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چکیده
مفهوم مبارزه با فساد از دو جنبه کلی قابل تفسیر است .گاه با رویکرد نظری مالحظه میشود که مد نظرر
نگارندگان است و گاه در حوزه اثباتی ،اجرایی و عملی قابل پیگیری است .در حوزه نظری برا ل راظ تقنینری
شرعی که در قالب نظریههای فقهی به معنای عام و خاص خویش قابل تامل است که از صدر اسرالم تراکنون
مورد مباحثه و مداقه بوده است و گاه با ل اظ تقنینی وضعی که منبعث از شرع و عرر

مریباشرد کره بعضرا

برخاسته از تجارب حقوقی سایر دول است .در عین حال ،اصول کلی مدل مبارزه برا فسراد در فقره ،کتراب و
سنت ترسیم شده است و استوانههای آن نیز در حوزه کالمی رنگ و لعاب گرفته به ن وی که آثار آن در فقره
تجلی پیدا کرده است ،صر

نظر از مبانی ،اصول و ادله نقلی و کالمی و عقلی مردل مبرارزه ،در فقره از براب

طهارات مدل مبارزه ترسیم شده است و تا پایان دیات متناسب با مقتضای خویش و در چهرارچوب اصرول و
کلیات استمرار و استقرار پیدا کرده است .بر همین مبنا ،جمهوری اسالمی ایران نیز با رویکردی جامع گرایانره
به مسائل و احکام اسالمی خاصه با ایجاد آمبودزمان برای مبارزه برا فسراد توانسرته ،ضرمن مبرارزه برا فسراد
موجبات حکمرانی خوب را فراهم سازد .در این نوشتار با رویکردی توصیفی و ت لیلی شیوههرای مبرارزه برا
فساد در حقوق موضوعه ایران با رویکرد نظام ملی درستکاری مورد ارزیابی قرار گرفته اسرت کره امرروزه در
جامعه جهانی ،در زمینه شناسایی مشکل فساد مورد تاکید میباشد.
واژگان کلیدی :فساد ،فقه امامیه ،نظام ملی درستکاری ،آمبودزمان.

* -1استادیار و عضو هیات علمی گروه حقوق بین الملل ،دانشگاه فروردین قائمشهر ،مازندران،ایران:
hforoughiniya57@yahoo.com
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مبارزه با فساد از منظر نظام ملی درستکاری در

فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی

پرتو مقررات حقوقی و آموزه های فقهی

سال چهارم ،شماره چهاردهم ،پاییز 1400

صف ات  52تا 76

مقدمه
نویسندگان مختلف از مفهوم سیاستگذاری عمومی در مبارزه با فساد ،نقطه نظرات مختلفی را ارائه دادند.
هارولد السول ،سیاستگذاری عمومی را «یک برنامه طراحی شده از اهردا  ،ارز هرا و اقردامات» مریدانرد.
دیوید ایستون آن را «اثرات فعالیت دولت» مینامد ،درحالی که آستن رنی سیاسرتگذاری عمرومی را بره منزلره
«خطوط تعیین شده اقدامات» یا «بیان خواستهها» میدانرد .تومراد دای سیاسرتگذاری عمرومی را «آنچره کره
دولتها انجام میدهند ،چرا این کار را انجام میدهند ،چه تفاوتی دارد» تعریرف مریکنرد .آنچره کره در ایرن
تعاریف به طور مشترک نهفته آن است که آنها در مورد فرایند یا یک الگوی فعالیتهای دولتی یا تصرمیماتی
که برای جبران مشکالت عمومی چه حقیقی و چه مجازی اتخاذ مریشروند ،ب رث مریکننرد .سیاسرتگذاری
عمومی اغلب به منزله یک تسمه نقاله تلقی میشود که در آن مشکالت ،ابتدا به عنوان یک مسئله مورد توجره
قرار میگیرد ،دورههای مختلف عمل ،بررسی میشود ،سیاستها تعیرین مریگرردد و توسرک کارکنران اجررا،
ارزیابی میگردد و تغییر مییابد و سرانجام بر اساد موفقیت یا شکست آنها ،پایان مییابد .پس اساسیتررین
جزء سیاستگذاری عمومی ،مشکل و مسئله عمومی ،مورد تصمیمگیری است و مهرمتررین مرحلره در شرروع
سیاستگذاری ،شناخت مشکل است(اشتریان .)33 :1389 ،برای نمونه مشکالتی ماننرد فسراد ،فقرر تبهکراری،
بیکاری ،تورم ،م یک زیست و ...تنها تعداد کمی از مشکالت سیاستگذاری عمومی است که ب ثهای بسریار
زیادی را در حوزههای مختلف ،در پی داشته است.
مسائل و مشکالت عمومی جامعه ،پدیدههایی اجتماعی ،اعم از اوضاع سراختاری و یرا الگوهرای کنشری
هستند که در مسیر ت والت ا جتماعی ،بر سر راه توسعه یعنی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مورد توجه
مردم و گروههای اجتماعی قرار میگیرند و مانع ت قق اهدا

شده وتهدیدکننده ارزشها و کمال مطلوب آنها

میشوند .مشکالت اجتماعی نیز به عنوان پدیدههایی نامطلوب ،اذهان نخبگران و افکرار عمرومی مرردم را بره
خود مشغول میدارند ،به طوری که نوعی وفاق و آمادگی جمعی برای مهار آنها پدیرد مریآیرد کره مقامرات
رسمی کشور را به چاره جویی و اقدام عملی در جهرت اصرالو و یرا رفرع و پیشرگیری از آنهرا وا مریدارد
(عبداللهی.)12 :1383 ،
اما در نظام اسالمی اصل بر شایسته ساالری ،عدالتخواهی ،و عدالت گرایی ،تقوام روری و خردام وری
است و با هر گونه اختالل ،بی نظمی ،فساد ،ناهنجاری ،سوء استفاده از قدرت ،تضرییع حقروق مرردم و بیرت
المال ،اتال

منابع ،باندبازی و رابطه بازی ،تقدم روابک بر ضوابک با شدت و قاطعیت برخورد خواهرد شرد و

اجازه سوء استفاده و فرصت طلبی و خودسری به هیچ کس داده نمیشود.
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فقهای امامیه به حکومت ،حاکمان و کارگزاران در تعامل برا مرردم ،مسرؤولیت

پذیری ،امانتداری ،وظیفه شناسی ،امر به معرو

و نهی از منکر ،برای احقاق حقوق مردم میباشد ،ایرن مهرم

زمانی به وجود میآید که حاکمان با اصالو ساختارها و رو ها ،اصالو مدیران و کارگزاران ،نظرارت و پری
گیری همه جانبه امور ،اطالع رسانی و کسب اطالعات از عملکرد مسرؤوالن ذی ربرک ،شرفافیت ،مسرؤولیت
متقابل حاکم و مردم ،اصالو ساختار قدرت در جامعه اسالمی ،بره کرارگیری عناصرر شایسرته و باکفایرت بره
اجرای عدل و قسک و مبارزه با ظلم و فساد و فتنه و توطئه ،ریشه کن کرردن فسراد در جامعره ،پیشرگیری از
توسعه فساد ،مبارزه با جریان فساد دست یابند(عمید زنجانی ،موسی زاده.)66 :1389 ،
باید اذعان داشت آنچه ضرورت و اهمیت موضوع این نوشتار را دو چندان میکند این است کره امرروزه
فساد به عنوان یک مشکل اجتماعی اساسی و کالن در نزد سیاستگذاران بسیاری از کشورها تبدیل شده است.
سرخوردگی از رویکردهای سنتی توسعه و تشخیص اینکه نهادهای توسعه و اقدامات حکمرانی نقشی اساسی
را در توسعه اقتصادی ایفا میکنند ،منجر به افزایش توجه به فساد گردیرد(همان .)13 :1389 ،در کنرار مسرائل
توسعه ،عالقه رو به رشد راجع به سیاستگذاریهای مبارزه با فساد نتیجه چند عامرل دیگرر نیرز بروده اسرت.
نخست ،عواقب منفی فساد بر کشورهای فقیر نهادهای مالی بینالمللی1دیگر بیش از این نمیتوانسرتند از ایرن
مشکل چشمپوشی کنند ،چرا که اگر فساد در مدیریتهای داخلی ،منابع را من ر

