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امروزه توجه به معضل قدیمی فســاد ،ابعاد و ویژگیهای مختلفی به خود
گرفته اســت .نخست اینکه فساد ســیمای بینالمللی یافته است .پیش از این،
فســاد به نهادهای داخلی چون پلیس یا حسابرسها محدود میشد ،اما امروزه
در راس برنامــ ه نهادهای بینالمللی مثل بانک جهانی یا ســازمان همکاری و
2
توسعه اقتصادی 1قرار گرفته است .سازمانی غیردولتی به نام شفافیت بینالملل
از پیشــگامان بینالمللی شدن کنترل فساد است که اقدام به راهاندازی کارزاری
جهت غیرقانونی شدن ارتشای مقامات خارجی کرده است .شفافیت بینالملل
مبحثــی تحت عنوان «شــاخص ادراک فســاد» 3را ابداع کرد که کشــورها را
بر اســاس سطح فســاد شناساییشــده در آنها ردهبندی میکند .به دنبال این
شــاخص« ،شاخص پرداخت رشوه» 4نیز از ســوی این سازمان مطرح شد که
کشــورها را بر اســاس وجود تمایل به ارائه پیشنهاد رشــوه ردهبندی میکند.
()Transparency International 2000, 13-14
دوم ،وجه اقتصادی فساد است .پیش از این ،فساد بیشتر در حیطه تخصص
وکال و متخصصان جرمشناســی بود ،اما امروزه در راس برنامه اقتصاددانان نیز

قرار گرفته اســت .آنها هزینههای فساد و تاثیر آن بر توسعه اقتصاد را بررسی
میکنند )RoseAckerman 1999( .همچنین آنها در خصوص معضل فساد ،از
روشهای تحلیل اقتصادی استفاده میکنند؛ مبتنی بر این فرضی ه که افراد ،منطقی
و حســابگر هستند و به انگیزهها و عوامل بازدارنده واکنش نشان میدهند .این
رویکرد ،در فرمول رابرت کلیتگارد (1988) 1بهخوبی خالصه شده است:
فساد یعنی قدرت انحصاری بهعالوه قدرت بیلگام منهای پاسخگویی
ســوم اینکه نگرش جدید نســبت به فســاد ،کمتر توجیهات فرهنگی را
میپذیرد .پیشتر در کشــورهای در حال توســعه ،فساد با عادات قدیمی مثل
هدیه دادن یا قراردادهای خویشــاوندی توجیه میشــد ،اما امروزه بسیاری از
افراد در این کشــورها کمتر چنین بهانههایــی را میپذیرند .برای مثال ،الیحه
قانونی وضعشــده از سوی کمیسیون ضدفساد در پاپوآ گینه نو ،صراحتا مقرر
میکند که نباید از چنین رســم و عاداتی پیروی شــودPapua New Guinea(.
 )1998, s.40رئیسجمهور نیجریه ،الوســگون اوباسانجو ،2تمایز زیادی میان
هدیه و رشوه قائل شده و میگوید:
معموال هدیه نوعی پیشکش است که از سوی کسی مطالبه نمیشود
و ارزش معنوی آن بیش از ارزش مادیاش است .هدیه اغلب در
مالعام داده میشود نه به شکل محرمانه و پنهانی .وقتی بیش از
حد گزاف باشد ،شرمآور است و باید برگردانده شود .در هر حال
فساد از این جنبه فرهنگی سوءاستفاده کرده و آن را تخریب کرده
است)quoted in Pope 1997:5( .

چهارم اینکه ،در امور دولتی ظن به فســاد اســت .پیش از این ،رســوایی
فساد میتوانســت به سختگیریها یا بازجوییهای شــدید از سوی حکومت
بینجامد .شاید کمیسیون مستقلی تشکیل میشــد ،اما مستقیما به نخستوزیر
2- Olusegun Obasanjo

