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Abstract 
Corruption is a complex abnormality that weaken the democratic institutions and 
can marginize Good Governance. Combating corruption is one of the most 
important factors for establishment Good Governance. Actors such as 
government, private sector and civil society have function in combating 
corruption but between the mention actors the role of civil societies is very 
effective and efficient in compare with mentioned actors   .This study uses 
analytical – descriptive approach to analyze the role of special civil society in 
combating corruption in two countries, I.R. of Iran and Philippines.The findings 
of this study indicate that in the Philippines, specialized civil societies and 
nongovernmental organizations such as the "Citizens Concerned for Good 
Governance Establishment", "Entities for Government Procurement and 
Procurement", "Accountability and Transparency Network" and The Association 
of Thousands of Christians in Government are civil and non-governmental 
organizations active in the fight against corruption in this Southeast Asian 
country. At present, the fight against corruption in the Islamic Republic of Iran 
and its decision-making on prevention and combating it is carried out solely 
through the institutions of government and in parallel, though it has delegated 
its responsibilities to civil society organizations. But in terms of behavior 
compared to the Philippines and other countries, such as Singapore, which is 
much higher than the two countries mentioned above, there is a great gap 
between the specialized anti-corruption bodies and not only the such institutions 
have not established. 
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 چکیده
گردد و بدون شک فساد یک ناهنجاری اساسی است که باعث ضعف نهادهای مردم ساالر می

آورد. در مبارزه با فساد عوامل مختلفی از قبیل مشکالت زیادی را برای حکمرانی به وجود می 
با توجه به بیدولت، بخش خصوصی و جامعه   اما  طرفی جوامع مدنی و مدنی نقش دارند؛ 

می  فساد  با  مبارزه  در  آنان  مشارکت  دولتی،  غیر  قابلنهادهای  موفقیت  از  توجهی تواند 
تحقیق باشد.   نقش بررسی به تحلیلی – توصیفی روش از استفاده  با حاضر برخوردارمی 

ایران و فیلیپین می    با مبارزه در جامعه مدنی و غیر دولتی تخصصی  .پردازدفساد در کشور 
بیانگر این است که در کشور فیلیپین ، جوامع مدنی تخصصی و نهادهای  پژوهش این هاییافته

غیر دولتی از قبیل تشکل "شهروندان نگران برای استقرار حکمرانی خوب ابرا"، "نهاد نظارت بر 
و   پاسخگویی  "شبکه  دولتی"،  خریدهای  و  اقالم  عضو تهیه  هزار  انجمن  و"  سازی"  شفاف 

مسیحیان در دولت"، از نهادهای مدنی و غیردولتی فعال در زمینه مبارزه با فساد در این کشور 
منطقه جنوب شرق آسیا می باشند. در حال حاضر مبارزه با فساد در نظام جمهوری اسالمی 

صرفا از طریق نهادهای   ایران و تصمیم گیری و تصمیم سازی در مورد پیشگیری و مبارزه با آن
توسط  بسیار خوبی  قوانین  که  گیرد؛ هر چند  می  کاری صورت  موازی  به صورت  و  حاکمیتی 
مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده است و این قوانین نقش نهادهای مدنی و غیر دولتی  
را به رسمیت شناخته است اما از لحاظ ساختاری و رفتاری در مقایسه با کشور های جنوب 
شرق آسیا فاصله قابل توجهی وجود دارد و نهادهای مدنی و غیر دولتی تخصصی در مبارزه با  
حمایت  مورد  گذار  اثر  نهادهای  این  نقش  است  ضروری  و  ندارند  توجهی  قابل  نقش  فساد 
حاکمیت قرار گیرد و ضمن به رسمیت شناختن نقش این نهادهای تخصصی از این ساخنارها  

 اداری و اقتصادی استفاده گردد.نیز در مبارزه با فساد 
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Comparative Law Biquarterly 
 پژوهشنامه حقوق تطبیقی 

 مقدمه ١
اجتماعی، پیچیده  پدیده  یک  و   فساد  اقتصادی  سیاسی، 

وزیاد  باشد که در اکثر کشورها به میزان کمحتی امنیتی می
آسیب  .فساد  دارد  به  وجود  را  زیادی  وارد های  حکمرانی 

نهادهای  می  تحلیل  باعث  فساد  حقیقت  در  نماید. 
نماید و باعث گردد، رشد اقتصادی را کند میدموکراتیک می 

دولت می بی  به  ثباتی  انتخابات،  فرایند  تحریف  با  و  گردد 
نهادهای دموکراتیک، حمله می  از حاکمیت  بنیان  و  نماید 

سعه اقتصادی  نماید. با ازدیاد فساد، تو قانون جلوگیری می 
بازمی  رشد  "سرمایه از  دلسردی  موجب  و  گذاری ماند 

خارجی" دهه  ٢گردد می ١مستقیم  اواسط  از  فساد  ۱۹۹۰. 
مهمبه  از  یکی  سیاسی  عنوان  و  اقتصادی  مشکالت  ترین 

این   که  است،  گردیده  بدل  جهان  سرتاسر  در  کشورهای 
توسعه کشورهای  از  تعدادی  مشمول  غربی  مشکل  یافته 

بوده  هزینه  ٣است  نیز  جهانی  بانک  تخمین  اساس  بر   .
هرسال   در  دالر  میلیارد  هزار  حدود  در  فساد  جهانی 

 ٤باشد. می 

سالمت    یو ارتقا  یمبارزه با فساد اقتصاد   ضرورتبنا به 
، ستاد مبارزه با مفاسد  ۱۳۸۰ماه  دردهم اردیبهشت  یادار

بر اساس اساس یل گردی تشك  یاقتصاد  نامه مربوطه، د و 
ق اقدام  یاز طر  ی و اقتصاد  یمبارزه با فساد مال موظف به  

قوا همه به سه   یجانبه  مجرگانه  قوه  دو  و  یخصوص  ه 
گردید. ییقضا حدود ٥ه  باآنکه  این    ۱۴اما  فعالیت  از  سال 

می  می نهاد  نظر  به  دیگر  گذرد،  و  سازمان  این  رسد 
اند های متکثر در مبارزه با فساد اقتصادی نتوانسته سازمان 

را  خود  از  گونه به   وظایف  یکی  دهند.  انجام  شایسته  ای 
ترین دالیل عدم موفقیت نهادهای حاکمیتی در مبارزه  مهم

 
1 Foreign Direct Investment 
2UNODC, UNODC's Action against Corruption and 
Economic Crime, Countering corruptionby promoting 
transparency, integrity and accountability and by 
advancing equality, justice and development, 2012, p.5, 
available at: 
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption   
3 Ampratwum, E. F. (2008). The fight against 
corruption and its implications for development in 
developing and transition economies. Journal of Money 
Laundering Control , 11(1), 76-87. 
4 Ethan S. Burger and Mary S. Holland, Why the Private 
Sector Is Likely to Lead the Next Stage in the Global 
Fight against Corruption, Fordham International Law 
Journal, available at: 

با فساد، عدم تأسیس نهادهای مدنی تخصصی در مبارزه  
نقیصه چنین  و  است  اقتصادی  مفاسد  از با  یکی  ای 

آسیبمهم نهادهای  ترین  اثربخشی  و  کارآمدی  عدم  های 
اقتصادی بوده است. به باور   حاکمیتی در مبارزه با مفاسد

صاحب مفاسد  اغلب  مهار  و  پیشگیری  فرایند  نظران، 
رسد که اوالً راه اقتصادی در صورتی به سرمنزل مقصود می 

و روش منطقی و علمی برای تحقق آن انتخاب شود. ثانیاً  
یک عزم و اراده ملی در دو سطح حاکمیت و جامعه مدنی  

 برای پیاده کردن آن شکل بگیرد.