سازد ،بیشرتر کمرکهرای

توسعهای و استراتژیهای ضدفقر م کوم به شکست میشوند .بنابراین ،نهادهای مالی بینالمللی به برخورد با
فساد به عنوان مؤلفه اساسی برنامههای توسعه خود شروع نمرودهانرد .دوم ،یکری از نترایل ملمرود دخالرت
نهادهای یادشده جمعآوری و انتشار اطالعات عینی است ،که انجام پژوهشهایی کره قربال غیررممکن برود را
امکانپذیر نمود .دردسترد بودن اطالعات به همراه کاربرد فنون جدیرد سرنجش ،ایجراد مجموعره دادههرای
گستردهای از سنجش سراسری فساد را ممکن ساخت .اطالعات راجع به فساد با ایجاد موضوعی عینی از این
ب ث ،به آشکار نمودن بطالن افسانههای قدیمی کمک نموده است .یکی از افسانههایی که اطالعات به تازگی
توسعه یافته در خصوص فساد مورد پرسش قرار دادهاند ،اعتقاد به این است که تنها کشرورهای توسرعه یافتره
میتوانند به سطوو پایین فساد دست یابند) .(Vazque, Granado, Boex, 2007: 10سوم ،اجمراعی روبره
رشد ایجاد شده که مسائلی از قبیل فقر و فساد بخشی از یک پدیده جهانی بوده ،و به معنی دقیق کلمه ،بردون
استثنا بر تمامی کشورها تأثیر می گذارد .وابستگی متقابل این مسائل در بین کشورها روز به روز بیشتر آشرکار
میشود .بیماریها و امراضی مانند ایدز ،تبعیضری برین کشرورها یرا منراطق برر مبنرای نرژاد ،مرذهب ،ناحیره
1

- International Financial Institutions

54

مبارزه با فساد از منظر نظام ملی درستکاری در

فصلنامه پژوهشهای حقوق تطبیقی

پرتو مقررات حقوقی و آموزه های فقهی

سال چهارم ،شماره چهاردهم ،پاییز 1400

صف ات  52تا 76

جغرافیایی ،یا درآمد سرانه قایل نمیشوند .در نتیجه ،سیاستهای مهار در کشورهایی کره بیشرتر ت رت ترأثیر
این موضوعات قرار دارند برای جلوگیری از شیوع جهانی و خارج از کنترل ضروری است .در واقع ،فهم این
نکته که فساد پدیدهای جهانی است روشن میسازد که مبارزه علیه فساد مسئله مربوط بره کمرک برینالمللری
نیست ،بلکه موضوعی مربوط به ادامه حیات جهانی است).(Ibid: 15

 -1مفهوم فساد در اصطالح فقهی و حقوقی
فساد در لغت به معنای باطل شدن و از بین رفتن است ،میگویند :آن شی فاسد شد یعنی باطل شرد و از
بین رفت(شریف جرجانی ،بی تا .)140 :بعضی گفتهاند :فساد ضد صرالو و خرروج شری از حرد اعتردال آن
است(راغب اصفهانی )279 :1412 ،و نیز گفته شد :فساد گرفتن مال بره ظلرم اسرت و مفسرد ضرد مصرل ت
است(فیروزآبادی .)33 :1346 ،به عنوان مثال خداوند برای مالک شدن رو

ص یح و شرعی تعیین کرده کره

در حقیقت راه مستقیم و اعتدال است ،پس گرفتن مال مردم به ظلم ان را

و خروج از راه مستقیم برود و آن

را فساد گویند.
فقه پژوهان اصطالو فساد را بیشتر در عبارات و معامالت مورد ب ث قرار داده و تقسیمبندی کرردهانرد.
برخی از فقه نگاران فساد را عبارت از عمل خال

شرعی میدانند که اثر برآن مترتب نمیشرود .ایرن فقیهران

میان عبارات و معامالت فرقی قائل نمیشوند مگر در موارد استثنایی .فقهای حنفری فاسرد را عملری تعریرف
کردهاند که در اصل مشروع است اما در ضعف خود غیر مشروع است(ابن نجیم.)418 :1424 ،
همچنین در ذات خود مشروع است اما یک صفت غیر مشروعی بر آن عرار

شرده و آن را فسراد مری

کند .از این رو معلوم میشود که در نامشروع بودن صفتی که در بر معامله وارد میشود اختال
ندارد بلکه اختال

نظر در مورد نتیجه که این صفت به بار می آورد وجود دارد.

بنابراین در فقه اسالمی کلمه فساد به عملی گفته میشود که خال
این عمل خال

نظری وجرود

احکام شرریعت اسرالم باشرد .خرواه

شرع شامل درجه شدید یعنی حرام باشد و یا شامل مکروهات باشد .در امور عرادی یرا غیرر

عادی باشد.
 -2احترام به مالکیت مشروع از نگاه فقه امامیه
در فقه امامیه برای مالکیت مشروع اهمیت و احترام زیادی قائل شده است و این مهم به عنوان یک اصل
در بخش قضایی و اقتصادی مورد توجه میباشد پس وقتی ما به مالکیت مشروع و حالل احترام بگذاریم ایرن
به منزله احترام به شخص مالک میباشد که نوعی امنیت اقتصادی و اجتمراعی ایجراد مریکنرد و در صرورت
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تزلزل آن اقتصاد نیز آسیب خواهد دید .از طرفی دیگر ما شاهد برخی فساد در حوزه اقتصادی هستیم که اگرر
همه دستگاههای نظارتی و بازرسی و قضایی با آن برخورد نکنند آسیبی جدی به حکومت اسرالمی وارد مری
کند .برای برخورد با این مقوله راهکارهای زیادی تدوین شده و دولت با ابزارهای مختلف در صردد برخرورد
با آن هستند .جمهوری اسالمی ایران با فراگیری از دستورات اسالم و قانون اساسی وعادی ضرمن احتررام بره
مالکیت مشروع اهتمام ویژهای دارد تا بتواند در قالب سازمان بازرسی کل کشرور و همکراری دیگرر دسرتگاه
های اجرایی ،قانونگذاری و انتظامی خاصه اجرای اصل  44برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با این پدیرده شروم
برخورد کند.
 -3الگوی مبارزه با فساد از لحاظ فقهی
در شریعت اسالم به دلیل مبغو

بودن مطلق فساد و با همره گسرتره آن نرزد شرارع تعردی ،لزومرا در

حجت عدم ت قق آن مکانیسمی را در کتاب و سنت تعبیه نموده است که پیشتر متعرر

آن شردیم و شرارع

در دو قالب الزام و ...به ایجاد و الزام آن به ترک برای مبارزه ارائه طریق بوده است و جلوههای این قاعرده در
لسان فقه نگاران و آثار آنها پدیدار است ،پیش از آن که به نمونههایی از آن اشاره شود ضروری اسرت گفتره
شود چهره مبارزه با فساد در حکم وضعی همچون بطالن و ضمانت در حوزه عبادات و معامالت مثرل اقامره
صاله در مکان غصبی و بطالن معامله صبی و جنون و حکم تکلیفی حرمت و کراهت و بره تبرع آن مجرازات
خود را نشان داده است.
مثال در باب عبادات مدل مبارزه در کتاب جهاد و بخش امر به معررو

و نهری از منکرر طراحری شرده

است .و مراحل مبارزه با مظاهر فساد جزء به جزء تبیین گشته است(شیخ مفید 84 ،و سرید مرتضری .)77 ،در
واقع جنس مبارزه در این حوزه(عبادی) قسمتی به صورت مادی و عملی میباشد .همچرون جهراد دفراعی و
مرحله سوم امر به معرو

