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 مقدمه

هژای علمژی و کژاربردی باعژ      مبارزه با فساد، ارائه پژژوه   یهدر عرص
اد مختلف ها در این زمینه و بالطبع کنترل مؤثرتر فساد در ابعآگاهی یارتقا
بدیهی است که ارائه راهکارهای عملژی بژرای مبژارزه بژا فسژاد      . گرددمی

مستلزم شناخت جدیژدترین اطالعژات و دسژتاوردهای پژوهشژی در سژایر      
 .کشورها و استفاده از تجارب موفق در این زمینه است

های پیشین، در این شماره نیز تالش شده تا مبژارزه بژا   همچون شماره
ر یک موضوع خاص نیز لحاظ گردد و زمینه بهره بژرداری  فساد با تمرکز ب

هژای ناژارت و بازرسژی داخلژی مژرتبط بژا آن       علمی از آن توسط بخژ  
در این شماره موضژوع مبژارزه بژا     به همین مناور. موضوع نیز فراهم شود

 .فساد در گمرک در معرض دید مخاطبان عالقمند به آن قرار گرفته است

ترین اقدامات مبارزه با فساد در چژین طژی   همچنین به یکی از گسترده
مطالژب   دیژ تأککه از سوی دیگر، برای آن. ایمهای اخیر نگاهی داشتهسال
تنها بر تجارب عملی و اجرایی نباشد، بحثی ناری نیز در ارتبژا    نامه ژهیو

عالوه بر . گردیده است ارائهبا مفهوم فساد سیاسی در روم و یونان باستان 
گروه »یکی دیگر از نهادهای رسمی مبارزه با فساد با عنوان این به معرفی 
ی در ایران نیز مباحثی در تازگ بهکه  میا پرداخته «( FATF)ویژه اقدام مالی 

آخژرین اخبژار و تحژو ت    . موافقت و یژا مخالفژت بژا آن در جریژان بژود     
ی، مصاحبه با یکی از فعژا ن عرصژه مبژارزه بافسژاد و همچنژین      الملل نیب

ی دیگژر ایژن شژماره را    هژا  بخژ  ، منتشرشژده  یها کتابیکی از  معرفی
 .دهند یمتشکیل 

 سالمت اداری و مبارزه با فساد های پژوهشمرکز مطالعات و 





 

 

 

 المللی اخبار و رویدادهای بین یدهیگز

 در مبارزه با فساد
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فساااد  دلیاا د ر بااه یاام میلیااارد زیمباااب ه سااا  ه

 .بیند یگسترده در این کش ر، زیان م مالی

 

 

 

 

 

 

سا نه حدود یژک میلیژارد    زیمبابوه :کردالمللی اعالم شفافیت بین سازمان
و پلیس و مقامات دولتی ایژن کشژور،    دهد یدلیل فساد مالی ضرر مد ر به
 .آیند یشمار مبه فاسدان مالی در زیمباوه ینتر از بزرگ

« رابژرت موگابژه  »اجتماعی نیز به فساد مالی در میان دولت  یها رسانه

 ،پلیس در ایژن کشژور را   های یستکرده و ا زیمبابوه اشاره س جمهوریییر
که زمینه اصلی  ایمسأله ؛اند ها برشمردهراهی برای اخذ وجوهات از خودرو

مردمی در طول چند ماه گذشته در زیمبژابوه را فژراهم کژرده     یها اعتراض
 .است

، پلژیس،  المللژی  ینبراساس اعالم بخ  زیمبابوه سژازمان شژفافیت بژ   
شوراهای محلی و اداره بازرسی خودروهای این کشور که گواهینامه صژادر  

 تژرین  یزیمبابوه در میان خاط وزارت آموزش و پرورش و همچنین کند یم
 .روند ینهادها در این کشور آفریقایی به لحاظ مالی به شمار م

فان دولتی در زیمبابوه، موگابه را به ناتوانی در مقابله بژا  منتقدان و مخال
و فساد مالی را یکژی از   کنند یسطوح با ی اختالس در این کشور متهم م

 .دانند یدر زیمبابوه م گذاری یهبرای سرما های خارجیرکتش د یل تردید

http://tnews.ir/tags/%db%8c%da%a9-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af
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http://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
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http://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d8%b2%db%8c%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%87
http://tnews.ir/tags/%d8%b2%db%8c%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%87
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http://tnews.ir/tags/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4
http://tnews.ir/tags/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4
http://tnews.ir/tags/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c
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 المللژی  یندر شاخص شفافیت بژ ( 5195)زیمبابوه سال گذشته میالدی 
عمومی از میزان فساد مالی در مؤسسات دولتژی   یها که براساس برداشت

کشژور بژه خژود     973و پنجاهم را از بین  صد یک، جایگاه شود یسنجیده م

 .اختصاص داد

میلیاردر یه دی و از دوستان  زدیم بنیامین  ،د  دررو ال

قااا ا داده اسااات کاااه در بااااز  یی     ، تا یااااه 

را باا ککار     تا یااه   تخلفاات ماالی   پلای   کارآگاهان

 .کند ی زئیات افشا م

 

 

 

 

 

 

میلیاردر یهودی که از زمان بسیار گذشژته از دوسژتان نزدیژک     ر،رونالد  د

، پژس از  شژود  یمحسوب م رژیم صهیونیستی یروز نخست ،تانیاهوبنیامین ن
سژابق ایژن رژیژم، بژرای      ریژیس  ،شیمون پرز حضور در مراسم دفن جنازه

از  در  رژیم صهیونستیپلیس . منتقل شد پلیس ه ایستگاهانجام بازجویی ب

جرم و فسژاد شژهادت    یینهدرزم نتانیاهو درخواست کرده که علیه خانواده

یهود  کنگره جهانی رییسعنوان  طبق این گزارش  در که اکنون به .دهد
ن اطالعات شده و از داد پلیس بازداشت 377از سوی بخ   کند یفعالیت م
 در قول داده است که طژی دیژدار بژا     وجود ینا با. رود یفره مطبه پلیس 

http://tnews.ir/tags/%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3
http://tnews.ir/tags/%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3
http://tnews.ir/tags/%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%87%d9%88
http://tnews.ir/tags/%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%87%d9%88
http://tnews.ir/tags/%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%b5%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%b5%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3
http://tnews.ir/tags/%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3
http://tnews.ir/tags/%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%87%d9%88
http://tnews.ir/tags/%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%87%d9%88
http://tnews.ir/tags/%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c
http://tnews.ir/tags/%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c
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نتانیاهو را با ذکر جزئیات افشژا   تخلفات مالی کارآگاهان پلیس در نیویورک

 . کند یم

 کنگره در چین یها یرس ایی خرید کرس

 خلژق مجلژس   کنگژره ملژی   برخی از نمایندگان توسط رأی خرید رسوایی

کننژده بژرای    موضوع بسیار نگژران به کنگره به یک  یابی مناور راه به چین

 .است شده یلرهبران حزب حاکم این کشور تبد

 

 

 

 

 

 

اسژت کژه شژماری از نماینژدگان از مجلژس محلژی        یها حژاک  گزارش

میالدی با دادن رشژوه   5197چین در همین رابطه از سال  شمال شرق در

کنگژره  . اند به جمع اعضای کنگره ملی خلق راه یابند توانسته فساد مالی و
در ایژن کشژور اسژت و     یگژذار  مرجژع قژانون   ترین یهملی خلق چین بلندپا

 .آید یحساب م فساد به آن یک خطر بزرگ برای کشور به ابیی راه

را اعضژای حژزب حژاکم و کنگژره ملژی خلژق        یا یک ماه قبل جلسه 

حا   . ددر میان نمایندگان کنگره بو ها ییتشکیل دادند که مربو  به رسوا
 دست ،ازآن نشست که پس نویسد یکنگ ماز هنگ« ساوت چاینا»روزنامه 

« لیائونینژگ »استان میالدی از 5197دگانی که از سال نفر از نماین 35کم 

ن گژزارش  ای. اند بودند، اخراج شده یافته راه مجلس در شمال شرق چین به
عنوان یک رسوایی بزرگ در مجلس چین  به یبه موضوع رشوه و خرید رأ

http://tnews.ir/tags/%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af
http://tnews.ir/tags/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af
http://tnews.ir/tags/%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86
http://tnews.ir/tags/%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86
http://tnews.ir/tags/%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c
http://tnews.ir/tags/%da%a9%d9%86%da%af%d8%b1%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c
http://tnews.ir/tags/%da%86%db%8c%d9%86
http://tnews.ir/tags/%da%86%db%8c%d9%86
http://tnews.ir/tags/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82
http://tnews.ir/tags/%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b4%d8%b1%d9%82
http://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c
http://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
http://tnews.ir/tags/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
http://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3
http://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3
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از کمیته انضباطی حژزب و کنگژره راهژی     یمأموران: و آورده است یادکرده
هژا   گژزارش . بیشژتری هسژتند   یهژا  اند و درحال بررسی پرونده استان شده

 و یگژذار  نفر در ایژن اسژتان در امژور قژانون     711حاکی است که بی  از 
 . اند ها برکنار شده نفر آن 353که تاکنون  کنند یکنگره فعالیت م

 اخراج  ماینده پارلمان اروپا از کا ادا

محژیط   نماینده فرانسوی پارلمان اروپا که از اردوگاه طرفداران «ژوزه بُوِه»

اروپژا و کانژادا اسژت از     توافقنامژه تجژارت آزاد   و مخالف سرسخت زیست

 .شت و اخراج شدطرف پلیس این کشور بازدا
، ژوزه بُوِه نماینده سبزها در پارلمان اروپا که قژرار  اساس این گزارشبر

زرگانی شرکت کنژد،  گردهمایی درباره مباد ت آزاد بایک بود در کانادا در 

ها از طرف پلیس مرزی کانژادا   برای ساعت شهر مونترال محض ورود به به

، در نماینژده پارلمژان اروپژا    ایژن . بازداشت و سپس از این کشور اخراج شد
قرارگرفته است که به گفته مقامات کانادایی  ییها یفهرست اسامی فرانسو
قامات پلژیس، در فرودگژاه مژونترال ایژن نماینژده      م .اند از کانادا اخراج شده

بازداشژت و   پارلمان اروپا را به دلیل مرتبط بودن وی با چند پرونده قضایی
 .سپس اخراج کردند

 ساا محروم کرد 5فدراسی ن ف تباا تایلند را  ریی  فیفا

 .درا محژروم کژر   تایلنژد  فدراسیون فوتبال رییس فیفا مالی دادگاه ضدفساد

 دادگژژاه ایژژن یأاسژژاس ر، براز زوریژژ  گژژزارش خبرگژژزاری فرانسژژه  بژژه

فا و همکاری نکردن با بازرسان فی دلیلسابق فیفا به  رییسنایب  ماکودی

 .محروم شد فوتبال از فعالیت در سال 5ت، روند تحقیقا
 یهژا  وی با اتهام .هزار د ر جریمه پرداخت کند 91همچنین باید  وی

دادگژاه  در  5195او ژوئیژه   .قبلی مواجژه اسژت   یها متعددی درمورد سمت

ریاست  برای انتخاب دوباره در سمت یده و رشوه فساد مالی دلیلتایلند به 
 .این محرومیت بالفاصله اجرایی شد .شده بود  فوتبال تایلند محکوم فدراسیون

 

http://tnews.ir/tags/%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa
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در رو د مباارزه   یتراش کنیا از ما ع ی مه ر ریی ا تقاد 

 با فساد مالی

 

 

 

 

 

 

 هژای  سژازمان ی و دیگر یدستگاه قضا( کنیا  جمهوری رییس) اوهورو کنیاتا
فسژاد مژالی    کنژی  ریشژه برای  اتخاذشدهکشور را به تضعیف تمهیدات  این

که سژعی  به گزارش خبرگزاری رویترز از نایروبی، کنیاتا درحالی. متهم کرد
از نق  خود در مقابله با فساد دفاع کند، گفت که بودجه  زم برای  کرد می

مرتبط بژا   های ارشدکمیسیون مبارزه با فساد را افزای  داده و وزرا و مقام
وی یادآور شد که کندی رونژد رسژیدگی بژه    . اختالس را اخراج کرده است

تحقیقژاتی،   های سازمانی این کشور و یی در دستگاه قضایهای قضاپرونده
او . وی بژرای مقابلژه بژا فسژاد مژالی را تضژعیف کژرده اسژت         های تالش

 وجوهژات  ومیژل  حیفمربو  به  های گزارشهمچنین از مقام مسئول تهیه 
دولتی بدون نام بردن از افراد مسئول، انتقاد و گروه مخالف دولژت کنیژا را   

 . فساد مالی در این کشور متهم کرد مسألهبه سیاسی کردن 
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 سابق مجل  برزی  بازداشت شد ریی 

این کشژور را بژه    مجلسسابق  رییس« ادواردو کانیا»پلیس فدرال برزیل 
اتهام فسژاد مژالی   

  .بازداشت کرد

فرد پیشتاز این 
حرکت منجژر بژه   

دیلمژژا »استیضژژاح 
 «روسژژژژژژژژژژف

 جمهژژژور ریژژژیس

 .سابق برزیل بژود 
کانیژژا در برازیلیژژا  

پایتخت برزیل و در ارتبا  با تحقیژق از شژرکت نفژت دولتژی پتروبژراس      

وی به دریافت رشوه پنج میلیون د ری در ارتبا  بژا   .بازداشت شده است
بژرای ایژن شژرکت نفژت،      مربو  به خرید دو دستگاه حفژاری  قراردادهای
 .متهم است

 شناسایی یم میلی ن مقام مفسد در چین

 511مفسد مالی در چژین بژه    یها شمار مقام شد یشرایطی که تصور مدر 
هژا   آمار رسمی حزب حاکم کمونیست شژمار آن  نیتر ، تازهرسد یهزار نفر م
این آمار جدیدی است کژه در   .نفر برآورد کرده است ونیلیم کیرا بی  از 

http://rahyabnews.com/fa/news/118676/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86
http://rahyabnews.com/fa/news/118676/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86
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شده   حاکم کمونیست چین در پکن ارائهحاشیه اجالس بزرگ و مهم حزب 
کژه در   دهد یمنتشره در نشست نشان م یها در همین حال، گزارش. است

جریان مبارزه با فساد در سه سال گذشته پس از روی کار آمدن نسل جدید 
 شده ییمقام مفسد در این کشور شناسا ونیلیم کیرهبری در چین، بی  از 

جریان عملیات شکار روباه که از در . اند هو تحت پیگیرد و مجازات قرارگرفت
 773سال جاری میالدی آغژاز شژد تژاکنون    ( خرداد -اردیبهشت )ماه می 

 .اند رشدهیکشور جهان دستگ 77مقام مفسد فراری در 

 در حژدود نفژر   71نزدیک به  ،گزارش حاکی است که از میان این افراد
میلیژون یژوان فسژاد     91نفر نیز بی  از  511میلیون یوان و بی  از  911

سال  91تا  5شده که برخی از این افراد بین  همچنین اعالم. اند مالی داشته
در چارچوب عملیات اسژکای نژت    تاًیموفق به فرار از چین شده بودند و نها

وزارت امنیت عمومی چین با ابراز خرسژندی   .اند به دام افتاده( تور آسمانی)
است مبارزه با فسژاد باقژدرت هژر چژه     از دستگیری این افراد، اعالم کرده 

 .تر ادامه خواهد یافت تمام

 5197خلژق چژین کژه از سژال      یجمهژور  ریژیس « ی جین پینژگ ش»
را سرلوحه کار حکومژت خژود قژرار داده از ایژن     « مبارزه با فساد»میالدی 
عنوان مرگبارترین منبع آلودگی که نیازمنژد مبژارزه جژدی اسژت،      پدیده به

 .است ادکردهی

 مفسد اقتصادی در ایتالیا ها دهت بازداش

نفر را  ها دهپلیس ایتالیا 
بژژژه اتهژژژام اخژژژاذی،  
دریافت رشژوه و فسژاد   

مهم  های طرحمالی در 
و کژژالن عمژژومی ایژژن 

  .کشور، بازداشت کرد
پلژژیس ایتالیژژا بژژا   
همکژژژژژاری دیگژژژژژر 
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نفژر را بژه    وپنج سی ،نیروهای امنیتی در این کشور، در دو عملیات جداگانه
کالن و مهم  های طرح، اخاذی و دست داشتن در ها مناقصهد در اتهام فسا

،  تزیژو  هژای  اسژتان  ازجملژه عمومی کشژور، در منژاطق مختلژف ایتالیژا     
لومباردیا، پیئمونته، لیگوریا، توسکان، آبروتسو، اومبریا و کا بریژا بازداشژت   

 .کرد

 میژان  ریالسژ  عیسژر اتهام این افراد، فساد مژالی در طژرح قطژار     ازجمله
طژرح قطژار    .و پرداخژت رشژوه در ایتالیژا اسژت     جنوبشهرهای میالن و 

راهبردی در این کشور است کژه   یها طرح ازجملهجنوآ -میالن ریالس عیسر
از دیگر مژوارد اتهژامی، فسژاد در طژرح      .به پایان برسد 5159باید تا سال 

ریلی منطقه لیگوریا است که هزینه اجژرای آن شژ  میلیژارد و دویسژت     
فرزنژد وزیژر پیشژین     «جوزپژه لونژاردی  ». یورو برآورد شژده اسژت   میلیون
 هژا  آنهژای ایتالیژا در میژان افژرادی اسژت کژه از       و زیرساخت ونقل حمل

 .بازجویی شده است

 کره  ن بی مشاورا ش را مجب ر به استعفا کرد  مه ر ریی 

مشاور ارشد خود دستور  91جمهور کره جنوبی به  رییسگئون های،  پارک 
درخواست برای استعفای ایژن افژراد   . گیری کنند تا از سمت خود کناره داده

جمهوری کره جنوبی پذیرفت کژه بژه    رییسگیرد که  صورت می آن از پس
هژای   نژویس یکژی از سژخنرانی    یکی از دوستان خود اجژازه داده تژا پژی    

که هیچ سمت دولتی ندارد، چون فردی است و  اش را ویرای  کند سیاسی
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جمهوری،  رییسارتباط  با  واسطه بهگذاری دخالت کرده و  تدر امر سیاس

 .نفع مالی هم برده است

چژوی سژون   »و پلیس دفژاتر   افتهی گسترشتحقیقات قضایی در این مورد 
جمهوری کژره جنژوبی    رییس .و چند نفر دیگر را بازرسی کرده است «سیل

امژا  ، خواسژت  عژذر در نطق تلویزیونی خود از مردم کشورش به این خاطر 
 . متوجه او نشود تیریمد سوءهای  این عذرخواهی باع  نشد تا اتهام

 پیشین السال ادور  مه ر ریی ازداشت ب

پیشژین   جمهژور  ریژیس « آنتونیو ساکا»دادستانی کل السالوادور اعالم کرد 
اعالم دادسژتانی کژل    براساس .این کشور به اتهام فساد مالی بازداشت شد

دولژت   رتبژه  یعژال افژراد   ازجملهیشین این کشور پ جمهور رییسالسالوادور، 
دیگر افژرادی   ازجمله. شود یمسابق است که به اتهام فساد مالی بازداشت 
به وزیژر   توان یم اند شده  بازداشتکه در جریان این پرونده فسادهای مالی 

 .پیشین ارتباطات و وزیر پیشین امور جوانان اشاره کرد

مژیالدی   5111تژا   5113های ه سالساکا که یک تاجر است، در فاصل

همچنین دادستانی کل السالوادور اعژالم کژرد    .دالسالوادور بو جمهور رییس
پیشین این کشور، ش  تن از مقامات دولت پیشین  جمهور رییسعالوه بر 

 .اند شده  بازداشتنیز 

 گزارش فساد مالی زوما منتشر شد

گژزارش خژود درمژورد     یمبارزه با فساد مژالی در آفریقژای جنژوب    بان دهید
این کشور را منتشر کژرد و   یجمهور رییسوارده به جاکوب زوما  یها اتهام

 . زم در این زمینه شد یها یبررسخواستار 

ه گزارش خبرگزاری فرانسه از پرتوریژا، زومژا سژعی داشژت از انتشژار      ب
که وکالی مدافع  گزارش مربو  به فساد مالی خود خودداری کند، تا این

انصژراف،   نیژ ازا پژس سژاعاتی   .صراف وی از این تصمیم خبژر دادنژد  از ان
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مزبور گزارش خژود را منتشژر کژرد و بژا ایژن کژار، وجهژه زومژا          بان دهید
 .شد دار خدشهنزد اذهان عمومی   یازپ  یب

وارده به زوما درمژورد بژاز گذاشژتن     یها اتهامبخشی از این گزارش به 
 شژود  یمژ گفتژه  . تا مرتبط استدست یک خانواده متمول هندی به نام گوپ

زیادی بر دولت زوما داشته و حتژی در   ریتأثکه این خانواده بازرگان هندی 

  .تانتخاب برخی وزرای کابینه نق  آفریده اس

مزبور حاوی مدارکی است دال  بان دهید یا صفحه 755گزارش  یها افتهی 
یژک روز   وزیر سابق دارایی آفریقژای جنژوبی   «دیوید ون روین»که بر این

در ژوهانسبورگ دیدن کرده است  یا محلهقبل از انتصاب به این پست، از 

ون روین که متحد زومژا اسژت،    .کردند یمکه خانواده گوپتا در آن زندگی 
اندکی پس از انتصاب و در پی سقو  بازارهژای آفریقژای جنژوبی و مژوج     

یژادی از  در همین حال، شمار ز .دنارضایتی سیاسی در این کشور برکنار ش
 یریژ گ کنارهدر پایتخت تاژاهرات کردنژد و خواسژتار   ی مردم آفریقای جنوب

 . دزوما شدن
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  هادهای مبارزه با فساد

