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مقدمه
مطالعه فساد در اغلب رشته های دانشگاهی جای خود را به خوبی بازکرده و
کتابها و مقاالت قابلتوجهی به رشته تحریر درآمده است .در همین راستا
مجموعه «همه با هم علیه فساد» سعی دارد تاا عاهوه بار اراماه مطالاب
تحلیلی و تخصصی ،نیاز عهقهمندان به مطالعات فسااد را باه جنباههاای
عمومیتر این حوزه ،همچون تحوالت و پویشهای مهم مبارزه با فساد در
جهان ،کنفرانسها ،مصاحبهها ،ابتکارها و وضعیت دیگر کشورها را نیاز تاا
حد ممکن پوشش داده و برطرف نماید.
در این شماره ،یکی از پژوهشهای درازمدت کاه توسا مؤسساه  U4در
زمینه دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد و تجربیات کشورهایی که چنین
نهادی را تأسیس کردهاند ،ارامه شده است .تخصصیسازی دستگاه قضایی
یکی از ویژگیهای رایج و درحال افزایش راهبردهای اصاهحی مباارزه باا
فساد است .درحالیکه هیچ مقررات مناسب و قطعی درماورد دادگااههاای
تخصصی مبارزه با فساد وجود ندارد ،مدلهاا و تجربیاات موجاود در ایان
پژوهش میتوانند حاوی نکات ارزشمندی برای کمک به بحثهاای رایاج
علمی در این زمینه باشد.
نگاهی به موفقیت کشورهای اسکاندیناوی در مبارزه باا فسااد و برخای از
دالیل آن از دیگر بخشهای مجموعه حاضر است .کشورهایی که همواره
در باالی جدول شفافیت بینالملل قرار دارند و بررسی عوامل این موفقیت
می تواند به کشورهای دیگر کمک کند تا با در پایش گارفتن رویاههاایی
مشابه ،گامهای محکمتری به سمت کنترل فساد بردارند.
مرکز مطالعات و پژوهشهای ساهمت اداری و مباارزه باا فسااد باا اراماه
مدلها و تجارب بینالمللی ،درصدد معرفی یک الگاوی مطلاوب و قطعای
نیست بلکه معتقد است ،آگاهی از دانش و تجارب دیگران میتواناد نقاش
قابلتوجهی در اصهح و پیشرفت مسیر مبارزه با فساد ایفا کند.
مرکز مطالعات و پژوهشهای سالمت اداری و مبارزه با فساد

گزیدهی اخبار و رویدادهای بینالمللی
در مبارزه با فساد
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بازجویی از مدیر سامسونگ پشت درهای بسته
یک قاضی کره جنوبی از لی جامه-یونگ ،مدیر سامسونگ پشات درهاای
بسته برای تصمیمگیری درخصوص بازداشت وی به اتهام نقش داشتن در
رسوایی فساد پارک گونهای (رییسجمهور کره جنوبی) ،بازجویی کرد.

دادستان ویژه اعهم کرد بهدنبال حکمای بارای بازداشات مادیر نسال
سومی سامسونگ که بزرگترین شرکت کشور محسوب میشود ،باه نان
رشوه خواری ،اختهس و شهادت دروغ است .لی ،که عمهً ریایس شارکت
سامسونگ است ،چندی پیش به مادت  77سااعت در دفتار دادساتان در
سئول مورد بازجویی قرار گرفت .او اتهامات خود را رد میکند.
قااانونگااراران کااره جنااوبی در تاااری  1دسااامبر ،ر ی بااه استیضاااح
رییسجمهور پارک دادند .تصمیمی که دادگاه قاانون اساسای ایان کشاور
شش ماه فرصت دارد آن را تأیید یا لغو کند .تا آن زمان ،او ریایسجمهاور
خواهد بود اما اختیاراتش سلب و به نخستوزیر ،منتقل میشود.
لی متهم است به سازمانهای غیرانتفاعی تحت مادیریت چاوی ساون-
سیل ،یکی از معتمدان رییسجمهور پارک گونهای ،رشوه داده است .گفتاه
میشود این پول با این هادف پرداخاتشاده کاه در ازای آن از یاک اقادام
تجاری بحثبرانگیز این شرکت ،حمایت سیاسی شاود .ایان اقادام ،در واقا
ادغام شاخه عمرانی سامسونگ با یکی از شرکتهای وابسته بوده است.
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فیفا مفسدان را نقره داغ کرد
کمپانی تورنئوس کمپتنسیاس یکی از شرکت هایی بهشمار میرود کاه
در اتفاقات مربوط به فساد در فیفا درگیر بوده است و باید  997میلیون دالر
جریمه پرداخت کند.
کمپانی آرژانتینی تورنئوس ۹1 ،میلیون دالر جریمه پرداخت خواهد کرد
و  77 ,77میلیون دالر نیز
به دلیل کههبرداری بایاد
بپردازد .الخاندرو بورزاکاو،
رییس پیشین این کمپانی
در سال  7۱95ماتهم باه
کههبرداری ،پولشاویی و
اخاذی شده بود.
کمپااانی تورنئااوس در
سال  91۹7تأسایس شاد.
مقامااات ایاان کمپااانی اعااهم کردنااد قاارار اساات کنتاارل بیشااتری باار
حسابرسی های این شرکت صورت گیرد .مسئول بررسی فسادهای مرباوط
به فیفا در آمریکا در این زمینه گفته است« :تااکنون بایش از  ۰۱مسائول
متهم شدند و  7۱۱میلیون دالر رشوه گزارش شده است» فسادهای ماالی
در چند سال گرشته در فیفا باعث شد سپ بهتر ،رییس سابق فیفاا عازل
شود.
جیانی اینفانتینو ،رییس جدید فیفا اعهم کرد ،پیگیر بررسیهایی است کاه
در سومیس و آمریکا درحال انجام است.

تایلند مجازات اعدام را برای مقامهای فاسد بررسی میکند
کمیته اصهحات ملی تایلند با  955ر ی موافاق پیشانهاد مجاازات اعادام
برای مرتکبین فسادهای کهن را تأیید کرد .آنها همچنین اعاهم کردناد
که متهمانی که با فساد کمتر از  7۹میلیون دالر روبرو هستند ،با مجاازات
پنج سال حبس مواجه میشوند.
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یکی از اعضای کمیته مرکور در ساخنانی تلویزیاونی گفات :ماا ن ار
قانون گراران را پیش از اجرا نیز جویا میشویم .این پیشنهادها اکنون بایاد
پیش از تصویب به کابینه ،مجلس و سپس به کمیته قانون اساسای تایلناد
ارجاع شود .این مراحل زمان بر است.

درخواست چین از دیپلماتهای خارجی در مبارزه با فساد
رادیو و تلویزیون چین از دیپلماتهای خارجی در پکن خواست به تشاکیل
شبکه بینالمللی مبارزه با فساد مالی و اختهس ،در چارچوب تاهشهاای
پکن برای مقابله با این پدیده کمک کنند.

شی جینپینگ رییس جمهور چین در قالب طارح چهارسااله مباارزه باا
فساد مالی و اختهس وعده داده است ،باریشاههاای فسااد ماالی در هماه
سطوح حزب حاکم کمونیست مبارزه کند تا دیگر هیچ مقامی جرمت نکناد،
نتواند و نخواهد فاسد باشد .وی هشدار داده است کوتااهی در ریشاهکنای
فساد مالی ممکن است آینده و سرنوشت حازب کمونیسات را در معار
تهدید قرار دهد.
این مبارزه جهانی است و مقامات چینی فهرستی از اسامی صد م نون
تحت تعقیب منتشر کردهاند که به خارج از چین و کشورهایی مانند آمریکا،
کانادا و استرالیا فرار کردهاند و اغلب مال و ثروتشان را با خود بردهاند.
مقامات چینی دسامبر گرشته اعهم کردند چین در یازده ماه اول ساال
 ،7۱97حدود دو میلیاارد و سیصاد میلیاون یاوان از زیاانهاای ناشای از
اختهس مالی را از بیش از هفتاد کشور و منطقه اعاده کرده است.
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در این چارچوب معاون رییس کمیته مرکزی بازرسی چین که باالترین
مرج بازرسی و تحقیقات اختهسهای مالی این کشور بهشمار میرود ،در
اقادامی غیرمعماول باا  997تان از دیپلماات هاای خاارجی و  97تان از
نمایندگان سازمان های بین المللی دیدار و دربااره اقادامات ایان کشاور در
مبارزه با فساد مالی گفتگو کرد.

جریمه رولزرویس برای پرداخت رشوه
شرکت مهندسی انگلیسی رولزرویس با مقامات انگلیس ،آمریکا و برزیال
برای حل و فصل اتهامات مربوط به رشوه و فساد که به پرداخت مجموعااً
 779میلیون پوند ( ۹۱1میلیون دالر) منتهی میشود ،به توافق رسید.
رولزرویس در بیانیهای اعهم کرد تحت این توافقات ،این شارکت بایاد
حدود  717میلیون پوند در نخساتین ساال پرداخات کناد .تحات شارای
توافقات با وزارت دادگستری آمریکا و وزارت عمومی فادرال برزیال ،ایان
شرکت حادود  97۱میلیاون دالر باه وزارت دادگساتری آمریکاا و 75,5۹
میلیون دالر به مقامات برزیل پرداخت میکند.
طبق شرای توافق مجازات معوق باا اداره کههبارداریهاای سانگین
انگلیس ،رولزرویس در مدت پنج سال  ۰17,757میلیون پوند بهعهوه بهره
و همچنین پول هزینههای مربوط به این اداره را پرداخت میکند.
رولزرویس در بیانیهای اعهم کرد این توافقات مربوط به رشوه و فسااد
واسطه ها در شاماری از بازارهاای خاارجی باوده اسات .توافقاات مارکور
داوطلبانه بودهاند و به معلق شدن مجازات بهشارط انجاام برخای الزاماات
ازجمله پرداخت جریمه مالی منجر شدهاند.

ویکی لیکس بهدنبال انتشار اسناد فساد مالی دونالد ترامپ
سایت افشاگر ویکی لیکس از هکرهای خود خواسته است تا گزارشهاای
مالیاتی رییس جمهوری آمریکا ،کاه ماتهم باه صادها میلیاون دالر فارار
مالیاتی است ،را افشا کنند.
بهدنبال انهارات «کلیان کانوی» از مشاوران دونالد تراماپ مبنای بار
اینکه وی انهارنامه مالیاتی خود را منتشر نخواهاد کارد ،ساایت افشااگر
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ویکی لیکس از هکرهای خود خواست اسناد مربوط به انهارناماه مالیااتی
رییس جمهوری آمریکا را هک و منتشر کنند.
سایت ویکی لیکس ،که در خهل رقابتهای انتخاباتی آمریکا بهخااطر
انتشار یکسویه ایمیلهاای هایهری کلینتاون و ضاربه زدن باه کمپاین
انتخاباتی دموکرات ها تحت انتقاد شدید قرار داشات ،در حسااب تاوییتری
خود این درخواست را مطرح کرده است.

ویکی لیکس تهش برای افشای انهارنامه مالیاتی ترامپ را در عاو
انتشار  7متن سخنرانی هیهری کلینتون در مؤسسه گلدمن ساکس اعاهم
کرده است .ویکی لیکس پیشازاین فاش کرده باود کاه کلینتاون در ازای
این سخنرانی چندین هزار دالر پول برای مبارزات انتخاباتی خاود دریافات
کرده است.
ترامپ در طول رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری برای عدم انتشاار
انهارنامه مالیاتی خود تحت فشار قرار داشت .روزنامه نیویورک تایمز گفته
بود که ترامپ میلیونها دالر فرار مالیاتی داشته است.
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احتمال احضار نخستوزیر پاکستان به دادگاه درخصوص
اسناد پاناما
در اردیبهشت سال جاری ،یک مؤسسه خدمات حقاوقی پاناماایی باه ناام
«موساک فونسکا» اسناد و اوراقی زیادی را منتشر کرد که در آن نام تعداد
زیادی از شخصیتهای صاحب نام جهان به عنوان کسانی که طبق ادعاای
این مؤسسه ،مرتکب فسادهای مالی و پولشویی شده اند ،ازجملاه فرزنادان
نخست وزیر پاکستان ،افشا شده بود .از آن زمان تااکنون ،ایان اساناد باه

دستاویزی برای مخالفان سیاسی نواز شریف باهویاژه عماران خاان رهبار
حزب تحریک انصاف برای تشدید فشار علیه حزب حاکم تبدیلشده است.
آصف کوسا یکی از قضات ارشد دیوان عالی پاکساتان کاه پروناده اساناد
پاناما علیه نخستوزیر را بررسی میکناد ،در پاسا باه درخواسات وکیال
حزب جماعت اسهمی ،ازجمله احزاب پیگیر این اسناد ،مبنی بار ضارورت
حضور نواز شریف در دیوان برای پاس گویی به اتهامات مطرح علیه وی و
خانواده اش ،اعهم کرد که درصورت نیاز ،نواز شریف را باه دادگااه احضاار
خواهد کرد.
نواز شریف نخستوزیر پاکستان به همراه اعضای خانوادهاش ،باهویاژه
دخترش مریم نواز ،متهم به کسب درآماد هنگفات پنهاانی و نامشاروع و
خروج غیرقانونی آن از کشور و خرید اماهک گارانقیمات در کشاورهای
حوزه خلیج فارس و اروپا هستند.
توفیق عاصف وکیل حزب جماعت اساهمی پاکساتان باا ارجااع یاک
دادخواست به دیوان عالی پاکستان ،خواستار حضور نواز شاریف در دادگااه
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برای ارامه توضیحاتی دربارهی نحوه خرید کاشانههای لوکس و گرانقیمت
از سوی خانواده نواز شریف در یکی از مناطق گرانقیمات در لنادن شاده
است.

وزیر مهاجرت عراق به اتهام فساد بازجویی میشود
روزنامه الحیاة به نقل از یک منب آگاه اعهم کرد که وزیر امور مهااجرت
عراق بهزودی به اتهام دست داشتن در پروندههای فساد دو میلیارد دالری
مورد بازجویی قرار خواهد گرفت.
روزنامه فرامنطقهای الحیاة به نقل از یاک منبا آگااه نوشات :محماد
جاسم الجاف ،وزیر امور مهاجرت عراق بهزودی به اتهام دسات داشاتن در
پروندههای فساد دو میلیارد دالری مورد بازجویی قرار خواهد گرفت .دولت
عراق این پول را به امدادرسانی و پناهندگی به آوارگان اختصاص داده بود.
این منب اعهم کرد :این مبالغ هنگفت مساوی بودجاه اساتان المثنای
است که تعداد ساکنان آن بیش از یکمیلیون نفر است .همچنین این مبلغ
برابر با بودجه هفت سال استان ذی قار اسات کاه سااکنانش بایش از دو
میلیون و  7۱۱هزار نفر است.
این منب افزود :بازجویی از مسئوالنی که این مباالغ هنگفات را خارج
کرده اند به دالیلی ازجمله دالیل سیاسی بسیار دشوار خواهد باود .خادمات
ارامهشده به آوارگان بسیار اندک است و با این مبالغ همخوانی ندارد.

انتشار جدیدترین گزارش شاخص ادراک فساد ازسوی
سازمان شفافیت بینالمللی
سازمان شفافیت بین المللی در گزارشی جدیاد رتباه کشاورهای جهاان در
فسادزدایی را منتشر کرد .در این رتباهبنادی 977 ،کشاور از لحاا فسااد
اداری موردسنجش قرارگرفتهاند و مشخصشده است؛ درحالیکه شافافیت
کشورهای عربی حوزه خلیجفارس به شدت تنزل یافته ،نمره ایران دو نمره
بهبود یافته است .این سازمان همچنین نسبت به دور باطلی که بین فساد،
توزی نابرابر قدرت و توزی نابرابر ثروت در کشورهای جهاان در چارخش
است ،هشدار داد.
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گزارش امسال با عنوان «شااخص ادراک فسااد  »7۱97کاه براسااس
ن رسنجی از  1مؤسسه و بیش از  95۱۱نفر تهیهشده ،مشخصشده اسات
که برخی از کشورها در سال گرشته میهدی موفق شدند وضعیت خاود را
در مبااارزه بااا فساااد بهبااود ببخشااند و برخاای دیگاار در ایاان راه از قافلااه
عقبماندهاند.
براساس این گزارش ،هیچ کشوری موفق نشده است نمره کامال را در
شاخص ادراک فساد ) (CPIبهدست آورد به این معنا که هیچ کشاوری در
جهان عاری از فساد نیست و فساد در هماه نقااط جهاان درحاال آسایب
رساندن به مردم است.
بر این اساس ،دانمارک ،نیوزیلند ،فنهند و سومد چهار کشور برتار دنیاا
ازن ر میزان شفافیت هستند .آلمان در رتبه دهم سالمترین کشورها ازن ار
فساد اداری قرار دارد .براساس این گزارش ،بدترین تغییرات شاخص ادراک
فساد متعلق به کشورهای عربی حوزه خلایجفاارس اسات؛ ازجملاه قطار،
بحرین و کویت که جایگاهشان به شدت نزول کرده است تا جایی که قطر
با  9۱پله سقوط از جایگاه بیست و دوم سال گرشته به جایگاه سی و یکم
رسیده است .پرونده تبانی برای میزبانی جاام جهاانی  7۱77کاه در زماره
پرونده های فساد فیفا بوده است ،یکی از نمونههای فساد این کشور عنوان
شده است.
سومالی با نمره  9۱در قعر جدول و در جایگاه فاسدترین کشاور جهاان
قرارگرفته است و پساز آن به ترتیاب ساودان جناوبی و کاره شامالی در
رتبههای دوم و سوم جای گرفته اند .افغانستان موفق شده است از جایگااه
فاسدترین کشور جهان در سال  7۱95باه جایگااه ششامین کشاور فاساد
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جهان صعود کند .بر این اساس ،از میاان کشاورهای اروپاایی بلغارساتان،
یونااان و ایتالیااا باادترین وضااعیت را ازن اار فساااد اداری دارا هسااتند.
ایاالتمتحده آمریکا نیز در جایگاه هجادهم قارار دارد و نسابت باه ساال
 7۱95که در جایگاه شانزدهم بود ،دو پله سقوط کرده است.
یکی دیگر از نکات قابلتوجه در گزارش امسال ،ارتباط زیاد بین فسااد
و نابرابری است .سازمان شفافیت بینالمللی با اشااره باه ایانکاه ایان دو
معضل با تغریه یکدیگر موجب ایجاد دور باطلی بین فسااد ،توزیا ناابرابر
قدرت در جامعه و توزی نابرابر ثروت میشوند ،افزود که نقش متقابل فساد
و نابرابری موجب تقویت پوپولیسم میشود.
بهاینترتیب که ماردم جواما مختلاف باا مشااهده ناابرابریهاا و در
اعترا به وعده های پوچ سیاستمداران مبنی بر مباارزه باا فسااد ،خساته
می شوند و بهسوی پوپولیسم روی میآورند تا تغییرات بزرگ ایجااد شاود،
غافل از اینکه رهبران پوپولیست نهتنها قادر به ریشهکنای فسااد نیساتند،
بلکه خود به عاملی مؤثر در افزایش فساد بدل میشوند .از این من ر ،فساد
اداری با عوامگرایی و پوپولیسم در ارتباط تنگاتنگ است.
ازسوی دیگر در کشورهایی که در صدر جدول قرار دارناد ،درجاههاای
بیشتری از آزادی مطبوعات ،دسترسی به اطهعات مربوط به هزیناههاای
دولتی ،استانداردهای قاوی تاری در ساهمت مقاماات دولتای و اساتقهل
دستگاههای قضا مشاهده میشود .البته گرچه در این کشاورها شاهروندان
بهطور روزمره با مصادیق فساد مواجه نمایشاوند ،اماا ایان کشاورها هام
دربرابر فساد مصون نیستند و قراردادهای پشت درهای بسته ،تضاد منااف ،
تأمین مالی غیرقانونی ،اجرای ناقص یا غل قوانین و تشدید فساد در داخل
و خارج از کشور ازجمله مشکهتی است که حتای شافافیت ایان دساته از
کشورها را نیز تهدید میکند.

بازداشت وزیر سابق اندونزی به اتهام دریافت رشوه
یک وزیر ساابق و قاضای دادگااه عاالی قاانون اساسای انادونزی توسا
کمیسیون مبارزه با اختهس به اتهام فساد مالی و رشوهخواری دستگیر شد.
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«پاتریالیس اکبر» وزیر سابق حقوق بشر و عدالت اندونزی در سالهای
 7۱۱1تا  7۱99در دولت «سوسیلو بامبانگ یودهویوناو» در یاک هتال در
غرب جاکارتا دستگیر شد.
«آگوس راهاردجو» رییس نیروی کار اندونزی گفت که نیروهای مبارزه
با فساد مالی و اختهس این کشور ،چند نفر دیگر را که با پرونده این وزیار
سابق ارتباط داشتهاند ،دستگیر کردند.
«عااارف هاادایت» ریاایس دادگاااه قااانون اساساای اناادونزی نیااز از
رییسجمهوری این کشور خواسته است تا جایگزین این متهم را که قاضی
این دادگاه بوده است ،معرفی کند .دادگاه عالی قانون اساسی اندونزی از 1
قاضی شامل سه قاضی معرفایشاده توسا دولات ،ساه نفار از مجلاس
نمایندگان و سه نفر از دیوان عالی کشور تشکیلشده است.
گفته میشود این وزیر سابق انادونزی و قاضای دادگااه عاالی قاانون
اساسی در یک فقره  7۱هزار دالر و در فقرهای دیگر  7۱۱هزار دالر رشوه
از سه م نون که بازرگانانی از یک شرکت واردکننده گوشت گااو هساتند،
دریافت کرده است.
فساد مالی در بدنه دولت در اندونزی گسترده است و تهش میشود باا
آن مقابله شود .رییس مجلس اندونزی نیز سال گرشته باه اتهاام دریافات
رشوه و تقاضا برای دریافت سهم  7۱درصدی معادن «فریپاورت ماک –
موران» از یک شرکت آمریکایی فعال در اندونزی مجبور به استعفا شد.
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موفقیت کشورهای اسکاندیناوی
در مبارزه با فساد
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کشااورهای اسااکاندیناوی  Scandinaviaمنطقااهای بااا جزمیااات خاااص
تاریخی و فرهنگی در شمال اروپا و دربرگیرندهی سه کشور سومد ،ناروژ و
دانمارک است .البته کشورهای فنهند ،ایسلند و جزایر فارو را نیز باهدلیال
تناسبات زیاد فرهنگی و تاریخی با این سه اقلیم در زمره کشاورهای ایان
منطقه قرار میدهناد .کشاورهای اساکاندیناوی ازلحاا اجتمااعی دارای
سطح رفاه نسبی و درآمدی باال و آرامش و امنیات اجتمااعی و همچناین
قانونمداری در سطح عالی هستند .طبیعت این کشورها به لحا جغرافیایی
بقایای سیهبهای قرون گرشته هستند و به همین دلیل بسیار سرسابز و
بکر میباشند .بهرغم کم وساعت باودن ،ایان کشاورها ازن ار فنااوری و
دستگاههای اطهعات پیشرفته در رده باالیی قرار دارند.