و نهی از منکر و بخش دیگر آن جعل حکم تکلیفی و حکم وضعی میباشرد مثرل

نماز و روزه(م قق حلی.)212 :1363 ،
در باب معامالت در جهت دفع فساد ،دو مدل را همگام با هم ل اظ نموده است.
الف – وضع قواعد ایجابی مثل شرایک اساد ص ت معامله
ب – وضع قواعد سلبی ،مثل حرمت ربا و جعل خیار برای وضع ضرر و غبن.
در این بخش به اختصار به شرو هر یک اشاره میشود:
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-1-3وضع قواعد و ضوابط معامالت
قانونگذار اسالم برای معنادار شدن رفتار منصفانه در حیات و زندگی دنیوی و جریان یافتن نظم و قانون
در رگههای جامعه و پدیدار نشدن نابهنجاری برای شکل گیری معاهدات ص یح و دفرع فسرادهایی همچرون
ضرر ،غبن و اکل مال غیر ،شرایک و قواعد منسجمی را طراحی کرده است و چنانچره قواعرد ملروظ مراعرات
نگردد اساسا معامله ص یح ت قق پیدا نمیکند ،درحققیقت وجود این شرایک دیوار بلنردی اسرت بررای نفروذ
نکردن فساد و دژ م کمی است در جهت ت قق قسک و عدالت(همان ماخذ ) همانند ماده  140قانون مدنی و
ماده  190قانون مدنی که متاثر از فقه امامیه وضع شده است.
 -2-3حرمت اخذ ربا
یکی دیگر از مصادیق مبارزه با فساد در حوزه معامالت حرمت اخذ ربا میباشد کره بره شرهادت آیرات
متعدد شریفه اعالن مبارزه با خدا و رسول خدا(ص) میباشد(البقره.)279 ،
گرچه در خصوص متعلق ربا بین اندیشمندان فقه تصارب آراءست اما جرنس مشرترک همره اختالفرات
چیزی از حرمت ربا نمیکاهد .مثال شرهید ثرانی(ره) معتقرد اسرت ربرا در براب صرلح جریران دارد و حررام
است(شهید ثانی،ج .)374 :1
لکن م قق حلی در شرایع قائل به عدم جریان آن در صلح است و از نظر ایشان ربرا تنهرا در براب بیرع
قابل فر

است(حلی ،همان.)391 :

-3-3جعل خیار و اقاله
یکی دیگر از راههای دفع فساد همچون ضرر و غبن وضع خیار و اقالره در معاهردات الزامری و التزامری
میباشد.
در این که تعداد خیارات در فقه چند تاست امر اختالفی است برخی مثل شرهیدین(ره) قائرل بره وجرود
چهارده قسم خیار هستند(شهید اول 296 :و شهید ثانی )285 :1،و گروهی دیگر بره هفرت نروع خیرار اعتقراد
دارند(نجفی.)319 ،23 :
 -4-3تحریم اکل مال باطل
مصداق دیگری از برخورد با فساد حرمت اکل مال غیر به استناد آیه شرریفه(یا ایهاالرذین آمنروا التراکلو
اموالکم بینکم بالباطل)( النساء )29 ،میباشد .از این رو فقیهان با عنایت به آیره مزبرور چنانچره متعاقردین در
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باب معامالت در مال دیگری بدون حفظ شرایک قانونی ،شرعی و عرفی تصر

نمایند .این تصرر

را شررعا

روا نمیشمرند و آن را مصداق بارز اکل مال غیر میدانند ،مثال معامله با مجنون ،معامله برا صرغیر غیرر ممیرز،
فقدان صراحت ایجاب و قبول در انشاء و انعقاد عقد و (...م قق کرکی 359 ،1414 :و سرید علری طباطبرائی:
.)628 ،23
 -5-3تحریم غصب و اتالف مال غیر
هر کسی تصر

غیر مجاز در مال دیگری بنماید و این استیال عدوانی باشد غصب م سروب مریشرود

در غاصب ضمن آنکه از مجازات برخوردار است ملزم به استرداد عین یا مثل و قیمت مال اسرت و اگرر هرم
استیال عدوانی نبوده باشد به استناد قاعده علی الید ما اخذت حتی تردید در حکم غاصب است که مکلرف بره
تدارک میباشد(میرزا حبیب اهلل رشتی ،82 ،نراقی.)54 :1408 ،
 -6-3بطالن و ضمانت
پارهای از قیود و اعرا

عقود و معامالت در حاالتی بطالن و در حاالت دیگر ضمانت است ،در مرورد

بطالن ب ث آن گفته شد ،اما در خصوص ترتیب ضمانت و فلسفه جعرل آن بایرد گفتره شرود بررای دفراع از
حقوق مدنی جامعه و دفع ضرر احتمالی میباشد ،چون زمانی که فرد ضامن است در واقع مکانیسرم جبرانری
نهاده میشود.
البته ضمانت گاه ناشی از قرارداد است و گاه منشاء غیر قرراردادی دارد ،در هرر صرورت مرانع ت قرق و
شکل گیری فساد معامله میباشد ،همانند تعدی و تفریک امین در حفظ مال مورد امانت.
-4الگوی جزائی مبارزه با فساد
در بخش جزائیات یا فقه جزائی رو

مبارزه در چهار قالب حدود ،تعزیرات ،قصاص و دیرات خرود

را نشان میدهد .فساد در بخش جزائی گاه ناظر به مجری قانون در طرول فرآینرد دادرسری اعرم از ت قیرق و
تعقیب و اجرا میباشد که در این صورت مطابق شرع قانون اساسری بایرد حقروق مرتهم از حیرث شرکلی و
ماهوی کامال رعایت شود تا ظلمی ت قق پیدا نکند و یا حتی دادرد در بررسی ماهیرت جررم برا عنایرت بره
اصل قانونی بودن به تناسب جرم و مجازات و تفسیر مضیق ،تفسیر به نفع متهم و ل اظ قواعد در او ،اضطرار
و اکراه ،اصل برائت ،دفاع مشروع و جهل موضوعی یا حکمی باید مانع از بروز فسادی همچون بریعردالتی و
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ستم شود و گاه ناظر به مجرم می باشد که متناسب با نوع جرم کیفرر مریشود(علیرضرا فریض-193 :1386 ،
.)196
-5مبارزه با فساد در حقوق موضوعه ایران
-5-1نقش آمبودزمان برای مبارزه با فساد در حقوق موضوعه ایران
آمبودزمان برای ایفای نقش خود در زمینه مبارزه با فساد نیازمند سازوکارها و پشتوانههای مختلفی اسرت
که قدرت و اقتدار آن را افزایش دهد .در این زمینه مولفههای مختلفی قابل بررسی اسرت .اسرتقالل ،اجبرار و
قدرت قانونی گسترده و معین ،قابلیت دسترسی و برخرورداری از سرایر جنبرههرای قردرت از جملره عوامرل
تاثیرگذار در افزایش قدرت آمبودزمان است.
آمبودزمانی که دارای استقالل سازمانی و فردی است به شیوه بهتری میتواند نقش خود را در حمایت از
شهروندان ایفا نماید .انتخاب دموکراتیک یا انتخاب رئیس آمبودزمان توسک مقامات عرالی رتبره یرک کشرور،
پشتوانه قانونی را برای آمبودزمان فراهم مینماید .این پشتوانه قانونی ،شرایک الزم را برای مبارزه برا اشرخاص
و مدیران فاسد در هر سط ی فراهم میسازد .اجازه بررسی و کشف مصادیق فساد را در سازمانهای مختلف
ایجاد می کند ،اجازه بررسی موارد مشکوک به فساد را بدون دریافت شکایات از سروی شرهروندان مریدهرد،
زمینه انتشار گزار ها و موارد فساد را فراهم مریکنرد .برخرورداری آمبودزمران از قردرت قرانونی روشرن و
مشخص به او این اختیار را می دهد که بدون هراد وارد عرصه فسادآلود و مشکوک گردد به او ایرن قردرت
را میدهد که موارد تخطی از هنجارهای قانونی و سوء مدیریتها را مترذکر شرده و در صرورت لرزوم افشرا
نماید( .)Pienaar,1999: 1-8قابلیت دسترسی مردم به آمبودزمان نیز یکی از مولفههرای قردرت آمبودزمران-
هاست .هر چه قابلیت دسترسی به آنها بیشتر باشد آمبودزمان از قدرت عملیراتی و انعطرا پرذیری بیشرتری
برخوردار است .مردم فارغ از وضعیت مالی ،اجتماعی و منابع قدرت ،بایرد بتواننرد بره آمبودزمران دسترسری
داشته باشند .این امر قدرت آمبودزمان را در برخورد با مفسدان افزایش میدهد زیرا تجربه هر یک از مردم یرا
سازمانهای دولتی ،راهنمای ارزشمندی در جلب توجه آمبودزمان به سوی فساد م سوب میشرود .ارتبراط و
همکاری موثر آمبودزمان با رسانهها و نهادهای مدنی ،نقش مهمی در افزایش قابلیت دسترسری بره آمبودزمران
ها می باشد .البته دسترسی آمبودزمان به سایر مولفههای قدرت نیز نقش مهمی در ت قق اهدا

