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چکیده

هاي حاكمبه يكي از معضالت جدي دولت بسياري از كشورهاي جهانامروزه فساد و مبارزه با آن، نه تنها در كشور ما بلكه در 
.پردازدشده ميفساد درك و سطحبه بررسي رابطه معكوس بين كيفيت حكمراني  حاضر به قلم دن هاف، كتابتبديل شده است. 

آنهاو وضعيت حكمراني  نبودهاز فساد يكساني داراي سطح  ،كه همه كشورها داردبه طرزي كامال منطقي، اين فرض را وي 
برنويسنده كتاب توان براي همه كشورها، نسخه شفابخش واحدي را تجويز نمود. نمي رواينتواند بسيار متفاوت باشد؛ ازمي

جداگانه (كيفيت حكمرانيسطح  3در و  ،دورا به صورت دوبهقرار داده و آنها عه خود مورد مطالرا اين اساس، شش كشور 
بنديطح فساد پايين) طبقهضعيف و سطح فساد باال، كيفيت حكمراني متوسط و سطح فساد متوسط، كيفيت حكمراني خوب و س

.دهندتشكيل ميبنگالدش و كنيا، كره جنوبي و لهستان، و آلمان و بريتانيا رتيب، سطح را به ت 3هاي كشوري اين زوج. كندمي
كشورهاي واقع درهر يك از تجارب مبارزه با فساد و ارتباط آن با وضعيت حكمراني در يل پس از بررسي دقيق و تحلنويسنده 

تثبيتبه ارائه پيشنهادهايي از قبيل  دهد و در آن،گيري كوشش علمي خود را ارائه ميگانه، در فصل پاياني نتيجهاين سطوح سه
 هاي اقتصادي،زدايي و اصالح سياستتمركز، قوه قضائيه افزايش كارايي ،گوييتقويت نهادهاي مشاركت و پاسخ ت قانون،حاكمي

پيامدهاي مثبتيبه گواه تجربه،  پردازد؛ پيشنهادهايي كهمي و افزايش كارايي و اثربخشي مديريت عمومي ،افزايش نظارت پارلماني
.اندداشته همراهبه در سطح جهاني را 

  مقدمه

هايوحشت دارند، سازمان هاي دوران ماست. شهروندان از آنرين مصيبتت، يكي از بزرگرسد كه فساداين طور به نظر مي
كاهش آن هستند. حتي به دنبال ،كه به طور جديكنند مداران ادعا مياند و سياستزدهها را باال بارزه با آن، آستينبراي مالمللي بين
انجام تجارتمحيط سازي پاكو گذاران گذاران و سياستيرفته كه فعاليت به موازات قانونرا پذ موضوعاين  نيز كاروكسب عالم
فسادايجادشده از سوي  هايسيستم و هزينه جود درمو ، معضالتامراين چرا كه  ؛باشدقرار داشته منافع آنها  راستايتواند در مي

كه طبيعي استنياي مدرن، فساد در دتر شدن ماهيت و پيچيدهبرد. با توجه به افزايش ميزان را از بين ميوكار براي انجام كسب
گذاران درآنچه سياست همچنينو  شهاي بيشتري از داليل زيربنايي فساد، اثرات، تحليلهاي اخيردر روز دانشمندان اجتماعي
كه رسدبه نظر مي پسباشند.  كردهدر آينده بايد انجام دهند) را ارائه  ،اند (و در واقعكردن اين اثرات انجام دادهتالش براي خنثي

.داشته باشدجوامع كار امروز دستور  تري درحضور پررنگد، كار در جهت كاستن از اثرات زيربنايي منفي فسا
سال 15به عنوان روش اصلي رفع اين مسائل در طي  ،"خوب حكمراني"ي كار مسائل مربوط به فساد و برنامهيافتن  اهميت

هايعملها و ابتكاربرنامه المللي، وبين اتالمللي)، توافقتي (ملي و بينهاي پيشنهادي سياساي از طرحتوسعه مجموعه ،گذشته
پيگيريمدعي  ،هاNGOالمللي و هاي بينهاي ملي و سازمانتمامي دولت ،در حال حاضراست. را به همراه داشته ضدفساد 

دانشگاهي مجالتدر فساد،  علمي با موضوع از آثاري وسيع و متنوعدهه گذشته، حجم  5/1هستند. در طول مبارزه با فساد جدي 
رشدروبهبه ادبيات  بتوان كه از طريق آن كندرا دنبال مياي وردن مجموعهفراهم آ ،كتاباين  .استرسيده  طبعالمللي به و بين
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يك و  استدر اين زمينه كشور  چند هايفساد و تالش ي ازهاي عميقدربردارنده تحليلكتاب حاضر  .پرداختمبارزه با فساد 
  .كنندواكاوي ميرا فساد  ي ازهاي مختلف در ارتباط با انواع متفاوتكه تجربيات دولت شودرا شامل مياي مطالعات مقايسهسري 

فساد مبارزه با هاي ممكن براي حلتحليل ماهيت و مقياس و همچنين راه ،"فساد، مبارزه با فساد، و حكمراني"كتاب  هدف از
به كشور را انتخاب و  6 ،نظري آگاهانهتحليل ارائه يك  به منظورپس  ؛استبا توجه به تجربيات چند كشور منتخب سياسي 

متفاوت . هر جفت از اين كشورها در عين است داده مورد ارزيابي قراررا  شاننموده و وضعيت حكمرانيدو بررسي صورت دوبه
  .برخوردارند شانها و تهديدهاي حكمرانيهاي زيادي در زمينه فرصتشباهتبسيار، از از جهات با همديگر  بودن

تحت چه  ، داشته است:رسداده به نظر ميس ي فريبندهكه به طرزجواب يك سوال كردن سعي در روشنمولف كتاب، 
، واضح است كه جواب رودمي انتظار همانطور كه؟ شوندواقع ميكارگر  ،شرايطي، انواع مشخصي از راهبردهاي مبارزه با فساد

