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مخاطبان پیشنهادی گزارش 
دفتر مقام معظم رهبری؛ مجلس شورای اسالمی؛ قوه قضائیه؛ نهاد ریاست جمهوری؛ کلیه      

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ً
وزارتخانه ها و واحدهای متبوعه آنها و مشخصا

پیام های کلیدی گزارش
کید صرف بر  شــاخص ادراک فساد: مهم ترین شاخص بین المللی مبتنی بر افکارسنجی با تأ       

اختالس و ارتشاء؛
سازمان شفافیت بین الملل: مهم ترین سازمان بین المللی ارائه دهنده تصویر فساد در کشورها؛        
عدم توجه به موقعیت های خاص اقتصادی و سیاسی کشورها در رتبه بندی سازمان شفافیت        

بین الملل؛
واقع شدن کشورهای نوردیک، در صدر کشورهای برخوردار از حداقل فساد سازمان شفافیت        

بین الملل؛
انجام سیاســت گذاری ها در عرصه مبارزه با فســاد بر مبنای رویکردهای پیشــگیرانه بجای        

مجازات؛ 
توجــه به رویکرد همراه نمودن مردم در امر مبارزه با فســاد و فضای مطالبه گری به واســطه        

ظرفیت های باالی سازمان های مردم نهاد و ایجاد فرصت های بسیار رسانه ها.

گزینه های سیاستی موجود
لزوم طهارت اقتصادِی پرسنل کلیه نهادها علی الخصوص صاحبان پست ها و مدیران؛        

لزوم تعریف پژوهشی جامع به منظور شناسایی شاخص هایی همه جانبه در به تصویرکشیدن        
میزان فساد واقعی کشورها؛ 

استفاده از تجارب عملیاتی و موفق سایر کشورها در عرصه مبارزه با فساد؛       
مقررات زدایی و در اولویت قرارگرفتن اصالح و تدوین قوانین در جهت تدوین قانونی واحد،        

دقیق و در حداقل زمان ممکن در عرصه مبارزه با فساد؛
برخورد دقیق و متناسب با جرم، سریع و بدون هیچ¬گونه اغماض با مفسدان؛        

تعبیه روزی خاص در کشــور بنام روز ملی مبارزه با فســاد در راستای احیا و فرهنگ سازی        
بیشتر این مهم در سطوح حاکمیتی و غیرحاکمیتی؛

همراه نمودن افکار عمومی و برخورداری از حمایت آحاد جامعه و فضای رســانه ای کشور با        

متولیان امر مبارزه با فساد. 
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     خالصه اجرایی   
ارائه اولین آثار نظری و بررســی های تجربی در زمینه فســاد به دهه 1970 برمی گردد؛ از آن 

زمان به بعد، فساد به عنوان یکی از اصلی ترین مباحث در زمینه پیشرفت حکومت ها مورد توجه 

قرار گرفته است.  

به صورت کلی افزایش ســطح فســاد و عدم مقابله به موقع و جدی با مسببین و عامالن آن، 

ضمن در مظاّن اتهام قراردادن نیروهای ســالم و پاک دست حکومت ها، ناکارآمدي سیاست ها، 

بي انضباطي هاي اقتصادي و اجتماعي و افزایش دلسردي آحاد جامعه را به دنبال دارد؛ همچنین 

مســیر پیشــرفت اقتصادی را منحرف کرده و آن را به سمت ساختارهاي رانتي و زیرزمیني سوق 

مي دهد؛ فلذا پیشــگیری از وقوع فساد و بهبود شــرایط جامعه از این منظر، امری مهم قلمداد 

 منوط 
ً
می شود؛ این در حالی است که ویلیام تامسون مشهور به لرد کلوین1  بهبود شرایط را صرفا

به اندازه گیری شــاخص مورد نظر و ارتقاء آن عنوان نموده است. از سوی دیگر به منظور افزایش 

گاهی  گاهی مردم نســبت به عملکرد مســئوالن، پیرامون مبارزه با فســاد و همچنین افزایش آ آ

مسئوالن عالی رتبه کشورها از میزان پیشرفت دستگاه های مختلف در مبارزه با فساد و در نهایت 

جهت ایجاد تصویر روشن و همه جانبه از میزان فساد در کشور، تعیین شاخص هایی که نمایانگر 

وضعیت کشورها در این رابطه باشد، امری ضروری و منطقی است2. 