مااردم اسااکاندیناوی از نساال جنگجویااان وایکینااگ هسااتند کااه در
زمان های قدیم ،با کشتی به سارزمینهاای مختلاف حملاه مایکردناد و
مایملک آنها را غارت میکردند .نوادگان ماردم کشاورهای اساکاندیناوی
تفاوتهای فاحشی با آنها دارند .مردم اسکاندیناوی کاه باه نوردیاکهاا
معروف هستند به عنوان مردمی آرام و صالحطلاب و درعاینحاال متفکار
شناخته میشوند.
مالیات در کشاورهای اساکاندیناوی بسایار بااال اسات ،البتاه مزایاا و
امکاناتی که به ماردم مایدهاد نیاز بسایار ساخاوتمندانه اسات .سیساتم
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انعطافپریری امنیت دانمارک که یک مادل رفااه اجتمااعی ،باا سیاسات
مبتکرانه در بازار کار است ،بیشازحاد بار امنیات تأکیاد دارد .کشاورهای
اسکاندیناوی اصهحات را بدون از بین بردن آنچاه مادل اساکاندیناوی را
باارزش کرده انجام میدهند.
کشورهای اسکاندیناوی بیش از سایر کشورها به استقهل فاردی بااور
دارند ،همه قوانین اجتماعی کشورهای اساکاندیناوی بار اساتقهل فاردی
استوار است .تحصیهت رایگان عمومی این امکاان را بارای هماه فاراهم
میکند تا استعدادها و تواناییهایی خود را کشف کنناد و مهادکودکهاای
دولتی این امکان را به والدین میدهند که تمام مدت کار کنند.
این کشورها نه تنها از مشکهت اقتصاادی کشاورهای حاوزه مدیتراناه
جان به دربرده اند ،بلکه از مشکهت اجتماعی کاه آمریکاا را مباته کارده
است نیز گریخته اند .باا هار معیااری از ساهمت اجتمااعی ،از معیارهاای
اقتصاادی همچاون بهارهوری و ناوآوری گرفتاه تاا معیارهاای اجتماااعی
همچون برابری و فقدان جرم ،کشورهای اسکاندیناوی در صدر قرار دارند.
اما این کشورهای دورافتاده ،کم جمعیت ،دارای زمستانهای بسیار سرد
و سرزمینهای غیرمسکونی وسی  ،چرا تا این حد موفق هستند؟ اکثر مردم
این کشورها بی تردید دولتهایشان را تحسین میکنند .ایان دولاتهاا در
میان نقشهای مختلفی که داشتند ،در اکثر سالهای قارن بیساتم نقاش
سوسیالدموکراتها را بازی کردند .این دولتها برای مردمانشاان خادمات
رفاهی از گهواره تا گور فراهم کرده  ،آنان را از زندگی سبعانه نیاکانشان در
قرن نوزدهم نجات داده اند و برای حفظ اقتصادهای سارمایهداری دربرابار
بحرانهای دورهای تهش نمودهاند.
کشورهای اسکاندیناوی بهدلیل صداقت و شافافیت دولاتهایشاان باه
خود می بالند .دولت این کشورها به شدت زیر ن ر هستند .بارای مثاال ،در
سومد مردم به سوابق همه مقامات دسترسای دارناد .سیاساتمداران اگار از
دوچرخههایشان پیاده و لیموزین سوار شوند ،بادنام مایشاوند .کشاورهای
اسااکاندیناوی دو ویژگاای مهاام دیگاار را بااه شاافافیت اضااافه کااردهانااد:
عمل گرایی و یکدندگی .این کشورها باا ایان آگااهی کاه اجمااع کهناه
سوسیالدموکراسی دیگر مؤثر نیست ،بیسروصدا ایان ایادمولوژی را کناار
گراشتند و ایدههای جدید از همه طیفهای سیاسی معرفی کردناد .آنهاا
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همچنین ثابت کردند در تصویب اصهحات مصمم هستند؛ اماا نبایاد ایان
نرافت کشورهای اسکاندیناوی را با نادانی اشتباه گرفت.
عملگرایی روشن میکند که چرا اجماع جدید بهسارعت جاای اجمااع
قدیمی را گرفته است .بهعنوان مثال ،تعداد اندکی از سیاستمداران ساومدی
سوس ایالدمااوکرات ماایخواهنااد اصااهحات محاف ااهکارانااهای را کااه در
سالهای اخیر رخ داده است ،برچینند .عملگرایی همچنین توضیح میدهد
که چرا در کشورهای اسکاندیناوی ترکیبی از سیاستهاای چاپ و راسات
دیده می شود .همچناین باا عمال گرایای مای تاوان تاداوم ارتقاای مادل
کشورهای اسکاندیناوی را توضیح داد .این کشورها هنوز مشکهت فراوانی
دارند .دولتهای آنها بسایار بازرگ و بخاش خصوصای بسایار کوچاک
باقیمانده است.
این مسأله که بیش از  7درصد نیروی کار در مرخصای اساتعهجی باه
سر میبرند و حادود  1درصاد جمعیات در سان کاار باا دریافات مزایاای
ازکارافتادگی زندگی خود را ساپری مایکنناد ،نشاانه خاوبی نیسات؛ اماا
کشورهای اسکاندیناوی به انجام اصهحات ساختاری ادامه میدهند .آنهاا
همه این اصهحات را بدون قربانی کردن آنچاه مادل اساکاندیناوی را باا
ارزش کرده است ،انجام می دهناد .مادل اساکاندیناوی باهدلیال تواناایی
سرمایهگراری بهروی سرمایه انسانی و حمایت از مردم دربرابر شکافی کاه
بخشی از ن ام سرمایهداری است ،ارزشمند شده است.
با توجه به آنکه دولات هاای کشاورهای اساکاندیناوی بسایار بازرگ
هستند ،اقتصاددانان بارها حیرت خود را درمورد موفقیت اقتصادی اخیر این
کشورها بیان کرده اند .باا یاک حسااب سرانگشاتی ،افازایش درآمادهای
مالیاتی به  9۱درصد از تولید ناخالص داخلی معموالً با کاهش رشد سااالنه
نیم تا یکدرصادی هماراه اسات .اماا در ایان ارقاام مزایاای صاداقت و
بهرهوری را نیز باید بهحساب آورد.

ردهبندی فساد در مقیاس بینالمللی
براساس آخرین ردهبندیهای مؤسسه شفافیت بینالملل در ساالهاای
اخیر معموالً کشورهای اسکاندیناوی جازو  9۱کشاور برتار ازن ار میازان
سهمت مالی و مبارزه با فساد بودند.
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البته هیچیک از ایان کشاورها ازن ار دوری از فسااد کامال نیساتند؛
بااینحال بسیاری مایلاند از راز موفقیت این کشاورها در مباارزه باا فسااد
آگاه شوند.
خانم «ماری چن»  -پژوهشگر ارشد مؤسسه شفافیت باینالملال  -در
تارنمااای ایاان مؤسسااه مهاامتاارین دلیاال پیشااتازی کشااورهای حااوزه
اسکاندیناوی را بررسی کرده است:
وی دراین باره مینویسد عهوه بر وجود قوانین سخت گیرانه و ضدفساد
در این کشورها ،نوعی وفاق گسترده عمومی برای مبارزه با فسااد در ایان
کشورها وجاود دارد کاه دربردارناده مشاارکت مادنی و نیاز ساازوکارهای
شفافسازی همچون افشای برخی اطهعات مالی است.
یافتههای اولیه از مطالعه بر روی کشورهای فنهند ،دانماارک و ساومد
نشان میدهد که از نوعی یکنوایی ملی به نسبت خوبی برخوردارند .اما چه
چیزی سبب کارآمدی این سیستم یکنوایی ملی میشود؟
افزون بر تعهد جدی مقاماات سیاسای در کشاورهای فنهناد ،ساومد و
دانمااارک بااه پدیااده مبااارزه بااا فساااد ،همااه ایاان کشااورها دارای برخاای
ویژگیهای مشترک هستند که موجب کاهش نرخ فساد در ایان کشاورها
شده است.
مطالعاتی که در چند سال اخیر انجامشاده نشاان مایدهاد کاه آزادی
رسااانههااا ارتباااط مثبتاای باا کنتاارل فساااد در کشااورهای دارای سیسااتم
دموکراتیک دارد.
فنهند ،دانمارک و سومد همگی دارای درآماد ناخاالص سارانه بااالیی
هستند ،نرخ تبعیض در آنها پایین است ،بیسوادی در آنهاا نزدیاک باه
صفر است و مواردی ن یر فرصتهای برابار بارای زناان و ماردان و نیاز
گردش آزادانه اطهعات از اهمیت زیادی در آنها برخوردار است .همچنین
همه این کشورها ازن ر کارآمدی و باز بودن دولت ،عملکرد بسیار مطلوبی
دارند.
البته کنترل فساد در این کشورها تنها به این موارد محادود نمایشاود.
شاید بتوان گفت این روند بهنوعی در این کشورها ریشههای تااریخی نیاز
دارد .هم چنان که اصل دسترسی عمومی به اسناد رسمی در سومد یکای از
قدیمیترین قوانین در نوع خود در این زمینه اسات و ساابقه آن باه ساال
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 9777بازمیگردد .درواق در دورانای کاه بسایاری از کشاورهای اروپاایی
امروزی قوانین سانسور را اجرا میکردند ،در سومد امکان دسترسی عمومی
به اسناد دولتی وجود داشت و همین به افزایش شفافیت کمک میکرد.
کشورهایی که در باالی فهرست سازمان شفافیت بینالمللی قرار دارناد
معموالً از گرشته نیز ازن ر باز بودن دولت ،فعالیتهای مدنی و نیز اعتمااد
اجتماعی در موقعیت خوبی قارار داشاتند .درواقا ساازوکارهای شافافیت
موجود در این کشورها سابب شاده حتای شاهروندان عاادی هام بتوانناد
عملکرد سیاستمداران را زیر ن ر بگیرند و برای فعالیتها و تصمیماتی کاه
میگیرند آنها را مورد پرسش قرار دهند.
درنهایت شاید بتوان گفت عمدهترین دالیل کارآمدی روند کنترل فساد
در کشورهای اسکاندیناوی که در صدر جدول مؤسسه شفافیت باینالملال
قرار دارند ،به شرح زیر است:
 افشای اطهعات هزینههای صورتگرفته توس ادارات دولتی و
مسئولین ،راه را برای حیفومیل ثروت ملی میبندد .به همین
دلیل کشورهای مختلف باید بهدنبال راههایی برای بهبود فرآیند
در اختیار عموم قرار دادن ارقام هزینههای صورت گرفته دولتی
و نیز تقویت مشارکت مردم در آن باشند.
 تدوین قوانین و مقررات برای کارکنان دولت از اهمیت زیادی
در شفافسازی امور مالی برخوردار است .همه وزیران دولت در
دانمارک براساس قانون مجبور هستند هرماه اطهعات مربوط
به مسافرتها و هدایای خریداریشده خود را منتشر کنند.
 سازوکار حقوقی مبارزه با فساد و پوشش دادن طیف گستردهای
از تخلفات مالی بهعنوان فساد نیز از اهمیت زیادی برخوردار
است و دستگاه قضایی هم نقش ویژهای ایفا میکند.
بررسی دقیق این عوامل میتواند به کشورهای دیگر کمک کند تا با در
پیش گرفتن رویههایی مشابه ،شفافیت را در حوزههای مختلف افزایش
دهند و گامهای محکمتری به سمت کنترل فساد بردارند.
پژوهش جدیدی که بر روی مدل فنهند صورت پریرفته نشان میدهد،
برخهف مدل باال به پایین و دستوری سنگاپور برای کنترل فساد که بسیار
پرهزینه است و بیشتر بار آن بر شانه نهادهای حااکمیتی قارار دارد ،مادل
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فنهند به خاطر پایین باه بااال باودن و نقاش پررناگ مشاارکت مادنی و
سازمانهای مردمنهاد ،بهمراتب کمهزینهتر بوده و پیاادهساازی و قابلیات
اجرای آن در شرای مختلف سیاسی آسانتر است.
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دادگاههای ویژه مبارزه با فساد
یک مطالعه مقایسهای
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مقدمه
در نبرد کنونی علیه فساد و جرایم مارتب  ،بسایاری از کشاورها نهادهاای
تخصصی مبارزه با فساد را تأسیس کردهاند که متفاوت از نهادهای قضایی
رایج هستند .آشناترین نهادهای ویژه در ایان رابطاه هماان ساازمانهاای
مبارزه با فساد ( )ACAsمیباشند ،که میتوان گفت دارای قدرت بازرسی و
یا قدرت تعقیبی هستند .بسیاری از کشاورها از ایان نهادهاا یاا نهادهاای
مشابه به آن استفاده میکنند و تاکنون تحقیقات و تفاسیر بسیاری درماورد
مدلهای  ACAارامه شدهاند (مثل کوریس ،7۱9۰ ،جانساون و همکااران،
 ،7۱99میفر .)7۱97 ،UNDP ،7۱97 ،OECD ،7۱۱۰ ،بااوجوداین ،توجاه
کمتری به نوع دیگری از این نهادها یعنی دادگاههای تخصصی مباارزه باا
فساد شده است .گرچه این دادگاهها مثل سایر نهادها از فراوانی برخاوردار
نیستند ،بسیاری از کشورها ،نهاد یا بخش قضایی ویاژه یاا مجموعاهای از
قضات را برای تمرکز بر پروندههای مرتب با فساد (بهصورت انحصاری یا
واقعی) اختصاص داده اناد ،بسایاری از کشاورهای دیگار نیاز درخصاوص
تأسیس یا عدم تأسیس این دادگاههای تخصصای درحاال بحاث هساتند.
گرچه مناب بسیاری وجود دارند که تخصصایساازی نهادهاای قضاایی را
بهصورت کلی بررسی کردهاند (مثل باوم ،7۱99 ،گرامکو و والاش،7۱97 ،
زیمر ،)7۱۱1 ،ولی هیچ تحلیل ن ااممناد و مقایساهای وجاود نادارد کاه
بهصورت ویژه بر روی دادگاههای تخصصی مبارزه با فسااد تمرکاز کارده
باشد.
کارگروه  U4با ارامه بررسی مقایسه ای خود از دادگااههاای تخصصای
مبارزه با فساد ،برای پر کردن خأل موجود ،اولین گام را برداشته است و در
بررسی خود توجه ویژهای به منطق ایجاد این دادگااههاا و گازینش طارح
مبنایی برای این دادگاهها داشته است .این نوشتار مبتنی بر بررسای منااب
دست دوم درخصوص طیف وسیعی از کشورهاسات ،هامچناین در آن باه
مصاحبههایی توجه شده است که دقیقاً با ذینفعان اصالی حاضار در پانج
کشوری انجام شدهاند که از دادگاههای تخصصای مباارزه باا فسااد بهاره
میبرند ،این پنج کشور عبارت اند از اسالواکی ،انادونزی ،کنیاا ،فیلیپاین و
اوگاندا .مطالعه موردی چهار کشور که مبتنی بر این حوزه کاری اسات ،در
ژومن  7۱97منتشرشده است (شات ،استیونسون.)7۱97 ،
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پس از تعریف دقیق دادگاه تخصصی مبارزه با فساد و ارایه فهرساتی از
کشورهایی که چنین نهادهایی در آنها وجاود دارناد و در ایان تحقیقاات
مورد بررسی قرار گرفتهاند؛ در بخش سوم سه منطق اصلی تأسیس دادگاه
تخصصی مبارزه با فساد یعنی (کارآمدی ،سهمت و تخصص) ارامه شدهاند
و بررسی مقدماتی هر یک از آنها ارامه میشود .در بخش چهارم سؤاالت
مربوط به طراحی این نهادهاا مطارح شادهاناد ،در ایان بخاش بار تناوع
دادگاههای کنونی مبارزه با فساد تأکید شده است و برخی از سؤاالت مهام
مربوط به طراحی این دادگاهها بررسی میشوند.
مطالعه حاضر بهدنبال این نیست که بهترین اقدامات ممکان را مطارح
کند یا بهصورت ن اممند عملکردِ ساختار دادگاههای موجود را ارزیابی کند.
چنین تحلیلی بسیار فراتر از محادوده ایان نوشاتار اسات؛ چراکاه در ایان
تحقیق محدودیتهای زمانی ،مکانی و دادهای وجود دارد .همچناین نباود
اطهعات مبنایی و ن اممند ،به طاور ویاژه ماان ارزیاابی خاوبی یاا بادی
تخصصیسازی نهادها میشود .هدف تحقیق پیشرو آن است که بازنمایی
مقدماتی انواع مختلف دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد مطارح شاود و
برخی از چالشهای مهم و بده بستانهایی که بایاد هنگاام طراحای ایان
نهادها در ن ر گرفته شوند ،مورد تأکید قرار گیرند.

بررسی دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد سراسر دنیا
به من ور رسیدن به اهداف این نوشتار ،دادگاه مبارزه با فسااد را باا عناوان
قاضی ،دادگاه ،شعبهای از یک دادگاه یا دیاوان تعریاف مایکنایم کاه در
بررسی پروندههای فساد ،تخصص باالیی دارد (حتی اگر کار آنها منحصر
به بررسی پروندههای فساد نباشد) .با استفاده از این تعریف ،پیمایش اولیاه
ما که در سال  7۱95انجام شد 97 ،قلمرو قضایی را شناسایی کرد کاه تاا
آن زمان ،دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد را در خود جاای داده بودناد:
افغانسااتان ،پاکسااتان ،فیلیپااین ،ساانگال ،بروناادی ،اساالواکی ،باانگهدش،
بوتسوانا ،بلغارستان ،کاامرون ،کرواسای ،انادونزی ،کنیاا ،ماالزی ،نپاال و
اوگاناادا .سااه کشااور مکزیااک ،تانزانیااا و تایلنااد ،پااس از ایاان پیمااایش و
درحالی که تحقیق و نگاارش بار روی ایان موضاوع درحاال انجاام باود،
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دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد را تأسیس کردند .در کشاور مکزیاک،
اصهحی که در سال  7۱95در قانون اساسی انجام شد ،خواستار ایجاد اتاق
تخصصی مبارزه با فساد در دادگاه اداری فدرال شد ،ولی تا جاوالی 7۱97
این اتاق اقدامات خود را آغاز نمیکند (بارودا و ساانچز آلاونزو .)7۱97 ،در
تانزانیا ،الیحه جوالی  ،7۱97تأسیس شعبه رسیدگی به جرایم اقتصاادی،
جرم فساد و جرایم سازماندهی شده را در دیاوان عاالی تصاویب کارد کاه
اقدامات خود را در ساپتامبر  7۱97آغااز کارده اسات (کامپاا )7۱97 ،و در
تایلند نیز دولت ن امی دادگاه تخصصی مبارزه با فسااد را در اکتبار 7۱97
افتتاح کرد (هایدلر .)7۱97 ،گرچه ما این ساه کشاور را در نقشاه (تصاویر
شماره  )9و فهرست دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد (جدول شاماره )9
آوردهایم ،ولی این سه مورد اخیر به دلیل اینکه به تازگی تأسیس شده اناد
نمیتوانند در تحلیل و مقایسه دقیاق ماا از ایان نهادهاای ن اارتی جاای
بگیرند.
عهوه بر این ،دو مورد مبهم وجود دارد که در فهرست ما جای نگرفته،
ولی حداقل باید از آنها نام برد .مورد اول مرباوط باه دادگااه ملای گیناه
پاپوانوست که شعبه کههبرداری و فساد را راهاندازی کرده است که رویاه
کارآمد آن باعث تسری فرآیند رسیدگی به پروندههای فساد مایشاود؛ باا
وجود این ،قضات رسیدگیکننده به این پروندههاا هماان قضاات معماول
دادگاههای ملی هستند و بهغیراز آیین دادرسای خااص ایان شاعبه ،هایچ
تمایز معنیداری میان این شعبه و دادگاه ملای معماول نیسات .بناابراین،
گرچه اقدام به ایجاد قواعد ویژه مربوط به پروندههای فساد در دادگاههاای
عادی ارزش و جرابیت مطالعه را دارد ،ولی رویکرد گینه پاپوانو واقعاً ایجاد
دادگاه ویژه رسیدگی به پروندههای فساد نبوده است .مورد دوم مربوط باه
کشور برزیل است که مجموعهای از دادگاه تخصصای را در ساطح فادرال
ایجاد کرده است تا به پروندههای پولشویی و جرایم مالی مرتب رسایدگی
کند .گرچه پولشویی ناهراً ارتباط نزدیکی با فسااد دارد ،درنهایات در ایان
پیمایش ،دادگاههای تخصصی برزیل را لحا نکردهایم ،چراکه تا حادودی
جرایم اصلی مربوط به فساد ،مثل رشوه و اختهس در این دادگاهها بررسی
نمیشوند .در مقابل تصمیم گرفتیم تا برخی از کشاورها مثال بانگهدش،
بلغارستان ،کرواسی و اسلواکی را در پیمایش لحا کنایم ،چراکاه در ایان
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کشورها ،قضات متخصص یا دیوان تخصصی ،صهحیت قضااوت درماورد
مجموعه بزرگی از پروندههای غیر مرتب با فساد را خواهند داشت و دلیال
تصمیم نویسندگان این بود که این نهادهای قضایی ،تمرکز بسایار زیاادی
بر پروندههای مربوط به فساد دارند ،درنتیجه وارد کردن آنهاا در تحلیال
مقایسهای با دیگر دادگاههای تخصصیتر در مبارزه با فسااد قابال توجیاه
جلوه میکند.

در هیچیک از این موارد ادعا نمیکنیم که تصمیم درستی در رابطاه باا
دستهبندی گرفتهایم ،گرچه این دستهبنادی بارای تعریاف دیگار طبقاات
همیشه درست است ،ولی مثالهاای مابهم و فریبناده و درخواساتهاای
رسیدگی قضایی وجود دارند که باعث ایجاد عدم قطعیت مایشاوند .ولای
هدف تحقیق این نیست که تعریف نهایی و فهرستی قطعی از دادگاههاای
مبارزه با فساد ارامه شوند.
در بسیاری از کشورهایی که دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد دارند،
این دادگاهها براساس قانون موضوعه بهوجود آمدهاناد ،گرچاه اساتثناهایی
نیز وجود دارند .دادگاههای تخصصی مباارزه باا فسااد تقریبااً پدیادههاای
جدیدی هستند .گرچه قدیمیترین نوع این دادگاهها در دهاه  7۱مایهدی
در فیلیپین تأسیس شده است ،هیچیک از دادگاههای تخصصی مباارزه باا
فسادی که در این مطالعه شناسایی شادهاناد ،پایش از دهاه  1۱مایهدی
اقاادامات خااود را شااروع نکاارده و اکثاار آنهااا در دهااه آخاار قاارن قباال
تأسیسشدهاند (دادگاههایی که تأسیس آنها معموالً همزماان یاا پاس از
تأسیس نهادهای تخصصی مبارزه با فساد بوده است) .تااری تأسایس 7۱
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دادگاه کنونی و تخصصی مبارزه باا فسااد (یاا دادگااههاایی کاه باهزودی
تأسیس میشوند) در فهرست موجود در جدول شماره یک بررسیشدهاند.
جدول شماره ( )0تاریخ تأسیس دادگاههای تخصصی ضدفساد