 (FATF)گروه ویژه اقدام مالی 
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ایجژاد   G7 و زیر نار گژروه  9131از سال  (FATF) اقدام مالی ویژهگروه 
الی تروریسم در ناژام  م نیتأمو  ییپولشواین گروه مقابله با  تیمأمور. شد

های موجود  صنعتی در پاس  به نگرانی کشور هفتگروه  .مالی جهانی است
 9131اقژدام مژالی را در نشسژت پژاریس      ویژژه گژروه   یی،پولشژو  نهیدرزم

در بیانیه خود ضرورت تشکیل چنژین نهژادی    7-سران جی. تشکیل دادند
 .بیان کردندرا  ییپولشوبرای یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با 

فعالیت این گروه محدود و در یک بازه زمانی مشژخص اسژت و بژرای    
بژرای دوره  . تمدید آن نیاز به تصژمیم ویژژه وزرای کشژورهای عضژو دارد    

 5151تژا سژال    شژده  گرفتژه  میتصژم اسژت   شژده  شروع 5195فعلی که از 

  .های این گروه ادامه یابد فعالیت

 ند؟ک گروه کاری اقدام مالی چگ  ه کار می

المللژی   در سطح ملی و بژین  ییپولشوهایی برای مبارزه با  این گروه توصیه
توسط این گروه تولید  توصیه 31 تأسیس،یک سال بعد از . است کرده هیته

مژالی تروریسژم بژه     نیتژأم مقابله با  مسألهنیز  5119 سال از. و منتشر شد
 3ام مژالی  گژروه ویژژه اقژد    5119در اکتبر . این گروه اضافه شد تیمأمور

در سژال  . مژالی تروریسژم مطژرح کژرد     نیتأمتوصیه ویژه برای مواجهه با 
ویژژه را   گانژه  نژه هژای   این گروه با افزودن یک توصیه دیگر توصیه 5113

و  ییپولشژو توصیه برای مقابلژه بژا    1+31این گروه  درمجموع. منتشر کرد
 .مالی تروریسم منتشرکرده است نیتأممبارزه با 

های خود را اصژالح   گروه ویژه اقدام مالی گستره توصیه 5117در سال 
 ییوکارها کسب. را نیز در برگرفت یرمالیغی وکارها کسبها و  کرد و حرفه

وکژال و دفتژرداران     بهژا،  ها و فلژزات گژران   از قبیل کازینوها، تاجران سنگ

 .رسمی

ای از معیارهای جامع  کند مجموعه هایی که این سازمان ارائه می توصیه
مژالی   نیتژأم  یی وپولشژو و سازگار است که کشورها باید برای مبژارزه بژا   

که هر کشور سیستم حکومتی، با توجه به این. ببرند کاربهرا  ها آنتروریسم 
های این سازمان را کژه   قانونی و اجرای مخصوص خود را دارد، باید توصیه
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لی کشور خود المللی هستند مطابق با شرایط داخ براساس استانداردهای بین
اند تژا کشژورها    های ضروری را ارائه کرده ها معیاری این توصیه. برند کاربه

 :بتوانند ها آنبا اجرای 

 

 

 

 

هژای   هژا و همژاهنگی   منابع ریسک را شناسایی کنند و سیاسژت  •
 .داخلی را توسعه دهند

هژای   های تروریستی و توسژعه سژالح   ، حمایت از گروهییپولشو •
 .و کنترل کنند را دنبال یکشتارجمع

 .برند کاربهرا در بخ  مالی خود  کنندهممانعتمعیارهای  •

هژای   قدرت و اختیار  زم را برای نهادهژای باکفایژت در زمینژه    •
 .تحقیق، اعمال قوانین و ناارت ایجاد کنند

شفافیت و دسترسی اطالعات درمورد افراد و قراردادها را بهبژود   •
 .ببخشند

 .تسهیل ایجاد کنندالمللی  های بین در همکاری •

در سژال   جهیدرنتتر شد و  های این گروه گسترده فعالیت ،در مسیر زمان
این گروه  تیمأمورای نیز به  های اشاعه مالی فعالیت نیتأممقابله با  5195
هژای خژود را بژرای     و در همین سال آخرین ویرای  توصژیه  گردیداضافه 

هژای   مژالی فعالیژت   نیأمتژ مژالی تروریسژم،    نیتژأم )مالی  میجرامقابله با 
استانداردهای »نامه  عنوان این توصیه .منتشر کرد...( و  ییپولشوای،  اشاعه
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« یگژر اشژاعه مژالی تروریسژم و    نیتأمو  ییپولشوالمللی در مبارزه با  بین
 .است

سژازی   پیژاده  ینژه یدرزماین گروه میژزان پیشژرفت کشژورهای عضژو     
رفت تصژویب و اجژرای   همچنژین پیشژ   و های ایژن گژروه را رصژد    توصیه
براساس همین رصد . کند های گروه در سطح جهان را نیز دنبال می توصیه

. اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است ویژهگروه  ،و ناارت
های ایژن   بر توصیه کامالًاین گروه  ازناریک دسته کشورهایی هستند که 

ایژن گژروه بیشژتر کشژورهای     . انژد  را اجرا کرده ها آنگروه منطبق بوده و 
گروه دوم کشورهایی هسژتند کژه درحژال پیشژرفت و     . هستند افتهی توسعه

دسژته آخژر کشژورهایی    . باشژند مژی  شده مشخصتطبیق با استانداردهای 
همژین   ،گژروه ایژن   ازناژر و لژذا   ندارنژد هستند که با این گروه همکژاری  

 . مالی تروریسم هستند نیتأمو  ییوشپولکشورها دارای خطر 

یک دسته کشژورهایی کژه   . شوند تقسیم می دسته دواین دسته خود به 
هستند کژه   ییها آندسته دیگر . شود انجام نمی «اقدام متقابل» ها آنعلیه 

 .گیرد اقدام متقابل نیز صورت می هاآن  عالوه بر بودن در لیست سیاه علیه

 اقدام مالی و سازمان مل  ویژهگروه 

کژرده   تصریح 9797سازمان ملل در قطعنامه  شورای امنیت 5115 درسال
کامژل   صژورت  بژه کند تا تمامی اعضژا   اصرار می اًیقو[ سازمان ملل: ]است

توصژیه دربژاره    31در گروه ویژژه مژالی را شژامل     شده هیتهاستانداردهای 
 .مالی تروریسم اجرا کنند نیتأمتوصیه برای  1و  ییپولشو

 مالی اقدام ویژهگروه  همکاراعضا و  هادهای 

. عضو رسژید  53به  97اعضای اصلی گروه از  9115و  9119های  در سال
عضو  77اکنون این گروه . کشور افزای  یافت 79اعضا به  5111در سال 

 .ای اعضای گروه هستند نهاد منطقه 5کشور و  75. دارد
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  آرژانتین، استرالیا، اتری ، بلژیک، برزیل، :از اند عبارتکشورهای عضو 
کنژگ، ایسژلند،    یونان، هنژگ   چین، دانمارک، فنالند، فرانسه، آلمان،کانادا، 

ژاپژن، جمهژوری کژره، لوکزامبژورگ، مژالزی،       ایژران،   هند، ایرلند، ایتالیژا، 
ال، روسیه، سژنگاپور، آفریقژای جنژوبی،    غپرت ، نروژ، نیوزیلندمکزیک، هلند، 

 .آمریکا و اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس

دو نهژاد   عنژوان  بژه نیژز   فارس جیخلشورای همکاری و  اکمیسیون اروپ
 .ای عضو این گروه هستند منطقه

 عربستان و رژیم صهیونیستی :اعضای ناظر

، گژروه  ییپولشژو گروه آسیا و اقیانوسیه مبارزه بژا   :اعضای وابسته گروه
در هر منطقه جغرافیایی این گروه یک گروه وابسته ... ویژه مالی کارائیب و 

 .کنند متفاوت فعالیت می یها بانام دارد که

هژای   بانژک  عمژدتاً هژا کژه    برخژی از سژازمان   :های ناظر گروه سازمان
ای آفریقژا،   بانژک توسژعه  : کنند مانند ای هستند با گروه همکاری می توسعه

 ..بانک توسعه آسیا و

مالی  نیتأمو  ییپ لش مبارزه با  یالملل نیباستا داردهای 

 تروریسم 

 گروه ویژه اقدام مالی  گا ه  چهی ها هیت ص

 ها هیت صساختار کلی  -الف

سژال   نامژه  موافقژت و تحقژق کامژل    تأییدهر کشور باید برای  -9توصیه 
قاچاق یا عبور غیرقژانونی مژواد    مسألهدر مورد  -سازمان ملل متحد 9133

 (.توافقنامه وین)های سریعی بردارد  گردان، گام مخدر و داروهای روان

ی باشند کژه  ا گونه بهمالی نباید  مؤسسات« حفظ اسرار»انین قو -5توصیه 
 .آورند عملجلوگیری به  ها هیتوصاز اجرای این 
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نیازمنژد مشژارکت    پولشژویی یک برنامه مبارزه بژا   مؤثراجرای  -7توصیه 
های قانونی متقابل بژین کشژورها    چندجانبه و گسترده و همچنین همکاری

و رسیدگی به شژکایات و   پولشویید های جدی در تحقیقات مربو  به روش
 پولشژویی در صورت امکان، درخواست تحویل و استرداد موارد مربژو  بژه   

 .است

دولتای در مباارزه باا      ی قا   ی ملی وها  ظام قش  -ب

 پ لش یی

 پ لش ییکیفری و   رایممحدوده 

مکان باید قوانین و مقرراتی را بژه تصژویب   ا  هر کشوری حتی -3توصیه 
ویژن   نامژه  موافقژت گونژه کژه در    را همان پولشوییه بتواند عمل برساند ک

 جژرایم بنابراین، کشورها باید آن دسته از . ، جرم کیفری اعالم کنددشدهیق
 .شوند، تعیین کنند محسوب می پولشوییجرم  اءمنشجدی را که 

 پولشژویی ، جژرم  مقررشژده ویژن   نامه موافقتگونه که در  همان -5توصیه 
علژم و   پولشژویی از عمژل   شژونده  مرتکژب کند که  ا میزمانی مصداق پید

 .اطالع داشته باشد و بتوان این آگاهی را از شرایط عینی استنبا  کرد

 پولشژویی هژایی کژه مرتکژب عمژل      درصورت امکان، شژرکت  -7توصیه 
د مشمول پیگرد قانونی قرار گیرند بلکژه  بای ها آنکارکنان  تنها نهشوند،  می

های انضباطی و مالی ازجملژه لغژو،   ی از مجازاتادرصورت لزوم، مجموعه
 .شودمیتحدید یا تعلیق مجوز شرکت مذکور نیز اعمال 

 معیارهای م قت و مصادره

تواننژد معیارهژایی قژانونی، ماننژد      صورت لژزوم مژی  کشورها در -7وصیه ت
صژالح   وین، تصویب کنند تژا مراجژع ذی   نامه موافقتمعیارهای مندرج در 

 قصژد  بژه در ارتکژاب جژرم یژا     مورداستفادهایدات و وسایل بتوانند اموال، ع
یا اموال معادل ارزش آن را بدون  پولشوییجرم  هرگونهاستفاده در ارتکاب 
این معیارها بایژد  . های ثال  با حسن نیت، مصادره کنند نقض حقوق طرف

 :شامل موارد زیر باشند
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 شناسایی، ردیابی و ارزشیابی اموال مشمول مصادره - 

های فوری مثل ضبط و توقیژف امژوال و پیشژگیری از     انجام دادن اقدام - 
 اموال گونه نیایا دخل و تصرف در  وانتقال نقلانجام دادن هرگونه معامله، 

 .اتخاذ هر نوع اقدام تجسسی مناسب - 

جزایی  مجازاتکیفری،  مجازاتکشورها باید عالوه بر مصادره اموال و 
هژا بژه کمژک     ا هم در نار بگیرند تا دولتهای مدنی ر و مدنی یا دادرسی

ربط، آنجا کژه ایژن    های ذی بتوانند مانع هرگونه قراردادی بین طرف ها آن
، ها آنقرارداد  جهیدرنتاند که  دانسته باید می منطقاًاند یا  دانسته نفعان می ذی

از طریق مصادره یژا  )های خود برای تحصیل مطالبات مالی  دولت در اقدام
 .رو خواهند شد، شوند با مانع روبه( یمه و اعمال مجازاتدریافت جر

 پ لش یی قش  ظام مالی در مبارزه با عم   -ج

مژالی   مؤسسژات هژا،    عالوه بژر بانژک  ( 51)تا ( 91)ی ها هیتوص -3توصیه 
 مؤسسژات این امر حتی برای آن دسژته از  . شوند ی را نیز شامل میربانکیغ

ها که مشژمول ناژام موجژود     صرافی مانند)ی فعال در کشور ربانکیغمالی 
ترتیبژی اتخژاذ    هژا بایژد   دولت. نیز باید اعمال شوند( ناارت رسمی نیستند

مالی مشمول قوانین و مقژررات   مؤسساتنیز مانند  مؤسساتکنند که این 
 .اجرا شوند طورمؤثر بهضدپولشویی شوند و این قوانین و مقررات 

را ( 57)و ( 59)تژا  ( 91)ی ها هیتوصهای دولتی باید اجرای  مقام -1توصیه 
غیرمالی مجاز نیز انجام  مؤسساتهای مالی که توسط  برای هدایت فعالیت

کشژورها  (. های مندرج در ضژمیمه پیوسژت   فعالیت)شود، درنار بگیرند  می
از این اختیار برخوردارنژد   پولشوییدرخصوص کاربرد قوانین و ضوابط ضد 

یژک فعالیژت    کژه  یهنگژام ی مثال، برا)های خاص  که با توجه به موقعیت
گیژژرد، یژژا فعژژالیتی  اتفژژاقی و در سژژطح محژژدود صژژورت مژژی صژژورت بژژه

 .تدابیری بیندیشند( یافته و مستمر است سازمان
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 اص ا شناسایی مشتری و حفظ اسناد

یژژا ( نژژام بژژی)هژژای ناشژژناس  مژژالی نبایژژد حسژژاب مؤسسژژات -91توصژژیه 
سژت، نگهژداری کننژد؛    محژرز ا  هژا  آنیی که جعلی بودن ها حساب صورت

مذکور باید طبق قژوانین، مقژررات و توافژق بژین      مؤسسات، گرید عبارت به
ی داخلژی بژین   هژا  نامه موافقت براساسمالی یا  مؤسساتهای ناظر و  مقام

 براسژاس مالی، به شناسایی و نگهداری سژوابق مشژتریان خژود     مؤسسات
و مژدارک،  مدارک شناسایی رسمی و معتبر و نیژز نگهژداری ایژن سژوابق     

هژای معمژول، هنگژام برقژرار کژردن روابژط        حسب مورد یا مبتنی بر رویه
هژای   ها یا دفترچژه  گشای  حساب ژهیو به)تجاری یا انجام دادن معامالت 

هژای امانژات بژانکی و انجژام      انداز وکژالتی یژا اجژاره صژندوق     حساب پس
 اجرای مقژررات شناسژایی اشژخاص    مناور به. ملزم شوند( معامالت نقدی

 .های زیر را انجام دهند مالی باید درصورت لزوم اقدام مؤسساتحقوقی، 

هژای مشژتری،    موجودیت و سژاختار فعالیژت   تأییدبرای اثبات و  -
 ازجملژه شژرکت،   سیتأسژ اساسنامه و دیگر مدارک  زم بژرای  

اطالعژات مربژژو  بژژه نژژام مشژژتری، ماهیژژت حقژژوقی، نشژژانی،  
آن از خژود   سیتأسژ مشخصات مژدیران و مقژررات مربژو  بژه     

 .مشتری با یک دفتر ثبت رسمی یا از هر دو باید دریافت گردد

حت این موضوع که آیا شخص اقدام کننده از جانب مشژتری  ص -
دارای اختیار است یا خیر و نیز مدارک شناسایی شژخص مزبژور   

 .ی قرار گیردبررس موردباید 

اقعی مالی باید برای کسب اطالعات درباره هویت و مؤسسات -99توصیه 
 –گیژرد  ای انجام می شود یا معامله افرادی که حسابی برای آنان افتتاح می

مشژتریان   کژه  نیژ اچنانچه تردیدی وجژود داشژته باشژد مبنژی بژر       ژهیو به
هژای معقژولی را    معیارهژا و اقژدام   – کنند خودسرانه عمل می( رجوع ارباب)

هژای   شرکتهای  ورد نمایندگیمدر مسألهمدنار قرار دهند برای مثال این 
کژه  ( هژا و غیژره   ها، بنیادها، تراست و نهادها، بنگاه مؤسساتمانند )خارجی 
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اند، انجام  فعالیت تجاری یا تولیدی در کشوری که به ثبت رسیده گونه چیه
 .کند دهند صدق می نمی

مالی باید حداقل به مدت پنج سال تمام اطالعات و  مؤسسات -95توصیه 
ه معژامالت داخلژی و خژارجی را بژه نحژوی      اسناد و مدارک  زم مربو  ب

 ها آننگهداری کنند که بتوانند به هنگام درخواست مراجع قانون بالفاصله 
 .را ارائه دهند

تک معژامالت   چنین سوابقی باید درحدی باشد که امکان بازسازی تک
را میسژر سژازد و درصژورت لژزوم     ( رفته کار بهبرای مثال مقدار و نوع ارز )

صژالح   هژای ذی  رای تعقیب رفتار مجرمان را در اختیار مقژام کافی ب د یل
 .قرار دهد

شناسنامه، گواهینامژه راننژدگی یژا    )مالی باید اسناد شناسایی  مؤسسات
های تجاری  حساب و فعالیت صورت بههای مربو   پرونده( اسناد مشابه آن

ایژن  .را حداقل به مدت پنج سال بعد از بسته شدن حساب نگهداری کننژد 
مربژو    مسژأله اد در مواقعی که به پیگرد قانونی و تحقیقژات در مژورد   اسن
 .صالح قرار گیرد های ذی و مقام مسئو نشود باید در دسترس  می

کژه   پولشوییهای  کشورها باید به خطرهای تغییر مداوم شیوه -97توصیه 
ناشی از فناوری جدید است توجه خاصی داشژته باشژند و تژدابیری اتخژاذ     

هژایی را بژرای جلژوگیری از کژاربرد      رصورت نیاز بالفاصله اقدامکنند که د
 .های تطهیر پول انجام دهند فعالیت

 مالی مؤسساتهای  زایش تالشاف

مژالی بایژد بژه تمژام معژامالت کژالن، پیچیژده و         مؤسسژات  -93توصیه 
های تجاری که اهداف قانونی مشژخص یژا اهژداف     نیز طرح غیرمعمول و

 .، توجهی خاص داشته باشنداقتصادی ندارند ظاهراً
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ی و تحقیژق  موردبررسسابقه و هدف چنین معامالتی باید تا حد امکان 
مکتوب ثبت و به ناظران حسابرسان و مراکز  صورت بهها  قرار گیرد و یافته

 .نیروی انتاامی ارائه شود

مژالی تردیژد داشژته باشژند کژه وجژوه        مؤسسات که یدرصورت-95توصیه 
سوءظن خژود   سرعت بهباید  شده حاصللیت مجرمانه از نوعی فعا موردنار
 .صالح گزارش کنند های ذی را به مقام

مژالی، مژدیران،    مؤسسژات با اتخاذ تدابیر قانونی  زم، بایستی -97توصیه 
پیگرد کیفری یژا مژدنی    هرگونهدربرابر  ها آنها، متصدیان و کارکنان  مقام

رداد یا ضوابط قژانونی،  برای نقض مقررات افشای اطالعات که ازطریق قرا
ایژن امژر درصژورتی     .قرار گیرند تیموردحما، شده وضعمقرراتی و اجرایی 

 مسژئول هژای   موارد سوءظن خود را با حسن نیت بژه مقژام   ها آناست که 
حتی اگر از ماهیت دقیق فعالیژت مجرمانژه آگژاهی نداشژته     ، گزارش کنند

 .اتفاق نیفتاده باشد درواقعباشند و چنین فعالیتی 

تا آنجا که  ها آنمالی، مدیران، متصدیان و کارکنان  مؤسسات -97توصیه 
 کژه  آنشود نباید اجازه دهند مشتریان متخلف پژی  از   مربو  می ها آنبه 

گزارش شود از موضوع آگژاه   مسئولهای  به مقام ها آناطالعات مربو  به 
 .شوند

بایژد از  کننژد   مالی که سوءظن خود را گژزارش مژی   مؤسسات -93توصیه 
 .صالح پیروی کنند های ذی های مقام دستورالعمل

هژایی   مالی باید به توسعه و طراحی و تدوین برنامژه  مؤسسات -91توصیه 
 .بپردازند پولشوییبرای مقابله با 

 :ها باید حداقل موارد زیر را پوش  دهند این برنامه

، مقژژررات و ضژژوابط داخلژژی شژژامل تعیژژین هژژا یمشژژ خژژطتژژدوین  -
ی ناژارتی در سژطح مژدیریت و مقژررات اسژتخدامی و      هژا  جایگاه

سژتخدام  گزینشی مناسب برای رعایت کامل معیارهژا بژه هنگژام ا   
 کارکنان
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 های مستمر آموزشی برای کارکنان هاجرای برنام -

 حسابرسی برای بررسی عملکرد ناام تعیین یک ساختار -

 تدابیر  زم در برابر کشورهای دارای معیارهای ضعیف -

، برای شعب شده دیقمالی باید اصولی را که در با   سساتمؤ -51توصیه 
مژورد شژعب و   در ژهیژ و بژه )کژار ببرنژد   های خارجی خود هم به و نمایندگی
ی مزبژور را  هژا  هیتوصژ هژا و   های واقع در کشورهایی که توصژیه  نمایندگی

 کژه  یهنگژام (. کننژد  بسیار ضعیف عمل مژی  ها آنرعایت نکرده یا درمورد 
ت داخلی کشور خارجی، اجژرای ایژن ضژوابط را غیژرممکن     قوانین و مقررا