در همین راستا نوشتار حاضر درصدد اســت مهم ترین شاخص مبتنی بر افکارسنجی به نام 

شاخص ادراک فســاد را که اصلی ترین متولی انتشار آن در سطح بین المللی، سازمان شفافیت 

بین الملل است، با هدف شناسایی و دستیابی به راهکارهای موفِق کاهش فساد جهت بومی سازی 

و پیاده سازی آن در سطح کشور مورد بررسی قرار دهد؛ بخش اول این نوشتار به تشریح شاخص 

ادراک فســاد؛ و بخش دوم آن به رصد کلی این شــاخص طی سه سال اخیر اختصاص خواهد 

داشت؛ در بخش ســوم و چهارم به ترتیب وضعیت کشور ایران از منظر شاخص ادراک فساد و 

بررسی روند آن در برخی کشورها ارائه خواهد گردید؛ بخش نهایی این نوشتار )بخش پنجم( به 

ارائه یافته ها و توصیه های سیاستی خواهد پرداخت.  

1 William Thomson, 1st Baron Kelvin
همدمی خطبه سرا، ابوالفضل، » فساد مالی: علل، زمینه ها و راهبردهای مبارزه با آن »، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1383.  2
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شاخص ادراک فساد1  مهم ترین شاخص بین المللِی مبتنی بر افکارسنجی و بیانگر میزان فساد در کشورها با 
کید بر نوع ذهنیت و تصور متخصصان و نخبگان جامعه در خصوص میزان رشوه و اختالس میان تصمیم گیران  تأ

و سیاست گذاران آن جامعه می باشد.
این شاخص هر ساله توسط سازمان شفافیت بین الملل2  و در آستانه سال نو میالدی و با هدف انگیزش بخشی 
و ترغیب بیشــتر دولت ها به اتخاذ رویکردهای مؤثر در مقابله با فســاد منتشر می شود و پیشینه نخستین انتشار 
آن به سال 1995 و با هدف اولیه تأسیس مبارزه با فساد برمی گردد3 . شاخص ادراک فساد، ذیل مقیاس صفر تا 
ده یا صفر تا صد رتبه بندی می شــود و برخورداری یک کشور از میزان باالتر آن، داللت بر فساد کم تر دارد؛ این 
شاخص ترتیبی است و برخورداری یک کشور از رقم باالتِر آن، صرفا بیانگر آن است که آن کشور در امر مبارزه 

با فساد از سایر کشورها موفق تر بوده و در جایگاه برتری قرار دارد. 
کرمن7 )2004( و سونسن  مطالعاتی نظیر اندوینگ4)2004(، وبر5 )2005(، گالتونگ6 )2005(، رز – آ
و رنینکا8 )2005( در راســتای نقد این شــاخص صورت گرفته؛ از طرفی خانم تینا ســورید9  نیز در چهارمین 
همایش مبارزه با فســاد در برزیل)مورخ ژوئن ســال 2005(، مقاله خود را در نقد جهان شمول بودن شاخص 
ادراک فســاد ارائه داده که نقدهای وی نسبت به سایرین، مشهورتر است10 ؛ مبتنی بودن بر دو مصداق اختالس 
و رشــوه، عدم وجود تعریف مشــخص و مصادیق واحد فساد میان کشــورها و حتی میان کشوری، مبتنی بودن 

بر ادراک شخصی افراد و جریانات اجتماعی و ترتیبی بودن اهم انتقادات وارده به شاخص مذکور بوده است. 
خاطرنشان می سازد شاخص های نسبت رشوه11)در این شاخص، تمایل و گرایش فعاالن تجاری و اقتصادی 
به پرداخت رشوه مورد ارزیابی قرار می گیرد.(، تجارت بین الملل12  )در این شاخص، کشورها بر اساس آن میزان 
از مبادالت بازرگانی که شامل فساد مالی یا پرداخت های مشکوک باشد، رتبه بندی می شوند.( و گزارش رقابت 
جهانی13  )این شاخص، میزان پرداخت های اضافی خالف قانون برای اخذ مجوز صادرات و واردات، تشخیص 
و تعیین مالیات و دریافت وام را مشــخص می کند.( از دیگر شــاخص های بین المللی مبتنی بر افکارســنجی 

هستند که به اندازه شاخص ادراک فساد از شهرت مکفی برخوردار نیستند. 

1 Corruptions Perception Index (CPI)
2 Transparency International organization

سازمان شفافیت بین الملل، سازمانی غیردولتی بوده که در سال 1993 تأسیس شده و دفتر اصلی آن در برلین کشور آلمان واقع شده است.  3
4 Andving
5 eber
6 Galtung
7 Rose-Ackerman
8 Svensson and Reininka
9 Tina Soreide

10  عطایــی، امیــد، ســعید توتونچــی، وضعیــت شــاخص های فســاد در ایــران و ســایر کشــورها، دفتــر مطالعــات اقتصــادی مرکــز پژوهش هــای 
مجلــس شــورای اســامی، 1386، ص 13.