سال

کشور

9171

فیلیپین

9111

پاکستان

7۱۱7

اندونزی -نپال

7۱۱7

کنیا

7۱۱۰

بنگهدش

7۱۱7

بروندی

7۱۱۹

کرواسی -اوگاندا

7۱۱1

اسلواکی

7۱9۱

افغانستان

7۱99

کامرون -مالزی

7۱97

بلغارستان -سنگال

7۱97

بوتسوانا

7۱95

مکزیک

7۱97

تانزانیا -تایلند

گرچه در بسیاری از کشورهای باال ،دادگااههاای تخصصای مباارزه باا
فساد کامهً داخلی توسعه داده شده اند ،ماواردی وجاود دارد کاه در آنهاا
حمایت جامعه بینالملل نقش مهمی ایفا کرده اسات .درواقا در برخای از
کشورها ،انگیزه ایجاد دادگاههای تخصصی مبارزه با فسااد تاا حاد زیاادی
ناشی از حمایت دیگاران باوده اسات .ماثهً در کشاور افغانساتان جامعاه
بینالملل به دولات افغانساتان فشاار آورد تاا ساری تار باه سامت ایجااد
دادگاههای ضدفساد گام بردارد ،چراکه در این کشور ،فساد مانعی جدی در
مسیر توسعه اقتصادی و امنیتی است و از طرف دیگر حامیاان باینالمللای
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ناامید شده بودناد ،چراکاه از بودجاههاای اختصااص دادهشاده باه دولات
افغانستان سوءاستفاده می شد (گوچر ،7۱99 ،ماسون .)7۱99 ،همچنین باه
ن ر می رسد که ایجاد دادگاه ویژه سنگال تاحدی ناشای از فشاار حامیاان
بینالمللی باشد ،حامیانی که نگران شکست برنامههای مبتنای بار بودجاه
تأمین شده از جانب خود بودند (دیکس .)7۱99 ،در هر دو مورد مطرحشده،
حامیان ،پشتیبانی مالی و فنی فراوانی از دادگاههای در حال تأسیس و پس
از تأسیس نمودند.
حتی در مواردی که فشار مستقیم حامیان ،نقش اندکی در تصامیم باه
ایجاد دادگاههای مبارزه با فساد داشته است ،حامیان بینالملل بهشادت در
تدارک کمکهای آموزشی ،مالی ،پشتیبانی و دیگار کماکهاا بارای ایان
نهادها فعالیت داشتهاند .ازجمله این پشتیبانیها میتوان باه آماوزش فنای
ارامه شده توسا ساازمان توساعه باینالملال آمریکاا ( )USAIDو مرکاز
آفریقایی مؤسسه حقوق بینالملل برای تعالی حقوقی شعبه مبارزه با فسااد
دیوان عاالی اوگانادا اشااره کارد ( ،)2010 ،USAID Ugandaآماوزش
ارامهشده توس دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملال متحاد ()UNODC
به قضات دادگااههاای تیپیکاور انادونزی ( ،)2014 ،UNODCپشاتیبانی
حامیان از دادگاه مبارزه با فساد مالزی (.)2013 ،UNODC
عهوه بر  7۱کشوری که در باال فهرست شادهاناد و هریاک از آنهاا
نوعی از دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد را بهکار گرفتهاند ،برخی دیگر
از کشورها نیز هستند که ایجاد این دادگاهها در آنها پیشنهادشاده اسات.
مااثهً در نیجریااه ،بااهدنبااال انتخابااات سااال  7۱95و برگزیااده شاادن
رییسجمهور محمد بوهاری ،که در مبارزات انتخاباتیاش بار برناماههاای
مبارزه با فساد تأکید بسیار کرد ،پشتیبانی رو به رشادی از تأسایس چناین
دادگاهی بهوجود آمد ،که یکی از حامیان این دادگااه خاودِ ریایسجمهاور
بوهاری اسات (اونیکاور ،دونیاا و اوجاو ،7۱95 ،صاهحالادین .)7۱95 ،در
مولداوی ،پیشنهاد دولت برای ایجاد دادگاههای تخصصی مبارزه باا فسااد،
بحث و انتقاد بسیاری را در جامعه مدنی ایجاد کرده اسات (مجما جامعاه
مدنی مشاارکت شارقی .)7۱95 ،در اوکاراین ،براسااس بررسای ساازمان
همکاری و توسعه اقتصادی ،بر معرفی دادگاههاا یاا قضاات متخصاص در
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گرچه واضح است که دادگاههای تخصصی مبارزه با فسااد باه گساتردگی
نهادهای مبارزه با فساد نیستند ،ولی این دادگاهها بهسرعت درحال تبادیل
شدن به بخشی مهم از گنجینه اصهحطلبان برای مبارزه با فساد هساتند،
پس انعکاس نقادانه توجیه (و اشاکاالت) احتماالی و نیاز پاسا دادن باه
سؤاالت مربوط به چگونگی طراحی این دادگاهها از اهمیت برخوردار است.
در بخش سوم به موضوع قبلی یعنی چرایی این دادگااههاا پرداختاه شاده
است ،ولی در بخش چهاارم باه ساؤال آخار یعنای چگاونگی ،پاسا داده
میشود.
دالیل ایجاد دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد
تخصصی شدن دادگاهها پدیدهای رایج در سراسر دنیاست .طرفاداران ایان
دادگاهها معموالً بر این نکته تأکید مایکنناد کاه دادگااههاای تخصصای
میتوانند در مسامل پیچیده حقوقی ،با آیین دادرسی کارآماد و نیاز احکاام
باکیفیتتر و سازگارتر باعث ایجاد کارآمدی بیشتر شوند (گرامکو و والاش،
 ،7۱97ص  .)7در رابطه با ایان مساأله ،ایان دو نفار در بررسای تجاارب
بینالمللی درمورد تخصصیسازی دادگاهها دریافتناد کاه تخصصایساازی
میتواند به پردازش پروندههای پیچیده کمک کند ،پروندههایی که فراتر از
تخصص حقوقی به تخصص در زمینهی موضوعات محیطی و ذهنی نیااز
دارند؛ پروندههایی که باید رسیدگی باه آنهاا متفااوت باشاد تاا نیازهاای
مراجعین به دادگاههای ویژه را بهتر منعکس کنند ،درست مثل پروندههای
مربوط به کسب وکار یا موضوعات خانوادگی ( ،7۱97ص  .)9استداللهای
مربوط به ایجاد دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد نیاز مشاابه اساتدالل
قبلی است ،گرچه این دسته از دادگاهها ویژگیهای متمایزی دارند .گرچاه
دالیل ایجاد دادگاههای تخصصی مبارزه با فسااد متعادد هساتند ،ولای در
میان این دالیل ،سه مورد برجستهتر از سایر دالیال مایباشاد :کارآمادی،
سهمت و تخصص.
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کارآمدی
شاید مهمترین دلیل ایجاد دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد ،تمایال باه
افزایش کارآمدی باشد؛ چراکه با افزایش کارآمدی ،دستگاه قضایی میتواند
به حلوفصل پروندههای فساد بپردازد .درواق در بسیاری از کشورهایی که
دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد تأسیسشدهاند ،تمایل به تسری فرآیند
رسیدگی به پروندهها یکی از مهمترین توجیهاات باوده اسات .ماثهً ایان
توجیه در بوتسوانا ( ،)2014 ،UNODCکامرون (ایلیاسو ،)7۱9۰ ،کرواسی
(بالکااان اینسااایت ،)7۱۱۹ ،مااالزی (جاای تاای پاای ،)7۱9۱ ،فیلیپااین
(استیونسون )7۱97 ،و اوگاندا (شات )7۱97 ،صادق مایکناد .ایان توجاه
قابلدرک است ،بسیاری از کشورها (نه لزوماً کشورهای درحاالتوساعه یاا
کشورهای درحال گرار) با تراکم پروندههاا و تاأخیر رسایدگی در سرتاسار
ن ام قضایی مواجه هستند و گرچه کارآمادی قضاایی در تماام پرونادههاا
مطلوب نیست ،ولی این تأخیر و تراکم پروندهها میتواناد باه دو دلیال در
رابطه با پروندههای مبارزه با فساد مهلک باشند .دلیال اول آن اسات کاه
لزوم پیشرفت مبارزه علیه فساد به این معناسات کاه تأخیرهاای گساترده
قضایی در تعامل با پروندههای فسااد بسایار مشاکلزاسات ،چراکاه ایان
تأخیرها میتواند باعث تضعیف اعتماد عمومی به تعهاد و تاوان دولات در
مبارزه مؤثر باا فسااد شاود .دلیال دوم آن اسات کاه تأخیرهاای زیااد در
رسیدگی به پروندهها باعث افزایش خطر اِعمال فشار بار شااهدان پروناده
توس متهم یا متحدان او میشود ،همچنین تاأخیر در رسایدگی باه ایان
پروندهها میتواند باعث دستکاری مدارک یا انجام اقدامات دیگار توسا
متهم یا متحدانش برای مداخله در اقدامات عادی و جزمای ن اام قضاایی
شود ،گرچه این نگرانیها منحصر به پروندههاای فسااد نیساتند ،ولای در
رابطه با این پروندهها خطر بیشتری دارند.
ایجاد دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد دقیقاً چگونه باعاث افازایش
کارآمدی ن ام قضایی در رسیدگی به پروندههای فساد میشود؟
دلیل اول؛ بخشی از منطق دادگاههاای تخصصای آن اسات کاه ایان
دادگاهها تنها به پروندههای مربوط باه فسااد یاا جارایم مشاابه رسایدگی
میکنند ،شاخص مطلوبیت قضات در آنهاا بیشاتر اسات و بناابراین ایان
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دادگاهها میتوانند به پروندهها سری تر رسایدگی کنناد .عاهوه بار بهباود
شاخص رسیدگی قضات به پرونده ها ،دادگااه تخصصای مباارزه باا فسااد
می تواند باعث اختصاص قضات تواناتر توس نانرین دستگاه قضاایی باه
پروندههای فساد شود و حلوفصل مؤثر پروندههاای ایان حاوزه را بیشاتر
افزایش دهد .گرچه این عوامل میتوانناد گااهی اوقاات باه دادگااههاای
تخصصی مبارزه با فساد کمک کنند تا به پروندهها سری تر از دادگااههاای
معمول رسیدگی نمایند ،ولی تسری در رسیدگی به پروندهها همیشه مسأله
اصلی نیست؛ بسیاری از دادگاههای مبارزه با فساد مثل ساایر دادگااههاا و
حتی بیشتر از آنها ،تراکم کاری دارند و این مزیت در تمام کشورهایی که
قضات خود را محدود به رسیدگی به پروندههاای فسااد نمایکنناد وجاود
ندارد .مثهً در کشور بنگهدش ،گرچه برخی از قضات خاص به پروندههای
فساد رسیدگی میکنند ،ولی این قضات باید به پروندههای معمول و دیگار
پروندههای خاص (غیر مربوط به جرم فساد) نیز رسیدگی کنناد .منتقادین
میگویند که این دسته از قضات تحتفشار کاری زیااد قارار مایگیرناد و
نمیتوانند رسیدگی بهموق به پروندههای فساد را تضمین کنند (کادهاری،
 .)7۱۱7انتقاد مشابهی نیز با توجه به قضات دادگاههای کنیا وارد است کاه
بهصورت دقیقتر در جدول یک توضیح داده شده است .عهوه بر این ،باید
به خاطر داشته باشیم که بهبود شاخص تخصصی شدن پروندههای فسااد
در میان قضات یا اختصاص قضات با استعدادتر به این پروندهها مایتواناد
به قیمت انحراف مناب قضاوتی از دیگر حوزههای موردنیاز تمام شود.
دوم اینکه ،دادگاههای مبارزه با فساد ممکن است کاه بارای مادیریت
پروندههای فساد به روشهای مختلف ،فرآیناد دادرسای را تساهیل کنناد.
مثهً همانطور که با جزمیات بیشتر در ادامه توضیح داده شده است ،برخی
از دادگاههای مبارزه با فساد دادگاههای درجه اول هستند ،به این معناا کاه
درخواست تجدیدن ر از آرای این دادگاهها مستقیماً به دیوان عاالی کشاور
داده میشود و بدین ترتیب دادگااههاای تجدیادن ر دیگار نادیاده گرفتاه
میشوند (فومباد ،)7۱95 ،کرواسی (قاانون دفتار سارکوب فسااد و جارایم
سازماندهیشده ،مارتینی ،)7۱9۰ ،نپاال (پاودل ،)7۱97 ،پاکساتان (قاانون
مسئولیتپریری ملی) و اسلواکی (استیونسون .)7۱97 ،کشاور بوتساوانا در
این زمینه نمونه جالبی را ارامه میکند ،در این کشور مانند بسیاری دیگر از
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کشورها ،دادگاههای تالی معمول ،فاقد صهحیت حال مساامل مرباوط باه
قانون اساسی هستند .در دادرسی معمول کیفری ،زمانیکه خوانده اعترا
موجهی در رابطه با حقوق اساسی مطارح مایکناد ،دادرسای بایاد موقتااً
متوقف شده و دعوی به دادگااه عاالی ارجااع شاود ،دادگااه عاالی باه آن
اعترا رسیدگی میکناد و پروناده را باه دادگااه تاالی باازمیگرداناد .از
آنجاییکه متهم پروندههای فساد به احتمال زیاد استداللهایی را بر مبنای
قانون اساسی مطرح میکند ،این ویژگی سیستم قضایی بوتساوانا یکای از
دالیل عمدهی تأخیر در این دسته از پروندهها است .به همین دلیل ،رییس
دیوان عالی بوتسوانا دادگاه تخصصی مبارزه با فساد را یکی از شاعبههاای
دیوان عالی قرار داده است تا صهحیت رسیدگی به ادعاهای مطرح شده بر
مبنای قانون اساسی را داشته باشد ( .)2014 ،UNDOCبا وجاوداین ،در
بوتسوانا پروندههای فساد هنوز هم در دادگاه بخش اقامه میشوند و شاعبه
دیااوان عااالی کشااور تجدیاادن ر از آرای ایاان دادگاااههااا را برعهااده دارد.
درنتیجه ،ایجاد شعبه تخصصی مبارزه با فساد در دیوان عالی ،آنطاور کاه
حامیان این دادگاه انت ار داشتند ،باعث تساری فرآیناد رسایدگی باه ایان
دسته از دعاوی نشده است (شاپی .)7۱95 ،در اوگاندا هم چیزی شابیه باه
بوتسوانا را مشاهده میکنیم ،جاییکه شعبه مبارزه باا فسااد دیاوان عاالی
سعی کرده است تا میانگین زمان رسیدگی به دعوی و صادور ر ی اولیاه،
بهرغم اقدامات عامدانه متهمان برای تأخیر در دادرسی با هر ابزار حقاوقی
ممکن ،یک سال باشد .تا قبل از سال  ،7۱9۱اگر ماتهم اعتارا حقاوق
اساسی داشت ،دادگاه باید دعوی را بهصاورت خودکاار معلاق مایکارد و
مسأله را به دادگاه قانون اساسی ارجاع میداد .باوجود ایان ،پیوسات آیاین
دادرسی دادگاه قانون اساسی در سال  7۱9۱به این رویه پایان داد ،درحاال
حاضر قبل از آنکه اعترا حقوق اساسی به دادگاه قانون اساسای ارجااع
شود ،شعبه مبارزه با فساد باید ابتدا درمورد ارزش حقوقی داشتن اعتارا
تصمیمگیری کند (شوته.)7۱97 ،
سوم اینکه ،بهمن ور تسری فرآیند رسایدگی باه پرونادههاای فسااد،
بسیاری از کشورها سررسید زمانی خاصی را برای دادگااههاای مباارزه باا
فساد اِعمال کرده اند .ازجمله این کشورها میتاوان باه کاامرون (ایهساو،
 ،)7۱9۰نپال (دیکس ،7۱99 ،کویراال ،خادکاا و تیمساینا ،)7۱95 ،فیلیپاین
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(مشکل تأخیر در پروندهها قبل از پرونده ساندیگانبایان )7۱۱9 ،و اندونزی
(شوته )7۱97 ،اشاره کرد .تاری های سررسید در کشورهای مختلف تفاوت
زیادی با هم دارند ،بخشی از دلیل این تفاوت ناشی از تفاوتهاای موجاود
در ساختار ،عملکرد و سازمان دادگاههاست .کشور مالزی مثالی برجساته (و
با محدودیت زمانی بیشتر) را ارامه میکند .در زمانیکه مالزی دادگااههاای
تخصصی مبارزه با فساد را برپا کرده بود ،میانگین زمانی حلوفصل نهاایی
دعوی حدود  ۹سال و نیم بود ( .)2010 ،GTPبناابراین ماالزی الزامای
حقوقی بهوجود آورد تا فرآیند رسیدگی در دادگاههای مبارزه با فسااد یاک
سال طول بکشد (این محدودیت زمانی برای قضات دادگااههاای معماول
وجود ندارد).
به ن ر میرسد که تفاوت اندکی در میزان سررساید دعااوی در عمال
وجود دارد .در کشور مالزی محققان دریافتند که حدود  75درصد پروندههاا
در سال  7۱97در حقیقت در عر محدوده زمانی یکسااله حالوفصال
شدهاند ( .)2013 ،UNDOC ،2012 ،GTPبرعکس ،دادگاههای مبارزه
با فساد در بسایاری دیگار از کشاورها در متابعات از سررسایدهای زماانی
مشخصشده در قانون دچاار مشاکل شادهاناد .ماثهً در فیلیپاین ،دادگااه
تخصصی مبارزه باا فسااد کاه باا عناوان  Sandiganbayanاز آن یااد
میشود ،باید هر پرونده را در عر سه ماه حلوفصل کند ،ولی در عمال،
پروندهها برای حلوفصل شدن به یک دهه نیاز دارند (استیونسون.)7۱97 ،
گرچه این کشور نمونهای حاد است ،ولی تنهاا کشاور دارای ایان مشاکل
نیست .در نپال ،دادگاه عالی باید هر پرونده را در عر شش مااه پاس از
ثبت شدن حلوفصل کند و هرگونه تجدیدن رخواهی از احکام دادگاه عالی
باید در عر سه ماه در دیوان عالی حالوفصال شاود (دیکاس،)7۱99 ،
باوجوداین ،در عمل پروندهها مدتزمان بسیار طاوالنیتاری مایطلبناد و
گاهی اوقات تا یازده سال طاول مایکشاند (کاویراال ،خادکاا و تیمساینا،
 .)7۱95در پاکستان ،دادگاههای مسئولیتپریری ملی باید پرونادههاا را در
عر سی روز حلوفصل کنند ،ولی چیزی حدود  5۱۱روز بهطور میانگین
طول میکشد تا پروندهها حلوفصل شوند (داون.)7۱۱5 ،
بهصورت کلی ،گرچه بسیاری از دادگاههای تخصصی مباارزه باا فسااد
برای این بهوجود آمدند تا کارایی را در فرآیند رسیدگی به پروندههای فساد
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بهبود دهند ،شکایت از تأخیر بیشازحاد در ایان دادگااههاا در بسایاری از
کشورهایی (نه تمام آنها) که این دادگاهها را تأسیس کردهاند وجاود دارد.
عهوه بر نپال ،پاکستان و فیلیپین که در باال به آنها اشاره شد ،کشورهای
دیگری که شکایت از تأخیر زیادِ این دادگاهها در محافل عمومیشان وجود
دارد ،شامل بنگهدش (کادهاری ،)7۱۱7 ،بوتساوانا (پیات ،7۱9۰ ،شااپی،
 ،)7۱95کرواسی (بالکان اینسایت ،7۱۱۹ ،دوریچ )7۱97 ،و کنیاا (رینگارا،
 )7۱۱1میشوند .با توجه به آنچه گفتیم ،دادگاههاای مباارزه باا فسااد باه
دالیلی نمیتوانند زمانبندی دادرسی را رعایت کنند کاه خاارج از کنتارل
مستقیم آنها قرار دارند .یکی از این دالیل (یا شاید توجیه تأخیر دادرسی)
دفتر دادستان است .در برخی از پرونادههاا ،تاأخیر در فرآیناد دادرسای (و
ناتوانی دادگاهها برای انطباق خود با زمانبندی مشخصشده) ناشی از کاار
بیشازحد ،کمبود کارمند یا ناکارآمدی دفتر دادساتان در کشاورهایی مثال
بوتسوانا (کوریس ،7۱9۰ ،شااپی ،)7۱95 ،فیلیپاین (استیونساون )7۱97 ،و
نپاال (کااویراال ،خادکااا و تیمسااینا )7۱95 ،اساات .باااوجود ایاان ،برخاای از
منتقدین ،دادگاههای مبارزه باا فسااد را باهدلیال مهیمات بایشازحاد باا
دادستانی که به طور مداوم خواهان تعویق دادرسی است ،سازاوار سارزنش
میدانند ،این انتقاد در کشورهای مثل بوتساوانا (شااپی )7۱95 ،و فیلیپاین
(استیونسون )7۱97 ،مطرح شده است.
رویهمرفته ،توجه به تجربههای بهدستآمده از دادگاههای مباارزه باا
فساد سراسر دنیا ،حاکی از آن است که گرچه مزیت بهارهوری مارتب باا
ایجاد دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد زیاد است ،ولی اصهحطلبان باید
هوشیار باشند ،آنها نباید بیشازحد درمورد این مزیتها خوشبین باشند و
یا بیشازحد درمورد آنها وعده بدهند .میزانی که با آن مزیت بهرهوری در
عمل درک میشود به بسیاری از چیزها بساتگی دارد ،کاه ازجملاه آنهاا
میتوان به مناب اختصاص داده شاده باه دادگااه ،ساطح موجاود نرفیات
قضایی و انتخابهای متعددی که درمورد طرح دادگاهها وجود دارند اشااره
کرد که از آنها در بخش بعدی بیشتر بحث میشود.
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سالمت قضایی
دلیل دومی که در ایجاد دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد وجود دارد این
است که تا حد امکان ،پروندههای فساد توس دادگاهی بیطرف و مستقل
بررسی شوند که عاری از فساد و نفوذ نابهجای سیاساتماداران یاا دیگار
فعاالن نیرومند هستند .این منطق باید آشنا باشد؛ چراکه یکی از توجیهات
استاندارد ایجاد سازمان  ACAبرای بررسی و یا پیگیری پروندههای فسااد
است .درحالی که منطق سهمت به اندازه منطاق کارآمادی در بحاثهاای
عمومی مربوط به ایجاد دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد برجسته نشده
است ،در برخی از موارد ،عهقه به سهمت قضایی انگیزه اصالی در ایجااد
چنین دادگاههایی بوده است .شاید بهترین مثاال در ایانخصاوص کشاور
اندونزی باشد ،جاییکه اصهح طلبان پس از دوران ساوهارتو دادگااههاای
تیپیکور را بهدلیل نگرانی از فساد گسترده در دستگاه قضایی ایجاد کردناد،
فساد این دستگاه باعث شده بود که صدور حکم محکومیت علیاه افارادی
که با مقامات عمومی و دوستانشان ارتباط خوبی داشتند بسیار دشوار شاود
(شوته و بوت ،7۱97 ،باوت و شاوته .)7۱9۰ ،طراحاان سیساتم دادگااهی
تیپیکور برخی از مقررات خاص را برای ارتقای ساهمت قضاایی تصاویب
کردند ،ازجمله این مقررات الزام مشارکت قضات دادگاههای خاص به ایان
دادگاهها بود ،قضاتی که بخشی از سیستم معمول قضاایی نبودناد (شاوته،
 )7۱97و از آنجایی که اندونزی شناخته شده ترین نمونهای بود کاه ارتقاای
سهمت قضایی منطق اصلی ایجاد دادگاههای تخصصی مباارزه باا فسااد
بود ،به ن ر میرسد که این عامل در برخی دیگر از کشورها نیز مهم باشد.
مثهً در اسلواکی ،یکی از استداللهایی کاه بارای اعطاای صاهحیت باه
دادگاههای کیفری ویژه ( )SCCبرای رسیدگی به پرونده فساادهای جادی
طرح شد ،نگرانی درخصوص شبکه نخبگان (و مؤلفههای کیفری) بود کاه
می توانست در آرای صادره از دادگاههای محلی دخالات و انحاراف ایجااد
کند ،دادگاه ویژه کیفری که بهعنوان دادگاه ملی در پایتخت مستقر اسات،
به ن ر میرسد که کمتر مستعد این مشکل باشد (استیوسنون )7۱97 ،و در
افغانستان ،بیشتر فشارهایی که از جانب حامیان بینالمللای بارای تأسایس
دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد وجود داشت ،ناشی از این تصور دقیاق
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بود که دستگاه قضاایی افغانساتان فاساد اسات (گاوچر ،7۱99 ،ماساون،
 ،)7۱99فر ضمنی این بود که دادگاههای جدید و تخصصی مباارزه باا
فساد ،کمتر فاسدند.
با وجود این ،میزان توانایی و اشتیاق دادگاههاای تخصصای مباارزه باا
فساد در مقایسه با دادگاههای معمول در محکوم کردن متهمان عالیرتباه
یا با پشتوانه ،یکنواخت نیست .برخای از دادگااههاا باهدلیال استقهلشاان
تحسین شده اند .مثهً در دادگاههای تیپکورت اندونزی ،توساعه اخیار ایان
دادگاهها (ازجمله گسترش این دادگااههاا باه تماام اساتانهاای انادونزی
بهدنبال چالش موفق قانون اساسی در رابطه با طراحی دادگاههای معمول)،
نگرانیهایی را درمورد ازمیان بردن سهمت سیساتم تیپیکاورت باهوجاود
آورده است .باوجوداین ،در بسیاری از کشورها به دادگاههای مبارزه با فساد
انتقاد میشود که برای حرف فرهنگ مصونیت ،کار زیادی نکردهاناد .ایان
انتقادها در کشورهایی مثل افغانستان (باون ،7۱9۱ ،گاول ،7۱95 ،گاوچر،
 ،7۱99زیمز ،)7۱9۰ ،برونادی (تیات ،)7۱97 ،کاامرون (تیمچیاا،)7۱97 ،
کرواسی (گاردین )7۱9۱ ،و نپال (کویراال ،خادکا و تیمسینا )7۱95 ،مطارح
میشود .عهوه بر این ،گرچه درخصوص نفاوذ سیاسای در قاوه قضااییه و
تأثیرگراری بر پروندههای فساد نگرانی وجود دارد و آن نگرانی درخصوص
حمایت قوه قضاییه از عدم پاس گویی حقوقی خطاکاران است ،در برخی از
کشورها مثال برونادی (تیات )7۱97 ،و کاامرون (کشاورتان را بشناساید،
 ،)7۱97انتقادهایی مبنی بر توانایی دولت در تأثیرگاراری بار دادگااههاای
مبارزه با فساد و بهصورت کلی دعاوی اقامهشده برای مبارزه با فساد وجود
دارد ،هدف از این تأثیرگراری از میان بردن مخالفان سیاسی است.
البته ایجاد دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد تضمین فاسد نبودن این
دادگاهها نیست .حتی در اندونزی ،جایی که نقاش دادگااههاای مباارزه باا
فساد دفاع دربرابر فساد اماری بادیهی باوده اسات ،چنادین قاضای ایان
دادگاهها خود به خاطر ارتکاب جرم فساد محکوم شدهاناد (باوت و شاوته،
 )7۱9۰و در فیلیپین ،دیوان عالی قاضی منصوب  Sandiganbayanباه
نام گرگوری آونگ را به خاطر ارتباط ادعایی او با مجموعه فساد ع یم در
مجلس قانونگراری فیلیپین عزل کرد (استیونسون.)7۱97 ،
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تخصص
یکی از دالیل سهگانه ایجاد دادگاههاای تخصصای مباارزه باا فسااد ،کاه
ارتباط نزدیک ولی مجزایی باا افازایش کارآمادی دارد ،تمایال باه ایجااد
دادگاهی با تخصص بیشتر است .رویهامرفتاه ،بسایاری از پرونادههاای
فساد ،بهخصوص آن دسته از پروندههایی که ناشی از نقلوانتقالهای مالی
یا زمینههای حساس هستند ،خیلی پیچیدهتر از پروندههای عادی میباشند
که اوقات رسیدگی کیفری قضات عمومی را تشکیل میدهند .در واق میل
به ایجاد نهاد قضایی تخصصیتر (برای ارتقای کارآمدی و نهفقا دقات)،
توجیه رایج ایجاد دادگاههای تخصصی در دیگر زمیناههاسات (گرامکاو و
والش .)7۱97 ،شاید تعجببرانگیز باشد که در بیشتر بحاثهاای عماومی
درمورد ایجاد دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد ،تخصص گرایی چنادان
مورد تأکید قرار نگرفته است .درستتر آن است که بگوییم گاهی اوقات به
این عهقه اشاره شده است .مثهً در کرواسی ،ایجاد دادگاههای تخصصای
نهتنها برای حلوفصل پروندههای فساد بلکه برای حلوفصل دیگر جارایم
جدی ،بخشی از تهشهایی بود کاه بارای ایجااد تواناایی قضاایی بارای
حلوفصل پیچیدهترین و مهمترین پروندههای کیفاری اجتمااعی صاورت
گرفت ،این کار عمدتاً با بهکارگیری قضات باتجربهتار بارای کاار در ایان
دادگاهها انجام میگیرد (ماریجان .)7۱۱۹ ،ولی در بیشتر کشورها ،تخصص
به عنوان منطق ایجاد دادگاههای مبارزه با فساد در مقایسه با دیگر اشاکال
دادگاههای تخصصی ،مثل دادگاههای بررسیشده توس گرامکاو و والاش
در سال  ،7۱97از شهرت کمتری برخوردار است.
با توجه به آنچه گفته شد ،این حقیقت که پروندههاای فسااد در اغلاب
موارد نیازمند تخصص ویژه هستند ،بحثهایی را در میاان اصاهحطلباان
درخصوص دادگاههای مبارزه باا فسااد کناونی ایجااد کارده اسات .اول و
مهمتر از هماه ایانکاه ،بارای سارمایهگاراری در آماوزش بهتار قضاات
دادگاههای مبارزه با فساد ،بهخصوص درمورد مساامل ماالی ،حساابداری و
قواعد ضدپولشویی درخواساتهاای زیاادی شاده اسات .نیااز باه قضاات
دادگاههای مبارزه با فسادی که آماوزش بیشاتری در ایان زمیناه و دیگار
زمینههای فنی دیدهاند ،موردتوجاه قرارگرفتاه اسات ،ماثهً در بانگهدش
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(کادهااری ،)7۱۱7 ،کنیاا و مااالزی ( .)2013 ،UNODCدوم ایانکااه ،در
برخی از کشورها کاه درحاال حاضار تخصاص ویاژهای در میاان قضاات
دادگاههای مبارزه باا فسادشاان وجاود نادارد ،در رابطاه باا ایان موضاوع
تجدیدن ر خواهد شد .مثهً در مالزی ،قضات دادگاه رسایدگی باه دعااوی
مبارزه با فساد بین این دادگاه و ساایر دادگااههاا نقالوانتقاال ماییابناد،
منتقدین استدالل کرده اند که قضات عمومی که در دادگاههای تخصصای
جلوس میکنند ،در نگاه اول در تضاد با ایاده اصالی داشاتن دادگااههاای
تخصصی هستند و این منتقدین برای ایجاد تخصص بیشتر درحال ایجااد
فشار میباشند (بانک جهانی.)7۱99 ،
جدول شماره دو سازوکارهای اصلی و مهح ات طراحی سازمانی را که
هماکنون در دادگاههای مبارزه با فساد برای افزایش بهرهوری ،ساهمت و
تخصص از آنها استفاده میشوند را خهصه کرده است .مهح ات طراحی
سازمانی در اینجا خیلی خهصه شدهاند و بهصورت دقیقتر در بخش بعدی
بررسی میشوند.
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جدول شماره ( :)1خالصهای از انگیزهها ،سازوکارها و مالحظات طراحی
انگیزه