نكات مفيدي را براي ما به همراه دارد. اثر،  ارائه شده در اين حال، تحليلبا اين  ؛موجز و گويايي براي اين سوال وجود ندارد
و پس نموده ه ئارارا با وضعيت حكمراني  ششده از بررسي تجارب مبارزه با فساد كشورها و ارتباطآموخته هايدرسابتدا هاف 
  .دهدمي پيشنهاد آتي،براي بهبود شرايط  چند راهكار ،از آن

  گرفتن جنبش جهاني مبارزه با فسادپيدايش و شدت

اگر بخواهيم رود. اي نسبتا جديد به شمار ميدر كمال شگفتي، همچنان پديدهنبرد با فساد  يافتهسازمانهاي هماهنگ و تالش
 قراردر راه  و مسيرش ،اشاره كنيم. اين مبارزه، دير شكل گرفت 1990دهه بگوييم بايد به  رامبارزه با فساد  "ظهور"قطعي  تاريخ

هاي پيشران چيستيالملل در مورد بينبين بسياري از اعضاي جامعه سياسي  .جنجال نبود خالي از نيز كانون توجهگرفتن در 
 طرف ماجرااين فقط يك  . وليحاصل شد اجماعسريعا  ،هابراي از بين بردن آنهاي الزم تالشاقدامات مفسدانه و متعاقبا كليدي 

را جا  هاي مبارزه با فسادها و رويكردروشفايدگي حس بي ،2000تا اوايل دهه دوم، البي قدرتمندي بود كه  طرفبود. 
فقط بار بوده و زيان ،نبرد عليه فساد براي هدف نهاييها كرد كه اين روشاين موضوع را القا ميحتي بدتر از آن، انداخت؛ و مي

در طول  ايي كههاز رفتاربسياري  بازنگريبه ناگزير  ،جنبش مبارزه با فساد . در نتيجه،كندها خدمت ميشخصي برخي به منافع
هاي ها و راهبرد، روشوض، زيربناي ايدئولوژيك و متعاقباكه فركرد كه منطق حكم ميزيرا  انجام داده بود پرداخت؛ 1990دهه 

تر ق، بسيار دقيام21در دهه دوم قرن در حال حاضر يعني بارزه با فساد هاي متالش با اين همه،تحقيق قرار دهد. خود را مورد 
  .بود همين چند سال پيشتا كه  تر از آن چيزي استو منعطف

   ارتباط كيفيت حكمراني و سطح فساد

به عبارت ديگر، در واقع دو روي يك سكه هستند.  ،مفاهيماين توان گفت كه حكمراني و فساد ميدر زمينه ارتباط دو مفهوم 
شده در يك جامعه، پايين است و در مقابل، سطح باالي فساد دركنيز آنجا كه كيفيت حكمراني، خوب باشد، سطوح فساد 

شش كشور با در نظر گرفتن اين موضوع، كتاب حاضر . دارد به كيفيت حكمراني ضعيف دولت در آن جامعهاشاره االصول علي
 متوسطحكمراني  كيفيت، كيفيت حكمراني ضعيف و سطح فساد باالشامل در سه دسته و مورد مطالعه خود را به صورت جفتي 
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در را  گانههاي سهدستهيك از اين و هر  كردهبندي طبقه ،پايينو سطح فساد  خوبكيفيت حكمراني متوسط، و و سطح فساد 
  :پردازدن نقاط ضعف و قوت آنها ميو به بيا دادهمورد كنكاش و تحليل قرار سه فصل مجزا، 

   و كنيابنگالدش ح فساد باال؛ الف) كيفيت حكمراني ضعيف و سط
نشان  كيفيت پايين پرداخته است وبا  نيِراد در دو دولت داراي ساختارهاي حكمبه فساد و مبارزه با فسافصل سوم كتاب، 

امري  ،دوانيده در حيات سياسي خود هستنددر كشورهايي كه دچار فساد سيستماتيك و عميقا ريشهمقابله با فساد دهد كه مي
از  وجود داشته باشند كه بتوانندمداران و يا بازيگران سياسي ماال تعداد بسيار اندكي از سياستكه احتاينو برانگيز است چالش
كه  حاليدر :دكنبيان ميو  دادهبنگالدش و كنيا نشان  دو مورد بررسي طريقرا از ، جمله فوق فصلبر بيايند. اين  اين چالشپس 

 حكمرانيهاي مشابهي از معضالت با مجموعههر دو  ،دارند ولي به طور كلي هم خيلي تفاوت با ،در بسياري جهاتاين دو مورد 
  اند.مواجه بوده
. اول، كنديك سري مسائل را بازگو مي پايين است،ر آنها دكيفيت حكمراني رد كشورهايي كه در مو ،كنيا و بنگالدشتجربه 

باال به از هاي نفع برجسته، تالشافراد ذي "جلب رضايت"بدون سياسي وجود دارد.  يك بعداينكه در مقابله با فساد، همواره 
 يك مسئله. مبارزه با فساد طبق تعريف، خورندبسيار بد شكست ميو  به صورت حتمي ،سازي حيات سياسيپاكبراي پايين 

رباره بهترين گفتگو دبراي  ،المللي و فعاالن خيرخواه مبارزه با فسادهاي بينهاي سازمانسياسي است. بسيار بعيد است كه تالش
موفقيت  بايافته قدرت تازهاغلب نهادهاي دهد كه د. تغيير وقتي رخ ميبه همراه داشته باشبا خود بتواند تغييري واقعي  اقدامات
آن دسته از منافع به سر ديگرش و  بوده مذكورنهادهاي هاي آلايدهيك سر آن، ز مسير پرخطر عبور كنند؛ مسيري كه بتوانند ا