11 Bribe Ratio
12 Business International
13 Global competitiveness Report
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بخش دوم: رصد کلی شاخص ادراک فساد طی سه سال اخیر )بخش دوم: رصد کلی شاخص ادراک فساد طی سه سال اخیر )20192019 -  - 20172017((

ســازمان شفافیت بین الملل از سال 2017، عملکرد 180 کشــور جهان در امر مقابله با فساد را از 
منظر شــاخص ادراک فســاد رتبه بندی و اعالم کرده اســت؛ آخرین گزارش و رتبه بندی منتشرشده از 
سوی این ســازمان مربوط به سال 2019 و مأخذ کلیه جداول تدوین شــده این بخش می باشد. نتایج 
بررســی های ارقامی اعالمی از سوی این سازمان حاکی از آن است که طی سال های 2019 – 2017، 
قریب به 70 درصد کشورها نمره ای کم تر از 50 گرفته اند1؛ از سوی دیگر متوسط باالترین و پایین ترین 

نمره دریافتی طی سال های مذکور، به ترتیب 88 و 9.3 بوده است2. 
در جدول 1، فاسدترین کشورها طی ســال های اخیر از منظر سازمان شفافیت بین الملل به نمایش 

درآمده است: 
ین کشورهای جهان طی سال های 2019 – 2017  جدول 1: فاسدتر

            مأخذ: جدول سری های زمانی منتشرشده سازمان شفافیت بین الملل در سال 2019
همان طور که در جدول 1 مالحظه می گردد، کشــور سومالی طی سال های 2019 – 2017، در میان 
180 کشور جهان و مورد بررسی واقع شده توســط سازمان بین المللی شفافیت، فاسدترین کشور بوده 
و در آخرین جایگاه واقع شــده است )رتبه بندی کشــورها توسط این سازمان بدون توجه به شرایط ویژه 
کشورها انجام می پذیرد(. در ادامه سه کشور اول موفق جهان در عرصه مقابله با فساد طی سه ساله اخیر 

در قالب جدول 2، نمایش داده خواهد شد: 
ین کشورهای جهان طی سال های 2019 – 2017 جدول 2: کم فاسدتر

جدول 2 بیانگر آن است که کشور دانمارک بر اساس شاخص های سازمان بین المللی شفافیت 
طی سه ساله اخیر از حداقل فساد، در میان 180 کشور برخوردار بوده است؛ بر اساس ترجمه 

گزارش سازمان شفافیت بین الملل با موضوع تجربیات مبارزه با فساد در کشورهای نوردیک بخش 
محاسبه پژوهشگر  1

همان  2
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مربوط به این کشور، مقامات سیاسی و اجرایی عالی رتبه در این کشور سطح زندگی متوسطی                     
دارند؛ برخورداری دانمارک از این جایگاه در حالی است که اعـضای پارلمان3 و احزاب سـیاسِی                 

این کشـور، الزام قانونی مشـخص جهت آشکارسازی دارایی های خود ندارند؛ هـمچنین کـارمندان 
شاغل در نهـادهای دولتی و خـصوصی این کشور، از حمایت همه جانبه جـهت اقـدام به افـشاگری4  

برخوردار نیستند. 
در همان گزارش به برخورداری فنالند از یک سیستم کیفری توانمند جهت مقابله با فساد در سطوح 
گاه سازی  باال و دادســتان های شاغل مستقل از هر نهاد اشاره شده؛ و بر نقش کمک رسانی رسانه ها در آ
کید شده اســت. در فنالند نیز خأل الزامات  عمومی و تســریع در امر رســیدگی به پرونده های فساد تأ

قانونی در راستای حمایت مکفی از افشاکنندگان وجود دارد.  
 
ً
خاطرنشــان می سازد دو کشــور )دانمارک و فنالند( از پنج کشور واقع در شــمال اروپا اصطالحا

نوردیک5 )مشــتمل بر کشورهای دانمارک، فنالند، ایسلند، نروژ و ســوئد( همان گونه که در جدول 2 
مالحظه گردید، در فهرســت سه کشور برتر مبارزه با فساد قرار گرفته اند؛ دیگر کشورهای این منطقه نیز 

در عرصه مبارزه با فساد، جایگاه بسیار خوبی داشته اند )جدول 3(.
جدول 3: وضعیت شاخص ادراک فساد در کشورهای نوردیک طی سال¬های 2019 – 2017

همان طور که در جدول باال مشــاهده می گردد 80 درصد کشــورهای عضو منطقه نوردیک )به جز 
ایســلند( موفق به دریافت رتبه های تک رقمی در امر مبارزه با فساد شده اند؛ کارشناسان علت موفقیت 
کشورهای منطقه نوردیک در این عرصه را سطح باالی حس منفعت عمومی و آموزش عنوان می کنند.

