پرداخت

 
 فساد و دستگاه قضايي

. رگذاري عميق و پايدار بر فراينـد فسـاد را دارد        دستگاه قضايي از دو جنبه قابليت تأثي      
نخست، كوتاهي اين دستگاه در رسيدگي به تخلفات، عامل جري شدن مـرتكبين فاسـد               

ها و افـراد      سپس فاسد بودن عناصر قضايي كه با اعمال نفوذ در رسيدگي          . خواهد شد 
شـكيل  هـا، بخشـي از زنجيـره كاركنـان فسـاد را ت              در پرونـده  » نارسـيدگي «آلوده يـا    

در كشورهاي جهان سوم، سياسي بـودن اقـدامات قضـايي بـه بهانـه فسـاد،               . دهند  مي
عنوان مانعي در تحقق مقابله با فساد در اين  بخشي از معضل فرايند سياسي بوده و به

 .شود كشورها محسوب مي
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 توسعه سياسي، دموكراسي و فساد
يـافتگي و چگـونگي       وسـعه يافته و فراينـد ت      مطالعه تطبيقي از تجارب كشورهاي توسعه     

هاي ملي و نقش نهادهاي سياسي در اين جوامع، با جوامع جهـان سـوم،                 تشكيل دولت 
 .بر وجود رابطه بين دموكراسي و فساد تأكيد دارد

ــراي سياســتمداران،      ــن اســت كــه آرزو و خواســته انتخــاب مجــدد، ب حــداقل اي
زادي  هـاي مـدني و آ   حمايت از آزادي. محدودكننده حرص و طمع فسادآميز آنان است 

گفتار كه معموالً همراه با انتخاب دموكراتيك هستند، باعث امكان ايجاد و دولت شفاف              
 هـا   آنكـه حاكمـان       هاي غيردموكراتيك به خاطر اين      در مقابل حكومت  . شود  و آزاد مي  

تر هسـتند،   هاي كم اي براي تشكيل دولت و حكومتي با تراز و معادله        داراي توان بالقوه  
 .هاي فساد هستند ي محركحاو

گيران اصلي به طـور پنهـان و در پشـت پـرده               در كشورهاي جهان سوم، تصميم     
گيـري    به طور كلي فرايند تصـميم     . كنند و مسئوليتي در قبال جامعه نيز ندارند         عمل مي 

گيـرد    اي فزاينده خارج از نهادهاي دموكراتيك صورت مـي          گونه  سياسي و اقتصادي به   
شورها هميشه اين منافع دالالن است كه بازار را گسترش و رقابـت را              گونه ك   و در اين  

 .سازد تر مي تنگ
 

 ساالري و فساد مردم
سـاالر شـدن پيشـرفت كنـد از           در هر كشور، هر چه آن جامعه به سمت فراينـد مـردم            

 .ميزان فساد مالي و سياسي كاسته خواهد شد
د بـه طـور معمـول،       هـاي فاسـ     دهـد كـه دولـت       تجارب و شواهد موجود نشان مي      
كننـد و موجبـات اخـتالل در رونـدهاي            هاي خودكامه و سركوبگرانه را اتخاذ مي        رويه
ها حاكي است كه كشورهاي در حـال          همچنين بررسي . سازند  ساالر را فراهم مي     مردم

ايـن اتفـاق در     . گذر سياسي و اقتصادي معموالً از جملـه فاسـدترين كشـورها هسـتند             
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١٨

هاي خودكامه از طريق آزادسازي اقتصـادي و          دهد كه كنترل    دوران گذار وقتي رخ مي    
رونـد، امـا هنـوز       رو شده و رو به نابودي مـي          روبه  هاي سياسي با چالش     تمركززدايي

سـاالرانه و نهادهـاي مشـروع و پاسـخگو جـايگزين نظـام                هاي مردم   معيارها و كنترل  
 .سابق نشده است

 
 فساد و احزاب سياسي

ته، منازعـه بـراي تصـاحب قـدرت، كمتـر در قالـب مبـارزات                نياف  در كشورهاي توسعه  
حزبي صورت گرفته و اين منازعات بيشتر همراه با حـذف و برخوردهـاي نظـامي يـا                  

با اين حال كشورهاي جهان سوم، به خصوص كشـورهاي          . گيرد  خشونت صورت مي  
ه يـك   البته بايد توجه داشت كـه بعـد و انـداز          . در حال گذر نيز ناگزير از تحزب هستند       

در برخي اوقات ممكـن     . حزب سياسي هيچ تأثيري بر ميزان آلودگي آن به فساد ندارد          
است يك حزب كوچك براي جبران كمبود اعضا و در نتيجه كمبود منـابع مـالي خـود،                  

امـا احـزاب بـزرگ دسـتگاهي پرشـمار و      . هايي مشـكوك دهـد   تن به استفاده از روش   
هاي قانوني، همـواره كـار        الي اين دستگاه از راه    پرهزينه را دارا هستند و طبعاً تأمين م       

فعاليت سياسي در جهان سوم، مبتني بر دموكراسي نيم بند و صوري            . اي نيست   ساده
همچنـين  . گيـرد   يابد و رقابت سياسي بيشتر غيرواقعي و شكلي صورت مي           سامان مي 

در چنين . ردها مفهوم زيادي براي احزاب ندا گيري واهمه از عدم استقبال مردم در رأي
هايي، احزاب تمايل دارند افرادي را انتخاب كرده كه از راه معامالت نامشـروع                حكومت

 .هاي خود را پر از پول كنند با آنان، كيسه
 

 فساد و فعاليت سياسي
هاي فشار كه وفادار  ها و گروه هاي مستقل، به معناي سازمان فساد مالي از رشد گروه

 استقالل مفيد از دولت هستند در جامعه مـدني جلـوگيري            به نظام اما برخوردار از يك     
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 . تواند از رقابت سياسي منظم و هدفمند جلوگيري كند عالوه بر اين، فساد مي. كنند مي
هاي مخالف بـر سـر        در كشورهاي جهان سوم، گاهي جناح اكثريت حاكم و جناح          

سـازند  » ره و شخصيتفاقد چه«هاي بزهكارانه را   رسند كه رويه    اين نكته به توافق مي    
رو، چنان نظارتي را بر انتصاب كارگزاران اجرايي و اداري اعمال كننـد كـه                 و از همين  

نام و نشان بماند و هم به يـك ارث و ميـراث بـدل شـود كـه كـارگزاران                       فساد، هم بي  
 .هاي بعدي بسپارند فاسد، در طول ساليان بعد آن را به نسل