سازوکارها

مالحظات طراحی سازمانی

تعداد قضات
حیطه صهحیت:
شاااخص مطلوبیاات اختصاااص
قضات به پروندهها

 .7وسعت جرم

کسب کارآمدی با تخصص

 .7هویت متهمان

آیین دادرسی سادهسازی
کارآمدی

سالمت

تخصص

 .9نوع جرم

ایجااااد محااادودیت زماااانی در
رسیدگی به پروندهها

جداکردن دادگاه های تخصصی از
دادگاه های موجود ،مثل جداکردن
محاال دادگاااههااا ،سااازوکارهای
گزینش و استخدام ویژه
گاازینش قضاااتی بااا تخصااص و
صهحیتهاای ویاژه بارای درک
پرونااادههاااای پیچیاااده ماااالی
(نقل وانتقال مداوم میتاوان ماان
باشد ،مگر آنکاه مجموعاه ای از
چنین متخصصاانی وجاود داشاته
باشد)
آموزش هدفمند

تخصصااایساااازی در برخااای از
مراحل (دادگاههای مرحله اول یاا
دادگاه های تجدیدن ر) یا در تمام
مراحل به این وابساته اسات کاه
عامل ایجاد اختهل در کجاا پیادا
شود.
تعااااداد قضااااات و مجموعااااه
استخدامی
گستردگی جغرافیایی (هرچقدر که
شاابکه دادگاااهی باازرگتاار و
نامتمرکز تر باشد ،یکپارچهساازی
آن دشوارتر است)

حیطه صهحیت
مناب انسانی
ماادیریت :تأساایس و نگهااداری
مجموعهای از متخصصین
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گزینش طراحی سازمانی
گرچه در بسیاری از کشورها نوعی از دادگاههای تخصصی مبارزه با فسااد
وجود دارد ،اما تنوع بسیار زیادی در طراحی این سازمانها دیده مایشاود.
هرکسی که درحال بررسی ایجاد یا اصهح دادگاه مبارزه با فساد است باید
به سؤاالتی که به طراحی سازمانی مربوط میشوند توجه کند .هایچ مادل
واحد و صحیح یا بهترین روش طراحی دادگاه تخصصای مباارزه باا فسااد
وجود ندارد .طراحی مناسب به بسیاری از عوامل زمینهای و اهداف اصالی
دادگاههای مبارزه با فساد بستگی دارد .در این بخش از پنج گزینه انتخابی
مهم بحث میکنیم که طراحان سازمانی باید آنها را در ن ر بگیرند:
-

ارتباط دادگاه تخصصی مبارزه با فساد با دستگاه قضایی
وسعت دادگاه مبارزه با فساد
آیین انتصاب و عزل قضات ویژه
محدوده ماهوی صهحیت دادگاههای مبارزه با فساد
ارتباط این دادگاه با مقامات دادستانی

 .9ارتباط دادگاه تخصصی مبارزه با فساد با دستگاه قضایی
دادگاههای مبارزه با فساد اشکال مختلفی دارند ،برخای از آنهاا شاعبه یاا
بخشی از دادگاههای موجود را تشکیل میدهند و برخای دیگار واحادهای
جداگانه و مجزا در سلسله مراتب قضایی هستند .در موارد دیگر ،به قضاات
صهحیت ویژه استماع دعاوی فساد داده میشود ولی هیچ سازمان ،واحد یا
شعبه مجزایی وجود ندارد .در میان این دساتهبنادیهاا ،قضاات منصاوب
ممکن است که منحصراً روی پروندههاای فسااد کاار کنناد یاا باه تماام
پروندهها صهحیت رسیدگی داشته باشند .مثهً در بنگهدش و کنیا ،قضات
منصوب دادگاه یا امین صلح که قضات یا امین صلح ویژه هستند ،منحصراً
به پروندههای فساد رسیدگی نمیکنند ،بلکه به مسامل کیفری معماول یاا
دیگر پروندههای خاص نیز رسیدگی میکنند (درمورد بنگهدش ،کادهاری،
 ،7۱۱7درمورد کنیا) و در سنگال دادگاه سارکوب کساب ثاروت نامشاروع
( )CREIدادگاه ویژهای است که اعضای آن از میان مجموعهای از قضاات
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ارشد تشکیل میشود و این قضات میتوانند حتی پس از انتصااب در ایان
دادگاه در سایر دادگاههای معمول نیز قضاوت کنند.

تجربه کنیا درمورد قضات دادگاههای رسیدگی به جرم فساد
در کنیا ،قانون مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی (بخش ساوم) سیساتمی را
برقرار کرد که براساس آن قانون ،مرتکبان جرایم مربوطه و مرتکبان دیگر
جرایمی که متهم در دادگاهی مشابه امکان متهم شادن را دارد ،محاکماه
میشوند .براساس این سیستم ،کمیسیون خدمات قضایی میتواند با اباهغ
به قضات کنیایی ،هر تعداد از آنها را که بخواهاد بارای قضااوت در ایان
دادگاه منصوب کند .از این قضات انت ار میرفت که با ن م زمانی بیشتر و
با افزایش تخصص خود در پروندههای جرایم اقتصادی که در اغلب ماوارد
به مدارک الکترونیک متکی هستند ،به این پروندهها رسیدگی کنند .قاضی
این دادگاه بودن به این معناست که جواز رسیدگی باه پرونادههاای فسااد
وجود دارد ،ولی ازآنجایی که آن جواز بر مبنای تجربه و برتری است ،هایچ
آموزش ویژه یا نرفیتسازی خاصی برای این دسته از قضات اراماه نشاده
است .بهرغم این نواقص ،این سیستم از پایتخت کنیا ناایروبی شاروع باه
گسترش کرد ،در این شهر در ابتدا فق دو قاضی وجاود داشات .تاا ساال
 7۱95حدود  7۱قاضی فعال برای رسیدگی باه پرونادههاای فسااد جاواز
دریافت کردهاند ،ولای قضااتی کاه خاارج از ناایروبی هساتند ،هناوز هام
میتوانند به سایر پروندهها رسیدگی کنند.
تأثیرگراری این سیستم بهدلیل نقلوانتقال قضات که هر دو سال انجام
می شود تضعیف شده است .اکثر پروندهها بهدلیل محادودیت صاهحیت و
نیز توانایی متهمان در ایجاد تأخیر در رسیدگی با توسل به تمام ابزارهاای
حقوقی ممکن ازجمله اقامه دعوی براساس قانون اساسی ،در باازه زماانی
مشخصشده نهایی نمیشوند و حلوفصل این پروندههاا ساالیان دراز باه
طول میانجامد .زمانیکه قاضی قبل از نهایی شدن پرونده منتقل میشود،
همان قاضی باید برای صدور ر ی و خاتمه دادن به دعوی به این دادگاهها
مسافرت کند یا پرونده به قاضی جدید واگرار شود .هر دو گزینه باال باعث
ایجاد تأخیر میشوند (ریاست پیگیری دعاوی عمومی.)۰ ،7۱9۰ ،
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دادگاههای بخش در کنیا دادگاه ایجادکننده ر ی وحدت رویاه نیساتند
(یعنی احکام صادره از آنها باعث ایجاد رویه قضایی نمیشود ،همانطاور
که این دادگاهها در سایر دادگاههای مستقر در کشورهای مشاترکالمنااف
آفریقایی همین وضعیت رادارند) .درنتیجه ،ارزیابی آرای صادره و نیاز آماار
پروندههای فساد دشوار است .مطلعین مصااحبهشاونده در ایان مطالعاه در
اوت  7۱95تخمین زدند که حلوفصل پروندهها حداقل دو سال و باهطاور
میانگین سه تا چهاار ساال طاول مایکشاد .در اوت  ،7۱95هایچیاک از
پروندههای بسیار مهم به صدور حکم محکومیات منجار نشادهاناد .از آن
زمان به بعد ،سیستم قضایی تغییرات بسیاری پیداکرده اسات کاه ازجملاه
آنها ایجاد دادگاه تخصصی مبارزه با فساد در دیوان عاالی ناایروبی اسات
(دیلی نوشن.)7۱95 ،
درجات مختلف تفکیک و تخصصیسازی ساازمانی هزیناههاا و فوایاد
مختلفی دارد .گرامکو و والش در سال  7۱97برخی از مهح ات اساسی را
مشخص کرده اند (تصویر دو را ببینید) .بهصورت کلی ،هر چقدر که درجاه
تفکیک سازمانی بیشتر باشد ،زمانیکه نیاز به کارایی بیشتر باشاد و وقتای
نیاز به تخصص ویژه شدیدتر است ،در هنگام افزایش بار پروندهها ،تفکیکِ
بیشتر ،مفید خواهد بود .یکای دیگار از مهح ااتی کاه خیلای باه بحاث
پروندههای فساد مارتب اسات ،ایان حقیقات اسات کاه متهماین چناین
پروندههایی در اغلب موارد از بهتارین وکاه و از تماام ابزارهاای حقاوقی
استفاده میکنند تا فرآیند حقوقی را با تأخیر مواجه کنند و حکم محکومیت
را به چالش بکشند .در کشورهایی مثل اوگاندا ،جاییکه فق دادگااههاای
درجه اول برای رسیدگی به پروندههای فساد تخصصی شدهاند ،دادگاههای
تجدیدن ر میتوانند با حجم باالیی از تجدیدن رها دستوپنجه نارم کنناد
(شوته.)7۱97 ،
تفکیک سازمانی مای تواناد هزیناهآور باشاد .هار چقادر کاه سیساتم
تخصصی دقیقتر و وسی تر باشد ،گرانتر نیز خواهد باود .دیگار تاأثیرات
منفی تخصصیسازی شاامل ارتبااط نزدیاک میاان قضاات دادگااههاای
تخصصی و دیگر فعاالن قضایی (مثل وکه و متخصصین) ،از دست رفاتن
چشمانداز مشخصشده و ناتوانی در مشاهده تصویر کلیتر و ریسک ایجاد
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اقدامات متقابل میان قضات متخصص و قضات عمومی میشود (گرامکو و
والش.)7۱97 ،
ازآنجاییکه پرسش درمورد دادگاههای تخصصی و تفکیک آنها سؤالی
مهم است و ازآنجاییکه قضات مشخصشده در این دادگاهها باید باهطاور
انحصاری در پروندههای مبارزه با فساد متخصص باشند ،شاید مهامتارین
سؤال درمورد ارتباط میان دادگاههای مباارزه باا فسااد و سیساتم قضاایی
معمول ،درمورد جایگاه دادگاه ویژه در سلسلهمراتب قضایی است .آیا دادگاه
تخصصی مبارزه با فساد باید صهحیت جداگانه داشته باشد (به این معنا که
دادگاهی درجه اول باشد) و یا اینکه صهحیت تجدیدن ر یا ترکیبی از این
دو را داشته باشد و چه دادگاهی باید صهحیت تجدیدن ر در آرای صاادره
از دادگاه مباارزه باا فسااد را داشاته باشاد؟ کشاورهایی کاه دادگااههاای
تخصصی مبارزه با فسااد را ایجااد کاردهاناد ،در رابطاه باا ایان ساؤاالت
پاس های متفاوتی داشتهاند.
اول اینکه ،همانطاور کاه در بااال اشااره کاردیم ،برخای از کشاورها
دادگاهها یا شعب مبارزه با فساد جداگانهای دارند ،ولی فق برخی از قضات
را برای رسیدگی به این پروندهها صالح دانستهاناد (مادل قاضای واحاد در
جدول سه) .در این ساازماندهای کاه در بانگهدش و کنیاا رایاج اسات،
تجدیدن ر از آرای صادره از جانب قضات دادگاههای مبارزه با فساد ،قبل از
اینکه به دیوان عالی کشور برسد ،از چند واسطه قضایی عبور میکند.
دوم اینکه ،در آن کشورهایی که دادگاههای تخصصی مبارزه باا فسااد
دادگاههای درجه اول هستند ،رایجترین رویکرد در این نهاد ،آن اسات کاه
تجدیدن ر از آرای این دادگاهها مستقیماً به دیوان عاالی ارجااع مایشاود.
قضات این دادگاههای ویژه وضعیتی مشابه با قضات دادگاههای تجدیدن ر
واسطه دارند .مثالهای مربوط به ایان دساته از دادگااههاا در کشاورهای
بروندی (نیوکورو ،)7۱97 ،کاامرون (فومبااد ،)7۱95 ،کرواسای (ماارتینی،
 ،)7۱9۰نپال (پاودل ، )7۱97 ،پاکساتان (قاانون مسائولیتپاریری ملای)،
ساانگال (لجاای گلااوب )7۱95 ،و اساالواکی (استیونسااون )7۱97 ،یافاات
میشوند.
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سوم اینکه ،برخی از کشورها سیستمی پویا را بهکار گرفتاهاناد کاه در
آن ،دادگاه مبارزه با فساد میتواند در برخی از پروندهها نقش دادگاه درجاه
اول (معماوالً در پروناادههااای مهاامتار) و در برخاای دیگاار نقااض دادگاااه
تجدیدن ر را ایفا کند .دو مثال برجسته در این دسته کشورهای فیلیپاین و
اوگاناادا هسااتند .در فیلیپااین ،نهاااد  Sandiganbayanصااهحیت
انحصاری در رسیدگی به پروندههاای فساادی را دارد کاه متهماان آنهاا
مقامات عالی رتبه عمومی هستند ،درحالیکه جرایم ارتکااب یافتاه توسا
مسئولین پایین رتباهتار در دادگااه بخاش رسایدگی مایشاوند و دادگااه
 Sandiganbayanدر این پروندههاا نقاش دادگااه تجدیادن ر را دارد
(استیونسون .)7۱97 ،سیستم اوگاندا هم مشابه فیلیپین است ،در این کشور
شعبه مبارزه با فساد ( )ACDدر دادگاه عالی تنها در پروندههای مهم نقش
دادگاه درجاه اول را دارد ،در ساایر پرونادههاا ایان دادگااه نقاش دادگااه
تجدیدن ر از آرای صادره از قضات بخش را برعهده دارد .با وجود این ،بین
ایان دو کشااور تفااوتهااای مهماای وجاود دارد .اول ،در کشااور فیلیپااین،
صهحیت دادگاه  Sandiganbayanتوس قانون محدود شاده اسات،
ولی در اوگاندا ،شعبه  ACDصهحیت اصلی را در تمام پروندههاای فسااد
برعهده دارد ،ولی به تشخیص خود ،در برخی از پروندههای مهمتار نقاش
دادگاه درجه اول را برعهده دارد .دوم ،در کشور فیلیپین ،تجدیدن ر از آرای
صادره از  Sandiganbayanبهصورت مستقیم در دیوان عاالی مطارح
میشود (استیونسون .)7۱97 ،در اوگاندا ،آرای شعبه  ACDابتدا در دادگااه
تجدیدن ر مورد تجدیدن رخواهی قرار مای گیرناد (کاه در سلساله مراتاب
قضایی کشور اوگاندا ،میان دادگاه عالی و دیاوان عاالی قارار دارد) و تنهاا
پسازآن در دیوان عالی کشور مطرح میشوند (شوته.)7۱97 ،
در بوتسوانا تمام پروندههای فساد ابتادا در دادگااههاای عاادی بخاش
استماع می شوند ،ولی تجدیدن ر از آرای این دادگاههاا باهجاای طارح در
دادگاههای تجدیدن ر معمول ،در دادگاه رسایدگی باه جارم فسااد مطارح
میشوند (که شعبهای از دیوان عالی بوتسواناست) .آرای صاادره از دادگااه
رسیدگی به جرم فساد پسازآن مثل سایر احکاام صاادره از تماام شاعبات
دیوان عالی در دیوان عالی تجدیدن ر قابل تجدیادن رخواهی اسات ،ایان
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دادگاه عالیترین دادگاه در سلسله مراتب قضایی بوتسواناست (،UNODC
 .)7۱9۰ازآنجاییکه دادگاه رسیدگی به جرم فساد در بوتسوانا فق کاارکرد
تجدیدن رخواهی دارد و هرگز نقش دادگاه درجه اول را ندارد ،میتوان آن
را دادگاهی مجزا یا شعبه تجدیدن ر ویژه در ن ر گرفت.
درنهایت ،حاداقل چهاار کشاور افغانساتان (زیماز ،)7۱9۰ ،بلغارساتان
(کوزموا ،7۱9۰ ،وکه ،بلغارساتان ،)7۱97 ،ماالزی (ان اس تای )7۱99 ،و
اندونزی (شوته )7۱97 ،سیستم دادگاههای تخصصای مباارزه باا فسااد را
راهاندازی کردهاند که شامل هر دو دادگاه درجه اول و تجدیدن ر میشاود.
این ساختار به ایان معناسات کاه در ایان سیساتمهاای ماوازی و جاام
تجدیاادن رخواهی ،مجموعااهای از دادگاااههااای مبااارزه بااا فساااد و نیااز
مجموعااهای از دادگاااههااای تجدیاادن ر مبااارزه بااا فساااد باارای اسااتماع
تجدیدن رخواهی از آرای دادگاههای درجه اول مبارزه با فساد وجود دارند.
در جدول شماره ،7دادگاههای مبارزه با فسادی که ماورد بررسای قارار
گرفت ،بر مبنای ارتباطشان با سیستم قضایی معمول دستهبنادی و چهاار
مدل یا طبقه به صورت مجزا ارایه شده است.
جدول شماره ( :)1انواع دادگاههای مبارزه با فساد

مدل

کشور

قاضی واحد
قضات خاصای را در هماان دادگااههاای عماومی
به عنوان قضاات ویاژه مباارزه باا فسااد منصاوب
میکنند ،فرآیند تجدیدن رخواهی به همان صاورت
رایج است.

بنگهدش
کنیا

دادگاه درجه اول
دادگاه های تخصصی مباارزه باا فسااد ،صاهحیت
ویااژهای در پروناادههااای مبااارزه بااا فساااد دارنااد،
تجدیدن ر از آرای این دادگااههاا در دیاوان عاالی
مطرح میشود.

بروندی
کامرون
کرواسی
نپال
پاکستان
سنگال
اسلواکی
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کشور

دادگاههای پویا
دادگاه مبارزه با فساد ممکن است کاه در برخای از
پروندههای مهم فساد ،نقاش دادگااه درجاه اول را
داشته باشند و درخصوص دیگر پروندههاای فسااد
که در دادگاههای عمومی درجه اول بررسیشدهاند،
نقش دادگاه تجدیدن ر را ایفا کنناد .تجدیادن ر از
آرای دادگاه مبارزه با فساد در دیاوان عاالی کشاور
مطرح میشود.

در بوتسوانا (تنها کارکرد
تجدیدن ر دارد)
فیلیپین
اوگاندا

دادگاه موازی جامع
سیسااتم دادگاااههااای مبااارزه بااا فساااد ،شااامل
دادگاههاای درجاه اول و دادگااههاای تجدیادن ر
میشود.

افغانستان
بلغارستان
اندونزی
مالزی

 .7اندازه دادگاه :چه تعداد قاضی در این دادگاهها نیاز است؟
یکی از سؤالهای فریبنده و سادهای که باید هنگام ایجاد دادگاههای ویاژه
مبارزه با فساد در ن ر گرفته شود این اسات ،چناین دادگااهی چقادر بایاد
بزرگ باشد .چه تعداد قاضی باید در این دادگاه جلوس کنند و اگار دادگااه
یا شعبه خاصی به عنوان دادگاه مبارزه با فساد وجود نداشته باشد ،چه تعداد
قاضی برای رسیدگی به پروندههای فساد نیاز است؟ پاس این سؤاالت باه
پاس هایی که به سؤاالت مطرحشده در بخشهای قبلی داده شدند بستگی
دارد ،تعداد قضات موردنیاز به این بستگی دارد که دادگاه تخصصی دادگااه
درجه اول است یا دادگاه تجدیدن ر یاا هار دوی آنهاا .حتای باا در ن ار
گرفتن این عامل ،کشورها ازن ار تعاداد قضااتی کاه بارای رسایدگی باه
پروندههای فساد در ن ر میگیرند با هم تفاوت دارند.
مزیت اصلی انتصاب تعداد زیادی از قضات در دادگاههای ویژه مبارزه با
فساد واضح است ،تااکنون یکای از اهاداف چناین دادگااههاایی افازایش
سرعت ،حل وفصل کارآمد پروندههاا و تعاداد زیااد قضاات موجاود بارای
رسیدگی باه پرونادههاا باوده اسات .تحقاق ایان هادف باهخصاوص در
کشورهایی که تعداد پروندههای مطرح شده در آنهاا زیااد اسات حقیقات
دارد ،چراکه تعداد زیادِ پروندهها خطر تعویق دعاوی را بهدنباال دارد .ماثهً
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در فیلیپین ،مقررات اخیر به تأخیرهای داممای و طاوالنی در پرونادههاای
مطرح شده در دادگااه  Sandiganbayanتوجاه کارده اسات و تعاداد
قضات را از  95باه  79افازایش داده اسات ،برخای از منتقادین اعتارا
کردهاند که این افازایش باهانادازه کاافی نیسات و تعاداد قضاات دادگااه
 Sandiganbayanباید  7برابر شده و به  ۰5نفر برساد (استیونساون،
 .)7۱97باوجود این ،سه نقطه ضعف احتمالی نیز در افزایش تعاداد قضاات
دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد وجود دارد.
اولین و آشکارترین نقطه ضعف این است که درمورد یافتن قضات واجد
شرای نگرانی وجود دارد .اگر هادفِ ایجااد دادگااههاای تخصصای تنهاا
افزایش تعداد قضات برای رسیدگی به پروندهها نباشد و هدف این باشد که
قضات باسواد و باتجربه به این پروندهها رسیدگی کنند ،در اینصاورت پار
کردن مناصب خالی با قضات بااستعداد کاری چاالشبرانگیاز خواهاد باود،
به خصوص در کشورهایی که ازن ر داشتن مجموعهای از قضاات باتجرباه
دچار محدودیت هستند .عهوه بر این ،با افزایش تعداد قضات دادگااههاای
تخصصی ،این مناصب برای متقاضیان احتمالی شکوه و جرابیت کامتاری
خواهد داشت (شوته.)7۱97 ،
دومین نگرانی که درمورد افزایش وسعت دادگاه های تخصصای وجاود
دارد این است که باا اختصااص قضاات باتجرباهتار باه ایان دادگااههاا،
استعدادهای قضاوت از دادگاههای معمول دور میشوند و تأثیری منفی بار
کل سیستم قضایی خواهد داشات .در بسایاری از کشاورها ،ایان مشاکل
حادی نیست ،چراکه تعداد قضات باتجربه آنقدر زیاد است کاه مایتواناد
افزایش وسعت این دادگاهها را تحمل کند .ولی حداقل در برخی از شرای ،
مجموعه قضات بااساتعداد ممکان اسات آنقادر کاافی نباشاد ،درنتیجاه
طراحان سازمانی باید درخصوص نحوه توزیا قضاات بااساتعداد در میاان
دادگاهها با جدیت این مسامل را در ن ر بگیرند.
مشکل سوم به مسامل مرکور مرتب ولی مجزاست ،دادگاههای مباارزه
با فساد باید حتماً با قضاتی کار کنند که از سهمت باالیی برخوردار هستند.
به همین دلیل ،همان طور که در ادامه بحث میشود ،برخی از دادگاههاای
مبارزه با فساد از فرآیندهای گزینشی خاصی استفاده میکنند .ولی هرچقدر
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که نیاز به اساتفاده از قضاات در دادگااههاای ویاژه بیشاتر باشاد ،اِعماال
معیارهای سهمتی دشوارتر خواهد بود .توساعه آزاردهناده در دادگااههاای
تیپیکور اندونزی از سال  7۱9۱این نگرانی را نشاان داده اسات .براسااس
طراحی اصلی آن سیستم ،هر شاعبه قضااوتی از دو قاضای اصالی و ساه
قاضی علی البدل تشکیل شده است ،که براسااس رویاه گزینشای دقیقای
انتخاب میشوند .این قضات علیالبدل ازن ر سهمت و بیطرفای شاهرت
دارند .پس از ر ی دادگاه قانون اساسی مبنی بر توسعه دادگاه تیپیکورت ،نیاز به
افزایش قابلتوجه تعداد قضات احساس شد ،که ازجمله آنها قضات علیالبادل
بودند ،نهتنها در این فرآیند پر کردن تمام مناصب جدید کاری دشوار بود ،بلکاه
گزارشهای فزایندهای درمورد تخلف قضات جدید وجود داشت ،ایان وضاعیت
حاکی از آن بود که گزینش براسااس ساهمت و ن اارت ،مانناد قبال کاارایی
نداشته است (شوته و بوت ،7۱97 ،بوت و شوته.)7۱9۰ ،
درمجموع ،هنگاام تصامیمگیاری درماورد تعاداد قضاات دادگااههاای
تخصصی مبارزه با فسااد ،طراحاان ساازمانی بایاد باه دقات خاوبیهاا و
بدیهای افزایش تعداد قضاات را بسانجند و تاأثیر نارخ مطلوبیات تعاداد
قضات را دربرابر تأثیرات منفی و احتمالی افازایش قضاات بار ساهمت و
صهحیت دادگاه سبکسنگین کنند .در کشورهایی که تعاداد پرونادههاای
فساد در آنها زیاد است ،ولی تعداد قضات باتجربه در آنها فاراوان اسات،
وجود دادگاههای بزرگ مبارزه با فساد معقول است ،ولی برعکس ،زمانیکه
تعداد پروندههای فساد که نیازمند بررسی توس دادگاههای تخصصی است
محدود باشد و تعداد قضات باتجربه محدودتر باشد ،دادگاههای کوچاکتار
پیشنهاد می شوند .در سخت ترین شارای (کاه متأسافانه در اغلاب ماوارد
همینطور است) ،شرای بهگونهای است که تعداد پروندههاای فسااد زیااد
است و تعداد قضات بااستعداد بسیار اندک هستند.