3 Members of Parliament
4 Whistleblowing  
5 Nordic Countries
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بخش سوم: وضعیت ایران از منظر شاخص ادراک فساد طی سه سال اخیر )بخش سوم: وضعیت ایران از منظر شاخص ادراک فساد طی سه سال اخیر )20192019 -  - 20172017((

      هــر چنــد نحــوه گــردآوری اطالعــات مــورد اســتفاده منتــج بــه نتایــج منتشرشــده توســط ســازمان 
ــر  ــه عــدم لحــاظ موقعیت هــای خــاص اقتصــادی و سیاســی )نظی ــا توجــه ب ــل ب شــفافیت بین المل
ــاد در  ــی فس ــزان واقع ــی را از می ــل توجه ــات قاب ــران، انحراف ــر ای ــورها در آن نظی ــا( کش تحریم ه
کشــورها زمینه ســاز می شــود لیــک ایــن بخــش بــه ارائــه وضعیــت ایــران از منظــر شــاخص ادراک 
فســاد طــی ســال های 2019 – 2017 اختصــاص دارد؛ در ادامــه و در جــدول 4، نمــره و رتبــه کشــور 

طــی ســال های مذکــور آمــده اســت:
جدول4: وضعیت ایران از منظر شاخص ادراک فساد طی سال های 2019 – 2017

ــا  ــان ب ــره 26 همزم ــن نم ــا گرفت ــال 2019( ب ــت )در س ــن وضعی ــاس آخری ــر اس ــران ب ــور ای کش
کشــورهای آنگــوال، بنــگالدش، گوآتمــاال، هنــدوراس، موزامبیــک و نیجریــه، رتبــه 146 را از میــان 
180 کشــور جهــان بــه خــود اختصــاص داده؛ ایــن در حالــی اســت کــه در ســال پیــش از آن، ایــران 
بــا داشــتن نمــره 28، رتبــه 138 را داشــته اســت کــه حکایــت از 8 پلــه نــزول رتبــه و 2 نمــره کاهــش 
دارد؛ ایــن در شــرایطی اســت کــه در ســال 2017 رتبــه ایــران130 و نمــره آن30 بــوده اســت؛ ایــن 

مطلــب در نمــودار شــماره 1 بــه نمایــش درآمــده اســت: 
 

نمودار 1: رتبه ایران از منظر شاخص ادراک فساد طی سال های 2019 – 2017

ــال 2017  ــور از س ــی در کش ــش عموم ــاد بخ ــیر فس ــه س ــود ک ــوان نم ــه عن ــوان این گون ــذا می ت فل
تــا 2019، صعــودی بــوده )یــا اینکــه رونــد مقابلــه و مبــارزه بــا فســاد بخــش عمومــی بــا تاکیــد بــر 

اختــالس و رشــوه در میــان مقامــات دولتــی در ســه ســال اخیــر رونــد نزولــی داشــته( اســت.
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بخش چهارم: شاخص ادراک فساد در برخی کشورهابخش چهارم: شاخص ادراک فساد در برخی کشورها

1.هندوستان 
مبارزه با فســاد در هندوســتان ســابقه اي طوالنــي دارد و نقطــه عطف آن به مبارزات ضد فســاد 
ماهاتماگاندي1 رهبر فقید آن کشــور برمی گردد؛ در ســال های اخیر و از ابتدای دوره نخســت وزیری 
نارندرا دامورداس مودی2)2014( هر چند نمره و رتبه این کشــور در ســازمان شفافیت بین الملل رشد 
چندانی نکرده )در جدول زیر نمایش داده شــده است.( لیکن کارشناسان معتقدند اقدامات گسترده ای 

در راستای جلوگیری از بدترشدن فساد در این کشور و تثبیت اوضاع صورت گرفته است.
جدول 5 : وضعیت هندوستان از منظر شاخص ادراک فساد طی سال های 2019 – 2017

اهم اقدامات و خط مشــی های صورت گرفته در این کشور از ابتدای ســال 2014 تاکنون در زمینه 
فسادستیزی را می توان به صورت زیر فهرست نمود:

شفافیت در فعالیت بانك ها، شرکت هاي خصوصي و ترویج معامالت دیجیتالي؛       
بکارگیــری قوانین و برخورد محکم و جدی و در عین حال ســریع قوه قضاییه با متخلفان و        

بدون توجه به جایگاه، نفوذ و روابط سیاسی؛
اراده جدی مسئوالن و سیاست گذاران:       

اتخاذ سیاســت  غیرمتعارف مقابله با پول فاســد در ســال 2016؛ در این راستا   o  
پول هــای رایج قدیمی آن کشــور، فاقد اعتبار اعــالم گردید؛ مبادله آنها و دریافــت پول های جدید از 

بانک ها، پول های با منشأ نامعلوم را مشخص و امکان فرار مالیاتی را به حداقل می رساند.
مقابله با بنگاه هاي اقتصادی مشــکوك )کاغذی(؛ در این راســتا مقام هاي ارشد   o  
حقوقي و مالیاتي بکارگرفته شــدند؛ بنا بر اعالم مودی، در ســال 2017 دولت موفق به شناسایی300 

هزار شرکت کاغذي گردید که از این میان به عنوان نمونه 400 بنگاه، دارای یک آدرس مشابه بودند.
اعمال اصالحات و تصویب نســخه جدید قانون پیشــگیري از فســاد3  در سال   o  

.2018
شناســایی و پیگیری حســاب هاي کالن در داخل و منشــأ درآمدي صاحبان این   o  

حساب ها.