سسه ؤم صالح یذمالی باید موضوع را به اطالع مراجع  مؤسساتکنند،  می
 .مادر برسانند

مالی باید درمورد معامالت و روابط تجاری با افژراد،   مؤسسات -59توصیه 
عمل  ها هیتوصمالی مربو  به کشورهایی که به این  مؤسساتها و  شرکت

کنند، نهایژت دقژت و توجژه را مبژذول      کنند یا بسیار ضعیف عمل می ینم
 .دارند

گونه معامالت هیچ هدف اقتصژادی یژا قژانونی ندارنژد تژا       این که یهنگام
امکان دارد، باید جزئیات، کاربرد و هدف آن معامله بررسی شود و  کهجایی
اکژز  کتبی به اطژالع نژاظران، حسابرسژان و مر    صورت بههای حاصل  یافته

 .نیروی انتاامی رسانده شود

 پ لش ییتدابیر دیگر برای  ل گیری از 

تا  آورند عملهایی به  کشورها باید در راه تحقق این امر، اقدام -55توصیه 
فیزیکی وجوه نقد و اسناد در وجه حامل بین مرزهژا را   وانتقال نقل هرگونه

اام ناارتی دقیق این امر مستلزم ن. رندینارگشناسایی کنند و با دقت زیر 
کژه  است تا استفاده مناسب و صحیح از اطالعات تضمین شود، بدون ایژن 

 .ها ایجاد شود جایی سرمایه مانعی در مسیر آزادی جابه

ها،  کشورها باید به ایجاد ناامی همت بگمارند که در آن بانک -57توصیه 
داخلی  المللی و های مالی تمام اخبار معامالت ارزی بین و واسطه مؤسسات
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ای  هژای رایانژه   را به یک مرکز ملی مجهز به داده( شده نییتعبیشتر از حد )
این اخبژار و اطالعژات بایژد ضژمن رعایژت دقیژق اصژول        . گزارش دهند

در اختیار مراجژع   پولشوییحفاظتی، برای استفاده درست در موارد مبارزه با 
 .صالح قرار گیرند ذی

توسژعه راهکارهژای جدیژد در     ی کشژورها بایژد از  طژورکل  بژه  -53توصیه 
هژای اعتبژاری، واریژز     مدیریت مالی، مانند استفاده بیشتر از چژک، کژارت  

 عنژوان  بژه های حقوقی و ثبت دفتژری اوراق و اسژناد بهژادار     مستقیم چک
 .نقدی، بیشتر حمایت کنند وانتقال نقلهایی برای تشویق در جایگزینی  راه

هژایی   ه ممکژن اسژت شژرکت   کشورها باید به این احتمال کژ  -55توصیه 
قرار گیرند، توجه کافی داشژته باشژند و    انیپولشوصوری ابزار سوءاستفاده 

هژایی   تدابیر بیشتری برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از چنین شژرکت 
 .اتخاذ کنند

 های اداری  قش تنظیمی و دیگر مقام

ا یژ  مؤسسژات هژا و دیگژر    ناارت بژر بانژک   مسئولهای  مقام -57توصیه 
صالح باید ترتیبی اتخاذ کنند که  های ذی های مالی و نیز سایر مقام واسطه

ریژزی کژافی بژرای مقابلژه بژا عمژل        تحت ناارت آنژان برنامژه   مؤسسات
تقاضای سژایر   براساسها باید داوطلبانه یا  این مقام. ، داشته باشندپولشویی
و  لشژویی پوهژای   اجرایی و قضایی، در تحقیقات مربو  به اقژدام  مسئو ن

همکاری کننژد و ناژر کارشناسژان خژود را ارائژه       باهمپیگردهای قانونی، 
 .دهند

ی انتخاب شژوند کژه اجژرای    ا گونه بهصالح باید  های ذی مقام -57توصیه 
هژای   تمام توصیه را ازطریق وضع مقررات و ناارت اجرایی بر حرفژه  مؤثر

 .دارند، تضمین کنند سروکاردیگر که با وجوه نقد 

باید ضوابط و مقرراتژی را بژرای کمژک بژه      مسئولهای  مقام -53 توصیه
مالی در شناسایی الگوهای رفتژاری مشژکوک مشژتریان، وضژع      مؤسسات

شژوند و   وضع مژی  زمان مرور بهگونه ضوابط  باید توجه داشت که این. کنند
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درضمن باید توجه داشت که چنین مقرراتژی در درجژه   . هرگزکامل نیستند
 .شوند مالی وضع می مؤسساتزار آموزشی برای کارکنان اب عنوان بهاول 

هژای ناژارتی و    مالی، بایژد اقژدام   مؤسساتهای ناظر بر  مقام -51توصیه 
تژا از نفژوذ یژا مشژارکت فعژال مجرمژان یژا         آورنژد  عملقانونی  زم را به

 .دیآ عملمالی ممانعت به  مؤسساتدر  ها آنهمدستان 

 المللی های بین تق یت همکاری -د

 تبادا اطالعات کلی -همکاری ا رایی

بژا هژر   )المللی  های ملی باید جریان گردش وجوه بین سازمان -71توصیه 
ی ثبت کنند تا بتوانند گژردش وجژوه نقژد    طورکل بهرا حداقل ( نوع ارز رایج

حاصل از منابع مختلف خارجی را با کمک اطالعات بانژک مرکژزی خژود،    
بژرای تسژهیل در امژر تحقیقژات و     چنژین اطالعژاتی بایژد    . تخمین بزنند
المللی پول و بانک جهژانی قژرار    المللی در اختیار صندوق بین مطالعات بین

 .گیرد

آوری و تبژادل   جمژع  تیمسژئول ملژی بایژد    مسئو نمراجع و  -79توصیه 
را بژه   پولشژویی هژای   و شژیوه  پولشوییاطالعات درمورد آخرین تحو ت 

نترپل و سازمان گمرک جهانی، واگژذار  المللی، نایر ای صالح بین مراجع ذی
هژای بژانکی نیژز بایژد      کنندگان سیاسژت  های مرکزی و تنایم بانک. کنند

در آن صژورت، مراجژع   . همین کار را در شبکه مربو  به خود انجام دهنژد 
تواننژد   هژای تجژاری مژی    های مختلف بژا همکژاری اتحادیژه    ملی در حوزه

الی در کشورهای مختلف توزیع م مؤسساتاطالعات مزبور را جداگانه بین 
 .کنند

 تبادا اطالعات مرب ط به معامالت مشک ک

المللژی   هر کشور باید تالش کند تا امر مبادلژه اطالعژات بژین   -75توصیه 
 صژورت  بهدرگیر در آن،  مؤسساتدرمورد معامالت مشکوک و اشخاص و 

در . صژالح تسژهیل گژردد    ، بین مراجژع ذی «طبق درخواست»داوطلبانه یا 
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ن باید تدابیری اتخاذ گردد که این تبادل اطالعات، مطابق بژا مصژالح   ضم
 .المللی و حفظ اسرار و اطالعات شخصی باشد ملی، ضوابط بین

هاا معیارهاای همکااری در مصاادره،      اشکاا دیگر همکااری 

 ی و استرداد مجرمانمساع میتشر

اتخاذ  ، تدابیریچندجانبههای دو یا  کشورها باید براساس توافق -77توصیه
 -در تعژاریف ملژی  ( اطالع از موضژوع )کنند که معیارهای مختلف شناخت 

هژای   منفی بر همکاری ریتأث -مانند معیارهای مختلف عنصر عمد در عمل
 .نگذارد ها آنقانونی متقابل 

هژا و   ای توافژق  المللی باید از پشتوانه شژبکه  های بین همکاری -73توصیه 
ایه مفژاهیم مشژترک قژانونی، برخژوردار     بر پ چندجانبههای دو یا  همکاری

تژر و بیشژتر،    های متقابل گسژترده  باشند تا معیارهای عملی برای همکاری
 .فراهم گردد

المللی در  های بین کشورها باید به تصویب و اجرای کنوانسیون -75توصیه 
شژورای اروپژا، تجسژس،     9111، نایر کنوانسژیون مصژوب   پولشوییمورد 

 .حاصل از جرم، تشویق شوندضبط و مصادره عایدات 

 پ لش ییهای متقاب  درم رد مسائ   بر بهب د همکاری دیتأک

صالح کشورهای مختلف باید به همکاری در انجام  مراجع ذی -77توصیه 
در این زمینه،  مؤثریکی از فنون تحقیقاتی معتبر و . تحقیقات تشویق شوند

کشورها باید تا . ستهای مجرمانه ا ضبط و مصادره عواید حاصل از فعالیت
 .آنجا که ممکن است، از این فن حمایت کنند

بایژژد ضژژوابطی بژژرای همکژژاری متقابژژل در امژژور کیفژژری    -77توصژژیه 
درخصوص اسژتفاده از مقژررات اجبژاری، شژامل بایگژانی سژوابق توسژط        

مالی و دیگر اشژخاص حقژوقی، بازرسژی از اشژخاص و امژاکن،       مؤسسات
در تحقیقات و پیگردهای قانونی مربژو    ضبط و اخذ مدارک برای استفاده

 .های قضایی خارجی، در نار گرفته شود در حوزه پولشوییبه 
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هایی فوری در پاس  به درخواست کشورهای خارجی  باید اقدام -73توصیه 
هژای   برای شناسایی، ضبط، توقیف و مصژادره عایژدات حاصژل از فعالیژت    

باید . عمل آیدرزش معادل، بهیا دیگر اموال دارای ا منشأ جرایمو  پولشویی
سازی امور توقیف و مصژادره ایژن    هایی بین کشورها برای هماهنگ توافق

هژای مصژادره شژده     عایدات نیز در نار گرفته شود تا در آن سهم دارایژی 
 .مشخص باشد

درجهت اجرای عدالت و برای پرهیز از تضاد و اخژتالف بژین    -71توصیه 
باید سازوکارهایی برای تعیین بهترین های قضایی کشورهای مختلف  ناام

محل رسیدگی به جرم متهمان در مواردی که این پیگرد در بژی  از یژک   
بژه همژین ترتیژب بایژد بژرای      . گیرد، در نار گرفته شود کشور صورت می

ایجژژاد همژژاهنگی در امژژور توقیژژف و مصژژادره عایژژدات و تعیژژین سژژهم   
 .ا و معاهداتی منعقد شوده های مصادره شده برای هر کشور، توافق دارایی

اسژترداد و   نژه یدرزمکشورها باید تا حژد امکژان راهکارهژایی     -31توصیه 
. مرتبط به آن، داشته باشند جرایمیا  پولشوییتحویل افراد متهم به فعالیت 

جرمژی   عنژوان  بهرا  پولشوییهر کشور در چارچوب ناام قانونی خود، باید 
کشورها با توجه بژه  . ت، اعالم کندکه مشمول قرارداد استرداد مجرمان اس

. ا مکان تسهیل کنند ساختار قانونی خود، باید امر استرداد مجرمان را حتی
اجژژازه مسژژتقیم اسژژترداد مجرمژژان بژژین  : توانژژد ازطریژژق ایژژن کژژار مژژی

هژا،   ربط، استرداد اشخاص فقط براسژاس احکژام دادگژاه    های ذی وزارتخانه
آسان استرداد کژه ضژوابط اسژترداد     استرداد اتباع خود یا معرفی یک روش

 .زند، انجام گیرد رسمی را دور می

 ا هگ 9ی ویژه ها هیت ص

توصژژیه دیگژژر را بژژا عنژژوان   FATF ،1 توصژژیه یادشژژده 31عژژالوه بژژر 
برخوردار نیستند یا  پولشوییی ویژه برای کشورهایی که از قانون ها هیتوص

شده است که بژه شژرح    این قانون در این کشورها به اجرا درنیامده، متذکر
 :است زیر
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هر کشوری باید : تصویب و اجرای مصوبات سازمان ملل - 9توصیه ویژه  
 9111های محکمی را برای تصژویب و اجژرای کنوانسژیون     گام سرعت به

هژای تروریسژتی    پژول توسژط گژروه    وانتقژال  نقلسازمان ملل در مقابله با 
 درخصژوص مان، ملژل  همچنین کلیه کشورها باید تصژمیمات سژاز  . بردارد

 .های تروریستی را به مرحله اجرا درآوردند جلوگیری و توقیف فعالیت

هژای تروریسژتی و    پول توسط گروه وانتقال نقلمجازات  - 5توصیه ویژه  
جژایی   سنگینی برای جابه مجازاتهمه کشورها باید : مرتبط با آن پولشویی

شکنی باید  ین قانونهمچنین ا. های تروریستی وضع کنند پول به نفع گروه
 .تلقی شود پولشوییهای  یکی از روش منزله به

همژه کشژورها   : هژا  های تروریست مصادره و ضبط دارایی - 7توصیه ویژه 
هایی که به ایژن   های تروریستی و سازمان  باید در جهت ضبط دارایی گروه

همچنین در راستای . ای اقدام کنند کنند، بدون هیچ وقفه ها کمک می گروه
قژدرت   عنژوان  بژه باید همکاری کامژل بژین قژوای مقننژه       اجرای این بند،

هژای   ضژبط و مصژادره دارایژی گژروه     درجهتگذار نهادهای اجرایی  قانون
 .مزبور برقرار شود

ی مشژکوک و مژرتبط بژا    هژا  وانتقژال  نقژل دهژی   گزارش - 3توصیه ویژه 
کژه   های حقژوقی  مالی یا سایر شخصیت مؤسسات: های تروریستی فعالیت

هرگونژه ارتبژا     انژد  موظژف هستند،  پولشوییموظف به اجرای قوانین ضد
درنژگ بژه مراجژع     هژای تروریسژتی را بژی    پول با گروه وانتقال نقلمالی و 

 .صالح گزارش دهند ذی

کلیه کشورها باید بژا سژایر کشژورها    : المللی همکاری بین - 5توصیه ویژه 
 سازوکارطراحی و اجرای  نهیزمدر، نیماب یفها و قراردادهای  پیمان براساس
این همکاری بایژد در  . های قانونی یا تبادل اطالعات همکاری کنند کمک

 .اطالعات تروریستی و تحقیقات قضایی باشد ینهیدرزمبا ترین سطح 

مچنین کلیه کشورها باید اطمینان حاصل کنند که پناهگاهی امن بژرای  ه
هژای تبژادل     نکننژد و زمینژه  های تروریستی فژراهم   ها و فعالیت تروریست

 .نمایندمجرمین را مهیا 
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هژای   کلیه کشژورها بایژد زمینژه   : وجوه وانتقال نقلکنترل  - 7توصیه ویژه 
هژایی کژه    هژا و شژرکت   پول از سوی اشژخاص، بنگژاه   وانتقال نقلکنترل 

کنند، فراهم  جایی پول اقدام می جابه نهیدرزمرسمی یا غیررسمی  صورت به
وجود مجوز یا ثبت این اشخاص باشژد و   نهیدرزمها باید  لاین کنتر. سازند
هژای   همچنین مجژازات فعالیژت  . شود ی میرپولیغپولی و  مؤسساتشامل 

هژای متناسژب    قانونی و تحژریم  مجازاتغیرمجاز در این زمینه باید شامل 
 .باشد

همه کشورها بایژد درمژورد کلیژه    : الکترونیک وانتقال نقل - 7توصیه ویژه 
 حسژژاب شژژمارهالی، اطالعژژات  زم شژژامل نژژام، آدرس و  مژژ مؤسسژژات

 .فرستندگان و گیرندگان وجوه نقد را کنترل کنند

کلیه کشورها باید کفایت قژوانین و  : نهادهای غیرانتفاعی - 3توصیه ویژه 
سوءاسژتفاده بژرای    درجهژت  ها آنحقوقی که از  براشخاصمقررات حاکم 

، مؤسسژات این  ازجمله. ل کننداست را کنتر شده استفادهمقاصد تروریستی 
پذیرند و کشژورها بایژد    نهادهای غیرانتفاعی هستند که در این زمینه آسیب

هژای تروریسژتی کژه در قالژب مشژروع       اطمینان حاصل کنند که سژازمان 
پژول   وانتقژال  نقل درجهت مؤسساتکنند در قالب قانونی از این  فعالیت می

 .استفاده نکنند

کشژورها بایژد زمینژه تشژخیص و     : نندگان پژول جاک جابه - 1توصیه ویژه 
فیزیکی را فراهم  صورت بهوجوه از طریق مرزها و  وانتقال نقلجلوگیری از 

صژالح   این کنترل باید از طریق تفویض اختیار  زم بژه مراجژع ذی  . سازند
فیزیکی وجوه یا اعالم اطالعات نادرست  وانتقال نقلبرای مهار کردن ابزار 

ای طراحی شژود تژا از    نین موضوعه باید به نحو شایستههمچنین قوا .باشد
های  جایی این قوانین در شرایط جابه. قدرت بازدارندگی  زم برخوردار باشد

از  شژده  ارائژه  7های تروریستی بایژد بژا توصژیه شژماره      وجوه به نفع گروه
 .سازگار باشد و امکان ضبط و مصژادره وجژوه را ایجژاد کنژد     FATF سوی
و  91توصیه   FATF ،ها هیتوصبا سایر  1تطبیق توصیه شماره برای : توجه

توصژیه  . حژذف کژرد   ها هیتوصتفسیر این توصیه را برای سازگاری با سایر 
هژا و   کلیژه کشژورها بایژد کلیژه بانژک     : به شرح زیر اسژت  91 شده اصالح
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وجژوه نقژد بژا تر از     وانتقال نقلگری مالی را موظف کنند  نهادهای واسطه
صژالح در   ها بژه مراجژع ذی   مشخص را با استفاده از پایگاه داده زانیم کی

 .های تروریستی گزارش دهند شرایط مشکوک بودن به فعالیت

 

 



 
 

 

 مدیریت خطر فساد در گمرک 

 های پنجره واحدازطریق سیستم
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 مقدمه

 اساساً و دهدمی پوش  را اقدامات و شرایط از وسیعی طیف فساد اصطالح
 وجژود  توسعه درحال هم و یافتهتوسعه کشورهای در هم که است ایپدیده
 تعژاریف . دهژد می قرار تأثیر تحت را اقتصادی مختلف هایبخ  و داشته
 بودجژه  از استفاده و آشکار انحراف: از نداعبارت اصطالح این برای عمومی

 دولتژژژی مقامژژژات وسژژژطت خصوصژژژی منژژژافع کسژژژب بژژژرای عمژژومی 
(Nwabuzor،(5115، منژافع  کسژب  بژرای  عمومی اعتماد از استفادهسوء 

 قدرت از قانونی غیر استفاده ،( 799 ص ،5117 اسمیت و تودارو) خصوصی
استفاده سوء و( 717 ص ،5115 جانسون و زیمرینگ) شخصی منافع برای
 را فوق یفتعار تمامی مقاله این. خصوصی منافع کسب برای دولتی مقام از
 قژوانین  از دولتژی  مقژام  تخلژف  دربردارنده اصطالح این اصل در. پذیردمی

 بژازی،  پارتی اخاذی، حمایت، رشوه، ازطریق یا شخصی نفع برای حکومتی
 چارچوب در. است عمومی درآمدهای انحراف یا عمومی هایدارایی سرقت
 نفژع  بژرای  گمرکژی  مقامژات  وسژیله هب قدرت ازاستفاده سوء فساد گمرک،
 .است شخصی

 ا  اع فساد در گمرک

. اسژت  شژده  هنجار یک به تبدیل گمرکی هایسازمان از بسیاری در فساد
 دولتژی  نهاد فاسدترین به تبدیل گذار درحال اقتصادهای در گمرکی ادارات
 ماهیت. دارد مختلفی هایجنبه گمرکی فساد(. المللیبین شفافیت) اندشده

 درگیژر  آن در معمژول  طژور به گمرگی قاماتم که فسادانگیزی هایفعالیت
 اقداماتی از متنوعی طیف و است متفاوت دیگر کشور به کشوری از هستند
 اغلژب . گیردمی دربر را رشوه و اختالس بازی،پارتی حمایت، اخاذی، چون
 . است پول یا پاداش دریافت برای هافعالیت این

 پوشیچشم چون ایدهسا اقدامات از نیز هاییاستفادهسوء چنین درجات
. اسژت  متفژاوت  کژا   قاچژاق  چون سنگینی هایخالف به کمک تا کردن
 را گمرکژی  فسژاد  هژای شژکل  همژه  تفصژیل  و شرح موضوع این بنابراین
 هایشکل از ایساده بندیطبقه Hors هورس حال این با. کندمی مشکل
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 بژه  را گمرک در فساد او. دهدمی ارائه گمرک در فاسد هایفعالیت مختلف
 .کند می بندی طبقه مجرمانه فساد و متقلبانه معمول، فساد

 

 

 

 

 

 معم افساد 

 مناژور بژه  خصوصژی  متصژدیان  کژه  افتدمی اتفاق زمانی فساد از نوع این
 گمرکی مقامات به آن انجام در تسریع یا گمرکی معمول تشریفات کاه 
 بژرای  گمرکژی  مقامات ،فساد از نوع این در خالصه طوربه. دهندمی رشوه
 در توانمی را فسادی چنین جلوه. کنندمی دریافت رشوه خود وظایف انجام
. دید رشوه پیشنهاد زمان تا گمرکی مراحل پایان یا شروع انداختن تأخیر به

 به سریع رسیدگی صورتبه است ممکن تأخیراتی چنین ایجاد هایتکنیک
 رشژوه  کژه  امورکسانی مانجا در تأخیر و اندداده رشوه که کسانی هایفایل
 در و ندارنژد  حضژور  کژه  کننژد  وانمود است ممکن مقامات یا باشد اندنداده
 رشژوه  که بود خواهند دسترس در زمانی تنها و هستند درگیر دیگری جای

