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  جانبازنبرد
  

 کراسيديموچالشهاوتنشهاي 
  پاياني و بخش سوم 

  
 وپديده هاي منفي  موکراسي يد

قدرتی است آه مشروعيت  آراسی تنها سيستمی است آه مصرا و مستمرا از قدرت حاآمه ميپرسد، آيا او همانديمو
  . هريس . دارد

 
اين طور تلقی می شود که . ت می شودفساد باعث زير سؤال رفتن عدالت، مسئوليت، و کاربرد ثروت و قدر

اما سنگاپور، که از بسياری . ديگر کشورها هستند کراسی های ليبرال تثبيت شده دارای فساد کمتری نسبت بهديمو
کراسی جهان، ديمواين امر دارد، در صورتی که در هند، بزرگترين  کراتيک نيست، کنترول مؤثری برديموجهات 

 کراسی های ثروتمند، حاکی از اين است کهديموعلی الظاهر فساد کمتر در . ستجريان ا فساد گسترده ای در
باعث کاهش انگيزه خريدن  مجموعه قوانين و نهاد ها از منافع وابسطه به پول جانبداری می کنند، و همين موضوع

به کرده اند، اما بعد از زمانی فساد گسترده ای را تجر جوامعی مانند بريتانيا و اياالت متحده،. قدرت و نفوذ می شود
 . نمايند قرن ها توانستند آن را مهار

کنند که به سرعت دچار تحول می  بر عکس، جوامع نوپا، نهاد های بنيادين خود را در جهانی رقابت طلب بنا می
می زمانی بود که برخی فساد را امر مثبت تلقی . هستند گردد ويک شبه خواهان رسيدن به باالترين استانداردها

بوروکراسی، به وجود آوردن بازار های غير رسمی، و در ارتباط " های چرب کردن چرخ" راهی برای -کردند
چنين . افتاد اما کسی نمی داند که بدون وجود فساد چه اتفاقی می. با جامعه از طريق تأمين منفعت قرار دادن رهبر ها

اخير نشان می دهد که فساد به رشد اقتصادی  تحقيقات. رندادعا هايی تأثير معامالت کثيف را در جوامع نديده می گي
 .منفعت می رساند، و نهاد ها و حس مسئوليت را دچار تزلزل می کند "فقرا"به هزينه " اغنيا"صدمه زده، به 
 فساد چيست؟

منعکس فساد مطرح می شوند  بسياری از ديدگاه هايی که در بحث از. نمی توان از فساد تعريفی واحد به دست داد
بعضی بر اين عقيده هستند که فساد . مصداق نميابند کننده تجربيات جوامع ثروتمند غرب است، و در ديگر نقاط جهان

افکار عمومی تعريف کرد، و اين در حاليست که منتقدان پاسخ می دهند که  را بايد از طريق ارزش های فرهنگی و
 . تعاريف مبهم و نا منسجم می باشند اين گونه

، "منافع عمومی"اما . مقامات رسمی به هزينه منافع عمومی می دانند تعريفی ديگر از فساد ، آن را منفعت طلبیدر 
شايد بهترين رويکرد، تعريف فساد به  . فساد هر چه باشد، پيامد های آن موضوعی ديگر است و خود مبهم تر بوده،

باشد، البته بايد بالفاصله اضافه نمود که  یبرای منفعت خصوص سوءاستفاده از نقش و منابع عمومی منزله
اين تعريف جامع . هر کدام جای بحث مفصل دارد" سوءاستفاده"و مهمتر از همه " منفعت" ،"خصوصی"، "عمومی"
فساد . می دهد، تأکيد دارد مانع نيست، اما بر ابعاد سياسی، وجدانی و اخالقی قضيه، همان گونه که در عمل هم رخ و

 .می خواهند پاسخگو باشند ؤال را بر می انگيزد که اشخاص با نفوذ چه طورهمواره اين س
 اشکال مختلف فسا د

مقابل تصميم، عمال   چيز های پرارزشی که از سويک شخص حقيقی در-معمول ترين شکل فساد رشوه خواری است
ی با رشوه خواری قرار دارد، در ارتباط نزديک اخاذی. عدم انجام کاری در اختياريک مقام رسمی قرار داده می شود