2.سنگاپور 
کشور ســنگاپور با مســاحت قریب به 722 کیلومتر مربع، کوچک ترین کشور جنوب شرقی آسیا 
اســت؛ برنامه های ضد فساد در این کشور از اوایل دهه60 میالدی در رأس کار قرار گرفته به گونه ای که 

1 Mohandas Karamchand Gandhi
2 Narendra Damodardas Modi
3 Prevention of Corruption Act
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متوسط نمره آن بر اساس نمرات اعالمی سازمان شفافیت بین الملل، طی 8 ساله 2012 تا 2019، 85                   
)جزو کشــورهای برخوردار از حداقل فساد( بوده؛ در جدول زیر نمرات و رتبه های موجود 8 ساله این 
کشــور در سازمان شفافیت بین الملل بر اساس جدول سری های زمانی منتشرشده این سازمان در سال 

2019، به نمایش درآمده است:
جدول 6: وضعیت شاخص ادراک فساِد کشور سنگاپور طی سال¬های 2019 - 2012

مأخذ: جدول سری های زمانی منتشرشده سازمان شفافیت بین الملل در سال 2019
مدل مبارزه با فساد در کشور سنگاپور را می توان در مجموع مشتمل بر مؤلفه های زیر عنوان نمود:

عزم جدی سیاست مداران در امر مبارزه با فساد؛       
تدوین قوانینی ســخت گیرانه برای سیاســت مداران و خانواده های آنــان مبنی بر عدم امکان        

بهره گیری ایشان از منابع عمومی؛
اعمال مجازات سنگین و بدون تسامح برای خاطیان بدون هیچ گونه اغماض؛       

بهره گیری از آخرین ابزارهای روز مبارزه با فساد بین المللی؛       
گزینش کارمندان بر اساس شایسته ساالری؛       

انجام کلیه خدمات دولتی )به جز بازکردن حساب( به صورت الکترونیک؛       
آموزش در حوزه فساد و مصادیق آن؛       

الزام پاسخگویی کلیه نهادها و ارگان ها به آحاد جامعه؛       
فعالیت هیأت تحقیق اقدام های فاســد به عنوان واحدی مستقل عالوه بر فعالیت واحدهای        

مربوط به این امر در سازمان های دولتی و خصوصی؛ 
بهره گیری از سرمایه های اجتماعِی سازمان های مردم نهاد؛          

حمایت کامل دولت از نهادهای مبارزه با فساد؛       
خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه؛       

مقررات زدایی.       

3.کره جنوبی
در جدول زیر نمرات و رتبه های موجود 8 ســاله این کشور در سازمان شفافیت بین الملل بر اساس 

جدول سری های زمانی منتشرشده این سازمان در سال 2019، به نمایش درآمده است:
جدول 7: وضعیت شاخص ادراک فساِد کشور کره جنوبی طی سال های 2019 - 2012
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همان طور که مالحظه می گردد، نمره این کشور در سال 2019 در قیاس با سال 2017 رشد 5 
پله ای داشته؛ همین امر ارتقاء رتبه این کشور در عرصه مقابله با فساد، از 51 به 39 را سبب شده 

)12 پله صعود( که به نقل از مرتضی سلطانپور ابیانه کارشناس مسائل کره )1397(، گسترش            
مطالبه گری عـموم مردم به واسطه افزایش سیاست های آموزشی و حمایت سازمان های مردم نهاد و     

نیز گسترش صنایع الکترونیک و دیجیتال تأثیر بسزایی در آن داشته است؛ خاطرنشان می سازد سیستم 
دولت الـکترونیک کره جنوبی یکی از پیـشرفته ترین سیستم های جـهان بوده و هرگونه فعالیـت اداری 

کارکنان دولت، فقط و فقط از طریق این سیستم امکان پذیر است.