مهم م از  یکی  مدنی  جامعه  محورهای  شارکت  ترین 
به شمار می  این مشارکت، استقرار حکمرانی خوب  و  آید 

سازمان  آگاهانه،  حضوری  و  نیازمند  احزاب  آزادی  یافته، 
دیدگاهی  جمعیت از  و  بیان  آزادی  و  اجتماعات  آزادی  ها، 

یافته است که بتواند دیگر به معنی جامعه مدنی سازمان 
  ٦ن فعالیت  نماید.بر اساس قوانی 

های فساد مربوط به مقامات  که بیشتر پروندهازآنجایی 
شرکت و  می عمومی  خصوصی  مدنی های  جامعه  باشد، 

بی به  و  مستقل  بازیگر  یک  میعنوان  منافع  طرف،  تواند 
می  نمایندگی  را  نماید.  عمومی  محافظت  آن  از  و  نماید 

به رو جامعه مدنی می ازاین اثرگذارتواند  ی مبادرت  صورت 
های مرتبط با فساد نماید و فشارهای الزم  به افشای پرونده

را (به بخش خصوصی و دولتی)جهت اعمال اصالحات الزم  
نماید. عنوان    ٧وارد  به  فیلیپین  تطبیقی،  نوشتار  این  در 

کشوری که توانسته است گذار موفقیت آمیزی از دولت 
سیاسی   اجتماعی،  از  اعم  مختلف  ابعاد  در  و  محوری 

اقتصادی داشته باشد انتخاب گردیده است. در سه دهه  
اخیر جوامع مدنی حتی در قانون گذاری در مبارزه با فساد  
و نهادینه نمودن شفافیت نقشی اساسی را در این کشور  

http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?arti
cle=2034&context=ilj   

 وبگاه ستاد مرکزی مبارزه بامفاسداقتصادی،قابل دسترسی در: ٥
http://ww.nezarat.gov.ir   

6 ESCAP, What is good governance?, United Nations 
Economic and Social Commission for Asia and the 
Pacific, 2006, available at: 
http://www.unescap.org/sites/default/files/good-
governance.pdf   
7 CleanGovbiz, Civil society empowerment. From This 
work is published on the responsibility of the 
Secretary-General of the OECD, 2013, available at: 
http://www.oecd.org/cleangovbiz /CivilSociety 
Empowerment Draft.pdf  . 

http://www.unodc.org/unodc/en/corruption
http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2034&context=ilj
http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2034&context=ilj
http://ww.nezarat.gov.ir/
http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf
http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf
http://www.oecd.org/cleangovbiz%20/CivilSociety%20Empowerment%20Draft.pdf
http://www.oecd.org/cleangovbiz%20/CivilSociety%20Empowerment%20Draft.pdf
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برعهده داشته اند. چنین فرایندی موجب شده است که  
تعامل دولت فیلیپین با جامعه مدنی و بخشی خصوصی  

نماید به طوری که مهمترین اقدام این دولت  گسترش پیدا  
به عنوان دولتی غیر دخالت گرا، محدود و ناظر بر اقتصاد،  
موجب شده است که این کشور به کشوری پیشرفته در 
تمام ابعاد بدل گردد. در بحث انتخاب کشور فیلیپین عالوه 
و   توسعه  مورد  در  تطبیقی  مطالعه  به  نگارنده  عالقه  بر 

مود کشورهای جنوب شرق آسیا که در    حقوق توسعه در
حقیقت از این کشورها به عنوان اجراکننده خوِب قوانین 
براساس   که  ایران  کشور  از  عوض  در  و  گردد  می  یاد  بد 

درصد می باشد    ۲۰آمارهای بین المللی میزان اجرای قانون  
و در حقیقت می توان اصطالح اجرای بد قوانین خوب را  

انتخاب نمود.   در حقیقت در کشورهای جنوب  در مقابل 
افزون   روز  توسعه  دلیل  به  فیلیپین،  مانند  آسیا  شرق 
در  آنان  نقش  و  دولتی  غیر  و  مدنی  مختلف  ساختارهای 
ایجاد دولت محدود و ناظر، به نظر می رسد در بعد مبارزه 
با فساد می توان از تجربیات واقدامات این کشور در جهت 

 نمود.جلوگیری از آزمون و خطا استفاده 

اما سؤال اساسی اینجاست که نقش جامعه مدنی در  
چیست؟   فیلیپین  و  ایران  کشور  دو  در  فساد  با  مبارزه 

با به  مبارزه  در  ایران  مدنی  جامعه  اساسی  آسیب  راستی 
توان جامعه مدنی را در مبارزه  فساد چیست و چگونه می 

 با فساد کارآمد و اثر بخش نمود؟  

دنی در مبارزه با فساد،  در این مقاله ، نقش جامعه م
مقررات   و  متحد  ملل  سازمان  کنوانسیون  رویکرد  با 

گیرد و سپس دالیل  المللی و داخلی موردبررسی قرار می بین
فساد در ایران مورد واکاوی و آسیب شناسی قرار می گیرد  
و سپس یک بررسی تطبیقی اجمالی از نقش جامعه مدنی  

ایران و فیلیپین تخصصی در مبارزه با فساد در دو کشور  
 ارائه خواهد گردید. 

 
  ، قابل دسترس در تارنمای١٣٩٣دهخدا,علی اکبر، لغت نامه،   ١

www.vajehyab.com/ . 
  ،قابل دسترسی درتارنمای:٢٠١٤فرهنگ لغط المعانی،  ٢

http://www.almaany.com/home 
almaany.com/home.php  . 

 مفاهیم نظری تحقیق  ۲
 مفهوم فساد ٢٫١

فساد ازنظر لغوی دارای معانی مختلفی از قبیل؛ تباه شدن، 
های نادرست  ره از راهیل پول و مقام و غیتحص ١ظلم و ستم

فساد در اصطالح دارای تعاریف   ٢. باشدو سوءاستفاده، می 
قانون ارتقاء سالمت نظام    ماده یک  مختلفی می باشد، در

" هرگونه  تصریح گردیده است که:    و مقابله با فساد   یادار
فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا  

به  و حقوقی  عمداً  که  سازمانی  یا  جمعی  فردی،  صورت 
یا   مستقیم  امتیاز  یا  منفعت  هرگونه  کسب  باهدف 

قوانین و مقررات  غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض  
اموال، منافع،  به  را  یا ضرر و زیانی  انجام پذیرد؛  کشوری 
منابع یا سالمت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد 
نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختالس، تبانی، سوءاستفاده از 
اطالعات،   یا  امکانات  سیاسی،  اداری،  موقعیت  یا  مقام 

از منابع عمومی و انحراف    های غیرقانونیدریافت و پرداخت
تخصیص سمت  به  منابع  این  جعل، از  غیرقانونی،  های 

به  مال  و  اداری  سوابق  و  اسناد  اختفاء  یا  عنوان تخریب 
است". گردیده  تلقی  فساد   ٣فساد  دیگری  تعریف  در 

منافع  به  نفع  به  عمومى  قدرت  از  سوءاستفاده  عنوان 
است. گردیده  تعریف  م ٤شخصی  گی درمجموع  فت  توان 

انه است و در حقیقت فساد  یجوك رفتار رانت یكه فساد  
  یو دولت  یگران بخش خصوصین بازیب   یااقتصادی ، معامله

از طر كه  عمومیاست  ثروت  آن  به  به   یق  نامشروع  طور 
   شود.یل مینامشروع تبد یمنافع خصوص

 مفهوم جامعه مدنی ۲٫۲
ها ،  انجمنها،  توان گفت جوامع مدنی دربرگیرنده گروهمی 

تشکل و  به نهادها  كه  است  بررسهایی  نقد    یمنظور  و 
می مسئولیت  شكل  دولت،  حقیقت پذیری  در  گیرند. 