 .7گزینش و عزل قضات
در بسیاری از کشورها ،قضات دادگاههای مبارزه با فساد وضعیتی مشابه باا
قضات عادی دارند و فرآیندهای انتصاب ،عزل و ن ارت بر آنها نیز مشابه
است ،همچنین شرای و وضعیت فعالیت آنها نیز مشاابه قضاات دیگاری
است که در مرتبهای همسطح با آنها در سلسلهمراتب قضایی قرار دارند.
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باوجوداین ،برخای از کشاورها قواعاد ویاژهای بارای قضاات فعاال در
دادگاههای مبارزه با فساد ،به خصوص در بحث انتصاب دارند .مثهً ،گااهی
اوقات قواعد انتصاب ویاژه یاا الزاماات واجاد شارای شادن قضاات ایان
دادگاهها خاص هستند .این الزامات به معنای داشتن سطح یا تجربه کاافی
قبل از انتصاب بهعنوان قاضی دادگاه مبارزه با فسااد هساتند .در برخای از
کشورها ،به خصوص در کشور اسلواکی ،قضات باید تأیید صهحیت شاوند،
در ن ر گرفتن این الزام برای اطمینان از نداشتن سوءساابقهای اسات کاه
می تواند فرد را مستعد دریافت رشوه یا دیگر اشکال نفاوذ نااروا کناد .ایان
الزام در کشور اسلواکی ابتدا محدود به قضات دادگاههای ویژه کیفری بود،
ولی پسازآن به تمام قضات توسعه دادهشده است (استیونسون.)7۱97 ،
بیشترین تهشها برای برقرار ساختن قواعد ویژه قضاات دادگااههاای
مباارزه بااا فساااد در کشااور اناادونزی صاورت گرفتااهانااد .قضاااتی کااه در
دادگاه های تیپیکورت جلوس میکنند ،شامل قضات منصوب و نیز قضاات
مشهور به علی البدل (که معموالً وکه ،اساتید حقوق ،قضاات بازنشساته و
دیگر متخصصان حقاوقی هساتند) مایشاوند .متقاضایان جایگااه قاضای
علی البدل باید از معیارهای گازینش بسایار مناسابی برخاوردار باشاند ،در
کمیته گزینش نمایندگان جوام مدنی و نیز کارکنان دیوان عاالی فعالیات
می کنند ،قضات دادگاه تیپیکورت پس از گزینش توس رییسجمهاور باه
مدت  5سال منصوب می شوند و فق برای یک دوره دیگر امکان فعالیات
دارند .براسااس مقاررات اصالی ساال  ،7۱۱7دادگااههاای تیپیکاورت در
گروههای  5نفری به صدور ر ی میپرداخت ،که سه تان از آنهاا قضاات
علیالبدل بودند ،این سیستم برای این طراحیشده اسات تاا نفاوذ قضاات
منصوب اصلی کمتر شود ،چراکه نفوذ قضات اصلی می تواند ریسک فسااد
باالتری داشته باشد .باوجود این ،بهدنبال بازبینی مقررات تأیید صاهحیت در
سال  ،7۱۱1که در دوران بایاعتباار دانساتن سیساتم قضاایی دادگااههاای
تیپیکورت توس حکم دادگاه قانون اساسی صورت گرفت ،رییس هر یاک از
شعبات قضایی (که یک قاضی اصلی است) میتواناد ترکیاب قاضای اصالی
دیگر و قضات علیالبدل را در هر گروه کاری مشخص کند (شوته.)7۱97 ،
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فرآیندهای گزینش و عزل ویژه درمورد قضات دادگااههاای مباارزه باا
فساد ،وقتی نگرانایهاا درماورد ساهمت سیساتم قضاایی بیشاتر اسات،
منطقیتر جلوه میکنند .در اسلواکی مهم ترین تهدید درک شاده از ساوی
شبکههای مجرمانه بهوجود میآید ،تهدیدی کاه مایتواناد قضاات را باه
افرادی رشوه گیر یا فاسد تبدیل کند ،در اندونزی نگرانیها بیشاتر درماورد
رایج بودن نفوذ نخبگان قدرتمند جامعه بر دادگاههای معمول و نیاز فسااد
ن ام مند در ن ام دادگاهی است .فرآیندهای ویژه گزینش قضاایی بااوجود
این ،برای اطمینان از سهمت موردنیاز نیستند و اکثار کشاورهای دیگاری
که دادگاه های تخصصی مبارزه با فساد دارند ،فرآیندهای انتصااب و عازل
ویژهای را اتخاذ نکردهاند ،گرچه عدم اتخاذ این فرآیندها به خاطر این است
که سیاستگراران این کشورها اینطور خواستهاناد کاه فرآینادهای ویاژه
ضروری نیستند .دلیل دیگر عدم اتخاذ این فرآیندهای ویژه این اسات کاه
شکایات سیاسی یا عملی همیشه واضح نیستند .همچنین به خاطر ساپردن
این نکته نیز مهم است که فرآیندهای ویژه انتصااب قضاایی بارای حفاظ
سهمت کافی نیست ،این فرآیندها در بهترین حالت ،یکای از مؤلفاههاای
سودمند راهبردی بزرگتر برای حفظ سهمت قضایی هستند ،که بسته باه
فضای خاص ممکن است ارزشمند باشند یاا نباشاند .مساأله فرآینادها یاا
معیارهای ویژه انتصاب زمانی خودنماایی بیشاتری دارد کاه قاوه قضاامیه
مستعد نفوذ ناروا یا نفوذ در پروندههای فساد باشاد ،در ایان شارای روش
جایگزین گزینش قضایی لغو خواهد شد.

 .۰محدوده ماهوی صهحیت دادگاه مبارزه با فسااد :ایان دادگااه باه چاه
پروندههایی رسیدگی میکند؟
دادگاههای مبارزه با فساد در حیطه صهحیت ماهویشاان باا هام تفااوت
دارند .اگر بخواهیم ساده بگوییم ،در کنار دادگاههای تخصصای مباارزه باا
فساد که صهحیت متفاوتی در کشورهای مختلف دارند ،سه جنبه دیگار را
باید در ن ر گرفت (که البته این جنبهها جدای از تمایز میان صهحیتهای
اصلی و تجدیدن ری هستند که قبهً در موردشان بحث شد) .این جنبههاا
عبارتاند از .9 :رسیدگی به جرایم خاص  .7وسعت جرم (که معموالً حجم
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پول را در ن ر میگیرند)  .7میزان عالیرتبه باودن مقامااتی کاه در جارم
ادعایی دخالت داشتهاند.
-

نوع جرم :اکثر دادگاههای مبارزه باا فسااد باا طیاف وسایعی از
فساد و جرایم مرتب با فساد سروکار دارند .عهوه بر این ،برخی
از دادگاه های تخصصی که با عنوان دادگاههای مبارزه با فسااد
دستهبندیشده اند ،در حقیقت صهحیت وسای تاری دارناد کاه
نهتنها شامل فساد و جرایم اقتصاادی مارتب مایشاود ،بلکاه
شامل دیگر جرایم جادی نیاز خواهاد باود .ماثهً در کرواسای
دادگاه های  USKOKنه تنها برای رسیدگی به فسادهای بسایار
مهم صهحیت دارند ،بلکه برای رسیدگی باه طیاف وسایعی از
جرایم مجرمانه سازماندهیشده نیز صهحیتدارند (ر ی،7۱97 ،
ساالدی ،7۱9۰ ،بالکااان اینسااایت .)7۱۱۹ ،دادگاااه کیفااری
تخصصی بلغارستان (و دادگاه تجدیدن ری که در معیت آن قرار
دارد و دادگاه تجدیدن ر ویژه کیفری است) نیز بارای رسایدگی
به جرایم ساازماندهیشاده و نیاز جارم فسااد صاهحیتدارناد
(کوزموا ،7۱9۰ ،وکهی بلغارستان .)7۱97 ،در اسلواکی دادگااه
کیفری ویژه برای رسیدگی به جارایم ساازماندهیشاده و قتال
عامدانه صهحیت دارد ،همچنین این دادگااه باه جارم فسااد و
پولشویی نیز رسیدگی می کند (استیونسون .)7۱97 ،دادگاه ویژه
نپال نهتنها برای رسیدگی به جرم فساد و پولشاویی صاهحیت
دارد ،بلکه به جارم خیانات باه کشاور نیاز رسایدگی مایکناد
(پاااراجولی .)7۱9۱ ،بااارعکس ،صاااهحیت برخااای دیگااار از
دادگاه های مبارزه با فساد به برخی از جرایم خااص مارتب باا
فساد محدودشده اسات .ماثهً ،دادگااه سارکوب کساب درآماد
نامشروع در سنگال ،هماانطاور کاه از ناامش پیداسات ،تنهاا
صهحیت رسیدگی به جرم کسب ثاروت از راه نامشاروع را بار
عهده دارد ،این جرم به معنای استفاده از ادارات دولتی یا ارتباط
با ادارات دولتای بارای تصااحب بودجاه هاای عماومی اسات،
همچنین این دادگاه صهحیت رسیدگی به فسادهای مارتب باا
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جرم مخفیساازی را نیاز برعهاده دارد (لاوا ،شاماره .)5۰-۹9
رییس جمهور ماکی سال و دیگران طرح توسعه دادگاه مرکور و
تبدیل آن به دادگااه سارکوب جارایم اقتصاادی و ماالی را باا
صهحیتی وسی تر پیشنهاد دادهاند (جیبا.)7۱9۰ ،
-

وسعت جرم :درحالیکه صهحیت اکثار دادگااههاای مباارزه باا
فساد با استفاده از ماهیت جرم بهجای وسعت جرم تعریافشاده
است ،در برخی از کشورها ،دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد،
فق به پروندههای رسیدگی میکنند که مبلغ در آن قابلتوجاه
باشد .مثهً در کامرون ،دادگاه ویژه کیفری تنها به پرونادههاای
اختهسی رسیدگی میکند که مبالغ اختهس عمده باشد ،دیگار
پروندههای اختهس در دادگاههای عادی ماورد رسایدگی قارار
میگیرند (ایلیاسو )7۱9۰ ،و در فیلیپین نیز اخیراً قاانون دادگااه
 Sandiganbayanاصاهحشااده اسات تااا صاهحیت اصاالی
دادگاه را به پروندههای که مبالغ آنها از سقف خاصای تجااوز
کردهاند محدود کند (استیونسون.)7۱97 ،

-

هویت متهم :در برخی از کشورها ،دادگاههای مباارزه باا فسااد
فق صهحیت رسیدگی به جرایم خاصی را دارند ،یعنی میتوان
گفاات بااه جاارایم خاصاای رساایدگی ماایکننااد .مااثهً دادگاااه
 Sandiganbayanفق صهحیت رسیدگی به پروندههایی را
دارد کااه علیااه مقامااات عااالیرتب اه عمااومی اقامااه شاادهانااد
(استیونسون .)7۱97 ،جالب اینجاسات کاه برونادی صاهحیت
دادگاه مبارزه با فساد خاود را بارعکس دادگااه فیلیپاین تعیاین
کرده است ،گرچه این دادگاه صهحیت وسیعی در رسیدگی باه
جرم فساد دارد ،تنها دیوان عالی بروندی است که میتواناد باه
اتهامات کیفری مقامات عالی رتبه عمومی ازجمله وزرا ،معاونین
وزرا ،سناتورها ،ژنرال ها ،استانداران و قضات عالیرتبه رسیدگی
کند (نیونکورو.)7۱97 ،

همان طور که در باال تأکید کردیم ،هیچ پاس درساتِ واحادی درماورد
مسأله صهحیت ماهوی صحیح دادگاه مبارزه با فساد وجود ندارد .با توجاه

  18همه باهم علیه فساد

به آنچه گفتیم ،این امکان وجود دارد که برخی از مزایا و اشاکاالت مهام
محدود ساختن صهحیت این دادگاهها را در کنار یک یا دو جنباه از ماوارد
اشارهشده در باال بیان کنیم .اولین مزیت ،محدود کردن صاهحیت دادگااه
مبارزه با فساد بدیهی است ،همان طور که قبهً بحث شد ،یکای از عوامال
تعیینکننده کارایی دادگاهها تعداد قضات موجود در هر دادگاه است .گرچاه
یکی از روشهای بهبود این کارایی افزایش تعداد قضات اسات ،راه دیگار
کاهش تعداد پروندههاست ،درنتیجه دادگاه میتواند مناب خاود را بار روی
پروندههایی متمرکز کند که مهمتر هستند یاا رسایدگی باه آنهاا توسا
دادگاه های تخصصی مطلوب تر است .دومین فایده احتمالی محدود کاردن
صهحیت دادگاه های مبارزه با فساد سیاسی است .یکای از اهاداف چناین
دادگاههایی افزایش اعتماد عمومی به ن اام قضاایی در ریشاهکان کاردن
مؤثر فساد و مقابله با اعتقاد به مصونیت داشتن مقامات عالیرتبه عمومی و
دوستان آنهاست .همچنین به این دلیل که دادگاههای تخصصی نیااز باه
اعتماااد عمااومی باااالیی دارنااد و قضااات آنهااا گاااهی اوقااات وضااعیت
مطلوب تری در مقایسه با سایر قضات دارند ،بقای این دادگاه به اعتقاد دامم
عمومی بهضرورت وجود آن بستگی دارد .اگر بخش وسیعی از پروندههاای
تحت بررسی در دادگاه را پروندههای بیاهمیت تشکیل دهند ،هردوی این
جنبهها تضعیف می شوند .این قسمت از انتقادها خیلی هم فرضای نیسات.
مثهً در کشور نپال ،منتقدین بر این حقیقت تأکید کردهاند که تعداد وسیعی
از پرونادههاای بررسایشااده در دادگااههاای ویااژه در رابطاه باا ماادارک
دانشگاهی تقلبی بوده اسات (پااراجولی .)7۱9۱ ،هام چناین در اسالواکی،
پوشش منتقدانه رسانهها این حقیقت را برجسته مایکارد کاه بسایاری از
پروندههای حلوفصل شده در دادگاه ویژه کیفری شامل رشوههاای جزمای
بودهاند که گاهی اوقات به کمتر از  7۱پوند میرسیدند ،همین مسأله باعث
شده است تا فعاالن جوام مدنی ،محدودسازی صهحیت این دادگاههاا را
به پروندههای مهمتر پیشنهاد کنند (استیونسون.)7۱97 ،
باوجوداین ،الزم به ذکر نیست که محدودسازی صهحیت دادگااههاای
مبارزه با فساد در تمام پروندهها یا حداقل در بیشتر پروندههاا ایاده خاوبی
است .رویهمرفته اگر دادگااههاای تخصصای از دادگااههاای معماول در
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رسیدگی به پرونده های فساد بهتر باشند ،اعطای صاهحیت وسای تار باه
دادگاه های تخصصی به معنای آن است که جنبههای ممتااز دادگااههاای
تخصصی (کارایی ،تخصص و سهمت بیشتر) باید در میان تعداد بیشاتری
از پرونده ها تقسیم شوند .عهوه بر این ،حتی فسادهای کوچک نیز ممکان
است مهم باشند ،هم ازن ر تأثیر زیاد آن بر جامعه و هم آنطور که به ن ر
میرسد ،فسادهای کوچک اجازای تشاکیلدهناده شابکهای از فساادهای
بزرگ هستند .عهوه بر این ،این ادعا که صهحیت وسی برای رسیدگی به
پروندههای جزمای اعتمااد عماومی باه دادگااههاای مباارزه باا فسااد یاا
تهشهای ضدفساد دولت را تضعیف مایکناد ،جاای فکار بیشاتری دارد
(استیونسون.)7۱97 ،

