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چکیده

شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد بعنوان راهکاری برای مقابله با فسادهای موجاود در
طبقات دولتی و حاکمیتی پیشنهاد شدهاند و دارای دساته بنادیهای مختلفای از مناابع گونااگون
هستند .فساد در پیشبرد اهداف و توسعه ی کشورها موانع بزرگای ایجااد کارده اسات .باا وجاود
تالش های مؤثر در زمینه ی تدوین شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد به نظر میرسد پاساخ
های رضایت بخشی در قبال این مسئله وجود ندارد و بسیاری از کشورهای درحالتوسعه ،همچنان
از فساد در تمامی سطوح رنم میبرند.
مهمترین تقسیم بندی شاخصه های شفافیت و مبارزه با فسااد باه دو شاکل نظرسانجی و
ارزیابی مطرح شده اند که شاخصههای مبتنی بر نظرسنجی سازمان شافافیت بینالملال در قالاب
ادرا فساد هستند و شاخص های مبتنی بر کارشناسی بر اساس گزارش هستند.
شیوه های مبارزه با فاسد با توجه به بروز شدن فساد نیازمناد بروزرساانی هساتند .رویکارد
ِِ.1اَّشجایَِِرِِِکیریَِّتخصص ِتُاقِِماَ عِگرَِِتُاقِِماَ َِِِالِاومللعِِاَّشُُدِِتُُاقعِاوِاُدتَِِ
ِلامِسادس عَِاتدِِلامََِِّتحُاُدتعِِاَّشگدِِآزاِِاسداَ عَِّتِرا عِاارا .
Email: hamid.rahimi@srbiau.ac.ir

ِ.2اسیدِادرعِِگرَِِتُاقِِماَ َِِِالِاومللعِِاَّشُدِِتُاقعِاوِادتَِِِلامِسادسُ عَِاتُدِِلُامََِِّتحُاُُدتعِ
Email: sabberniavarani@gmail.com
ِاَّشگدِِآزاِِاسداَ عَِّتِرا عِاارا ِ(َّااْندَِِْئال).
ِِ.3اَّشادرعِگرَِِتُاقِِماَ عِِاَّشُدِِتُاقعِِاَّشگدِِشِادِِِشی عَِّتِرا عِاارا .
Email: mdjalali@gmail.com

ِِ.4اَّشادرعِگرَِِتُاقِِماَ عِِاَّشُدِِتُاقعِِاَّشگدِِشِادِِِشی عَِّتِرا عِاارا .
Email: yavariamir@hotmail.com

 │262ژپوهشاهی اخالقی – سال یازدهم– شماره دو – زمستان 1399
بانک جهانی دارای معیار جامعی برای سنجش شفافیت و میزان ارتباط آن با مقولهی فساد اسات.
یکی از راهکارهای اساسای مباارزه با فسااد ،محادود سااختن فعالیتهاای اقاتصااادی دولاات و
تشاویق بخاش خصوصای باه مشاارکت در فعالیتهای اقاتصادی اسات .در حوزه بودجه بنادی،
خط مشی گاذاری و تنظیم رویهها ،براثربخشی استفاده از منابع و کااهش فاساد و اتالف مناابع
تاأثیر شاایان تاوجهی دارد .بروز بودن دادهها ،ایدهها و چشم انادازهای نهادهاای ماالی مسایر
تازهای از شفافیت سازمانی را فرا روی آنها قرار مای دهاد و نویادبخش کااهش فسااد و بهباود
عملکرد آنهاست .فقدان معیاری جامع برای سنجش فساد ،چارچوب تحلیلی نامناساب ،شناساایی
نامناسب اهداف و عدم توجه کافی به منابع قانونی و موازین بین المللی و توجه به مسائل سیاسی
جزو محدودیتها و عوامل تاثیرگذار بر عدم توفیق در مسیر مبارزه با فساد است.
واژگان كلیدي

شاخصههای شفافیت و مبارزه با فساد ،موازین بینالمللی ،بانک جهاانی ،ساازمان شافافیت
بین الملل.
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طرح مسأله
1

مسئله ی فساد به عنوان مانع قابل مالحظه ای در توسعه کشورهاست) .سونسن  2000 ،و
آلسینا (2002 ،2اندازه گیری ادرا های گوناگون پیرامون فساد ،یکی از راهکارهای ممکن برای
تعیین وضعیت فساد است.
از سال  1975که مجمع عمومی سازمان ملل متحد ضرورت ایجاد قوانین بین المللی علیه
فساد در معامالت تجاری بین المللی را پیش بینی نمود تهیه گزارشها ،کنوانسیونها و توصیه نامه
ها برای هماهنگی کشورها با جامعه بین الملل صورت گرفت.
در اواسط دهه  ،0199سازمان شفافیت باین الملال و باناک جهاانی ) (1996نخساتین
شاخصه های شفافیت و مبارزه باا فسااد را ارائاه دادناد .تالشاهای ساازمان توساعه و همکااری
اقتصادی در کنوانسیون مبارزه با رشوهخواری مقامهای دولتی خارجی در معامالت تجااری باین
المللی و همچنین تدوین سیاست مبارزه با فساد اداری اروپا توسط شورای اروپاا ،توجاه بایش از
پیش به این شاخصه ها را در پی داشت.
اگرچه تالش های مؤثری در زمینه تدوین شاخصه های شفافیت و مبارزه با فسااد صاورت
گرفته است ،اما به نظر میرسد این شاخصه ها پاسخهای رضایت بخشی در قبال مسئله شافافیت
و مبارزه با فساد و تأثیرات متقابل نداشته است .با توجه به این موضوع و با عنایات باه ایان کاه
کشورهای مختلف ،تصورات ،تجربیات و تعاریف متفاوتی از فساد دارند تا چاه حاد ایان حقیقات
متنوع و چندبعدی را میتوان به صورتی هدفمند توسط یک شاخص جامع سنجش نمود.
برای سنجش شاخصه های شفافیت و مبارزه با فساد ،ابتادا بایاد دساته بنادیهای مختلاف
شاخص های شفافیت و مبارزه با فساد را بررسی نمود و قواعد هنجاری و تعاریف گوناگونی که از
فساد به دست می دهند را شناخت.
از این رو ،این مقاله در قسمت اول با تمرکز بر تقسیم بندی های مختلاف شااخص هاای
شفافیت و مبارزه با فساد  ،سنجه های مهم در این زمینه از نظر شیوه ی اجرا را بررسای میکناد.
در قسمت دوم ،اهمیت بروز بودن شاخصه های شفافیت و مبارزه باا فاساد و همچناین برداشات
مؤسسات و نهادهای تدوین کننده شاخصه ها از فسااد و شافافیت و دو شااخص مطارح در ایان
حوزه یعنی شاخص کنترل فساد بانک جهانی و شاخص ادرا فساد شفافیت باین الملال مطارح
می گردد .در قسمت سوم و چهارم ضمن بحث در خصاوص رویکارد باناک جهاانی و شاخصاه
پیشنهادی این پژوهش جهت سنجش تو مان شفافیت و مبارزه با فساد ،محدودیت شاخصه ها در
سنجش شفافیت و مبارزه با فساد مورد بررسی قرار میگیارد .در پایاان نتیجاه گیاری از مباحاث
1 .Svensson, J
2 .Alesina, A
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موضوع آورده شده است.
ماانی نظري
مطالعات متعددی تأثیر فساد بر کشورهای توسعه یافته و بار کشاورهای درحاال توساعه را
بررسی کرده است ،بااینوجود مطالعه شاخصهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر از فساد کمتار موردبررسای
واقعشده است )(دیویس و کینگزبوری .)2011 ،12شاخصهایی که میزان شفافیت و فساد را تعیاین
میکنند ،بیشمار هستند .بسیاری از صاحبنظران یک عامل که ازنظر آنها معیاری برای تعیین فساد
یا شفافیت است بهعنوان شاخصه لحاظ نمودهاند .خصوصیات شخصیتی ویژگیهای کشور ،جنس،
ثروت ،تحصیالت ،وضعیت تأهل ،اندازه شهر ،نظام حقاوقی ،منشاأ کشاور ،وجاود دموکراسای و
قدرت مؤسسات مردمی ازجمله سادهترین شاخصههای مرتبط با فساد هساتند .مااورو(1995) 2
3
معتقد است افزایش فساد ادراکشده در یک کشور با نرخ رشد اقتصادی ارتبااط دارد .آدس و دی
) (1997دریافتند رقابت و آزادی اقتصادی رابطه مستقیمی با میزان شفافیت دارناد .ریجکگام و
ودر (1997) 4نشان دادند نسبت حقوق و دستمزد باا فسااد رابطاه دارد .برانتای و ودر اساتنباط
کردهاند آزادی مطبوعات معیاری برای شفافیت و مبارزه با فساد است.
شاخصههای مطرح دو ویژگی مشتر دارند :نخست بر پایاه برداشاتهای افاراد صااحبنظر
هستند و سنجهها و موازین بینالملل در آنها مغفول مانده است و در ثانی پراکنده هستند و گاه بار
روی یک کشور مطالعه شده و جامعیت بینالمللی ندارناد .الپورتاا و همکااران ) 5 (1997مادعی
هستند کشورهای نظام حقوقی کامن ال تمایال کمتاری باه فسااد دارناد .جانساون و رابینساون
7
 (1200)6مااذهب ر ا بهعنااوان عاماال کاااهش فساااد لحاااظ نمودهانااد .مکااآرتور و ساااکس
()2000جغرافیای سرزمینی ،فیشمن و گاتی (1999) 8کرسیهای پارلمان را مرتبط با افازایش یاا
کاهش فساد منظور کرده است.
جدول زیر تعاریف فساد و مضاامین مرباوط باه آن را از منظرهاای نهادهاا و ساازمانهای
بینالمللی مختلف ارائه داده است.