بهمی  مدنی  بین  توان گفت جامعه  واسطه  عنوان جامعه 
می  قرار  دولت  و  بخشمردم  و  به   ی گیرد  دولت  حساب  از 

های خود  احقاق حقوق مردم و آرمان   ی آید بلکه در پنمی 
خارج از ساختار    یی عنوان نهادهاجوامع مدنی به   باشد.می 

 .١٣٩٠قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله بافساد، مصوب  ٣
4 Anwar Shah and Mark Schacter: Look Before You 
Leap, IMF, finance and development department, 
2004, available at: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2004
/12/pdf/shah.pdf  

http://www.almaany.com/home%20almaany.com/home.php
http://www.almaany.com/home%20almaany.com/home.php
http://www.almaany.com/home%20almaany.com/home.php
http://www.almaany.com/home%20almaany.com/home.php
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2004/12/pdf/shah.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2004/12/pdf/shah.pdf
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اول حقوق  بازستاندن  درصدد  شهروندیدولت،  از   یه 
باشند. از دیدگاه نگارندگان، در بحث مبارزه با  حکومت می 

گردد یکی جامعه  فساد جامعه مدنی به دو گروه تقسیم می 
های  زمینه  در  فعالیت  به  حقیقت  در  که  عمومی  مدنی 

مانند احزاب و دیگر نهادهای مدنی که  مختلف می پردازد  
مسائل   انتخابات،  فساد،  از  اعم  زمینه  هر  در  توانند  می 
عمومی  موضوعی  هر  کلی  طور  به  و  سیاسی  و  اقتصادی 

  ی اظهار نظر و فعالیت نمایند در حقیقت در جامعه مدن 
ت قانون و  یدر چارچوب حاكم  ی ت مدنیعام هر نوع فعال

مربوطه صورت م نهاد  دیگری جامعه  یپذی اساسنامه  رد،. 
با فساد فعال  مدنی تخصصی است  که صرفا در مبارزه 
مفاسد  رشوه،  اخذ  از  اعم  موضوعی  هر  در  و  باشد  می 
اداری و دیگر موضوعات فساد محور فعالیت   اقتصادی و 
می نماید و اشخاص فاسد را از طریق محاکم دادگستری و  

ر این  با همراهی افکار عمومی  به چالش می کشد ، که د
مقاله، تمرکز بر جامعه مدنی تخصصی در مبارزه با فساد  

ای پاک و عاری  باشد که هدف اصلی آنان ایجاد جامعه می 
می  فساد  چالش  از  به  نیز  آنان  تأسیس  فلسفه  و  باشد 

مدنی   جوامع  ظرفیت  از  استفاده  با  فساد،  کشیدن 
 ی فه اصلیوظ یتخصص   یباشد. در واقع در جامعه مدنمی 

مدن م   ی نهاد  فساد  با  زیمبارزه  در  كه  مفصل یباشد  تر  ر 
 :١رندیگی مورد بررسی قرار م

 عام ی جامعه مدن ۲٫۲٫۱
حق میدر  مدنیقت  جامعه  گفت  برگیرنده    یتوان  در 

منظور است كه به   ییهاها، نهادها و تشكلها، انجمنگروه
مسئول  یبررس نقد  م  یریپذت یو  از  یگیدولت، شكل  رد. 

ن مردم و  یعنوان جامعه واسطه ببه   یاین رو جامعه مدن
م قرار  بخشیگی دولت  و  به   ی رد  دولت  نماز  د یآی حساب 

باشد.  یخود م یهااحقاق حقوق مردم و آرمان   یبلكه در پ
خارج از ساختار دولت در    ییعنوان نهادهابه  یجوامع مدن

اول حقوق  بازستاندن  شهروندیصدد  حكومت   ی ه  از 
  ی بر مبنا  یغالب جامعه مدن  یهایژگین ویباشند. بنابرای م

تواند شامل موارد ذکر  ی ساالر مشه دولت مدرن و مردم یاند
 شده در زیر باشد:

 ها، انسان  یدفاع از آزاد .أ

 
حکمرانی خوب و مبارزه با مفاسد  ،١٣٩٨ ،نظامبراتی، امیر  ١

اقتصادی «بررسی حقوق ضد فساد در نظام ملی و بین  
 .٢٣٤المللی»،تهران انتشارات مجد، ص. 

 ت حقوق شهروندان؛ یرعا . ب
انجمن .ج گروهوجود  و  نهادها    یاجتماع  یهاها، 

 خودجوش و اثرگذار؛ 
 خشونت؛ یت و نفی گسترش عقالن .د
 یی گوقانون و پاسخ محدود شدن قدرت دولت به   .ه

 آن؛
  یجامعه مدن  یریپذت یت قانون و مسئولیحاكم  .و

 آن به دولت؛  یو در نهایت تسر
به   .ز اعتماد شهروندان نسبت  و  یكدیگسترش  گر 

 ؛یو مل ی اسی س یهمبستگ یارتقا
شكل .ح و  اقتصاد  توسعه  و  طبقه   یر یگرشد 

 متوسط؛
 ؛یه اجتماعیش سرمایافزا .ط 
تصم ینهاد .ي نمودن  اجماع   یر یگمینه  اساس  بر 

 .یمحور
 در مبارزه با فساد  یتخصص یجامعه مدن  .ك

  ی در مبارزه با فساد، جامعه مدن   یتخصص  یجامعه مدن 
م فساد  با  مبارزه  آن  هدف  صرفاً  كه  با  ی است  و  باشد 

«دنام  مانند  شفافیت،  ده یهایی  دیدبان  فساد»،  ضد  بان 
و   فساد  ضد  دیانجمن  عنوان  هر  تحت  ل یتشك   ی گریا 

گردگردد. همان ی م عنوان  كه  ایگونه    یهاگونه تشكل نید 
اثرگذارمردم در    ی ار یبس  ینهاد  فساد  با  مبارزه  در  را 

اند افته بر عهده داشته یتوسعه و توسعهدر حال  یكشورها
ا در  اثرگذاریكه  نقش  فصل  نهادهانیا  ن  از    ی گونه 

 باشد.  یشتر مورد توجه م ی نهاد بمردم

شیوه مشارکت جامعه مدنی در مبارزه با  ۲٫۲٫۲
 فساد 

توانند در مبارزه با  های مختلفی می جوامع مدنی به شیوه
مهم  نمایند.  شرکت  شفساد  جامعه  یترین  مشاركت  وه 

ز  یمدن در  شده  ذکر  موارد  شامل  فساد  با  مبارزه  ر  یدر 
 باشد: می 

  یطورکلی جامعه مدنو به   یانج یم  ی ور نهادهاحض .أ
با  به  مبارزه  در  سازان  تصمیم  و  ناظران  عنوان 

 فساد؛ 
 ؛ یق تفحص مطبوعاتیمبارزه با فساد از طر . ب
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نهادهایفعال .ج حوزه  ی مدن  یت    ی هادر 
 ؛یو فرهنگ یسازفرهنگ

 با دولت؛ یمبارزه با فساد در همكار .د
 در مبارزه با فساد:  یمشاركت در قانونگذار .ه
در   .و مردم  به  دادن  آگاهی  و  آموزش  در  مشارکت 

کمپینهای   ایجاد  طریق  از  فساد،  با  مبارزه  مورد 
 مدنی در سطح محلی و ملی.  

ایجاد کمپین در عدم اقبال مردم از نمایندگان و   .ز
 دولتمردان فاسد در هنگام انتخابات. 

  جنوبی و فیلیپین جامعه مدنی در کشورهایی مانند کره
خصوص جوامع مدنی تخصصی در مبارزه با فساد نقش به 

عهده   بر  فساد  با  مبارزه  قوانین  تصویب  در  اثرگذاری 
به داشته  با  طوریاند  رسمی  غیر  و  رسمی  مالقات  با  که 

اند نظر آنان را جلب نمایند و  نمایندگان مجلس توانسته 
با فساد و قانون  در پیش نویس و تصویب قوانین مبارزه 

آ بهدسترسی  اطالعات  به  اساسی  زاد  نقشی  عنوان 
 اند.داشته 

در    یتخصص   ی: جامعه مدن١وتحلیل فساد تجزیه  .ح
در   را  دولت  است  قادر  فساد،  با  مبارزه 

ن و یفساد و توسعه قوان   یهاشهیوتحلیل رتجزیه 
 دهد.  یار یدر مبارزه با فساد  یگذاراست یس

آگاه  یارتقا .ط  و  سال  یاطالعات  در    ی هاجامعه: 
ن مبارزه با فساد، ارائه اطالعات  یقوان  یه اجرایاول

افزا آگاه یو  راه  یش  و  فساد  مورد  در    ی هامردم 
  ٢"یاصالح  یهااستی ت از "سیمبارزه با آن و حما

فرهنگ  و  فساد  تحمل  عدم  جهت  در    یسازدر 
 مورد آن در جامعه؛

مدیهدا .ي و  در  یریت  با فساد  مبارزه  در  دولت  ت 
دولت  یهابخش بخش  مشاركت  از    - یحاصل 

 ؛ ٤ی ق مباحثات نهادیاز طر ٣یخصوص
راهنما .ك و  ا  ییمشاركت  ساختارها ی در  و    یجاد 

 با ثبات در مبارزه با فساد  ینهادها 
 در مشاركت با دولت؛ 

در مقابله با    یالمللن یب  ی هایهموار نمودن همكار .ل
طر از  نهادهای فساد   یالمللنیب   یردولتیغ   یق 