 
 ثباتي سياسي فساد و بي
ست و بـه همـين علـت،        ها  آنثباتي    هاي سياسي جهان سوم بي      خصات نظام يكي از مش  

گيرند فرصت را مغتنم شـمرده و اقـدام بـه       افرادي كه قدرت را در مقطعي به دست مي        
كنند و با توجه به نبود احساس ماندگاري و ثبـات در ميـان                چپاول منابع اقتصادي مي   

دست آوردن منابعي كه در زمـان       اين نوع از سياستمداران، در فرصت كم خواهان به          
 . نخواهد بود، هستندها آننامعلوم در اختيار 

 
 نوع نظام سياسي و فساد

هـاي سياسـي و       براساس مطالعات و مشاهدات صـورت گرفتـه، بسـته بـه نـوع نظـام               
در كشورهاي به   . گيرد  ساختارهاي آن، بروز و ظهور فساد اشكال مختلفي به خود مي          

 خانداني و خانوادگي است، معموالً فسادهاي سـطح  ها آني نسبت بسته كه نظام سياس  
 .گيرد بندي و صورت مي ها به طور قانوني تقسيم اول در اين ساخت

اي را نيـز در       هاي توسعه   هاي سياسي در حال گذار كه معموالً اجراي برنامه          نظام
 در اين   »فساد بسته «تعبير  . شوند  رو دارند، با الگوهاي خاصي از فساد درگير مي          پيش

كشورها صادق نبوده و در هر دو سطح، فسـاد در ميـان كاركنـان و نخبگـان جريـان       
 .دارد
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 فرهنگ و فساد
هاي مختلف در جوامع جهان سـوم، تلقـي، برداشـت و هنجارهـاي يكسـاني در                   فرهنگ

اين وضعيت بين جهان اول و سوم در كليت، مفهـومي           . مورد اقدامات فسادآميز ندارند   
برخي معتقدنـد چنانچـه فسـاد، بـه عنـوان يـك هنجـار عمـومي و                  . قابل مشاهده است  

تواند به مثابه يك قاعده پذيرفتـه         پذيرفته شده در جوامع تبديل شود، اين نوع فساد مي         
گذاري، رشـد اقتصـادي و    كه فساد، سرمايه با توجه به اين. شده مورد قبول واقع شود  

سير توسعه و در انگارهـاي مـردم        سازد، به نوعي در م      توسعه را متأثر و پرهزينه مي     
درگير در توسعه، فساد در اشكال مختلف به يك جريـان غيراخالقـي و ضـد ارزشـي                  

كه فساد مالي همراه با توسعه اقتصادي كاهش    رو، دليل ديگر اين     از اين . شود  تبديل مي 
 .يابد، زشتي و بدنامي اجتماعي اين پديده است مي

 
 فساد و جنسيت

چنانچـه  . طالعاتي درخصوص فساد، توجه به نقـش جنسـيت اسـت          هاي م   يكي از زمينه  
رسد افزايش مشاركت زنـان در كارهـاي    مردان ذاتاً فاسدتر از زنان باشند، به نظر مي    

دهـد،    وجود تحقيقات نشان مي   . عمومي و ملي موجب كاهش بروز و شيوع فساد شود         
هـاي    ديناميـك تـر بـه   در حالي كه جنسيت بر فساد مؤثر اسـت، امـا دليـل فسـاد بـيش      

 .هاي خاص جنسيتي سازماني مربوط بوده تا به ويژگي
 

 پروري فساد و حامي
هاي كليدي    هاي رايج فساد در جهان سوم، گماردن افراد موردنظر در پست            يكي از راه  

 .گويند نيز مي» خويشاوند پروري«به اين پديده . است» دار نان و آب«و به اصطالح 
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 فتگينيا فساد، توسعه و توسعه
يـافتگي و فسـاد، رابطـه         دهد كه معموالً بـين توسـعه        مطالعات صورت گرفته نشان مي    

وجود رقابت در ميـان  . معكوس برقرار بوده كه علت آن در عوامل متعددي نهفته است       
ها، به نحوي اسـت كـه خـود بـه             يافته  ساالري در توسعه    احزاب سياسي و فرايند مردم    

گسترة آموزش و روابـط قـانوني در        . شود تبديل مي عاملي براي كنترل مقامات دولتي      
 . رو است تر توسعه يافته، با نقصان و كاستي روبه كشورهاي كم

 
 هاي توسعه آثار فساد بر برنامه

. ترين مانع توسعه اجتماعي و اقتصادي تعريف كرده است          بانك جهاني، فساد را بزرگ    
اي را كـه رشـد        هاي نهادينه   يانفساد با تحريف مقررات قانوني، توسعه را تخريب و بن         

ترين تأثير    در تأثيرات مخرب فساد، بيش    . كند  اقتصادي بدان وابسته است، تضعيف مي     
. شـوند   بر روي مردم فقير است كه شديدترين ضربه را از ركود اقتصادي متحمل مـي              

برخـي آثـار فسـاد    . هاي كاهش فقر است   ها و سياست    فساد همچنين مانع تحقق برنامه    
 :توان چنين برشمرد را مياداري 
 گذاري داخلي،  كاهش سرمايه-
 گذاري خارجي،  كاهش سرمايه- 
  كاهش درآمدهاي دولت،- 
 هاي عمومي، گذاري وري سرمايه  كاهش بهره- 
  كاهش سطح خدمات اجتماعي،- 
  افزايش هزينه زندگي،- 
 ها،  افزايش قيمت- 
  كاهش رشد اقتصادي،- 
 .تر فساد  افزايش بيش- 
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 تأثير فساد بر شكاف اجتماعي
دوگانگي اقتصادي و شكاف بين فقير و غني، از جمله خصوصـيات كشـورهاي جهـان     

نيافته حاكي است كـه فسـاد         مطالعات صورت گرفته در چند كشور توسعه      . سوم است 
 .تر نموده است تر و اختالفات را گسترده مالي، اين روندها را عميق

 
 هاي اقتصادي و فساد سياست

هـاي اجتمـاعي از قبيـل بيكـاري و فقـر       ورهاي جهان سوم به طور عمده با بحـران     كش
هـاي سياسـي ناشـي از آن          و بحران % ۱۵بيكاري با نرخ باالي     . گسترده مواجه هستند  

 .شود هاي دولتي يا وابسته به دولت مي كارگيري غيرمفيد و زائد در بخش منجر به به
هـاي حمـايتي و     موجب اتخاذ سياسـت    از سوي ديگر فقر اقشار وسيعي از مردم،        

هـايي از قبيـل چنـد نرخـي بـودن ارز، محدودسـازي                سياست. شود  ارائه سوبسيد مي  
واردات، ارائه خدمات اجتماعي و فرهنگي با نرخ پايين و مواردي از اين قبيـل، موجـب                 