اما اشکال زياد ديگری نيز وجود دارد، مثل دزدی علنی . پول می کنند که مقامات رسمی در خواست هدايا و مبالغی
 .گاهی تشخيص فعاليت های مفسده جويانه از فعاليت های قانونی مشکل است .از سوی مقامات

  داليل فسا د
که حقوق  د وجود دارد چون آدم های بد، که آموزش خوبی نديده اند، افرادیفسا - شخصی: چهار توضيح متداول است

 .ناچيزی دارند دست به کارهای بد می زنند
ً  کارآموزی بی: توضيح سازمانی مبنی بر ضعف مديريت است - سازمانی حاصل، گزارش نويسی، و  مثال
 دولتی که در آن بوروکرات ها به سهولت از مثال، توضيح ديگر بر طرح سازمانی تأکيد دارد، به عنوان. سرپرستی

 .شوند، انگيزه ای فطری برای فساد دارد سوی سياستمداران استخدام واخراج می
جوامع دور و بر خود روبرو هستند؛  دولت ها با تقاضاهای زيادی از سوی) نظام سياسی به منزلهک کليت) - فراگير

علل . پرهزينه است، بنابراين فساد می تواند يک راه ميان بر باشد جريان رسمی کار معموالً  وقت گير، نامطمئن، و
اما وقتی حتی . تعيين کننده هستند" شخصی"  فاکتور های- مثالً ، سوء مديريت يک مديرعامل-در مواردی - متعدد

 . می شودگيرند، با تأکيد بر مسائل نهادی و عمومی، باز فساد ديده افراد مورد اطمينان هم دررأس کار قرار می
 مسائل متضاد فساد
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اين عناصر نشان دهنده فاکتور  .هر جامعه ای با فساد دست در گريبان است، اما انواع و ابعاد آن گوناگون می باشد
 :های متعددی هستند، که شامل موارد زير می شود

  قدرت و اعتبار قوانين و نهاد ها
خود بدانند، تاب تحمل فساد را   مردم دولت را از آنوقتی. وابستگی مردم به دولت و حمايت از آن :مشروعيت

ی در رابطه با هويت، اختيار، درست و غلط امور،  آداب و ارزش های فرهنگی :اين فاکتور مربوط است به. ندارند
های اندکی  اين در جايی است که دولت با نفوذ و همه کاره است، راه - ابعاد بخش دولتی .نقش افراد در جامعه و

صورت فساد احتماالً  گسترده خواهد   دارد که بتوان کار ها را از طريق بخش خصوصی انجام داد، که در اينوجود
شوند، راه خود را از راه نا  گروه هايی که از داشتن نفوذ سياسی مشروع محروم می - برخورداری و محروميت .بود

  .مشروع پيدا می کنند
با دادن پول به کارها سرعت می  گيری به کندی صورت می گيرد، مردموقتی تصميم - سرعت روند کار های دولتی

اما زمانی که تصميم گيری ها با شتاب تمام انجام می . می کنند مقامات، تا مردم پولی نداده اند، به زور حرکت. بخشند
  .کردن است" کشی وقت"شود ، نقش فساد 

تر از دستيابی به ثروت است، مردم  تيابی به قدرت آساندر جايی که دس - توازن ميان امکانات سياسی و اقتصادی
در جايی که راحت تر می توان ثروتمند شد تا قدرتمند، ثروت  .برای به دست آوردن ثروت، از قدرت استفاده می کنند

 .}١٩٦٨هانتينگتون، {به دنبال نفوذ مقام است
 عالئم فساد

از اين عالئم همراه با مثال  چهار نوع. اد را تجربه می کنندمتفاوتی از فس" عالئم"در طوالنی مدت، جوامع مختلف 
 :از هايی که مربوط به زمان حال يا گذشته نزديک است، عبارتند

نهاد هايی پرقدرت هستند، بعضی  کراسی های تثبيت شده طرفدار تجارت ، که دارایديمودر  - بازار های پرنفوذ
پولی خرج شود؛ غالباً  سياستمداران و البيست ها به  ه مقاماتمنافع خصوصی ايجاب می کنند که برای دسترسی ب