 .باشد شده پرداخت

 کژه ایژن  وجژود  بژا  که دهدمی گزارش Ferreira فریرا مثال، عنوانبه
 استخدام ساعته 53 صورتبه کامبوج یلسیهانوکو بندر در گمرکی مقامات
     پایژان  بژه  ظهژر  از بعژد  5 سژاعت  در را خژود  روزانژه  هایفعالیت اند،شده
 بژه  هژا سژاعت  این از خارج در که شوندمی متقاعد زمانی تنها و رسانندمی

 فسژاد  از دیگژری  نمژود . شژود  پرداخژت  رشوه هاآن به که بپردازند فعالیت
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 از کا  ترخیص فرآیند در جابی عوارض اخذ به تهدید با گمرک در معمول
 العژاده فژوق  هژای بررسژی  انجژام  شکل به اغلب که آیدمی وجودبه گمرک
 مشژکل  بسژیار  هژا آن کردن فراهم که است اسنادی درخواست یا و جزئی
 اقژدام  هژر  یژا  و قرنطینژه  بژه  بیشتر کنترل برای محموله ارسال یا و است

 پیچیژده  را کژا   تژرخیص  رونژد  است ممکن که است دیگری غیرضروری
 .کند

 فساد متقلبا ه

 بژدهی  کژاه   مناژور به متقاضیان که دهدمی رخ زمانی فساد از نوع این
 را گمرکژی  مقامژات  صژادراتی،  یژا  وارداتژی  تعهدات دیگر یا و خود مالیاتی
 ایژن . بگیرنژد  نادیده را گمرکی موردنیاز مراحل از برخی تا کنندمی متقاعد
 مقامژات  همکژاری  دنبال به که متقاضیانی سوی از اصل در ادفس از شکل
 قالژب  در معمو ً بنابراین. شودمی شروع هستند متقلبانه اعمال در گمرکی
 و واردات از نادرسژت  ارزیابی یا و نادرست بندیطبقه اقالم، نادرست اعالم

 تاطالعا صادرکنندگان یا وارد مواردی چنین در. کندمی پیدا نمود صادرات
     ارائژه  خژود  کا هژای  ارزش یژا  و مبژداء  مقژدار،  ماهیژت،  درمورد نادرستی

 یاتئجز از هاآن پوشیچشم خواستار گمرکی مقامات با تبانی در و دهندمی
 کژاه   اغلژب  و اشژتباه  محاسژبه  موجژب  اغلب اقداماتی چنین. شوندمی

 .شودمی واقعی مالیات

 فساد مجرما ه

 داده رشژوه  گمرکژی  مقامات به آن در که دهدمی رخ زمانی فسادی چنین
 قاچاق و مخدر مواد قاچاق .شود داده غیرقانونی مواد ورود اجازه تا شودمی

 .دارند قرار گمرکی مفاسد از دسته این جزو اسلحه

 د ی  فساد

 تژاری   در اغلب فساد. است متفاوت دیگر موقعیت به موقعیتی از فساد علل
 گیژر جای کشور یک بوروکراتیک سنت یا اقتصادی هایسیاست اجتماعی،



  10 همه باهم علیه فساد                                                              

 

 

 

 فساد ایریشه علت حال این با. است امور از خاصی حالت به نسبت و شده
 درمژورد  Klitgaard کلیتگژارد  تحلیلی چارچوب از استفاده با است ممکن
 رشژد  هنگژامی  فسژاد  که کندمی استد ل او. باشد درک قابل اداری فساد
. باشژند  خژود  مژوکالن  روی بژر  صاریانح قدرت دارای مقامات که کندمی

 .باشد ضعیف گوییپاس  و باشند زیادی قدرت دارای مقامات کههنگامی

 مختلفژی  هایشیوه به نیز را گمرکی امور محیط تواندمی چارچوب این
 :است گرفته قرار بح  مورد زیر در که دربرگیرد

 را ت اقتصادی و ا حصاری

 کژه  رود مژی  کژار  بژه  جژایی  در اقتصژادی  رانژت  یا انحصاری مزیت مفهوم
 ماهیژت  از ناشی یا که)  باشد خاص یا فرد منحصربه چیزی دارای شخصی

 یژک  مالژک  کژه  کنژد  مژی  حکم منطق( .  است آن محدود عرضه یا و آن
 ایژن  و کنژد  مژی  طلژب  آن از استفاده برای را گزافی نرخ انحصاری کا ی
 اقتصادی رانت الکم حالت این در. گذاشت نخواهد تأثیر تقاضا بر موضوع
 .کند می دریافت معمول حالت از را بیشتری بسیار مقدار

 هژایی شژرکت  کژه  شود می استد ل در این چارچوب فساد، با ارتبا  در
(  محژدود  منابع کنترل یا و رقابت نبود از ناشی)  هستند انحصار دارای که
 کنتژرل  حژق  نیژز  هابوروکرات بنابراین و کنند می استفاده با تری رانت از

 ها بوروکرات و ها شرکت نوع این از هایی نمونه. دارند تریبا ارزش و بیشتر
 خصژوص  بژه  کژه  دیژد  ملی های زمین اسناد ثبت هایدستگاه در توانمی را

. هسژتند  مالکیژت  صژدور  و زمژین  مالکیت ثبت در انحصاری قدرت دارای
 مشژتریان  کژه  اسژت  واقعیت این از نشان ارزش با کنترل حق این درواقع
 بسژیار  مبژال   امورشژان  انجژام  بژرای  کژه  بژود  خواهند مایل ای اداره چنین

-دیژوان  چنژین  بژرای  تژا  شژود مژی  باع  موضوع این. بپردازند را زیادتری

 و شود آسان رشوه اخذ برای شانانحصاری کنترل حق از استفاده سا رانی
 .کنند رشوه درگیر را شرکت

 از نیز ها آن و دارد مصداق هم کیگمر هایسازمان درمورد موضوع این
 کژه  است سازمانی تنها که معنا این به هستند؛ مند بهره اداری انحصار یک
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 واردات، به مربو  خاص اداری و ناارتی امور برخی برای مسئولیت دارای
 و هژا هزینژه  تشژریفات،  با کههنگامی موضوع این. است مالیات و صادرات
. شژود مژی  اقتصژادی  رانژت  آمژدن  وجژود  بژه  باع  ،شود می مرتبط جرایم

 رسمی فرآیند در دستکاری برای پول پرداخت به حاضر متقاضیان درنتیجه
 موقعیژت  از تواننژد مژی  گمژرک  مقامژات  بنژابراین . هستند گمرکی عملیات

  .کنند استفاده مشتریان از رشوه آوردن دست به برای خود انحصاری

 اختیارات تشخیصی با 

 و قژاطع  قژوانین  نداشتن وجود درصورت که ز آن داردحکایت ا مفهوم این
 انژواع  تمامی مدیریت به قادر که اقتصادی فعالیت عرصه در حاکم مقررات

 اجژرای  و تفسیر در مرتبط اداری مقامات باشد، اقتصادی فعالیت احتما ت
 مفهوم این گمرکی، فساد با ارتبا  در .داشت خواهند پذیری انعطاف قوانین

 اختیژارات  گمرکژی  مقامژات  به گمرکی مدیریت که است ایده این مستلزم
 کار دستور عمل در. است شده داده مختلف مسائل درمورد زیادی تشخیصی

 تجژاری  های سیاست اداره اول درجه در گمرکی مقامات اغلب برای روزانه
 ضژد  اقژدامات  ،هاتعرفه مانند مختلفی نیازهای اصلی مجری گمرک. است

 .است تجاری های محدودیت و کمی های محدودیت دامپینگ،

 های جنبه تنایم به باشند پویا و پیچیده ذاتاً توانند می که ها سیاست این
 درمژورد  کژه  اقژداماتی . پردازنژد  مژی  صادرات و واردات های کنترل مختلف



  11 همه باهم علیه فساد                                                              

 

 

 

 هسژتند  کا هژایی  دربژاره  دستورالعملی دارای اغلب ،شودمی انجام واردات
 موضژوع  و انژد شژده  ممنوع که هاییآن یا و شوند دوار آزادانه توانندمی که

  شناسژایی  حسژاس  بژومی  صژنایع  همچنژین . هستند مجوز داشتن الزامات
     اعمژال  واردات پژذیرکردن رقابژت  بژرای  گمرکژی  هژایی تعرفژه  و شوندمی
 بژه  خژاص  کشژورهای  از برخژی  از را واردات اسژت  ممکن هاآن. کنندمی

 درمژورد  کژه  اقداماتی کهدرحالی .کنند عممنو اقتصادی یا و سیاسی د یل
 صژنعتی  صژادرات  بژرای  هژایی مشوق برخی دارای شودمی انجام صادرات
 بژه  پیچیژدگی  این. باشند داشته را  زم هاییشر پی  از برخی باید است

 مژوارد  در هژا سیاسژت  برخی اعمال برای را وسیعی اختیار گمرکی مقامات
 هدف به و نیستند روزبه گمرکی قوانین اغلب این، بر عالوه .دهدمی خاص

 اصژالح  مورد موجود شرایط به توجه با دائمی صورتبه هاآن روزآمدکردن
 و کنژد مژی  دشژوارتر  متقاضژیان  بژرای  را کژار  تغییرات این. گیرندمی قرار

 طوربه. دارند خود اقدامات در بیشتری عمل آزادی گمرکی مقامات درنتیجه
 دسترسی مرجع هایقیمت به است ممکن رکیگم مقامات از برخی مشابه
 ارزیژابی  و کا هژا  ارزشیابی برای وسیعی اختیار هاآن به که باشند، نداشته
 .داد خواهد هامالیات و وظایف

 اعمژال  بژرای  گمرگ تجاری هایسیاست اجرای چگونگی از تصویری
 توسعه عنوان با Myint مینت تألیف در توانمی را تشخیصی هایسیاست

   زمینژه  ایژن  در کژه  کژرد  مشژاهده  وظایف ارزیابی برای بندیطبقه آیندفر
 :گویدمی

 منزل در موسیقی به دادن گوش برای آن از کهزمانی صوت ضبط یک
 مصژرفی  الکترونیکژی  محصژول  یژک  عنژوان هبژ  تواندمی کنیدمی استفاده
 آموزدان  یک توسط کهزمانی صوت ضبط همان اما .آید حساببه لوکس

 آموزشی ابزار  یک عنوانبه شودمی استفاده خارجی هایزبان موزشگاهآ در
 دسژتگاه  یژک  عنژوان هبژ  را آن توانیدمی ترتیب همین به. شودمی استفاده
 مژردم  معنژوی  و اخالقی استانداردهای ارتقای و دینی مسائل برای تبلیغی

 .بیاورید حساببه
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 موضوع این به یواردات عوارض شرایط این در مینت، توضیحات مطابق
 الکترونیکژی  لوکس محصول یک عنوانبه را صوت ضبط که دارد بستگی

. دینی تبلیغات ابزار یک یا و آموزشی ابزار یک عنوانهب یا بیاوریم حساببه
دارد و  وجود زیادی گریزهای راه تجاری هایسیاست از استفاده در بنابراین

 کژه  دهدمی قرار گمرکی قاماتم اختیار در را وسیعی اختیارات ابهامات این
 .شودمی متقاضیان از استفادهوءس موجب موارد از بسیاری در

 عدم کنترا کارآمد/ گ ییپاسخ

    لژزوم  و مقژررات  و قژوانین  دقیژق  رعایژت  معنژای  بژه  گژویی پاس  مفهوم
 معنژای  در. است اقدامات  دربرابر مقررات و قوانین این مجری گوییپاس 
 و اسژت  مترتژب  آن بژر  مهمژی  ضدفسژاد  تژأثیرات  ن،مدیرا بودن گوپاس 
 اغلب در .کنند شرکت فسادانگیز هایفعالیت در کمتر هاآن شودمی موجب
 گژویی پاس  سازوکار نداشتن خاطر به گمرک، در داده رخ فسادهای موارد،
      ایژن  بژر  نژامطلوبی  تژأثیر  عامژل  دو. انژد گرفتژه  قژرار  انتقژاد  مورد مناسب
 در شکسژت  و اغمژاض  قابژل  گمرکژی  فسژاد  قوانین: اندداشته گوییپاس 
 پوشژی چشژم  قابژل  شژود مژی  گفته که قوانینی ابتدا. قوانین صحیح اجرای
 نباشژند  مهژم  رسژد مژی  ناژر به شده اعمال هایتحریم کهجایی در هستند
 بژه  گمرکی فساد. بگیریم درنار را فساد در آن احتمالی مزایای کههنگامی
 زمژان  تژا  ثژروت  آوریجمع فرصت گمرکی مقامات به کهزمانی از حیات 
 یژک  توانژد نمی گوییپاس  قوانین بنابراین. دهدمی ادامه دهدمی برکناری

 غیرقژانونی  اقدامات از رسمی مقامات نفع کهزمانی کند، تولید بازدارنده اثر
 .بپردازد اقدامات این خاطر به احتمال دارد که های استهزینه بیشتر از

 شرایطی در گوییپاس  به مربو  قوانین صحیح اجرای در شکست دوم
 درآوردن اجژرا  بژه  بژرای   زم منژابع  یژا  اراده فاقد مقامات، که دهدمی رخ

 از جلژوگیری  قوانین که است آن مناور اینجا در. هستند انضباطی اقدامات
 فسژاد  عژامالن  درنتیجه. شودنمی اجرا اما دارد، وجود گمرک مقامات فساد

 اسژتد ل  هژورس  ،مثژال  عنژوان  بژه  .ماننژد  می باقی مجازات دونب گمرکی
 مقام یک با برخورد برای انضباطی اقدامات از یکی پاکستان، در که کند می

 امژور ویژژه   افسژر  عنوان به شغلی با ها آنفساد، انتقال  به مانون گمرکی
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(OSD )تژا  شژوند  میحذف  دولتی یک پست عمومی از ها آن درواقع. است 
 ،حژال  بژااین . است، گمارده شوند ایجادشده ها آن که برای ایویژه پست در
 .نیسژت  همژراه  مجژازاتی  یژا  و پیگیری بررسی اتهام، با گاه هیچ اقدام این
 سژازوکارهای  یژا  قوانین که آید می وجود به زمانی حالت این طورمعمول به

 از کامل طور به اعمالشان برای کارمندان داشتن نگه پاسخگو برای مدیریت
 نشژانه  امژر  ایژن  گمژرک،  زمینه در. باشد نداشته وجود یا و باشد رفته بین

 مقامژات  حسابرسژی  یا و فعالیت بررسی برای مناسب قوانین وجود نداشتن
 تأثیر کلیتگارد چارچوب در شده مطرح شر پی  سه بنابراین، .است گمرک

 .دارد گمرکی فساد بر مستقیمی

  تایج فساد

 در. دارد کشژور  یک اقتصاد و تصویر بر بسیاری فیمن اثرات گمرکی، فساد
 اثژر  بژی  را آن و کنژد  مژی  دار خدشه را دولتی گمرک مشروعیت فساد اصل
 توسژعه  اقژداماتی  چنژین . شود می حکومتی اهداف دربرابر مانعی و سازد می
 فسژاد  عمژده  پیامژدهای  از یکژی . دهژد  مژی  قرار تأثیر تحت را کشور یک

 بنژدی  طبقژه  مانند غیرقانونی های شیوه. است درآمد دادن دست از گمرکی
 حتژی  و مالیژات  پرداخژت  از فژرار  یژا  و واردات غلط گذاری ارزش نادرست،
      درآمژد  میژزان  بژر  مسژتقیمی  تژأثیر  گمژرک  مقامات و اپراتور توسط تبانی
 Arze del Granado گرانژادو  توسط که ای مطالعه .دارد شده آوری جمع

 همبسژتگی  یژک  وجود است، شده انجام عمومی عواید آوری جمع زمینه در
 فسژاد  سژطح  افژزای    ؛کند می تأیید را عواید آوری جمع و فساد بین منفی
 مژوردی  مطالعات.شود می شده آوری جمع کلی درآمد مستقیم کاه  موجب
 روسژیه  ،5113 سژال  در مثژال  عنوان به. اند کرده تأیید را مشابهی نتایج نیز
 بژه  اروپژا  از واردات زمینژه  در را خژود  گمرکی ضعوار از د ر میلیارد 3.5
 مرزهای در نیز 5113 سال در. است داده دست از یافته سازمان فساد خاطر

. بین رفژت  از فساد خاطر به د ر میلیون 997 حدود در اوکراین و مولداوی
 داشژته  اقتصادها از تعدادی روی بر ای کننده فلج اثر تواند می نتایجی چنین
 حاصژل  درآمد بر توجهی قابل اتکا توسعه درحال کشورهای از ریبسیا. باشد
 گمرکژی  درآمژدهای  آوری جمژع  میزان در کاه  بنابراین. دارند گمرک از
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 گژذاری  سژرمایه  هژای  صندوق فاقد دولت یک آمدن وجودبه باع  تواند می
 ایژن،  بژر  عژالوه . اسژت  اقتصژادی  توسعه افتادن تأخیر به درنتیجه و شود

 باعژ   شژوند می کشور وارد مالیاتی فرار از استفاده با که اتیوارد کا های
 ای نتیجه چنین. شود می واردکنندگان و تولیدکنندگان میان ناعاد نه رقابت
 انژداز  چشژم  در مالی بار افزای  درنتیجه و بیکاری نرخ افزای  به تواند می

  . شود کشور توسعه

 رشژوه  رخواسژت د هژدف  بژه  کژه  تژأخیری  هایتکنیک این، بر عالوه
 بژر  مسژتقیمی  تژأثیر  معمژو ً  گیژرد  مژی  قژرار  گمرکی مقامات مورداستفاده

 باعژ   اسژت  ممکژن  چنینژی ایژن  تأخیرهژای . دارد وکژار  کسب های هزینه
 دارای کژا   تژرخیص  زمان که شود شرایطی در ویژه به اقتصادی های زیان

 نایژ  بژر  عژالوه . فاسدشژدنی  مژواد  ونقل حمل در مثال برای است؛ اهمیت
 هژای هزینژه  شژدن  متحمژل  بژه  مجبور را گران معامله است ممکن تأخیر
 خواهژد  تأثیر کا  قیمت در که کند سازیذخیره هایهزینه قبیل از اضافی
 ایژن . کژرد  خواهژد  کمتژر  را هژا  آن پذیری رقابت قدرت درنتیجه و گذاشت
 المللژی  بژین  تجژارت  در شدن درگیر از را داخلی های شرکت نهایتاً موضوع

. شود خارجی مستقیم گذاریسرمایه مانع است ممکن یا و کندمی نصرفم
( JIT) تجژاری  سیسژتم  براسژاس  امژروز  جهانی تولید از درصد 71 از بی 
 یژا  و اعتماد غیرقابل اداری فرآیندهای گونه هیچ تواند نمی که شودمی انجام
 روپژی   چنژدملیتی  های شرکت ،رو ازاین .کند تحمل را ای نشده بینی  پی 
 هژای  مکژان  عنژوان  بژه  را ناکارآمد گمرکی خدمات با کشورهایی سادگی به

 تژأثیر  دارای نتژایج،  ایژن  خالصژه،  طور به.  گیرند می نادیده گذاری سرمایه
 و المللژی بژین  تجژارت  زمینژه  دو هر در کشور یک اقتصادی رشد بر منفی
 .هستند توسعه مهم ابزارهای عنوان به خارجی مستقیم گذاری سرمایه

 نقژا  . بینژدازد  خطژر  به را کشور یک مردم رفاه تواندمی گمرکی فساد
 ورود اصژلی  نقژا   از یکژی  توانژد مژی  گمرک مقامات ناارت تحت مرزی
 مواد کل از درصد 71مثال عنوانبه. باشد مخدر مواد و غیرقانونی هایسالح
 قاچژاق  بژا . اسژت  بوده گمرکی بازرسی نقا  در آلمان در شده کشف مخدر
 بهداشژت  و یابژد مژی  افژزای   نیژز  جژرایم  مخدر، مواد مانند ممنوعه ماقال

 اقداماتی چنین آن، از بدتر. گیردمی قرار خطر معرض در نیز جامعه عمومی
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 اگژر  .کنژد  تشژدید  الملژل  بژین  تجژارت  ایمنژی  درمژورد  را نگرانی تواند می
 تمقامژا  بژه  دادن رشژوه  بژا  سژادگی  به بتوانند قاچاقچیان یا و ها تروریست
 قرنطینژه  نایژر  اقژداماتی  و موجود های دستگاه بزنند، دور را ها آن گمرکی
 بژرای  حلژی  راه یافتن اهمیت باری فاجعه عواقب چنین .شد خواهند بیهوده
 .کند می بیشتر را گمرکی فساد مشکل

 مبارزه با فساد گمرکی 

 اسژتراتژی  اجژرای  بژا  تژوان  مژی  را فساد است، گفته کلیتگارد آنچه مطابق
 مژک . کژرد  حژل  است مرتبط اما مجزا مرحله پنج از متشکل که حیاصال
 بیان زیر شرح به گمرکی فساد در زمینه را مراحل این McLinden لیندن
 :کند می

 فسادآور ترکیب حذف موجب که نحوی به اداری های دستگاه تغییر -
 بژا  گمرکژی  مقامژات  گسژترده  اختیارات با همراه انحصاری قدرت
 .اشدب محدود گوییپاس 

 و فسژادناپذیری  بژرای  گمرکژی  مقامژات  درمژورد  سا ری شایسته -
 خاص و مدارک آموزشی شغلی های مهارت داشتن

 گیرندگان خدمت و کارمندان درمورد مجازات و پاداش شیوه تغییر -

 آن مجازت و فساد کشف احتمال افزای  -
 فساد به نسبت ها نگرش تغییر -

 آنچژه  حال بااین. است اتاقدام از طیفی شامل مراحل این عملی اجرای
 را پنجژره واحژد   سیسژتم  چگونژه  که است این است نوشتار این موردتوجه

 اتوماسژیون  معرفژی  .داد قژرار  مورداستفاده فساد مشکل رفع برای توان می
 هژای  دسژتگاه  تغییژر  سژازی  پیاده برای  زم های فعالیت از بخشی عنوان به