از ديدگاهي ديگـر شكسـت در تحقـق         . شود  بروز، ارائه فساد در سطوح اول و دوم مي        
 :توان به يك يا دو بيمارگونگي زير نسبت داد ميرشد را 

ها از طريق كاهش دسترسي به سرمايه خارجي، تجهيـزات            كه دولت » اقتصاد بسته «. ۱ 
 .شوند اي وارداتي، موجب تضعيف پيشرفت فناوري مي اي و كاالهاي واسطه سرمايه
اســت كــه رهبــران سياســي بــه حقــوق مالكيــت احتــرام » فســاد«بيمــارگونگي . ۲

شان آشفته    هاي خود و بستگان     اندوزي  گذارند و آگاهانه شرايط را به خاطر ثروت         ينم
آزادي اقتصادي و «: ها عبارتند از هاي طبيعي اين بيمارگونگي درمان. كنند آلود مي و گل

 .»تدبير بهتر
نيافتـه رايـج بـوده و         مفهومي است كه در كشورهاي توسـعه      » اقتصاد زيرزميني «

 .شوند ناپذير با فساد مالي و سياسي در هم تنيده مي طور اجتناباين نوع اقتصاد به 
اقتصاد پنهـان و اقتصـاد پاياپـاي و    : به طور كلي دو نوع اقتصاد زيرزميني داريم        
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شـمار و متنـوع سـودآور         هاي غيرقـانوني بـي      اقتصاد پنهان شامل فعاليت   . خودگردان
د، كالهبـرداري ماليـاتي،     همچون خريد و فروش موادمخدر، قاچاق، داللي محبت، فسـا         

 .تقلب و غيره
  چـون بنـا بـه   .  اصطالح پاياپاي از اقتصاد پنهـان كـامالً متفـاوت اسـت      اقتصاد به 

هـاي    هاي قانوني بوده و تنها فصـل مشـترك آن بـا فعاليـت               تعريف، فقط شامل فعاليت   
شـود زيـرا در    هاي اقتصاد رسـمي وارد نمـي       اقتصاد پنهان، آن است كه در آمارگيري      

. هـاي اقتصـاد پاياپـاي نيـز متنـوع اسـت             فعاليـت . شـود   ها پول مبادله نمـي      ين فعاليت ا
سوادي يا برخـورداري انـدك از         دستمزدهاي نامطمئن، شرايط اغلب دشوار كاري، بي      

 .هاي اقتصاد غيررسمي و زيرزميني است  آموزش، همه و همه دام
 

 گذاري تأثير فساد بر سرمايه
گـذاري در كشـورهاي در حـال     هاي مختلف بـر سـرمايه     فساد مالي و سياسي از جنبه     

تـوان در ايـن نتيجـه از رونـد            تـرين تـأثير فسـاد را مـي          مهـم . گـذارد   توسعه تأثير مـي   
هـاي عمـومي كـاهش يافتـه و           گذاري  آميز مشاهده كرد كه در ميان مدت، سرمايه         فساد

 زمينـه   وري كـه    هـاي فاقـد بهـره        سوي بخـش    هاي موجود در جامعه، به      عمده سرمايه 
هـا   هـاي ناشـي از اعمـال فسـاد در آن         هاي بادآورده و فرار از پيچ و خم         اختالس، پول 

هـاي مسـتقيم    گذاري  در اين حال، سرمايه. شوند  آيد، سوق داده مي      دست مي   تر به   بيش
توان گفت كـه   گيري مي در يك نتيجه. يابد خارجي با وجود سطح باالي فساد كاهش مي  

گيـري   سـازي و تصـميم    سياسي و بزرگ آن، كليت فرايند تصميمويژه از نوع    فساد، به 
گذاري عمومي را دچـار اخـتالل كـرده و هـر چـه فسـاد                  هاي سرمايه    پروژه  مربوط به 

. ۱: تـر بـا   تر خواهد بود و بايد گفت كـه فسـاد بـيش    تر باشد، درجه اختالالت بيش  بيش
  هـاي مربـوط بـه     هزينـه . ۳تـر،   درآمدهاي دولتي كـم . ۲تر،  گذاري عمومي بيش    سرمايه

هاي عمـومي، همبسـتگي دارد و         تر زيرساخت   كيفيت پايين . ۴تر،    عمليات و نگهداري كم   
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گذاري عمـومي را افـزايش داده، امـا در              گوياي آن است كه وجود فساد، حجم سرمايه       
 .دهد وري را كاهش مي عين حال، بهره

 
 فساد و هزينه

در صورت .  داليل مختلف افزايش يابد وسعه بههاي ت  شود، هزينه وجود فساد باعث مي
تري فرصت    هاي اقتصادي بيش     طور طبيعي پروژه    پايين بودن يا فقدان پديده فساد، به      

اسـاس ميـزان      هـا، بـر     مسئوالن فاسد، اولويت خود را در انتخاب پـروژه        . يابند  اجرا مي 
هـاي صـحيح      يـت اسـاس اولو    تر قرار خواهنـد داد، تـا بـر           ثروت بيش   دستيابي خود به  

هـا بـار ديگـر نمايـان          آثار زيانبار اين روند، پس از اتمام پروژه       . اقتصادي و اجتماعي  
 .شوند ده و غيراستاندارد ساخته و تمام مي ها عمدتاً غيراقتصادي، زيان شده و پروژه

 
 فساد و بخش خصوصي

فساد و ضعف حكومت، از رشد اقتصادي كاسته و مـانع پيشـرفت بخـش خصوصـي                 
ســازي، يكــي از اشــكال فســادآميز در  رونــد خصوصــي. شــود د و ســالم مــيكارامــ

هايي   نااطميناني موجود در اين فرايند، فرصت     . شود  كشورهاي جهان سوم شناخته مي    
 مسئوالن و مقامات فاسد از طريـق دادن اطالعـاتي            را براي دادن امتياز و مساعدت به      

گام در مقابـل پرداخـت رشـوه، يـا     كه در اختيار جامعه نيست و ارائه اطالعات پيش هن      
 . آورد هاي فاسد در فرايند مزايده، فراهم مي اي با شركت برخورد ويژه
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 فصل سوم ـ مطالعات موردي
 
 
 
 اكوادور. ۱

توان آثار فساد مالي بر روند دموكراتيك را در آن مشـاهده              اي است كه مي     اكوادور نمونه 
  سـاالري را بـه      دم نحوي كه تأثيرات زيانبار فساد مالي در ايـن كشـور، ثبـات مـر                كرد، به 