و مأموریرت-

های آن در جهت حمایت از حقوق شهروندی خواهرد داشرت .اسرتفاده از سرایر نهادهرای دولتری و نراظر و
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همکاری با آنها ،قدرت مازادی را برای آمبودزمان ایجراد مریکنرد و او را در کشرف شرواهد الزم در زمینره
مبارزه با فساد یاری مینماید(.)Ibid

-5-2تصمیم آمبودزمان در خصوص بررسی موارد مشکوک فساد
آمبودزمانها شکایتهای مختلفی را دریافت میکنند که قادر به رسریدگی بره همره ایرن مروارد نیسرتند.
قوانین مختلفی حوزه اقتدار آمبودزمانها را م دود میسازد .در واقع معیارهای زیر میتواند راهنمای پرذیر
یا رد شکایتهای مردم در زمینه مبارزه با فساد توسک آمبودزمانها باشد:
 آیا شکایت مطرو شده در حوزه قدرت قانونی آمبودزمان است؟
 آیا شاکی منافع شخصی معینی در مورد موضوع شکایت دارد؟
 آیا مسئله مطرو شده در مرحله قبل از تشکیل دادگاه است؟
آمبودزمان به ل اظ سنتی با موضوع مبارزه با سوء مدیریت سروکار دارد و سوء مدیریت به طور کلری از
درجاتی از فساد در مدیریت دولتی فراتر میرود .بنابراین آمبودزمان باید از فساد پیشگیری نماید بره ویرژه در
مواردی که موجب سوءمدیریت و سوءعملکرد میشود .به منظور ت قق این کارکرد و ارتقای مدیریت دولتی،
آمبودزمان باید رابطه مبتنی بر اعتماد و اطمینان را بین افرادی که وظیفه نظارت بر آنها را برر عهرده دارد ،بره
وجود آورد( .)POPE, 2000: 88این نکته به او کمرک مری کنرد ترا بره راحتری و بردون واهمره از نظرارت
شوندگان ،به امر نظارت و بازرسی خود بپردازد .در برخی کشورها این دیدگاه اتخاذ شرده کره آمبودزمران برا
حق دسترسی به اسناد دولتی برای نظارت و مبارزه با فساد ،مناسبتر و بهترر از پلیسری اسرت کره مبتنری برر
قوانین خشک پلیسی ،فعالیت میکند .از اقدامات مهمی که توسک آمبودزمانها در خصوص تصرمیمگیرری در
موارد فساد انجام میگیرد ،میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
-5-2-1نظارت مالی
در برخی کشورها مثل تایوان و گینه نو آمبودزمان دارای موقعیت ویرژهای بررای بررسری و نظرارت برر
اعالمیه های درآمد و دارایی ارائه شده توسک مقامات دولتی است .در این شرایک آمبودزمان مستقل از دولرت،
با برخورداری از اعتماد عمومی و ظرفیت بازرسی و جستجوگری میتواند موثرتر عمل نماید.
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-5-2-2دسترسی به اطالعات
دسترسی آمبودزمان به اطالعات نقش مهمی در اثربخشی اقردامات مبرارزه برا فسراد دارد .هرر چنرد در
بیشتر کشورها ،آمبودزمانها به همه اطالعات دولتی دسترسی ندارند اما بره تردریل حرق دسترسری آنهرا بره
اطالعات افزایش یافته است .از طر

دیگر ،آمبودزمان میتواند اطالعات ارزشمندی به قانونگذاران در جهت

بررسی مجدد ،اصالو و تقویت قوانین موجود فراهم نماید ،زیرا آنها موارد سوءجریان و نقص قروانین را بره
خوبی میشناسند.
-5-2-3بازخورد در زمینه کیفیت خدمات دولت
آمبودزمان میتواند نقش قابل توجهی در زمینه افزایش کیفیت خدمات دولتی فرراهم نمایرد ایرن کرار از
طریق ارائه بازخورد در زمینه چگونگی انجام خدمات و وظایف دولت میسر میشود .این نکته به ویرژه بررای
دولتهایی سودمند است که سعی دارند خدمات خود را بر مبنای مشتری مداری ارائه نمایند .شرکایتهرا در
واقع نشانههایی هستند که منبع ارزشمندی از اطالعات را در زمینه کیفیت خردمات دولتری ارائره مرینماینرد.
معیارهای مناسب جهت رفتار با شهروندان کره توسرک آمبودزمرانهرا ارائره مریشرود مریتوانرد عقالنیرت و
مشروعیت مدیریت دولتی را تقویت کند.
-5-3فرآیند تعیین آمبودزمان
در بین همه عناصر یک سیستم کنترل و تعادل ،فرایند تعیین یک آمبودزمان برای ایجراد و ترداوم اعتمراد
عمومی از اهمیت حیاتی برخوردار است .زمانی که یک سازمان متشرکل از مقامرات و افررادی اسرت کره بره
درستی انتخاب نشدهاند ،شانس موفقیت آن به شدت م دود میشود .در برخری کشرورها ،پارلمران راسرا بره
انتخاب و تعیین رئیس آمبودزمان مبادرت میورزد .در برخی کشورها ،تعیین رئیس بر عهده رئیس دولرت برا
مشورت رهبر حزب رقیب است( .)TI, 2001: 83-90یا در موارد تعیین آمبودزمان به طور مشرخص توسرک
قوه مجریه تعیین می شود .سازوکار واقعی این فرایند در درجه دوم اهمیت قرار دارد اما یرک آمبودزمران بایرد
در نظرمردم یک سازمان مستقل ،عدالتگرا ،شایسته و در خدمت منافع مرردم شرناخته شرود و نره بره عنروان
سازمانی بروکراتیک در خدمت اهدا