 
1. Analysis of Corruption 
2. Reformist Policies   
3. Public- Private Partnership 

شفاف اینکه  ی مانند  به  توجه  با  الملل؛  بین  ت 
الملل یک سازمان غیردولتی  سازمان شفافیت بین 

تخصصی  بین نهادهای  تأسیس  است،  المللی 
تواند در مستندسازی  مردمی درمبارزه با فساد می 

و ارائه آمارهای دقیق در مبارزه با فساد و ارتقای  
با فساد نقش مهمی را بر   رتبه کشور در مبارزه 

 عهده بگیرد. 
آگاه  یارتقا .م و  سال  یاطالعات  در    ی هاجامعه: 

ن مبارزه با فساد ارائه اطالعات  یقوان  یه اجرایاول
افزا آگاه یو  راه  یش  و  فساد  مورد  در    ی هامردم 

 ٥یاصالح  یهااستیت از سیمبارزه با آن و حما
فرهنگ  و  فساد  تحمل  عدم  جهت  در    یسازدر 

 مورد آن در جامعه؛
مدیهدا .ن و  در  یریت  با فساد  مبارزه  در  دولت  ت 

دولت  یهابخش بخش  "مشاركت  از    - یحاصل 
ق گفتگوی یا دیالوگ سازمانی  یاز طر ٦"یخصوص
 ؛٧و رسمی 

  یو نهادها  یجاد ساختارهایدر ا  ییكمك و راهنما .س
 باثبات در مبارزه با فساد، در مشاركت با دولت:

فساد  گونه که عنوان گردید موفقیت در مبارزه با  همان
صرفاً از طریق نهادهای حاکمیتی مقدور نیست و نهادهای  
این  نهادهای حاکمیتی در  باید جهت موفقیت  نیز  مدنی 

رو در این صورت مبارزه با آنان تعامل داشته باشند. از این
توان گفت، با تعامل و همکاری نهادهای تخصصی مدنی  می 

 باشد. آمیز تواند موفقیتو حاکمیتی مبارزه با فساد می 

بررسی مشارکت مؤثر جامعه  ۳
 مدنی در مبارزه با فساد

اکثر کشورهای درحال یافته نشان توسعه و توسعهتجربه 
دهد که مبارزه علیه فساد بدون پشتیبانی، مشارکت و  می 

نمی  مدنی  جامعه  گردد.  هشیاری  نائل  پیروزی  به  تواند 
انجمنرسانه  بازیگران  ها،  دیگر  و  بازرگانی  مدنی،  های 

مهمغی و  ضد ردولتی  تخصصی  مدنی  جامعه  همه  از  تر 
فساد، در نظارت دقیق بر عملکرد دولت و نهادهای عمومی،  
فساد،   با  مبارزه  در  نهادسازی  و  رسمی  سازماندهی 

4. Institutional Dialogue 
5. Reformist Policies  
6. Public- Private Partnership 
7. Institutional Dialogue 
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آفرینی نمایند. بنابراین هرچه بتوان نقش توانند نقشمی 
با فساد  های مردمنهادهای و تشکل نهاد را در امر مبارزه 

دا میافزایش  بهتری  نتایج  چه د،  هر  و  کرد  کسب  توان 
ها در  میزان اعتماد و اتکا به مردم بیشتر شود، همکاری آن 

می  پیدا  افزایش  فساد  با  کشورهای  مبارزه  تجربه  کند. 
توسعه درحال و  به  توسعه  که  است  داده  نشان  یافته 

سازی در افزایش نظارت نهادهای رسمیت شناختن و زمینه 
از برخاسته  مهم   خودجوش  از  یک  ملت  و  آحاد  ترین 

می  فساد  با  مبارزه  ابزارهای  مشارکت   ١باشد.اثرگذارترین 
مؤثر جامعه مدنی در مبارزه با فساد بستگی به سه عامل  

 ٢اساسی دارد: 

وجود چهارچوب قانونی الزم که "نهادهای جامعه   .۱
را قادر نماید بدون محدودیت سیاسی و   ٣مدنی" 

 مشارکت نمایند.  قانونی در مبارزه با فساد 
کارگیری مؤثر مردان جهت بهرضایت و اراده دولت .۲

 جامعه مدنی؛
درگیری مؤثر و داوطلبانه جوامع مدنی در مبارزه   .۳

 با فساد. 

می  کنترل  وقتی  فساد  تحملبنابراین  که  پذیری گردد 
نهادهای   و  نماید  پیدا  کاهش  آن  مورد  در  شهروندان 

نظارت  مردم و  پایش  از طریق  و  نهاد،  عمومی  برنهادهای 
دولتی، در مبارزه با فساد مشارکت نمایند. از دیدگاه بانک  

کمپین یا  و  ملی  ائتالف  با  جهانی  فساد  با  مبارزه  های 
از  شفاف  و  باز  دولت  استقرار  و  مدنی  جامعه  مشارکت 

می  تلقی  با فساد  مبارزه  اساسی  درنهایت  ارکان  که  گردد 
. ٤نهادینه نماید.  های حکمرانی خوب راتواند زیرساختمی 

"مفاسد  با  مبارزه  رسیدن  سرانجام  به  جهت  همچنین 
و   ٥شده"سازماندهی  تعهد رهبران سیاسی  اراده سیاسی، 

مطالبه گری شهروندان و جامعه مدنی امری بسیار ضروری  
اراده سیاسی  است می  اگر  بانک جهانی  دیدگاه  از  باشد. 

 
خطیه سرا، ابوالفضل، فساد مالی علل،زمینه ها و راهبردهای  ١

 .٢٤٥،ص١٣٨٧مبارزه با آن،. تهران: انتشارات فردوس،
2 Secretary-General of theOECD, Fighting Corruption 
What Role For Civil Society? The Experience Of The 
OECD, 2003, OECD. 
3 Civil society organizations 
4 World Bank, Helping Countries Combat Corruption: 
The Role of the World Bank, World Bank, 2014, p.5, 
available athttp://www.worldbank.org/. 

با    الزم در کار نباشد جامعه مدنی نیز در مبارزه با فساد 
  ٦های زیادی روبرو خواهد شد.چالش

بررسی اجمالی دالیل فساد در  ۴
 ایران

 مورد در یاساس علت از دیدگاه برخی از پژوهشگران دو
-یفرهنگ علل و ینهاد ای یساختار علل فساد وجود دارد ،

عللیجتماعا  به فساد  شیدایپ  یساختار ا ی ینهاد  . 
اختی قب از یموارد  ی كش  دولت، حساب گسترده اراتیل 

انگیزه   یدولت  بخش شاغالن  در ی انحراف هایاندك، 
فسادبرمی  حقیقت  در   كه آیدمی دیپد درجایی گردد. 

 ییطال  یامضاها و فراوان اراتیاخت از ی دولت مقامات
عالوه بر علل ساختاری، علل اجتماعی از   .باشند برخوردار

تبع  جایبه  یلیفام  و یشخص یها علقه از ت یقبیل 
 از یخاص فیط طرهیدولت، س اندك تیمشروع ضوابط،
وقوع  یاقتصاد و یاس ی س یندهایفرا بر نخبگان در  نیز   ،

شده از دیدگاه  . عالوه بر موارد عنوان ٧باشد فساد مؤثر می 
ترین دالیل فساد اقتصادی در  نوشتار مهم نگارندگان این  

 توان به شرح زیر خالصه نمود:ایران را می

 اقتصاد رانتی و نفتی ۴٫۱
عدم   نفتی،  درآمدهای  نفتی  و  رانتی  اقتصاد  یک  در 

ناهنجاری  و  رفتارها  سوء  در  پاسخگویی،  را  زیادی  های 
گیری و تخصیص منابع به وجود خواهد فرایندهای تصمیم

گیرد؛ و از سویی  ز طرق گوناگونی صورت میآورد. این امر ا
عنوان یک کنترل دولت بر نفت و در اختیار گرفتن آن به 

رانت، می با  منبع  قدرتمند  تا حکومتی  تواند موجب شود 
مردم،  آن  مقابل  در  و  بیاید  وجود  به  گسترده  ساختاری 

بگیر دولت باشند. منابع عظیمی که  ضعیف و عمدتاً حقوق
گیرد، امکان ایجاد تشکیالت طویل رار میدر اختیار دولت ق

به دولت می را  اداری  رأی متمرکز  و عریض  دهد درنتیجه 
دستگاه بوروکراسی وسیع  قوه مجریه حاکم بر سرنوشت  

5 Systemic 
6 The Role of the World Bank,Ibid,pp. 44-45. 

ربیعی، علی، خالصه کتاب «زنده باد فساد» جامعه شناسی   ٧
، قبل دسترسی در ١٠سیاسی فساد در دولتهای جهان سوم، ص 

  سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی:
t/show/729039http://rc.majlis.ir/fa/repor 

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/729039
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رود. تبع آن آزادی اقتصادی از بین می شود و به جامعه می 
تصدی ازاین اعمال  افزایش  اداری  متمرکز  نظام  گری  رو 

لت آن در اقتصاد و کاهش مشارکت دولت و افزایش دخا
تضعیف  سبب  نهایتاً  که  داشت   خواهد  پی  در  را  مردم 
در   دولت  دخالت  دلیل  به  فساد  افزایش  و  پاسخگویی 

نماید اقتصاد خواهد شد. درآمدهای نفتی دولت را قادر می 
که سازوکارهایی نظیر مطبوعات آزاد و نهادهای مدنی که  

به می  نظگونهتواند  قدرت  بر  از  ای  مانع  و  نمایند  ارت 
گسترش فساد کالن و خرد شوند را حذف کرده و یا تضعیف  

 نماید.   