 اثـر عينـي از فسـاد مـالي در           ۱۱ علـت اصـلي و       ۱۴يكي از محققـان     . مخاطره انداخته بود  
هاي اخالقي،  ضعف ارزش: بعضي از اين علل اصلي عبارتند از. اكوادور را برشمرده است  

ترين   برخي از عيني  . زدگي و تمركز بيش از حد حكومت        سوادي، عدم شفافيت، سياست     بي
تفاوتي در مورد آثار فساد مالي، ضعف خدمات  خشونت، احساس بي: ت است ازآثار عبار

 .عمومي، افزايش در قطبي شدن و تفرقه اجتماعي
 
 تانزانيا. ۲
اساس مطالعات در اين كشور هر دو جنبه فساد جزئي و كالن در بـاالترين سـطوح                   بر

ن در تـأمين و     فسـاد كـال   . تـري دارد    دولتي وجود داشته و فساد جزئي، دامنه گسترده       
ارائه كاالها و خدمات، دادن مجوز براي صيد و شكار، استخراج معـدن و قراردادهـاي            

شدن اوضاع اقتصادي،  وخيم. سازي و تهيه مسكن وجود دارد ويژه راه بزرگ دولتي به
ترين علل افـزايش فسـاد مـالي در           سقوط اخالق عمومي و نبودن رهبري سياسي، مهم       

 .تانزانياست
 
 تينآرژان. ۳

 زمان مـورد انتظـار بـراي طـرح مسـائل تجـاري، مـدني و        ۱۹۹۳در آرژانتين در سال    
  ميـانگين زمـاني اشـاره شـده بسـته بـه           .  سال بودند  ۱۲ و   ۵/۹،  ۳ ترتيب    خانوادگي به 

 .سهولت يا پيچيدگي موارد مطروحه واريانس زيادي داشت
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 برزيل. ۴
ــه  ــر نمون ــاوند   از ديگ ــب خويش ــه در آن تركي ــايي ك ــاالر ه ــاد س ــد فس ــز  ي و رون آمي

در برزيل و پرو درصد     . توان مشاهده كرد، كشور برزيل است       سازي را مي    خصوصي
 . دستگاه قضايي ندارند بااليي از جمعيت، اعتمادي به

 
 كنگ هنگ. ۵

تواند موارد  كنگ، نمونه مناسبي از كشورهايي است كه با فساد مبارزه كرده و مي هنگ
 دنبـال فضـاحتي كـه در آن يـك             به ۱۹۷۴در سال   . دهد دست    مناسبي براي مطالعه به   

كنگ يك كميسيون مستقل ضد فساد        رتبه پليس شركت داشت، فرماندار هنگ       مقام عالي 
 كميسيون مستقل ضد فساد قدرت تحقيق و پيگرد قانوني مـوارد فسـاد،               به. ايجاد كرد 

ر يك سلسله   هاي فاسد و شركت د      توصيه تغييرات حقوقي و اداري براي كاهش انگيزه       
 .تبليغات آموزشي براي جامعه داده شده بود

 
 سنگاپور. ۶

. صـنعتي شـده، دولـت سـنگاپور اسـت           از كشورهاي موفق در ميان كشـورهاي تـازه          
عنـوان       شمار آمـده و بـه       سنگاپور داستان موفق ديگري در بين كشورهاي آسيايي به        

دهد، امـا     فساد روي مي  . تهاي اقتصادي مطرح اس      نسبت پاكيزه براي فعاليت     جايي به 
 .اما اين كشور در دوره استعماري، جاي بسيار فاسدي بود. گير نيست همه

 
 مالزي. ۷

 منظور بررسي و تعقيب تخلفات مربوط         به ۱۹۶۷در مالزي، آژانس ضد فساد در سال        
 فساد، پيشگيري از فساد و تحت كنترل درآوردن آن در بخـش خـدمات عمـومي از                   به

. وزير تأسيس شد   ها، تحت نظارت مستقيم دفتر نخست       عملكرد سازمان طريق بازرسي   
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 دفتر ملي بازرسي تغيير نام يافت و پيگيري تخلفات ديگر             به ۱۹۷۳اين آژانس در سال     
 . مأموريت آن اضافه شد نيز به) مانند قاچاق(
 
 نيجريه. ۸

 دولـت    پس از روي كار آمدن چندين حكومت نظامي و غيرنظامي و يك            ۱۹۹۹در سال   
عنوان رئيس جمهـور كشـور نيجريـه          به» اباسانجو«موقت با عمر كوتاه، باالخره آقاي       

 او   عنوان فردي كه از سالمت اداري برخـوردار اسـت بـه             شهرت وي به  . روي كار آمد  
تـالش  . المللي برخـوردار شـود      ياري رساند تا از پشتيباني فوري و فراوان جامعه بين         

 كشـور بـود      هاي خارجي به    هاي مسدود شده در بانك      دولت در جهت بازگرداندن پول    
 :كه از دو منشأ غيرقانوني زير برخوردار بود

 ميليـارد دالر از بانـك مركـزي         ۳ تـا    ۲اي گمان دارند حـدود        مقامات نيجريه ) الف
 .نيجريه سرقت شده است

 صورت رشوه توسط رئيس جمهور سـابق          ميليارد دالر هم به    ۲چيزي حدود   ) ب
هايي كـه بـراي بازگردانـدن          موازات تالش   به.  همدستانش دريافت شده است    و» آباكا«

هاي آتي،  هاي ملي براي جلوگيري از انحراف شود، بايد مكانيسم  خرج داده مي اموال به
 . نحو مقتضي تقويت شوند طراحي و به

 شـرح ذيـل      هاي پيشگيرانه كمـك كنـد بـه          تقويت مكانيسم   تواند به   اقداماتي كه مي   
 :تاس

 منظور پيشگيري و كنترل فسـاد در         هاي رسمي مبارزه با فساد به        تقويت هيأت  -
 .سطح ملي

 . ايجاد و اجراي يك استراتژي ملي جامع براي سالمت اداري-
هـاي      ويـژه هزينـه     ها، به   هاي پروژه   هايي براي نظارت بر هزينه       طراحي مكانيسم  -

 .جامعه مدني در سطح وسيع آن باشدها و نيز  كننده عمراني كه در بردارنده دريافت

____________________________________________________ 
 

 

٢٨

 ايران. ۹
 پـنج دهـه      كشور ايران از جمله كشورهاي جهان سـومي اسـت كـه تقريبـاً، قريـب بـه                 