ين موضوع، دن اشبراي مشاهده نحوه عمليوجود دارد.  قصد تاثيرگذاري بر اين صاحبان منافعكه شود ختم مي بازيگران سياسي
، مات ثبت نامشاخص خوبي است. متقاعدكردن همه احزاب براي پيروي از الزا ،باتي بنگالدشموفقيت جزئي كميسيون انتخا

 كهاين بوده با اين تقاضا  دو حزب اصلي اين كشور بدون ترديد، دليل موافقت .دروتوجهي به شمار ميقطعا دستاورد قابل
تصويب قانون حق همچنين . ه استگفتفهم براي اين احزاب سخن ميگفتگو با آنان بوده و با زباني قابلخواستار ، كميسيون

و  2009در سال يس كميسيون اطالعات سو تأ 2011قبت از افشاگران در سال ، قانون مرا2009دسترسي به اطالعات در سال 
اي از اجراي مفاد و مقررات آنها به وضوح، نشانهدر  عملي موجود هايرغم دشواريعلي ،2007كميسيون حقوق بشر در سال 

باشد، اساسا داشته كليدي  تواند نقشيمياي كه در نبرد با فساد بوده است. از اين رو مسئلهبرداشتن در مسير درست گام
در بنگالدش دچار  تا حد زيادي انين جديد مبارزه با فساد و ...هاي مبارزه با فساد، قونكردن درباره آن است. آژانسصحبت

تري در زمينه مبارزه با سبك اقدامات، سازگار است. فساد موضوع ادبياتانتظارات كه به ميزان بااليي با امري  اند؛شكست شده
  .است با انتظاراتمطابق ، تا حد زيادي اين زمينهدر تجربه بنگالدش و  باالتري دارندقيت فساد وجود دارند كه شانس موف

دهه گذشته پر از حرف و سخن راجع به مبارزه با فساد و به طرزي نااميدكننده، تقريبا خالي از عمل در اين عرصه  اما، در كنيا
وجود آورده تغييرات به  سريانجام يكرا درباره يد اي از امشايد بارقه ،2010اسي جديد در سال تصويب قانون اس .استبوده 
اثر پايدارتري عمال ممكن است  ولي، نپرداخته است مبارزه با فسادبه طور مستقيم به موضوع مذكور قانون اساسي حاليكه رد. باشد

ولي نسبت كه هنوز به صورت آزمايشي است  حاليدرنيز آزادي اطالعات گرفته در راستاي انجام اقدامات باشد.داشته بر فساد 
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اينكه نخبگان سياسي كنيا  آيد.تر به نظر ميبسيار نويدبخش ،در طي دهه گذشتهشده تصويب خيلي از مقررات مبارزه با فساد به
كند كتمان را تواند اين واقعيت نمي ،در ظاهر، عقيده زيادي به بخش اعظم گفتمان نظري درباره چگونگي مقابله با فساد داشتند

اند. دهتهديد ديده باشند؛ قوانين سيستم را رعايت نكر در خطرشده در اين كشور، هرگاه منافع خود را كه صاحبان منافع تثبيت
كند. هرچند را تهديد نميمنافع آنها  و اصال استكه تغيير، به نفع كل كشور اين موضوع متقاعد كرد باره بايست دراين افراد را مي

هنوز در  ي كهكشور برد مبارزه با فساد در كنيا است؛بخش مهمي از نولي  ،ان دارد اين موضوع، ناخوشايند به نظر بيايدكه امك
  اين زمينه به پيروزي دست نيافته است.

  كره جنوبي و لهستان ب) كيفيت حكمراني متوسط و سطح فساد متوسط؛
، اين دو كيفيت حكمراني هستند. دارارا شود ميخوانده  "صالحيت حكمراني"كره جنوبي و لهستان، درجه نسبتا خوبي از آنچه 

. ها، كمتر خوب بوده استها خوب و در ساير حوزهآميخته به نكات خوب و بد بوده و عملكرد كره و لهستان در برخي حوزه
ولي اين مسئله  ،رودمان عمومي در هر دو كشور كره جنوبي و لهستان به شمار ميفساد همچنان به عنوان ويژگي غالب گفت

هايي مدل ،در نتيجه، هر دو دولت هاي بعضا چشمگير اقتصادي بگيرد.پيشرفت نيل بهرا در  هايشاندولتنتوانسته است جلوي 
 از اين رو، ممكن ساخته است. ،اقتصاديو توسعه كه سطوح چشمگيري از فساد را دوشادوش رشد  اندبه تصوير كشيدهرا 

نشان  ،(شاخص درك فساد) CPI هاي داده و هم WGIهاي دشوار است. هم داده ،ارزيابي پيشرفت در كره جنوبي و لهستان
 بهگستره اين بهبودها، ديگر آشكار نيست. به ميان بيايد، برخي مالحظات آماري پاي ولي وقتي دارند بهبود شرايط دو كشور از 

و ترديد زيادي نسبت به ادعاهاي  شك داشتهمدارانشان، نسبت به سياست هاكشور اينشهروندان توان گفت كه طور قطع مي
  سازي زندگي عمومي دارند.  مداوم آنها در زمينه تالش براي پاك

اين  اند.مشابهي بودهمبارزه با فساد هاي خودشان به دنبال اجراي سازوكارهاي به شيوه ،مداران در هر دو كشورسياست
كه پيشرفت لهستان در آن، مسلما از است اي حوزهآژانس مبارزه با فساد،  اند.بعضي اوقات نتايج كامال متفاوتي داشته سازوكارها

و هرچند  اندباال بودهآژانسي براي مبارزه با فساد افراد رده تأسيس و استفاده ازبه دنبال كشور هر دو كره جنوبي بيشتر بوده است. 
CBA ) (ن ابزاري در دستان اوبه عن و كار خود را آغاز نمود ،هاي بسياربا بحث و جدل لهستاناداره مركزي مبارزه با فساد