1 . Mauro, P
2 . Davis, K. E., & Kingsbury, B
3 . Ades, A. & R. Di Tella
4 . Rijckeghem, C. Van & Weder, B
5 . La Porta, R & etc
6 . Johnson, Simon & James A. Robinson
7 . McArthur, John W., & Sachs, Jeffrey D
8 . Fisman, R. & R. Gatti
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جدول  -1تعاریف فساد از منظرهای مختلف
تعاریف
« فساد ،سوءاستفاده از قدرت واگذارشده برای منافع شخصی است فساد و به هرکسای کاه
به یکپارچگی مردم در جایگاه قدرت وابسته است ،لطمه میزند» )(TI.2003
رشوه
دادن

«مشتری بهعنوان یک رشوه دهنده عمل کرده و پول (همچنین رشوه با عناوین:
باجسبیل ،زیرمیزی ،شیرینی ،پاداش ،سبیل چرب کردن و غیره شناخته میشود) را
به مأمور پرداخت میکند که مرتشی نامیده میشود .در عوض مشتری مزیتی از
قبیل خدمات یا مجوزی کسب میکند که حق دستیابی به آن را ندارد .برای مثال
،تخفیف مالیاتی یا قرارداد عمومی» (لمسدورف )19:7200

اخاذی

این مأمور برای گرفتن خدمات عمومی ،از مشتری پول میگیرد یا سود میبرد.
(لمسدورف)19:7200 ،

اختالس

دزدی از منابع عمومی از سوی نماینده دولت (لمسدورف)19:7200 ،

سی پی آي( ، )TI.2003لمسدورف2007 ،1

كالهارداري :نماینده دولت همچنین میتواناد بهطاور فعاال ،اطالعاات را باا اساتفاده از
حیلهگری ،تقلب ،فریب ،دستکاری یا تحریف اطالعات ،حقاایق و تخصصاها ،از مسائول اصالی
(رئیس) پنهان کند.
فساد عظیم اصطالحی است که برای توصیف فساد استفاده میشود عظیم که به باالترین
سطح دولت و نقض گسترده قدرت ،نفوذ کرده است.

)UN (2004

ملل متقد
(United
)Nations

جزئی

فساد جزئی که گاهی بهعنوان «فساد اداری» نیز توصیف
میشود ،شامل مبادله مقادیر بسیار کوچک پول و اعطای
وامهای کوچک است .بااینحال اینها میتوانند خسارات
عمومی قابلتوجهی را موجب شوند .مثالً افسر گمر که
با محمولهای دارای عوارض باال ،وسوسه میشود و 200
دالر یا بیشتر رشوه میگیرد.

ملل متحد32:4300 :
رشوهدادنیا رشوهتصمیمدادن است .اعطای مزیتی به منظور ایجاد تأثیر نامناسبرویعمل
1 . Lambsdorff, J. G

 │266ژپوهشاهی اخالقی – سال یازدهم– شماره دو – زمستان 1399
) WBبانک جهانی ( world bankفسااد و جزئای سوءاساتفاده فسااداز و نیاز
قدرت عمومی سوءاستفاده برای نخبگان منافع برای شخصی منافع بهصورت خصوصی عظیم

OECD

فساد

كمیسیون اروپا

فساد

كنوانسیون حقوق بشر
174
( ETSبراي فساد )
ماده2

فساد فعال بهعنوان پرداخت یا وعده پرداخت رشوه تعریف میشود
( .سوءاستفاده فعال یا غیرفعال از اختیارات مقامهای)2008 OECD
دولتی )انتصابی یا انتخابی( برای منافع مالی خصوصی یا سایر مزایا
سوءاستفاده از قدرت برای منافع شخصی( .کمیسیون اروپا )3200

تقاضا ،پیشنهاد ،ارائه یا قبول کردن ،مستقیم یا غیرمستقیم ،رشوه یا
فساد هرگونه مزیت ناروا یا چشمانداز مربوط به آنکه عملکرد مناسب هر
نوع وظیفه یا رفتاری را منحرف میکند.

وعده ،پیشنهاد به یک مقام دولتی مستقیم یا غیرمستقیم برای خود مقام دولتی یا شاخص
یا نهاد دیگری بهاینترتیب که این مقام رشوه دادن فعال رسمی ،از عمال کاردن یاا نکاردن باه
وظایف اداری خود ،اجتناب کند.
)(شورای اروپا)(
كنوانسیون حقوق
كیفري در مورد فساد تقاضا یا پذیرش توسط یک مقام رسمی ،بهطور مستقیم یاا باا
که این غیرمستقیم شخصبرای از مقاام عمال رسامی یااکردن یاا شاخص ونکاردن بهنهااد
وظایفدیگری بهخود ،منظور اجتناباین کند( ).شورای اروپا)
از سااال  1990بااین مؤسسااات و نهادهااای مختلااف باارای تاادوین یااک شاااخص رقاباات
چشمگیری بوده است .برخی از ایان مؤسساات شاخصاهای منحصاربهفردی تعبیاه نماودهاناد و
دستهای از مؤسسات با ترکیب چند شاخص ،شاخصههای جدیدی معرفی کرده اند.
 .1تقسیماندي شاخصههاي شفافیت و ماارزه با فساد
شاخصههای شفافیت و مبارزه با فساد از نظر شیوهی اجرا به دو شکل نظرسنجی و ارزیابی
تقسیم میشوند .آن دسته از شاخصهها که بهصورت نظرسنجی اجرا میشود در قالاب ادرا فسااد
هستند یعنی ممکن است فساد در کشورهای مورد نظرسنجی اینگونه نباشد ولی در ماردم آن
کشور از فساد اینگونه است.
بهموازات شاخصهای مبتنی بر شایوهی نظرسانجی ،گاروه دوم از شاخصاهای شافافیت و
مبارزه با فساد در سال  2000رشد نمود .مبنای این شاخصها کارشناسی بود.
 .1-1شاخصهاي ماتنی بر نظرسنجی
از مهمترین شاخصهای مبتنی بر نظرسانجی ،شااخص ساازمان شافافیت بینالملال اسات.
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شاخص سازمانشفافیت بینالملل ،شااخص در فسااد و شااخص در رشاوه (بای پای آی) 12و
سنجش فساد جهانی راباهمکاری مؤسسه گالوپ تدوین نموده است .بررسی بودجه باز تهیهشاده
توسط موسسه بودجه بینالملل وشاخص بینالمللی تجارت و شاخص تجربی فساد و شاخص محیط
کسبوکار (بی ای ای پی اس) 2ازجمله شاخصهای مبتنی بر نظرسنجی هستند.
 -2-1شاخصهاي ماتنی بر ارزیابی و كارشناسی
دسته دوم شاخصههای شفافیت و مبارزه با فساد به شکل ارزیابی و آزمون اجارا میشاوند و
سنجش میزان شفافیت و میزان فساد متکی بر نمرات ارزشیابی شاخصهاست.
بارومتر اروپا تهیهشده توسط کمیسیون اروپا ،برآورد جرم بینالملل تهیهشده توسط اتحادیاه
تحقیقاتی (ایی یو تی آی اس) 3و طرح ارزشهای اروپاایی موسساه مطالعااتی ارزشاهای اروپاایی
،شاخصهای یکپارچگی آفریقا و شاخص حاکمیت آفریقا و نوتبوکهای فساد و شاخص یکپاارچگی
جهانی موسسه یکپارچگی جهانی و بنیاد مو َابراهیم ،شاخصه بینش جهانی موسساه اچ آی اس،4
گزارش رقابتپذیری جهانی جی آر سی 5مؤسسه مدیریت توسعه ،التینو بارومتر از شارکت التیناو
بارومترو از شاخصهای مبتنی بر ارزیابی و کارشناسی هستند .جادول  2طبقهبنادی شاخصاههای
شفافیت و مبارزه با فساد را از نظر شیوهی اجرا نشان میدهد.
جدول  -2طبقه بندی شاخصههای شفافیت و مبارزه با فساد از نظر شیوهی اجرا
تهیه كننده
شاخص
محیط کسب و کار و بررسی عملکرد بانک اروپاایی بارای بازساازی و توساعه ساازمانی (
 ) BEEPS EBRDو بانکهای جهانی.
شاخصهاي ماتنی بر نظرسنجی
مؤسسه بینالمللی گالوپ
صدای مردم ()VOPS
شاخص بینالمللی
بنگاه تجارت جهانی
تجارتشاخص تجربی فساد
موسسه بودجه بینالملل
بررسی بودجه باز
سازمان شفافیت بینالملل
شاخص در فساد
سازمان شفافیت بینالملل و مؤسسه سنجش فساد
شاخص در رشوه (بی پی آي)
1 . BEEPS
2 . BPI
3 . EUICS
4 . HIS
5 .GRC
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گالوپ بارومتر اروپا
جهانی
)(ICVS
برآورد جرم بینالملل
طرح ارزشهای اروپایی

کمیسیون اروپا
اتحادیه تحقیقاتی EUICS
مؤسسات مطالعاتی ارزشهای اروپایی

شاخصهای یکپارچگی آفریقا شاخص حاکمیت
آفریقا نوتبوکهای فساد شاخص یکپارچگی جهانی

موسسه یکپارچگی جهانی و بنیاد مو
َابراهیم

بینش جهانی
گزارش رقابتپذیری جهانی
التینو بارومترو
افروبارومترو
شاخص )(ICRG
شاخص حاکمیت آفریقا )(AGI

)(GRC

موسسه اچ آی اس
مؤسسه مدیریت توسعه
شرکت التینو بارومترو
دانشگاه ایالتی میشیگان
مجموعه خدمات سیاسی
کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد
)(IMD