1- Robert Klitgaard

)1- The Independent Commission Against Corruption (ICAC
2- New South Wales

13

مقدمه

یا رئیسجمهور گزارش داده میشــد .اما امروزه بیشتر این ظن وجود دارد که
مقامات ردهباالی حکومتی از دســتاندرکاران و عاملین اصلی آن باشند .برای
مثال کمیســیون مستقل ضدفساد 1نیوساوتولز 2به جای ارائه گزارش به دولت
که آن را تاسیس کرده ،به کمیته دوحزبی مجلس گزارش میدهد .این کمیسیون
راهاندازی شــد تا درباره نخستوزیر تحقیقات کامل بهعمل آورد و در نهایت
باعث استعفای او شد (اگرچه بعد از آن ،دادگاه عالی کشور دریافت که مصوبه
کمیسیون مستقل ضدفساد در آن شرایط ،شامل حال نخستوزیر نمیشود).
ظن نســبت به فساد در امور دولتی باعث تاکید بیشتر بر نقش جامعه مدنی
و بخش خصوصی در پیشگیری از فساد شده است .شفافیت بینالملل ،فعالیت
بینالمللی خود علیه فساد تجاری را با دادن نمایندگیهایی به سازمانهای دولتی
تکمیل کرد و تشکیالتی مانند سایر سازمانهای غیردولتی در آنها ایجاد کرده
تا هر یک بهگونــهای متفاوت کارزاری در این زمینه بهراه اندازند ،مثل نظارت
بر برنامه خصوصیسازی پاناما یا تاسیس مراکز مشاوره در بنگالدش .همچنین
شــفافیت بینالملل توانسته حمایتهای مالی شرکتهای بینالمللی بزرگی که
از پرداخت رشــوه خسته شــدهاند ،را جلب کند .بخش خصوصی که پیش از
این یکی از دالیل فساد تلقی میشد ،حال دیگر خود را بهنوعی قربانی میبیند.
پنجم اینکه ،فســاد به همان اندازه که به تعقیب و تحقیق بســتگی دارد ،به
آموزش و پیشــگیری نیز بستگی دارد .بررسی و رسیدگی به فساد کار دشواری
است .فساد بهطور مخفیانه و بدون وجود شاهد عینی و میان مرتکبینی که تمایل
به ارتکاب آن دارند اتفاق میافتد .اقامه دعوی علیه فساد دشوار است و گاهی
گمان میشود دولتها دشمنان سیاسی خود را تحت نظر و هدف قرار میدهند.
فساد هم مانند دیگر جرایم ،بیش از آنچه که کشف میشود در حال وقوع است.
بنابراین شاید بهتر باشد در اصالح نظامهای اداری جهت کاهش فرصت فساد
و نیز در آموزش شهروندان در مقابله با پذیرش آن ،منابع بیشتری صرف شود.

قانون حاکم بر شفافیت بینالملل ،این نهاد را از رسیدگی به پروندههای شخصی
منع میکند.
این پنج مشــخصه عنوانشده که امروزه در مورد فســاد مورد توجه واقع
میشوند ،به موارد بسیار دیگری نیز مرتبط هستند .رشد سریع شفافیت بینالملل
بخشی از فرآیند جهانی شــدن است .پرداختن سازمانهای غيردولتي و بخش
خصوصی به این امر ،از مشخصههای شکل مدرن حکومتداری است که به نظر
میرسد این روند در آنها ،در نتیجه تعامل میان سلسلهمراتب ،بازارها و جوامع
اســت .تحلیل اقتصادی فساد بخشی از حرکت روشــنفکرانه گستردهتر برای
اســتفاده از فرضیههای انتخاب عقالنی در نهادهای سیاسی و اجتماعی است.
میان این پنج مشــخصه ،روابط و کشاکشی وجود دارد .برای مثال ،ممکن است
اقتصاددانان نئولیبرال و فعاالن سازمانهای غیردولتی در مورد یک اقدام دولتی،
مشــترکا دچار ظن شوند ،اما در ارزشگذاری راستیآزماییهای اخالقی با هم
متفاوت خواهند بود .شاید سازمانهای مقرراتی محرمانهای چون پلیس با تاکید
امروزه بر اصالح کنترل جامعه مدنی تحت فشار بیشتری قرار گیرند.
این کتاب به بررســی رویکردهای جدید به فســاد و نیز نقــد آنها ،ابعاد
بینالمللی فساد بهعنوان معضلی حقوق بشری ( ،)Pearsonبازستانی اموالی که
مدیران فاسد در خارج از کشور پنهان کردهاند ( ،)Chaikinو رابطه میان فساد و
جرایم فراملی ( ،)McFarlaneمیپردازد .این کتاب دربردارنده اصل مقاله تحلیل
اقتصادی ( )Menezesاست و به منظور مطالعه افراد فاقد آموزشهای رسمی در
زمینه اقتصاد طراحی شده و راهنماییهایی نیز جهت مطالعه بیشتر ارائه میدهد.
لهای دیگر کتاب اصول حرفهای و روشنفکرانه دیگری چون جرمشناسی
فص 
را به کار گرفته اســت ( .)Graboskyپژوهش آنجال گورتا 1جهت کمیســیون
مستقل ضدفســاد ،متدلوژی علمی -اجتماعی وسیعتری را بهکار گرفته است.
فصل آغازین هیندس 2از محدود بودن رویکردهای اقتصادی کنونی در شناسایی
2- Hindess

1- Angela Gorta

)2- The Independent Commission Against Corruption (ICAC

1- Warbutton

 -3مولفین ،بســیار قدردان ایرن موســائو و آقای بری اوکیف ،به ترتیب روسای کنونی و سابق کمیسیون
مستقل ضدفساد در برگزاری دوره آموزشی هستند و همچنین از گرنت پولتون و پیتر جیفورد ،به ترتیب
مدیران کنونی و ســابق بخش پژوهشی ،آموزشی و پیشگیری از فساد کمیسیون مستقل ضدفساد کمال
تشــکر را دارند .همینطور از استاد مدعو دانشگاه ملی اســترالیا ،گرنت مککی بسیار قدردانی میشود.
آقای مککی قبل از کمیته مستقل ضدفساد ،از اعضای اصلی گروه تدریسکننده دوره آموزشی بود و در
پایهگذاری محتوا و جهتگیری آن بسیار موثر بود.
6- Peter Grabosky