  .)اياالت متحد، آلمان، جاپان. (کنند منزله واسطه عمل می
و رقبای سياسی قدرت بيشتری ميابند،  هنگامی که نهاد ها از قدرت چندانی برخوردار نيستند، - کارتل های نخبگان

منفعت ناشی از فساد، که ميان برجسته ترين چهره های داخل و  موارد،در اين . کارتل های نخبگان فرمان می رانند
  .شود، به قدرت آن ها استحکام می بخشد خارج از دولت تقسيم می

  .)ايتاليا، بوتسوانا، و کورياي جنوبی(
امکانات اقتصادی و سياسی  در جايی که نهاد های رسمی ضعيف هستند و - اعضای شورای حاکم و دسته جات

قدرت شخصی، که شامل مقامات و افراد خارج از دولت  سريع دارند، چهره های قدرتمند، برای ايجاد پايگاهرشدی 
  .نامشروع استفاده می کنند هم می شود، ازامکانات و منابع مالی

  .باشد اين نوع از فساد ميتواند با خشونت هم مرتبط
 .)روسيه، مکزيک، و فيليپين(

اختيار دار امور می باشند، و  جا،يک شخص واحد و دست های پشت پرده هستند کهدر اين  - مقامات رسمی متنفذ
نورچشمی ها، حاميان، و اعضای خانواده خود تقسيم می  زمامداران، منافع را ميان. نهاد ها بسيار ضعيف هستند

 ر جامعه می گرددروشن بين تر هستند، اما در بقيه، فساد باعث چندپارگی و فق برخی از رژيم های حکومتی. کنند
 .)در زمان حکومت دانيل آراپ موی، چين، و اندونزيا کنيا.(

 کرا سیديموتأثير فساد بر 
خارج کردن پول از کشور   از آن جا که مقامات فاسد به-کراسی شامل صدمات اقتصادی ديموتأثيرات منفی فساد بر 

 :صدمات سياسی عبارتند از. است  و سياسی-می پردازند، مردم از سرمايه گذاری دلسرد می شوند
  .کنند رهبران سياسی اعتبار خود را از دست داده و برای کسب حمايت مردم بايد هزينه

  .قوانين را، پيشنهاد کنندگان باالترين قيمت تعيين می کنند، نه نياز های جامعه
  .احساس مسئوليت، اجرای قانون، و عملکرد ادارات بی اعتبار و بی نتيجه می شود

  .حزاب سياسی، تبديل بهک رشته عمليات پشتيبانی ، در خدمت منافع شخصی می گردندا
  .احکام قضايی را می توان خريد وا از راه سياست دستکاری نمود

 .قدرتمندان را ندارد مطبوعات و جامعه غير نظامی به قدری تضعيف می شود که قدرت نظارت بر اعمال
 ا ميد به اصالحات؟

مشکل فساد، مشکلی . اصالحات دستافت اکتور هايی که دخيل هستند، مشکل بتوان با توصيه ای واحد بهبا اين تعداد ف
بسياری از ابعاد جامعه تأثير می گذارد، از آن ها تأثير نيز می  است که در بطن جامعه النه کرده، و در حالی که بر

دست آورده  اد متنفذ که منافع خود را از راه فساد بهمعموالً  با اين مسئله روبرو هستند که افر اصالح طلبان. پذيرد
معامالت فساد آميز بزرگ، معموالً   .اند، از راه های سياسی ويا توسل به خشونت از موقعيت خود دفاع می کنند

د، معموالً  آن را است ؛ کسانی که از اعمال فساد با خبر هستن ابعاد قضيه هم خود مشکلی. هدفی بين المللی دارند
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با  برای همين، کنترل فساد فقط. در اين صورت ابعاد دقيق آن را نمی توان به آسانی دريافت پنهان نگه می دارند، که
استراتژی ها شامل موارد زير  مهمترين. تصويب قوانين ويا خواستن از مردم که کار بد نکنند حاصل نمی شود

 :هستند
آن مقدار نفوذی که ارزش معامله   را از اقتصاد جدا کردن، که مقامات رسمی ازعنی حساب دولت - ليبرال کردن