منـابع نفتـي زيـاد و       . هاي نوسازي و توسـعه را در دسـت اقـدام داشـته اسـت                برنامه
 اين شد تا دولت وقت       ، منجر به  ۱۹۷۰ خصوص پس از سال       درآمدهاي ناشي از آن به    

انـدازي صـنايعي كـه طـرح جـايگزيني واردات را              يران درآمدهاي خود را صـرف راه      ا
هـاي اداري     طلبانه و گسترش سـازمان      كرد و همچنين، خريدهاي دفاعي جاه         تعقيب مي 
پس از انقـالب اسـالمي ايـران در سـال           .  يكباره زمينه را براي فساد مهيا كند        كرده، به 

هداف انقالبي سطوحي از فساد در ميان نخبگان را هاي نزاهت گرايانه و ا ، برنامه۱۹۷۹
مطالعه اخير ايران حاكي است، در دو دهه اخيـر مظـاهري از فسـاد اداري،            . كاهش داد 

هـايي خشـن از       اين بار جلوه  . اي نمود پيدا كرده است       شكل گسيخته   سياسي و مالي به   
ن كشور كـامالً    هاي اداري، قضايي و پليسي براي مردم اي         فساد سطح دوم در سازمان    

المللـي   هـاي بـين   فارغ از اين مباحث، تلقي مـردم ايـران و سـازمان   . معمولي شده است  
 منظـور اتخـاذ      بـه . حاكي از وجود فساد در سـطح اول و دوم در كشـور ايـران اسـت                

ها و راهبردهاي پيشگيري و مبارزه با فساد در نظـام             تصميمات كلي و تعيين سياست    
زيـر نظـر    » ستاد ارتقا سالمت نظام اداري و مقابله بـا فسـاد          «اداري، ستادي با عنوان     

 .معاون اول رئيس جمهور تشكيل شده است
 

 مأموريت
 :مأموريت ستاد عبارت است از

 ها، سازي مجموعه دستگاه  كنترل و كاهش فساد و سالم. ۱
 هاي ضد فساد، تقويت شناخت و جلب اعتماد و حمايت عمومي از برنامه. ۲
 .ادينه كردن تفكر و عمل پيشگيري از فساد و مقابله با آنترويج و نه. ۳
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 اهداف
 اهـداف زيـر     منظور دستيابي به ها و اقدامات ستاد ارتقاء سالمت نظام اداري به     برنامه
 :است

 ها، ها و تعامل بين آن حاكميت قانون بر عملكرد همه دستگاه. ۱
 بخش خدمات،سازي قوانين، مقررات، فرايندها و عملكرد در  شفاف. ۲
  خدمات مراجعين،  درخواست ها به گويي بدون تبعيض همه دستگاه پاسخ. ۳
 ها، دهي مديريت در همه سطوح مديريتي دستگاه نهادينه شدن حساب. ۴
 ها، وري و ميزان اثربخشي و كارايي دستگاه افزايش بهره. ۵
 ،ايجاد و تقويت مستمر توان اداري و مردمي پيشگيري از وقوع فساد. ۶
 . قضايي شناسايي و اقدام قانوني در قبال مرتكبين فساد با همكاري دستگاه. ۷

 
 ها سياست

 .هاي تحول اداري كشور ادامه اجراي برنامه. ۱
ويــژه در خريــدهاي خــارجي،   هــا بــه نامــه ســازي قــوانين، مقــررات و آيــين شــفاف. ۲

 .قراردادهاي داخلي، ارائه تسهيالت بانكي و واگذاري سهام
 .رساني هاي خدمت نامه سازي قوانين، مقررات و آيين افشف. ۳
 .ها  اطالعات عملكردي دستگاه تأمين دسترسي آزاد مردم به. ۴
سـازماني    تقويت نظام و سـازوكارهاي نظـارت و كنتـرل درون سـازماني و بـرون               . ۵

 .ها در جهت كشف موارد، پيشگيري و مقابله با فساد دستگاه
 .يندهاي فسادخيزها و فرا شناسايي زمينه. ۶
پژوهش در موضوع فسـاد و اسـتفاده از تجـارب موفـق كشـورها در پيشـگيري و                   . ۷

 .مقابله با آن
 .استفاده از نظارت همگاني از طريق آموزش مستمر مردم و كاركنان دولت. ۸
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هــا، گمــرك و   امــور ماليــاتي، شــهرداري  موضــوعات مربــوط بــه اولويــت دادن بــه. ۹
 .ها، كنترل مواد غذايي و دارويي، انتظامي سازي شركت يصادرات و واردات، خصوص

 
 وظايف

 .عنوان وظيفه و تعهد دولت ها و راهبردهاي پيشگيري و مبارزه با فساد به تعيين سياست. ۱
 .رساني هاي اطالع  تعيين سياست. ۲
 .هاي پيشگيري و مبارزه با فساد تصويب برنامه. ۳
ــردم د  . ۴ ــازماندهي م ــاركت و س ــويق، مش ــگ    تش ــعه فرهن ــرويج و توس ــت ت ر جه

 .مداري قانون
 .صدور مقررات و احكام الزم جهت سالمت اداري و مبارزه با فساد. ۵
هاي پيشگيري و مبارزه     هاي الزم براي اجراي سياست        تصويب و ابالغ دستورالعمل   . ۶

 .با فساد
 .ها ارزيابي عملكردها و بازبيني سياست. ۷
 .ستادانتشار گزارش عملكرد ساالنه . ۸
 
 كميته مقابله با فساد. ۱

 اهداف) الف
 .هاي اداري دولت در جهت حفظ سالمت اداري صيانت از دستگاه. ۱
 .ها كشف موارد احتمالي فساد در دستگاه. ۲
 . مسئوالن متخلف رسيدگي مؤثر مديريتي نسبت به. ۳

 وظايف) ب
 .ها و واحدهاي نظارتي فعال كردن كليه دستگاه. ۱
 منظــور  هــا بــه  همــاهنگي واحــدهاي بازرســي و حراســت دســتگاه ســازماندهي و. ۲
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 .شناسايي موارد احتمالي فساد
 .هاي اطالعاتي و خبري سازماندهي و مرتبط كردن بانك. ۳
 .ريزي براي كشف موارد مبارزه با فساد برنامه. ۴
 .ها و واحدهاي بازرسي موجود در سه قوه برقراري ارتباط مستمر با دستگاه. ۵
 .ها ي موارد محتمل فساد در دستگاهبررس. ۶
 . ستاد از سوي مقامات مسئول پيگيري موارد ارجاع شده به. ۷
 .هاي نيازمند رسيدگي هماهنگي با قوه قضاييه براي ارجاع پرونده. ۸
هـا و موضـوعات مهـم و          اعمال نظارت مستقيم يا غيرمستقيم برفرايند اجراي طـرح        . ۹