توانست به صورت ميكم كه دستبه سازماني شد تبديل لي آرام آرام گرفت ومورد انتقاد قرار ميبسيار  ،حزب حاكم وقت
 ديگر به محض ادغام با نهادهاي) آژانس مبارزه با فساد( ACAمتفاوت است و  ،در كره جنوبي داستان .باشد تاثيرگذار ،جزئي

اما اينطور نبود و اين نهاد توانست لهستان  CBA در مورد تغييرات باشد. انجامديگر نتوانست نيرويي واقعي براي  ،2008در سال 
  .ايجاد كنددر زمينه مقابله با فساد در لهستان را اي، تحوالتي حداقل تا اندازه

عملكرد نسبتا چشمگيرتري از لهستان  ،كره جنوبي در زمينه توانمندسازي شهروندان براي مشاركت فعاالنه در مبارزه با فساد
. در ن زمينه ندارندبه ورود فعاالنه در اي يتمايلرسد كه مي كنند ولي به نظرداشته است. شهروندان لهستان، فساد را محكوم مي

گاه دادند ولي مشاركت جامعه مدني در اين مبارزه، هيچفساد انجام مي پيرامونهاي زيادي ، احزاب لهستان بحث2000طول دهه 
به مشغول  ،هاي مبارزه با فسادNGOاز  ايقابل مالحظهدر كره جنوبي تعداد  ،در همين خالل خيلي فراتر از سطح كالم نرفت.

فشار  ،وزرا يگويافزايش پاسخ در جهتآنها  محيط سياسي را تغيير دهند. مشترك،تالش با ند تا ابودهگذاران همكاري با سياست
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 اند.بودهاين كشور سياست  عالم تجارت با ميان دنيايخواستار شفافيت بيشتر در ارتباطات  به طور قدرتمنديو كنند ميد روا
 "هاچائبول"دنياي تاريك تسلط  ،اند ولي در حال حاضربه طور كامل و صددرصدي موفق نبودهها، NGOواضح است كه اين 

  است.اوضاع سابق تر از كم روشندست بر كره،
 رسيد كه نخبگان سياسيبه نظر ميواقعا اين طور . بعضي اوقات هستندبسياري جهات، نااميدكننده  دركره و لهستان  موارد

به عبارت اين كه يا است به ندرت پايدار مانده  ،اين اشتياقولي . زيادي به اصالحات مبارزه با فساد دارنداشتياق  ،اين دو كشور
 WGIشده ناهمگون منجر به بهبود محسوسي در چارچوب مبارزه با فساد نشده است. اين امر در نمرات ثبتدر واقع ديگر، 

 خيلي به دردوتاب مبارزه با فساد، شايد اين است كه سخنان پرآب ،شايان توجهيابد. يكي از نكات ور بازتاب ميهر دو كش
ولي پس از انتخابات، به )، 2000در اواسط دهه » حزب قانون و عدالت لهستان« PiSمثل مورد بخورد (كارزارهاي انتخاباتي 

 و اين موضوع، شدواقعي در لهستان انتظاراتي غيرباعث ايجاد  PiSشود. هاي موثر مبارزه با فساد ميندرت منجر به اتخاذ سياست
 بگوييم،تر (يا بهتر شود كه انتظارات، پايينغالبا وقتي حاصل مي ،داد. پيشرفتاصالحات اساسي آن را همواره ناچيز نشان مي

تحليل مورد بحث قرار داده، هاي خود را سياست ،دارد ايمقابلهحالت كمتر كه ها بتوانند در فضايي باشد و دولت تر)واقعي
  و نهايتا ارائه نمايند. نموده

  آلمان و بريتانيا ج) كيفيت حكمراني خوب و سطح فساد پايين؛
در حاضر . نخبگان دهدادامه مي برخوردار هستند ،خوبيهاي حكمراني كه از زيرساخترا با آلمان و بريتانيا خود بحث كتاب، 

، تا كه فساد ندبودبر اين باور دانستند و مي درباره فساد گفتمان عمومي از وجودنياز بي ،كشورشان را تا حد زياديها، اين دولت
هيچگاه اينطور البته . است)رايج بوده  ،تا همين اواخر در بسياري از كشورهاي غربي(اين باور  تحت كنترل است حد زيادي

در بخش اعظمي از دوره پس ولي  ،شودربط در نظر گرفته بيموضوعي كه وجود فساد در اين كشورها، رد شده يا است نبوده 
كل،  درولي  دهدميطلبي افراد بد، رخ تا حد زيادي به خاطر منفعتديدند كه اي ميبه چشم مسئله را، فساد از جنگ جهاني

در جامعه، غالب و  "انجام كار درست"و فرهنگ  ،هاي نظارتي، تمكين از قانونبوده و سيستممجموعه كلي جامعه دچار فساد ن
اما به انجام اصالحات در اين دو كشور وجود دارد، واقعي همچنان ترديدهايي درباره تعهد  كهحال در عين  .اندبودهحاكم 

هاي چشمگيري هنوز با چالش وي آنهاكه هر د هرچند، استكرده پيدا  بهبوددر ساليان اخير اين دو دولت  مشكالتبسياري از 
  در زمينه فساد مواجه هستند.