سیاسی حزب حاکم.
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-5-3-1دوره زمانی مدیریت
موقعیت فردی که به عنوان آمبودزمان تعیین میشود نیازمند یک سازوکار مشخص است ترا اسرتقالل آن
را تضمین نماید .بنابراین دوره مشخص مدیریتی باید برای آمبودزمان تعیین شود .تعیرین ایرن دوره بره طرور
مشخص در کنار قدرت قانونی آمبودزمان میتواند آمبودزمان را در برابر نفوذ و تاثیرگرذاری مقامرات سیاسری
مصون نگهدارد .حقوق و مزایا نیز نکته مهمی در زمینه وضعیت قرانونی و رسرمی اسرت .یرک آمبودزمران در
دوره مسئولیت خود نباید شغل دیگری داشته باشد .این امر تضاد منرافع و همچنرین وفراداری او بره یکری از
طر های مورد بازرسی را کاهش میدهد.
-5-3-2برکناری آمبودزمان
زمانی که دوره مسئولیت یک آمبودزمان کوتاه باشد یا تضمین شده نباشد ممکن است او در نتیجره عردم
اطمینان به کار خود به گونهای عمل کند کره بره منرافع عمرومی زیران وارد سرازد .بره صرورت ایردهال یرک
آمبودزمان باید وضعیتی شبیه قضات عالی داشته باشد و کنار گذاشرتن او صررفا از طریرق رویرههرای قرانونی
مشخص امکان پذیر باشد .نمونههای موفق در این زمینه نشان میدهد برکناری آمبودزمران صررفا بره دالیلری
چون ناتوانی جسمی و روحی بوده است .افزون بر این آمبودزمانی که دوره مسئولیتش به اتمام رسیده ،باید از
قوانین حمایتی الزم برای ایفای وظایفش برخوردار باشد.
-5-3-3منابع
یکی از انتقادات رایل در مورد آمبودزمان کمبود بودجه اسرت و در بعضری مروارد بودجره کرافی بررای
اقدامات آنها اختصاص نمییابد .در شرایک کمبود بودجه ،تنها نکتهای که موجب تداوم کار آمبودزمران مری-
شود اراده و خواست اعضای آمبودزمان است .در نظام ملی درستکاری کشورها به مسئله منابع آمبودزمان باید
توجه کافی شود .آمبودزمان با توجه به موقعیت من صر به فرد خود میتواند در شرناخت شرکا هرا و نقراط
ضعف یک سیستم کمک فراوانی نماید .پیشنهادها و راهحلهای یک سیستم مدیریتی نقش ارزندهای دارد و از
این رو باید به خوبی پشتیبانی شود .هرگونه نقص در تجهیز آمبودزمان میتواند هزینههای بسریار بیشرتری در
مورد عدم کشف فساد و سوءمدیریت به سیستم اداری یک کشور وارد نماید .سیستم مدیریت آمبودزمان بایرد
مبتنی بر هزینه فایده و مورد تایید باشد .آمبودزمان باید مالک و صاحب بودجه خود باشد و در این زمینره بره
سازمان دیگری وابسته نباشد .کیفیت و تخصص کارکنان نیز قابل اهمیت است .مهارتهرای جسرتجوگرری و
آموز های مرتبک از نکات مورد نیاز برای موفقیت یک آمبودزمان است(نجف پور.)116 :1393،
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-5-3-4قابلیت دسترسی
نقطه قوت یک آمبودزمان ،دسترسی مستقیم شهروندان به آن است .این فرآیند باید باز و ساده باشرد .برا
کمترین رویه اداری بتوان وارد چرخه اجرایی و رسیدگی به شکایت شرد .آمبودزمرانهرا صررفا نبایرد منتظرر
دریا فت شکایت از سوی شهروندان باشند بلکه خود نیز باید بین مرردم رفتره و نظررات و شرکایات آنهرا را
دریافت نمایند .حضور آمبودزمانها در نقاط دوره افتاد و روستایی قابلیت دسترسی آمبودزمان را بررای مرردم
افزایش میدهد .چنین اقداماتی ،موارد شکایت را افزایش میدهد .در کشورهای وسریع ،عردم تمرکرز در اداره
آمبودزمان ضروری است ،راه اندازی کمپین ،سایت ،روزنامره و برنامرههرای رادیرویی از رو هرای افرزایش
قابلیت دسترسی آمبودزمان در چنین کشورهایی م سوب مریشرود .افرزون برر ایرن آمبودزمران بایرد اعتمراد
کارکنان دستگاههای دولتی را نیز کسب کنند زیرا آنها هم شکایاتی دارند و هم منبع اطالعات ارزشرمندی در
زمینه مبارزه با فاسد هستند .آمروز

همگرانی نیرز بخرش مهمری از نقرش آمبودزمران در ت قرق وظرایف و

ماموریتهای آن م سوب میشود زیرا بسیاری از مردم به حقوق خود آگاه نیستند(عبداللهی.)96 :1386 ،
-5-3-5اثربخشی
کسب اعتماد عمومی جهت انجام وظایف یکی از ماموریرتهرای مهرم آمبودزمانهاسرت .آمبودزمران در
صورتی در این کار موفق میشود که بتواند اثربخشی الزم را به عموم مردم نشان دهرد .داشرتن منرابع کرافی،
حمایت سیاسی ،آگاهی و دانش عمومی و شناخت عملکرد آمبودزمانی میتوانرد در اثربخشری آمبودزمرانهرا
موثر باشد .اقدامات آمبودزمان با ایفای نقش خود میتواند این اثربخشری را بره دسرت آورد .ایفرای نقرش برا
همکاری سایر مقامات اجرایی و مدیران ارشد میسر میشود زیرا آنها نقش مهمی در به ثمر نشستن اقردامات
آمبودزمان دارند البته همان طور که گفته شد آمبوزمان باید بتواند حمایت این گروهها را به دست آورد.
-5-4رویکردهای نوین سیاستگذاری مبارزه با فساد
-5-4-1مفهوم سیاستگذاری مبارزه با فساد
مک کوزر( )2007و ماتئی( )2011بیان میکنند که به طور کلی حرداقل سره رویکررد فکرری اساسری در
سیاستگذاری مبارزه با فساد وجود دارد:
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نخست ،رویکرد مداخله گرا1.در این رویکرد مقامات و نهادهای مسئول مترصرد وقروع و رخرداد عمرل
فاسد میمانند و سپس برای دستگیری و مجازات متخلف اقدام میکنند .ایرن مکترب مجرازات ،توانبخشری و
بازدارندگی را بر میانگیزاند اما دارای کاستیهایی نیز میباشد که عبارتند از:
 -آسیب قبال رخ داده است و نمیتوان آن را جبران نمود .اکثریت جرایم گزار

نشرده براقی مریماننرد

دوم ،رویکرد مدیریتگرا 2.در این رویکرد افراد یا سازمانهای خواهان درگیرشدن در کارهرای فاسرد را مری-
توان با ایجاد نظامها ،رویهها و پروتکلهای مناسب از انجام چنرین کارهرایی دلسررد نمرود یرا بازداشرت .در
مجموع ،رویکرد مدیریتگرا از کاهش یا حذ

فرصتهایی که به طور کلی افراد فاسد از آنهرا منتفرع مری-

شوند ،حمایت میکند .در این رویکرد نیز م دودیتهایی وجود دارد ،از جمله این حقیقت که افراد ضررورتا
بر طبق اصول از پیشتعیین شده رویکرد مدیریتگرا عمل نمیکنند). (Mc Cusker, 2006, maeti, 2011

به نظر کوزر و مائتی در رویکردهای گذشته ،به نقش بخرش خصوصری ،سرازمانهرای جامعره مردنی و
رسانهها به عنوان عوامل مهمی برای ایجاد تغییر و دگرگونی توجه کمتری میشرد و بیشرتر توجهرات متوجره
شاخه اجرایی دولت با تمرکز کمتری بر دستگاههای مقننه و قضاییه بود و همچنین توجه بیشتری به بودجههرا
و فعالیتها میشد به جای اینکه بر دستاوردهای اقتصادی و نتایل حاصل از این فعالیتها تمرکرز شرود و در
نهایت اینکه این رویکردها بر پاسخگویی عمودی مبتنی بوده و بر شفافیت دولت توجهی نمیشد.
-5-4-2رویکرد جدید
در دهه  1990رویکرد سومی در سیاستگذاری مبارزه با فساد ،با عنوان رویکرد "فراگیر" یرا "نظرام ملری
درستکاری" توسک سازمان شفافیت بینالملل و سازمان همکاری اقتصادی و توسرعه مطررو گردیرد .در ایرن
نظام ،توازن قوا طراحی میشود تا پاسخگویی بین بازوها و سازمانهای مختلف دولت برقررار گرردد .سیسرتم
تضاد منافع در بخش دولتی را مدیریت میکند ،قدرت را به شکل مناسبی توزیع مینماید و شرایطی که در آن
تضاد منافع بروز مینماید یا این تضاد تاثیر منفی بر مصل ت عمومی دارد را م دود میکند).(Ibid: 36

کوزر و مائتی بیان میکنند که در نظام دموکراتیک ،دو نوع پاسخگویی وجود دارد« :پاسخگویی عمودی»
که به واسطه آن انتخاب کنندگان یرا حکومرت شروندگان برر حکومرت کننردگان اعمرال کنتررل مریکننرد و
«پاسخگویی افقی» که در آن حاکمان در برابر دیگر سازمانها پاسرخگو هسرتند .اصروال ،حکومرت کننردگان و
حکومت ش وندگان یکی هستند .گروه خاصی با قردرت سیاسری وجرود نردارد .مرردم قردرت سیاسری را بره
1