 .كالن اقتصادي و صنعتي
هـاي اطمينـان بخـش         راه  فرهنگـي بـراي دسـتيابي بـه       _ ي با كميتـه علمـي       همكار. ۱۰

 .پيشگيري از بروز فساد
 
 كميته پيشگيري از فساد. ۲

 اهداف) الف
 .اجرا شدن برنامه ارتقا، سالمت نظام اداري كشور در بعد پيشگيري. ۱
هـاي   هـاي دسـتگاه   هاي موجود و اعالم شـده در گـزارش    رفع شدن نارسايي  . ۲

 .ظارتي در سه قوهاصلي ن
 وظايف) ب
 .اي از وضعيت پيشرفت برنامه تحول اداري كشور كسب اطالع مستمر دوره. ۱
ها و اقـدامات پيشـگيرانه در    تالش براي انسجام و تمركز مديريت كليه برنامه  . ۲

 .ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه
هـاي     دسـتگاه  هاي  هاي منجر به فساد اعالم شده در گزارش         بررسي نارسايي . ۳
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عمده نظارتي كشور، با هـدف شناسـايي نقـاط و فراينـدهاي مسـتعد فسـاد در                  
 .ها دستگاه

هاي شناسـايي     هاي تحول اداري، در حوزه      ريزي مجدد و تداوم برنامه      برنامه. ۴
 .شده مستعد فساد

 .هاي مختلف هاي مقرر در زمينه تحول اداري در دستگاه پيگيري پيشرفت كار برنامه. ۵
ازبيني راهبردهاي جاري پيشگيري از فساد، با استفاده از نظرات اعالم شده ب. ۶

 .كميته علمي ـ فرهنگي و كميته مقابله
اي از وضعيت اجرا و پيشرفت برنامـه پيشـگيري            تهيه گزارش پيشرفت دوره   . ۷

 .از فساد
 
 كميته علمي ـ فرهنگي. ۳

 اهداف) الف
 و افزايش آگاهي عموم مـردم دربـاره        ايجاد شناخت و وحدت نظر در بين مسئوالن       . ۱

 .فساد
 .ريزي و انجام اقدامات ضد فساد در كشور تقويت توان مالي براي برنامه. ۲

 وظايف) ب
 .تشكيل بانك اطالعاتي پشتيبان راهبردهاي بومي مبارزه با فساد در كشور. ۱
 .هاي بروز فساد شناسي و مطالعه ريشه پديده. ۲
 .زش و تبليغ و وسايل ارتباط جمعيتبيين نقش و جايگاه آمو. ۳
 .ها در انجام مطالعات ضد فساد هاي سازماني دستگاه تبيين مسئوليت. ۴
 .هاي آموزشي مورد نياز براي آموزش مسئوالن و عموم مردم تهيه طرح و برنامه. ۵
 .المللي مطالعه و تدوين تجارب بين. ۶
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 . از آن در كشورهاي جاري مقابله با فساد و پيشگيري ارزيابي تالش. ۷
ها در مجامع داخلـي      ريزي و سازماندهي مشاركت فعال دستگاه       سازي، برنامه   زمينه. ۸

 .المللي ضد فساد و بين
 

 برنامه كميته مقابله با فساد
 .هاي نظارتي نامه هماهنگي و ارتقاء واحدها و دستگاه نظارت و ارزيابي اجراي آيين. ۱
 .ختلفبرقراري سيستم كسب خبر از طرق م. ۲
دار بــراي مقابلــه، شــامل قراردادهــاي كــالن عمرانــي و  هــاي اولويــت تعيــين حــوزه. ۳

 .خريدهاي عمده خارجي
هـاي نظـارتي     فساد از طريق دستگاه هاي مربوط به    آوري گزارش   طراحي نظام جمع  . ۴

 .سه قوه
 هـا و   ستاد ارتقا در زمينه مـوارد فسـاد در دسـتگاه    هاي ارجاعي به   پيگيري گزارش . ۵

 .هماهنگي با قوه قضاييه
 سـتاد     قوه قضاييه و انعكاس نتـايج حاصـله بـه           هاي ارسال شده به     پيگيري پرونده . ۶

 .ارتقاء
 . كميته پيشگيري از فساد ارائه پيشنهادهاي الزم به. ۷
 

 برنامه كميته پيشگيري از فساد
 .ها ها و سازوكارهاي ارزيابي سالمت دستگاه طراحي شاخص. ۱
 . تدوين قوانين مورد نياز براي طرح در جامعهپيگيري و. ۲
 .هاي مسئول سازي كاركردها و عملكردهاي دستگاه شفاف. ۳
 .اندازي نظام ارزيابي عملكردها راه. ۴
 .ها بازبيني مقررات حاكم بر مناقصه و مزايده. ۵
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٣٤

 .ها اصالح سيستم حقوق و مزاياي كاركنان دستگاه. ۶
 .سازي ون خصوصيرفع موانع و تسريع اجراي قان. ۷
 .پيگيري اتوماسيون نظام بانكي. ۸
 .هاي عالي تبيين نقش ستاد. ۹

 .هاي داخلي هاي مكانيزه و يكپارچه مالي براي شفافيت و تقويت كنترل ايجاد سيستم. ۱۰
 . شكايات اداري مردم ايجاد سيستم يكپارچه رسيدگي به. ۱۱
 .كاربردي شدن كامل شماره شناسايي ملي افراد. ۱۲
 .همكاري با قوه قضايي براي اجراي طرح كاداستر. ۱۳
 : شرح زير پيگيري مواردي به. ۱۴
 ها، طرح ايجاد نظام ارزيابي عملكرد •
  طرح تنظيم سازوكارهاي اجرايي مبارزه با ارتشاء،•
  طرح بررسي و اصالح نظام ارزشيابي كاركنان دولت،•
  طرح بازنگري در نظام آموزش كاركنان دولت،•
  ايجاد نظم اداري، ح تهيه الزامات مربوط به طر•
 . تهيه طرح تكريم ارباب رجوع•

 .سازي اطالعات پيگيري روند اجراي طرح شفاف. ۱۵
 .پيگيري ادامه اجراي برنامه تحول اداري. ۱۶
 

 برنامه كميته علمي ـ فرهنگي
 .آوري مستمر منابع علمي و تكميل بانك اطالعات علمي جمع. ۱
 .موضوع فساد اداري و اقتصاديشناسي  كتاب. ۲
 .رساني عمومي از جمله پايگاه اينترنتي هاي اطالع اندازي سيستم راه. ۳
 . موضوع فساد مند به شناسايي محققان عالقه. ۴
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٣٥