 .5ارتباط با مقامات دادسرا
در اغلب موارد ،دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد بهصاورت مساتقیم باا
مقامات ویژه مبارزه با فساد یا نهادهای قضایی مشابه در ارتباط هستند ،باا
این تفاوت که صهحیت دادگاه مبارزه باا فسااد محادود باه پرونادههاای
اقامهشده توسا  ACAاسات و گااهی اوقاات  ACAدر اقاماه دعاوی در
دادگاه مبارزه با فساد صهحیت انحصااری دارد .در برخای از دادگااههاای
تخصصی مبارزه با فساد ،بهخصوص آن دسته از دادگاههایی که تحت تأثیر
ن ام تعقیبی حقوق مدنی فرانسه هستند ،دادرسان و بازپرسان ویژه مباارزه
با فساد در سازمان دادگاههای مبارزه با فساد ادغام شدهاناد ،ایان دساته از
دادرسان میتوانند بهصورت انحصاری نزد دادگاه اقامه دعوی کنند ،گرچاه
آنها پروندههای ارجااع داده شاده ازساوی دیگار نهادهاا را نیاز بررسای
ماایکننااد .مااثهً در بروناادی (آی ام اف ،7۱9۱ ،تیاات ،)7۱97 ،کااامرون
(ایلیاسو )7۱9۰ ،و سنگال (لوا ،شاماره  )5۰-۹9وضا باه هماین صاورت
است .در مقابل در برخی از دادگاههای مبارزه با فساد ،دعاوی توس دفتار
دادستانهای معمول اقامه می شوند ،به این دلیل که این کشاورها نهاادی
مثل  ACAندارند و یا به این دلیل که  ACAدر این کشورها فاقاد قادرت
اقامه دعوی به طور مستقیم است .مثهً در مالزی و کنیا ،دادستان عماومی
(و نه  )ACAقدرت اقامه دعاوی در دادگااههاای مباارزه باا فسااد را دارد
(یوسف ،مورنیاتی و گریزیلیوس.)EACC n.d ،7۱97 ،UNODC ،7۱97 ،
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همچنین در افغانستان ،دفتر دادستان کل پروندهها را در دادگااه مباارزه باا
فساد طرح می کند (مرکز ادغام ن امی-مادنی ،7۱97 ،زیماز )7۱9۰ ،و در
برخی دیگر از کشورها ،دادگاه مبارزه با فسااد دعااوی اقاماهشاده توسا
 ACAیا مقامات دادستانی معمول را رسیدگی مایکنناد .ماثهً در اوگانادا،
شعبه مبارزه با فساد دادگاه عالی ،پروندههای مطرحشاده توسا مادیرکل
دادستانی عمومی و نانر کل دولت (نهاد  ACAدر اوگانادا) و نیاز دعااوی
اقامه شده توس مقامات دفتار درآماد دولتای اوگانادا را موردبررسای قارار
میدهند (شوته.)7۱97 ،
کشور اندونزی مثال جالبی در این رابطه است ،چراکه صاهحیت اقاماه
دعوی در دادگاه تیپیکورت با ر ی دادگاه قانون اساسی اندونزی تغییر کرده
است .براساس قانون اصلی سال  ،7۱۱7تنها نهااد  ACAصاهحیت اقاماه
دعوی داشت ،و نام آن نهاد  KPKبود ،پرونادههاای مشاابهی کاه توسا
دادرسان عادی مطرح میشدند در دادگاههای عادی نیز بررسی میشادند.
در سال  ،7۱۱7دادگاه قانون اساسای انادونزی ر یای صاادر کارد و در آن
اینگونه ن ر داده بود که این سیستم دوگانه ،ضمانت قانون اساسی درمورد
برابر بودن در مقابل قانون را نقض کرده است .استدالل دادگاه این بود که
دو متهمی که عمل مجرمانه مشابهی را مرتکب شدهاند ،ممکان اسات در
دو دادگاه مختلف (که ترکیب دادگاه ،فرآیند دادرسی دادگاه و نارخ صادور
ر ی محکومیت در آنها مختلف است) محاکمه شوند ،که محال محاکماه
شدن را شخص اقامهکننده دعوی مشخص میکند ،اگر  KPKاقامه دعوی
کند در دادگاه تیپیکورت و اگر دادستان عادی اقامه کند در دادگااه عاادی
دعوی مطرح میشاود (باوت و شاوته .)7۱9۰ ،باازبینی ساال  7۱۱1ایان
قانون ،این مشکل را به اینصورت حل کرد که تمام جرایم مربوط به فساد
باید در دادگاه های تیپیکورت اقامه شوند ،حال چاه  KPKو چاه دادساتان
عادی اقامه دعوی کند.
یکی از مساملی که اصهح طلبان باید در ن ر داشته باشند این است که
کارآمدی دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد به ارزیابی گسترده کارآمادی
نهاد یا نهادهایی بستگی دارد که حق اقامه دعوی در این دادگااه را دارناد.
وقتی نهاد دوم کارآمد باشد و نهاد اول نباشد ،کال فرآیناد دادرسای دچاار
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مشکل می شود ،بهعبارتدیگر ،توان زنجیره بهانادازه تاوان ضاعیفتارین
نقطه اتصال آن است .به ن ر میرسد که دادگاههای تخصصای مباارزه باا
فساد در برخی از کشورها در مدیریت دعاوی اقامه شده در آنهاا عملکارد
خوبی داشته اند ،ولی بیشتر دعاوی (یعنی آن دسته از دعاوی که رسایدگی
به آنها توس دادگاههای تخصصی از اهمیت باالیی برخوردار است) اصهً
به این دادگاه نمیرسند ،چراکه  ACAیا دفتر دادستانی این دعاوی را اقامه
نکردهاند .در واق نخبگان فاسد راضی هساتند تاا دادگااههاای تخصصای
بدون مداخله در کارهایشان فعالیت کند ،البته تا زمانیکه آنها بتوانند نفوذ
کافی در دفتر دادستانی یا مجریان قانون داشته باشند تا در معر تعقیاب
قرار نگیرند .مثهً چندین منتقد در اسلواکی تصریح کردهاند که مهامتارین
دلیل محکوم نشدن سیاساتماداران عاالیرتباه در دادگااه کیفاری ویاژه
اسلواکی همین مسأله است (استیونسون.)7۱97 ،
در مورد میزان تأثیرگراری دادگاههای تخصصی بر رفتار دادستانها نیز
بحث هایی صورت گرفته است .مثهً در کشور فیلیپین بسایاری از ناانران
خاطرنشان کرده اناد کاه دفتار دادرس دادگااه تخصصای در اغلاب ماوارد
مسئول تأخیرهای طوالنی در دادگاه  Sandiganbayanاسات ،ماثهً در
تاری های در ن ر گرفتهشده بارای رسایدگی آماادگی نادارد و درخواسات
تعویق رسیدگی مکرر دارد .برخی از منتقدین تصریح کردهاناد کاه دادگااه
 Sandiganbayanمیتواند باا گرشات کمتار ،عملکارد دفتار دادرسای
دادگاه را بهبود بخشد (مثهً برای به تعویق انداختن دعوی اشاتیاق نشاان
ندهد) ،باوجوداین برخای دیگار از منتقادین ایان روش را غیرواقا بیناناه
دانستهاند و می گویند که اصهح باید از دفتر دادستان دادگااه شاروع شاود
(استیونسون.)7۱97 ،
مسأله مهم تری که وجود دارد این اسات کاه طراحاان ساازمانی بایاد
درمورد سیستم قضایی مبارزه با فساد تفکر کنند ،مثهً به اجازای مختلاف
این سیستم مثل  ACAو یا دادستان های عادی ،دادگاه تخصصای مباارزه
با فساد و بخش اجرای قانون بهصورت کلی بنگرند و سیستمی را طراحای
کنند که اجزای مختلف آن بهطور کارآمد در کنار هم کار کنند.
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نتیجهگیری
ناامیدی از نرفیت دستگاه قضایی عادی در برخورد صحیح با پروندههاای
فساد باعث شده است که بسیاری از کشورها دادگاههای تخصصی مباارزه
با فساد را توسعه دهند .استداللهاایی کاه باه نفا و علیاه دادگااههاای
تخصصی مبارزه با فساد وجود دارند ،مشابه استداللهاایی هساتند کاه در
دیگر حوزههای قضایی مطرح می شوند ،ولی پروندههای فسااد مسااملی را
مطرح میکنند که مجزا و چالش برانگیز هستند .رایجترین اساتداللی کاه
جهت ایجاد نهادهای قضایی ویژه برای بررسی پرونادههاای فسااد وجاود
دارند ،نیاز به کارآمادی بیشاتر در حالوفصال پرونادههاای فسااد اسات،
همچنین با ایجاد این دادگاهها می توان به مخاطبان داخلی و خارجی نشان
داد کااه کشااور در مبااارزه بااا فساااد جاادی اساات .در برخاای از کشااورها،
نگرانیهای مربوط به توانا بودن دادگاههای عادی در رسیدگی عادالنه باه
پروندههای فساد ،بدون فاسدشدن خود دادگاهها ،نقش مهمای در تصامیم
به ایجاد دادگاه های تخصصی مبارزه با فساد داشته است .به ن ر میرساد
که در بسیاری از کشورهایی که دادگاههای تخصصای مباارزه باا فسااد را
تأسیس کرده اند ،عهقه به پرورش تخصص فنی که یکی از محارکهاای
ایجاد انواع دادگاه های تخصصی بوده است ،ازن ر اهمیات در مرحلاه بعاد
قرار دارد.
گرچه این نوشتار ارزیابی ن اامیافتاه عملکارد دادگااههاای تخصصای
مبارزه با فساد را انجام نداده ،اما به ن ر میرسد که بهاندازه کاافی ساوابق
دادگاههای موجود مبارزه با فساد را بهصورت ترکیبی بیان کارده اسات .در
برخی از کشورها ،دادگاههای ویژه نقش مثبتی داشاتهاناد ،ولای در برخای
دیگر از کشورها ،نتایج ناامیدکننده باوده و برخای از دادگااههاایی کاه در
ابتدای فعالیت خود موفق بودند ،با چالشهاا و اشاکاالت عمادهای روبارو
شدند.
به من ور ارزیابی دقیق تر موفقیت یا شکست دادگاههای تخصصی تا به
امروز و همچنین بهمن ور ارزیابی دقیق مدلهاای مناساب بارای بررسای
مشکه ت خاص ،به تحقیقات بیشتری نیاز است .چنین تهشی به دسترسی
و در برخی از کشورها به مجموعهای از دادههای اساسی پروندههاا (تعاداد
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پروندهها ،انواع پروندهها و متهمان ،تحلیل مبتنی بر مادارک ،مادتزماان
دادرسی ،احکام صادره) و اطهعات مربوط به دادگاهها و قضاات نیااز دارد.
در جاییکه این اطهعات اساسی وجود ندارد ،ارزیابی ایجاد تفاوت ن اممند
توس دادگاه های تخصصی دشوار خواهد بود .ازن ر سیاستگاراران ،ایان
وضعیت به آن معناست که قبل از سارمایهگاراری در ایجااد دادگااههاای
جدید ،به تحلیلی شافاف و مبتنای بار شاواهد از سیساتمهاای موجاود و
سازوکارهای آنها نیاز است.
تنها زمانیکاه فضاای تصامیمگیاری مشاخص شاود ،بررسای دقیاق
گزینه های طراحی سازمانی معقول به ن ر مای رساد .در پااراگراف بعادی
فهرست خهصهای از سؤالها و انتخابهای مهمی که باید در ن ر گرفتاه
شوند ارامه می شود ،فهرستی که میتواند بر فرآیند تصمیمگیری تأثیرگارار
باشد .میتوان دادگاه مبارزه با فساد مجزایی را تأسیس کرد یا خیلی سااده
تعدادی از قضات را به رسیدگی به پروندههای فساد اختصاص داد .دادگااه
تخصصی مبارزه با فساد می تواند به دعاوی رسیدگی کناد ،باه درخواسات
تجدیدن ر از آرا توجه کند و یا هر دوی این کارها را انجام دهد .این دادگاه
می تواند وسی یا کوچک باشد و صهحیتی وسی یاا انادک داشاته باشاد.
میتوان قواعد ویژهای برای انتصاب و عزل قضات در ن ر گرفت ،میتوان
آیین دادرسی ویژه و شاید آسانتری برای این دادگااههاا در ن ار گرفات.
میتوان برای ایجاد این دادگاهها مدلهای قضایی تخصصی مختلفی را در
ن ر گرفت .درواق هیچ رویکرد واحدی را بعنوان بهترین رویکرد برای این
دادگاههاا نمایتاوان در ن ار گرفات .وقتای اصاهحطلباان بارای ایجااد
دادگاههای تخصصی تصمیم میگیرند ،باید با دقت مشکهت خاصی را که
دادگاههای تخصصی قصد حل آنها را دارند مشاخص کنناد ،آنهاا بایاد
دیگر جنبه های سیاسی ،حقاوقی و محای ساازمانی را در کشاور در ن ار
بگیرند؛ عواملی که ممکن است ایجاد محدودیت کنند یا بر نحوهی فعالیت
دادگاه تأثیر بگرارند.

گزینههای اصلی برای تأسیس دادگاههای مبارزه با فساد
چرا به دادگاههای تخصصی نیاز است؟ آیا باه کارآمادی و تخصاص ایان
دادگاهها نیاز است و یا به خاطر سهمت و استقهل این دادگااههاا و عادم
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اعتماد به دادگاه های عادی به این دادگاههای تخصصای نیااز اسات؟ آیاا
دالیل دیگری نیز وجود دارند؟ آیا تن یم ساازوکارهای ویاژه ،بهتارین راه
برای تعامل با این چالشهاست؟ آیا روشهای جایگزین وجود دارند؟
مشخص کردن دالیل ایجاد چنین دادگاهی اولین مرحله برای انتخااب
از گزینههای مهم پیشرو درخصوص مدل تخصصیساازی دادگااههاا مای
باشد که باید مدن ر قرار گیرد:
-

-

-

-

جایگاه دادگاه مبارزه با فساد در سلسلهمراتب قضایی :مهمترین
موضوع در اینجا این است که آیا دادگاههاای تخصصای نقاش
دادگاه درجاه اول را خواهناد داشات و یاا نقاش دادگااههاای
تجدیدن ر و یا هار دو دادگااه را ،چاه دادگااه عاالیرتباهتاری
صهحیت بررسی احکام صادره ازسوی دادگااه ویاژه مباارزه باا
فساد را خواهد داشت.
اندازه دادگاه :چه تعداد از قضات در دادگاه تخصصی مباارزه باا
فساد جلوس خواهند کرد و یا چاه تعاداد قاضای ویاژه بررسای
پرونده های فساد تعیین خواهد شد؟ تخصصیساازی مایتواناد
مناب موردنیاز برای اصهحات بیشتر را مصرف کناد .آیاا تعاداد
قضات برای این من ور کافی است؟ اگر قضات بهدلیال فقادان
مناب و تأسیسات آموزشی ناکارآمد باشند و یا از تخصص کافی
برخوردار نباشند ،آیا باید بهصورت کلی به این موضوع پرداخات
و یا اینکه باید اولویت را به حوزههای خاصای از حقاوق مثال
فساد معطوف کرد؟
محدوده ماهوی صهحیت دادگاههای تخصصی مبارزه با فسااد:
به این معناست که این دادگاهها چه پروندههایی را حالوفصال
میکنند ،آیا صهحیت این دادگاه در رابطه با پروندههاای فسااد
وسی است یا محدود؟ اگر صهحیت دادگاه محدود اسات ،ایان
محدودیت چگونه است؟
رابطه میان دادگاه تخصصی مبارزه با فساد و دادستان تخصصی
مبارزه با فساد ،مثل نهاد  ACAدر کشور (البته اگر وجود داشاته
باشد) .تأثیرگراری دادگاه تخصصی مبارزه با فساد تا حد زیاادی
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-

-

به ارزیابی گسترده تأثیرگراری نهاد یا نهادهایی بستگی دارد که
صهحیت اقامه دعوی در آن دادگاه رادارند.
آیا باید مقررات ویژهای برای گزینش ،عازل یاا شارای کااری
قضات دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد وجود داشاته باشاد؟
آیا بهکار گرفتن آنها باید براساس شرای استخدام سایر قضات
عادی در سطح قابلمقایسه در سیستم قضایی کشور باشد؟
آیا آیین دادرسی دادگاههای مبارزه با فساد باید کامهً متفاوت از
سایر دادگاه ها باشد ،یا آیین دادرسی این دادگااههاا بایاد مثال
دادگاه های معمولی باشد که دعاوی کیفاری مشاابه را بررسای
می کنند؟ اگر ناکافی بودن آیاین دادرسای در سیساتم عماومی
دادگاهها یکی از دالیل تخصصیسازی دادگااههاا باشاد و اگار
آیین دادرسی این دسته از دادگاههای عادی نمیتواند یاا نبایاد
تغییر کلی داشته باشد ،در اینصورت به آیین دادرسای ویاژهای
در این دادگاهها نیاز است.
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پرونده فسادی
که کره جنوبی را لرزاند
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پارلمان کره جنوبی روز جمعه  ۹دسامبر  ،7۱97با تصویب طارح استیضااح
پارک گئون های ،رییسجمهوری این کشاور ر ی باه عادمکفایات او داد.
به اینترتیب رییسجمهور کره جنوبی از سمت خود تعلیق و اختیارات او به
نخستوزیر این کشور تفویض شد .پارک گئون هاای در طارح استیضااح
تهیهشده از سوی مخالفان دولت به تخلف از قانون اساسی ،فسااد ماالی و
سوءاستفاده از قدرت متهم شده بود.
طرح استیضاح رییسجمهور که به ر ی دوسوم نمایندگان نیااز داشات
با  77۰ر ی موافق دربرابر  57ر ی مخالف به تأیید پارلماان رساید .هفتاه
قبل از آن  979نفر از نمایندگان مستقل و مخالف دولت از طرح استیضااح
حمایت کرده بودند.
پارک در  7فوریه  9157در جونگ-گو دمگوزاده شاد .او اولاین فرزناد
پارک چونگ هی ،سومین رییسجمهور کره جنوبی بین سالهای  9177و
 9171و یوک یانگ -سو باود .او یاک بارادر کوچاکتار و یاک خاواهر
کوچکتر دارد و هرگز ازدواج نکرده است.
خانواده پارک در سال  9157به سئول نقل مکان کردند و او تحصیهت
مقدماتی و دبیرستان را در این شهر انجاام داد و ساپس مادرک لیساانس
مهندسی الکترونیک را از دانشگاه سوگانگ در ساال  917۰دریافات کارد.
پارک مختصراً در دانشگاه گرنوبل تحصیل کرد ،ولی پس از ترور ماادرش
فرانسه را ترک کرد.
مادر پارک در تئاتر ملی کره در سئول توس ماون ساه-گواناگ یاک
کرهای متولد ژاپن که طرفدارکره شمالی بود در  95اوت  917۰کشته شاد.
پارک تاا وقتایکاه پادرش نیاز از ساوی کایم جاه-گیاو مسائول ارشاد
اطهعاتش -در  77اکتبر  9171ترور شد ،بانوی اول محسوب میشاد .در
این زمان ،ادعا میشد فعالینی که مخالفین سیاسای پادرش بودناد بادون
دلیل بازداشت شده و حقوق بشر نسابت باه توساعه اقتصاادی از اولویات
کمتری برخوردار بوده است .در سال  ،7۱۱7پارک نسبت به نحوه رفتار باا
فعالین در این دوره ابراز تأسف کرد.
ریشه بحران
اما زلزلهای که در کره جنوبی بسیاری را از مسند قدرت و مسئولیت باه
زیر کشیده ،حول چه ماجرایی اتفاق افتاده اسات؟ چناد مااه پایش در پای
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اعترا گروهی از دانشجویان به نفوذ برخی از دوستان خانم پارک ،شبکه
تلویزیونی جیتیبیسی از محتویات تبلت شخصی خانم چوی سن-سایل،
دوست صمیمی رییسجمهور گزارشی منتشر کرد که برخی اسناد دولتای و
همچنین متن سخنرانیهای خانم پارک را هم شامل میشد.
چوی به مدت  ۰۱سال از دوستان نزدیک رییسجمهوری کره جناوبی
است که بدون داشتن سامت دولتای باه کااخ ریاسات جمهاوری سائول
رفتوآمد داشته است .همچنین گفته میشود که خانم پارک گئونهاای از
مریدان پدر این زن بوده است .رییسجمهور کره جناوبی البتاه هماه ایان
ادعاها را رد کرده و گفته که عضو هیچ فرقهای نبوده و نیست .باه نوشاته
رسانههای کره جنوبی ،خانم چوی طی سالهای گرشته ازطریق دوستی با
پارک و پدر او که قبهً در کره جنوبی قدرت داشته ،ثروت هنگفتی بهدست
آورده است .این ثروت ازطریق رانت اطهعاتی و دریافت رشاوه و نزدیاک
بودن به منب قدرت حاصلشده است.
راننده خانم چوی در مصاحبهای گفتاه اسات ،خاودش شخصااً کیفای
حاوی میلیونها پول نقد را برای تبلیغات انتخاباتی خاانم پاارک در اواخار
دهه  911۱منتقل کرده اسات .در آن زماان خاانم پاارک بارای ورود باه
پارلمان تهش میکرد و ناهراً بخش عمدهای از هزینههای تبلیغاتیاش را
همین دوست صمیمی که اکنون دردسرساز شده پرداخت کارده اسات .در
سال  7۱97وقتی او میخواست برای پست ریاستجمهوری اقدام کناد در
جریان تبلیغات انتخاباتی از کماک ماالی خاانم چاوی بهاره بارده اسات.
همچنین گفته میشود که متن سخنرانیهای خانم پارک را هم همین زن
تن یم میکرده است.
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با ورود خانم پارک به کاخ ریاستجمهوری سئول در سال  ،7۱97امتیاز
گیریهای چوی آغاز می شود کاه نخساتین آن ،مجباور کاردن دانشاگاه
سئول به پریرش دخترش با وجود نمرات پایین بوده است .در ساال 7۱9۰
خانم پارک شخصاً به یکی از دستیارانش دساتور مایدهاد کاه از شارکت
هیوندای بخواهد قراردادی با یکی از قطعهسازان که مالکش دوست خاانم
چوی بوده امضا کند .این قرارداد برای خانم چوی رقمی معاادل  ۰۰هازار
دالر پورسانت داشته است.
شرکت هیوندای همچنین مجبور شده که کارهاای تبلیغااتیاش را باه
شرکت مورد توصیه خانم چوی بسپارد؛ قراردادی باا ساود  7۹۱هازار دالر
برای او و خانوادهاش و درمیان گراشتن اطهعات محرمانه کشور باا خاانم
چوی ،از دیگر اتهامات رییس جمهور کره جنوبی است .وی ازجمله کسانی
است که در ایجاد بنیاد «کی اسپورت» کره جنوبی مشارکت داشات و باه
همین دلیل مسأله دساتیابی او باه میلیاونهاا دالر بارای انجاام تبلیغاات
مختلف دولتی و ریاست جمهوری برای «پارک» در سال  7۱97دردسرساز
شده است.
سپس مشخص شد خانم چوی در جابهجایی برخی مقامهاای دولتای و
در عزل و نصبهای برخی سازمانها و مشاوران رییسجمهور هام نقاش
داشته است؛ موضوعی که باعث آغاز اعترا های مردمی شد .اماا مااجرا
زمانی جدی تار پایش رفات کاه موضاوع پرداخات پاول ازساوی برخای
شرکتهای بزرگ کرهای به دو بنیاد فرهنگی و ورزشی پیش آمد که زیار
ن ر رییسجمهور و با مدیریت چوی سن -سیل اداره میشوند .چوی سن -
س ایل مااتهم اساات از  5۱شاارکت باازرگ ک ارهای ،ازجملااه هیوناادای و
سامسونگ ،مبلغی مجموعاً حادود  75میلیاون دالر کماک ماالی دریافات
کرده است.
با ادامه اعتراضات ،رییسجمهور کره جنوبی از مردم این کشور بهدلیال
دسترسی یکی از کارمندانش به متن ساخنرانیهاای وی معاررتخاواهی
کرد .پس از عررخواهی رییسجمهور ،رهبر حازب مخاالف دولات ،پاارک
گئون های را به عدم صداقت و قدرتطلبی متهم کارد« .چاو مای-آماه»
رهبر حزب دموکراتیک کره گفت :او درک درستی از کل وضعیت نادارد و
فق بهدنبال حفظ قدرت به هر طریقی است.
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در پی انتشار این گزارشها که با اعتراضات مردمای نیاز مواجاه شاد،
نخستوزیر کره جنوبی ،دو وزیر کابینه 9۱ ،مشاور رییسجمهوری و رییس
کارکنان نهاد ریاست جمهوری از سمتهای خود اساتعفا داده و یاا برکناار
شدند .پسازآن بازداشت دو نفر از معاونان اسبق رییسجمهور کره جناوبی
موجب پیچیدهتر شدن بحران ریاست جمهوری در این کشور شد.
درنهایت موج اعتراضات مردمی به کاخ ریاست جمهوری رسید و صدها
هزار نفر از مردم کره جنوبی با تجم در خیابانهای اطاراف کااخ ریاسات
جمهوری ،خواهان کنارهگیری رییسجمهور این کشور شادند .افشاا شادن
رسواییهای رییس جمهور کره جنوبی موجب شد تا محبوبیت وی به کمتر
از پنج درصد برسد که این در طول تاری بیسابقه است.

پارک برای نجات دادن دولت سائول از بحاران سیاسای ،باا واگاراری
بخشی از اختیارات خود باه پارلماان و نخساتوزیار منتخاب نماینادگان،
موافقت کرد .رییسجمهور کره که همزمان با ادامه اعترا هاای مردمای
در خیابانهای سئول از سوی مخالفان سیاسایاش هام تحاتفشاار باود،
برای فرار از استیضاح ابتدا نخستوزیر را برکنار و چهره موردن ر مخالفاان
را جایگزین کرد .او بسیاری از مشاورانش را هم برکنار و به خاطر اتفاقاات
رخداده از مردم عررخواهی نمود .اما عررخواهی خانم پارک که با بازگشات
خانم چوی به کشور و بازداشتش همزمان بود ،نتوانست سرنوشت سیاسای
او را تغییر دهد و نمایندگان پارلمان کره جنوبی با  77۰ر ی موافق در برابر
 57ر ی مخالف ،به تعلیق پارک گئون های ر ی دادند.
طوفان سیاسی کره جنوبی ،به شکاف در حزب حاکم هم منجار شاد و
 71نفر از نمایندگان حزب حاکم یعنی حزب سامه ناوری اعاهم کردناد از
این حزب خارج شدهاند و قصد دارند حزب جدیدی تأسیس کنناد؛ اقادامی
که این حزب را از اکثریت در پارلمان انداخت.
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همچنین مأموران دادستانی کره جنوبی در ادامه تحقیق درماورد فسااد
مالی مربوط به اطرافیان پارک گئون های ،رییسجمهور بازداشت شده این
کشور ،مون هیونگ-پیو رییس صندوق ملی بازنشستگی را هام بازداشات
کردند تاا مشاخص شاود
دامنه ایان فسااد ازآنچاه
پیش ازاین تصور می شاد،
گسترده تر است .صاندوق
ملاای بازنشسااتگی کااره
جنااوبی بااا ب ایش از ۰59
میلیاااارد دالر سااارمایه،
سومین نهاد بازنشساتگی
باازرگ دنیاساات و جاازو
سهامداران عمده بسیاری
از شرکتهای بزرگ کاره
جنوبی ازجمله سامسونگ است .شرکت های زیرمجموعه این نهاد دولتای،
بهتنهایی نیمی از اقتصاد کره جنوبی را تشکیل میدهند.
رییس صندوق بازنشساتگی ماتهم اسات باه خااطر ارتبااطی کاه باا
رییسجمهاور یاا برخای از افاراد در دفتار او داشاته شارکتهاای بازرگ
زیرمجموعه این نهاد را وادار کرده به دو بنیاد غیرانتفاعی که زیر ن ر خانم
پارک اداره میشده ،کمک مالی کنند .رسانههای کاره جناوبی مایگویناد
مون هیونگ-پیو همچنین متهم است پیش از دوره ریاستش بار صاندوق
بازنشستگی ،یعنی زمانیکه وزیر بهداشت کره بوده ،از نفوذ خاود بار ایان
صندوق استفاده کرده تا این نهاد از قرارداد  ۹میلیارد دالری ادغام یکای از
شرکتهای بزرگ کره در شرکت سامسونگ حمایت کناد .غیار از پاارک
گئونهای ،رییس جمهور کره جنوبی ،قربانی دیگر رسوایی سیاسی اخیر در
این کشور بانکیمون ،دبیر کل پیشین سازمان ملل و بلندپروازیهای وی
برای ریاستجمهوری کره جنوبی است .بانکیمون قصد داشت که ناامزد
حزب حاکم محاف هکار سامنوری به رهبری پارک گئونهای در انتخاباات
بعدی شود؛ اما پرونده فساد اخیر باعث شده تا در ن رسنجیها ،محبوبیات
او بهشدت کاهش پیدا کند.

همه باهم علیه فساد 11 

نگاهی به
هفت رسوایی بزرگ مالی در جهان

  11همه باهم علیه فساد

رسوایی «فولکسواگن» در دستکاری تست آالیندگی
خسارت برآورد شده :بیش از  81میلیارد دالر
در سپتامبر  7۱95گروه فولکس واگن یک شرکت چند ملیتی خودروسازی
آلمانی و بزرگترین تولیدکننده خودروی جهان باه جارم تقلاب در تسات
تشخیصدهنده آالیندههای بیش از  99میلیون عدد فولکسواگن و آمودی
صادراتی خود که در طول سالهای  7۱۱1تا  7۱95فروختهشده بودناد باه
دام افتاد .این جعل اسناد باعث شد که تماامی ماشاینهاای ایان شارکت
استانداردها و آزمونهاای آژاناس حفانات محای زیسات ایااالتمتحاده
آمریکارا درحالی سپری کند که  ۰۱بار بیشاتر از محادودیتهاای قاانونی
نیتروژن اکسید وارد محی زیست میکردند.