5- Zoe Pearson

4- Center for Democratic Institutions
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فساد انتقاد میکند ،حال آنکه فصل آخر وارباتون 1در خصوص شبکههای فساد
از روانشناسی اجتماعی ،سیاسی و جامعهشناسی استفاده میکند.
عنــوان کتاب برگرفته از دوره آموزشــی کوتاه مدت چهار هفتهای اســت
که مشترکا توسط استادان دانشگاه ملی اســترالیا و کارمندان کمیسیون مستقل
ضدفســاد 2نیوساوتولز برنامهریزی و تدریس شد .شفافیت بینالملل از سوی
ســازمانهای غیردولتی اندونزی که قبل از برکناری ســوهارتو [رئیسجمهور
پیشین اندونزی] به دنبال آموزشهای مقابله با فساد بودند ،ابتکار نیوساوتولز را
برانگیخت .این دوره آموزشی از سال  1998بهعنوان بخشی از مقطع کارشناسی
ارشد رشته مدیریت توسعه بهطور ساالنه تدریس شد و شرکتهای حسابرسی،
نهادهای ارائه خدمات عمومی ،کمیسیونهای ضدفساد و سازمانهای غیردولتی
3
کشورهای آسیای شرقی ،آفریقا و جنوب اقیانوس آرام در آن شرکت جستند.
نمونههایی از این دورههای آموزشــی اما به شــکل کوتاهمدتتر در جاکارتا،
پنومپن (کامبوج) و مانیل (فیلیپین) نیز برگزار شده است .مرکز مطالعه نهادهای
دموکراتیک 4در دانشگاه ملی اســترالیا حمایت مالی این دورههای آموزشی را
بر عهده داشت که مبحث فساد و حقوق بشر ژو پیرسون 5را نیز عملیاتی کرد.
مولفین بسیاری در این دوره آموزشی تدریس داشتهاند و فصلهای مختلف
کتاب بر مبنای ســخنرانیها و کارگاههایی اســت که آنها در این زمینه ارائه
داشــتهاند .تالشهای پیتر گرابوســکی 6منجر به چاپ این کتاب با همکاری
موسسه جرمشناسی استرالیا شد .سه مطالعه موردی در خصوص کلکته ،فیلیپین

و تایلند در ســمیناری که توسط بانک توسعه آسیا 1ترتیب داده شده بود ،ارائه
شد و ریاست جلسه آن بر عهده یکی از ویراستاران این کتاب بود.

تعاریف ،توضیحات و راهکارها

تعاریف مختلفی از فســاد وجود دارد .برخــی از این تعاریف حول منافع عامه و
انحرافــات از آن میچرخند .برخی دیگر به درک و شــناخت عموم از اختالفات
فرهنگی در خصوص آنچه مردم فساد تلقی میکنند منوط میشوند .فساد اغلب در
بسیاری از کشورها برخالف قانون است ،ولو اینکه اِعمال قانون دشوار باشد .مانند
تشخیصهای مختلف از یک بیماری که راههای درمانی مختلفی برای آن پیشنهاد
میشود ،برای توجیهات مختلف فساد نیز راهکارهای مختلفی پیشنهاد میشود .برای
مثال فرمول کلیتگارد که در باال به آن اشاره شد ،تفکیک حقوق انحصاری دولت،
حاکی از آزادی عمل و اختیارات کمتر و پاسخگویی بیشتر است.
برخی از این توجیهات کامال سنتی و قدیمی هستند ،اما راهکاری که پیشنهاد
میدهند ،موجه به نظر میرسند .مبحث مربوط به باری هیندس 2به شکلگیری
نظریه سیاســی کالسیک غرب برمیگردد .فســاد ،از جمله موضوعات نظریه
سیاســی غیرغربی نیز بوده است .جامعهشناسی فســاد پیشگامانه سید حسین
العطاس ،3فلسفه وانگ ان شــی )AD 1021-1086( 4را شرح داد ،فلسفهای که
استدالل میکند فساد از ترکیب نظامهای بد و انسانهای شرور ناشی میشود.
ابنخلدون ( )AD 1332-1406اســتدالل میکند که فســاد از زندگی تجمالتی
افراد طراز اول و نخبگان ناشــی میشود )Alatas 1990( .رسواییهای اخیر در
حواشی بازیهای المپیک نشــان میدهد که نباید به درستکاری و جوانمردی
افراد خوبی مثل ورزشکاران سابق اعتماد کرد ،مگر آنکه نظام حاکم نیز بهدرستی
کار کند .زندگی تجمالتی ،توجه دقیق به خودروها ،حسابهای بانکی و سبک
3- Syed Alatas

2- Barry Hindess

)1- Asian Development Bank (ADB
4- Wang An Shih:

اقتصاددان چینی که تالشهای زیادی در زمینه اصالحات اقتصادی-اجتماعی به عمل آورد .م.