 محدود گوییپاس  و قاماتم گسترده اختیار قدرت، انحصار حذف به اداری
 .شود می منجر

 در مبارزه با فساد گمرکی واحد قش سیستم پنجره 

یکی از مباحثی  واحدپنجره   محیط وتجارت الکترونیک، دولت الکترونیک 

 توسعه درحالو  یافته توسعهچند سال اخیر توجه کشورهای  است که در طی
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  هژای  دسژتگاه و تعاریف  مفاهیم نوشتاردر این  .ترا به خود جلب کرده اس

خصژوص  هبازرگانی و تجاری ب امور سازی روانو کاربرد آن در  واحدپنجره 
 .ارائه گردیده است گمرکی فرآیندهای

 چیست؟ واحد پنجره سیستم

. صنعت و دولت است آسان کردن جریان اطالعات بین واحد، هدف پنجره

الت را طراحژی، برخژی خژدمات و تسژهی     برحسژب  توانژد  مژی این محژیط  

شژامل تسژلیم    تواندمی مثال عنوان بهاین خدمات و تسهیالت . آورد فراهم

پردازش ایژن   ،یک نقطه ازطریق زم  گمرکی و مجوزهای های اظهارنامه
 احیانژاً مسژئول و   ربط ذیتک پنجره یا آژانس دولتی  وسیله به ها درخواست

اهمیژت   هژا  محژیط  گونژه  ایندر  آنچه .است یک نقطه ازطریقی یگوپاس 

یژک   ازطریژق و تنهژا   بژار  یکاین است که کلیه اطالعات فقط برای  دارد

بژژه سیسژژتم وارد و خروجژژی نیژژز تنهژژا     (واحژژد پنجژژره)نقطژژه ورودی 

 . گردد همان نقطه حاصل ازطریق

 :واحدپنجره  های دستگاهمزایای 

و دولژت   منافع متعژددی را بژه صژنعت    تواند می واحد پنجره  یک سیستم

 :به شرح زیر است از منافع آن برای دولت برخی. برساند

 بازدهی با ی منابع و دارای مؤثر کارگیری به .9
 درستی و صحت عایدات .5
 تطابق بهتر بازرگان با مقررات .7
برای کنتژرل   پیشرفته مدیریت مخاطرات های تکنیکاستفاده از  امکان .3

 و اعمال اهداف 
 یافته زنجیره تدارکات امنیت بسط .5

 :است زیر شرح بهی صنعت برخی منافع آن برا و

 تأخیر های زمانبا کاستن  ها هزینهکاه   .9
 مقررات بینی پی و تشریح قابل  کارگیری به .5
 ع ترخیص کا  و شفافیتیتسر .7
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ناگزیرند کژه حجژم    المللی بین بازرگانی های شرکت ،در بسیاری از کشورها

ارائژه  دولتژی   و اسناد و اطالعات را برای ارائه به مقامات بزرگی از مدارک

. دصادرات و ترانزیت کژا  باشژ   ،واردات کنند که منطبق با مقررات الزامی

و دفاتر اداری گونژاگونی اسژت    ها آژانس ازطریقارائه این مدارک و اسناد  
 ها فرمبرای  ای مکانیزهدستی یا  های دستگاهخود دارای  ها آن ازکه هریک 

 هژای  هزینژه مژراه بژا   این نیازهای متعژدد ه  .باشند میو پردازش اطالعات 

 هژای  شژرکت  فقژط  نژه بژار سژنگینی بژر دوش     تواند میبا مقررات  انطباق

گسژترش بازرگژانی جهژانی     در راهو مژانعی   باشژد  هژا  دولتبازرگانی بلکه 

 ای پنجژره تک  های محیطیک رویکرد برای حل این دشواری ایجاد  .دگرد

 بژار  یژک فقژط   مدارک و اسناد و اطالعات ،هر جا و از ،آن ازطریقاست تا 

 ،و پردازش اطالعات را توسعه دهد آوریفراهم تواند میاین کار . ارائه گردد

و  دوایژر و در گستره  روان کند ها دولتو  مؤسساتاطالعات را بین  جریان

تژا   آورد وجود بهرا در تشریک اطالعات  تری وسیع هماهنگی ادارت دولتی

 .بخشد ربط را معناذی های طرفدستاوردهای همه 

کارهژا   مژؤثر رانژدمان و کنتژرل    استفاده از چنین تسهیالتی به افزای 

 هژا  دولتو  ها شرکت بازرگانی را برای های هزینه تواند میو  شود میمنجر 
فژراهم آوردن و   ای پنجژره هدف محیط تژک  ، از جنبه عملی. کاه  دهد

بژرآوردن  نی و بازرگا های شرکتجریان اطالعات بین دولت و  سازی آسان

راهبژری  . ربط در هر دو سوی مرزها اسژت ذی های طرفافع برای همه من

تژا همژه    از سژوی یژک موسسژه مرکژزی اسژت      واحژد پنجره  های محیط

را دریافژت   موردنیازشژان  خصوصی و مقامات دولتی اطالعژات  های آژانس

بتواننژد   و مقامات بایژد  ها آژانسعالوه هب .داشته باشند کنند یا در دسترس

 تواند می واحدبرخی موارد محیط پنجره  در. را اعمال کنند خود های کنترل

و عوارض و کارمزدها هم  تسهیالتی برای پرداخت و دریافت مالیات دارای
 . باشد
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  واحدپنجره  های محیط سنجی امکانمطالعه 

و  سژنجی  امکژان نیاز به بررسی  واحدپنجره سیستم اجرای  نخستین مرحله

 ،سیسژتم روشژن گژردد    های زایندگیآثار و  انداز چشمتحلیل نیازها دارد تا 

تعیژین   ای دادهو  نیازهژای اطالعژاتی   و و میزان تقاضا برآورد گردد ماهیت

 محژتمالً )مختلژف اجرائژی    هژای  گزینه ،گردد مباح  حقوقی ملحوظ، شود

اجژرای   هژای  هزینژه ، مقایسه و ارزیابی شژود ( ییتعیین مراحل اجرا شامل

منژافع و   ...(انسانی و فنژی و  )منابع نیاز به سایرمیزان  ،سناریوهای مختلف

 .مشخص گژردد  چهارچوب زمانی و استراتژی مدیریت ،محتمل مخاطرات
پیدای  عژزم و اراده در   واحد پنجره آمیز موفقیتاجرای  نیاز پی  ترین مهم

و همچنژین   ربژط دیگژر و پشژتیبانی جامعژه بازرگژانی     و مقامات ذی دولت

و مقژژررات حفاظژژت از حژژریم  مل قژژوانینچژژارچوب اساسژژی حقژژوقی شژژا

و  بایژد تژدوین   هرآینژه تباد ت اطالعاتی است کژه   خصوصی و امنیت در
 .دتصویب و تشریح و تنفیذ گرد

 کاااار باااردن هو بااا واحااادپنجاااره  هاااای سیساااتم

 المللی بین ستا داردهایا

 بازرگژانی قویژاً   هژای  بخژ  و  ها دولت واحد،پنجره سیستم  سازی پیادهدر 

یعنی ابزارها و  ،کنونی تا استفاده از استانداردهای شوند میغیب و تر تشویق

و  هژا  دولتاخیر از ارتباطات متقابل  های مهرومومکه طی  را استانداردهایی

  ابزارهژا و اسژتانداردها شژامل    ایژن . نارگیرنژد ها برآمده اسژت در  آژانس
UNECE, UNCTAD, WCO, IMO, ICAO, ICC  استفاده از . باشد می

 پنجرهسیستم برای  موردنیاز های سیستمو ابزارهای موجود به  داردهااستان

کارهژا و دسژتاوردهای سژایر     سژازگار بژا   نحژوی  به تا کند میواحد کمک 

 ایژن   و بژه تسژهیل ارتباطژات آتژی بژین      و سژاخته شژود   طراحی کشورها
 . ها کمک خواهد کردسیستم
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 هاای  محایط  گیاری  شاک  سازمان مل  متحاد در   های صیهت 

 واحدپنجره 

و تجژژژارت الکترونیکژژژی سژژژازمان ملژژژل   مرکژژژز تسژژژهیل بازرگژژژانی 

 واحژد  تژک پنجژره   سازی پیادهکه با آگاهی از این (UN/CEFACT) متحد

و  هژا  دولژت اطالعاتی را بین  تباد ت تواند میاین سند  های توصیهبرطبق 

مسژتقیمی کژه    هماهنگ و تسهیل کند و با توجه به منافع جامعه بازرگانی

زیر ارائه  شرح بهی یهاخواهد آورد توصیه وجودبهو بازرگانی  ها دولتای بر
 : کند می

کژه اجژازه    کننژد  سژازی  پیژاده  خژود  را در کشژور واحد پنجره سیستم ( الف

 اسژتاندارد و اسژناد   اطالعات ،ونقل حملبازرگانی و  اندرکاران دست دهد می

و  مژه الزامژات  مدخل بژه سیسژتم وارد کننژد تژا ه     یک ازطریقرا  ای شده

اگژر  . گژردد  رعایژت و ترانزیت  صادرات، نیازهای مقررات و قوانین واردات

وارد  بار بژه سیسژتم  گاه اقالم داده فقط یکآن ،باشد یکاطالعات الکترونی

اطالعژات   توزیع و دسژتیابی ، مدخل واحدی برای ارسال چنین. خواهد شد
    و صژحیح باشژد  مقتضژی   هرگژاه ، های بازرگژانی مربو  به دولت و آژانس

 . کار رودهسایر امور هماهنگی و کنترل دولتی ب تواند برایمی

بژا همکژاری و    ،در سطحی ملی واحد پنجرهسیستم  سازی پیادهبرای ( ب 

اقژدام   ربط دولتی و جامعژه بازرگژانی  ذی های ترجمان کوش  جمعی همه
 .شود

کلژی   یمژا بژه خطژو  راهن   ،کشور خود درواحد  پنجره سازی پیادهدر ( ج 

 هژژا دولژژتاز  UN/CEFACT .توصژژیه توجژژه کامژژل شژژود پیوسژژت ایژژن

 هژای  فعالیژت و  را در جریان تجربیژات UNECE تا مدیرکل کند می دعوت
 .در این زمینه قرار دهندکشورشان 
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 کالسژیک  جهان در آنچه با فساد از امروزی فهم که باورند این بر ریبسیا
 و عمژومی  هژای  حژوزه  بین  تمایزی هیچ و البته - شده می برداشت آن از

 اصژرار  Bratsis براتسژیس  .باشد یکی تواندنمی -نداشت وجود خصوصی
 پس تنها که است مدرن انحصاری طوربه پدیده یک سیاسی فساد که دارد
 آمژده  وجژود بژه  منژافع  مفهوم و عمومی/ خصوصی حوزه تفکیک ظهور از

 درواقژع . دارد وجژود  نار این برخالف توجهی قابل شواهد حال، بااین .است
 عمژده  مشژکل  یک خصوصی منافع کسب برای دولتی مقام از سوءاستفاده

 باسژتان  روم و یونژان  نویسندگان عمده های مشغولی دل از درنتیجه و بوده
 .است بوده

 دخالژت  هرگونژه  درمورد را خود ناراحتی مداوم طوربه باستان هایآتنی
 بژرای . انژد  داده نشژان  خصوصژی  اقتصادی های باانگیزه عمومی زندگی در

. کنژد مژی  شژکایت  پرست پول و گیر رشوه دولتی مقامات از مثال، افالطون
 عمژومی  منژافع  به مستبد یک که دهدمی هشدار سیاست کتاب در ارسطو
بژه  . باشد او خصوصی منافع راستای در که مواردی در مگر ستا عالقه بی

 هژا  آن کنژد مژی  بیژان  و دارنژد  عمژومی  وظیفه ارسطو، مقامات یک عقیده
 منژافع  کننژد مژی  اسژتفاده  شخصی نفع راستای در خود مقام از کههنگامی
 حکومژت  واقعژی  شژکل  تنهژا  او ناژر  در درواقژع  .بینژد  می آسیب عمومی

 کسژانی  کژه دارد؛ درحژالی  توجه عمومی منافع به محاک که هستند هایی آن
 .هستند منحرف دارند، توجه خود خصوصی منافع به تنها که

 مجژازات  شژدت  بژه  و شژده  شژناخته  جژرم  یک عنوان به فساد یونان، در
 مالحاژه  عمژومی  منژافع  با تضاد در که هنگامی خصوص به است، شده می
 دیگژری  فژردی از  اگر قانون براساس که دهد می گزارش دموستن. شدمی
 قول با را شخصی یا و داد می رشوه دیگری به خود یا و کرد می قبول رشوه

 شژهروند  یژا  و مژردم  ضرر به طورکلی به که صورتی به کردمی فاسد وعده و
 امژوال   و شده محروم رأی حق از خود کودکان با همراه باید بود، دیگری
 .شوند ضبط

 یژک  در( مژیالد  از قبژل  55 تا 975) اپیکتتوس فیلسوف رواقی، روم در
 روم نخبگژان  شده یافته و تثبیت سازمان فساد از رنگ کم تصویری ادبی، اثر
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 از تژا فژردی   شود می بیدار آفتاب طلوع با مردی نویسد می او .دهد می ارائه
 برسژاند  سژزار  به را وی احترام مراتب و سالم او و کند پیدا را سزار خانواده

 خواننژده  بژا  مسژتقیم  طژور  بژه  سژپس  اپیکتتوس. کند یمتقد را اش هدیه یا
 چگونژه : کند می مطرح را صریح پرس  چند و کند می صحبت خود فرضی

 کسژانی  چژه  بژه  زدی؟ بوسژه  کسانی چه دستان بر به این مسند رسیدی؟
 دادی؟ هدیه

 بژه  مقیژد  دولتژی  مقامژات : اسژت  کژرده  بیژان  رومی خطیب سیسرون
 عمل هر باید ها آن خود، منافع از نار صرف و هستند مردم خوب نگهداری

 نفژع  بژرای  دولژت  از بژرداری  بهره. بدهند انجام هدف این با مطابق را خود
 نیز آتنی سخنور دموستن .است جرم بلکه است غیراخالقی تنها نه شخصی

 علیژه  خصوصژی  و عمژومی  حژوزه  تفکیژک  بژه  نسبت مشابه حساسیتی با
 کژه  داند می کسانی را ها آن و کند می سخنرانی مزدور سربازان کارگیری به

 نمونژه  .کننژد  مژی  معامله ناچیز منافع کسب درازای را حکومتی منافع همه
 مالحاه هیپریدس آتنی وکیل و سیاستمدار سخنرانی در توان می را بهتری
 تحت است ممکن که سیاسی فساد انواع از محاکمه یک جریان در که کرد

 ریژیس ) آریسژتوماخوس  پرونژده  بژه  او. گویژد  مژی  سخن گیرد قرار تعقیب
 منژافع  بژرای  عمژومی  منژابع  از استفاده خاطربه که کند می اشاره( آکادمی
 بژا  کژه  گنژاهی  به هیپریدس اشاره .شد جریمه و محکوم خوی  شخصی
 .دارد را فساد از پیشرفته درک از نشان است، شده مجازات مناسب جریمه

 رش ه سیاسی کاتا

 کمک یونان در معمول فساد تحمل با ی حسط به است ممکن که عاملی
 رغژم بژه . اسژت  بژوده  سیاسژی  رشژوه  عنوان تحت چیزی وجود باشد کرده

 بژوده  موردپژذیرش  یونان در چیزی چنین ذکرشده، ظاهری هایحساسیت
( Jack Cargill) کارگیل جک. اند بوده عمل این مخالف برخی البته. است

 اند؛ دانسته نمی فساد ذاتاً را شوهر کالسیک متفکران اگرچه که کند می بیان
 .کردند می تلقی مجرمانه عملی را آن بود عمومی مصالح برخالف اگر
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 نار به: گیرد می پی  در را مشابهی مسیر (Claire Taylor) تیلور کلر
 کژه  بودند پذیرفته پی  ها مدت از را وضعیتی چنین آتن مردم که رسد می

 بژود  چیز یک خواری رشوه. کرد خواهندن خیانت شهر منافع به سیاستمداران
. دیگژر  چیژزی  کژامالً  رسژاند  مژی  آسژیب  شژهر  منژافع  بژه  کژه  ای رشوه و

 کژه سژود   کنژد  مژی  مژتهم  را دموستن(  Aischenes) آخنس که هنگامی
 طژالی » بژا  را خژود  هژای هزینه و خودساخته نصیب سیاست از را بسیاری
 از نژه  را خژود  ازهاینی او که بوده این مناورش است پرداخته می «پارسی
. اسژت  کژرده  برطژرف  هژا آتنی شکست بهای به بلکه خود، شخصی درآمد

 دارد برمی را پولی که ببینید را کسی شما اگر: دارد مشابهی اشاره هیپریدس
 تلقژی  طژرز  این در. نیست مهم دارد برمی را آن جایی چه از کهاین اندازه به

 هژای  مسژئولیت  کژه  کسژانی  انژدازه  بژه  دارند برمی طال که عادی اشخاص
 .نیستند مجرم دارند اجتماعی و سیاسی

 برخی، که است این شود گرفته نار در بایستی اینجا در که اصلی نکته
 عنوان نکند به وارد صدمه دولت منافع به مستقیم طور به را اگر خواری رشوه
 کسژانی  کژه  رسژد  مژی  نار به .آوردند حساب نمی حاد به خیلی مشکل یک
 جژای بژه  گرایژی نتیجژه  نوعی بیشتر فساد به نگاهشان در که شتنددا وجود
 نیسژت  جرم خود خودی به ها آن برای رشوه. است داشته وجود گراییوظیفه

 .بزند صدمه عمومی منافع به که شود می ساز مشکل زمانی تنها و

 بود سیاسی رشوه ها رشوه از برخی که ادعا این که اینجاست مشکل اما
 همژه  ازآنجاکژه . بژود  نامشژخص اسژتوار   تمژایزی  بر بودندن دیگر برخی و

 آیژا  اسژت،  آن شهروندان و دولت منافع جهت خالف در درنهایت، فسادها،
 محسژوب  دولژت  بقژای  انژداختن  مخاطره به و دشمن با تبانی شامل فساد
 ارتکژاب  شژامل  کژه  ای سژامانه  مشژکل  یژک  تر، مبهم باز کهاین یا شد می

 ناکارآمژدی  یژک  بژه  منجژر  درازمدت، در که کوچک اعمال از ایمجموعه
 هژا ایژن  دو هژر  بژود؟  اقتصژادی  مشکل و سیاسی ثباتیبی مدنی، خدمات

 .آیند حساب به سیاسی فساد نهایتاً توانند می

 و انژد  کرده درک را موضوع این نویسندگان از برخی که رسد می نار به
 بژه . اندداشته مضر فساد دیگر اشکال مالحاه برای کمتری تمایل بنابراین
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 قضایی سیستم در توانستند می ثروتمندان که بود آن واقعیت سیسرون نار
 هژا  ایالژت  در اخژتالس  کژه  فهمید (Ammianus) آمیانوس. کنند مداخله
 قضژاوت  محرومژان  نفژع  بژه  قضایی سیستم و است شده مهاجرت موجب
 شژوه ر از ناشژی  ظالمانه های هزینه حال، درعین(  Lucan) لوکان .کند نمی
 سژطح  بژه  منجژر  چراکژه  دانسژت مژی  دولت نابودکننده را رم انتخابات در

 .شد داخلی جنگ سرانجام و بهره نرخ افزای  و بدهی از نامعقولی

 یک در سیاسی رشوه دهدمی نشان که دارد وجود شواهدی وجود این با
 بژوده  ایکلمژه  «آورشژرم »  صفت. است شدهمی گرفته نار در خاص رده
 رشژوه  بژا  رابطژه  در اغلب صفت این و شد می داده رشوه عمل به که است

 که کند می توصیه ها آتنی به دموستن که هنگامی .شد می کاربرده به سیاسی
. دانژد مژی  تنفرانگیز را آن او که است سیاسی رشوه این کنند، پاک را شهر
 مژوارد  ایژن  در را مالیژم  مجژازات  اشکال دیگر و کردن جریمه او واقع در

 بژه  را خودشژان  کژه  هسژتند  کسژانی  ها آن» او نار به. داند نمی طرح قابل
 .«کرد محکوم مرگ به را ها آن باید و اند فروخته مقدونی فیلیپ

 یژک  در سیاسژی  رشوه دهدمی نشان که دارد وجود نیز دیگری شواهد
 و اسژت  داشژته  قژرار  مژیالد  از پژی   چهژارم  قرن از حداقل مشخص رده

 بژه  احتمژا ً  قژانون  ایژن . است کرده اشاره آن به آتنی قوانین در هیپریدس
 موردتوجژه  عمژومی  افکژار  و جلب سیاسی زندگی در آن خاص نق  دلیل

 منژافع  بژه  کژه  هاییسخنران برای را مجازاتی قانون. است بوده سخنوران
 .شد می اجرا تأخیر بدون باید که بود گرفته درنار کردند می خیانت مردم

 یژک  باستان رومیان و یونانیان که رسدمی روشن نار به فوق بح  از
 دولتژی  مقژام  از سوءاستفاده عنوان به سیاسی فساد از روشنی و واضح فهم
 از نگرانژی  در معاصژر  نژاظران  بژا  و انژد  داشته خصوصی منافع کسب برای
 نیسژت  معنا بدان این اما. اند داشته اشتراک اختالس و اخاذی خواری، رشوه
 در ها آن های ظرفیت. بود سازگار یا و یکپارچه موضوع به ها آن نگرش که

 یکمی و بیست قرن بح  یک مانند فساد اشکال شناسایی و درست تمایز
بژوده   عمل و تئوری در اخالقی ابهام از زیادی سیاسی دارای مقدار فساد از

 .است
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 ها و ا  اع فساد سیاسی در ی  ان و روم زمینه