)(WGI

شاخصهای حاکمیت جهانی
راهبرد سرزمینی بانک جهانی و ارزیابیسازمانی

بانک جهانی

شاخصهاي ماتنی بر ارزیابی و آزمون
انجمن WVS
ارزش جهانی )(WVS
 -2اهمیت بروز بودن شاخصههاي شفافیت و ماارزه با فساد
در عصر حاضر ،مبارزه با فساد و شفافیت آفرینی هنگامی موفق میباشد که روشهای سانتی
را کنار گذاشته و بر شیوههای جدید و دسترسی الکترونیکی به دادههای مورد واکاوی تکیه نماید
(تئودور . )1820 ،11زیرا شکل فساد روز بروز مادرنتر و شایوههای باروز و بساتر فسااد روز باروز
جدیدتر میشو د بنابراین نمیتوان از شاخصههای مرتبط با حاوزه شافافیت و فسااد زدایای انتظاار
داشت با توجه با گستردگی اطالعات ،باهمان شیوهی قدیمی به سانجش شافافیت و مباارزه باا
فساد بپردازند.
شاخصهای بسیاری در حوزهی شفافیت مطرح اسات .از مهمتارین شاخصاهای مارتبط باا
شفافیت شاخص سی پی آی یا همان شاخص شفافیت بینالملال اسات .اگرچاه ایان شااخص در
سنجش شفافیت شاخص خوبی است ،اما همانگونه که درگاه اینترنتی این سازمان در بخاش ماا
چه میکنیم آمده است منابعجمعآوری اطالعات این ساازمان عمادتاً محلای و بهصاورت ماوردی
1 .Theodore, Kahn
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است .درحالیکه شاخص سنجش شفافیت اوالً باید با سنجش فسااد تو ماان باشاد و در ثاانی بار
اساس منابع قابالتکا ازجمله دادههای معتبر و قابالستناد باشد.
مقایسه دو شاخص مهم در حوزهی شفافیت و مباارزه باا فسااد (شااخص کنتارل فسااد و
شاخص استنباط) با بیان تعاریف ،اهداف ،منابع اطالعاتی و تعاداد کشاورهای تحات پوشاش در
جدول  3آورده شده است .
جدول  -3مقایسه دو شاخص مهم (شاخص کنترل فساد و شاخص استنباط)
(WGI. 2012كنترل فساد )

شاخص استنااب
()CPI.2012

تعریف

سوءاستفاده از قدرت عمومی برای منافع
شخصیبهصورت عظیم و جزئی فساد و نیز سوءاستفاده
نخبگانبرای منافع خصوصی

فساد ،سوءاستفاده از قدرت واگذارشده
برای منافع شخصی است و میتواند به
هرکسی که به یکپارچگی مردم در
جایگاه قدرت ،لطمه وارد سازد.

هدف

ارزیابی یک معیار از حاکمیت که در اصل به
ایجادشاخصهای درون کشور و حاکمیت میانجامد و
ایجادابزارهای مؤثر کمکهای دولتی ،اختصاص دارد.
(بانکجهانی)7200 ،

افزایش آگاهی عمومی در مورد
فساد  ،ارائه اطالعات درباره
ادراکات گسترده فساد در کشورها.
(لمسدورف)19:7200 ،

 بررسی شرکتها و خانوارها افروبارومتر بررسیمحیطتجاری شفافیت بینالمللی بارومتر فساد جهانی
گزارشرقابتپذیری جهانی انجمن اقتصادی جهانی
نظرسنجیجهانی گالوپ بارومتر التینو فساد اداری مشاوره
ریسکاقتصادی سیاسی در آسیا بارومتر آمریکایی
دانشگاهوندربیلت سالنامه رقابتپذیری جهانی مؤسسه
مدیریتتوسعه
 شاخصهایریسکو بینشجهانیشرایط کسب و کار سازمانهای مردمنهاد )شاخص دگرگونی برتلزمانشاخص بنیاد آزادی اقتصادی شاخص انتخاباتی
آفریقا تحقیقات بینالمللی و شاخص پایداری شاخص
بورس شاخص بودجه باز پروژه بودجه بین الملل(
 سازمانهای دولتی )سیاست کشوری بانک توسعهآفریقا وارزیابیهای سازمانی بانک اروپایی برای بازسازیو گزارش
توسعه پایگاه دادههای اطالعاتی حقوق بشرریچاردز ،پایگاه
اطالعات پروفایلهای سازمانی ارزیابیهای سازمان و سیاست
کشوری بانک جهانی(

 ) NGOشاخصهای حاکمیت پایداربرتلزمان شاخص دگرگونی اساس
برتلزمان ملتهای خانه آزادی در
ترانزیت درجهبندی ریسک کشور با
بینش جهانی شفافیت بینالمللی
بررسی شمار رشوه دهندگان(
 مجریان کسب و کار درجه بندیاداره بانک
سالنامه
 توسعه آفریقارقابتپذیری جهانی  IMDاطالعات
آسیای مشاوره ریسک اقتصادی و
سیاسی خدمات ریسک سیاسی
راهنمای ریسک کشوری بینالمللی
ارزیابی عملکرد بانک جهانی و
ارزیابی سازمانی رتبهبندی ریسک
کشوری واحد اطالعات اکونومیست