در زمينه پيشگيري از  ،به طور كلي اين دو كشورهاي متفاوتي قرار دارند. چارچوب نهادي قوي در موقعيت ،بريتانيا آلمان و
ابزارهاي مقتضي براي برخورد با آن را در  ،حداقل از لحاظ نظري در صورت بروز فساد،د و نكنخوب عمل مي ،وقوع فساد

 ياختالف ، روبرو هستندهاي مشخصي در مبارزه با فسادچالشبا ، دو كشورهاي لتكه دو ايندر مورد اختيار دارند. با اين همه، 
  تا تغييرات بنيادين.است دقت و ظرافت  مستلزمها، بيشتر حل اين چالشنيست ولي راه

تر بوده است. آلمان دست به روزآمد كردن زيرساخت اساسي مانهاي بريتانيا از آلقانوني، تالش هاياز نظر تقويت زيرساخت
بنا شده است.  ،موجود قبل قانوني خود زده است ولي اين اقدام، تا حد زيادي به صورت تدريجي بوده و مستقيما بر قوانين از

روزآمد نكرده بود در چارچوب قانوني مبارزه با فساد خود را به مدت چيزي نزديك به يك قرن،  ،اين واقعيت كه بريتانيا
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گويي مالي، آلمان از . از نظر ارائه شفافيت بيشتر در حوزه پاسخدخيل بود ،هاي قانوني اخير اين كشورتر شدن نوآوريراديكال
وكار آلمان كه به مدتي طوالني هاي قابل توجهي از دنياي كسبكه بخشاست آشكار گرديده اين امر، تر بوده است. بريتانيا فعال

دچار مشكالتي جدي در  گرفتقرار ميدر خارج، مورد تحسين هم هم در داخل كشور و  ،اشخاطر كارايي و اثربخشي به
وكار و نيز تكاليف ها، باعث ايجاد تغييراتي در فرهنگ كسبترين نامهاي مرتبط با برخي از بزرگو رسوايي استحوزه فساد 

خواري بريتانيا) (قانون رشوه UKBAهاي اين كشور شده است. تصويب ركتبه ش ،قانوني پيگردتحميلي ناظران و مسئوالن 
هرچند كه ناگزير،  ،خوب در اين عرصه، سوق داده است به سمت صف نخست صاحبان اقداماترا  اين كشور، 2010در سال 

  .شودشكن احساس زمان خواهد برد تا تاثيرات اين قانون صف

نكرده است و  آمادهاندازي يك آژانس مبارزه با فساد خود را براي راه ،كه هيچ يك از اين دو كشور رسيداين طور به نظر مي
رسد كه مجموعه ابزارهاي نظري مبارزه با ميبه نظر . ي براي وقوع اين كار وجود داردپايين قرار معلوم، در آينده نيز احتمالاز 

كه  چرا؛ شودمي مطرح آلمان و بريتانيا ر حد همين چيزي باشد كه برايدهاي داراي كيفيت حكمراني خوب، فساد براي دولت
اي كه با انجام كارهاي و آن دسته از تغييرات ريشه داشتههايي از اين قبيل، به طور كلي فعاليت خوب و مناسبي نهادها در دولت

هاي نخيتي ندارد. شايد بهتر باشد كه ايدهالساعه همراه هستند با شيوه حكمراني كنوني آنها سعجوالنه و اخذ تصميمات خلق
هايي كه در زمره كيفيت در دولتتغيير تدريجي زيرا  .كنار گذاشت در اين دسته از كشورها را فعال ACAمرتبط با ايجاد 

  .بيشتري داردموفقيت گيرند، همواره احتمال مي حكمراني خوب قرار
ها در آلمان و بريتانيا منجر به اين شده است كه كارمندان دولتي، رفتار اخالقي خود را مورد ناپذير رسواييجريان تقريبا پايان

از طريق  ساعته24ايم (يعني پيدايش اخبارهاي بازنگري قرار دهند. با توجه به تغييراتي كه اخيرا در زمينه رسانه شاهد بوده
ي اگونهمداران به نگاري تحقيقي، اين امر نبايد باعث شگفتي باشد. شغل سياستي جديد) و ظهور روزنامههااي از كانالمجموعه

تواند به كار وي خاتمه (با توجه به اينكه حتي يك توئيت ميگيرد ، در پست سياسي عالي و حساسي قرار مياست كه وقتي فرد
برخورد  ،مداران هم باالخره به يكي از موانع. حتي توانمندترين سياستدبزنحتي براي يك روز هم نبايد خطايي از او سر دهد) 

مداران به شد نتايج اين بازنگري در خويشتن را حس كرد. سياستبه سختي مي 2000خواهند كرد. با اين وجود، تا اواخر دهه 
اي پارلماني بود كه نمايندگان پارلمان بريتانيا هپس از ماجراي هزينهتنها كم در بريتانيا، اند ولي دستتر شدهايطور قطع، حرفه

. وسعت تخطي و ه استهايي نبوددرگير چنين چالشاما، به طرز بنيادين، دست به ارزيابي مجدد رفتارهايشان زدند. آلمان 
ين مسئله و اكردند ه هيچگاه فكرش را هم نميدرازي نمايندگان پارلمان بريتانيا، چنان باعث ترس و وحشت آنان شد كدست

تحليل  از اين روكه به وضوح، براي افكار عمومي قابل پذيرش نبود باعث شد كه نمايندگان به بازنگري رفتار خويش بپردازند. 
هاي نخست دهد كه فرايندهاي نرم و در موقع لزوم سخت، و مديريت مبتني بر اصول اخالقي، از اولويتمورد بريتانيا نشان مي

، تصوير كلي آلمان و بريتانيا، تصويري آميخته به نكات خوب و ن بستر حكمراني خاص است. با اين همهكشورها در اي برنامه
سال  15تغييرات بنيادين در زمينه مبارزه با فساد انجام نداده است اما در طول  جهت انجاميك از آنها تالشي  بد است. هيچ

د. اين شوميتفاوت باعث ايجاد است كه  به وجود آمده ا و رفتارهاهرات و نيز در نگرشدر قوانين و مقر گذشته، تغييراتي
بهترين شرايط ممكن قرار گرفتن در اما از سوي ديگر، چون  ،باشدهمخوان با انتظارات ما  ،در سطح قابل قبولي تواندميموضوع 