1- Angela Gorta
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زندگی سردمداران دولتی و خانوادههایشان را ایجاب میکند .شفافیت بینالملل
قویا فساد را استفاده از منصب و مقام دولتی در جهت مصالح شخصی تعریف
میکنــد )Pope 1997: 1(.وجــه تمایز میان امور عمومی و شــخصی اغلب به
شکلگیری تشریفات اداری مدرن وابسته است .فساد ،نتیجه عدم تشخیص امور
شخصی از امور عمومی است ،مثل انتصاب اقوام به مشاغل به جای افراد واجد
شرایط ،یا استفاده از اموال عمومی بنا به مصلحت شخصی .اصالحطلبان داخلی
ی شدن امور اداری تشخیص
ایاالتمتحده آمریکا نیز فســاد را ناشــی از سیاس 
دادنــد و راهکار آن را در مدیریت حرفهای حداقل به دور از سیاســتمداران و
اجرای منصفانه و بیطرفانه قانون دانستند .بهبود وضعیت اداره امور عمومی ،در
گروی تشکیل کمیسیونهای مستقل است.
همانطور که مبحث هیندس نشــان میدهد ،از مدتهای مدید فســاد نوعی
سوءاستفاده از قدرت تلقی میشده است .افشای فساد اغلب به تغییر حکومت ،یا
انتقال از حکومت ســلطهگر به حکومت دموکراتیک (که البته فسادهای خود را به
دنبال دارد) بســتگی دارد .حکومتها و مخالفین آنها معموال یکدیگر را به فساد
متهم میکنند و وعده حکمرانی بهتری را میدهند .اگر فساد در نتیجه سوءاستفاده
از قدرت شناخته شود ،آنگاه راهکار آن دموکراسیسازی ،نظارت مجلس بر اجرای
قانون ،و اقدام به تصویب قوانین مالی جهت مبارزه با فساد خواهد بود.
نمیتوان گفت همیشه ،اما اغلب فساد نوعی جرم است .آنجال گرتا ،1مدیر
پژوهش کمیسیون مستقل ضدفساد نیوساوتولز و مولف مقالهای در این زمینه،
تصمیم گرفت به جستجوی توضیحات در جرمشناسی بپردازد)Gorta 1998( .
او دریافت که:
• جرم به شرایط بستگی دارد ،نه به شخصیت ثابت متخلف .هیچ شخصیت
و فرد فاســدی وجود ندارد ،حتی آن افرادی که در باالترین مقامات و سطوح
یک سازمان قرار دارند هم ممکن است اغوا شوند.

• مردم بــه اختیار خود مرتکب جرم میشــوند .آنها از قبــل به احتمال
دستگیری خود فکر میکنند.
• جرمهای مختلفی وجود دارد .راهــکار برای مبارزه با یک جرم میتواند
برای جرم دیگر هیچ تاثیری نداشــته باشد .متخلفین سعی میکنند کار خود را
توجیه و دلیلتراشــی کنند و خود را بیتقصیر جلوه دهند .مثال ممکن اســت
بگویند «همه این کار را میکنند» یا «این کار را به خاطر خانوادهام کردم».
• عوامل ســازمانی نیز بر وقوع جرم تاثیرگذارند .این عوامل شامل فرهنگ
غیررسمی حاکم بر سازمان و نیز قوانین و مقررات رسمی آن است.
این نظریههای جرمشناســی راهکارهای خاص خود را برای مقابله با فساد
ارائه میدهند و در مبحث ُگرتا توضیح داده خواهند شد.

کنرتل فساد به طور عملی

مکاتب فکری مختلفی در توســعه اندیشه پیشگیری از فساد شکل گرفته است
که در برنامه آموزشی «فساد و ضدفســاد» کمیسیون مستقل ضدفساد دانشگاه
ملی اســترالیا نیز منعکس شده است .در اینجا به مواردی چون «مداخلهگری»،1
«مدیریتمحوری» ،2و «یکپارچگی سازمانی» خواهیم پرداخت که از بین آنها،
3
«یکپارچگی سازمانی» در مبحث ارائهشده توسط کاترین بردمن و ویکی کالم
با جزئیات بیشتری ارائه خواهد شد.