منابع
اطالعاتی
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تعداد

212

176

كشورهاي تقت پوشش
 -3شاخصهاي سنجش شفافیت؛ رویکرد بانک جهانی
از میان شاخصهای انتخابی ،راهنمای بانک جهانی برای جامعه مدنی مناسبترین شااخص و
درعینحال معیار جامع برای سنجش شفافیت و میزان ارتباط آن باا مقولاه فسااد اسات (دیویاد،1
 .)1720این شاخص میگوید برای اینکه شفافیت از طریق نهادهای مدنی ترویم یابد جامعه مدنی
سه سنجه را مدنظر قرار دهد.
 -1-3شفافیت نقشها و مسئولیتها
سنجهی اول ،شفافیت نقشها و مسئولیتها است .آنچه دراینبین مطرح است ایان اسات کاه
بهطور بسیار روشنی نقشها و مسئولیتهای افراد شفافسازی شود اینکه یک جایگاه یا یک موسسه،
دولتی است یا خصوصی و یا اینکه آثار مترتب بر اشخاص حقوقی حقوق عماومی و یاا اشاخاص
حقوقی حقوق خصوصی بر آن بار میشود و چه وظایف و اهداف و مسئولیتهایی بر عهده آن نهااد
یا موسسه است جملگی پرسشهایی است که در این سنجه مال است.
جامعه مدنی با بررسی نقشها و مسئولیتها قادر است کلیاه ارکاان و ساازمانها و نهادهاا باه
مرزبندی درونی دولت و بخش خصوصای و نیاز احصاای فعالیات بخاش عماومی و بنگاههاای
اقتصادی آزاد بپردازد و دقیقاً مشخص نماید چهکاری و در چه حوزهای مربوط به چه کسی است
.هنگامیکه نقشها و مسئولیتها دچار ابهام شوند ،آنگاه اهداف ،منافع و خروجی یاک ساازمان نیاز
مبهم است و در این صورت بروز فساد قوت میگیرد .شفافیت نقشها و مسئولیتها ،که انعکاسدهنده
مرزبندی درونی دولت بین فعالیتهاای ماالی ،پاولی و بنگاههاای اقتصاادی عماومی از یکساو و
بخشهای عمومی و خصوصی از سوی دیگر است.
 -1-1-3مرزبندي درونی دولت و بخش خصوصی
س منها میتوانند با پیاده کردن یک برنامه از قبل تعیینشده ،دخاالت کم یا گستردهی دولات
درزمینههای مختلف و به علتها و توجیههای ماتفاوت را به خاطر اینکاه رشااد و توساعه بخاش
خصوصی رادر بسیاری محدود میکنند ،کنتارل نمایناد .بهطوریکاه رشاد و ساطح بااالی ثاروت
اقتصادی همزمان توسطبخش خصوصی و دولات باه دسات آید .جاوامعی کاه ساطح بااالیی از
اقتصادشان در انحصار دولتهاست بهتنهایی نمیتوانند به سطح نسبتاً باالیی از رشد اقتصادی دست
یابند ،بنابراین سمنها ،بیش از هر چیز به کارآمد و شفاف کردن دولت نیااز دارند تا در چااارچوب
آزادیهای مادنی و حکم رانی خوب عماال کنناد و از بیعادالتی ،تخصاایص غیار بهیناه و فسااد
1. David, Cabedo
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جالوگیری کاند.
سمنها با تبیین این امر که پدیده فساد یک نقلوانتقال منافع بین بخش دولتی و خصوصای
اسات که طی آن منافع عماومی باه سمت منافع خصوصی ساوق مییاباد باه کنتارل مؤسساات
خصوصی اهتمام میورزند .کنترل برخی مؤسسات خصوصی نیز رسالت مهم سمنها را در راساتای
شفافیت نقشها و مسئولیتها برجسته مینماید .در شرکتهای بزرگ خصوصی نیز ممکن است فسااد
متأثر از نفوذ افراد دولتی باه هنگام استخدام و همچنین در فعالیتهای خصوصی تنظیمشده توسط
دولت دیاده شاود .در چناین موارد ،فساد میتواند سوءاستفاده از قادرت عماومی بااه ناافع یاک
حزب خاص ،طبقاه ،قاوم ،دوساتان ،خانواده باشد .درواقاع در بساایاری از کشااورها بعضاای از
درآمدهای حاصل از فساد ،در راستای تأمین مالی فعالیتهاای حزبهاای سیاسای تعریاف میشاود.
کاهش مشارکت بخش خصوصی ،فرصت بیشتری برای رانات جاویی سیاسای فاراهم میاآورد و
سیاستمداران و بروکراتها فاسادتر میشاوند بهعبارتادیگر ،دولات بزرگتار باازده ماورد انتظااار از
فعالیتهای غیرقانونی را افزایش میدهد و درنتیجه ،انگیزهای برای انجاام فعالیتهاای غیرقااانونی
همچون فساد میشود.
در کشورمان ایران ،تخصیص منابع مالی کافی برای تأسایس و تنفیااذ نظااام حقااوقی و
قضایی و توجه به نهادهای مدنی ازجمله سمنها به دلیل پایین بودن تولید ناخالص داخلی و اتکاا
به منبع انحصاری نفت نادیده گرفته میشود .بنابراین به دلیل عدم تأسیس سیستمهای نااظارتی،
فاساد میتواند افزایش یابد .در کشورهای نفتخیز به دلیل عدم پاسخگویی دولتها و نیز انحصارات
دولتی ،حاتی باوجود بااال بودن تولید ناخالص داخلی ،فساد میتواند افزایش یابد .وظیفه سامنهای
ایرانی شکستن این انحصار است زیرا بهطورکلی شیوع فاساد درجایی محتمل اسات کاه وجااود
محدودیتها و مداخله دولت دساتیابی به سودهای کالن و نامعقول را ممکن ساخته باشاد .ازجمله
این محدودیتها و ماداخالت دولات ،وجاود محادودیتهای و مااوانع تااجاری )مانناد تعرفههاا و
سهمیهبندی واردات( ،سیاستهای صانعتی تبعیضآمیز ،کنتارل قیمتهاا ،چاناادگانگی ناارخ ارز و
تخصیص سهمیههای ارزی و اعتبارات دولتی هستند .ازاینرو یکی از راهکارهای اساسای مبااارزه
با فساد ،محدود ساختن فعالیتهای اقاتصاادی دولات و تشاویقبخاش خصوصای باه مشااارکت
در فعالیتهای اقاتصادی از طاریق آزادساازی اقاتصاد اسات .وظیفه سمنهای ایرانی شکستن این
انحصار است و شکست انحصار جز با شفافسازی مسائل در رسانههای عمومی و همگاانی میسار
نیست.
گارچه فسااد در جواماع دارای آزادی فعالیت سمنها نیز وجود دارد ،اما بایاد گفات فعالیات
سمنها در حوزه شفافیت نقشها و مسئولیتها این تضمین را میدهاد کاه در صاورت وقاوع ،فسااد
پنهان نمیماند ازاینرو ایان افشااگریها میتواناد از رشااد و گسااترش فسااد جلاوگیری کناد .در
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کشورهای دموکراتیک سیاستمداران همواره «پاسخگو» به ماردم و احازاب و سامنها میباشاند و
بهمنظور کسب آرا در انتخاباات بارای این سازمانها ارزش بساایار قائلناد .زیاارا رقابات احازاب
شدید و کوشش برای آشکار کردن رسوایی حازب ماقابل از طریق نهادهاای مادنی نسابتاً زیااد
است .عدم فعالیت سمنها در این حوزه ممکن اسات باار سااطح فساااد در یااک کشاور تاأثیر
باگذارد ،دولت میتواند در نقش یاک عامال بازدارناده یاا انگیزهای فسااد باشاد ،در کشاورهایی
کااه مالکیاات دولتاای گسااترده باار اقاااتصاد ،ماااقررات و مالیاتهااای افراطاای باارای کساابوکار و
محدودیتهای تج ارت زیادی وجود داشته و به کاار گارفتن قاوانین دلیل باشد ،فساد بیشتر است.
شایوع فسااد در کشورهای فقیر و درحالتوسعه نسابت باه کشاورهای توسعهیافته باااالتر
اسات .چنانچه طباق آخرین رتبهبندی سازمان شفافیت جهانی ،تنهاا  13درصااد از کشااورهای
جهاان دارای رتباه مناسب در زمینه کانترل فساد بودهاند و بهاصطالح کشورهای پاکی هساتند
که اکثراً عضو سازمان همکاری و توساعه اقتصاادی میباشاند ،درحالیکاه نزدیاک  52درصاد از
کشورهای جهاان در سطح ضعیف و یا نسبتاً ضعیفی از کنترل فساد قرار داشاتهاند 63 .درصاااد
باقیماناده از کشاورها در ساطح بسیار وخیمی از فساد به سر میبرند .در این کشورها ،سامنها باا
روشن کردن وظیفه اصلی دولت مانند وظایف اعمال حاکمیت دولت که مانافع حاصال از انجاام
آن شامل همه اقشار جامعه میگردد و بهرهمندی افراد از این ناوع خادمات ناهتنها موجب ایجاد
محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود ،بلکه تحقق آن اقتدار دولات را نیاز افازایش میدهاد ،از
قبیل مدیریت ملی و اداره اماور کاشور ،وضع قوانین و مقررات ،ایجاد نظم اجتمااعی و اساتقرار
عدالت اجتماعی ،حفظ نظم و امنیت مالی ،عادالت قاضایی و دفااع از مرزهاای کشاور وظاایف
مربوط به تصدیهای اجتماعی که مانافع اجتماعی حاصل از آن نسبت به منافع فردی برتری دارد
و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد در جاامعه میگردد ،از قبیل آموزشوپرورش عامومی و فنی و
حرفهای ،بهداشت و درمان ،تربیتبدنی ورزش ،فعالیتهای فرهنگی ،هنری و تبلیغاات دینای ابهاام
مرزهای درونیدولت و بخش خصوصی را روشن میسازند.
 -2-1-3احصاي فعالیت بخش عمومی و بنگاههاي اقتصادي آزاد
دولت دو جنبه مختلف دارد .از طرفی دارای شخصیت حقوقی اسات و بادین لحااظ وضاع
حقوقی او نظیر سایر شخصیتها است .بدین اعتبار است که دولت مالک و دائن و مادیون مایشود
و اعمال حقوقی مشابه اعمال و معامالت سایر افراد انجام میدهد .از طرف دیگر دولت قوه حاکمه
جاامعه اسات و بر طبق اختیارات قانونی خویش ،اعمال حاکمیت میکند و اعمال حقاوقی انجاام
میدهد که ناظیری در حاقوق خاصوصی ندارد .وظیفه سمنهای فعال در این حوزه تبیین عوامل و
اهداف ماشترکی است که باهطور نسبتاً ثابت در ایجاد تشکیل دولت در میان اغلاب جواماع باه
چشم میخورد .اینها اموری هاستند کاه نوعاً در اصل وجود و ادامه حیاات و بقاای جواماع دارای
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ضرورت اجتنابناپذیر میباشند ،مانند ایجاد نظم و امنیت ،پاساداری از مارزهای ماالی و تعقیاب و
کیفر مجرمان و احصای این موارد از فعالیتهای بنگاههای اقتصادی آزاد مهم است.
 -2-3علنی بودن اجرا و ارائه گزارش بودجه
سنجهی دوم با بودجه و مفاهیم مرتبط با آن ارتباط دارد .این سنجه شفافیت بودجه و علنی
بودن آن و ارائه گزارش بودجه را راهنمای جامعه مدنی در شفافیت آفرینی و فساد زدایی قاراردادِ
است .بودجه نوعی ابزار حکمرانی جدید است .این ابزار میتواند کارکنان بخش عمومی را پاسخگو
نگه دارد ازاینارو ماایان بااودجه و ارزشاهای دموکراتیاک ا پاساخگویی باه مالیاتدهنادگان و
ر یدهندگان ا رابطاه وجاود دارد بهبیانادیگر ،بودجههاا ابازار قدرتمنادی بارای پاساخگویی باه
شهروندانی هستند که میخواهند بادانند دولت پاول آنها را چگونه خر میکند و آیا دولتها باارای