هـا و   هاي مرتبط در دانشـگاه   منظور تحت پوشش قراردادن رشته     تعريف پروژه، به  . ۵
 .عالي مؤسسات آموزش

 .ها وزشي متعدد براي كارشناسان و مديران سازمانهاي آم برپايي كارگاه. ۶
 .هاي آموزش ضمن خدمت تدوين مطالب علمي جهت برگزاري دوره. ۷
هاي علمي و كارشناسي با واحدهاي مختلف در قوه مقننـه   تقويت و توسعه همكاري  . ۸

 .و قضاييه
هـاي    نامـه   نها و حمايـت از پايـا        هاي علمي ماهانه در دانشگاه      ارائه برنامه سخنراني  . ۹

 . موضوع فساد مربوط به
 .هاي علمي درباره فساد انديشي برگزاري هم. ۱۰
 .گزينش و تهيه منابع علمي شامل كتاب و مقاله براي ترجمه. ۱۱
 .ترجمه مطالب قابل استفاده. ۱۲
 .بررسي و تحقيق پيرامون مباني فكري و نظري كشورهاي مختلف. ۱۳
 . ديني و ادبي، پيرامون فسادسفارش پژوهش و تحقيق در منابع. ۱۴
 .انتشار مطالب تهيه شده در قالب كتاب، مقاله، بولتن، فصلنامه و غيره. ۱۵
 .بررسي و تحقيق پيرامون فسادخيزي قوانين و مقررات اداري. ۱۶
 .نويس قانون ضد فساد بررسي و تحقيق پيرامون تدوين پيش. ۱۷
 .ر سيستم اداري و اقتصاد كشورهاي فساد د بررسي و تحقيق پيرامون خيزشگاه. ۱۸
 .بررسي تجارب موفق مبارزه با فساد. ۱۹
 .هاي تحقق نظارت همگاني ارتقاي فرهنگ عمومي در زمينه مفاهيم و راه. ۲۰
بازسازي سرمايه اجتماعي از قبيل اعتماد، باور و حمايت مردم در زمينه مبـارزه               . ۲۱

 .با فساد
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٣٦

گيري و راهكارهافصل چهارم ـ نتيجه  
 
 

 تحـوالت سياسـي و       ه تا حدود زيادي با توجـه بـه        فساد مالي يك پديده جهاني بوده ك      
ايــن رونــد در كشــورهاي توســعه نيافتــه و . اقتصــادي، ابعــاد جديــدتري يافتــه اســت

در اين كشورها فساد سياسي . شود عنوان يك مشكل اداري تلقي نمي      مانده فقط به    عقب
. دآيـ    شـمار مـي     هـا بـه     عنوان يك بيماري مزمن و خصوصـيت ويـژه دولـت            يا مالي به  

بررسي صورت گرفته، وجود ارتباط مستقيم بـين فسـاد و ناكارامـدي در كشـورهاي               
 .دهد توسعه نيافته را نشان مي

 
 شيوه ارزيابي و گزينش استراتژي مبارزه با فساد

هـاي بـروز فسـاد در         ، اشـكال و ريشـه       طراحي يك راهبرد، نيازمند ارزيـابي گسـترده       
در عـين حـال،     .  است   طور مشخص،   تي به  طور عام و در نهادهاي خاص دول        كشور به 

مشي سياسي بـراي مبـارزه بـا فسـاد در درون          تنظيم راهبرد نيازمند آن است كه خط      
عـالوه بـر ايـن تعيـين        .  درستي مورد ارزيابي واقع شده باشد       دولت و جامعه مدني به    

 . دهد شكل فساد، مرحله بعدي از ارزيابي را تشكيل مي
پـس از  . پردازد هاي اشكال گوناگون فساد مي      ي ريشه  بررس  سطح بعدي تحليل به    

آيـد، ارزيـابي راهبـرد بايـد بررسـي كنـد كـه                 عمـل مـي     تحليلي كه از مسأله فساد بـه      
دهـد؟ نقطـه      هاي مبارزه بـا فسـاد چـه مـواردي را تشـكيل مـي                ها و محدوديت    فرصت

 :تواند يكي از اين موارد باشد نخستين در مبارزه با فساد مي
 .يري در دولت بروز تغي-
 .هاي مالي  فضاحت  بروز خشم و اعتراض عمومي نسبت به-
 . پيدايش يك جريان مخالفت عمومي با فساد اداري-
 . بروز يك بحران اقتصادي-
 . فشار خارجي-
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٣٧

 راهكارهاي مبارزه با فساد در جهان سوم
 هاي كليدي سياست

رحمانـه     يـك اعتقـاد بـي      اولين گام در مبارزه با فساد سياسي و مالي، در نظر گـرفتن            
مند از قدرت سياسي، صديق و قابل اطمينـان           است كه نبايد تصور شود اشخاص بهره      

 : نياز دارد  چهار جبهه هر راهبرد جدي و اساسي در جهت كاهش فساد مالي به. هستند
رهبران جامعه بايد براي مبارزه با فساد مالي صداقت داشته، تعهد عملي خـود              . ۱

 .را نشان دهند
 .اي تغيير يابد كه بتوان تقاضا براي فساد مالي را كاهش داد گونه  ها بايد به سياست. ۲
 .كاهش عرضه فساد مالي. ۳
 .برطرف كردن مشكل تأمين مالي احزاب سياسي. ۴
 عنصـر كليـدي     ۵اسـاس      اعتقاد بانك جهاني، يك استراتژي ضد فساد مؤثر، بر          به 

 :گيرد شكل مي
 .ياسيگويي س افزايش پاسخ. ۱
 .تقويت مشاركت جامعه مدني. ۲
 .ايجاد يك بخش خصوصي رقابتي. ۳
 .موانع نهادينه شده قدرت. ۴
 .بهبود و ارتقاي مديريت دولتي. ۵
:  مـوازات هـم اسـت       در واقع يك طرح موفق مبارزه با فساد، شامل سه برنامه بـه             

 .مقابله با فساد، پيشگيري و ارتقاي فرهنگي
 

  با فسادنهادهاي مستقل مقابله
تشكيل نهادي مستقل براي مبارزه با فساد يك پيشنهاد مناسـب بـراي كشـورهاي در                

. هاي ضد فساد در كشورها، متفاوت اسـت         مسئوليت و اهداف اداره   . حال توسعه است  
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٣٨

هاي تجسسي و كشف فساد،       هاي امريكا، اين مراكز عالوه بر فعاليت        مثالً در شهرداري  
پـردازد يـا در       اي اداري از نظر فسـادپذيري نيـز مـي         ه   بررسي نقاط ضعف دستگاه     به