مداخلهگری

بیشــتر روشهای تامین امنیت غربی منتظر میمانند تا جرمی صورت پذیرد و
بعد در کار متخلف مداخله میکنند( »Catching crooks« .دســتگیری شیادین)
نگرشی است که بیشتر سازمانهای اجرای قانون نسبت به خود دارند .در زمان
انتخابات ،وقتی که احزاب سیاسی با هم رقابت میکنند تا نشان دهند در مورد
3- Catherine Boardman & Vicki Klum

2- managerialism

1- interventionism

1- white-collar crimes:

جرایم یقه ســفید معموال بهوســیله خالفکاران (کارمندان) حرفهای صورت میگیرد زیرا آنها توانایی و
دسترسی الزم را برای ارتکاب جرایمی مانند اختالس ،کالهبرداری و جعل سند در اختیار دارند .جرایم یقه
سفید در مقابل جرایم یقه آبی قرار دارد که کارکنانی نامتبحر یا نیمهمتبحر هستند .م.
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جرایم سختگیر هستند ،این روش قابل اجرا است .بهراحتی میتوان از آمارهای
محکومیتها و رفع اتهامات ،این روش را ارزیابی کرد.
فرض بر آن است که جامعه با جلوگیری از متخلفین به ادامه یا تکرار تخلف
خود محافظت میشود .مداخلهگری ،جریانهایی چون پرداخت غرامت ،کیفر،
اعاده حیثیت یا قرنطینه را بهراه میاندازد .مداخله نوعی ابزار بازدارنده از تکرار
جرم مجرم و کسانی که در فکر چنین فعالیتهایی هستند محسوب میشود.
اما نقاط ضعف بسیاری در این رویکرد وجود دارد ،خصوصا وقتی بهتنهایی
مورد اســتفاده قرار گیرد .نخست خســارت وارده قابل جبران نیست و مانند
آبی اســت که از جوی رفته .دوم ،بیشتر جرایم گزارش نمیشوند .با تبانیها و
توطئهچینیهایی که صورت میپذیرد ،کمترین درصد جرایم فساد قابل کشف
و شناسایی هستند .وقتی هیچ قربانی در صحنه جرم وجود ندارد ،درمییابیم که
فســاد عمدتا پنهانی و محرمانه صورت میپذیرد .بنابراین مداخله موثر بیش از
اینکه قانونی اجباری باشد ،امری اختیاری است.
سوم ،نیاز آن به منابع ،نامحدود است .مانند مالیاتگیری ،تنها در صورتی پیروی
تــام از قانون رخ میدهد که هرکس درگیر نظارت بر دیگری شــود .عدمموفقیت
مداخلهگری در ارتباط با حمل مواد مخدر نمونه شناختهشدهای از محدودیت منابع
است .اگر منابع متناسب با حجم مشکالت موجود وجود نداشته باشد ،آنگاه باید
در بهکارگیری منابع موجود به شکل گزینشی عمل کرد .لذا ممکن است با معضل
ی اشتباه و عدمقطعیت در شناسایی درست روبرو شویم.
هدفگذار 
چهارم ،ممکن است مداخلهگر متوجه تخلف نشود ،یا با آن برخورد جدی
نکند .اگر توجه به خشــونتهای خیابانی اولویتی اختیاری باشد ،آنگاه ممکن
اســت جرایم اداری (اصطالحا جرایم یقه سفید ،)1زیست-محیطی یا صنعتی

علیرغم اینکه مستعد آسیبرسانی بیشتر به جامعه هستند ،یکهتاز میدان شوند
و مــورد اعتراض قــرار نگیرند .برای مثال ،بخش اجرای قانون در شناســایی
خساراتی که جرایم رایانهای وارد میکندُ ،کند بوده است .اجرای قانون به شکل
انتخابی نیز ممکن است سهوا یا عمدا و از روی فساد ،به موازات سیاستهای
اجتماعی-اقتصادی ،نژادی ،اقلیتهای قومی ،جنسیت ،سن یا سیاسی مختلف
بهکار گرفته شــود .از بین افرادی که تحت تاثیر این امر قرار میگیرند ،میتوان
به مخالفین سیاسی دولت اشاره کرد.
پنجم ،اگر بیشــتر جرایم و حتی مفاسد کشــف و گزارش نشده و در نتیجه
خســارات ناشی از آنها بازپس گرفته نشوند ،چه اقدام بازدارنده دیگری میتواند
وجود داشــته باشد؟ مداخلهگری بر این فرض ابتنا دارد که خالفکار بالقوه درباره
رفتار خود و عواقب آن قضاوت منطقی میکند .او بهطور حدســی آنچه که از راه
غیرقانونی یا فســاد عایدش خواهد شد را با احتمال دستگیری یا شدت مجازاتش
مقایســه میکند و سپس بر اساس نتیجهگیری ذهنیاش عمل میکند .اگر احتمال
دستگیری پایین باشد ،پس ارزش خطر کردن برای ارتکاب فساد را دارد.
اغلب انتخاب عقالنی نوعی توجیه تصور میشود .اگرچه ،بسیاری از جرایم مثل
قتل ،جزء انتخابهای عقالنی شناخته نمیشوند .همچنین ،رابطه بین فساد و قمار
نیز منجر به نوعی دیدگاه مغایر درباره عقالنیت شده است .رابطه بین قمار و فساد
بر این ساختار ابتنا دارد که ممکن است یک قمارباز برای پرداخت بدهیهایش به
فساد رو آورد .اگرچه ممکن است گرایش افراد به انجام فعالیتهای توام با ریسک
آنها را به قمار و یا حتی به فساد جذبکند .اگر درگیر فساد شدن تنها شکلی از
ریسکپذیری باشد یا شخص با هدف دستیابی به جایزه نهایی قمار کند ،آنگاه این
احتمال وجود دارد که بین قمار و فساد بیش از آنکه رابطه علی و سببی وجود داشته
باشد ،نوعی رابطه اخالقی برقرار باشد.
آن دسته از کســانی که در فرآیندهای اجرای قانون سختگیر هستند نسبت
به بازداری از فساد نوعی جاذبیت شهودی دارند .آنها نتیجه ناخوشایند کشف
فساد ،دادخواهی و حبس را میدانند .آنها دوست ندارند که خود در خشونت