ارجحیتهای آنها ارزش قائل هستند یا خیار زیارا بودجه ،ارجحیت شهروندان و پیامادهای دولات
را به هم وصل میکند.
توجه به این نکته الزم اسات کاه منابع مالی بودجاه باه عماوم ماردم تعلاق دارد و تماام
مو اردی کاه دولت منابع مالی خاصای را باه آن اختصااص میدهاد ،بایاد بارای جامعاه باازدهی
مشاخص و قابال قبولی داشته باشد با تاوجاه بااه اینکاه مخاار بودجاه و شیوه هزینه کاردن
منابع مالی در بودجه ،نقش شاایان تاوجهی در فرایند توسعه هر کشور دارد ،دولات بایاد تاالش
کند تا این منابع را در راستای حداکثر سازی مطلوبیت نهایی جامعه باه کاار گاارفته و در قبااال
هزینه کردن آن به عموم جامعه پاسخگو باشد(عادل وامیرخانی.)1395 ،
در کشور شاهد مواردی از هزینه هستیم که دولات هرسال بودجه شایان تاوجهی را باه آن
اختصاص میدهد ،اماا بازده مشخص و تأثیرگاذاری بارای اقتصااد کشاور در برنادارد و کاارکرد
پاسخگویی برای بودجه را با ماشکل ماواجه میکند .با توجاه بااه ایاان مسائله ،شناساایی ایان
هزینهها که باعث هدر رفتن مایزان زیادی از مانابع عمومی در هرسال ماالی میشاوند ،اهمیات
بسیاری دارد.
یکی از ویژگیهای مهم بودجه عمومی این است که کاساانی کااه منااابع مااالی بخااش
عمومی را تاأمین میکنند ،همان کسانی نیستند که در خصوص چگونگی خر کردن پول تصمیم
میگیرند .بهبیاندیگر همواره این احتمال وجود دارد که سیاستمداران پاول را متفااوت از خواسات
مالیاتدهندگان خار کنند .با تاوجه باه این امر باید سازمانهای مردمنهاد میتوانند در نظم ماالی،
مسئولیتپذیری و ثباات ماالی ساوق دادن برنامههای دولت به سمت کارآمدترین استفاده از منابع
تخصیصیافته و ارائه اطالعات شفاف در خصوص هزینه کرد بودجه به عماوم مردم در خصاوص
برنامهها و منابع مالی کمک کنند.
زمانی شفافیت در فراگرد بودجهبندی شاکل میگیرد کاه قااوانین و مقااررات و رویههاا و
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روشهای تهیه و تنظیم قوانین ،ثابت و شفاف باشند و همگی منتشرشده و در اختیار عماوم قاارار
گیرند .شفافیت تصمیمها ،بهخصوص در حوزه بودجهبندی ،خطمشی گااذاری و تنظایم رویههاا،
براثربخشی استفاده از منابع و کااهش فاساد و اتالف منااابع تااأثیر شااایان تااوجهی دارد .باه
همین منظور ،اطالعات باید در دسترس عموم قرار گیرد و قوانین و مقررات شفاف باشند .چراکاه
دسترسی بهموقع به اطالعات اقتصادی ،میتواند برای تصمیمگیریهای بخاش خصوصاای بسایار
حیاتی باشد و کمک شایانی به کنترل فساد نماید .متخصصان پیشنهاد نمودهاند کاه اگار وظایف
و مساائولیتها و شاارایط مناقصااهها و مزایاادهها ،قااروض دولتاای و ضاامانتنامهها و رویههااای
بودجهبندی ،شفاف شود و با اجرای قانون آزادی اطالعاات و شاافافیت اطالعااات ،گزارشاهای
دولتی و قراردادهای دولتی انتشار عمومی یابند ،حاکمیت قانون محقق میشود.
این رابطه ،از دیدگاه باانک جهانی نیز مورد تأکید قرارگرفته است و اعتقااد بر این است که
زمانی شافافیت باه پاسخگویی منجر میشود که اقدامات مربوط به کلیه عملیات و اقدامات دولت،
در اختیار عموم قرار گایرند و ماجلس و مؤسسات عالی حسابرسی را جهت کنترل و نظاارت بار
دولت توانمند سازند و سایر مجموعههای رسمی و غایررسمی باتوانند از ایان اطالعااات جهات
پاسخگو نگهداشتن دولت استفاده کنناد .برخای دیگاار از محققااان نیااز ارتباااط شاافافیت و
پاساخگویی را در اناطباق دولت با اصول و استانداردهای بینالمللی و تغییار سااختار سیاساای در
راستای پاسخگویی مفید دانستهاند .پژوهشهای زیاادی نیاز حلقاه اتصاال و ارتبااط شاافافیت و
پاسخگویی را در تقویت جامعه مدنی رصد کردهاند (مقیمی و همکاران )1395،
 -1-2-3پوشش كامل و قابلیت دسترسی به نقوهی هزینه كرد بودجه
عموم مردم این حق رادارند که مطلع باشند میلیاردها دالر مبالغ دریافتی از مالیاتدهندگان و
منابع مالی دیگر که هرسال مالی دولت از طریق بودجه دریافت میکند ،چگونه و باه چاه نحاوی
هزینه میشوند .در راستای توانمندسازی شهروندان برای آگاهی از اینکه پارلمان چگونه داراییهای
آنان را تخصیص و دولت چگ ونه آنها را هزینه میکنند ،آنها نیازمند دسترسی به گزارشهای بودجاه
هستند .شفافیت بودجه ،بررسیهای آگاهانهتر سیاستگذاران و جامعه مدنی را در رابطه با تخصیص
و نتایم سیاستهای مالی کشور ممکن میسازد و درنتیجه ،مسئولیت در قبال اجرای آنهاا را در پای
دارد.
دولت بهعنوان تأمینکننده منافع عمومی است و عمدتاً به دنبال تاأمین برخای از کاالهاای
عمومی و خدمات عمومی و رسیدن به اهداف عمومی خاص است .این اهداف به دالیل تجاری و
یا مالی نیست بلکه اهداف عمومی را پوشش میدهد .این پوشش شامل حکومت ملای (مرکازی)
است که دولتهای محلی (ایالتی ،یا محلی) را نیز ازلحاظ بودجه ،تاأمین اجتمااعی و اوراق قرضاه
،درآمدهای اضافی شامل میگردد.
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باوجوداینکه تقریباً تمام کشورها میتوانند اطالعات بودجه مرکازی را ارائاه دهناد ،تنهاا در
حدود دو سوم از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (اُ ایی سی دی) 1دادههاای
بهموقع برای بانک جهانی ارسال میکنناد کاه سااالنه در دساترس اسات .بسایاری از کشاورها
دسترسی به اطالعات جامع و بهموقع بودجه را ارائه نمیدهند ،ایان در حاالی اسات کاه باا ارائاه
پوشش کامل ارقام بودجه و شفافیت آن کمک میکنند بانک جهانی با رصد کردن مناابع ماالی و
نحوه هزینه کرد آن شرایط بحرانی اقتصاد آنها را پیشبینی کند.
معایب دیگری شامل ناهماهنگی و عقبماندگی در تاأمین اجتمااعی در کشاورهایی کاه از
درجه باالی خودمختاری برخوردارند ،حادث میگردد .افزون بار ایان ،باه دلیال اینکاه دادههاای
مربوط به عملیات دولتهای فراملیتی بهطور همزمان با دولت مرکازی تدویننشاده و بااهم ادغاام
نشدهاند ،دسترسی کامل به دادههای عمومی امکانپذیر نیست.
همچنین در راستای شفافیت بودجه جمعآوری دادهها ممکان اسات توساط محادودیتهای
قانونی یا پیچیدگیهای مرتبط با ادغام یک سطوح اضافی یا محلی در سااختار فرعای ملای مهاار
شود .بااینحال ،در برخی از کشورهای درحالتوسعه و اقتصاادهای در حاال گاذار ،مشاکل اصالی
ناشی از فقدان شفافیت مالی وتأخیر در اطالعات است که بهنوبه خود ،میتواند تا حاد زیاادی باه
دنبال فقدان سیستمهای مدیریت مالیپاسخگو شفاف باشد.
شواهد بیشتر از مشکل ارائه پوشش کامل و بهموقع این است که در ساال  2120تنهاا 40
کشور عضوصندوق بینالمللی پول اطالعات مربوط به بودجه دولتی را بارای ساال گذشاته ارائاه
دادند  30عضو دیگر ،اطالعات را با یک تأخیر یکساله ارائه دادند  32کشور دیگر ،با گذشت دو
یا چند سال ارائه دادند .برخی کشورها اطالعات مربوط به یارانهها ،بیمهها و مالیات را ارائه ناداده
و تنها مخار دولتهای محلی را ارائه میدهند .ازاینرو شفافسازی ضروری است و کشوری میتواناد
داعیهی مبارزه با فساد را داشته باشد که پوشش کامل و قابلیت دسترسی به نحوهی هزیناه کارد
بودجه را فراهم نماید.
 -2-2-3وحدت دادهها در ارائهی گزارش بودجه
دسترسای آسااان باه اطالعااات قابالعتمااد ،جااامع و بهموقاع ،قابلاادر و قابلمقایساه بااا
شاخصهای بینالمللی و اطالعات مربوط به فعالیتهای دولتی چه در داخل کشور و چه در خاار از
کشور باید بهگونهای باشد که مردم و بازارهای مالی بتوانند وضعیت مالی دولت را دقیقااً ارزیاابی
کنند و هزینههای واقعی دولت و مزایای فعالیتهای دولات در حاال حاضار و در آیناده اقتصاادی
پیشبینی نمایند و پیامدهای اجتماعی آن را در اختیار عموم مردم قرار دهند.
1. OECD
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در ابعاد واقعی مردم نیاز به ارائهی اطالعات قابالعتماد و مرتبط با اهداف سیاستهای ماالی
دولت و پیشبینی عملیات دولت در آینده از طریق دسترسی کامل به بودجه و انتشار آن در جداول
طبقهبندیشده میباشد .این فعالیت ممکن است بهطور خودجوش یاا از طریاق تعهاد بیرونای باه
برنامه حمایت از شفافیت بودجه صورت گیرد )کورای.)1720 ،1
شفافیت مالی بودجه ،شرط الزم برای رشد اقتصادی است .سیاست انتشار بهموقاع وحادت
اطالعات در ارائه گزارش بودجه نظم و انضباط مالی را به وجاود میاآورد اگرچاه شافافیت خطار
افزایش فشار گروههای سیاسی رقیب وارد کردن اتهامات مالی به دولت را در پی دارد.
بودجه باز نهتنها تسریع در دستیابی به پایههای کالن اقتصادی در پی دارد بلکه با وحادت
دادههای ارائهشده ،هزینههای عمومی اعتماد به دولت را تثبیت میکند .بهطورکلی کشورهایی که
از درجه باالی شفافیت برخوردارند ،دادههای بودجه بهطور یکسان و با هماان ارقاام قبلای ارائاه
میشود و انضباط مالی وقدرت اقتصادی قوی تلقی میشود .در کشورهای که منابع درآمد و بودجاه
دولت بهصورت متفاوت ارائه میشود ،عملکرد اقتصادی آنها فاجعهآمیز و بی اعتبار تلقی میشود.
در کشورهای جنوب شرق آسیا علیرغم منابع مالی فراوان ،به دلیل شفاف نباودن تعهادات
بودجه وحدت دادهها در ارائه گزارش بودجه و ارائه اطالعات مالی نامتقارن ،کشورهای غیر شفاف
تلقی میشوند .وحدت کامل دادهها در ارائه گزارش بودجه مطابق استاندارد باناک جهاانی شاامل
وضعیت بیمه ،مالیات و یارانهها و همچنین مقررات اقتصادی و تخصیص منابع پولی میباشد.
 -3-3دسترسی عمومی به انتشار اطالعات
سنجهی سوم دسترسی داده باز یا اُ جی دی 2است کاه در چناد ساال اخیار در بسایاری از
کشورهای جهان خصوصاً کشورهای اروپایی اجراشده است .بسیاری از فعاالن در حوزهی مباارزه