- Interventionism
- Managerialism

2
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نمایندگان منتخب برای مدت زمانی مشخص ،تفویض میکنند .اگر مردم ناراضی باشند ،میتواننرد آنهرا را از
طریق صندوق آراء یا تقاضای استعفای آنها یرا مجازاتشران برکنرار کننرد) .(POPE, 2000: 24امرا در طرول
تاریخ ،اثبات گردیده که «پاسخگویی عمودی» ناکافی است .اگر حکومرت کننردگان نتواننرد از طریرق جلرب
حمایت مردم دوباره انتخاب شوند ،از طریق ترکیبی از مخفیکاری(به ن روی کره انتخراب کننردگان از آنچره
صورت میپذیرد مطلع نشوند) و ایجاد سیستمهای پارتیبازی به هرد

خرود مریرسرند .همچنرین حاکمران

ممکن است به اقدامات تودهای کوتاه مدت متوسل شوند ،اقداماتی که میتواند در بلندمردت بره ضررر مرردم
باشد .اما در پاسخگویی افقی بازیگران در برابر یکدیگر روی یک طیف افقی مسئول هستند به جای آن که در
یک ساختار سلسله مراتبی که رأد آن باریکتر میشود ،در برابر رأد هرم پاسخگو باشند .در واقرع بره ایرن
معنی است که هیچ فرد یا نهادی در موقعیتی نیست که بر دیگران سرلطه داشرته باشرد ).(POPE, 2000: 27
بدون پاسخگویی ،هیچ نظامی نمیتواند به طریقی عمل نماید که نه منرافع عمرومی را و نره منرافع خصوصری
صاحبان قدرت را ارتقاء دهد .اساسا در کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گرذار ،وظیفره اصرلی
گذار از نظامی است که اصوال باال به پایین است :نظامی که در آن نخبه حاکم دستور مریدهرد و کرم و بریش
توسک کسانی که در پایین سلسله مراتب هستند ،پیروی میشود .رویکرد جایگزین حرکت به سرمت سیسرتم
«پاسخگویی افقی» است که در آن قدرت توزیع شده است ،کسی از قدرت ان صاری برخوردار نیست و همه
به صورت مجزا پاسخگو هستند .در واقع ،در پاسخگویی افقی یک «حلقه اخالقی»1خودکفا پدید مریآیرد کره
در آن تمامی اصول در معر

خطر ،توسک خود اعضای حلقه و دیگران پرایش مریشروند .بنرابراین سیسرتم

پاسخگویی عمودی جای خود را به پاسخگویی افقی داده که از رهگذر آن سیستمی از سازمانهای بازدارنرده
و نگهبان طراحی میشوند تا سوء استفاده از قدرت توسک دیگر سازمانها و قوای حکومت را کنتررل نماینرد.
این سازمانها عبارتند از :دادگاهها ،پارلمانها ،سرازمانهرای نظرارتی ،آمبودزمرانها،سرازمانهرای حرفرهای ،و
رسانههای مستقل و آزاد و...
-5-5نظام ملی درستکاری
اصطالو "نظام ملی درستکاری" نخستین بار توسک جرمی پاپ ،مدیر سازمان شفافیت بینالملل ،در دهه
 90در سطح بینالمللی انتشار یافت .بارقههای نخست این مفهوم در کارگاه آموزشی مبارزه با فساد در کشرور
تانزانیا در سال  1995زده شد ،که توسک سازمان شفافیت بینالملل و بانک جهانی برگزار گردید و از آن زمان
به بعد به این مفهوم شاخ و برگ داده شد و جایگاه بسیار مهمی را در سیاستها و برنامههای مبارزه برا فسراد
1

. Virtuous Circle
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بعرد از دهره  90پیردا نمرود) .(Glynn et al, 1997: 16-24بعرد از شررو و تفصریل اصرطالو نظرام ملری
درستکاری در"کتاب مرجع" سال  ،2000این مفهوم به عنوان مبنایی بررای ارزیرابی زیرسراختار درسرتکاری
کشورهای مختلف دنیا قرار گرفرت و از آن زمران بره بعرد آثرار متعرددی در خصروص ارزیرابی نظرام ملری
درستکاری توسک اندیشمندان مختلف نگاشته شده است .این مفهوم بیان میکند که یک نظرام ثابرت و پایردار
نیست ،مگر اینکه توسک نهادهای(ستونهای) قدرتمند و مست کمی که هر یک بتوانند کارکردهرای ضرروری
اجتماعی خود را انجام دهند مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد .پاپ بیان میکنرد کره اصرالو درسرتکاری و
اثربخشی استراتژیهای ضدفساد را نمیتوان تنها بر یک نهاد واحد ،یا یک قانون واحرد واگرذار نمرود ،بلکره
اینگونه امور به مجموعهای از سازمانهای قدرتمند ،قوانین مؤثر ،اقدامات درسرت و اسرتانداردهای اخالقری
تثبیت یافته نیاز دارند .پاپ بیان میدارد که ،در جامعهای که نهادهای قدرتمندی وجود داشته باشد که پشتیبان
درستکاری ملی باشند ،آن جامعه میتواند از میروه هرای آن موقعیرت از طریرق مزایرای توسرعه پایردار ،غلبره
حاکمیت قانون و کیفیت مناسب و معقول زندگی برای مردمانش بهرهمند گردد .در موقعیتی که تمامی سرتون-
های ضروری به درستی و به ن و مؤثری عمل نمیکنند تا ثبات و درستکاری را تضمین نمایند ،این امر منجرر
به در خطر افتادن منافع اجتماعی میشود .به عقیده پاپ ،هیچ برنامه اصالحی به تنهایی بره عنروان تنهرا کلیرد
افزایش درستکاری دانسته نمیشود ،بلکه این امر نیازمند ترکیبی از برنامهها و اصالحات است .استعاره غالرب
و برجسته بیان شده توسک پاپ ،استعاره "معبد یونانی" است ،که تمامی ستونهای نهرادی درگیرر در مبرارزه
علیه فساد در طیف گستردهای از کشورها را با یکدیگر ترکیب میکند .پاپ بیان میکند کره "بعیرد اسرت کره
یک قانون یا نهاد واحد فراهم کننده گلولهای جادویی علیه فساد باشد ،بلکه به نهادها و برنامههرای اصرالحی
مختلفی برای دستیابی و پشتیبانی از یک درستکاری مطلروب نیازمنرد اسرت .(TI 2001, Doig & McIvor
)2003a, 2003b, Larmour & Barcham, 2004
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ستونهای نظام ملی درستکاری" استعاره معبد یونانی".
توسعه پایدار

حاکمیت قانون

کیفیتزندگی

سازمان های نظارتی

جامعه مدنی

رسانه

آمبودزمان

قوه مجریه

قوه مقننه

قوه قضاییه

نظام درستکاری ملی

آگاهی عمومی
ارزشهای اجتماعی

بعد از طرو این مفهوم توسک جرمی پاپ ،اندیشمندان مختلف در خصوص آن بره پرژوهش پرداختره و
تعاریف گوناگونی از آن ارائه دادهاند.
براون معتقد است که مفهوم نظام ملی درستکاری را میتوان به ن وی بهتر به صورت زیر تعریف نمرود:
"نهادها ،قوانین ،رویهها ،اقدامات و نگر هایی که درستکاری در اعمال قدرت در هر جامعرهای را تشرویق و
حمایت میکنند ".بنابراین کارکرد نظامهای درستکاری برای تضمین این است که قدرت بگونهای اعمال شرود
که مطابق با ارز ها ،اهدا

و وظایفی باشد که بدان منظور قدرت به سازمانها یا افراد واگذار و سپرده شرده

است( .)Brown, 2005: 2به نظر آولیخ1درستکاری در مدیریت عمومی یا دولتی معموال مربوط به ابزارهرای
ردگیری و مقابله با فساد ،سوءمدیریت و سوءرفتار ،با نگاهی به تثبیت فرهنگ رفتار اخالقری در برین تمرامی
مشارکتکنندگان نظام سیاسی -اداری است ( .)Aulich, 2011: 4آولیخ بیان میکند که یک نظام درسرتکاری
مجموعهای از نهادها و اقداماتی است که هد