4.گرجستان
با عنایت به سند چشم انداز بیست ساله  جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 مبنی بر دستیابی ایران 
به جایگاه اول، علمی و فناوری در ســطح منطقه  آسیای جنوب غربی که مشتمل بر گرجستان می شود، 
مطالعه این کشــور می تواند مورد توجه قرار گیرد. این در حالی اســت که سازمان شفافیت بین الملل، 
کشور گرجستان را شــاگرد اول مبارزه با فساد معرفی کرده؛ همچنین در سال 2010 این کشور بهترین 
فسادشکن در جهان4  نام گرفته؛ بنیاد هریتیج در سال 2017 اقتصاد این کشور را در جایگاه سیزدهم از 

میان 177 کشور مورد بررسی خود در جهان معرفی کرده است5. 
کشور گرجســتان از سال 2003 و پس از تغییرات سیاسی )فسادهای گسترده در آن کشور حتی در 
میان پلیس گرجستان، زمینه ساز آن بوده(، مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار داده است؛ نکته قابل 
توجه آنکه در دو سال ابتدایی )2005 – 2003(، این کشور سیاست تحمل صفر6 را )با وجود آنکه باور 
و پذیرش آن توسط آحاد جامعه بسیار سخت بود( به جد، دنبال و پس از آن تاکنون روند مقابله با فساد 

وضعیت متعادل تری به خود گرفته است.  
پیش از ســال 2003 شهروندان گرجســتانی پرداخت رشوه را الزمه انجام بســیاری از امور خود 
می دانســتند؛ از سوی دیگر عدم وجود شفافیت در روند خصوصی سازی و دخالت انگیزه های فردی و 
گروهی در اعطای قراردادهای بخش عمومی مهم ترین عوامل زاینده فســاد با ریشه دولتی در آن کشوره 
بوده¬اند. بر مبنای گزارشات این سازمان، این کشور در سال 2000، از میان 102 کشور مورد بررسی 
)با داشــتن نمره 24 از 100( در رتبه 85 )تقریبا جزو کشورهای برخوردار از حداکثر فساد( قرار گرفته 
بوده؛ این درحالی اســت که در ســال 2016 و با ثبت نمره 57 در میان 176 کشــور مورد بررسی، در 
جایگاه 44 قرار گرفته اســت. خاطرنشان می ســازد. در ادامه عوامل مهم موفقیت این کشور در کاهش 

فساد فهرست گردیده است:
شفاف ســازی روند خریدهای بخش عمومی و اصالح سیســتم مناقصه های بخش عمومی        
4 The best corruption-buster in the world
5 2017 Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, Available from: http://www.heritage.org    /index/
ranking.
6 Zero Tolerance
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از طریق ســایتی واحد و مشخص )شــرکت کنندگان در مناقصات دولتی تنها از این مجرا می توانند در 
مناقصات شرکت کنند و مدارک مربوط به مناقصات برگزار شده نیز برای اطالع عموم و رسانه ها به طور 

کامل قابل مشاهده است(؛
افزایش نظارت قانونی و عمومی از طریق ایجاد نهادهای ناظر بر معامالت و عملکرد دولت؛       

بهره گیری از پیشــرفته و بروزترین ابزارهای بین المللی در مراکز مهم بالقوه مستعد فساد نظیر        
گمرک؛

بهبود فضای کســب و کار به واســطه کاهش زمان انجام فرآیندهــای ادارای به حداقل زمان        
ممکن و حذف واسطه های انسانی در انجام امور اداری و مالی؛

سیاست زدایی از قوه قضائیه و فراهم سازی بسترهای الزم به منظور مستقالنه عمل نمودن آن؛       
مقررات زدایی؛       

تشــکیل آژانس بین  نهادی مبارزه با فســاد در ســال 2008 )ترکیب اعضا شامل نمایندگان        
وزارتخانه های مختلف و نمایندگان برخی از بخش های خصوصی( با هدف رصد اقدامات دســتگاه ها 
و نهادهای عمومی مبارزه با فساد و اطمینان از صحت عملکرد قوه قضائیه در برخورد با مصادیق فساد؛

تأســیس دفتر خبرگان کشوری در ســال 2011 با هدف نظارت بر مخارج دولت و نهادهای        
عمومی؛

کاهش تصدی دولت در رسانه ها؛       
حذف سیاست چندنرخی؛       

ارتباط مستمر مراکز مقابله با فساد با نخبگان فکری، مراکز مطالعاتی و دانشگاهی؛       
ارزیابی سیاســت های ابالغی مبارزه با فساد توسط اســاتید، کارشناسان مراکز مطالعاتی و        

دانشگاهی و ارائه نظرات مشورتی؛
رصد و تعیین میزان انحراف برنامه های اجرایی از سیاست¬های ابالغی؛        

استفاده از ظرفیت ســازمان های مردم نهاد در اعتمادســازی و باورپذیری مقابله با فساد در        
افکار عمومی؛