نهادهای اقتصادی موازی و غیر  ۴٫۲
 پاسخگو 

در کشور نهادهای غیردولتی وجود دارند که از توان مالی و  
باشند، اما وابسته به دولت  ای زیادی برخوردار می سرمایه 

مند  های اقتصادی بهرهنتنوعی از امتیازات و رانیستند و به 
هستند. این نهادهای غیردولتی نسبت به عملکرد خود به 

مثال یک از این عنوانهیچ نهاد نظارتی پاسخگو نیستند.به 
باشد که معافیت  نهادهای غیردولتی بنیاد مستضعفان می 

به   را  نهاد  این  اقتصادی  امتیازات  و  انحصارات  مالیاتی، 
ک اقتصادی  واحد  است.  توانمندترین  ساخته  مبدل  شور 

تا  ۴۰که سهم این بنیاد در اقتصاد غیردولتی ایران  طوریبه 
می   ۴۵ برآورد  فعالیت  درصد  طریق  از  امر  این  که  گردد، 

ونقل،  بنیاد در شش گروه اصلی ساختمان،کشاورزی،حمل
واحد   ۴۰۰تجارت، توریسم و صنایع و معادن و با بیش از  

. یا برخی آمارها  ١گیرد بزرگ و کوچک اقتصادی صورت می 
وجود   غیرقانونی   ۹۴بیانگر  که  ٢اسکله  است  کشور  در 

تبعیض رویکرد  این  معافیت اتخاذ  برخی  و  و آمیز  ها 
استثنائات گوناگون که در قانون گمرکی و مقررات تجاری  
ایجادشده، موجب افزایش تجارت غیررسمی و رشد قاچاق 

مهمبه  از  یکی  اقتصاعنوان  مفاسد  مصادیق  در  ترین  دی، 
 .٣های اخیر شده استسال 

 
شریف،شاهی محمد، نقش و تاثیر حاکمیت بر مالیه عمومی،  ١

 . ١٣٨٥پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،
وبگاه اقتصاد ایرانی، قابل دسترسی در  ٢
 http://www.ireconomy.ir/fa/page/778/  . 

در یکصد و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی به  ٣
ریاست رییس جمهوری تشکیل و گزارشی از وضعیت قاچاق کاال و  

  اقدامات دستگاههای مسئول در مبارزه با قاچاق ارائه شد.رییس

عدم وجود اراده قاطع سیاسی در  ۴٫۳
 مبارزه با فساد 

های موجود  در خیلی از موارد برخی از مقامات درگیر رانت
باشد  مند می باشند. بنابراین کسی که خود از رانت بهرهمی 

اراده نشان  مسلماً  خود  از  فساد  با  مبارزه  در  واقعی  ای 
جمهور و رییس هم معاون رییسنخواهد داد. در دولت د

مفاسد   وقوع  دالیل  به  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  ستاد 
به   اقتصادی،  گردیدند.   ۵مختلف  محکوم  زندان  سال 

توان با فساد مبارزه نمود؛ های آلوده نمیبنابراین با دست
که دادستان کل کشور اراده مجری برای مبارزه با  طوریبه 

دانند و  تر می انین جدید، مهمجرائم اقتصادی را از وضع قو
تواند با فساد مبارزه  نمایند که مجری آلوده نمی عنوان می 

 . ٤کند

ضعف حکومت قانون، مقررات مبهم  ۴٫۴
 متخصص و دستگاه قضایی غیر

مهم از  یکی  قانون  حکومت  و  مؤلفهحاکمیت  های  ترین 
تواند در مبارزه با فساد از  باشد که میحکمرانی خوب می 

اثرگذاری بسیاری برخوردار باشد. با توجه به اینکه وقوع  
باشد؛ بنابراین وقوع هرگونه  هر فساد خود نقض قانون می 

می  محسوب  فساد  نوعی  متقابالً  نیز  قانون  گردد.  نقض 
رو چه در سطح مفاسد خرد و چه در سطح کالن با  ینازا

می  نقض  قانونی  فساد،  نوع  هر  ازاینوقوع  در گردد.  رو 
ادبیات  حکمرانی خوب، حاکمیت قانون مستلزم چهارچوب  

طرفانه اعمال  باشد که به صورتی بی حقوقی  منصفی می 
طرفانه قوانین نیازمند  گردد. از این منظر، اعمال و اجرای بی 

قضاییه مستقل و پلیس عاری از فساد و پاک دست  قوه  
شفافیت  می  سازمان  آمارهای  اساس  بر  باشد. 
ایران  بین در  قانون  حاکمیت  در  ۲۰الملل،میزان  و  درصد 

فیلیپین   به   ۸۱کشور  سنگاپور  کشور  در  و  عنوان درصد 
آسیا،پاک کشور  می۹۳ترین  که  درصد  دیگری  آمار  باشد. 

د نوشتار  این  نگارندگان  حاکمیت  توسط  تأثیر  با  رابطه  ر 

جمهوری در این جلسه به ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ابالغ کرد  
های غیر مجاز انجام تا اقدام الزم و هماهنگ برای مقابله با اسکله 

 وبگاه:  شود. قابل دسترسی در
http://fararu.com/fa/news/226133/   

  ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ تاریخ    شورای اسالمی دوشنبهخبرگذاری مجلس  ٤
   ر وبگاهقابل بازیابی د 

 http://www.icana.ir/Fa/News/216547 

http://www.ireconomy.ir/fa/page/778/
http://fararu.com/fa/news/226133/
http://www.icana.ir/Fa/News/216547
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Comparative Law Biquarterly 
 پژوهشنامه حقوق تطبیقی 

دهنده آمده است،نشان دستقانون در مبارزه با فساد به 
کشورها   در  قانون  حاکمیت  میزان  چه  هر  که  است  این 

موفق فساد  با  مبارزه  باشد  بود. بیشتر  خواهد  تر 
ایران  عنوانبه  در  فساد  کنترل  در  موفقیت  میزان  مثال 
ور سنگاپور  درصد، و در کش  ۶۹درصد، در کشور فیلیپین  ۲۰
باشد. بنابراین درصد می   ۹۹ترین کشور آسیا  عنوان پاکبه 

با   مبارزه  باشد،  باالتری  سطح  در  قانون  حاکمیت  هرچه 
موفق نیز  با  فساد  مؤثر  برخورد  همچنین  بود.  خواهد  تر 

طرف و متخصص فساد بدون دستگاه قضایی مستقل،بی 
امکان فساد،  با  مبارزه  ازایندرزمینٔه  نیست  و ر پذیر 

طرفی و قاطعیت دستگاه قضایی در مبارزه با فساد و  بی 
در  همین تخصصی  مدنی  جامعه  با  بیشتر  تعامل  طور 

می تأسیس،  چالشی  صورت  با  را  شوم  پدیده  این  تواند 
 .١اساسی مواجه نماید

 دخالت دولت در اقتصاد ۴٫۵
قانون تصریح گردیده است که" نظام اقتصادی    ۴۴در اصل  

ر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و  جمهوری اسالمی ایران ب
ریزی منظم و صحیح استوار است. که  خصوصی با برنامه 