با فساد و شفافیت آفرینی این شیوهی شفافیتسنجی را در کشاورهای خاود ماورد آزماایش قارار
دادهاند .دراینبین سازمانهای مردمنهادی نیز به چشم میخورد که باه طورجادی در پای تارویم و
دسترسی داده باز هستند .با گسترش دسترسی داده باز ،سطح فساد در کشورهایی که این شاخص
را اجرا کردند پس از یک دوره کاهش داشته است و کارکرد آن خصوصاً برای سازمانهایی کاه در
حوزهی شفافیت کار میکنند مثمر ثمر بوده است.
مردم از طریق نظام گزارشگری مالی کارآمد ،قادر خواهند بود که از چگونگی ارائه خدمات،
نحوهی مصرف منابع ،استفاده و نگهداری اموال و داراییها ،آگاه گردند و عملکرد مسئولین را مورد
ارزیابی قرار دهند .از مسائل و مشکالت موجود در زمینهی گزارشگری مالی میتوان از عدم قدرت
پاسخگویی سریع و بهموقع به نیازهای اطالعاتی مشتریان ،وجود قوانین و مقررات متعدد و نباود
1 .Cooray, Arusha
2 OGD
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پاسخگویی که مفهومیکردن آن نیازمند اطالعاات قابالتکاا ،قاابلفهم ،صاحیح و بهموقاع بارای
استفادهکنندگان میباشد و نیز عدم گزارشگری مالی شفاف ،چیزی که شهروندان از مردمساالری
در سطح دولت انتظار دارند ،نام برد.
 -1-3-3تعهد دولت به انتشار اطالعات
برخورداری از اطالعات و خدماترسانی در این خصوص از ابتداییترین حقوق مردم محسوب
میشود.
مردم در دنیای پیچیده امروز ،در بسیاری موارد اطالعاتی در دست ندارند و بهطورمعمول نه
کیفیت اطالعات را میشناسند و نه بر موارد سود و زیان آن وقوف کامل دارند .چهبساا اطالعااتی
در قالب دروغپردازی بهعموم مردم اطالعرسانی شود که معیوب باشد و مردم با دریافت آنها دچار
سردرگمی ،ابهام و خسارت وزیان شاوند و براثار دریافات اطالعااتی نامتقاارن زیاان و خساارت
متحمل شوند.
تعهد به ارائهی اطالعات از مفاهیم حقوقی است که سابقه و ریشهای طوالنی دارد .الزام به
ارائهیاطالعات در هنگام انتشار راهنمای بانک جهانی برای جامعهی مدنی باا مقاومتهاایی روبارو
بود .چرا که کشورهای عضو معتقد بودند هارکس بایاد خاودش در پای کساب ارائاه اطالعاات
موردنیاز خود باشد و دولت موظف به ارائه اطالعات به وی نیست .بهتادریم ،کشاورها باه دلیال
پیچیدگی اطالعات و ظهور پدیده رانت اطالعات و عدم تعادل دریافت اطالعات که بر اساتقالل
افراد و مشارکت آنها در برنامههای ملی خدشه وارد میکرد و زمینههای فساد را مستعد میسااخت،
این مقاومت را از بین برد )دیوید کابدو.)1720 ،1
برای تحمیل این تکالیف و تنظیم قواعد و احکام مرباوط باه آن ،تعهاد دولات باه انتشاار
اطالعات مطرح شد که منشأ آن نهاد حقوقی "تعهد به ارائه اطالعات" اسات .بهازعم نگارناده،
دولت ازاینجهت ملزم به انتشار اطالعات است که بتواند اعتماد عمومی را جلب نمایاد و باا ایان
وسیله مشروعیت خود را پایدار نماید .تعهد به ارائهی اطالعات عالوه بر کسب مشاروعیت بارای
دولت ازلحاظ اخالقی نیز مبتنی بر حسن نیات دولات اسات و در ایان صاورت مشاارکت ماردم
روزافزون میگردد .عالوه بر این طبق یک قاعدهی کلی ،هرکس ملتزم به عملی شود ،نسبت باه
تهیهی مقدمات و لوازم آن نیز ملتزم خواهد بود ازآنجاکه تأسایس یاک نظاام سیاسای لزومااً از
طریق مشارکت و رضایت مردم قابل تحقق است ،لذا تمهید مقدمات آن ازجمله الازام باه انتشاار
اطالعات نیز ضروری است.
1 .David, Cabedo
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 -2-3-3اعطاي مجوز داده باز (استفاده و بازنشر اطالعات)
با در نظر گرفتن حجم وسیع و روزافزون اطالعات متنای کاه بهصاورت الکترونیکای و در
فضای وب در اختیار کاربران قرار دارد و از طرفی کمبود وقت بارای بررسای تماام آنهاا ،مسائله
بازنشر دادهها به یکی از زمینههای موردتوجه در زمینه شفافسازی تبدیلشده است.
افراد ،شرکتها و مؤسسات و سازمانها باید مجاز باشند در هر فرمتی به اطالعات دستیافته و
از آنها استفاده نمایند .دادههای باز دادههایی هستند که میتوانند بهصاورت آزاداناه مورداساتفاده
مجدد قرار گیرند و توسط هر شخصی توزیع شوند .در این صورت ،دادهها در یک فرم مناساب و
قابلتغییر در دسترس هستندو هیچگونه تبعیضی و محدودیتی درباز توزیع دادهها مجااز نمیباشاند
(مالیک.)1720 ،1
این مقیاس در سنجه سوم شامل انتشار دادهها میشود تا هرکسی بتواناد باه آن دسترسای
پیدا کند ،از آن استفاده کند و آن را به اشترا بگذارد .یکی از اهداف اصلی اعطاای مجاوز داده
باز ،ارتقاء شفافیت است.
برای دادههای باز و شفافیتهایی که منجر به پاسخگویی میشوند ،شرایط موردنیاز عبارتاناد
از :انتشار دادههای مناسب فعال کردن بازیگران برای یافتن ،پاردازش و اساتفاده از اطالعاات و
عمل بر روی هر خروجی و قادر ساختن اصول نهادی یا اجتماعی قابالجرا یا توانایی شاهروندان
برای انتخاب خدمات بهتر است.
در این صورت ،نهادها متعهد به باز بودن و شفافسازی در مورد چگاونگی دادههاا وبساایت
هستند و وبسایت باز اکثریت اطالعات شفاف را نگه میدارد و دادهها را در یک مکان باز میکناد.
نهادها اطمینان میدهند که دادهها دقیق هستند .بااینحال ،قبل از تکیه بر دادهها ،از طریاق تایم
تضمین اطمینان اطالعات بهطور منظم مورد ارزیابی قرار میگیرند تا در صورت امکاان اطمیناان
حاصل شود .این ارزیابیها بهطور منظم به هیئت برنامه مدیریت اطالعات گزارش میشود.
دولتها ،شفافیت داده و دادههای باز را یک اولویت کلیدی در فساد زدایی به شمار آوردهاند
چرا که باعث افزایش مسئولیتپذیری میشود و باعث پیشرفت خدمات عمومی از طریق ترغیب به
انتخابات و تحریک به نوآوری و رشد میگردد .حرکت به سمت باز بودن و شفافیت بیشتر بخشای
از یک فرایند تحول گستردهتر از بازخوانی خدمات عمومی در داخل دولتهای محلی است .پس از
فراهم شدن اطالعات قابالستفاده و قابل نشر ،گام بعدی در شفاف بودن اطالعات ماشین خاوان
بودن دادههاست.
1. Mallick, Sushanta
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 -3-3-3فراهم كردن ماشین خوان بودن دادهها
همانگونه که بیان شد ،با در نظر گارفتن حجام وسایع و روزافازون اطالعاات متنای کاه
بهصورت الکترونیکی و در فضای وب در اختیار کاربران قرار دارد و از طرفی کمباود وقات بارای
بررسی تمام آنها ،مسئله ماشین خوان بودن دادهها بسیار ضروری است .دادههاای منتشرشاده از
سوی دولت باید در قالبها و رویکردهایی باشد که تجزیهوتحلیل و استفاده مجدد از آن دادههاا را
ترویم میکنند .توانایی عمومی تجزیهوتحلیل دادههای خام ،از طریق ماشین خوان بودن دادههاا
میسر است (گریمالی.)1820 ،1
در یک فضای شفاف ،دادهها بهطور منطقی ساختار دادهشدهاند تا پردازش خودکار را انجام
دهند.دادههای عمومی در فرم قابالستفاده مجدد و قابلخواندن تارویم میشاوند .باه دلیال اینکاه
اندازه مجموعهدادههای عمومی رشاد میکناد ،ماشاین خاوان باودن ،برناماه جالاب ،آموزناده و
نوآورانهای از دادههای دولتبرای جستجو ،مرتبسازی و یا تبدیل آن به یاک فارم جدیاد اسات و
برای شفافسازی مسائل کاربردی است.
 -4-3-3بروز بودن و رایگان بودن داده ها
بروز بودن دادهها ،ایدهها و چشماندازهای نهادهای مالی مسیر تازهای از شفافیت سازمانی
را فرا روی آنها قرار میدهد و نویدبخش کاهش فساد و بهبود عملکرد آنهاست .بروز بودن یکی از
عوامل مؤثر در تغییر و یا ایجاد استراتژی مناسب در نهادهای مالی است و نتایم حاصل از آن بار
روی عملکرد سازمانها ازجمله بعُعدهای شفافیت سازمانی مؤثر میباشد.
امروزه شرایط انتشار اطالعات به حدی سریع ،پیچیده و روزافزون شده است که کشورهای
دیگر نمیتوانند با تغییرات ظاهری یا ساطحی در سااختارها ،روشاها و سیساتمها ،افکاار نسابی و
اعتم اد عمومی را برای تحقق اهداف خود همراه سازند بلکه در اجرای ابعاد شفافسازی باید بهطور
مستمر بهصورت اعالنات گروهی و یا گزارشات فردی توسط رئیس کشور اطالعرساانی صاورت
گیرد .جدیت و استمرار گزارشها نیازمند ارائه اطالعات بروز شده است .بروز باودن دادههاا باعاث
میشود سیس تم ارزیابی عملکرد روشن و صریح بوده و افراد با اتکا به اطالعات بروز شده در اماور
عمومی مشارکت داشته باشند.
مفهوم شفافیت بر قابلیت دسترسی به اطالعات داللت دارد .نگاه کاردن باه درون یکچیاز
بهمنظور فهمیدن آنچه در آن میگذرد از طریق دسترسای باه اطالعاات میسار اسات .در اینجاا
کشوری شفاف است که افراد درون یا برون آن بتوانند بهمنظور شکل دادن به نظراتشان در مورد
اقدامات و فرآیندهای درون حکومت اطالعات موردنیازشان را به دست آورند.
1. Grimmeli, khuijsen
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بخش عمومی بزرگترین منبع دادههای باز هساتند و ازآنجاکاه خادمات دولتای بار اصال
رایگان بودن انجام میشوند ،دسترسی به ارقام و اطالعات مربوط به آنهاا نیاز رایگاان محساوب
میشوند .در بیشتر کشورهایی که اقتصاد آنها دولتی است ،برخورد با مفسدین و کسانی کاه ثباات
اقتصادی را برهم میزنند و یا به پشتوانه برخی از افراد دولتی از رانات اساتفاده میکنناد ،بهتارین
شیوه مبارزه با فساد در دسترس قرار دادن اطالعات برای همگاان اسات تاا واساطههای دولتای
حذف شوند و فرایند رانت اطالعاتی صورت نگیرد .یکای از شاخصاهای داده بااز ،رایگاان باودن
دسترسی به اطالعات است .در این صورت شفافیت از کارکردابزاری فراتر رفته و به یاک پدیاده
فعال و مقتدر تبدیلشده است
 -5-3-3دسترسی به گزارش عملکرد نمایندگان ،كمیسیونها و مجالس قانونگذاري