تصویــب برخی قوانین نظیــر قانون جزایی7)تعریف مصادیق فســاد اقتصــادی و اداری(،        
قانون نهادهای نظارتی ملی8)تضمین اســتقالل کمیســیون های نظارتی و عدم برخورداری ایشــان و 
خانواده هایشــان از هرگونه منافع اقتصادی مســتقیم و غیرمســتقیم(، قانــون آزادی اطالعات9)به جز 
اطالعاتی که انتشــار آن به موجب قانون ممنوع شــده یا مربوط به حقوق شخصی و یا اسرار تجاری و 

بازرگانی است( و تصویب قوانین در حوزه دولت الکترونیک10)تحول در نظام اداری سنتی(؛

7 The Criminal Code
8 Law on National Regulatory Authorities
9 freedom of information (FOI)
10 E-government (electronic government)
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تشکیل شــورای هماهنگی بین دولتی مقابله با فساد11)شــورای مقابله با فساد( و با حضور        
نمایندگانــی از نهادهای مدنــی و غیردولتی نظیر کانون وکال و اتاق بازرگانی در ســال 2005 به عنوان 

باالترین و مهم ترین نهاد دولتی در زمینه مقابله با فساد اقتصادی؛
تدوین و انتشار سند واحد استراتژی مقابله با فساد12  در سال 2005 و عدم انتشار اسناد        

موازی توسط دیگر نهادها؛ نکته قـابل ذکر آنکه این سند بر اساس اقتضائات زمانی و با گـذشت       
ایام، نیازمند اصالحاتی است. 

بوروکراســی زدایی و کاهش ســهم هزینه های دولتی از تولید ناخالــص داخلی به حدود 4        
درصد؛

اصالح ساختار بودجه نویسی در راستای کوچک سازی و واقع بینی؛       
مقابله با فساد سیاسی13؛ شفاف سازی منابع مالی احزاب سیاسی و رقابت های انتخاباتی.       

یکا 5.امر
بر اساس گزارشات سازمان شفافیت بین الملل، رتبه این کشور طی سال های 2017 تا 2019 سقوط 
7 پله ای داشــته؛ در جدول زیر نمره و رتبه این کشور در ســال های 2012 تا 2019 به نمایش درآمده 

است:
یکا طی سال های 2019 - 2012 جدول 8: وضعیت شاخص ادراک فساِد کشور امر

علیرغم اینکه اقتصاد امریکا، یکی از بزرگ ترین اقتصادهای دنیا به شــمار می رود لیک این کشــور 
همان طور که در جدول باال مالحظه می شــود، به لحاظ فساد جایگاه چندانی ندارد؛ یکی از دالیل این 

امر را می توان مساحت گسترده و سختی کنترل فساد در این کشور عنوان کرد. 
نکته قابل توجه در قانون این کشــور، تدوین قانونی به نام قانون حفاظت از افشاگر )رسواکننده( در 
ســال 1863 است14  که به واسطه آن عالوه بر اینکه افشاگر در پناه قانون قرار دارد دولت امریکا موظف 
اســت درصدی از جریمه ای را که از فرد فاسد می گیرد به افشاگر بپردازد؛ همچنین به واسطه این قانون 
گاهانه ادعای دروغی نماید و اطالعات نادرســتی را در اختیار دولت قرار دهد، آن  چنانچه شــخصی آ

شخص مسئول دو برابر خسارت دولت به عالوه مجازات 2000 دالر برای هر ادعای کذب است.

11 Anti-Cpruruption Interagency Coordination Council
12 Anti-coruption Strategy
13 political corruption
14 Lincoln – law

بخش پنجم: یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستیبخش پنجم: یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی
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بخش پنجم: یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستیبخش پنجم: یافته ها، نتایج و توصیه های سیاستی
وجود فساد حتی به میزان اندک، شکاف میان مسئوالن و اقشار مختلف مردمی یا به عبارتی تضعیف 

ســرمایه اجتماعی را موجب می شود و به استناد بسیاری کارشناسان، تهدیدی اساسی برای موجودیت 

کشــور به شمار می آید؛ از سوی دیگر نرخ شاخص فساد، یکی از عوامل مهم زمینه ساز در شکل گیری 

نگرش کلی جهانیان از فضای کشــور است؛ این در حالی اســت که نبود شفافیت و قوانین صریح در 

کنار رویکردهاي بروکراتیك و جهت دار برخی مدیران ارشد، و نیز برخورداری برخی افراد از رانت های 

اطالعاتی و اقتصادی به عنوان اهم علل گســترش فساد در کشور مطرح بوده اند. بر همین اساس ضمن 

کید بیشتر بر اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه بجای مجازات متخلفین به منظور ممانعت از فساد بیشتر،  تأ

اتخاذ راهکارهای ذیل پیشنهاد می گردد: 