 منبـع درآمـد و الگـوي مصـرف           كنگ ادارات ضد فساد، به      كشورهاي سنگاپور و هنگ   
 .دهند كارمندان دولت، توجه خاصي نشان مي

 
 هاي قانوني نظارت

 :هرگونه تدابير نظارتي نيازمند اقدامات ذيل است
 اي،  كادر اداري حرفه-
 ،هاي قوي  كميته-
 اي،  استقالل بودجه-
  توان قابل مالحظه نظات بوروكراتيك،-
 . داشتن نقش نهادي در تأييد انتصابات سياسي-

 
 ايجاد خطوط ارتباطي و حمايت از مخبران

كمك گرفتن از همكاران اداري كارمندان خاطي، صاحبان كار و كسب و شهروندان در              
ق داير كردن خطوط ارتباطي، نقش      جهت دريافت گزارش از اعمال فاسد اداري، از طري        

 .پذيري ايفا خواهد كرد دهي و مسئوليت پس بسزايي در حساب 
 .البته بايد تدابير الزم در حمايت از مخبران در نظر گرفته شود 

 
 قضات سالم

در اين حوزه، تـأثير     .  حوزه قضايي اداري يا كيفري      يك نوع نظارت و كنترل مربوط است به       
هـا از امكانـات و         ميزان اسـتقالل قضـات و برخـورداري آن           بستگي به  ها  و قاطعيت مجازات  

وجــود قضــات ســالم در جهــت مقابلــه بــا فســاد الزم و  . ابزارهــاي مــادي و قضــايي دارد
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٣٩

 .با دستگاه قضايي ناسالم، مبارزه با فساد توهمي بيش نخواهد بود. ضروري است
 

 گويي و نظارت مدني پاسخ
هاي آزاد، عامل مهمي در جهت جلوگيري از فسـاد            سانهباال بردن نظارت اجتماعي و ر     

هاي سياسي، كامالً مشـخص       رابطه مستقيم بين فساد و عدم آزادي      . روند   شمار مي   به
ساالري،   رقابت اقتصادي و سياسي، شفافيت، پاسخگو بودن دولت و مردم         . شده است 

 .ابزارهاي الزم براي كنترل فساد مالي كالن است
 :گويي سياسي عبارتند از در پاسخچهار مؤلفه مؤثر 

 رقابت سياسي،) الف
 تأمين اعتبار احزاب،) ب
 شفافيت،) ج
 .قوانين و ابزارهاي حقوقي) د

 
 هاي سياسي تغيير در طرز تفكرات و بسيج خواست

هاي فساد ارائه كـرده       ها و ريشه    اي را درباره هزينه     اصالحات اجتماعي، اطالعات تازه   
ايـن اصـالحات ماننـد راهنمـاي عمـل          . دهد  تغييرات افزايش مي  و تقاضا را براي ايجاد      

 .نشان خواهند داد كه چه تغييراتي و در چه حجمي مورد نياز خواهد بود
 

 سنجش و نظرخواهي
انجام نظرخواهي در مورد درك دامنه فساد، از آحاد مختلف جامعه و صاحبان كسـب               

تواند   ها، مي   اين نظرخواهي . نندخواهد كه تجربه خود را در اين عرصه بيان ك           و كار مي  
هاي اداري يا در سطوح مختلف دولتي را با           هاي گوناگون فعاليت    امكان فساد در رشته   

 .المللي فراهم سازد يكديگر، در عرصه ملي و بين
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٤٠

 افكار عمومي
هاي ناشي از فساد اداري و راهكارهـاي          تبليغات عمومي، درك مردم را در مورد زيان       

،  كه بر حقوق شهروندان تأكيـد ورزيـده   اين تبليغات ضمن آن. برد  ميمبارزه با آن باال   
 .برند  يغما مي كنند كه كارمندان فاسد، در واقع اموال مردم را به خاطر نشان مي

 
 هاي مطبوعاتي آزادي

توانند طرز تفكر مبارزه با فساد را تقويـت كـرده و خواسـت سياسـي را                   مطبوعات مي 
گـزارش تحقيقـي خبرنگـاران و جرايـد،         . ز و بسيج سـازند    براي انجام اصالحات تجهي   

 .دهد فشار بر دولت در جهت انجام اصالحات را افزايش مي
 

 هاي حمايتي مدني سازمان
نفعـان فاسـد كـه داراي         هـاي فشـار و ذي       ها، دولت را در مقابل گروه       گونه سازمان   اين

 .رسانند قدرت سياسي نيز هستند، مدد مي
 

 محلي و بوميبرگزاري سمينارهاي 
گونه سمينارها، متشكل از باالترين سطوح دولتي و جامعه مدني در قالـب رهبـران                 اين

سازي و ايجاد عزم سياسي در    اقتصادي، اجتماعي و سياسي، نقش بسزايي در فرهنگ       
 .مبارزه با فساد دارد

 
 هاي اقتصادي سياست

سـزايي داشـته    ههاي اقتصادي و مالي نقش ب در كشورهاي موفق جهان سوم، سياست 
 :هاي اقتصادي عبارتند از برخي از اين سياست. است

هـاي قيمتـي و       هـاي ارزي، كنتـرل      ها، محـدوديت    ها، سهميه   از ميان برداشتن تعرفه   : آزادسازي. ۱
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٤١

 .گيرد صدور سريع و آسان مجوزها، امضاهاي طاليي مأموران دولتي را از آنان مي
 .ال و خدمات رقابتي كردن فرايند تهيه و توزيع كا.۲
 . رقابت در ارائه خدمات دولتي.۳
 .ها  حذف يارانه.۴
 .سازي  خصوصي.۵
 .دستمزدهاي مناسب و تقويت انگيزه كاري. ۶
 .سازي اقدامات اقتصادي شفاف. ۷
 . ضوابط و مقررات  آزادي مربوط به.۸
 .آزادي اطالعات. ۹
 .اعالم مالي. ۱۰
 .ريزي فرايند باز بودجه. ۱۱
 .ديريت مالي و ادارات حسابرسيهاي م نظام. ۱۲
 .كاهش انحصار. ۱۳
 .اصالحات در بخش مديريت بخش دولتي. ۱۴
 .كوچك كردن دولت. ۱۵
 .شفاف كردن قوانين. ۱۶
 .موانع نهادينه براي قدرت. ۱۷
 .مقابله پليسي. ۱۸
 .آموزش و ارتقا فرهنگ. ۱۹
 .المللي هاي بين همكاري. ۲۰
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