مادر،  صنایع  بزرگ،  صنایع  کلیه  شامل  دولتی  بخش 
بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، 

 پست   تلویزیون،  و  رادیو  آبرسانی،  بزرگ  هایسدها و شبکه 
  و  آهنراه  و  راه  کشتیرانی،  هواپیمایی،  تلفن،  و  تلگراف  و

 اختیار  در  و   عمومی  مالکیت  صورت  به   که  است  اینها   مانند 
  نه   که  است  این  مبین  اصل  این  حقیت  در."   است  دولت

تنها دولت در اقتصاد دخالت دارد بلکه حاکم شدن دولت 
در موارد عنوان شده را تصریح می نماید. در بحث نقش   

عنوان گردیده است که "بخش   بخش خصوصی در اقتصاد  
دامداری،  کشاورزی،  از  قسمت  آن  شامل  خصوصی 

می  خدمات  و  تجارت  فعالیتهای  صنعت،  مکمل  که  شود 
 

الریجانی طی  هللا آملیریاست محترم قوه قضاییه، حضرت آیت ١
وسومین سالروز تاسیس سازمان بازرسی  سخنانی در مراسم سی

ها و نمایی فساد توسط برخی رسانه کل کشور با انتقاد از بزرگ 
پیگیری آنها در مبارزه با فساد تصریح نموده اند که:"به دادستان  

ه اخبار مفاسد را بزرگنمایی می تهران دستور دادم رسانه هایی ک
   .)١٣٩٣( خبر آنالین,  کنند تعقیب کند" 

قانون اساسی و سیاستهای ابالغی آن در حال   ٤٤با توجه به اصل   ٢
حاضر بانکها، بیمه ها و شبکه تلفنهای خصوصی در کشور تأسیس  
شده اند این در صورتی است که در قانون اساسی چنین موردی به  

ده است. تحلیل شخصی نویسند بر این  رسمیت سناخته نش
رویکرد استوار است که در صورت به رسمیت شناختن بانکها، بیمه  

توان  می  حقیقت  در  است".  تعاونی  و  دولتی  اقتصادی 
گفت که حاکمیت بخش دولتی بر تعاونی و به خصوص  
بخش خصوصی کامال مشهود است. در صورتی که در خود  

اصل  سیاستهای   لحاظ   ۴۴کلی  از  را  رویکردی  چنین  هم 
هنجاری، ساختاری و رفتاری به رسمیت نمی شناسید واین 
در صورتی است که قوانین ارگانیک،عادی و مقررات نمی  

باشد  اساسی  قانون  خالف  بر  اصالح  ٢تواند  صورت  در   .
قانون اساسی و با نظر به اهمیت خصوصی سازی واقعی  

و   ناظر  دولت  اهمیت  می  و  اقتصادی  توسعه  در  کوچک 
توان این تحلیل را ارائه داد که در اقتصاد کارآمد واثر بخش  
بخش  مکمل  باید  که  است  دولت  این  محور  مردم  و 
شدن   نهادینه  همان  دقیقا  این  معنی  و  باشد  خصوصی 

لحا از  کوچک  و  محدود  و  دولت  ساختاری  هنجاری،  ظ 
 رفتاری است. 

 دولت بزرگ ۴٫۶
که   است  این  که  براواقعیت  موجود  های  تجربه  ساس 

باشد،   می  سابق  جماهیرشوروی  اتحاد  آن  نوع  مهمترین 
خود  نگهداری  باالی  های  هزینه  دلیل  به  بزرگ  دولت 
موجب ناکارآمدی و عدم اثر بخشی می گردد. در حقیقت  

مهم نظارت،  ضعف  دلیل  به  ناکارآمدی  عامل  این  ترین 
ت  گسترش فساد  به دلیل حاکمیت اقتصاد دولتی و دول

است. سال   ٣بزرگ  در  موجود  آمارهای  اساس  بر 
۱۳۹۴ ً درصد اقتصاد ایران دولتی است و چنین   ۷۰ حدودا

مهم از  یکی  اقتصادی  اقتصادی  مدلی  مفاسد  دالیل  ترین 
ژاپن  عنوانبه  ٤باشدمی  مانند  صنعتی  کشوری  در  مثال 
هزار کارمند و    ۳۳۰عنوان سومین اقتصاد دنیا، در حدودبه 

هزار    ۸۰۰ترین اقتصاد دنیا، تنها  عنوان بزرگدر آمریکا به 
درصورتی کار هستند  به  دولت مشغول  در  در  کارمند  که 

یک  با جمعیتی حدود  یکایران  و  آمریکا  ژاپن چهارم  دوم 

ها و شبکه تلفنهای خصوصی و دیگر موراد، براساس اصل حاکمیت 
قانون اساسی اصالح   ٤٤قانون صحیح این می بود که در ابتدا اصل 

 می گردید و سپس نسبت به تاسیس نهادهای خصوصی ذکر شده 
گردید تا این سو تفاهم در مورد نقض قانون اساسی اقدام می

 توسط قوانین ارگانیک و عادی نتوانند نتواندجلوه گر شود.
ها دراقتصاد  از نفوذ دولت)، فساد ناشی١٣٩٤زیباکالم, صادق، ( ٣

 ، قابل دسترسی در وبگاه: ١٣٩٤,  ٢٢است، بازيابی در خردادماه، 
https://www.tabnak.ir/fa/news/504073/   

). ،عضو هیئت رئیسه اتاق  ٣٠, شهریور ١٣٩٢اسالمیان, محمود ، ( ٤
 :/http://iccima.ir/fa، از ١٣٩٣, ١٠بازرگانی. بازيابی در مرداد 

-http://iccima.ir/fa/news/resanehaye
fars920630.html-igar/item/56930d   

https://www.tabnak.ir/fa/news/504073/
http://iccima.ir/fa/news/resanehaye-digar/item/56930-fars920630.html
http://iccima.ir/fa/news/resanehaye-digar/item/56930-fars920630.html
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حقوق کارمندان  در تعداد  اجرایی  بخش  در  دولت  بگیر 
 باشد. نفر می  ۳۹۸۵۴۸۸حدود 

 عدم برخورد علمی با فساد  ۴٫۷
اشنادر بحث آسیب در  با فساد  مبارزه  توان  ران مییسی 

دانشگاه  سطح  در  نه  که  نمود  سطح   یعنوان  در  نه  و 
مطالعاتیحاكم مركز  وجود   ی ت،  فساد  مورد  در  تخصصی 

شرا در  فساد    یطیندارد.  اجتماعیكه  مسئله  ،  یك 
ران امروز  یدر ا  یت یامن  یو حت  ی اسی و س ی، فرهنگیاقتصاد 

دو واحد درسی در مورد فساد    یاست، در حال حاضر حت
دانشگاه  نمی در  تدریس  و  ارائه  كارهاها  بنابراین   یگردد. 

نشده است و توجهی در مورد فساد  انجام قابل   یپژوهش
مبنا  فساد  با  مبارزه  موضوع  نمیپ  ی علم  یعمالً  كند ی دا 

گرفته   کهطوریبه  صورت  مطالعه  معدودی  تعداد  تنها 
 است. 

م  عدم شفافیت مالی در نظا ۴٫۸
 انتخاباتی

از مهم  های  ترین بسترهای بروز فساد فعالیت یکی دیگر 
رقابت و  دموکراسیسیاسی  در  انتخاباتی است.  های  های 

های سیاسی برای کنونی که مبتنی بر نمایندگی است، گروه
اهدافشان ناگزیرند حمایت مردم را به خود جلب نمایند؛  

تخابات اخیر  یابد. در انحمایتی که در انتخابات تجلی می 
که  است  شده  تبلیغات  صرف  هنگفتی  هزینه  ایران،  در 

و  نشان  قوانین  بررسی  در  است.  موضوع  اهمیت  دهنده 
هزینه  تأمین  به  مربوط  فعالیت مقررات  مالی  های های 

های اساسی وجود دارد؛ و چنین به نظر  انتخاباتی، آسیب
رسد که کشور درزمینه  قوانین و مقررات تأمین مالی  می 

باشد و یا  های اساسی برخوردار می تخابات هنوز از ضعفان
هنوز در این زمینه، قوانین و مقرراتی که با تجربیات جهانی  
آنچه  است.  نرسیده  تصویب  به  باشد،  مقایسه  درخور 
هزینه   جوابگوی  کاندیدا  شخصی  دارایی  است  مسلم 