لزوم طهارت اقتصادِی پرســنل کلیــه نهادها علی الخصوص صاحبان پســت ها و مدیران؛        

استفاده از نیروی انسانی شجاع، کارآمد و پاک دست در هر سه قوا و کلیه دستگاه های حکومتی جهت 

مبــارزه با فســاد و الزام عملیاتی کلیه پرســنل علی الخصوص صاحبان پســت ها و مدیران به طهارت 

اقتصادی )اشاره شده در بیانیه گام دوم انقالب( و توجه اساسی به این مطلب در کلیه اقدامات و عزل و 

نصب ها؛

لزوم تعریف پژوهشی جامع به منظور شناسایی شاخص هایی همه جانبه در به تصویرکشیدن        

میزان  فساد واقعی کشورها؛ و ارائه آن به سازمان های بین المللی نظیر سازمان بین المللی شفافیت؛

استفاده از تجارب عملیاتی و موفق ســایر کشورها در عرصه مبارزه با فساد؛ در همین راستا        

بهره گیری از تجارب کشــورهای نزدیک به بافت فرهنگی، اقتصادی و سیاســی یا بر اســاس نزدیکی 

مؤلفه های سخت افزاری قدرت کشور نظیر جمعیت، مساحت و ... ضمن در نظر داشتن اصول اصلی 

نظام و انقالب )اتخاذ الگوی ترکیبی1(؛ در این راســتا بهره گیری از شیوه های مدرن حمکرانی و آخرین 

متدهای نظارت پیشنهاد می گردد. 

مقررات زدایی و در اولویت قرارگرفتن اصالح و تدوین قوانین در جهت تدوین قانونی واحد،        

دقیق و در حداقل زمان ممکن در عرصه مبارزه با فســاد؛ و برخوردار از حمایت کامل و همه جانبه کلیه 

نهادهای زیرمجموعه سه قوا؛ خاطرنشان می سازد زمان بر شدن تصویب قوانین در این عرصه، ابهاماتی 

را برای همگان به دنبال خواهد داشــت و یکی از عوامل کاهش بســترهای اعتمادساز در درون کشور و 

ابزاری جهت سوءاستفاده معاندان می باشد.

1 mixed model
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برخورد دقیق و متناســب با جرم، سریع و بدون هیچ گونه اغماض با مفسدان؛ این مساله در        

قالب ممنوعیت شدیِد مدارا با فریب گران اقتصادی در بیانیه گام دوم انقالب مورد اشاره قرار گرفته بود. 

تعبیه روزی خاص در تقویم ســاالنه کشور همچون 9 دسامبر2،  بنام روز ملی مبارزه با فساد        

در راستای احیا و فرهنگ سازی بیشتر این مهم در سطوح حاکمیتی و غیرحاکمیتی؛

همراه نمودن افکار عمومی و برخورداری حمایت آحاد جامعه و فضای رســانه ای کشــور با        

کرمن3  در کتاب فســاد و دولت؛ علت ها، پیامدها و اصالح  متولیان امر مبارزه با فســاد؛ ســوزان رز آ

این چنین عنوان می کند: فارغ از نوع و گســتره فساد دولتی، مقابله با آن از عهده دولت به تنهایی خارج 

اســت مسلم است که دولت می تواند با وضع قوانین مناسب شفاف سازی دیوان ساالری، برقراری نظام 

تنبیه و تشــویق و ده ها راهکار دیگر از سطح فساد بکاهد ولی در عین حال درگیرکردن فعال جامعه، چه 

از طریق مطبوعات آزاد و چه از طریق تســهیل فعالیت سازمان های غیردولتی و مهم تر از همه از طریق 

گسترش و تعمیق دموکراسی، دولت نخواهد توانست از عهده ریشه کنی فساد برآید. 

در همین راســتا نقــش ســازمان های مردم نهاد به مثابــه پل ارتباطــی میان مــردم و حاکمیت در 

قاعده مندنمودن تقاضاها و نظارت های مردمی در مقابله با مفاســد اقتصادی و پیشــگیری از آشفتگی 

اجتماعی ضمن افزایش اعتمادسازی و باورپذیری مقابله با فساد در افکار عمومی، می تواند بسیار قابل 

توجه است.  

در انتها خاطرنشان می سازد هر چند ایجاد ســامانه هایی نظیر سامانه گزارش گران فساد در سازمان 

بازرسی کل کشور و ایجاد سامانه های شفافیت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت پایلوت 

در راستای مبارزه با فساد، اقداماتی بسیار ارزشمند به شمار می رود، لیکن ارائه گزارشاتی مستمر از نحوه 

عملکرد این نهادهای تازه تأسیس جهت گسترش چنین سامانه هایی در کشور در راستای مبارزه با فساد 

امری ضروری به نظر می رسد.  

روز جهانی مبارزه با فساد  2
3 Susan Rose-Ackerman
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