این سیســتم گرفتار و دستگیر شــوند .اگرچه ،تجربه و تحقیقات جرمشناسانه
حاکی از آن است که برای متخلفان ،بازدارندگی پدیده دیرفهمتری است .اعتماد
به بازدارندگی بهعنوان تنها ابزار کنترل جرم یا فساد ،دشوار است.

مدیریتمحوری
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مدل مدیریتمحور کنترل فساد مبتنی بر این فرضیه است که آن دسته از کسانی
که رفتار ســوء دارند را میتوان با راهاندازی سیســتمها ،شیوههای عملکرد و
پروتکلهای مناســب ،از انجام چنین کارهایی منــع و منصرف کرد .همچنین
این مدل بر این فرض اســت که پیشــگیری از بهبار آمدن زیان از همان ابتدا،
پسندیدهتر از پیگیری عواقب آن بعد از وقوع جرم است .همیشه گفته میشود
که پیشگیری بهتر از درمان است.
مدیریتمحــوری جهان را متشــکل از فرصتها و سوءاســتفادهگران از
فرصتها میداند .با کاهش یا از بین رفتن فرصتها ،انجام عمل غیرقانونی نیز
کاهش مییابد یا برچیده میشــود .برای مثال ،صندوقهای پول باید در مکان
امن قرار داده شــوند ،هر سفارش خریدی دو بار چک شــود ،اسناد دادهها و
خروجیها حفظ و بازبینی شوند ،و غیره .یکی از برتریهای این رویکرد نسبت
ق واقعا میتوان به کشــف تخلفات
به مداخلهگری ،این اســت که به این طری 
بیشــتری امیدوار بود .این رویکرد میتواند بر برخی تعدیهایی که نســبت به
انجامشان مبادرت شده ،فائق آید.
محدودیــت چنین رویکــردی ،عدم موفقیت آن در شناســایی و پرداختن به
فعالیتهای دوســویه بین سیستمها و انسانها است .بر اساس این رویکرد ،گویی
انسانها روی دستگاهی کار میکنند که تنها اجازه میدهد فعالیتهای درست انجام
پذیرد و اجازه انجام فعالیتهای اشــتباه را نمیدهد ،دقیقا مثل چشم الکتریکی که
تنها به یک روش میتواند کارکند .اگرچه ،انسانها بخشی الینفک از هر سیستمی
هستند و سازمانها بسیار پیچیدهتر از چشمهای الکتریکی هستند.
بــرای مثال ،ملزم کردن تمام خودروها به نصــب کمربند ایمنی ،راهکاری