 هژای  فرصژت  بژا  کژه  داشژتند  یعیوس های سا ریدیوان آتن هم و رم هم
 شژد،  پایتخژت  آتژن  ازآنکژه  پژس  بژود  همراه استفادهوءس برای توجهی قابل
 همین تقریباً. زد تخمین نفر هزار 51 حدود را آن کارمندان جمعیت ارسطو
 .داشت وجود میالدی چهارم قرن رمِ در مقدار

 سیاسژی  و حقوقی هاآن از یکی. هستند دخیل فساد در بسیاری عوامل
 ازای در قضژایی  مقامژات  یونان در میالد از پی  چهارم قرن حدود در. بود

 درآمژد  افژزای   وسوسژه  بنژابراین  و کردنژد نمی دریافت پولی خود خدمات
 حقژوقی  نیژز  سیاسژتمداران  بژه  صژورت  همین به .است بوده با  شخصی
 انژدکی  مبلژ   گذاریقانون مجلس اعضای مانند برخی به. شد نمی پرداخت
 کژه  ازآنجژایی . کنند جبران را خود کاری سفرهای هزینه تا شد می پرداخت
 ثروتمنژد  مسژتقالً  بایسژتی  سیاسژتمداران  نداشژت،  وجود دستمزدی تقریباً
 گژردآوری  هژا  آن از یکی که داشتند توجهی قابل های هزینه ها آن. بودند می

 یژک  .باشژند  داشژته  را موقژع  به و درست اطالعات همواره تا بود اطالعات
 یژا  و وکژار  کسژب  امژور  انجژام  یا زیردستان تربیت برای پول به ستمدارسیا

. اسژت  داشژته  نیژاز  است کرده می کار دولت برای که مدتی در خود مزرعه
 تکمیژل  بژرای  را هژدایایی  هژا آن از برخی که نیست تعجب جای بنابراین
 .باشند پذیرفته خود درآمد

 از ای نمونژه  اولیژه  یهژا  سال در رم رومی، نویسندگان از برخی گفته به
 قبژل  993 تا 511)  پولیبیوس. است بوده بوروکراتیک درستکاری و تمدن

 مفیژدی  تولیژدی  فعالیت هیچ کارتاژ در که نویسد می مثال برای(  میالد از
 چیز هیچ رم در که درحالی شود، می ردوبدل رشوه راحتی به و شود نمی انجام
 هژای  روش طریژق  از شخصژی  منژافع  کسب یا رشوه دریافت از آورتر شرم

 درواقع،. است بوده بینانه خوش ارزیابی این رسد می نار به .نیست نامناسب
 جمهوری برای مهم بسیار مشکل یک انتخابات در رشوه آتن، با مقایسه در
 .اسژژت  شژژده مژژنعکس دوره آن ادبیژژات در آن از شژژکایت و بژژود روم
 پژونتیفکس  سژت پ سژزار  ژولیژوس  کژه  اسژت  شژده  گزارش مثال، عنوان به
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کژاتو   دیگژر  درجژایی  و اسژت  آورده دسژت  به رشوه ازطریق را ماکسیموس
 .است کرده را خریداری دخترش شوهر انتخابات رأی گوید می

 فسژاد  دیگژر  انژواع  از بسیاری مانند انتخابات، در رشوه رسدمی نار به
 آمژده  وجژود به آن با ارتبا  در غیررسمی شغلی که تاحدی بود شده عادی
 وجژود  بااین. گفتند می دیویزرس بود رشوه توزیع مسئول که کسی به و بود
. بود هانوشته از بسیاری موضوع و داشت زیادی اهمیت بودن اخالقی هنوز
 رأی خریژدوفروش  از جلوگیری برای قانون اهمیت بر سیسرون مثال برای
 کژه  ددا ارائه روم سنای به را ها هزینه تعدیل قانون و داشت ای ویژه تأکید
 هژا  آن های هزینه کردن محدود و نخبگان اشرافی زندگی تعدیل آن هدف
 .بود هدایا دادن برای

 

 

 

 

 

 

  حمایت

 حکومژت  چگژونگی  درمژورد  وا  هژای  آرمژان  از پژر  روم ادبیژات  و حقوق
 بژه  رسژیدن  برای روم سیاستمداران که است آن واقعیت اما است، نخبگان

 ثروتمنژدان،  حمژایتی،  شژبکه  از هاسژتفاد  بژه  مجبژور  خژود  هژای  طلبی جاه
 عامژل  یک بنابراین. اند بوده بالغت و فصاحت و ناامی افتخار دولتمردان،

 ایعژده  درواقژع، . اسژت  بژوده  حاکم طبقه برای کاری انجام توانایی مهم،
 .اند حمایتی بوده شبکه گرفتن نادیده توانایی کمی
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 کژه  گویژد  می ما به سیسرون شوند، می انجام چگونه امور کهاین از جدا
 یک تصدی کاندید که کسانی آن: است روشن بسیار دولتی مقامات وظایف
 به موظف فرد که باشند داشته یاد به را افالطون قانون باید شوند می شغل
 یژا  حژزب  یژک  منافع خاطر به نباید و است دولت و عمومی مصالح رعایت
 عنصژر  یژک  عنوان به صورتاین غیر در که کند خیانت بقیه منافع به گروه

 کژه  شژواهدی  حژال  بژااین . شژود  مژی  معرفی مدنی خدمات برای خطرناک
 وجژود  باشژد،  حمایژت  شژبکه  موضوع به یکپارچه نگرش یک دهنده نشان
 بژرای  تعژامالتی  آوردن وجژود  بژه  آیا اینکه درمورد زیادی ابهامات و ندارد

 .دارد وجود خیر یا است بوده قبول قابل حمایتی شبکه گسترش

 ایمکالمژه  یونانی مورخ گزنفون. بود گونه همین به شرایط نیز ونانی در
 گویدمی گالوکن به سقرا  آن در که کندمی نقل گالوکن و سقرا  بین را
 اضژافه  بالفاصژله  و «نیست سیاست از تر شریف جهان در طلبی جاه هیچ»
 از جژدا  حکژومتی،  منصژب  یک آوردن دست به مزیت بهترین» که کندمی

 .«است دوستان به کمک برای بیشتر توانایی آن، افتخار

 اختالس و اخاکی

 سژال  در. اسژت  بوده معمول بسیار کالسیک ادبیات در اخاذی هایگزارش
 شژهر  فرماندار ( Aemilius Scaurus)  اسکاروس آمیلیوس میالدی 53

 بژه  آن قدمت که سخنرانی متن در. شد محکوم و متهم اخاذی به ساردینا
 تئودوزیژوس  امپراتژور  از(  Libianus) لیبیژانوس  رسژد، مژی  میالدی 719

(Theodosius) مردم از که افسرانی علیه را قوانینی تا کند می درخواست 
 باپتیست جان لوقا انجیل در. درآورد اجرا به کنندمی اخاذی نشین مستعمره

 هژا  آن بژرای  ازآنچژه  بیشژتر  کژه  دهژد  مژی  اندرز رومی مالیاتی مأموران به
 از و باشژند  راضژی  خژود   حقژوق  و از نگیرنژد  پول مردم از است هشد تعیین
 مردم با اسژتفاده از خشژونت و یژا اتهامژات نادرسژت      از پول گرفتن زور به

 .کنند خودداری

 داشت تمرکز تری گسترده صورت به فساد موضوع روی بر اگرچه ارسطو
 و شد می محسوب او برای مهم دغدغه یک نیز خواری رشوه و اختالس اما
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 بژه  و شژوند  مژدیریت  ای گونژه  به باید ها ایالت همه که است کرده تصریح
 مناژور بژه  او بنابراین. بگیرند رشوه نتوانند قضات که شوند قانونمند نحوی

 توصژیه  را شژفاف  مالی سیستم یک عمومی اموالمیل وحیف از جلوگیری
 روندانشه عمومی مجمع در درآمدها و مالی انتقال و نقل آن در که کندمی

 از نیژز  سیسژرون  .شژود  برداری نسخه مختلف های حساب از و شود مطرح
 از زیژادی  تعژداد  مسژئول  را هژا  آن و بژود  شژاکی  یونانی قضات میان فساد

 لیسژژانیاس سژژناتور درجژژایی او. دانسژژت مژژی جامعژژه درون هژژای اخژژتالس
Lysanias سژرزن   کژرد  مژی  استفاده جمهوری اموال از ازحد بی  که را 

 و کنژد مژی  جعژل  را خژود  هژای هزینژه  او کژه  کنژد  مژی  ادعا و تاس کرده
 کژه درحژالی  است رفته مأموریت به برده نه با که کندمی ادعا مثال عنوان به
 .است بوده او با برده یک تنها

 و امپراتژوری  وسعت و بود نیز روم مشکل عمومی اموال میلوحیف اما
 تحژت  مصر در که کمیح در. کردمی تشدید را آن حکومت مرکز از دوری

 اسژت  شده تالش است صادرشده میالدی 33 دسامبر ماه در روم حاکمیت
 سفرهای کارگزاران و هاحسابداری در ساختگی هایهزینه لیست ارائه از تا

 افژزای   برابر چند اقدامی چنین مجازات و شود جلوگیری امپراتوری داخل
 .یافت

 رش ه 

 ناژر  در فسژاد  شژکل  تژرین  رایژج  و بژدترین  عنژوان  بژه  رشوه رم و آتن در
  سیسژتم،  دو هژر  در کژه  اسژت  این است توجه قابل آنچه. است شده گرفته
 از کژه  شژواهدی  .اسژت  بژوده  حقژوقی  و محژور  قژانون  و نهادی ها حلراه

 اجژرا  کژه  هژای  نمایشژنامه  همچنین و ها دادگاه در ایرادشده های سخنرانی
. اسژت  بژوده  رایژج  آتژن  در خژواری  رشژوه  که دهد می است، نشان شده می

 سیاسژی  سژطوح  تمامی: گوید می Claire Taylorتیلور کلر که طور همان
 تژرین  کوچژک  تژا  سژخنوران  ترین مهم از است؛ بوده فساد از مشحون آتن

 .انتخاباتی نهادهای
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 تراکیژه  شژهر  اهالی میان در که کندمی اشاره Thucydides توسیدید
Thracians به کهاین مگر بود غیرممکن قریباًت چیزی هر آوردن دستبه 

 داده رشژوه  سیاسژتمداران  بژه . شژد مژی  داده ایهدیه سیاستمداران از یکی
حتژی در   .ندهنژد  انجژام  کژاری  هیچ یا و دهند انجام را کاری هر تا شد می

شد تا تأیید کنند که به فژردی   مواردی به کاهنان معبدِ دلفی رشوه داده می
 رشژوه . معبد، سروش غیبژی رسژیده اسژت    در رابطه با موضوعی خاص در

 به و شهرها ویرانی ها، ارت  حرکت و صلح، جنگ کننده تعیین توانست می
 ناژر  بژه  اگرچژه  .باشد ها ملت سرنوشت کننده تعیین حتی سفرا فساد خاطر
 امژا  بژود،  شده عجین یونانی زندگی های جنبه تمام با خواری رشوه رسد می

 توان نمی چراکه کرد، تعیین را سیاسی فساد ابعاد که است غیرممکن تقریباً
 اهژداف  بژرای  سیاسژی  مخالفژان  توسژط  کژه  اتهامژاتی  از را واقعژی  فساد

 منژابع  بژه  اگر اما .کرد تفکیک کردندمی وارد رقبا دیگر به خود استراتژیک
 .اند بوده دور به خواری رشوه از آتنی سیاستمدار چند تنها کنیم، اعتماد ادبی

 تژر  بژزرگ  نیژز  رشژوه  مشژکل  شد، می تر گسترده و تر غنی هرچقدر روم
 حتی .رسید زیادی مبال  به و شد نهادینه جمهوری دوران اواخر در. شد می

 -بودنژد  قبایژل  براساس ها آن از بسیاری که - ای یافته سازمان های انجمن
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 سیاسژی  بلندمژدت  نتژایج . آمدنژد  وجژود بژه  ارعژاب  و تهدید اخاذی، برای
 بود شده توجه قابل بسیار میالد از قبل شصت و پنجاه هده در خواری رشوه
 وجژود بژه  باعژ   رشژوه  دادن بژرای  موردنیاز عایم استقراض که صورتی به

 از یکژی  و بژود  شده اشراف درمیان سیاسی ثباتیبی و مالی ثباتیبی آمدن
طژور کژه گفتژه     بژود و آن  اساسژی  قانون به ایمان دادن دست از آن نتایج
د یل اصلی جنگ داخلی در روم بین سناتورها و سرداران شود یکی از  می

 .ناامی روم، سزار، کراسوس و پومپه بود

 رش ه یا هدیه؟

 فساد از تعریف یک از یونانی، بیشتر و رومی جوامع که داشت خاطر به باید
 را فساد از ادراک چهار حداقل John T. Noonan نونان تی جان .داشتند

 تعریفژی . بود متعالی اخالق از ناشی که تعریفی: دشمار برمی جوامع این در
 کژه  تعریفژی  و بژود  اجرایژی  قانون از تعریفی. بود شده نوشته قانون در که

 برخورد برای استانداردی چه که شود روشن تا است نیاز. بود عرف از ناشی
 تشژخیص  آتژن  و رم در. شژود  گرفتژه  کارهب باید رشوه از خاص نوع هر با

 چهژار  هژر  کژه  دهژد  مژی  نشان شواهد و بود سخت واقعاً گریکدی از ها این
 در که شده اشاره یونان در.است گرفته می قرار مورداستفاده زمان هم تعریف
 مجژازات  رسژمی،  قژوانین  از تربخشنده عمومی افکار شرایط، و موارد اکثر

 تیلژور  که طورهمان. است بوده فیلسوفان و خطیبان هایسخنرانی سخت،
 اسژت؛  بوده قبول قابل تاحدی سیاسی های مقام از بردن بهره ندکمی اشاره
 .گرفت نمی قرار تأیید مورد کامالً اگرچه

 محاکمژه  نژام  بژه  خژود  اثر در Hypereides هیپریدس که طور همان
 داشت را ویژه حق این خود، اختیار به دادگاه اگرچه کند، می اشاره دموستن

 ولژی  کند، مشخص را رسمی پست یک از برداری بهره محدوده و دامنه که
 بلکژه  باشد، داده را کاری چنین اجازه ها آن به قانون که نبود معنا بدان این
 عبارتی به. داد می را کاری چنین اجازه که بود شما سخاوت و مالیمت این

 قژانون  امژا  را؛ دیگژری  چیژز  عژرف  و سژنت  و گفژت  می را چیز یک قانون
 .بود گذاشته باز را سنت از استفاده راه طورکلی به
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 و رشژوه  معنای گاهی توانسته می اجتماعی رفتار این که آید می نار به
 گژاهی  خژواری رشژوه  کژه  است معنی این به این بدهد، را هدیه هم گاهی
 آوردن وجژود به برای شده نهادینه اجتماعی عمل یک هدیه تبادل  عنوان به

 شژده مژی  گرفتژه  ناژر  در اجتماعی وابستگی و همبستگی متقابل، تعهدات
 حلقژه  یژک  شژد؛ می محسوب اجتماعی بافت از بخشی آتن در هدایا. است

 .متمدنانه رفتار زنجیره از اساسی

 در رشژوه  و هدیه درمورد وضعیت این که رسد می نار به هرصورت، در
 متژون  از تژوجهی  قابل میزان طرف ازیک. است مبهم بسیار کالسیک دوره

 صژحبت  رشژوه  دربژاره  کژه  بینیممی را یحقوق و اخالقی فلسفی، تاریخی،
 نقژ   و اسژت  داشژته  ادامه دادن هدیه که بینیم می زمان هم ولی اند، کرده
 مشکل. است کردهمی ایفا اقتصادی و سیاسی اجتماعی، روابط در را مهمی
 معمژو ً  و اسژت  بژوده  قژانون  با تضاد در اغلب عرف و سنت که است این

 .است بوده آن نقض برای توجیهی

 از یکژی  و تاری  طول های تمدن ترین پیشرفته از یکی است ممکن رم
 کژرد  ادعا توان نمی اما باشد؛ بوده مدرن دیوانسا ری و حکومت پیشگامان

 در کژژه را عمژژومی مژژدیریت اخژژالق از واحژژدی نژژوع باشژژد توانسژژته کژژه
 یژک  و شژفافیت  صژداقت،  بر و هستیم آشنا آن با پیشرفته هایدموکراسی

. باشد داده ارائه را است استوار خصوصی و عمومی منافع ینب مشخص مرز
 امکژان  اخالقژی،  چنژین  بژه  شژدن نزدیژک  برای خود هایتالش در حتی

 موانژژع بژژا مواجژژه در و وسژژیع امپراتژژوری یژژک سراسژژر در را آن برقژژراری
 .است نداشته گوناگون شناختی جامعه

 گیری  تیجه

 باسژتان  رومیژان  نه و نانیانیو گفت که نه توان که مالحاه شد، نمیچنان
 درک هژا  آن از برخژی . نداشژتند  خصوصی و عمومی منافع از درستی درک
 خژود  قانونی وظایف از ها آن اغلب که گفت توان نمی. داشتند آن از درستی

 بژود  عرف و عمومی افکار این فقط. بودند اطالع بی اخالقی دستورات از و
 ها آن که رسد می نار به دیگر عبارت به. شد می سؤاستفاده آن از معمو ً که
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 یژا  سژاده  خیلژی  امژا  شژود؛  انجژام  بایژد  چیژزی  چژه  که دانستندمی اغلب
 برخژی  آنچژه  رو، ازایژن  .بدهنژد  انجام را آن توانستند نمی یا و خواستند نمی
 یژک  بژین  اخژتالف  شژاید  کنند،می بیان فساد مفهوم یک فقدان عنوان به

 طژرف  از ضژرورت  و طلبژی  فرصت عرف، و طرف ازیک قانون و کلی اصل
 .باشد دیگر

 

 

 

 
 



11  همه باهم علیه فساد 



 

 

 

 ت ان آم زش داد؟ آیا مبارزه با فساد را می

 فساد با مبارزه مطالعات مدیر هلمر النا با مصاحبه

(MACS )فساد با مبارزه المللی بین آکادمی در 

(IACA) 
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 ادفسژ  بژا  مبژارزه  المللژی  بژین  آکادمی در ضدفساد مطالعات مدیر هلمر، النا
 قزاقسژتان،  کشورهای در فعالیت باسابقه باتجربه وکیل یک و حقوق استاد
 آثژاری  نویسژنده  و کارشناس یک همچنین او. است متحده ایا ت و روسیه
    دعژاوی  وفصژل  حژل  و المللژی  بژین  تجژارت  و فساد با مبارزه هایدرزمینه

 آمریکژا  وکژالی  کانون بخ  مشترک ریاست هلمر خانم. است المللیبین
. است بوده دار عهده سال سه مدت به را المللی بین فساد با مبارزه کمیته در
 .است ییل دانشگاه حقوق دانشکده التحصیل فارغ وی

 المللیبین آکادمی ضدفساد مطالعات مدیر شما هلمر، خا م -

 این با است ممکن که کسا ی برای. هستید فساد با مبارزه

 کای  و چرا. بگ یید آن م رد در بیشتر  باشند، آشنا آکادمی

 چیست؟ آکادمی هدف و شد شروع

 که است المللی بین سازمان یک فساد با مبارزه المللی بین آکادمی -
    در موجژژود هژژای کاسژژتی رفژژع بژژه کمژژک بژژرای 5199 سژژال در

 توانمندسژازی  و فساد با مبارزه زمینه در عملی و علمی هایزمینه
 بژا  المللژی بژین  سازمان یک آکادمی این. آمد وجودبه کارشناسان

 سراسژر  از نفژر  میلیژارد  5 از بژی   که است مؤسسان هیأت یک
 بژرای  آموزشژی  نهژاد   یک همچنین و کنند می نمایندگی را جهان
 .است کارشناسان تعامل و فساد ضد تجارب از استفاده

 است؟ ب ده ص رت چه به ها ساا این ط ا در آن تکام  -

 آمژده  وجژود بژه  کژه  است الس پنج تنها آکادمی این. سریع خیلی -
 311 از بژی   همچنژین  و عضو 77 دارای حاضر درحال اما است،
 برنامژه  ایژن  بژر  عژالوه . است جهان کشور 931 از التحصیل فارغ

   هژای برنامژه  شژده،  آغژاز  5195 سژال  در کژه  ضدفسژاد  مطالعات
 مژا . اسژت  کرده سازیرشیاسف و پیشنهاد را متعددی آزاد نامثبت
 درخصژوص  جمعژی  اقژدام  زمینژه  در 5197 سال ات داریم نار در

 و کنژیم  انژدازی  راه ارشژد  کارشناسژی  دوره یژک  فسژاد  بژا  مبارزه
 دکتژری  برنامه یک اندازی راه توسعه روی بر کار درحال همچنین

 تطبیقژی  و ضدفساد هایآموزش برای زیادی تقاضای. هستیم نیز
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 ارائژه  را ای شده تثبیت برند زمینه این در آکادمی این و دارد وجود
 .است داده

 خا م. بگ یید برایمان ضدفساد مطالعات ارشد دوره درم رد -

 باردم  لذت فساد و تجارت کالس آخرین از واقعاً من هلمر

. هساتم  کاالس  ایان  باه  شاما  دوبااره  پی ستن مشتاق و

 خ ا ندگان با را آن مطالب برخی  دارد اشکالی اگر بنابراین

 باه  مایا   هاآن که تمهس مطمئن من. بگذارید اشتراک به

 .هستند بر امه این درباره بیشتری مطالب شنیدن

 دوساله دوره یک ضدفساد مطالعات ارشد کارشناسی مدرک برنامه -
 درس کالس از ترکیبی که است ای حرفه کار برای فرد منحصربه

  کژه  است آموزشی پودمان هفت دارای. است دور راه از آموزش و
 شناسژی، جامعژه  سیاسژی،  علژوم  مانند مختلفی زوایای از را فساد