تأمین  سرسام  با  ثروتمند  افراد  و  نیست  انتخابات  آور 
کا هزینه  تأثیر  های  انتخابات  بر  خود،  موردنظر  ندیداهای 

گروهمی  و  افراد  سمت  به  را  عمومی  آرای  و  های  گذارند 
دهند و متأسفانه تجربه در کشور  موردنظر خود سوق می 

نشان داده است که فرد یا حزب مذکور پس از انتخابات  
 

عابدی، سعید، ارزیابی کارآمدی مقررات داخلی در مبارزه با فساد   ١
، ١٣٨٧مالی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،

 .٦٦-٧٦صص 

کمک  منافع  کارگزار  به  یعنی  تبدیل  است.  کنندگان شده 
کمکی مقابل  در  می   اینکه  دریافت  به  که  متعهد  نماید؛ 

تأمین منافع نامتعارف در قالب مصوبات تقنینی برای طرف  
اعمالمقابل می  از  اینکه  یا  و  فرد منتخب( که  گردد  نفوذ 

های  باشد)؛جهت جبران هزینه خود نوعی از فساد کالن می 
ای در قالب مجوزهای گوناگون به  انتخاباتی، امتیازات ویژه

گردد. نگاهی گذرا به حجم اندک  می   شخص حامی واگذار
سرعت دریابیم که  مقررات انتخابی ایران کافی است تا به 

شفاف  درزمینٔه  ما  کشور  حقوقی  هزینه نظام  های  سازی 
های انتخاباتی  انتخاباتی بسیار فقیر و نارسا است و کمک

نمی  ثبت  باشد  مقدار  هر  به  و  کس  هر  طرف  و از  شود 
حسا و  محدودیت  از  مخارج درنهایت  و  عایدات  و  برسی 

صد سال سابقه کار انتخاباتی خبری نیست. در طول یک
قانون  بارها  مجالس  انتخابات  به  مربوط  قوانین  گذاری، 

تأمل اصالح نکته  اما  است،  که شده  است  این  برانگیز 
هزینه  بر  اصالحات  نظارت  این  موضوع  هرگز  مذکور  های 

 ١نبوده است.

بررسی نقش جامعه مدنی  ۵
در کشورهای ایران و تخصصی 

 فیلیپین
 کشور ایران ۵٫۱

به طور کلی در ایران جوامع مدنی تخصصی که وظیفه آن  
صرفا مبارزه با فساد باشد تاسیس نگردیده است و عدم  
مشارکت  مشارکت جوامع مدنی تخصصی در ایجاد چالش  
عدم   و  فساد  گسترش  دالیل  از  توان  می  فسادرا  برای 

طور  با فساد در کشور به  پاسخگویی دانست.باآنکه مبارزه
رسد که هنوز فرهنگ گردد اما به نظر می گسترده تبلیغ می 

تأسیس جوامع مدنی تخصصی در مبارزه با فساد نهادینه  
دار مبارزه با نگردیده است و صرفاً نهادهای حاکمیتی پرچم

  یی قضا  یهاو حجم پرونده  یرسم   یباشند. آمارها فساد می 
م فسادی نشان  وقوع  كه  سطح    دهد  به  کشور  در 

رسسابقه بی  از  یای  برخی  نظر  اساس  بر  است.  ده 
"بدولت فساد  با  مبارزه  امروزی  شعار  یشتر  یمردان  ك 

و جامعه مدنی نقش به سزایی در مبارزه   ٢است"  ی انتخابات

پیرامون جامعه شناسی فساد.  ). گفت و گو ١٣٩٢ربیعی،علی. ( ٢
   (ب. مهرجو, مصاحبه كننده) تهران قابل دسترسی در وبگاه :
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با مفاسد اقتصادی بر عهده ندارد و این نهادهای حکومتی  
 دارند. هستند که وظیفه مبارزه با فساد را بر عهده 

گزارشدولت با  معموالً  حساب ها  یا  ناقص  های  های 
های مالی واقعی را پنهان و یا غلط ارائه ساختگی موقعیت

خصوص جوامع حضور جوامع مدنی به   نمایند، بنابراینمی 
عنوان ناظری اثرگذار مدنی تخصصی در مبارزه با فساد، به 

رو . ازاین١نماید بر اعمال قدرت خودسرانه دولت عمل می
در صورت عدم وجود نهادهای مدنی کارآمد و اثربخش و یا 

های عدم به رسمیت شناختن نقش آنان توسط دولت، راه 
بر دولت،   از ظرفیتنظارت مؤثر  های جامعه  با استفاده 

مدنی بسته خواهد شد. همچنین در صورتی حضور جامعه  
مدنی اثرگذار خواهد بود که دسترسی آزاد به اطالعات در  

 مورد عملکرد دولت وجود داشته باشد. 

 کشور فیلیپین ۵٫۲
دخالت و حضور فعال مردم و جامعه   ۵٫۲٫۱

 مدنی 
در   کارآمد  و  موثر  برنامه  یک  گردید  عنوان  که  همانگونه 
مبارزه با فساد  بدون هشیاری کامل و حضور فعال آحاد  
مردم و جامعه مدنی نمی تواند به موفقیت دست یابد. در  
کشور فیلیپین جوامع مدنی و غیر دولتی قدرتمنی در مبارزه  
در   مردم  مشارکت  باشند.  می  فعالیت  حال  در  فساد  با 

رزه با فساد با برکناری "جوزوف استرادا " در ژانویه سال  مبا
 ۱۹۸۶و پیش از آن عزل "فردیناند مارکوس"در سال    ۲۰۰۱

  ۳۶۱برجسته شد. بعنوان مثال اداره بازرسی ویژه حدوداً با  
سازمان غیر دولتی و مردمی بعنوان واحدهای پیشگیری از  

و   جوانان   ۱۰۷۴فساد  سازمان  و  آموزی  دانش  سازمان 
بعنوان نهادهای ناظر بر سوء استفادی مالی، همکاری دارد.  
مهمترین وظایف جامعه مدنی در کشور فیلیپین افزایش 
سمینارها،   برگزاری  فساد،  مورد  در  مردم  های  آگاهی 
همایشها از طریق نهادهای مردمی همچون (دانشگاهها و  
نهادهای بین المللی) که به گسترش و اشاعه اطالعات در  

ال را  باره  مردم  آگاهی  و  کرده  کمک  فساد  شدت  و  گوها 
از   حمایت  و  تدوین  است،  باالبرده  پدیده  این  درمورد 
با فساد و درنهایت نظارت بر   طرحهای اجرایی در مبارزه 

 
http://www.khabaronline.ir/detail/240201/Economy
/macroeconomics  

ه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید یزدانی زنوز، هزمز، پایان نام  ١
 . ٤٠،ص.١٣٨٤بهشتی،

تصمیم گیری و تصمیم سازیهای دولت می باشد. همچنین  
فیلیپین بیشترین آزادی مطبوعات را دربین کشورهای شرق  

این استقالل از طریق تفحص مطبوعاتی  آسیا دارا است که  
چالش   به  و  مبارزه  در  شایانی  کمکهای  فساد،  افشای  و 
کشیدن مفاسد می نماید. وجود رسانه ای گروهی مستقل  
شرایط  در  خصوص  به  و  فساد  با  مبارزه  ابزار  عنوان  به 
های   رسانه  باشد.  می  ضروری  خوب  کمابیش  حکمرانی 

یلهای ارائه شده  مستقل از طریق گسترس اطالعات و تحل
در مورد فساد ،آن را به چالش کشیده می شوند و به طور  
کلی افشای اطالعات به افزایش آگاهی مردم و اقدامات آنها  
در مبارزه با فساد  کمک می نماید. بعنوان مثال تحقیقات 
در مورد رییس جمهور "استرادا" که از طریق روزنامه نگاری  

گرفت، صورت  کشور  این  در  اقامه    تفحصی  بر  را  زمینه 
دعوی بر ضد وی فراهم نمود. قانون اساسی در فیلیپین به  
عمومی   زمینه  در  اطالعات  به  تا  دهد  می  اجازه  مردم 
این وظیفه مقامات   اما در اصل  باشند.  دسترسی داشته 
حکومتی است تا اطالعات را در اختیار مردم قرار دهند. به 