مدیریتمحور برای معضل تصادفات جادهای اســت .باید از طریق سیستمی از
آسیب رسیدن به راننده بیپروایی که کمربند ایمنی خود را نمیبندد ،در تصادفی
اجتنابناپذیر پیشگیری شود .اطمینان از اینکه همه از کمربندهای ایمنی استفاده
میکنند هم داستان دیگری است .همچنین راهکارهای مدیریتمحور بیشتر میل
به این دارند که به مســایل مربوط به محیط کار بینقص و استاندارد بپردازند.
باز هم بــه موضوع ایمنی خودروها برمیگردیم .راهــکار کمربند ایمنی برای
خانمی که در ماههای آخر بارداری اســت یا برای یک نوزاد نامناسب است ،اما
کلیت سیستم مناسب است ،چون برای بیشترین کاربرد ممکنه طراحی شده اما
نمیتواند برای کاربرانی که در شــرایط بسیار حساسی هستند موثر واقع شود.
در مورد سیســتم کنترل جرم یا فساد هم به همین شکل است ،این سیستم باید
در مقابله با جدیترین موارد خالف و تعدی ،تاثیرگذارترین باشد .سیستمی که
تنها میتواند خالفهای جزئی را شناسایی و دستگیر کند و نمیتواند به موارد
نامکرر اما بسیار زیانبار رسیدگی کند ،مناسب سازمان نیست.
عدمموفقیــت رویکردهــای مدیریتی توجه ما را به شــخصیت افرادی که
سیســتمها را بهراه میاندازند جلب میکند .بیشتر افرادی که در سازمانها کار
میکنند را میتوان به سه دسته عمده تقسیم کرد .در دسته اول ،آن کسانی هستند
که میخواهند کار درســت را انجام دهند و برای انجام کار درســت به سطوح
ی نیاز دارند .دســته دوم ،کسانی هستند که نسبت به خارج از
مختلف راهنمای 
حیطه قوانین عمل کردن بسیار مردد و ترسو هستند .آنها به طور شگفتانگیزی
انحراف از قوانین را به پیروی فنی و بعضا هوشمندانه از قوانین سوق میدهند.
و در گروه ســوم آن کسانی هستند که به راحتی خالف میکنند و کامال خارج
از قوانین عمل میکنند.
حال بیایید به سیســتم متعارف مورد اســتفادهای نگاه بیندازیم که (اغلب
به اشــباه) تصور میشــود با محدود کردن مقدار پولی که یک کارمند میتواند
بهعنوان هدیه دریافت کند ،از ارتشــا جلوگیری میکند .افرادی که جزء دسته
اول هســتند ،میدانند که نباید هدیهای بپذیرند و کارمند فاسدی که جزو گروه
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ســوم است ،اصال اعالم نمیکند که هدیهای ،با هر میزان ارزش ،دریافت کرده
اســت .بنابراین داشتن سیستمی برای کنترل دریافت هدایا ،صرفا ابزاری فراهم
میآورد که دریافت پاداش فاســد را برای افراد جزو دســته دوم مجاز میکند.
اما چگونه؟ اگر قانون مقرر کند که شــخص میتواند هدایایی که تا سقف 50
دالر ارزش دارند را بپذیرند ،آنگاه شما برای اینکه بتوانید رشوهای  100دالری
دریافت کنید ،تنها کافی است دو هدیه  50دالری جدا از هم را به جای آن ثبت
کنید .اگر این قانون در نهایت اینگونه اصالح شود که مشروط به اینکه کارمند
تا سقف  50دالر از یک نفر در یک روز میتواند بپذیرد ،آنگاه تنها کافی است
کارمند فاسد دو روز صبر کند یا رشوه را در دو بخش از دو نفر مختلف دریافت
کند ،یا طی سه روز از سه نفر دریافت کند و غیره.
اگــر این ممنوعیت در مورد تمام هدایای نقدی با هر مبلغی اِعمال شــود،
آنگاه هدیهدهنده میتواند پول نقد موردنظر را قبل از تحویل به کارمند مربوطه،
روی کاال یا خدمات مورد ارائه پرداخت کند .نکته اینجاســت که هر سلســله
قوانینی که مقرر شــود ،باز هم امکان تجاوز از آن وجود دارد .درگیر شدن در
فرآیند بیثمری چون تنظیم قوانین ،واکنش متقابل و بعد سختگیری در قوانین،
افزایش بیرویه شــمار و پیچیدگی قوانین ،میتوانــد در نهایت به تغییر کلی
فعالیت مشروع کسبوکار مربوطه بینجامد.
به نظر میرسد سطح رو به رشد قوانین و ویژگی بیش از حد مدیریتمحور
سیســتمها ،تاثیرات متعددی دارد .نخســت اینکه نوعی فرهنگ «مصوب» در
مورد «قصور و کوتاهیها» بهوجود میآید .وقتی تخلفی بهدقت و جامع توجیه
میشــود ،آنگاه افراد گرایش پیدا میکنند که رویکرد «آنچه قدغن نشده ،مجاز
است» را در پیش بگیرند.
دومین تاثیر این اســت که وقتی عملی که قطعا غیرمجاز اســت را میتوان
بهنحوی مطابق با قانون ساخت ،پس به اینترتیب نوعی تطهیر تخلف قابل انجام
اســت .مثال اگر قانون کمکهزینه سفر ،برای نامنویسی ،درخواستکنندگان را
ملزم به مســافرتی کند که کمتر از  50کیلومتر نباشــد ،سیستم در واقع افراد را