 .دهژژد مژژی قژژرار موردبررسژژی غیژژره و تجژژارت حقژژوق، اقتصژژاد،
. هسژتند  جهژان  سراسژر  از کلمژه  واقعژی  معنای به ما دانشجویان
 و ایحرفژه  افراد از ایگسترده طیف و است سال 73 سن متوسط
 قضژائی،  دولژت،  چژون  مختلفژی  های بخ  تمام از ای حرفه نیمه
 غیردولتژی،  هژای  سژازمان  المللژی،  بژین  هژای  مانساز وکار، کسب
      موجژب  تنژوع  ایژن . دهنژد  مژی  تشژکیل  را غیژره  و نگاری روزنامه

 درس کژالس  از خژارج  و داخل در جذابی تعامالت آمدن وجودبه
 .است شده

 داد؟ آم زش ت ان می را فساد با مبارزه شما  ظر به بنابراین -

 و دهد؟ می  فقیتم برای را امید بیشترین شما به چیزی چه

 چیست؟ شما رویپیش چالش ترین بزرگ

 را فسژاد  با مبارزه توانید می شما البته، .است مهم سؤال یک این -
 و ایژم  آورده گژردهم  اینجژا  در را هژا  بهتژرین  ما و دهید آموزش
  مبسژدروف،  گژراف  یوهژان  جانسژتون،  مایکژل  چژون  کسانی
 مژا  دائمژی  اناسژتاد  از نمونه چند تنها کاس دراگو خان، مشتاق
 ایعمده تغییرات موفقیت با که کارشناسانی از یادگیری. هستند

 را فسژاد  با مؤثر مبارزه چگونگی توانند می و اند آورده وجودبه را
 از بسژژیاری  مژژن. اسژژت پربژژار العژژاده فژژوق دهنژژد، نشژژان
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 کشژور  به بازگشت در که ام دیده را آکادمی این آموختگان دان 
 مبژارزه  در خود مردم برای را مهمی اماتاقد خودشان سازمان و
 .اند داده انجام فساد با
 ما هدف. نیست هدف یک خود خودی به عملی تجربه و دان  اما 

 آن در که محیطی است، فساد با مبارزه در فعال جامعه یک ایجاد
 یک یا و کالسیهم یک با و بردارید را تلفن گوشی توانید می شما

 و کمژک  و کرده صحبت جهان از گردی طرف در دانشگاه مدرس
 هژم  و خطرناک اغلب فساد با مبارزه کار چراکه بگیرید؛ پشتیبانی
 .است فرسا طاقت
 دانشجویان موفقیت موفقیت، میزان ترینبزرگ شخصاً، من برای
 کژه  فعلی ضدفساد مطالعات دانشجوی یک. است برنامه خود و ما
 به است، شده حصیلالت فارغ جهان های دانشگاه بهترین از یکی از

 بهتژژرین آکژژادمی هژژای آمژژوزش کژژه گفژژت گذشژژته مژژاه در مژژن
 او کژه  گفژت  دیگژر  یکی ،ام داشته حال تابه که است های آموزش
 بژود  کرده نام ثبت آکادمی در پی  سال ده کاش که کرد می آرزو
 موفقیژت  یژک  ایژن  .اوخطژ  آزمژون  بژا  یادگیری از جلوگیری برای
 دانشژجویان و  بژرای  ال چژ  تژرین  بژزرگ  کژه  طژور  همژان .است
 برنامه در طول هایشان درآموخته اجرای MACS التحصیالن فارغ
 .است دشوار بسیار اغلب که است خودشان های محیط

 

 

 

 

 

 



 

 : پرو ده ویژه

 عملیات شکار روباه

 چینبا فساد در یین مبارزهتر گسترده گاهی به 

 

 



11  همه باهم علیه فساد 

لرد »این حکم مشهور  .«و قدرت مطلق، فساد مطلق آورد یمقدرت فساد »
مثالی  تواند یمفیلسوف انگلیسی قرن نوزدهم در هر برهه از تاری  « آکتون

مثال قرن بیست و یکمی این جمله معروف نیز جمهوری خلق . داشته باشد
ایستادن بر قله رشد اقتصژادی جهژان تنهژا نتیجژه آزادسژازی      . چین است

اقتصاد روی دیگژری   یها دروازه شدن باز. نبود 9173اقتصاد چین در سال 
هم داشت و آن بافته شدن فرشی از فساد اقتصادی در این کشور است که 

داشژته   اش ندهیآعواقبی برای  تواند یمشکافتن رج به رج آن و بافت از نو 
خالی از لطژف نیسژت و    یا مبارزهچنین  یها وهیشآموختن  حال نیباا. باشد
 .آموزنده باشد تواند یم

 «و ببرها ها مگ »علیه  دمیدن شیپ ر  نگ

پایان شژوکه   5195هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در نوامبر 
خلژژق چژژین در  جمهژژور ریژژیس، «شژژی جژژین پینژژگ»داشژژت  یا کننژژده

جوش رسیده و اگژر   اش هشدار داد که فساد در کشورش به نقطه سخنرانی
حژزب  رود اعتماد مردم بژه   به آن توجهی نشود اولین چیزی که از بین می

قبژل از  « شژی ». رود آخر این خود حزب است که از دست می است و دست
ببرها و »جمهور شود، بارها اعالم کرده بود که قصد دارد علیه  رییسکه  آن

اند و از آبی کژه خودشژان    یی که تیشه به ریشه اقتصاد چین زده«ها مگس
 .گیرند وارد عمل شود اند ماهی می آلود کرده گل

هژا بدهنژد امژا فژرق      فرادی بودند که از این قبیل وعدهپی  از او هم ا
کمپین مبارزه با »دیگر افراد این بود که رسماً اعالم کرد  با« شی»اساسی 

پس بود که گردباد مبارزه علیه تمژامی   ازآن« فساد شروع به کارکرده است
« هژا  مگس»باشند تا « ببرها»که  های آن درشت افراد حزب در چین، از دانه

 . راد رده پایین حزب باشند، وزیدن گرفتکه اف

این بود که او با ایژن  « شی»تندباد اولیه انتقادها علیه این شیوه مبارزه 
حتی اگر ایژن  . شمشیر دو لبه قصد کنار زدن مخالفان خود در حزب را دارد

 حژزب  درنقد هم تژا حژدودی درسژت باشژد بایژد گفژت کژه مخالفژان او         
همژواره بژا ایژن توجیژه کژه      « جین پینگشی »ها هستند و  فاسدترین آن
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هژای  را   منتقدان را بسته و برنامه دهان« مشروعیت حزب درخطر است»

کمیسژیون  »طور مستقیم تحژت ناژارت    این کمپین به.پی  رانده است به

های  کند و در مواقع لزوم از کمک حزب کار می« مرکزی بازرسی انضباطی
ونژگ  »این کمپژین   رییس. شود سازمان امنیت ملی چین نیز بهره مند می

های مالی  تر به خاطر فعالیت مداری است که در چین بی  سیاست« گیشان
زمان یکی از هفژت اعضژای کمیتژه     او هم. شود اش شناخته می و اقتصادی

که این کمپین یژک سژازمان    ازآنجایی. مرکزی حزب کمونیست نیز هست
خژاطر رونژد کژار    وابسته به حزب است صالحیت قضایی ندارد بژه همژین   

قضایی  یها ارگانگونه قرارگرفته که پس از پایان تحقیقات مدارک به  این

 .مربو  فرستاده شود تا از آن طریق افراد تحت تعقیب قرار بگیرند

  خستین قربا ی

، معژاون  «لی چون چنژگ »این کمپین اخراج ناگهانی  بار آت اولین هدف 
یعنی تنها چند هفته بعد از  5195چین بود که دسامبر « سیچوان»حزب در 

هژای تحقیقژاتی بژه     ازآن دسژته  پژس . اعالم آغاز به کار کمپین انجام شژد 
. های جیانگشی، مغولستان داخلی، چنگ کینگ و هوبئی اعزام شدند استان

شماری از مقامات محلژی از دفژاتر کژاری     در این مرحله تنها تعداد انگشت
بود « جیانگشی»سترده استان ناگهان خبر کشف فساد گ. خود اخراج شدند

نفژر از   91کشژف   ندر اثژر ایژ  . که شوک اولیه اما مورد انتاار را وارد کرد
هایشان برای بررسی  مقامات محلی و معاون فرماندار اخراج شدند و پرونده

 .تر به دادگاه ارجاع شد بی 
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 و زلزله بزرگ سیاسی« ژو ی  گ کا گ»محاصره 

های  به  تری که ریشه شد، فساد بی  د هم زده میآلو هرقدر این برکه گل
به همین خاطر در نیمژه  . زد رسید، بیرون می می 9173اصالحات اقتصادی 

، «ژو یونگ کانگ»یک کمیته مجاز برای بررسی عملکرد  5197دوم سال 
سازمان  رییسعضو سابق کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب کمونیست و 

شیوه نزدیک شدن به ژو با کنار زدن . شد امنیت داخلی این کشور تشکیل
و اخراج کردن و دستگیری افرادی بود که به هر ترتیبژی بژا او در ارتبژا     

مدیر اجرایی سابق شرکت « جیانگ جمین»مقامات ارشد سیچوان، . بودند
نفت چین و معاون سابق وزیر امنیت ملی که بژا ژو یونژگ کانژگ ارتبژا      

ضربه سختی « جیانگ جمین»سقو  . دنزدیکی داشتند همگی اخراج شدن
به این عضو سابق زد؛ چراکه او دوستی نزدیکی با ژو داشت و همین ثابت 

همژان  . کرد تا دستگیری ژو یونگ کانگ راه زیادی باقی نمانده اسژت  می
نگژاری   کژه سژایتی غیررسژمی بژرای روزنامژه     « جیای شین»زمان سایت 

های  شژود   گیر نوشته دامنکه تی  سانسور  تحقیقی در چین است بدون آن
کژ  سژفید ژو یونژگ     سژه دسژت  »ای با عنوان  یک ویدئو به همراه مقاله

 .کانگ، منتشر کرد

این پرونده با شرح ریز اتهامات ژو از دست داشتن پسژران او در فسژاد   
او پس از بازنشستگی و اخراج از حژزب عاقبژت در   . اقتصادی پرده برداشت

هژم چژون    جژرایم وارد شد و در مقابژل   به دادگاه محلی چین 5195ژوئن 
حکم حبس ابد « خواری، سوءاستفاده از قدرت و افشای اسرار دولتی رشوه»

ژو یونگ کانگ در دادگاه خود کژه نژه در پایتخژت بلکژه در شژهر      . گرفت
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مژن  »: صورت غیرعلنی برگزارشده بود در فرصت دفاع گفت به« تیانجین»
که در اساس درسژت اسژت قبژول     شده از طرف دادستان را اتهامات مطرح

 .«کنم دارم، به گناهان خود اعتراف و اظهار ندامت می

مطابق با کیفرخواست، عموم اتهامات او مربژو  بژه زمژانی اسژت کژه      

 .کار بوددر شرکت نفت چین مشغول به« جیانگ جمین»عنوان معاون  به

هژای فسژاد اقتصژادی در دیگژری      دور جدید بررسی 5197نوامبر سال 
های چین هم چون شانشی، جیلین، یوننان، آنهویی، هونان و کوانژگ  شهر

های  ، وزارت بازرگانی، و شرکت«شینهوا»دونگ، و همچنین در خبرگزاری 
در ایژن مرحلژه از   . آغژاز شژد  « سژه دره »وسژاز سژد    دولتی ناظر بر ساخت

پس از افشای . اتفاق افتاد« شیانشی»تحقیقات درام اصلی سیاسی در شهر 
بژا ی   چهژار نفژر از اعضژای رده    5193حقیقات در ابتژدای سژال   نتیجه ت

هژای چینژی از    رسانه. سرعت اخراج شدند شورای حکام حزب کمونیست به

 .یادکردند« زلزله بزرگ سیاسی»این واقعه با عنوان 
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 سق ط چهار ببر گرسنه

کمیته مبارزه با فساد دربژاره فرجژام کژار ژو یونژگ      که سکوت نادر آن زم
انده بود ناگهان خبر اخراج ژنرال کشکار عمومی را به سمت شایعه کانگ اف

 ریژیس  بیژ ناعضو سابق دفتر سیاسژی حژزب کمونیسژت و    « شو ژایهائو»

 .منتشر شد 5197تا  5113های  کمیسیون مرکزی ارت  در سال

ترین جرم او این بود که بژرای تبلیغژات بژه برخژی افژراد رشژوه        بزرگ
یردستان او در ارت  درباره نحوه کژار او بژه   یکی از ز. پرداخت کرده است
روش کار ژنرال بژرای انجژام کارهژا و انتخژاب افژراد      »: محققان گفته بود

در قژدم دوم  . گونه است که ببیند اول طرف حساب  چه قدر پژول دارد  این
در مرحلژه  . شژد  های  امتیاز ویژه قائل مژی  وخوی  او برای نزدیکان و قوم
ت تکیه کند تا از کار کردن بژا آن شژخص حژس    سوم هم باید به احساسا

 «.این قسمت بدترین قسمت کاری با ژنرال بود. خوبی داشته باشد

با ترین رتبه ناامی بود که تا آن زمان پای  در پرونده « شو ژایهائو»
هژای   گژزارش  براساس. فساد اقتصادی گیر کرده و از حزب اخراج شده بود

 اش مثانژه ارت  که برای درمان سژرطان  ساله  79شده بعدی، ژنرال  ارسال
از بسژتر   5193به بیمارستان ارت  در پکن رفته بود مجبور شد در مژارس  

 .تژژر روانژژه زنژژدان شژژود  بیمژژاری بلنژژد شژژود و بژژرای تحقیقژژات بژژی   

، ششمین «هو جینتائو»مشاور ارشد « لینگ جیوها»نوبت  5193در دسامبر 
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تحقیژق فسژاد    هیژأت ری جمهور خلق چین بود که در تژور مژاهیگی   رییس
دستگیری او نیز همانند ژو یونگ کانگ بژا دسژتگیری   . اقتصادی گیر کند

پس از دسژتگیری مشژخص شژد کژه او     . اطرافیان و محاصره تسهیل شد
از مقامژات بژود کژه در اسژتان شانشژی       یا دسژته پدرخوانده شبکه مخفی 

 .کردند فعالیت می

مبژارزه بژا فسژاد    ببژر بزرگژی بژود کژه کمپژین       نیچهارم« سو رانگ»
. اتفاق افتاد 5195اخراج رسمی او از حزب در سال . اقتصادی شکارش کرد

دنیادیده ساخته بژود کژه    مدار استیسزندگی طو نی سیاسی سو از او یک 
امژا   ،عهژده بگیژرد  رهبری حزب را در سه استان چین بژه  یخوب بهتوانسته 
هژای   ر میانژه سژال  زیر نار سژو رانژگ د   شده انجامهای غیرقانونی  فعالیت
در استان جیانگشی دلیل اصلی سقو  او از مرتبه بژزرگ و   5197تا  5117

 .بود اش یاسیسبلند 

 آن مرد با داس آمد

شژی  »که به شروع ریاست جمهوری ها بعد مورخان تاری  چین زمانی سال
در چژین یژاد   « شکافنده روندها»عنوان  برسند احتما ً از او به« جین پینگ

کژه از یژک    جژای آن  که به ریاست جمهوری رسید بهاو زمانی. دد کرنخواه
در اقتصاد چین که فساد هم بخشژی از آن   آور سرسامروند طبیعی در رشد 

اقتصادی کشورش به راه انژداخت کژه    درصحنهجنگی را  ،بود استفاده کند
  صژلیبی مقایسژه    یهژا  جنگبرخی نتایج احتمالی آن را برای چین با نتایج 

پی  از او نیز سودای این مبارزه را داشژتند امژا    یها دولتدرواقع  .کنند یم
بژرای ایژن مبژارزه برداشژت شمشژیر      « شژی جژین پینژگ   »شمشیری که 

 .برای اقتصاد چین به ارمغان آورد یوبرهم درهمبود که نتیجه  یتر برنده

 توانژد  یمژ برخی از ناظران خارج از مرزهای چین معتقدند که این کژار  
های غیرقژانونی شژود و اقتصژاد پررونژق آن را رنژگ و لعژاب        مانع فعالیت

سیاسژی   یهژا  نیدوربژ گروه دیگر هم که این حرکت را بژا  . بهتری ببخشد
معتقدند که برخژی از ایژن برخوردهژای خشژن بژرای حفژظ        کنند یمرصد 

از نقشی که فساد در  ها ینگراناین . مشروعیت، حزب کمونیست  زم است
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 استاد دانشگاه« بن هیلمن». ردیگ یمسرچشمه  ایجاد رشد اقتصادی داشت
 یخژوب  بژه  (Patronage and Power) «حمایژت و قژدرت  »در کتژاب  

 .نشان داده که فساد در رشد اقتصادی چین چه نقشی داشته است

شژبکه حمژایتی درون کشژور     واسژطه  بژه که فسژاد اداری   سدینو یماو 
یلمن در کتژاب   هژ . روند امژور اقتصژادی را تسژهیل کنژد     تواند یمچگونه 

 یکار روغنبوروکراسی ناکارآمد را  یها چرخحمایتی  یها شبکه»: دیگو یم
م زیادی نصیب افرادی شود کژه  یشود غنا باع  می که نیاکند در عین  می

امژا ایژن تنهژا کژارایی     . در این شبکه خصوصژی درحژال فعالیژت هسژتند    
تژا افژراد   شژود   حمایتی نیست بلکه این شبکه کارآمد باع  مژی  یها شبکه

خطاکار زیر سایه این شبکه از تیررس نگاه ناارتی سازمان انضباطی حزب 
 یهژا  شژبکه درواقژع نگژاه هژیلمن بژه     . کمونیست نیز در امان باقی بمانند

 .کند فساد و توسعه اقتصادی کمک می یستیز همحمایتی به درک بهتر 

ه ، استاد علوم سیاسژی در دانشژگا  «مایکل جانستون»همچنین به گفته 
مالیاتی متناقض و یک سیستم  یها استیس کلگیت همیلتون در نیویورک،

خواری،  ضعیف فرصت کافی را برای رشوه یده سازمانبانکداری سیاسی با 
 . آخر دزدی در روز روشن فراهم کرده است و دست یباز یپارت

 مثبت یا منفی؛ درست یا غلط؟

موضژوعاتی اسژت کژه     ثرات مثبت و منفی مبارزه با فساد اقتصادی از آنا
تژر بژرای افژرادی     فساد، بژی  . قابلیت موضوع یک بح  داغ شدن را دارد

رودربایستی  چیه یبقوی است و از این موضوع  ارتباطاتشاندرآمد دارد که 
کارآمژدی   یها انساندر این سیستم جایی برای  جهیدرنت. کنند یماستفاده 

کژه   جای تعجژب نیسژت   .ماند ینمکه مجرای ورودی ارتباطی ندارند باقی 
 های تولیدی باشژند  که دنبال فعالیت جای آن طرف داران فساد اقتصادی به

بایژد   هژا  نیژ ادر کنژار  . و منافع انحصاری هستند صاحب یببه دنبال یارانه 
غلژط و   یهژا  پژروژه گفت که شیوع رشوه در چین موجب شده تا منابع در 

که این جریان پولی همواره  آن باوجود. استفاده شوند و از بین برود دهیفا یب
. کنژد  سیر همیشگی را طی می اما همواره یک خط، شود می جا جابهدر خفا 
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این خط سیر از درآمد حاصل از معژامالت زیرزمینژی و غیرقژانونی شژروع     

 .ابدی یم های بانکی در خارج از چین پایانحساب بهآخر  شود و دست می

شژرایطی  در . ر نقا  جهان اسژت در دیگ و نیزدر چین  ایاما این قاعده
ها تنها بازیکنان اصلی عرصه اقتصژادی باشژند منژافع قژوی     روکراتوکه ب

شود و کسی درون زمین توپ را برای مدیران و کارآفرینان پژاس   ایجاد می
هژم تنهژا بایژد از     متخصژص  یهژا  انسانشود که  نتیجه این می. دهدنمی

یکژی از   یخوار رانت. کنند خیرشان را عملی یها تینمجراهای غیرقانونی 
کنژد   آن مفاسدی است که هزینه زیادی بر کمر رشژد اقتصژادی وارد مژی   

ازآنجایی هژم  . کند زمینه اقتصادی جلوگیری می چراکه اساساً از نوآوری در
ها مستقل و خودکفا هستند چنژدان تمژایلی    خوارها در اغلب زمینه که رانت

 .داخلی کشورشان ندارندبه وارد شدن به امور تولیدی در مرزهای 

ای جامع ثابت کرد که اثرات مخرب فساد اقتصژادی   مطالعه 5117سال 
در این مطالعه آمده است که میزان پولی . تر است از مزایای آن خیلی بی 
رونژژدی صژژعودی  9131رفتژژه از سژژال  سژژرقتبژژهکژژه از مجژژرای فسژژاد 

تر  یار بی توجهی داشته و درحال حاضر غلات آن در بخ  دولتی بس قابل
گریبژان   بژه  شژدت بژا آن دسژت    و این دولت است که به از سایر نقا  است

هژای   هژای امژور دولتژی ازجملژه پژروژه      این گرفتاری در اکثر زمینژه . است
مشژاهده   زیربنایی، امالک و مستغالت، خدمات دولتی و خدمات مالی قابل

مانی کژه  شود ه اش می فقدان یک فرآیند سیاست رقابتی تنها نتیجه. است
خژواری، بژر    یعنی افزای  تقلژب، سژرقت و رشژوه    ؛امروز شاهد آن هستیم

میلیارد د ر  37تواند تا سا نه  اساس برآورد این مطالعه ضرر این فساد می

 .باشد

وکژار   تواند این باشد که منافع کسژب  عوارض جانبی دیگر این فساد می
اگژر  . را فژراری دهژد   گذاران خارجی ها را به خطر بیندازد و سرمایه خارجی