جمعی آنها ایجاد صداقت ،شفافیت و پاسرخگویی در بخرش
1

- Aulich
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عمومی است .این نظام ترکیبی از نهادها ،قروانین ،مقرررات ،اسرتانداردها ،سیاسرتهرا و رویرههرا اسرت کره
چارچوب نظارت و کنترل را فراهم میسازند تا یک م یک تصمیمگیرری برا کیفیرت را پررور

داده و سروء

رفتارها و عملکردها از جمله فساد را مورد توجه و شناسایی قرار دهند .الرمور نیز بیان میکند که یرک نظرام
درستکاری مؤثر نیاز به طیفی از ترتیبات ،فرآیندها و قوانین به هرم مررتبک داشرته کره در مجمروع بره تولیرد
فرهنگ اثربخش درستکاری کمک میکند(.)larmour, 2005: 5

رویکرد یاد شده بیان میدارد که برای سیاستگذاری ضدفساد ،تمامی بخشهای جامعه باید در تعامرل برا
یکدیگر در راستای درستکاری ملی به هم نزدیک شوند و موفقیت سیاستهای مبارزه با فساد نیازمند ائرتال
و همکاری گسترده و نزدیک بخشهای مختلف جامعره بررای حمایرت از آنهرا اسرت .همکراری تعهردآمیز
بازیگران سیاستی(نهادهای رسمی ،رسانهها ،بخرشخصوصری و )...مریتوانرد بره کارآمردی و پایرداری ایرن
راهبردها در درازمدت کمک نماید( .)McCusker, 2006: 8-15براساد این رویکرد بازیگران مختلفی(قروه
مقننه ،مجریه ،قضاییه ،جامعه مدنی ،احزاب ،آمبودزمان ،سازمانهای نظارتی ،رسانهها و )...در شناسایی مشکل
فساد و نهایتا قرارگیری آن در دستورکار دولت و نهادهای سیاستگذار این حوزه و رفع آن دخیل هستند .یکی
از این بازیگران آمبودزمانها هستند که همرواره از عوامرل و متغیرهرای مهرم در ب رث نظرارت برر م ریک و
حراسررت از آن از طریررق مبررارزه بررا فسرراد ،صرریانت از حقرروق شررهروندی ،رسرریدگی برره شررکایات ،اطررالع
رسانی،آگاهی بخشی و ت لیل و تفسیر و نقد رویدادها بودهاند(ساتیاناند.)175 :1387 ،
-5-6آمبودزمان و شاخصهای آن در نظام ملی درستکاری
آمبودزمان یک نهاد حکومتی است که ترجی ا از سوی قوه مقننه به منظور نظارت برر اعمرال اداری قروه
مجریه شکل میگیرد .آمبودزمان به طور بیطرفانهای شکایات مردمی راجرع بره عملکررد مردیریت دولتری را
دریافت کرده و مورد رسیدگی قرار میدهد .هد

کلّی آمبودزمان را میتوان «بهبود اعمال مدیریت عمومی و

تقویت پاسخگویی دولت در برابر عموم مردم» دانست .دیوان عالی کانادا در خصروص اختیرارات آمبودزمران
اعالم داشته است":اختیارات اعطا شده به آمبودزمان وی را مجاز میسرازند آن دسرته مشرکالت اداری را کره
دادگاهها ،پارلمان و قوه مجریه نمیتوانند به طور موثری حل و فصل نمایند ،مرورد توجره و رسریدگی قررار
دهد" ).(Friedmann, 1985: 206

نهاد آمبودزمان بیشتر در کشورهای دارای حکومت دموکراتیک پا گرفته است .در چنین سیستمی ،افرزون
بر نظارتهایی که از سوی پارلمان ،دادگاهها و دیگر نهادهای بخش عمومی صورت میگیررد ،آمبودزمران بره
عنوان عامل کنترلی بر قدرت اجرایی یا اداری عمل میکند .جدای از نقش تکمیلی و تتمیمری کره آمبودزمران
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برای دادگاهها و م اکم اداری دارد ،مزایای دیگری که عملکرد آمبودزمرانهرا بره عنروان مکانیسرمهرای حرل
مسالمت آمیز اختالفات در دیگر بخشهای عمومی دارند را میتوان غیررسمی بودن ،سرعت و قابل دسرترد
بودن آنها دانست .یکی از مولفه قابل دسترد بودن آن ،استفاده از این نهاد بردون پرداخرت هزینرهای بررای
ارائه شکایات میباشد .آمبودزمان سازوکاری است که شفافیت در دولت و پاسخگویی دموکراتیک را تقویرت
نموده است در نتیجه به استقرار حکمرانی مطلوب(به زمامداری) در یک کشور کمک میکند.
-5-6-1شاخصها
شکلگیری نظارت آمبودزمانی و کارآیی آمبودزمانها در هر جامعه نیازمند وجود و حضرور مؤلفرههرا و
شاخصهایی است که آنها را در ایفای نقش یاری میکند .از این رهگرذر ابعراد و شراخصهرای عملکرردی
آمبودزمانها در نظام ملی درستکاری ،را میتوان به صورت زیر برشمرد(:)TI, 2001: 83-90
ابعاد

شاخص

ظرفیت:

 -1منابع
 -2استقالل

حکمرانی:

 -1شفافیت
 -2پاسخگویی
 -3درستکاری

نقش:

 -1شاخصهای خاص ستون ،ماننرد ترال هرای انجرام
گرفته برای مبارزه با فساد.

-5-6-2بعد ظرفیت
بعد ظرفیت پیششرطی است برای درستکاری و برای ایفای نقش آمبودزمانها در ارتقای درستکاری کل
نظام و از این رو آمبودزمانها میبایست از برخی ظرفیتها برخوردار باشند .این ظرفیتها ساختاری ،انسرانی
و همچنین مالی هستند و از طریق دو شاخص ارزیابی میشوند:
-5-6-2-1شاخص منابع
این شاخص میزان برخورداری آمبودزمانها از منابع انسانی ،نیروهای انسانی متخصرص ،ن روه آمروز
نیروها ،منابع مالی و سایر منابع برای عمل مطابق با درستکاری و اجررای کامرل نقرشا
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ستونهای مدل نظام ملی درستکاری را ارزیابی میکند .در دسترد بودن منابع مناسرب ،شراخص برا اهمیتری
برای آمبودزمانهاست تا بتواند از فساد و سایر تخلفات درستکاری دور بمانرد .کیفیرت کارهرایی کره توسرک
آمبودزمان انجام می گیرد در بین سایر عوامل به موجود بودن منابع بستگی دارد .بودجره مناسرب بررای انجرام
وظایف و امور م ول شده به آمبودزمان ضروری و الزم است .اگر دستمزدها مناسب باشد ،افراد برا اسرتعداد
نیز برای فعالیت در آمبودزمان جذب خواهند شد .افزون بر این ،حقوقهای مناسب ،انگیرزه سروء اسرتفاده از
قدرت تفویض شده جهت کسب درآمد بیشتر را برای افرادی که در این بخش فعالیت مریکننرد ،بره حرداقل
میرساند(نجف پور.)29 :1393،
-5-6-2-2شاخص استقالل
این شاخص میزان استقالل آمبودزمان را بررسی میکند .یعنی اینکره آیرا آمبودزمرانهرا در فعالیرتهرا و
تصمیمگیریهای خود مستقل از بازیگران خارجی عمل مری کننرد یرا خیرر .میرزان برری برودن آمبودزمران از
مداخالت خارجی در انجام فعالیتها ،از یک طر

به عنوان شاخص با اهمیتی در خصوص انجرام مسرتقالنه

وظایف و امور در نظر گرفته شده و از طرفی دیگر کنترل و توازن مناسب را تضمین میکند .فردی که در هرر
یک از ستونهای درستکاری مشغول به فعالیت است در خدمت اهدا

و منافع سازمانی یا منافع عمروم بروده

و نمیبایست ت ت تأثیر منافع شخصی یا منافع سایر گروهها و بازیگران قرار گیرد .اگر منافع خارجی درونری
گردد ،این امر خطری را برای استقالل آن ستون ایجاد کرده که به موجب آن ،دیگر افراد در خردمت منرافع و
اهدا