آالیندههای اکسید نیتاروژن ) (NOXو ساایر آالینادههاای تولیدشاده
توس خودروها ،عامل بسیاری از مارگهاای زودرس اسات .نتاایج یاک
مطالعه نشان میدهد تنها در آمریکا ،ساالنه  5۹هزار نفر بر اثر آالیندههای
ناشی از دود خودروها جان میبازند .بنابراین ،اتهامی که به فاولکسواگان
وارد شد ،خطای کوچکی نیست .این خودروساز آلمانی پریرفت که با نصب
نرم افزاری روی  99میلیون خودروی دیزلی خاود در سراسار جهاان ،ایان
امکان را فراهم آورد تا خودروهایش بتوانناد باا پاایین نشاان دادن حجام
آالینده تولیدی ،آزمونهای مربوط به آالیناده اکساید نیتاروژن آمریکاا را
پشت سر بگرارند .اما نرمافزار کنترل آالیندهها ایان خودروهاا باهمحاض
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خروج از البراتاوار غیرفعاال شاده و خاودروی مرباوط شاروع باه انتشاار
آالیندهها به میزان  ۰۱برابر بیشازحد مجاز میکرد.
استعفای مدیرعامل
در نخستین واکنش باه ایان رساوایی «ماارتین وینترکاورن» ،مادیرعامل
اجرایی فولکسواگن از سمت خود استعفا کرد؛ این کمپانی همچنین مبلاغ
 7میلیارد و  5۱۱میلیون یورو معادل  7میلیاارد و  7۱۱میلیاون دالر بارای
مقابلااه بااا عواقااب مااالی ایاان اتفاااق تخصاایص داد .امااا سااهامداران و
سرمایهگراران با عواقب بیشتری روبرو شدند؛ چراکه در چهاار روز نخسات
پس از مشخص شدن این رسوایی یعنی از تاری  9۹سپتامبر ،ارزش سهام
کمپانی فولکسواگن با یکسوم کاهش ،به  77میلیارد یورو تنزل یافت.
به محض اینکه تمام جریماه هاا ،ادعاای غرامات ،دعااوی حقاوقی و
هزینه های فراخوان خودروهای دستکاری شده مشخص شاود ،ایان اتفااق
میتواند مانند آنچه برای بریتیش پترولیوم بریتانیا ) (BPدر نشت نفات در
سکوی حفاری «دیپواتر هوریزون» پیش آمد ،باه یاک شکسات بازرگ
غول خودروسازی آلمان تبدیل شود .تازه نباید فراموش کرد کاه بارخهف
فولکسواگن ،آنچه برای بریتیش پترولیوم رخ داد تنها یاک حادثاه باود و
عمدی در کار نبود.
بنابراین وزارت دادگستری آمریکا این حق را دارد تا نسبت به این تقلب
اعهم جرم کرده و تحقیقات خود را از ایان کمپاانی باه عمال آورد .ساایر
کشورهای جهان نیز باید مسیر کره جنوبی را دنبال کرده و جرایمی را کاه
فولکسواگن در این مدت مرتکب شده را کشف کنند .گرچه تعداد کمی از
خودروسواران چینی اقدام به خرید خودروهای دیزلی میکنند ،اما این اتهام
فولکسواگن ممکن است باعث شود تا دولت چین بیدرنگ در برابر آمارها
و گزارشها اغراقآمیز این کمپانی نسبت به جنبه اقتصادی ساوخت بارای
موتورهای خودرو ،مقابله کند.
فروش خودروهای دیزلی پاک ،در سطح بسیار گسترده ،یکی از اهاداف
اصلی فولکسواگن برای سرکوب رقبا و بازار آمریکا و ربودن گوی سابقت
از تویوتای ژاپن ،بهعنوان بزرگترین خودروساز جهان بوده است .اما هدف
باشکوهی که وینترکورن درن ر داشت ،هماکنون درحال ویران شدن است.

  11همه باهم علیه فساد

وینترکورن یک مهندس صنای است که بهدقت زیااد در جزییاات شاهرت
دارد بنابراین امکان ندارد از نصب این نرمافزار بیاطهع بوده باشد.
برمه شدن راز فولکسواگن ،این تردیدها را بهوجود آورد که آیا دیگار
خودروسازان هم تاکنون دست به کههبرداری مشابهی زدهاند تا بتوانناد از
آزمونهای آزمودن آالیندگی اکسید نیتروژن استاندارد اروپاا و هماینطاور
آالینده دی اکسید کربن گرر کنند یا خیر؟ فعهً ،بیامدبلیو و مرسدس بناز،
دو همتای جدی فولکس واگن ،بهفاصله اعهم کردند که هرگز دسات باه
چنین اقدامی نزدهاناد .دساتکام ،ناانران آمریکاایی ،بارخهف همتایاان
اروپایی خود ،ر ساً اقدام به گرفتن آزمونهای مختلف از خودروها میکنناد
تا مطمئن شوند تولیدکنندگان درباره کیفیت خودروهای تولیدی خود تا چه
اندازه درست میگویند.
رسوایی در حسابرسی کمپانی ورلدکام
خسارت برآورد شده 011 :میلیارد دالر
کمپانی ورلدکام زمانی دومین کمپانی بزرگ تلفن راه دور آمریکا باود ،اماا
مشخص شد که مادیران اجرایای ایان کمپاانی ساود ایان شارکت را در
حسابرسی 99 ،میلیارد دالر باالتر از سود واقعی اعهم کردهاند کاه پاس از
مشخص شدن این حفره  99میلیارد دالری ،ورلدکام در سال  7۱۱7اعهم
ورشکستگی کرد .این کههبرداری حساابداری ،تاا ساالهاا بازرگتارین
کههبرداری در تاری حسابرسی آمریکا بود .بهدنبال ایان رساوایی ،دههاا
هزار شغل از بین رفت و «برنارد ابرز» ،مادیرعامل ایان کمپاانی در ساال
 ،7۱۱5به  75سال حبس محکوم شد.
شرکت ورلدکام که یک شرکت مخابراتی است توس آقای ابرز متولاد
کانادا پس از مهاجرت به ایالت می سی سی پی آمریکا تأسایس شاد و در
سال  9117آقای برنی ابرز توانست ازطریق بورس ،سهام دوماین شارکت
تلفن راه دور آمریکا موسوم باه ام-سای-آی ) (MCIرا از چناگ شارکت
برتیشین تلکام ) (BTدرآورد .ارزش داراییهای ورلدکام در اوج موفقیت آن
معادل  975میلیارد دالر برآورد می شد .ابرز با بهکارگیری سابک مادیریت
خاص ،نخست سهام شرکتها را به چنگ آورد و ازطریق بازارسازی بارای
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سااهام آنهااا و روش بااهکااارگیری کاااهش هزینااههااا بااه ثااروت زیااادی
دستیافت.

تحقیقات نشان میدهد که حسابرسان شرکت دربرابار فشاار مادیریت
برای فریب سهامداران مقاومت نشان ندادهاند و نمونههای متعادد اجارای
روش حسابرسی خوشبینانه بارای اراماه تصاویری غیرواقعای از وضاعیت
شرکت به سهامداران انجامگرفته است .گفتاه مایشاود مادیران مهااجم،
حسابرسان منفعل را از کار انداختهاناد .بازنادگان اصالی توطئاه ورلادکام،
سهامداران جزء و صندوقهای بازنشستگی هستند .دادگاه پس از محاکماه
برنی ابرز وی را به اتهام توطئهچینی و کههبرداری که منجر به فروپاشای
ع یم مخابرات ورلدکام شد مجرم شناخت .ترفند اصلی وی باال نگهداشتن
قیمت سهام بوده است .درنتیجه تخلفات وی ،سهامداران ورلدکام یکصاد
و هشتاد میلیارد دالر زیان دیدند و بیست هزار نفر بیکار شدند .ترفند اصلی
مدیرعامل که باعث فریب سهامداران شد حباب قیماتهاا در اواخار دهاه
 911۱بود که سهامداران تصور میکردند این روند همیشه ادامه دارد.
رسوایی در حسابرسی شرکت «انرون»
خسارت برآورد شده 11 :میلیارد دالر
غول انرژی «انرون» در سال  ،7۱۱9در یک رسوایی بزرگ مالی که از آن
بهعنوان بزرگترین پرونده ورشکستگی تاری آمریکا یاد میشاود ،ساقوط
کرد .این کمپانی ،با یک تقلب حرفهای و جالب ازسوی مادیران خاود ،باه
زیر کشیده شد .بهدنبال این رسوایی ،هزاران کارمند یک شبه شاهد ناپدید
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شدن حساب بازنشستگی خود بودند ،ارزش سهام انارون نیاز از  1۱دالر و
 75سنت به تنها  77سنت سقوط کرد.

انرون فعالیت خود را در سال  91۹5باهعناوان تولیدکنناده و فروشانده
سنتی انرژی شروع کرد و به سرعت به بزرگ ترین شارکت انارژی جهاان
تبدیل شد .در آوریال  7۱۱9ایان شارکت براسااس رتباهبنادی فورچاون
( )Fortuneرتبه هفتم را در باین  5۱۱شارکت بازرگ آمریکاا باه خاود
اختصاص داد .در دوم دسامبر  7۱۱9انرون درخواسات ثبات ورشکساتگی
کرد .سقوط ناگهانی و شتابان این غاول ع ایم ،پیامادهای مهمای بارای
ذینفعان آن ازجمله سهامداران ،کارکناان ،طلبکااران و حسابرساان داشاته
است .درمجموع برای حرفه حسابداری نیز رسواییهای حساابداری انارون
پیامدهای مهمی داشته است.
تاریخچه انرون
شرکت انرون در ژومیه  91۹5از ادغاام دو شارکت گااز طبیعای هوساتون
( )Houston Natural Gasو شرکت اینتر ناور ( )Inter Northباه
وجود آمد .در سال  91۹1این شرکت فعالیت خود را در زمینهی فروش گاز
طبیعی شروع کرد .تنها پس از اندک زمانی این شرکت به بزرگترین تاجر
گاز در آمریکای شامالی و انگلساتان تبادیل شاد .ایان شارکت براسااس
پیشاانهاد مشاااور خااود مااککینساای و کمپااانی ( Mckinsey and
 )Companyو رهبری مدیرعامل سابق خود جفری اسکیلینگ ( Jeffrey
 )Skillingاز یک شرکت انرژی به یک شرکت مدیریت خطر تغییر یافات
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که هر چیزی از کاالهای گوناگون تا مشتقات مختلف را مبادلاه مایکارد.
البته گفته میشود که خانم وندیگرام ( )Wendy Grammخاالق ایاده
ورود اناارون بااه قراردادهااای آینااده و اوراق مشااتقه اناارژی بااوده اساات.
وندی گرام همان کسی است که جورج بوش وی را به ریاسات کمیسایون
ن ااارت اناارژی فاادرال برگزیااد .شااوهرگرام ،سااناتور فیاال گاارام ( Phil
 )Grammبا برچیدن تقریباً تمام ن ارتهای دولتای بار فعالیات انارون،
آرزوی دیرینه این شرکت را برآورده کرد.
یکی دیگر از خصوصیات انارون اساتفاده گساترده از واحادهای دارای
مقاصد خاص است .انرون نهتنها از این مسیر وارد فعالیاتهاای پرخطار و
پنهان می شد بلکه بدهیهاای خاود را نیاز باه نحاو درسات در ترازناماه
منعکس نمیکرد .انرون با ایجاد حدود  7۱۱۱شرکت بارونمارزی قیمات
انرژی را دستکاری میکرد .وقتی ایالتی مانند کالیفرنیا برای عقد قرارداد به
انرون مراجعه می کرد ،انرون یکای از قراردادهاای خاود باا شارکتهاای
اقماری را نشان میداد و باقیمتهای سرسامآور با مشاتریان واقعای خاود
قرارداد منعقد میکرد .عهوه بر ایان ،انارون باا انتقاال تعهادات خاود باه
اینگونه شرکتها ،سودهای ساختگی را برای والاستریت گزارش میکرد.
باا پیااروزی باوش ،دوساات تگزاسای کنااتلاای ( )Keneth Layریاایس
هیأتمدیره ،فرصتهای گسترش طرحهای انرون دوچندان شد .کنت لای
بهعنوان عضوی از گروه انتقال بوش انتخابشده باود و در ایان مساند باا
دیک چنی ( )Dick Cheneyمعاون رییسجمهور ،بهطور مساتقیم بارای
تدوین سیاستهای انرژی کار میکرد.
فعالیتها و رویدادهای اواخر دوران حیات این غول ع یم نکات جالبی
دارد.
در  97آوریل  7۱۱۱کنت لی برای بحث درباره سیاستهای انارژی باا
دیک چنی معاون رییسجمهاوری مهقاات کارد .در  9۰و  77اوت 7۱۱9
کنت لی طی نامه ای به کارکنان خود ،اعهم کرد که هیچوقات اطمیناانی
بهاندازه آن روز درباره رشد انرون وجاود نداشاته اسات .در  95اوت 7۱۱9
شرن واتکینز ( )Sherron Watkinsمعاون توسعه شرکت طی یادداشتی
به آقای لی نگرانی خود را درباره گرفتاری شرکت در اماواج رساواییهاای
حسابداری گوشزد کرد.
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در  97سپتامبر  7۱۱9اسکیلینگ مدیرعامل سابق شارکت 5۱۱ ،ساهم
شرکت را فروخت .البته قبل از آن در پایاان ژومیاه کنات لای معاادل 79
میلیون دالر از سهام انرون را فروخته بود .در  77ساپتامبر  ،7۱۱9لای باه
کارکنان شرکت گفت سهم انرون بسیار ارزشامند اسات و طای  9۱ساال
آینده  ۹۱۱درصد افزایش ارزش خواهد داشت.
در  97اکتبر  ،7۱۱9انرون  77۹میلیون دالر زیان برای سهماهاه ساوم
گزارش کرد و  9/7میلیارد دالر کاهش در حقوق صااحبان ساهام را افشاا
کرد که بخشی از آن مربوط به شرکتهای اقماری بود کاه توسا انادرو
فستو ( )Andrew Fastowمعاون مالی شرکت ،اداره مایشاد .در  7۹و
 71اکتبر  7۱۱9کنات لای باا وزیار خزاناهداری و وزیار بازرگاانی دربااره
مشکهت انرون صحبت کرد .کابینه تصمیم گرفت در این موضوع دخالات
نکند.
در  79اکتبر  7۱۱9انرون اعهم کرد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار
آمریکا  SECدر رابطه با تضاد مناف احتمالی مربوط به رواب ایان شارکت
با شرکتهای اقماری ،تحقیقات رسمی خاود را شاروع کارده اسات .در ۹
نوامبر  7۱۱9انرون اصهح صورتهای مالی  5ساال گرشاته خاود بارای
کاهش  5۹7میلیون دالر سود را به کمیسیون اعاهم کارد و  7/5میلیاارد
دالر دیگر به مجموعه بدهیهای خود افزود .در این مقط زمانی مادیران
انرون سعی کردند برای فرار از کاهش رتبه اعتباری ،انرون را باه شارکت
داینژی ( )Dynegyبفروشند .این شرکت در ابتدا موافقت کرد انرون را باه
مبلغ  ۹میلیارد دالر بخارد ،اماا اوراق قرضاه انارون توسا آژاناسهاای
اعتباری مستقل بهعنوان اوراق بنجل رتبهبندی شد و در  7۹ناوامبر 7۱۱9
داینژی از تصمیم خود صرفن ر کرد.
در دوم دسامبر  7۱۱9انرون درخواست ورشکستگی فصال  99را داد و
آمریکا شاهد بزرگترین درخواست ورشکستگی تاری خود شد.
فصل  7قانون ورشکستگی ،مربوط به انحهل ،فصل  99آن مربوط باه
تجدید سازمان ،فصال  97آن مرباوط باه تعادیل بادهیهاای کشااورزی
خانوادگی و فصل  97آن مربوط به تعدیل بدهیهای یک شخص است.
در  7دسامبر  ،7۱۱9انارون  ۰۱۱۱نفار از کارکناان خاود در آمریکاا و
 9۱۱۱نفاار از کارکنااان اروپااایی خااود را اخااراج کاارد .در  1ژانویااه 7۱۱7
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دادستانی آمریکا تحقیقات خود را درمورد جارایم انارون آغااز کارد .آرتاور
آندرسن ( )Arthur Andersenحسابرس شرکت اعهم کرد که بعضی از
مدارک انرون را از بین بارده اسات .جاان اشاکرافت ()John Ashcraft
دادستان کل آمریکا که برای رقابتهای انتخابااتی سانا در ساال  7۱۱۱از
این شرکت مبالغی را دریافت کرده بود بیصهحیتی خود برای تحقیقات را
اعهم کرد.
در  7فوریه  7۱۱7کمیته ویژه تحقیقاتی که توس هیأتمادیره انارون
تشکیلشده بود گزارش داد که طرح پیچیدهای شامل شرکتهای اقمااری
به مدیران اجرایی انرون اجازه داده است کاه ساود شارکت را در حادود 9
میلیارد دالر متورم کنند و در این بین میلیونها دالر به جیب بزنند.
در  ۰فوریه  ،7۱۱7کنت لی از هیاأتمادیره انارون اساتعفا داد .در 9۰
مارس  7۱۱7مؤسسه حسابرسی آرتور آندرسن بهدلیل از بین بردن مدارک
مربوط به انرون تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.
سود سازیهای انرون قیمت هر سهم آن را تا مرز  1۱/75دالر باال برد
و پس از افشای رسواییهاا ،قیمات ساهم آن باه  77سانت ( ۱/77دالر)
سقوط کرد.
بازیهای سیاسی انرون
اگرچه بخشی از مناسبات سیاسی انارون ذکار شاد ،در اینجاا باا نگااهی
عمیقتر به فعالیتهای مهم سیاسی انرون اشاره میشاود .یکای از نکاات
برجسته تاری سیاسی انرون کمکهای مالی این شارکت باه گاروههاای
مختلف سیاسی آمریکاست که در زیر خهصهای از آنها ارامه میشود.
بین سالهای  91۹1تا  7۱۱9شرکت انارون بارای انتخاباات ریاسات
جمهوری کمکهای زیر را اعطا کرده است:
مبلغ (دالر)
نام
997,۹۱۱
جورج دبلیو بوش (جمهوریخواه)
15,75۱
باب دل (جمهوریخواه)
97,75۱
الگور (دمکرات)
97,۱۱۱
جورج اچ دبلیو بوش (جمهوریخواه)
99,۱۱۱
بیل کلینتون
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عهوه بر کمک به رییس جمهوری ،انرون به اعضای کنگره نیز کمکهای
چشمگیری کرده است .کمک های انرون به اعضای کنگره بین سالهاای
 91۹1تا  7۱۱9بهشرح زیر بوده است:
مجلس سنا
تعداد اعضا
میانگین کمک
مجموع کمک
(دالر)

دمکراتها
71
7,۹99

جمهوریخواهان
۰9
9۱,9۹7

مستقل
9
7,5۱۱

99۱,597

۰97,۰۹۱

7,5۱۱

جم

57۱,۰17

مجلس نمایندگان
تعداد اعضا
میانگین کمک
مجموع کمک
(دالر)

دمکراتها
79
7,777

جمهوریخواهان
997
7,17۱

757,9۰۱

7۰7,7۰۹

جم

7۱7,۰۹۹

کمکهای اعطا شده نشان میدهد این شارکت گارایش بیشاتری باه
انتخاب جمهوریخواهان داشته است .کمکهای سیاسی ممکن است برای
انرون قدرت سیاسی و توان نفوذ بر سیاستهای انرژی آمریکا را به ارمغان
آورده باشد .باه رغام روابا سیاسای قاوی و نفاوذ زیااد انارون ،ماهیات
مخاطره آمیز استراتژی ساختار سرمایه و فعالیتهای تجاری مدیریت خطر،
این شرکت را بر پایه مالی بسیار شکنندهای قرارداد.
انرون در سه مکان جغرافیایی مناف عمدهای داشت که برای رسیدن به
آنها تهشهای زیادی کرده بود .یکی در حاوزههاای گازرساانی آسایای
میانه ،دیگری راه انتقال آن یعنی افغانساتان و دیگاری حاوزه مصارف آن
یعنی هند.
انرون سه میلیارد دالر در کارخاناه بارق دباول (نزدیاک بمبئای هناد)
سرمایهگراری کرده بود .این پروژه در سال  9117آغاز شد و بنا بود تا سال
 9117معادل یکپنجم نیاز برق هند را تاأمین کناد .بازرگتارین مشاکل
انرون در اینجا قیمت باالی برق تولیدی این کارخانه بود .باصرفهتارین راه
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جهت کاهش هزینه و تأمین سوخت این کارخاناه آسایای میاناه باود کاه
ارزش ذخایر نفت و گاز آن بین  7۱۱۱تا  7۱۱۱میلیاارد دالر بارآورد شاده
است .شرکت های انرژی و نفتی در این منطقه منااف بزرگای دارناد و باه
همین دلیل «بازی بزرگ» را برای آن ترتیب دادهاند.
در سال  ،9117یونکال ( )Unocalبرنده قارارداد سااخت  9۱۱5مایال
خ لوله برای صادرات گااز طبیعای ترکمنساتان شاد .ایان خا لولاه از
افغانستان و پاکستان می گرشت و به مولتان در نزدیکی مرز هند میرسید.
در سال  9117نیز انرون اعهم کرد که  9میلیارد دالر برای ایجاد خ لوله
بین کارخانه دبول و شبکه خ لوله گاز هند سرمایهگراری میکناد .یعنای
به این طریق ،گاز ارزانقیمت آسیای میانه به کارخانه دبول تزریق میشد.
دولت آمریکا برای تأمین مناف شرکتهاای خاود از ساال  9117تاا اوت
 7۱۱9بااا طالبااان مااراکرات بساایاری بااهمن ااور ایجاااد ثبااات مااوردن ر
شرکتهای آمریکایی ،انجام داد .اگرچه یونکال در سال  911۹اعهم کارد
که از این پروژه صرفن ر کرده است ،اما واقعیت چنین نیست.
زمانیکاه دولات باوش روی کارآماد ،شارکت انارون باهعناوان یاک
کمک کننده مهم وی ،موقعیت برتری یافات .در آن زماان پاروژه هناد در
وضعیت بدی قرار داشت .هندیها پرداخت ما به ازای برق خریداریشده از
کارخانه دبول را قط کردند و ادعا داشتند که بسایار گاران اسات .از ایان
بابت انرون  7۰میلیون دالر طلب داشت.
پس از آمدن بوش به کاخ سفید ،دیک چنی در  77فوریاه 7 ،ماارس و
 97آوریل  7۱۱9با کن لی مهقات کرده است .جزمیات این مهقات را کاخ
سفید فاش نمیکند .چنی تهشهای زیادی به کاربرد تا به انارون کماک
کند طلب  7۰میلیون دالری خود را از هند بگیرد .شواهد نشان میدهد که
شورای امنیت ملی ،گروه کاری دباول را در تابساتان  7۱۱9تشاکیل داده
است .در مراکره با مقامات هندی ازجمله سونیا گاندی رهبر مخالفان هند،
چنی این موضوع را مطرح کرده است .همزمان با این اقادامات ،فشاار بار
طالبان برای ایجاد خ لوله یادشده ادامه داشته اسات .کنات لای در ایان
دوران خوش بین بوده و به کارکنان خود توصیه کرده است سهام شرکت را
بخرند.
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ایاالتمتحده خواستار خ لوله بستهای بود که از افغانستان عباور کناد
اما حکومت طالبان خواهان اساتفاده از ایان خا لولاه بارای تاأمین گااز
مصرفی افغانستان بود .آمریکا در اینجا افغانستان را تهدید میکرد که «ماا
یا با طه یا با بمب کشور شما را فارش مایکنایم» .انارون هام ازجملاه
شرکت های متهم در پشت صحنه جنگ افغانساتان اسات .شاواهد زیاادی
نشان میدهد که جنگ در افغانستان اساساً برای ایجاد خا لولاه یونکاال
بود نه مبارزه با تروریسم .یکی از ذی نفعان اصلی این خ لوله هم انارون
بود.
شرکت انرون بهدلیل سیاستهای اشاتباه مادیریتی ،زیار پاا گراشاتن
اصول اخهقی (از سوی مدیران آن) ازجمله حسابسازی به مکافات عمال
خود رسید .مؤسسه حسابرسی  1۱ساله آرتورآندرسان نیاز ناهتنهاا خاود را
فدای انرون کرد ،بلکه به سرمایه اصلی حسابرسان نیز صدمه زد.
سقوط انرون باعث کااهش اعتمااد عماومی باه مادیران شارکتهاا،
استقهل حسابرسان ،روش های گزارشگری مالی ،تحلیلگران مالی و حتای
دولت آمریکا شد .سقوط انرون نهتنها در آمریکا بلکاه در دیگار بازارهاای
اوراق بهادار مهم دنیا نیز تأثیر داشت .در اجهسهاای جهاانی مباارزه باا
مفاسد بهکرات از انرون سخن میرود.
سقوط انرون واکانش شادید دولات آمریکاا را در پای داشات و بارای
بازگرداندن اعتماد عمومی قاانون ساربینزاا اکسالی  7۱۱7تصاویب شاد.
بهموجب این قانون ،هیأت ن ارت حساابداری شارکتهاای ساهامی عاام
تشکیلشده است .این هیأت عهوه بر ن ارت بر مؤسسههاای حسابرسای،
اختیار دارد که استانداردهای حسابرسای را تادوین کناد یاا اساتانداردهای
حسابرسی تصویبشده بهوسیله مراج حرفهای را اصاهح یاا رد کناد .باه
معنای دیگر این قانون دامنه دخالت دولت در حوزه کاری حرفه حسابداری
را افزایش داده است.
این قانون نمود بارز رسوایی حسابداری انرون و تهش برای بازگرداندن
اعتماااد ساارمایهگااراران بااه گزارشااگری مااالی و حرفااه حسااابداری در
آمریکاست .این رویداد نهتنها در آمریکا بلکه در سراسر دنیا زنگ خطری را
برای سرمایه گراران و همچنین حرفه حساابداری باه صادا درآورد .حرفاه
حسابداری برای تقویت خودگردانی باید سازوکارهای قاوی خاود ن اارتی
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تعبیه کند و با اعمال ن ارت مستمر بر مؤسساههاای حسابرسای مواناب
حفظ استقهل و کیفیت کاار آنهاا باشاد ،در غیار ایانصاورت دولات در
درازمدت وارد عمل خواهد شاد و ساازوکارهای ن اارت دولتای را برقارار
خواهد کرد.
کالهبرداری «برنارد میداف» به شیوه پونزی
خسارت برآورد شده 11 :میلیارد دالر
«برنارد میداف» ،کارگزار بورس و مشااور سارمایهگاراری اسات کاه از او
همچنین با عنوان بزرگ ترین کههبردار ماالی جهاان یااد مایشاود .وی
توانسته بود با استفاده از ترفند مالی موسوم به «پونزی» ،نرف مادت 95
سال ،چیزی حدود  7۱میلیارد دالر از سهامداران کههبرداری کند .وی باه
جرم کههبرداری ،به گرراندن  95۱سال حابس در زنادان فادرال آمریکاا
محکوم شد.
میداف در خانوادهای یهودیتبار در نیویورک متولد شد .تحصایهتش را
در رشته حقوق نیمهکاره رها کرد تا در سواحل النگ آیلناد نجاات غریاق
شود .در سال  917۱با سرمایه  5۱۱۱دالر که از راه نجات غریق پساناداز
کرده بود شرکت سرمایهگراریاش را پایهگراری کرد که تبدیل به یکای از
مهمترین شرکتهای سرمایهگراری وال استریت میشود .پسرانش ماارک
و آندورو و برادرش هم در همین شرکت مشغول بهکار میشاوند .شارکت
میااداف یکاای از پاانج شاارکتی اساات کااه نقااش عماادهای در توسااعه
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فعالیتهایبازار بورسنزدک) (Nasdaqایفا کرده و او مدتی هام باهعناوان
رییس مشااوران ایان باازار باورس برگزیاده شاد .میاداف را همچناین از
مبتکران سیستم الکترونیک خریدوفروش سهام میدانند.
او با اصل سرمایه مشتریانش با ایجاد یک سیساتم هرمای شاروع باه
کههبرداری میکند بهاینترتیب که سود سهام یکای از مشاتریانش را باا
اصل سارمایه آخارین مشاتریاش پرداخات مایکناد .در جریاان ساقوط
بازارهای مالی در ساال  7۱۱۹زماانیکاه تعادادی از مشاتریانش تصامیم
گرفتند اصل سرمایه خود را دریافت کنند ،کههبرداری میداف هام بارمه
شد و کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کنترلکنندگان بورس آمریکا اعهم
کردند نگراناند که تمام دارایی های این شرکت صوری و ساختگی باشد و
میاازان کههباارداری را  5۱میلیااارد دالر تخمااین زدنااد کااه باازرگتاارین
کههبرداری مالی جهان است که توس تنها یک نفر انجامشده است.
او در دسامبر  7۱۱۹توس اف بی آی دساتگیر و ماورد باازجویی قارار
گرفت .ازجمله مشتریانش چند بانک مانند نتیکسیز ) (Natixisو سوسایته
ژنرال ) (Société Généraleبودند که به خاطر نداشتن نقدینگی تا مرز
ورشکستگی پایش رفتناد .همچناین افاراد سرشناسای همچاون اساتیون
اسپیلبرگ) ( Steven Spielbergنیز بودند که باا وعاده دریافات ساود
ساالنه ٪97نزد او سرمایهگراری کرده بود.
رسوایی دستکاری نرخ بهره بینبانکی موسوم به «الیبر»
خسارت برآورد شده :حدود  9میلیارد دالر
رسوایی «الیبر» در اواس سال  7۱97و پسازآنکه بانک باارکلیز اعتاراف
کرد که نرخ بهره بینبانکی مورداستفاده برای تعیین قیمت هزاران میلیاارد
دالر از محصوالت مالی را دستکاری کرده ،برمه شد .البته در این رسوایی،
بارکلیز تنها نبود و سایر بانکهای بزرگ نیز دست داشتند که مجبور شدند
به خاطر نقششان در این رسوایی جرایم سنگینی بپردازند کاه میازان ایان
جرایم تاکنون از  1میلیارد دالر فراتر رفته است.
بانک بارکلیز یکی از مهمترین و قدیمیترین (تأسیس  971۱مایهدی)
بانکها در انگلستان و سطح بینالملل هسات .باارکلیز در بایش از پنجااه
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کشور جهان فعالیت دارد و در سال  7۱9۱باا سارمایه  7,77تریلیاون دالر
بهعنوان چهارمین بانک بزرگ جهان شناخته شد.
بارکلیز به علت تهش برای دستکاری نرخهای بهره بینبانکی الیبور و
یوریبور بین سالهای  7۱۱5تا  7۱۱1در انگلیس و آمریکاا 71۱ ،میلیاون
پوند معادل  ۰57میلیون دالر جریمهشده است.