یکی از مقیاسهای سنجهی سوم دسترسی باه گازارش عملکارد نماینادگان ،کمیسایونها و
مجالس قانونگذاری میباشد .یکی از مختصات کشورهای شفاف مرباوط باه نماینادگان مجاالس
قانونگذاری و کمیسیونها میباشد .نمایندگان حساسیت اجتماعی و جایگاه حقوقی مهمای دارناد و
تلقی آنها از طرحهای ملی در صحن علنی مجلس منتم به قانونگذاری و مشارکت میگردد .قانون
اساسی کشورها اصل را بر شفافیت عملکارد نماینادگان گذاشاته اسات .باا نصاب دساتگاههای
الکترونیک یا قیام و قعود شفافیت عملکرد یک نماینده در یک نگاه سطحی ماورد قضااوت قارار
میگیرد .با شفافسازی عملکرد نمایندگان عالوه بر رسیدگی به امورات محلی و حاوزهی انتخابیاه
توسط نمایندگان ،مطالعهی کارشناسی توسط نمایندگان سرعت میگیارد تاا مناافع ملای و مارام
جریانهای سیاسی در تصویب قوانین و ارائه طرحها ،مشخص باشد.
در ا ین صورت نماینده قبل از شروع گفتگوهای مجلاس ،دساتور کاار مجلاس را مطالعاه
میکند و چنانچه عملکرد او قابلدسترس نباشد و پنهانکاری صورت پذیرد شأن نمایندگی نمیتواناد
بااراده و شجاعت تصمیم بگیرد و تصمیمهای نماینده با توجه به منافع حزبی و شخصای میباشاد
(نیهوز .)1820 ،1بنا براین کشوری شفاف محسوب میشاود کاه نماینادگان آن شافاف و مجلاس
شیشهای باشد .اعادهی اموال نامشروع ،مبارزه با فساد و علنی بودن محاکمه تنها با یک مجلاس
شیشهای و قابالجرا است .شفافیت به این معنا کاه عملکارد نماینادگان معلاوم باشاد و ماردم و
موکلین بدانند که نمایندگان به چه ر ی میدهند و به کدام مسائل ر ی نمیدهند ،از حقاوق ماردم
میباشد زیرا بخشی از وکالتی که مردم به نمایندگان میدهند آنهاا را مساتحق دانساتن سالو و
رفتار نمایندگان میسازد .شفافیت جزء سلو کاری و حقوق مردم محسوب میشود زیرا نماینده در
مقابل مردم فعالیت قانونی و نظارتی دارد که به اصالت نیست و حقی است که مردم به نمایندگان
1 . Nieves, Zangia
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دارند تا امورات آنها را انجام دهند .نمایندگان در دایرهی وکالات انجاموظیفاه مینمایاد .شافافیت
باعث کنترل و باالنس و تقویت چشمهای ماردم و کارآمادی و ارتقااء مسائولیتپذیری نمایناده و
نزدیک کردن نسبت مطالبات مردم و رفتار نمایندگان و کاهش دوگانهگویی در جامعه میگردد.
نمایندگان مجلس از ابزارهای کنترل مانند استیضاح ،سؤال و تحقیاق و تفحاص برخاوردار
هستند و بردیگران نظارت میکنند .پرسشی که پیش میآید چه کسای بایاد بار رفتاار نماینادگان
نظارت کند؟ مردم بایدبر رفتار نماینده نظارت کنند .در جهان تقریباً  200سازمان مردمنهاد وجاود
دارد که بر مجالس نظارتمیکنند و بهصورت مستقیم نظارت مینمایند و از طریاق آن ساازمانهای
مردمنهاد بر نمایندگان نظارتمیکنند.
زیرا رفتار نماینده ممکن است مفسده انگیز باشد .بهطور مثال ممکن است باا ارائهای یاک
طرح مخار عمومی را افزایش دهند و با ارائهی یک طرح یک منطقاه را باه مفهاومی آزاد و یاا
ویاژه تباادیل نماینااد و از آن منطقااه عوایاادی باه دساات آورنااد .ازآنجاکااه در کشااورهای عاادم
توسعهیافته ،نمایندگان فاقد پشتوانهای احزاب و بدنه حزبی بارای کارشناسای هساتند ،شافافیت
باعث مشارکت نمایندگان و عملکرد کارشناسی و تقویت پایگاه ر ی مردم میگردد.
یکی از سازوکارهای شفافیت عملکرد نمایندگان ،نظارت بر حقوق و هزینههای جاری آنهاا
است .ارقام مالی نمایندگان ممکن است براثر افزایش حقوق بیرویه و یا دریافت هزینههای سافر،
مأموریت و هزینههای دفتر به تضییع وجوه عمومی بیانجامد .در کشورهای شفاف اعتبارات دفااتر
نمایندگی ،میزان حقوق نمایندهها و اعتبارات اختصاص دادهشاده باه اماور محلای در فصالهای
بودجه و طرحهای عمرانی و طرحهای تملکی مشخص اسات و مصارف حقاوق و اعتباارات کاه
بهطور شفاف در تارنماها و پایگاههای اطالعاتی مشخصشده است ،در محلها و منظورهای غیر از
محلهای معین و منجز ،ممنوع است.
نمایندگان مجلس ممکن است در صاورت عادم شافافیت در حوزههاای باانکی و بیمههاا
شرکتهای دولتی و صندوقهای توسعه ،ازنظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطاای تساهیالت باانکی
شأن و مصونیت نمایندگی خویش را دچار خدشاه نمایناد .در کشاورهای شافاف افشاای حقاوق
نمایندگان و هزینههای جاری نمایندگان بهطور روزانه ،ماهانه و ساالنه در اختیار رسانهها و مردم
قرار میگیرد.
حقوق و دستمزد و سیستم پرداخت و مزایای نقدی و غیر نقدی به نمایندگان باید متناساب
با شرایط محیط کار و همچنین ویژگیهای شغل و نحوه انجام کار آنها پرداخات شاود تاا کاارایی
وظایف نمایندگی بهبهبود کیفیت آن صورت گیرد ،اما این حقوق و مزایا باید بهصاورت واضاح و
روشن با تعیین ارقام و نیز وظایف و مسئولیتهای شغلی نماینده هماهنگ باشد .با توجه باه شاأن
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نمایندگی ،انصاف و تساوی در نظام حقوق و مزایای متعلق به دوران نمایندگی و پسازآن محقاق
گردد.
عالوه بر حقوق دریافتی نماینده ،هزینههای جاانبی کاه باه او داده میشاود از قبیال حاق
مسکن ،حق ایاب و ذهاب و هزینههایی که برای دفتر نماینده در نظر گرفته میشود و پرداختهایی
که بهصورت جزئی ،تحت عنوان احسان و نیکوکاری ،بستههای حمایتی و معیشاتی ،بودجههاای
فقرزدایاای و تااأمین عاادالتاجتماعی مبااالغ پاااداش و هزینههااای ساافر بایااد بهصااورت روشاان
،اطالعرسانی گردد.
عالوه بر حقوق مجلس و مزایای متعلقه ،میزان دریافتی حقوق از ساازمانهای بازنشساتگی
وپانسیو نهای خصوصای بهطاور مشاخص بایاد لیسات شاوند و در صاورت پنهانکااری نمایناده
بازخواست صورتگیرد .سازمانهای ناظر بر رفتار نماینادگان و باناک جهاانی باه هماراه اتحادیاه
پارلمانهای مشترکالمنافع ساندی را منتشار کردناد کاه در آن پیشانهادهای مفیادی در راساتای
شفافیت پارلمان و تالش برای فناوری اطالعات و ارتباطات ارائهشاده اسات .یکای از ابزارهاای
شفافیت پارلمان ،افشای حقوق و هزینههای جانبی پارلمان در قالب دادهای باز میباشد.
مسئلهی دریافت هدایای غیرقانونی ،یکای از مساائلی اسات کاه تماامی حکومتهاا باا آن
دستوپنجه نرم میکنند .راههای مختلفی نیز برای کنترل و پیشاگیری از آن وجاود دارد .یکای از
راههای مؤثر و کمهزینه ،شفافیت هدایای دریافتی مسئولین است .شافافیت هادایا در پارلماان و
اصول رفتاری پارلمان در مورد دریافت هدیه توسط نماینادگان و مصاادیقی از هادایای دریاافتی
توسط نمایندگان و آمار هدایای دریافتی توسط مسئوالن به تفکیک هر بخش در سامانه شفافیت
هدایای مسئوالن باید بارگذاری شود .نام عضو پارلمان ،مسئولیت فرد ،اهداکننده ،توضیح هدیه و
برآورد هزینه و تصویر هدیه و زمان و مکان اهدا عالوه بر ایان کاه باه هیئترئیساه اطاالع داده
میشود در این سامانه نیز در میگردد.
نمایندگان از مزایای مناسب و دستمزد منصفانهای برخوردار هستند .آنها نیازی به پاذیرش
هدیههای گرانبها ندارند اما اگر چنین کاری کنند ،مجازات آنها قاطعانه خواهد بود .این مجاازات
میتواند شامل جریمههای سنگین و زندان باشد چرا که حتی کوچکترین موارد فساد نیاز اعتمااد
مردم به دولتشان را کم خواهد کرد.
از سوی دیگر ،پارلمان وظیفهی مهم تقننین و هدایت و سیاستگذاری مصالح کشور را دارد.
باید توجه داشت که پارلمان از نمایندگانی تشکیلشده است که هر یاک از آنهاا بار اسااس یاک
اصول فکری و حزبی تصمیمگیری میکنند و این تصمیمات درنهایت ،منتم به اعماالنظر پارلماان
میشود بنابراین چنانچه بتوان دستاندازهای تصامیمگیری مناساب نماینادگان را شناساایی کارد
،میتوان در جهت تصحیح آن و درنتیجه بهبود عملکرد مجلس قدم برداشت.
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یکی از مسائلی که نمایندگان مجلس را در معرض فساد قرار میدهد ،تعارض مناافع اسات.
مقصود از تعارض منافع ،عناصری است که سابب میشاود اعماال و اقادامات حرفهاای از یاک
منفعت ثانویه متأثر گردد .این تعارضات عموماً در قسمتهای اجرایی رخ میدهد اما ممکان اسات