در حق دسترس    همین منظور دستگاه قضایی احکام خود را
به اطالعات به نفع شهروندان صادر می نماید.اتخاذ چنین  
رویه در قوه قضاییه این کشور باعث شکل گیری فضای  
در این کشور شده است،که در آن مردم و روزنامه نگاران  
دفاع   اطالعات  به  دسترسی  برای  خود  حق  از  توانند  می 

مترج گیتا،  بلون  ،امیل  بارگاوا  (وینای  دیهم نمایند.   مین 
). در  ۱۵۴-۱۵۲, ص.  ۱۳۸۹،علیرضا و عظیم بیک حسین,  

کشور فیلیپین تشکلهای مدنی مختلفی در مبارزه با فساد  
 نقش دارندکه به صورت اجمال مورد بررسی قرار می گیرند:

حکمرانی  .۱ استقرار  برای  نگران  شهروندان  تشکل 
 ٢خوب ابرا

ابرا جهت  این نهاد مدنی در استان دور افتاده و کوهستانی  
تشکیل   ۱۹۹۷استقرار مولفه های حکمرانی خوب در سال 

جهت   عادی  دوطلب  اعضای  مدنی  جامعه  این  گردید. 
نطارت بر پروژه های در مورد پروژه های زیر بنایی تحقیق 
و تفحص فوری انجام می دهد تا اطمینان حاصل نمایند  
که بودجه دولت برای هدف مورد نظر مورد استفاده قرار  

گی دنبال  می  به  نهاد  مردم  جامعه  این  توسط  نظارت  رد. 

2 The Concerned Citizens of Abra for Good 
Government (CCAGG). CCAGG is a locally based 
organization that works in the rural, remote, 
mountainous province of Abra. 

http://www.khabaronline.ir/detail/240201/Economy/macroeconomics
http://www.khabaronline.ir/detail/240201/Economy/macroeconomics
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خرابی سریع چند پل و جاده آغاز گردید که در نهایت منجر  
به محکومیت مهندسین سازه پروژه گردید. این گروه مردم  
نهاد همچنین با اداره بازرسی دولتی در مبارزه مشارکتی با  

 . (InternationalBudget, 2015)فساد همکاری دارند 

 ١)PWIظارت مشارکتی در خریدهای دولتی(نهاد ن .۲

این نهاد مدنی که فلسفه اصلی تاسیس آن مبارزه با فساد   
در تهیه و خرید اقالم دولتی و همینطور نطارت بر آن می  

تاسیس گردید. این نهاد که متشکل    ۲۰۰۱باشد، در سال  
است   سیاسی  گران  تحلیل  و  اقتصاددان،وکال  گروهی  از 

رگ دولت در ارائه خدمات عمومی را  نظارت برخریدهای بز 
برعده دارد. فعالیتهای اصلی این گروه متمرکز بر مبارزه با  

 فساد در خرید های عمده دولتی است. 

سال   در  شده  عنوان  برموارد  مدنی    ۲۰۰۱عالوه  نهاد  
اولین   ٢دیگری به نام "شبکه پاسخگویی و شفاف سازی" 

و اجرایی  برنامه های  توسعه  به سمت  را  در   گام  مردمی 
مبارزه با فساد برداشته اند. این طرح اجرایی پیشگیری از  
با   مبارزه  فرهنگ  ارتقای  و  متخلفان  قانونی  پیگرد  فساد، 
و   سازی  شفاف  شبکه   این  شود.  می  شامل  را  فساد 

نهاد دانشگاهی،رسانه ها و تشکلهای غیر    ۱۹پاسخگویی از  
 دولتی تشکیل گردیده است.

ی دیگری به نام "انجمن هزار در آخر انجمن غیر دولت 
در دولت" در   ٣عضو مسیحیان  دولتی    ۵۰است که  اداره 

گروههایی عضو آن هستند. این انجمن حضور خود را با با  
ادرات   در  معامالت  انجام  شیوه  مورد  در  جزواتی  انتشار 
 دولتی  سعی می نمایند با فساد و اختالس مبارزه نمایند.  

مبارزه با فساد در کشور فیلیپین با مشارکت دولت و 
جب موفقیتهای قابل  جامعه مدنی تخصصی و عمومی مو

برسبک   نظارت  ائتالف   این  گردیده است. هدف  توجهی 
زندگی مقامات دولتی و کارمندان این بخش، جهت کشف  
و ریشه کنی فساد و سوء استفاده های احتمالی،می باشد.  
به نظر می رسد در این مشارکت، مسئولیت جامعه مدنی، 

تی  جمع آوری اطالعات در مورد سبک زندگی مقامات دول 
نهادهای   تایید  مورد  اطالعاتی  چنین  سپس  باشد.   می 
توسط   آن  از  بعد  و  گیرد  می  قرار  کننده  شرکت  مدنی 

 
1 Procurement Watch Incorporate   
2 Transparency & Accountability Network   
3  The Fellowship of Christians in Government 

که   ٤آمبودزمن وقتی  پذیرد.  می  صورت  الزم  تحقیقات 
مدارک مورد تصدیق قرار بگیرد، پروند مقام متهم به دادگاه 

 . (ADB/OECD , 2003)صالح ارجاء می گردد 

 نتیجه گیری: ۶
یای کنونی با توجه به پیچیدگی دامنه فعالیت  در در دن

بدون   آن  بر  نظارت  پولی  و  مالی  مراودات  و  اقتصادی 
بر   مشارکت بازیگران جامعه مدنی امکان پذیر نمی باشد.

از   عوامل مختلفی  با فساد  مبارزه  در  پژوهشگران  اساس 
قبیل دولت،بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند.  

نقش اثر گذاری می تواند در   اما در حقیقت جامعه مدنی
فیلیپین   کشور  در  امروز  باشد.  داشته  فساد  با  مبارزه 
نهادهای غیر دولتی  از قبیل تشکل "شهروندان نگران برای 
استقرار حکمرانی خوب ابرا"، "نهاد نطارت بر تهیه اقالم و  
خریدهای دولتی"، "شبکه پاسخگویی و شفاف سازی" و" 

دولت"، از نهادهای مدنی و   انجمن هزار عضو مسیحیان در
کشور  این  در  فساد  با  مبارزه  زمینه  در  فعال  غیردولتی 
منطقه جنوب شرق آسیا می باشند. در حال حاضر مبارزه  
با فساد در نظام جمهوری اسالمی ایران و تصمیم گیری و  
از   آن صرفا  با  مبارزه  و  پیشگیری  مورد  در  تصمیم سازی 

موازی کاری صورت    طریق نهادهای حاکمیتی و به صورت
می گیرد؛ هر چند که قوانین مسئولتی هایی را به نهادهای  
مدنی واگذار نموده اند اما از لحاظ رفتاری در مقایسه با  
کشور فیلیپین و دیگر کشورها مانند سنگاپور که در سطح  
بسیار بالتری از دوکشور یاد شده می باشد، فاصله زیادی  

نهادهای تخص اصوال  و  دارد  نه  وجود  با فساد  مبارزه  صی 
چنین   تاسیس  از  خبری  هنوز  بلکه  ندارند  نقشی  تنها 

 نهادهایی وجود ندارد.

در    ومردمی  دولتی  غیره  بخشهای  مشارکت  بنابراین 
مبارزه با فساد در بخشهای دولتی و عمومی موضوعی است  
بخشی   اثر  و  ازکارآمدی  را  فساد  با  مبارزه  تواند  می  که 

به نتیجه مورد نظر برساند. در حال    برخوردار نماید و آن را 
جامعه    یو به طور كل  یانج یم  یحاضر عدم حضور نهادها 

جهت   یمدن سازی  تصمیم  و  گیری  تصمیم  در  تخصصی 
فساد   با  اساسیمبارزه  آسیب  و    یك  آید  می  شمار  به 

مقام مسئولی است که در مورد شکایت شهروندان از دولت   ٤
 تحقیق می نماید.

(public official who investigates citizens' complaints 
against the government.) 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpwi-forum.perfectworld.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D443372&ei=zxteVNOIBovkatGkgcAN&usg=AFQjCNFsZMOmOpvS3nt2_x-ZNPcs-Y780w&sig2=PcE7S9M-xAPglRPxg9nq1A
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قانون کنوانسیون سازمان  ۱۳ضروری است بر اساس ماده   
ارتقاء سالمت نظام    قانون  ۱۰ملل در مبارزه با فساد و ماده  

و قانون بازرسی    ۸/۷/۱۳۹۰اداری و مقابله با فساد، مصوب  
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