سازمانی و عمومی نبوده و برای درستکاری تهدید ایجاد میکنند.
-5-6-3بعد حکمرانی
هر ستونی از جمله آمبودزمان به مقررات و اقداماتی نیازمند است که از الزامات اساسی بررای جلروگیری

و ممانعت ورود و دخالت آن ستون در فساد دانسته میشود .بعد حکمرانی از طریق شاخصهرای زیرر مرورد
ارزیابی قرار میگیرد:
-5-6-3-1شاخص شفافیت
این شاخص میزان شفافیت آمبودزمانها را بررسی میکند .یعنی اینکه آیا آمبودزمان دارای سیاسرتهرا و
رویه های مناسبی در خصوص انتشار و دسترسی آزادانه به اطالعات است .اگر آمبودزمان در مورد عملکررد و
اقداماتش شفا

عمل نماید ،در این صورت به دست آوردن ،نظرارت و بررسری و مداقره اطالعرات مررتبک
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درباره فعالیتهای آمبودزمان و اینکه ببینیم آیا آمبودزمان به شیوهای عادالنه و بیطرفانه عمل نموده اسرت یرا
خیر امکانپذیر میشود .به عنوان مثال شرایطی که هدفشران افشرای اطالعرات دربراره گماشرتن رویرههرا یرا
اظهارنامهها(اعالمات) است به ستونها این امکان را میدهد تا شیوه هزینه کرد پول و هرگونره ترأثیرات بری-
موردی که بر فعالیتها وارد می شود را کنترل نمایند .میزان الرزام آور برودن شررایک قرانونی بررای آن سرتون
مربوطه جهت انتشار اطالعات ،شاخصی است که میزان تضمین و حفاظت درستکاری را نشان میدهرد .ایرن
شاخص بر اساد موجود بودن شرایک رسمی و قانونی و همچنین میرزان موجرود برودن شررایک و امکانرات
عملی برای مردم برای به دست اطالعات مرتبک از آمبودزمانها امتیاز بندی میشود(همان.)31 :
-5-6-3-2شاخص پاسخگویی
این شاخص به دنبال ارزیابی میزان پاسخگویی آمبودزمانها در خصوص اقداماتشران و همچنرین میرزان
پاسخگو نگهداشتن آنها توسک عموم مردم و سایر ستونها است .این شاخص ،از شراخصهرای برا اهمیرت
درستکاری است به خاطر اینکه از افرادی که در بخش آمبودزمان مشغول به فعالیت هستند ،درخواسرت مری-
کند تا در خصوص اقدامات خود مسئولیتپذیر باشند و این امر در مرورد نقرضهرای درسرتکاری از اهمیرت
ویژه ای برخوردار است .این شاخص بر اساد شررایک و قروانین مناسربی کره تضرمین کننرده پاسرخگویی و
گزار دهی آمبودزمان و شاغلین در این بخش است ،مورد ارزیابی قرار میگیرد.
-5-6-3-3شاخص درستی و صداقت
این شاخص به دنبال ارزیابی میزان مناسب بودن شررایک و قروانین در خصروص درسرتی و صرداقت و
میزان اجرایی شدن آن را بررسی میکند .شاخصهای کلی برای درستی و صداقت عبارتند از منابع ،اسرتقالل،
شفافیت و پاسخگویی .گرچه این شاخصها ایده حفظ و تضمین درستکاری در درون آمبودزمان را ارائه می-
دهند ،اما آنها این امر را به صورتی غیرمستقیم انجام میدهند .شاخص پنجم برای درستی و صرداقت بخرش
آمبودزمان ،وجود شررایک و قروانینی اسرت کره صرراحتا بررای تضرمین درسرتی و صرداقت آن طررو مری-
شوند(لوییس.)116 :1387،
-5-6-4بعد نقش
این بعد میزان تعهد آمبودزمان را در انجام نقش و مسئولیتهای خرود برا توجره بره ارتقرای سرالمت و
درستکاری کل نظام نهادی مورد ارزیابی قرار میدهد .به طور طبیعی ،این امر بدان معنی اسرت کره شراخص-
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های نقش مختص هر ستون بوده و به این امر بسرتگی دارد کره چره کارکردهرای خاصری از هرر سرتونی در
سالمت و درستکاری کل نظام مشارکت و نقش دارند .شاخصهای آمبودزمانها در این بعد عبارتند از میرزان
ت قیقات و تف صات انجام شده ،سادگی رویههای بررسی و پیگیری شکایات ،تعداد شرکایات بررسری شرده
توسک آمبودزمانها ،چگونه بودن درک عموم مردم از آمبودزمان و عملکرد آن و...
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نتیجه گیری
به نظر می رسد با توجه به رویکرد اسرالمی و فقهری و جامعیرت مسرائل دینری ،تمرام مسرائل اسرالمی
همچون حلقههایی به هم متصل هستند ،به گونهای که اگر به یکی از حلقهها عمل نشود یا مرورد بریتروجهی
قرار گیرد ،احتمال گسستگی وجود دارد ،لذا بایستی حکومت و تمام افراد جامعره اسرالمی رویکرردی جرامع
گرایانه به مسائل و احکام اسالمی خاصه در مبارزه با فساد داشته باشند تا با ت قق همه ابعراد اسرالم ،جامعره
نمونه اسالمی م قق گردد .در هر حال با مطالعه سیاستگذاریهای انجام شده بررای مبرارزه برا فسراد در ایرن
نوشتار مالحظه گردید که مفاهیم مختلفی در خصوص نظامهای درسرتکاری ارائره شرده اسرت .هرد

کلری

الگوی نظام ملی درستکاری سازمان شفافیت بینالملل ،ارتقای درستکاری حکمرانی در جامعه است .این الگو
بر پایههایی متشکل از آگاهی عمومی و ارز های جامعه مبتنی است .اگر آگاهی عمومی باال باشد و ارز ها
قدرتمند ،این امر به ستونهایی که برر روی آنهرا قررار گرفتنرد ،کمرک خواهرد نمرود .رویکررد نظرام ملری
درستکاری از طریق شماری از نهادها ،بخشها یا فعالیتهای اساسی کار خواهد نمود که همان ستونها مری-
باشند .در بین این ستونها پارلمانی فعال برای دستیابی و پایدار نمودن حکمرانی خوب ،سازمانهای نظرارتی
و آمبودزمانهایی برای نظارت بر ص ت و سالمت امور ،یک نظام قضایی برای حفاظت از حاکمیرت قرانون،
و ...قرار دارد .نظامهای درستکاری زمانی مؤثر بوده و به درستی عمل خواهند نمود که خطرهرای درسرتکاری
کامال م دود شده باشند ،به عبارتی دیگر یعنی زمرانی کره مقامرات برا صرداقت و درسرتی عمرل نماینرد ،از
تخلفات و نقض اصول درستکاری پرهیز نمایند .افرزون برر ایرن ،در درون یرک نظرام درسرتکاری برازیگران
مختلفی در دو سطح درونی و بیرونی وجود دارند .در درون سطح نخست برازیگران مختلرف در یرک رابطره
بوروکراتیک یا سیاسی اداری سنتی نسبت به یکدیگر ایستادهاند ماننرد قروه مقننره ،مجریره ،و ...و سرطح دوم
متشکل از شبکهای از بازیگران با قدرت نظارتی و کنترلی نسبت به سلسله مراترب اسرت کره ایرن برازیگران
اغلب دارای پاسخگویی افقی نسبت به یکدیگر هستند مانند قوه قضراییه ،رسرانه ،جامعره مردنی ،آمبودزمران،
سازمان های نظارتی و....
در مجموع هد

نهایی برقراری نظام ملی درسرتکاری آن اسرت کره فسراد عملری برا «ریسرک زیراد» و

«منفعت کم» باشد .به این ترتیب ،این سیستم طراحی میشود تا قبل از هر چیز از بروز فساد پیشگیری کند به
جای آن که پس از وقوع بر مجازات تکیه نماید تمامی کشورها نوعی «نظام ملی درستکاری» دارنرد هرر چنرد
که ممکن است فاسد و ناکارآمد باشد .این مفهوم کمک میکند تا رهبران سیاستهرای مبرارزه برا فسراد روی
دیدگاهی جامع تمرکز کنند.
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