نمایندگان مجلس نیز دچار تعارض منافع شوند و با پنهانکاری ،مسیر قانون گزاری و یا جمعآوری
ر ی و یا نظارت را مبتنی بر منفعت خودقرار دهند .داشتن سهام از یک شرکت ،شااغل شادن در
یک موسسه و نیز داشتن شغل همزمان با نمایندگیو اجرای طرحهای عمرانی و تملکی که منفعت
نماینده یا بستگان وی را در پی دارد ،تصدی برخی مناصبازجمله قضاوت ،نماینادگی در مجاالس
محلی ،عضویت در نیروهای مسلح ،تصدی مناصب مرتبط باانتخابات ،تصدی منصب یا اساتخدام
در شرکتهای دولتی طی دوره نمایندگی ،نمونهای از مصادیق پنهانکاری در تعارض منافع نماینده
پارلمان میباشد.
این مقیاس از سنجهس سوم ،در بسیاری از کشورها در قالب قواعد رفتاری تنظیمشده است
.ازجمله این قواعد ،اذعان به وجود تعارض منافع در زمان مسئولیت نماینده و اعاالن رسامی وی
بر وجود منافع احتمالی است .اعالم رسمی توسط نماینده در جهت مبارزه با پنهانکاری بهصاورت
عمومی در اختیار مردم قرار میگیرد.
 -4مقدودیت شاخصههاي شفافیت و ماارزه با فساد
ایجاد شاخصهای فساد رویهای پویا است که دائماً تحت تأثیر مطالبات هنجاری و سیاسی و
غیره قرار میگیرد.
تعریف فساد نیز بسته به عاملین ،مأمورین اداری ،سیاساتمداران و دساتگاههای حکاومتی،
مقیاس کالن یا خرد و ماهیت بخشهای دخیل خصوصای یاا عماومی تفااوت چشامگیری دارد.
مضافاً شاخصههای شفافیت و مبارزه با فساد در معارض چنادپارگیای قرارگرفتهاناد کاه باالطبع
امکان ایجاد مقیاسهایی جامع که قادر باشند پیچیدگی این پدیده را مجسم سازند را کااهش داده
است .تهیهکنندگان شاخصها بر سر پذیرش یکسان فساد در بخشاهای خصوصای و عماومی باا
یکدیگر اختالف دارند .بهعنوانمثال ،سازمان شافافیت بینالملال رشاوه دادن را زیرمجموعهاای از
فساد تعریف میکند ،درحالیکه بانک جهانی و دیگر گروههایی که شاخص ایجااد میکنناد واژهای
فساد را در مورد هر دو عمل «پذیرش یا ارائهی رشوه» به کار میبرند .به نظر میرسد به دلیل این
عدم یکپارچگی شیوههای سنجش شفافیت و مبارزه با فساد ،واکنش حقاوقی یاا سیاسای بارای
مبارزه با فساد مناسب نیست و پذیرش آنها در نظامهای حقوقی برای دفع افسد به فاسد است.
بهعنوان نمونه گرفتن وجوهی بهغیراز آنچه در قاوانین و مقاررات تعیینشاده اسات ،ازنظار
قانونگذار ومقام قاضی مصداق رشوه تلقی میشود ،اما ادارا فسادی که منبعث از شاخصاه هاای
شفافیت و مبارزه بافساد است توانایی سنجش تخلف را ندارد.
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بهطور مثال سازمان شفافیت بینالملل در تعریف رشوه معتقد است :مشاتری بهعناوان یاک
رشوه دهندهعمل کرده و پول )همچنین رشوه با عناوین :باجسبیل ،زیرمیازی ،شایرینی ،پااداش،
سبیل چرب کردن و غیره شناخته میشود( را به مأمور پرداخت میکند که مرتشی نامیده میشود .در
عوض مشتری مزیتی از قبیل خدمات یا مجوزی مانند تخفیف مالیاتی یا قرارداد عماومی کساب
میکند که حق دستیابی به آن را ندارد .این تعریف اگرچه عبارتی دقیق برای تعریف رشاوه اسات
اما نمیتواند عبارت "گرفتن وجوهی بهغیراز آنچه در قوانین و مقررات تعیینشده است" را پوشاش
دهد و در ثانی میان عبارات درجشده و مفهومی که فرد ماورد نظرسانجی در میکناد ،تفااوت
وجود دارد.
با فرض جامعیت و هماهنگی شاخصها در وهلهی دوم ،تکلیاف عامال ماداخلهگری مانناد
قدرت عمومی در شاخصههای شفافیت و مبارزه با فساد چیست؟ ارتبااط باین قادرت عماومی و
شاخصههای شفافیت و مبارزه با فساد به وجود میآید .رابطهای عاادی باین فسااد و آسایبپذیری
قدرت عمومی چیست؟ آیا فساد به ضعف قدرت عمومی دامان میزناد ،یاا باالعکس آسایبپذیری
قدرت عمومی است که سیاستمداران و کارمندان دولتی را برمیانگیزد تا از قدرت در جهت مناافع
شخصی سوءاستفاده کنند؟
با توجه به شاخصهایی که توسط بانک جهانی و سازمان شفافیت بینالملل اتخاذشده اسات،
دخالت قدرت عمومی خصوصاً در روشهای مبتنی بر نظرسنجی منجر به باروز خطاای اساتنباطی
میگردد .عدم همسانی دادههای ارائهشده توسط منابع مختلف ،شاخصههای شفافیت و مباارزه باا
فساد را ریسکپذیر میکند زیرا دادهها در منابع مختلف توسط قدرت عمومی سانسور یا دساتکاری
میشوند.
پرواضح است شاخصههای شفافیت و مبارزه با فساد اهمیت مربوط باه هار منباع قادرت و
سنجهها و موازین بینالمللی را دستکم میگیرد .نمیتوان فساد را بهعنوان عملکردی خطی و بادون
در نظر گرفتن درآمد ،سیاستهای دولت ،سیستم قضاایی ،منباع قادرت ،یاا تجربهای اساتعماری
محاسبه کرد.
 -1-4دالیل شکست شاخصههاي شفافیت و ماارزه با فساد
اشتباهات نسبت دادهشده به تدوینکنندگان شامل :تقلیال شافافیت و مباارزه باا فسااد باه
تغییرات فنی در
«حکومت» بر اساس نظریه آمر و مأمور و غفلت از سیاستهای کلای اصاالح جامعاه ،در
فساد بهعنوان یک مسئله عمومی ،تغییرات جزئی پیشنهادات از جامعهای به جامعه دیگار ،اعماال
رویکردها از خار  ،تعریف دورههای زمانی غیرواقعی و تمرکز بر شفافیت و مبارزه با فساد فاوری
بهجای اصالحات معنادار ،عدم تعریف مشوقهای تغییر ،بلندپروازی مفارط ،فقادان حساسایت باه
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زمینه مسئله ،پرداختن بیشازحد به تخصیصبودجه شفافیت و مبارزه با فساد ،کنارهگیری از دخالت
در امور )سیاسی( ،اتکا بیشازحد به گزارشهایمؤسسات دولتی و نادیده گرفتن مشاارکت اجتمااعی
سازمانهای مردمنهاد ،توجه بسیار اند به «طرفعرضهی فساد» و استقرار شرکتهای تدوینکنناده
در کشورهای توسعهیافته میباشد.
اشتباهات نسبت دادهشده به نحوهی پیادهسازی شاخصههای شافافیت و مباارزه باا فسااد
شامل :استفاده از مناابع غیرقابلدساترس و کیفای و فقادان مناابع الحااقی ،گسساتگی و تقلیال
مسئولیتها ،قصور در نهادینه سازی اصالحات ،وابستگی بیشازاندازه به اعمال قاانون ،هدفگاذاری
مأموران میان رتبه و نادیده گرفتن مقامات کالن ،تمرکز ناکافی بر نتایم ،رفتار تادافعی و فقادان
شفافیت ،نظارت ضعیف بر پروژهها ،هماهنگی ضعیف ،تمایل و اتکا به کارشناسان خارجی ،نگااه
به فساد و حکومت به شکل یک «بخش» و نه جریان اصلی ،تمرکز بر یک حوزه مبارزه با فسااد
و شفافیت مانند آژانسهای ضد فساد ،محدودیت نقشاآفرینان حاضار در ماداخالت ،حجام پاایین
همکاریهای درازمدت ،فقدان شاخصهای اندازهگیری نتایم و پیامدها و در نادرسات دورههاای
زمانی میباشد.
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نتیجه گیري
ا گر به شاخصههای فساد در سطح کلی بنگریم ،شاخص شفافیت بینالملل و شاخص کنترل
فساد بانک جهانی در اواسط دهه  1990منتشرشدهاند ،اما تصویر جهانی از تالشهای ضاد فسااد
ال ایستا بوده است و دشوار اسات بپاذیریم تالشاهای ضاد فسااد در طاول ساه دهاه اخیار
کام ً
موفقیتآمیز بوده است .بسیاری از کشورهای درحالتوسعه ،همچنان از فساد در تماام ساطوح رنام
میبرند و حتی باوجود استقرار دموکراسی ،نخبگان و طبقات سیاسی را نیاز درگیار کارده اسات و
روزبهروز بدتر میشود ،درحالیکه تالش برای ارزیابی و اندازهگیری فسااد کاه معماوالً بهصاورت
پنهان و مبهم است صورت گرفته است .در سالهای اخیر تمایل برای پرسیدن سؤالهای اساسای و
بنیادی در مورد چگونگی شناسایی و مقابله با فساد افزایشیافته است .بهطور فزاینده کسانی که در
زمینهی مبارزه با فساد مشارکت میکنند بهویژه محققان ،سازمانهای مالی بیناالمللی ،ساازمانهای
مردمنهاد ضد فساد خواستار بازنگری در مورد شاخصهای مبارزه با فساد و چگونگی در فساد و
همچنین چگونگی انجام این کار و پرداختن به آنها هستند.
برای عدهای ،موفقیت نهچندان زیاد در مبارزه با فسااد ناشای از فقادان ظرفیات ،فقادان
ارادهی سیاسی و اجرای نامناسب سیاستهای مبارزه با فساد است .عدهای دیگر به مسئله عمقیتر
مینگرند .دیدگاه دسته اخیر مبتنی بر فقدان معیاری جامع برای سنجش فساد ،چاارچوب تحلیلای
نامناسب ،شناسایی نامناسب اهداف و عدم توجه کافی به منابع قانونی و موازین بینالمللی و توجاه
به مسائل سیاسی میباشد.
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