  ارزشي نداشته باشد. نيست، باعث نااميدي بسياري از افراد نيز خواهد شد. اما قطعا اين گونه نخواهد بود كه
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  گيرينتيجهبندي و جمع

 انتظار همانطور كه ؟شوندموثر واقع مي ،تحت چه شرايطي، انواع مشخصي از راهبردهاي مبارزه با فسادپرسش كتاب اين بود كه 
در اينجا  شدهبا اين همه، تحليل ارائه  .وجود ندارد پرسشاست كه مجموعه جواب موجز و گويايي براي اين  بديهي، رودمي
 كمراني اهميت دارد و فقط در صورت، حزمينهروشن است كه در اين  .داشته باشد نكات مفيدي را براي ما به همراهتواند مي

  موفقيت خواهند داشت. ي برايشانس ،ا فسادهاي مبارزه بسياست نسبت به بستر حكمراني است كه حصول فهم مناسب
چه حال ؛ كاري مبارزه با فساد را مورد پذيرش قرار دهندبرنامهمداران بايد سياست ين،هاي با كيفيت حكمراني پايدر دولت
شده از سوي برخي مطرح. پيشنهادهاي هاي خويش منظور كننده بدون اعالم علني، آن را در برنامهچ ،را علني كننداين پذيرش 
وجود دارد كه افزايش مشاركت شهروندان، تقويت نهادهاي ايجاد نموده و شواهدي قوي را در اين حوزه ، ديد بهتري انديشمندان

متقاعدكردن افراد ند شد. چالش موجود، خواهدر شرايط هاي جدي باعث ايجاد تفاوت ترش حاكميت قانوننماينده دولت و گس
به  شانظ منافعحفدر  هاي مبارزه با فساد، خلليراي سياستاست كه اجدرباره اين موضوع شده در سيستم داراي منافع تثبيت

در  نفعاالن مبارزه با فساد خوش نيايد؛ چرا كه عملكرد بد اين افراد ذيبه مذاق فعامر . ممكن است اين آورد دوجود نخواه
 مبارزه با فساد است. آميزيتراهبرد موفق گونهاين موضوع بخشي اساسي از هربا اين حال،  دانند.را دقيقا ميگذشته 

، پيچيدگي دارند. اندازههمين  تاكم اما دست ند،اي ديگربه گونهها ، چالشكيفيت حكمراني متوسطداراي سطح  هايدولت در
تجاري و رجال  سرانظاهر اساسي در چارچوب قانوني و روابط ميان كه چطور تغييرات به ه استمورد كره جنوبي نشان داد

به ميزان  هاي مفسدانهو اقدام شدهي مشغول هاي فرععاليتعالي باشد ولي در واقعيت، تنها به ف ،تواند روي كاغذسياسي مي
دشواري  ،بار ديگراين كشور توان انكار كرد ولي را نمي كرهدر . وقوع پيشرفت داشته باشندطبق روال عادي خود ادامه  ،بااليي

با مورد  واضحيهاي . مورد لهستان نيز داراي شباهترا به اثبات رساند براي پذيرش واقعي تغييرات ،نفعمتقاعدكردن افراد ذي
شان، هاي با كيفيت حكمراني خوب، به جايگاه كنونيرسيدن رژيمكه اين نكته شايد خالي از لطف نباشد كره است. يادآوري 

و  مستقيم، اندهپيمودپيشرفت مسيري كه اين دسته از كشورها براي ها زمان برده است. معموال ها و در برخي موارد، قرندهه
خواهيم ، اقتصادي كنوني قرار دهيم -تغيير اجتماعي در حال به سرعتاگر اين نكته را در كنار شرايط سرراست نبوده است. 

  د.طلبميهاي نسبتا نوپا، وقت زيادي را هاي حكمراني براي كشورهاي داراي دموكراسيايجاد زيرساختپذيرفت كه 
دو نكته شايان ذكر وجود دارد.  ،(مثل آلمان و بريتانيا)كمترين مشكالت را در زمينه فساد دارند در مورد كشورهايي كه اساسا 

خيالي متعاقب آن نسبت به خطرات موجود در زمينه فساد) را (به دليل مغرور شدن و بي يك، رضايت خاطر از عملكرد خود
به بايد به برجستگي و اهميت باالي مسائل مرتبط با فساد، و با توجه  كردتلقي  ،به عنوان يك موضع سياستي معقولتوان نمي
قرار ظاهر ناچيز بهحتي اي از اتهامات وعهمد دستخوش مجتوانهاي بريتانيا ميدر اندازه كه چطور كشوريتوجه نمود  مسئلهاين 
نسبت به خوبي  ،هاو دولت پيدا كردهبيش از هر زمان ديگري اهميت  "انجام كار درست"اخالقيات و در حال حاضر، . بگيرد

هايي كه حيات سياسي جامعه را دچار امكان وقوع چنين رسواييبه منظور تقليل هاي نهادي ها و حفاظنامهتنظيم آيينبه لزوم 
باقي بمانند. چيزي كه زماني  ،تغييرتوانند به صورت ثابت و بيهاي مبارزه با فساد نمي. دو، چارچوبآگاه هستند ،كننداختالل مي
يك از زماني ديگر، اثرگذار نباشد. هيچيك دوره در  شايد، موثر واقع شده است آور)(بعضي اوقات با سرعتي شگفت در گذشته
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امر، چيز  اينتوان گفت مياند. البته ، نشان ندادهنخبگان سياسي در بريتانيا و آلمان، خود را مشتاق به انجام تغييرات بنيادين نهادي
ند و به طور ابر اوضاع شده حاكمهايي هستند كه در طول زمان، . كشورهاي اين طبقه، داراي چارچوبآنچنان بدي هم نيست
به حركت هايشان، هنوز هم مجبور اي است كه به آنها محول شده است. ولي اين كشورها و چارچوبكلي، اين همان وظيفه