تشویق میکند ،که در صورت مصر بودن به دریافت چنین کمکهزینهای ،مثال
با رانندگــی و دور خود چرخیدن به مســافت  50کیلومتر ،برای تخلف خود
تالش بیشتری کنند.
همچنین رویکردهای مدیریتمحور کنترل فساد ،میل به نادیده گرفتن رقابت
در بــازار دارند .بهعنوان مثال ،گروهی از کارمندان دولتی اطالعات محرمانهای
را میفروشــند .هر بخش از اطالعاتی که افشا میشود ،برای کارمند فاسد 100
دالر عایدی دارد .اگر رویکردهای مدیریتمحور کنترل فســاد با میل و رغبت
در پیش گرفته شــوند ،افشــای چنین اطالعاتی دشوارتر و پرریسکتر خواهد
بود .برخی کارمندان فاسد که نمیخواهند ریسک کنند ،از بازار کنار میکشند.
اگرچه ،نظریه بنیادین اقتصاد اســتدالل میکند که اگر تامین کاالیی کاهش یابد
اما تقاضا برای آن کاال همچنان بدون تغییر باقی بماند ،قیمت هر سفارش از آن
کاال افزایش مییابد .اقدامات کنترل فســاد از فساد نکاسته است اما صرفا بازار
قاطعتری پدید آورده چون تامینکنندگانی که تمایل به ریســک دارند در این
شرایط میتوانند قیمت باالتری روی کاالی خود بگذارند.
تاثیرات مشــابه دیگری را میتوان در اقدامات گســتردهتر در پیشــگیری
از جرم دید .بانکها که با اســتفاده از دیوارههای ضدگلوله ،محافظان مســلح،
بمبهــای رنگ 1و غیره امنیت خود را باال میبرند و دسترســی را دشــوارتر
میسازند ،جرم را کاهش نمیدهند ،بلکه صرفا آن جرم را به جای دیگر منتقل
میکنند .پمپبنزینها ،دفاتر پســتی و خواربارفروشیها هدف جدید سارقین
مســلح قرار گرفتهاند تا زمانی که آنها هم دسترسی را دشوار سازند و جرم را
به جای دیگری انتقال دهند .به همین ترتیب ،ابزارهای ضدســرقت پیچیده در
خودروها ،باعث پیدایش سارقین خودروی حرفهایتر و روشهای پیچیده شده
اســت .این توانمندی در این افراد آنها را قادر به سرقت کاالیی ساخته است
1- dye bomb:

گلولههای رنگی آتشزا که کنترل رادیویی دارد و در بانکها برای دفع سارقین استفاده میشود ،و با انفجار
آن اسکناسها رنگی میشوند .م.
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که متقاضیان زیادی برایش وجود دارد ،اما به دلیل ابزارهای ضدسرقت کارآمد
در آنها ،تعداد سرقت موفق محدودی دارد .آنها حتی میتوانند قیمت باالتری
روی جرم و کاالی ســرقتی خود بگذارند ،چون دیگر نیازی نیست با سارقین
خودروهای نهچندان پیچیده رقابت کنند.
همیــن نظریه بنیادین اقتصاد همچنین اســتدالل میکند که افزایش قیمت،
باعث میشــود تامینکنندگان بیشتری وارد بازار شــوند که این خود توازن را
ایجاد خواهد کرد ،اما در سطح قیمتی گزافتر و تامینکنندگانی کمتر .بنابراین،
در بهترین حالت هم اقدامات مدیریتمحور در پیشــگیری از فساد ،بازاری را
که بهراحتی به روشــی قابل تشــخیص نتیجه مثبت میدهد را از حال طبیعی
خارج میکند .در بدترین حالت هم ،افراد ریسککننده در روش خود پیچیدهتر
میشــوند تا از شناســایی و دستگیری و عواقب آن پیشــگیری کنند .اقدامات
پیشــگیری میتواند بهطور متناقضی روی کار تاثیر گذارد یا پیچیدگی فساد را
افزایش دهد و در نتیجه ردیابی و کنترل را دشوارتر سازد .بدون در نظر گرفتن
تاثیر متقابل سیستمها بر هم ،رویکرد مدیریتمحور بیش از پیشگیری از فساد،
به تغییر ماهیت و مکان آن گرایش دارد.
اعتماد بیش از حد به سیســتمها میتواند آســودگی خاطر بیش از حد هم
ایجاد کند .آن دسته از افرادی که معتقدند سیستمی خطاناپذیر است ،آسودهخاطر
میشوند و به اشــتباه تصور میکنند که با موفقیت از فساد پیشگیری کردهاند.
رویکرد مدیریتمحوری قانونمند در کنترل فساد ،باعث ایجاد واکنشهایی نیز
میشود که در نهایت به جای دستیابی به نتیجه مورد نظر آن قوانین مقرر شده،
تنها بــه پیروی محدود و مقطعی از آنها میانجامــد .نمونهای از این مورد را
میتوان در روشــی که بیشتر تضادهای منافع را کنترل میکند ،دید .بسیاری از
سازمانها ،افشاسازی تضاد منافع فعلی یا بالقوه سازمان خود را بهعنوان قانون،
الزامی میکنند؛ نتیجه مورد نظر این است که کارمندان به منافع سازمان پی برند
نه منافع شخصی خود .از آنجا که بسیاری از قوانین تضاد منافع بر افشاسازی و
بازنمود تاکید دارند ،این نگرش مشترک در آنها وجود دارد که این افشاسازی