برای شناخت بهتر بحث ابتدا باید با مفهوم الیبر کاه یکای از مفااهیم
پایهای در تحلیل بازار پول هست آشنا شد ".الیبر یا نرخ بهاره اساتقرا
باینباانکی لنادن  London Interbank Offered Rateنارخ ساود
متوسطی است که بهصورت روزانه توس بانکهاای اصالی لنادن تعیاین
میشود و بهوسیله آن بانکها از یکدیگر با نرخ بهرهای پامینتر از نرخهای
بهره معمول پول استقرا میکنناد .باناکهاایی کاه باا کمباود موقات
نقدینگی مواجه شدهاند ،از این پول برای قار دادن باه مشاتریان خاود
استفاده میکنند.
معادل نرخ بهره بینبانکی لندن در اتحادیه اروپاا« ،یوریباور» ناام دارد
که برای مبادالت بینبانکی بانکهای فعال در معامهت حوزه یورو کاربرد
دارد.
حاال شاید راحت تر بتوان پی به عمق فاجعه و اثارات دساتکاری باناک
بارکلیز در نرخ بهره الیبر بر ن ام بانکداری جهان بارد .باه هماین علات
شبکه تلویزیونی فایننشال تایمز رسوایی مالی بانک باارکلیز در دساتکاری
شاخص بهره بین بانکی لندن موسوم به الیبر را شوکی جدی بارای ن اام
بانکداری جهان معرفی کرد .همچنین اسکای نیوز اعهم کرد رسوایی مالی
بانک بارکلیز بسیار گستردهتر از تصور اولیه است و مسأله بانک بارکلیز باه
یکی از اخبار مهم روز رسانههای خارجی تبدیل شد.
مدیرعامل سابق بانک بارکلیز (  )Barclaysمیگوید :از قبل از شاروع
بحران مالی اخیر ،باناکهاای تماام جهاان بهاره باانکی را دساتکااری
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مایکردناد .ویلیاام بلاک ( ،)William Kurt Blackپروفساور اقتصااد و
حقوق نیز میگوید :با هر معیاری که اندازهگیری کنیاد ،ایان بازرگتارین
دستکاری قیمتها در تاری جهان است.
مت تایبی خبرنگار مطرح آمریکایی در این زمینه نوشته است :در میاان
رسواییهای بزرگ ،این ابر رسوایی ( )mega scandalآنهاست .چاون
الیبر مثل خورشیدی در من ومه شمسی است و دستکاری در الیبر اقتصاد
تمام جهان را تحتالشعاع قارار خواهاد داد .کساانی کاه وام خریاد خاناه
گرفتهاند ،دارندگان کارتهای اعتباری ،دولتها ،کسبوکارهای کوچک ،و
تقریباً هرکسی در هر جای دنیا از این خهفکاری ضارر دیاده اسات .ایان
بانک های بزرگ از هر انسانی که بر روی کره زمین است دزدی کردهاناد.
هیچ فردی نیست که ضرر نکرده باشاد ،حتای شاما کاه اکناون مشاغول
خواندن این سطور هستید.
ضمناً این مسأله جایگاه لندن بهعناوان مرکاز ماالی جهاان را نیاز باا
مخاطره جدی مواجه ساخت و البته موضوع تنها به هماین باناک و لنادن
خاتمه پیدا نکرد و پای سایر بانکهای بزرگ جهان مانند جی پی مورگاان
( )Co&JPMorgan Chaseو سایتی باناک ( )Citibankهام آهساته
آهسته به این موضوع کشیده شد.
فساد مالی «پتروبراس»
خسارت برآورد شده :دو میلیارد دالر
پتروبراس ) (Petrobrasشرکت نفت و گاز برزیلی و چندملیتی است که
در سال  9157توس دولت برزیل تأسایس شاد .ایان شارکت باا توساعه
فعالیتها و سرمایه خود ،ناهتنهاا توانسات باه بازرگتارین تولیدکنناده و
توزی کننده فرآوردههاای نفتای در آمریکاای جناوبی تبادیل شاود ،بلکاه
هماکناون در زماره  7۱شارکت نفتای بازرگ جهاان قارار دارد .شارکت
پتروبراس در زمینههای اکتشاف ،استخراج ،پاالیش و توزی نفت خام و گاز
طبیعی ،همچنین تولیاد ماواد شایمیایی ،فارآوردههاای نفتای ،الانجای،
الپیجی و محصوالت پتروشیمی فعالیت میکند.
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غااول نفاات و اناارژی دولتاای برزیاال ،یعناای کمپااانی «پتروبااراس»،
مدتهاست در یک فساد مالی وسی گرفتارشده است .مقامهای دادساتانی
برزیل ،مدیران سابق این کمپانی را به انتقال میلیاردها دالر از حساب ایان
شرکت به حسابهای شخصی خود یا ارتشاء به مقاامهاای دولتای ماتهم
کردند .در این فساد مالی ،بیش از  ۹۱نفر ،شامل سیاستمداران برجسته ،به
جرم پولشویی و ارتشاء تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
از ماه مارس سال  7۱9۰برزیل تحت تاأثیر شادید عملیاات ضدفسااد
موسوم به (کارواش) قرارگرفته است .عملیاتی که باعث شد شارکت نفتای
پتروبراس درمعر بزرگترین فساد مالی تاری برزیل قارار گیارد .درمااه
مارس سال  7۱97دو سال پس از شاروع تحقیقاات عملیاات کاارواش باا
تمرکز بر ادعای دخالت لومیس ایناسیو لوال داسیلوا ریایسجمهاور پیشاین
این کشور وارد مرحله جدیدی شد .دنیای سیاسی برزیال باا دساتگیری و
اتهام دخالت چندین سیاستمدار و تاجر مطرح برزیل بیشتر دچار تنش شد.
عملیات کارواش در آغاز سیاستمداران درگیر در این فساد را در کاانون
توجه خود قرار داد اما سپس بررسیهای خود را در دو بخش دیگار یعنای
شرکتهای دیگر و تجار و سرمایهداران عمده نیز گسترش داد و نشان داد
که رسوایی پتروبراس درطول سالها ازطریق این سه بخش میلیاردها دالر
را بهصورت غیرقانونی هدایت میکرده است.
رسوایی حسابرسی کمپانی «المپیوس»
خسارت برآورد شده :یک میلیارد و  111میلیون دالر
مدیران سابق کمپانی مشهور الیمپوس ( (Olympusپس از گرشت بیش
از یک دهه ،به کههبرداری 9,7میلیارد دالری خاود اعتاراف کردناد .ایان
رسوایی ،کمپانی ژاپنی الیمپوس را تا مرز نابودی پیش برد .رساوایی ماالی
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الیمپوس در اکتبر  7۱99هنگامیکه «مایکال وودفاورد» مادیرعامل ایان
کمپانی از پرداختهای غیرقاانونی باه ارزش  9,5میلیاارد پارده برداشات،
برمه شد.
الیمپااوس شاارکت ژاپناای تولیدکننااده تجهیاازات تصااویربرداری و
محصوالت اپتیک است ،که در تاری  97اکتبر  9191تأسیس شد ،که ابتدا
در زمینهی ساخت میکروسکوپ و دماسنج فعالیت مینمود.
شرکت الیمپوس سهم عمدهای در بازار جهانی فروش آندوسکوپهاا را
به خود اختصاص داده است و در حدود  ٪7۱درصد از این بازار را در کنترل
خود داشته ،کاه ساالیانه ،معاادل  7/5میلیاارد دالر را عایاد ایان شارکت
مینماید .دفتر مرکزی این شرکت ،در شهر توکیو ژاپن مستقر هست.
در اواخر سال  ،7۱99این شرکت ،در پی یاک رساوایی ماالی ،مادیرعامل
بریتانیایی خود را اخراج نمود .این رساوایی باهسارعت ارزش ساهام ایان
شرکت را به میزان ٪75کاهش داد! این رسوایی که برخی از اعضای هیأت
مدیره شارکت الیمپاوس نیاز در آن درگیار بودناد ،یکای از بازرگتارین
ضررهای مالی در تاری شرکتهای بزرگ ژاپان را باه ایان شارکت وارد
نمود.
در ماه ژومن سال  ،7۱97شرکت المپوس اعهم کرد کاه  77۱۱نفار از
کارکنانش و یا  ٪7درصد از نیروی کارجهانی خود را تا پایاان مااه ماارس
سال  7۱9۰از دست خواهد داد .این نزول ،تا پایان ماه مارس  7۱95حدود
 ٪۰۱درصد از کارخانههای تولیدی خود در سراسر جهاان را شاامل شاد و
این به معنی تعطیلی  7۱کارخانه این شرکت باود کاه باهمن اور کااهش
هزینهها انجام شد.

معرفی کتاب
شناخت و پیشگیری از فساد

نویسندگان :آدام گری کار 9و تیم

پرنزلر7

انتشارات :پالگریو

1. Adam Graycar
2. Tim Prenzler
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فساد پدیده ای است که اغلب مردم ن ری درباره آن دارناد .در کشاورهای
ثروتمند بسایاری از ماردم فسااد را باه عناوان ساازوکاری مای بینناد کاه
سیاستمداران و مقامات ناسالم به وسایله آن باا باازی هاای فریبکاراناه باه
اهداف خود خدمت می کنند .ازآنجایی که در این کشورها کمبود مناب وجود
ندارد؛ فساد توضیحی برای شکست در تمام سطوح و اشکال آن اسات .در
کشورهای فقیرتر با مناب محدود ،فساد به عنوان عامل اصالی بارای عادم
توسعه ،ارامه خدمات ناکافی ،مشکهت زیربناایی و زیسات محیطای ماورد
سرزنش قرار میگیرد.
درحالی که فساد از گرشته هاای دور هماواره بخشای از سیاسات باوده
است ،نمیتوان آن را تنها به حوزه سیاسی محدود کرد .ماوارد بسایاری از
آسیب رساندن فساد در فعالیتهای بخش خصوصی وجاود دارد .فسااد در
شرکتهای مالی بخش خصوصی در ساالهاای اخیار تاأثیرات اقتصاادی
ویرانگری در جهاان داشاته اسات .نموناههاایی از فسااد را مایتاوان در
شرکت های محلی ،چندملیتی ،مؤسسات مرهبی و سازمان های غیرانتفاعی
و حتی حوزه ورزش مهح ه کرد.
برای پوشش دادن همه انواع و موضوعات به کتاابی وسای تار از ایان
کتاب نیاز است .نویسندگان ،طیف وسیعی از فعالیت های فاسد را شناسایی
کرده اناد؛ اماا تمرکاز ایان کتااب در درجاه اول فسااد در بخاش دولتای
کشورهای توسعهیافته است.
مطالعه فساد در اغلب رشته های آکادمیک به خوبی جای خود را بازکرده
و مورد بررسی قرارگرفته است و درنتیجه کتابها و مقاالت بسایار خاوبی
توس فهسفه ،وکه ،جامعه شناسان ،اقتصاددانان ،روانشناسان ،دانشمندان
علوم سیاسی و متخصصان توسعه به رشته تحریر درآمده است .بسیاری از
ادبیات موجود در این رشته ها عمیقاً تحلیلی است و نویسندگان این کتااب
نیز با این پدیده بهعنوان یک پدیده چند رشتهای نگاه کردهاند.
نویسندگان نیاز به یک کتاب عمومی بارای کساانی کاه باه مطالعاات
فساد عهقه مند هستند احساس کرده اند؛ کتابی که جنبه های مختلف فساد
را بررسی و طبقه بندی کرده و اساس پیشگیری از آن را معرفی می کند .در
طرح اقدامات پیشاگیرانه نویساندگان ،ن ریاهای جارمشناساانه را مطارح
کردهاند که البته مخاطب آن فق خوانندگان جرمشناسی نیستند.
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در این کتاب که نتیجه پژوهشی چندین سااله توسا دو نویسانده آن
است ،درمورد مباحثی که مطرح شده ،داوری هایی انجام شده که البتاه باه
معنای آن است که بسیاری از موضوعات که ارزش بررسی دقیق داشته اند
مورد توجه قرارگرفته است.
فصل اول این کتاب با عنوان توصیف فساد به جاای تعریاف فسااد،
ابتدا به شناسایی انواع رفتارهایی پرداخته که برچسب فساد می خورند مانند
رشوه ،اخاذی ،اختهس ،تضاد مناف  ،حمایت ،پارتی بازی و رفیاق باازی .در
ایان فصال همچنااین باه حااوزههاای خاکساتری ماننااد هدیاه دادن نیااز
پرداخته شده است .با استفاده از مدل تحلیلی  TASPتمرکز اصلی بار ایان
سؤال است که فساد در کجا رخ می دهد .مثال های متنوعی از فساد در این
زمینه ارامه شده است .همچنین به مقیاس فعالیتهای فساد در مکانهاای
مختلف نیز پرداخته شده و نمونه هاایی از فساادهای کاهن و محلای نیاز
بهصورت مطالعات موردی آورده شده است.
فصل دوم با عنوان شناخت فساد با در ن ر گرفتن عملکرد فساد در
سه نوع از جوام آغاز می شود :جوام سانتی ،جواما پدرسااالر و جواما
عقهنی -حقاوقی .باا توجاه باه طبیعات بسایار متغیار فسااد باه عوامال
تسهیل کننده فساد و عواملی که مان از فساد می شوند توجاه شاده اسات.
ناامیدی و سرخوردگی از قوانین و مقررات دولتی میتواند بسیاری از ماردم
را برای درگیر شدن در رانت یاا باهدسات آوردن کنتارل انحصااری یاک
فعالیت اقتصادی تشویق کناد .تصامیم گیرنادگان دولتای نیاز نسابت باه
رانت هایی در زمینه بهره برداری از کنترلشان در یک حوزه تقاضای عمومی
آسیب پریر هستند .اثرات مضر این نوع از اقدامات بهویژه در شرای کاهش
خدمات دولتی موردتوجه قرارگرفته است .با درن ار داشاتن طیاف متناوع
جوام که فرصتهای متفاوتی را برای فساد فراهم می کنند؛ در این فصال
نقش استراتژیک گروههای اصلی در جوام مختلف بررسیشده است.
اندازه گیری فساد دشوار است و فصل سوم با عنوان سنجش فسااد
توضیح می دهد که چگونه ماهیت مرموز و مبتنی بر رضایت طرفینی فساد
به بیرون ماندن از آمار جرم و جنایت تمایل دارد .با این حال تاهش بارای
اندازه گیری فساد ،حداقل برای طراحی و ارزیابی اقادامات ضدفسااد مهام
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است .در این فصل مجموعه ای از یک طیف گسترده از شاخص های مفید،
ازجمله پیمایش های تجربی و ادراک عماومی ،پیماایش هاای کارمنادان و
تهیه کنندگان بر گروه ها و رسانهها ،شکایات و اتهامات و پیگردهای قانونی
و محکومیت ها متمرکزشده اند .رویکرد دیگر شاامل تحلیال هاای ریساک
محور از نهادها و بخش هایی است که نسبت به فساد آسیب پاریر ارزیاابی
می شوند .هرکدام از این روش ها مزایا و محدودیت های خود را دارناد ،اماا
طیف وسی تری از شاخصها برای ارامه تصویر واضحتری از ابعااد فسااد و
گرایشها ارامه شده است.
فصل چهارم این کتاب دربرگیرنده طراحی اقدامات ضدفسااد در
چارچوب نهادی و قانونی موردنیاز برای یک رسیدگی صریح و به من ور به
حداقل رساندن فساد است .ماهیت پیچیده فساد نیازمناد اقادامات پیچیاده
نیز هست .اهمیت ممنوعیت جام و قانونی برجساته شاده و بار ضارورت
تن یم قوانینی که بازدارندگی کافی و تعقیب و بازجویی مؤثر را باه هماراه
داشته باشد تأکید شده است .در تعداد فزاینده ای از حوزه های قضایی ،ایان
هاادف ازطریااق سااازمانهااای تخصصاای محقااق شااده اساات .معاهاادات
بین المللی نیز از تهش هایی که در داخل کشورها و بین آن ها برای حارف
و یا به حداقل رساندن فساد انجام میشاود ازطریاق انتشاار ارزیاابیهاای
من م خطر فساد و گزارشها ،پشتیبانی میکند.
فصل پنجم با عنوان اعمال پیشگیری از جرم و نظریه نظارتی
برای فساد براساس چارچوبهای مطرحشده در فصل قبل با اتخاذ یاک
رویکرد ن ری مشخص تر به طراحی استراتژیهای مؤثر پیشگیری از فساد
می پردازد .این فصل ابتدا به ارتباط جرایم موقعیتی پرداخته کاه باه وسایله
تحلیل تئوری ن ارتی بهخصوص با ایده ن ارت هوشمند پشتیبانی می شود.
این رویکردها همراه شده است با  -9تحلیل ویژه اناواع فسااد  -7توساعه
مداخهت  -7آزمایش کردن مداخهت با اساتفاده از شااخصهاای مثلثای
فساد .این فصل با مثال هایی از برخی فسادهای کاهش یافته و با تمرکز بر
نقش کمیسیونهای ضدفساد پایان میپریرد.
فصل ششم با عنوان پیشگیری از فساد در حقوق کیفری اولاین
فصلی است که راه های جلوگیری از فساد را با ترتیباتی خاص موردبررسی
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قرار می دهد .حقوق کیفری به دلیل سابقه طوالنی و متنوعی که در زمیناه
سؤال استفاده از حقوق دادرسی و مسئولیتهاا در ایان بخاش وجاود دارد
نقطه شروع خوبی محسوب شده است .در این فصل نمونههاایی از اصاول
پیشگیری برای از بین بردن یا به حداقل رساندن فرصت های فساد در این
حوزه ارامه شده اسات کاه عباارت اناد از ضاب الکترونیکای مصااحبه باا
م نونااان ،ن ااارت تصااویری از اقاادامات پلاایس ،محاادودیتهااایی باارای
بازداشتهای پیش از اتهام و کنترل ورود و خروج کارکنان زندانها.
فصل هفتم پیشگیری از فساد در تدارکات بخش عماومی را
مورد بحث و بررسی قرار داده است .خرید دولتی حوزهای است که اقدامات
پیشگیرانه می تواند برای مبارزه با سؤاستفاده از حق مالیات دهندگان ماورد
استفاده قرار گیارد .قاوانینی کاه رقابات بااز و شافافیت را فاراهم آورناد
فرصتها را برای تبانی و رشوه کم میکنند .یک رویکرد مبتنی بر مداخلاه
زودهنگام و هشدارهای به موق می تواند از پیشرفت و یا کامل شدن فسااد
در این حوزه جلوگیری کند.
نویسندگان ،فصل هشتم کتاب را به بحث و بررسی درباره پیشگیری
از فساد در بخش بهداشات اختصااص داده اناد .خادمات بهداشات
عمومی ممکن است ازطریق تهیه تجهیزات پزشکی ،نسخه های پزشاکی،
آزمایش های مواد مخادر ،اساتانداردهای ضاعیف خادمات رساانی ،صادور
صورتحسابهای غیرواقعی و تقلاب ماورد سؤاساتفاده قارار گیارد .درک
عوامل زمینهساز کلید اصلی طراحی سیساتمهاای پیشاگیری و اساتراتژی
است .خدمات بهداشات عماومی ممکان اسات ازطریاق تهیاه تجهیازات
پزشکی ،نسخه های پزشاکی ،آزماایش هاای ماواد مخادر ،اساتانداردهای
ضعیف خدمات رسانی ،صدور صورت حساب های غیرواقعای و تقلاب ماورد
سؤاسااتفاده قاارار گیاارد .درک عواماال زمینااهساااز ،کلیااد اصاالی طراحاای
سیستم های پیشگیری و استراتژی است .آسیب پریری های سیستمی ناشی
از اعمال صهحدیدهای بیش ازحد ،فقادان شافافیت و موشاکافی دقیاق و
اجرای ناقص یا عدم اجرای قاوانین اسات .ایان فصال شاامل مطالاب و
نمونه های امیدوارکننده ای از اقدامات ارزیابی شده در پیشگیری از فسااد در
بیمارستانها است.
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تمرکز فصل آخر این کتاب بر روی حاوزه تصمیم سازی حکاومتی
است که ممکن است همراه با فساد باشد .فساد اغلب در دولتهای محلای
هنگام بهکارگیری برنامههای مصوب توسعه ،دیده میشاود .باا اساتفاده از
مطالعات موردی این فصل نشان می دهد که فساد در برنامه ریزی شاهری
می تواند بسیار جدی باشد به خصوص در زمینه سهمت عماومی و مساامل
ایمنی .استفاده از مدل  TASPنشان میدهاد کاه چگوناه تغییار رویاههاا
می تواند به فرآیندهایی از توسعه منجر شود که زمینه های فساد را کااهش
می دهند .نمونه هایی از توصیه های یک تحقیق مهم شورای شهر در زمینه
فساد نیز در این فصل ارامه شده است.