 مواقعرود؛ به طوري كه در حياتي به شمار مي ايمسئلهاوم از اثربخشي چارچوب نهادي، . حسابرسي مدهستندمطابق با زمان 
و محدود ، شوك ناشي از بروز غيرمنتظره يك رسوايي بزرگ، كوچك در نتيجه آنو داد صورت را تغييرات كوچكي بتوان الزم، 

ها، نامهآيينمتناسب بودن ست. حصول اطمينان از خوب ا ،كه براي كل جامعه امر نه تنها براي طبقه سياسيباقي بماند. اين 
 در غير اين صورت،يندي جاري و پيوسته باشد. بايد فرآمي هداف مدنظربا اهاي قانوني و ... خالقي، موقعيتهاي اچارچوب
  اشند.توانند بدتر بمينيز كه بعضي اوقات حتي از آنچه قبال وجود داشت  شودنشان داده ميهاي ناخودآگاهي واكنش

هاي ممكن براي انجام از گزينه هاييفهرستوع به تدوين شر ،اندودهرا درك نم حكمرانيانديشمنداني كه اهميت كيفيت 
اي مالحظهبه طور قابل ،اشحكمرانيبه كيفيت براي هر دولت، بسته  هافهرستهاي اين ترين گزينهمناسب. اندكردهاصالحات 

 در عمل ،گرفته شوندبه كار  ي نامناسبيا در زمان اي نادرست واگر به شيوه ،از اصالحات واع خاصيان خواهند بود. متفاوت
 "حكمرانيمباني "كه  استهايي با دولتسازگار به طور كلي  امراين  بگذارند. بر جاي حكمرانيتوانند اثراتي منفي بر كيفيت مي

به آن نگاه  اهميت دوم در درجهولي به صورت يك مسئله  ،داردفساد وجود در آنها و هرچند كه  اي دارندبه اندازه كافي منطقي
سازوكارهاي مبارزه با فساد، بيشترين احتمال هاي خاصي از فرايندها و رسد مجموعهمينظر شود. با توجه به اين، به مي

بخشيدن قدرت ،گوييپاسخو داراي تفكيك قواي روشن و فرهنگ شفافيت  هايتاثيرگذاري را داشته باشند. ممكن است دولت
ها مدعي اين دولت شده مدنظر قرار دهند.هاي مطرحبزه رسيدگي بهمبارزه با فساد مستقل و قدرتمند را براي  هايبه آژانس
كاري به لحاظ سياسي، مصالحه امورشانو  شده احترام گذاشته ،در جايي كه به حكومت قانون ،هاييكه چنين آژانس هستند
 ،از اين به بعد اقدامات مفسدانهشود: مي ارسال ،. اينجاست كه پيامداشتخواهند بسيار بيشتري تاثيرگذاري احتمال  شودنمي

گويي مالي احزاب سياسي و تقويت پاسخ مجالممكن است  ي داردخوب حكمرانيكه كيفيت  آنجاييشد. ديگر تحمل نخواهد 
بودجه حزب  تأمينمثل تر مسائلي فضا را براي بررسي سياسي دقيق اين موضوع، ؛وجود داشته باشدنيز ساير بازيگران سياسي 

قوانين  .كندباز مي ،اندبرانگيز بودهبحث هاي گذشتهاز زمانكه  هاي سياسيبودجه فعاليت تأمينو نقش بخش خصوصي در 
بودن آزادكه به  واقعا كار خود را انجام دهند توانندميهايي در دولتتنها  ،هاي جديد ناظر بر اقدامات سياسيدجديد يا نها

  .عتماد داشته باشنداو ايمان  ،حكمرانيچنين حيطه اختياري از  تأميني بازيگران مستقل برا
ها بد ها خوب ولي در ساير حوزهخي حوزهدر براينكه يا كنند (خوب عمل نمي ،هايي كه تا به اين اندازهدولتالزم است 

رفيت اندكي از ظ"كه  هاييها يعني دولتهاي مختلف فهرست مبارزه با فساد نگاهي بيندازند. اين دولتبه بخش) كنندعمل مي
نظارت پارلماني  كه به فرايندهاي دارندنياز به اين  ،هستند "متوسط" ،حكمراني، از لحاظ و متعاقب آن "پذيرندرا مي حكمراني

را در  هاوق رسانهتقيم براي تصميماتشان داشته باشند، حقسنمودن مسئوالن به صورت مگوترشدت ببخشند، سعي در پاسخ
اختيارات يندهاي اداري را تسهيل كنند و به طور كلي از ميزان اد بهبود دهند، فرآشده در زمينه بروز فسبررسي ادعاهاي مطرح

بلكه خواست براي تالش و  ،نمودن دولت نيست ، درخواست براي كوچكهند. اين امر طبق تعريفمسئوالن بكا دلبخواهي
  گويي در امور دولتي است.افزايش شفافيت و پاسخ
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 تمركزمها متفاوت از مسائل و چالش كامالاي مجموعه روياحتماال بايد  ،"ضعيف" حكمراني رژيم با هايدولتدر نهايت، 
با داليل كار م و آغاز نمودن غيرمستقي يك رويكرداتخاذ "شايد  ،فسادحجم كاستن از به چگونگي پاسخ  ،. در اينجاشوند
 مشكالتبلكه نبرد با دامنه وسيعي از ساير  ،صرفا مقابله با فساد نيست ،اين رويكردالبته هدف  ضعيف باشد. حكمراني "ايريشه

ترين يراستاي بهبود اساسهاي كوچك در شامل مهيا كردن گام ،عملمقام در اين رويكرد احتماال . است حكمرانيمربوط به 
 احتمالبه همان اندازه  ،هاي آشكار مقابله با فسادپويشزيرا كه  ؛كندمنطقي جلوه ميكار، . اين باشددولت  حكمرانيعناصر رژيم 