زمان با وضژع   کسی خارج از چین قصد ورود به بازار را داشته باشد باید هم
گریبژان شژود و بژا     بژه  زیست دست ریسکی و خطرناک حقوق بشر و محیط

وکژار را بژه    راحتی قوانین کسب توانند به رقبایی کارش را شروع کند که می

 .نفع خودشان تغییر دهند
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فسژاد   مسألهکه بگذریم باید با یک دید بلندمدت به ها  از کنار همه این
توانژد   هژا مژی   این موضژوع پژس از سژال   . نگاه کرد و آن را در نار گرفت

ازجملژه ایژن   . ناپذیری برای شرایط داخلی چین داشته باشژد  عواقب جبران
توان به گسترش نابرابری بین اهالی شهر و حومژه و همچنژین    عواقب می

آخژر تنهژا    اشاره کرد کژه دسژت  « ف سوسیالیستاشرا»ظهور یک طبقه از 

 .تر کند آت  خشم عمومی را بی  ،تواند همانند هیزم اش می نتیجه

 شکار روباه

ای  ازاین که روند کمپین مبارزه با فساد اقتصادی بژه چنژین مرحلژه    تا پی 
چنین کمپینی در چین نوین همژواره  . ها نسبت به آن زیاد بود برسد بدبینی

فرهنگ سیاسی بود تا هر زمامداری در ابتژدای ورودش بژه   یک سمبل در 
از طژرف  . عرصه بر طبل آن بکوبد و پس از مدتی قضیه را فرامژوش کنژد  

تژژر متوجژژه مبژژارزات  دیگژژر در فرهنژژگ سیاسژژی چژژین ایژژن فسژژاد بژژی 

 .گرفت ای را در تبلیغات پی  نمی امپریالیستی بود و هرگز چنین شیوه

 از چژین  و شد کمتر پله 51 جهانر شاخص فساد چین د 5193در سال 
این کشور . شد تبدیل فاسد کشور صدمین به جهان فاسد کشور هشتادمین

در . اش بژا الجزایژر و سژورینام یکژی اسژت      حال حاضر ازنار فساد رتبهدر
مقابل فسادش نسبت به کشژورهایی چژون میانمژار، ویتنژام، قرقیزسژتان،      

تر اسژت امژا بژازهم در مقابژل      تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و نپال کم
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و مغولسژتان فاسژدتر    کنژگ  هنژگ کشورهایی چون هند، بوتژان، ماکژائو،   
 .دیآ یم حساب به

نتایج این کمپین ناظران سیاسی چین را نیژز متعجژب کژرده     حال نیباا
های این کمپین با همان  نشان داده که فعالیت 5195نیمه اول سال . است

. چژه زمژانی باشژد    قژاً یدقنیست پایژان آن  سرعت قبل ادامه دارد و معلوم 
اعژالم   اش هیانیب نیتر تازهکمیسیون مرکزی انضباطی حزب حاکم چین در 

 5197بژه دلیژل فسژاد مژالی از سژال       رشدهیدستگ یها مقامکرد که شمار 
 5193تنها در سژال  . هزار نفر رسیده است 951میالدی تاکنون به بی  از 

 .نی مفسد دستگیر و زندانی شدندهزار مقام چی71میالدی نزدیک به 

که همسژر و   است درگیری این کمپین با آن دسته از مقاماتی نیتر تازه
شژناخته   یعنوان مقامژات  در چین بهو  در خارج از کشور هستند فرزندانشان

در حال حاضژر،  . راحتی پول را از کشور خارج کنند توانند به که می شوند یم
بایژد از شژنیدن    اند شدهه یا از حرب اخراج ها که تنزل درجه گرفت اغلب آن

شکار روبژاه نژام عملیژاتی اسژت کژه نیروهژای       . بترسند« شکار روباه»نام 
امنیتی چین در آن افرادی که در خارج از چین تحت تعقیب هسژتند را بژه   

 5193ایژن عملیژات در سژال     واسطه بهچین . گرداند یبرمخاک این کشور 
 .را به خاک چین بازگرداند نفر از این افراد 171توانست 

اداره  یهژا  مقژام به نقل از لی گونگ جینگ، یکی از « نیویورک تایمز»
اقتصژادی در وزارت امنیژت عمژومی     یهژا  یبزهکارمبارزه با فساد مالی و 

اگژر او در خژارج   . یک فراری مانند بادبادکی در پرواز اسژت »: چین نوشت
و ایژن سژرن  در چژین    کشور هم زندگی کند، یک سرن  به او وصل است 

 «.پیدا کرد اش خانوادهطریق او را از توان قرار دارد و همواره می

شدت این عملیات در خاک امریکا به حدی است کژه صژدای مقامژات    
آمریکا معترض است که چین بژا انجژام   . را نیز درآورده است متحده ا تیا

را زیژر پژا    یالمللژ  نیبژ قژوانین  و ور را بژرهم زده  شچنین عملیاتی امنیت ک
کنژد کژه در اجژرای ایژن      اما چین در توجیه کژارش عنژوان مژی   . گذارد یم
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سژپتامبر الگژو    99عملکرد آمریکا در خاورمیانه پژس از   یعملیات از نحوه

 .زند ینم یالملل نیبتری درباره زیر پا گذاشتن قوانین  گرفته و حرف بی 

ود دارد و آن وجژ  مبارزهحال حاضر تنها یک اجماع کلی در مورد این در
به خاطر فقژدان وجژود یژک    مکن است عملکرد خوب این کمپین م که نیا

ادعای این افژراد  . نق  بر آب شود کامالًسیستم قضایی کارآمد و مستقل 
صورت درمانی  این است که مبارزه با فساد به این شیوه ممکن است که به

درسژت و   موقت برای اقتصاد چین باشد اما تا زمانی کژه سیسژتم ناژارتی   
حژرف  . رود کاملی برای درمان عمیق مشکالت نباشد کاری از پژی  نمژی  

امنیت  نیتأمکه فرهنگ هدیه دادن، این افراد این است که تا زمانیاصلی 
 مژت یق گران یها رستورانمشاغل، میهمانی دادن در  شبه کی یها شرفتیپ

 برای جوش دادن معامالت جزئی، جبران خدمات و زحمات ازطریژق پژول  
نفوذ محلی در فرهنگ چژین وجژود دارد فسژاد     یها شبکهنقد و استفاده از 

 .توان کرد اقتصادی هم زنده است و کاری نمی

عمیق اسژت   قدر آنبه فرهنگ چینی  ها تیفعالازسوی دیگر رخنه این 
. کننژد  ینمقانونی نگاه غیربه دیده کار  ها تیفعالکه بسیاری از افراد به این 

اگر کژس دیگژری غیژر از مژن ایژن کژار انجژام        »قدند معت ها ینیچچراکه 
 یهژا  وخژم  چیپژ من هرگز گرفتژار  »و « کار درستی است حتماًپس  دهد یم

 .«قانون نخواهم شد
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 در کننژدگان مصرف ایم؟ کرده تمرکز غذایی زنجیره سالمت روی بر ما چرا
 آمژدن  پدیژد  موجژب  کژه  هسژتند  سالم غذایی مواد خواهان جهان سراسر

 ابعاد هاآن از برخی که شده غذایی مواد ایمنی زمینه در مختلف موضوعات
 در لیسژتریوز  شژیوع  توان در ایژن زمینژه  می ت کهاس کرده پیدا المللیبین

 ایرلنژد،  در سژالمونال  شیوع و 5191 سال در چک جمهوری آلمان، اتری ،
 غژذایی  هژای  زنجیره دامنه .را مثال زد 5111 سال در دانمارک و انگلستان

 غژذایی  مژواد  ایمنی تنها نه که هستند شدن جهانی درحال ای فزاینده طور به
 در و شود می شامل نیز را کیفیت و کا  اصالت در تقلب چون مسائلی بلکه
 .است قرارگرفته ناارتی های دستگاه و غذایی مواد صنعت توجه مرکز

 انجژام  درزمینژه  تا گرفت قرار فشار تحت اروپا اتحادیه 11 دهه اواخر در
 افزای  باهدف غذایی مواد کامل ردیابی سیستم یک ایجاد برای تحقیقاتی
 کژه  هژایی  راه آوردن وجژود بژه . گذاری کنژد  سرمایه نندگانکمصرف اعتماد

 کننده،مصرف به محصول فروش تا مبدأ از اطمینان با بتوان را محصو ت
 بژر  بیوتکنولژوژی  تحژو ت  و آ ینده مواد تأثیر ژنتیکی، اصالح تا تولید از

 تحقیقژات  اروپژا  اتحادیژه  درنتیجژه  .کرد ردیابی و ناارت محصو ت روی
 آغاز محصو ت ردیابی قابلیت و غذایی زنجیره سالمت زمینه در را زیادی
 .کرد

 بژوده  برنامه این های اولویت متمایز حوزه هشت از یکی ردیابی قابلیت
 معژادل  ایبودجژه  و مختلژف  تحقیقاتی پروژه 93 از بی  درنتیجه و است
 موسسژژه 311 ایژژن پژژروژه. یافژژت اختصژژاص آن بژژرای د ر میلیژون  931

 شژرق  نیوزیلنژد،  اسژترالیا،  آمریکا، جنوب شامل جهان کشور 71 از مختلف
 .کرد درگیر را جنوبی آفریقای و روسیه دور،

 هژای پژروژه  ایژن  کننژدگان هماهنگ مشترک تالش حاصل کتاب این
 در کژه  اجالسی با ارتبا  در و است غذایی مواد زنجیره درزمینه تحقیقاتی
 مختلف های جنبه تا کرده سعی و است منتشرشده برگزارشده، زمینه همین
 پژوه  این کلی هدف. دهد قرار موردبح  را غذایی زنجیره سالمت فنی

 تقویژت  وسژیله بژه  غژذایی  مژواد  زنجیره در کنندگانمصرف اعتماد افزای 
 در امنیت و شفافیت کامل، ردیابی قابلیت از اطمینان برای موردنیاز فناوری
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 محصو ت پیوند موردبح  های فناوری .است غذایی زنجیره مجموعه کل
 بژه  آلژودگی  تشخیص و کنند می بررسی را شده اعالم مبدأ یا خود منابع به

 هژای بخژ  . کنژد مژی  تسژهیل  را ژنتیک دستکاری یا و سموم ها، باکتری
 بژه  زیتژون  روغژن  آب، مژاهی،  گژاو،  گوشژت  چژون  غذایی صنایع مختلف
 .اند فتهقرارگر پوش  تحت زنده یا و منجمد تازه، مختلف های شکل

 گرهژای  حژس  شژامل  هژا  فنژاوری  از ای گسژترده  طیژف  اسژاس  این بر
 و افزارهژا  نژرم  از ای مجموعژه  و نژاوبری  هژای  دستگاه پیچیده، الکترونیکی

 ریاضژی  پیچیژده  های مدل و ژنومی مولکولی تشخیص از ای گسترده طیف
 مژدیریتی،  پشژتیبانی  ابژزار  ماننژد  جدیژد  محصو ت. است شده گرفته بکار

 تشژخیص  هژای  روش ردیژابی،  هژای  دستگاه حرارت، درجه زمان، سنج 
 در حاضژر  حژال  در ها فناوری این .اند قرارگرفته موردبررسی غیره و پاتوژن
. هسژتند  متوسژط  و کوچژک  هژای  شژرکت  در کژارگیری  به مختلف مراحل
 از بسژیاری  در. اسژت  غذایی زنجیره سالمت در مهمی عامل تولید مقیاس
 اسژت  ممکژن  بزرگ مقیاس با فرآیندهایی برای اورانهفنّ های حل راه موارد
 .نباشد متوسط یا کوچک تولیدی واحدهای به انتقال قابل

 ردیژابی  هژای  دسژتگاه  در خدمات گیری جهت نق فصل اول با عنوان 
 و اینترنژت  بعژدی  مژوج  تژأثیر  درمژورد  بح  به وب بر مبتنی غذایی مواد
 پرداختژه  غژذایی  مژواد  یردیژاب  های دستگاه توسعه در خدمات گیری جهت
 غذایی مواد ردیابی های دستگاه که است شده استد ل فصل این در. است
 کژار هبژ  جدیژد  و موجژود  خژدمات  دو هر ادغام با وب روی بر باید آینده در

 وتحلیل تجزیه و شناسایی برای که تطبیق و ادغام های دستگاه .شود گرفته
 درنهایژت  و انژد قرارگرفته وردبح م نیز شوند گرفته کارهب باید غذایی مواد
 .است شده ارائه فصل این در رویکرد این آمیز موفقیت اجرای نمونه دو
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. اسژت  امروز غذایی مواد زنجیره در مشترک مفهوم یک ،ردیابی قابلیت
 مفهژوم . دارد اشژاره  مزرعه تا شام میز از غذایی منبع ردیابی به مفهوم این

 غژذایی  زنجیره طول در(  هاآن سموم و)  کتریبا ردیابی به زیستی ردیابی
 ریسک کمی ارزیابی مکمل و جدید مفهوم یک باکتری ردیابی .دارد اشاره

 بحرانژژی نقژژا  کنتژژرل و خطژژر وتحلیژژل تجزیژژه و( QMRA) میکروبژژی
(HACCP )اسژتفاده  ای گسژترده  طژور  به حاضر درحال که روشی دو. است 

 بژژا آلژژودگی منبژژع ییشناسژژا بژژرای تژژالش زیسژژتی ردیژژابی. شژژود مژژی
 و غژذایی  زنجیژره  اطالعژات  غژذایی،  مواد شناسی میکروب سازی یکپارچه
 زیسژتی  ردیژابی  عنژوان  بژا  دوم فصژل  در کژه  اسژت  ریاضژی  سژازی مدل

Biotracing  :شده و بژه   معرفی غذایی مواد سالمت در جدید مفهوم یک
 .شده است داده برخی از سؤا ت مهم در این زمینه پاس 

 ارزیژابی  برای تصادفی سازی شبیه از استفادهوم با عنوان هدف فصل س
 یارتقژا  مزایای و ها هزینه برآورد ،ردیابی های دستگاه بودن صرفه به مقرون
 تغییرات. است تصادفی سازی شبیه از استفاده با موجود ردیابی های دستگاه

 از اسژتفاده  ازطریژق  موجژود  وضژع  بژالقوه  بهبژود  دهنژده  نشان پیشنهادی
 راهکارهای از هریک تأثیر تخمین باهدف پیشرفته تشخیصی های اهدستگ
 تصژادفی  سازی شبیه از مناور این برای. است شرکت سودآوری بر ردیابی

(Monte Carlo) در تژازه  محصژو ت  کننژده  توزیژع  شرکت یک درمورد 
 .است شده استفاده اسپانیا
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بژه   غژذایی  مژواد  بیوتروریسژم  کاه  و فصل چهارم درمورد جلوگیری
 و عمدی تهدیدهای با مواجهه در غذایی سالمت حفظ. بح  پرداخته است

 تجژارت  ضروری های جنبه از و مدرن جامعه در مهم موضوع یک تصادفی
 بژه  عمژدی  اقژدامات  بژه  نسبت غذایی مواد تولید زنجیره. است المللیبین
 ممکژن  هژا  تروریسژت . است پذیر آسیب کننده مصرف اعتماد تضعیف هدف
 و تولیژد  زنجیژره  در انسژان  و حیوانات گیاهان، بیماری ایجاد دفباه است
 و تحلیلژی  تشژخیص  بژا  همژراه  ردیژابی . کننژد  دخالژت  غذایی مواد توزیع
 کژاه   و جلژوگیری  بژرای  توانژد  مژی  غذایی مواد اجزای از نگاری انگشت
 بژرای  ها دستگاه زمینه در نوآورانه تحقیقات .باشد مؤثر تهدیدات این اثرات
 پدیژده  ایژن  شدن مؤثرتر برای را ایتازه امید غذایی زنجیره تحلیلو تجزیه

 .است آورده وجودبه

غژذایی موضژوع فصژل     مواد زنجیره در پاتوژن رفتار بر ناارت و درک
 در پژاتوژن  عوامل میکروبی رفتار بر ناارت و درک. کتاب است پنجم این

 مژواد  سژالمت  نیازهای پی  ترین مهم از یکی عنوان به غذایی زنجیره کل
 بژه  کژه  انژد  یافتژه  توسعه جدیدی های روش مناور، این برای. است غذایی
 و سژلولی  سژطح  در غژذایی  مواد و هاپاتوژن وانفعا ت فعل وتحلیلی تجزیه

 دسژتگاه  ازجملژه  غذایی مواد زنجیره با تماس سطوح همچنین و مولکولی
 .پردازد می مزرعه حیوانات گوارش

 هژای پژاتوژن  در زا بیمژاری  عوامل عنوان به ای فزاینده طور به ها ویروس
 عوامژل  انتقژال  های راه ششم به فصل. اند شده شناخته غذایی مواد از ناشی
به موضوع  نیزفصل هفتم  .است پرداخته غذایی مواد به انسان از زا بیماری
 .پژردازد  دهد، مژی  رخ غذایی زنجیره در است ممکن که خطراتی بندی رتبه
 منژابع  بنژدی  اولویت و ریسک مدیریت در مهم گام ت یکبندی خطرا رتبه
 شژیمیایی  بیولوژیکی، تواند می خطر یک. است خطر ترین مهم کنترل برای
 نیژاز  پژی   خطر شناسایی و ای زنجیره های برداری نقشه. باشد فیزیکی یا و

  .است ریسک بندی رتبه از قبل ضروری

 تژأمین  زنجیره طول در حرارت درجه دائمی کنترل به نیاز هشتم فصل
 موردبررسژی  را غژذایی  مژواد  ایمنی و کیفیت از اطمینان برای غذایی، مواد
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 رویپژی   موانژع  همچنین و انتاارات و نیازها اول بخ  در. دهدمی قرار
 موردبحژ   جدیژد  هژای  فنژاوری  زمینژه  در غژذایی  مژواد  زنجیره بازیگران
 کنتژرل  برای دیدج های آوری فن فصل، این دوم بخ  در. است قرارگرفته
 .است شده ارائه سرد غذایی مواد زنجیره در دما شرایط مستمر

 اروپا، اتحادیه از خارج کشورهای از هزینه کم خام علوفه واردات افزای 
 غژذایی  مژواد  تولید و زیستی هایسوخت صنایع زائد مواد از مجدد استفاده

 غژذای  مژواد  تولیژد  همچنژین  و(  جژایگزین  خژوراک  منابع مثال عنوان به)
 غژژذایی مژژواد کیفیژژت و ایمنژژی بژژرای را جدیژژدی هژژای چژژال  رگانیژژکاُ
 دیگژر  ازسژوی . اسژت  آورده وجژود  بژه  را خوراکی مواد این از آمده دست به

 کنتژرل  برای محدودش منابع از باید که اروپا خوراک صنعت ماندن رقابتی
موضوعاتی  ها این .است مهم نیز کند استفاده تولید زنجیره در بحرانی نقا 

 موردبررسژی  موضژوع  .شده است ها پرداخته هستند که در فصل نهم به آن
در . اسژت  گژاو  گوشژت  تولیژد  زنجیره در میکروبی ایمنی بهبود دهم فصل

 ایمنژی  در ضروری جزء عنوان یک حیوانات به فصل بعدی نیز موضوع رفاه
 .غذایی است مواد کیفیت و

 

 

 

     

 زنجیره در ژنتیکی شده اصالح هایسمارگانی ردیابی قابلیت و تشخیص
 قابلیژت . غذایی در فصل دوازدهم موردتوجژه قرارگرفتژه اسژت    مواد تأمین
 الزامژی  اروپا اتحادیه عضو کشور 57 تمام در کشاورزی غذایی مواد ردیابی
 تژابع  ژنتیکژی  شژده  اصالح غذایی مواد یا و جدید دهنده تشکیل مواد. است

 و اقتصادی اجتماعی، مختلف مقررات صلف این در. هستند خاصی مقررات
 در کژه  طژور  همژان  -ردیژابی  قابلیژت  درمژورد  فنّاورانژه  حقایق خصوص به
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فصژل   .اسژت  یک مرور کلژی شژده   -است شده تعریف ISO استانداردهای
گیری اسژت و در فصژل چهژاردهم نیژز      های نمونه سیزدهم در مورد روش

. قژرار داده اسژت  غژذا را موردبحژ     منشأ تشخیص برای جدید های روش
 بژا  چنگال تا اقیانوس از دریایی محصو ت ردیابی عنوان با پانزدهم فصل
 و سژالمت  تعیژین  توانژایی  بژه  مولکژولی  پیشرفته های آوری فن از استفاده

 آن توزیژژع زنجیژژره سراسژژر در دریژژایی محصژژو ت و ماهیژژان خاسژژتگاه
 .پردازد می

 امژروز  جهژانی  بژازار  در فعال غذایی زنجیره برای کارآمد و مؤثر ارتبا 
 هژای  چژال   و ارتباطات اهمیت درباره شانزدهم فصل در. است مهم بسیار
 تحقیقژاتی  پژروژه  چنژدین  از کننژدگان مصژرف  هژای داده براسژاس  مربو 
 بیشتر هایاطمینان کسب از کنندگانمصرف. است شده بح  اروپا اتحادیه
 ازطریق توانمی را تماداع این. کنندمی استقبال غذایی مواد کیفیت درمورد

 توسژژط محصژژول تضژژمین و حمایژژت دهنژژده نشژژان کژژه هژژایی برچسژژب
 .آورد دستبه است معتبر ردیابی های دستگاه

 منژافع  درمژورد  اخیر ادبیات از کلی نمای یک ارائه به نیز هفدهم فصل
 در ردیژابی  قابژل  اطالعژات  نق  و غذایی های برچسب در ها کننده مصرف

 فصژل  پژردازد و  می غذایی مواد زنجیره در کننده مصرف اعتماد بازگرداندن
غذایی را موردبح  و  مواد زنجیره سالمت آینده روندهای نیز کتاب پایانی

  .بررسی قرار داده است

 