 ، خيلي اوقات تبديل به ابزاري در دستانهاييپويشد. در حقيقت چنين نيز وجود دار شاننگرفتننتيجه امكان، آميز بودنيتموفق
تغييرات ايجاد در زمينه كه كرد خواهند نمود پيدا حرارتي سخنان پربه صورت صرفا اين كه يا  ت شده وافراد صاحب قدر

وندي در شدن دارد و مشاركت شهرنياز به تقويتدر اين شرايط،  ت قانونيماكحشوند. ميليتي ناچيز باعث فعامالحظه قابل
در اين شود. بسياري از اصالحات موجود داده د ترويج باي )با اينكه شايد اين مشاركت در ابتدا كوچك باشد( فرايندهاي سياسي

در ند؛ اينجاست كه به مسئله فعاليت جمعي اي همراهدشواربا ، طور خاصي در اجراستند و هم به هم به نوعي بنيادين ه ،زمينه
است كه چيزهاي زيادي براي از مستلزم حمايت افرادي  ،اصالحات بنياديناينكه خوريم (يعني برميترين شكل آن، كامل
نچه كه در بستر س، كوچك باشند و تمركز زيادي بر آمقيابايست به لحاظ مي در اين كشورها هاي پيش روراه .دادن دارند)دست
  .داشته باشند است راي ويژگي بلندمدتاو لزوما د بودهدستيابي قابل ،ملي

  در يك نگاه هاي مبارزه با فسادكارو سازو حكمرانيكيفيت  -جدول 
 هاي پيشنهادي مبارزه با فسادروش  حكمرانيكيفيت   سطوح فساد

  ضعيف  باال
گويي؛ تثبيت منشور هاي مشاركت و پاسخاستقرار حاكميت قانون؛ تقويت نهاد

 اقتصادي قوه قضائيه؛ اجراي اصالحات در سياست شهروندي؛ استقالل

  متوسط  متوسط
افزايش نظارت پارلماني و افزايش  هاي اقتصادي،زدايي و اصالح سياستتمركز

  بخشي مديريت عموميكارايي و اثر

  خوب  پايين
گويي مالي؛ افزايش آگاهي مردم هاي مبارزه با فساد؛ تقويت پاسخكردن آژانسداير

  باالتشويق تعهد و التزام به رشوه نگرفتن؛ تعقيب قانوني افراد ردهو مقامات؛ 
  

 راهكارها

از  كشوركه  به اين نكته توجه كرد، ابتدا بايد نهاد در زمينه مبارزه با فسادبه منظور ارائه پيشهمانطور كه پيشتر عنوان گرديد، 
 هاي، رويكردكتابوع آن است كه بر اساس استدالل اين اين موض علت. به طور كلي در چه وضعيتي قرار دارد ،لحاظ حكمراني

هاي مبارزه با فساد سياستالزم است كه و تحت تأثير متغيرهاي مختلف،  نيست،الزاما شبيه يكديگر  ،مبارزه با فساد كشورها
هاي كه استفاده از دادهرسد . به نظر مي)ترين اين متغيرها، كيفيت حكمراني استكه يكي از مهم(متفاوتي در كشورها اجرا شود 

، ايده خوبي باشد. با نگاهي به هاكشور) براي يافتن كيفيت حكمراني و سطح فساد در WGIهاي حكمراني جهاني (شاخص
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خوب؛ متوسط؛ يا ضعيف  هاي حكمراني،در زمينه شاخص كشوريك يابيم كه اوضاع شش بعد اين شاخص، به روشني در مي
  است

  :شودارائه مي به شرح ذيلفساد، در زمينه مبارزه با كتاب رهاي پيشنهادي راهكادر پايان، برخي از 
تفاوت نبودن مردم نسبت به بي :ها)(با تاكيد ويژه بر نقش رسانه گويي مسئوالنتقويت مشاركت مردمي و پاسخ ) 1

از تاثير فراواني در كاهش هرچه بيشتر فساد  گمانبيهاي مفسدانه ها در پوشش خبري كامل اقدامو آزادي رسانه ،فساد
 در جامعه برخوردار خواهد بود.

دهند. از نمايندگان را تشكيل مي پارلمانگذاري، وظايف نظارت در كنار قانون به طور معمول :افزايش نظارت پارلماني ) 2
 در برابر فساد و مفسدان بپردازند.نظارت، بيشتر به دفاع از جامعه حوزه رود كه هم در حوزه تقنين و هم در انتظار مي

در  دادگستريبرخورد بدون تسامح  :و تحقق كامل شعار برابري همگان در برابر قانون استقرار حاكميت قانون ) 3
كند كه هزينه  ارسالمفسدان  اين پيام را برايتواند درشت ميدانه به اصطالحباال و هاي مربوط به افراد ردهپرونده

 بيشتر از آن چيزي باشد كه انتظارش را دارند. ارتكاب فساد، شايد

كه دولت، متصدي  بحثي در اين زمينه وجود نداردديگر تقريبا  :سياست اقتصاديدر اصالحات  انجامتمركززدايي و  ) 4
بخشي افزايش كارايي و اثر هاي بيشتر حركت نمايد. اين امر باعثواگذاريسوي به  ،ترخوبي نيست و بايد هرچه سريع

 شود.مي مديريت عمومي

هاي وارد بازيبرخورد با افراد فاسد را به هيچ وجه نبايد  :دستگاه قضايي كشورطرفي و افزايش كارايي تأكيد بر بي ) 5
به شمار هايي نيز از جمله اقدامقانوني زايد و حذف تشريفات ها سياسي نمود. تسريع در رسيدگي به پرونده جناحي و

 د.نكمك نماي اوضاعند به بهبود نتواكه ميروند مي