بايد باز گذاشت و به اين ترتيب رأی دهندگان می توانند  داشته باشد برخوردار نخواهند بود ؛ در های سياست را
 فاده از قدرت و ثروت بهاما اين راه حل ممکن است منجر شود به اين که سوءاست". بريزند افراد حقه باز را بيرون"

مجبور به دزدی  بخش خصوصی انتقال يابد، و از طرفی رقابت های سياسی نيز ممکن است چهره های برجسته را
  .بيشتر و سريع تر کند

اما در جايی که . امری ضروری است وجود نظامی از قوانين معتبر، با ضابطه اجرايی و مجازات ها - اجرای قانون
پيش برده نمی شود، مطبوعات آزادی ندارند، و شهروندان از  ود در گير فساد هستند، کار زيادی ازمجريان قانون، خ

  ها وارد شود، اختالس را گزارش نمی دهند ترس اين که صدمه ای به آن
سازمانی، و کارمندانی که حقوق مکفی  عواملی چون مديريت بهتر، گزارش نويسی، و طرح - مديريت دولتی مترقی

اما اجرای . از کارآموزی خوبی برخوردار باشند، ضروری است د، و تحت حمايت قوانين دستگاه دولتی باشند،بگيرن
. شود زيادی نياز دارد و از سوی افرادی که در شرف بيکار شدن هستند با مقاومت روبرو می اين تدابير به هزينه

مردم را از خدمات عمومی دلسرد  ز دولت گرفته وکنترول ممکن است به قدر محدود کننده باشد که قدرت اقدام را ا
  .کند

قدرت و حس مسئوليت، موفق به کاهش  بسياری از جوامع، در طول مباحثی پيرامون - " کراتيک کردنديموعميقاً 
بسياری . سوءاستفاده ، به نهاد هايی مستحکم و مشروع دست يافته اند مردم در پی حفاظت خود از انواع. فساد شده اند

  . است سياست را فاسد کننده تلقی می کنند، در حالی که از اين منظر برای اصالحات ضروری ز اصالح طلبان،ا
 
 موکراسی امروزيد

   آليولند .ايفا ميكند هر رای دهنده ساده ای نيز، مانند رئيس ديوان عالی ، يك حق و وظيفه اجتماعی را
 

آرايش های نهادی  براير قانون حقوق فردی و حفظ تساوی درکراسی های مختلف می توانند به منظور تضمين ديمو
های پارلمانی را برگزيده اند که در اين نظام ها  کراسی های مدرن نظامديموبرای مثال، بيشتر . متفاوتی به کار گيرند

 ياست جمهوریاياالت متحده با اتخاذ نظام ر. انتخاب شده و از آن پيروی می نمايد رياست قوه مجريه توسط قوه مققنه
. مستقل است در اقليت قرار دارد انتخابی که در آن رئيس اجرايی کشور توسط مردم انتخاب شده و از قوه مققنه جدا و

تحت قانون اجتناب ناپذير است بر يک قوه قضائيه مستقل  هر دو سيستم برای قضاوت در اختالفاتی که وقوع آنها
زيت نظام پارلمانی در پاسخگويی بهتر آن به اراده مردم و دادن انعطاف رسد که م اينگونه به نظر می. تکيه دارند

اراده مردمی و  به مسئولين است و مزيت نظام رياست جمهوری برآمده از نظام نظارت و کنترول ناظر بر بيشتر
 .کارسازی شده است باشد سياستمداران جاه طلب که در استقالل قوای مقننه، مجريه و قضائيه

است که ساير گزينه ها را بررسی نموده تا نقاط  هروندانی که تحت يکی از اين دو سيستم زندگی می کنند به نفع ش
علی رغم گستره وسيع تفاوت  . کرده و نسبت به آنها قدردان باشند قوت و ضعف شکل حکومت خود را بهتر درک

کراسی مدرن بنيان های ديمون است که تاريخی حاکی از آ کراتيک، تجربه هایديموهای موجود در ساختار نهادهای 
. اين بنيان ها مربوط به محدوديت های مختلف موجود بر اختيارات حکومتی است تعدادی از. اجتناب ناپذيری دارد

خاصی برای مردم  آزادی بيان، که شامل آزادی تفکر و گفتگو می شود، تصويب قوانينی که گفتار يا تفکر برای مثال،
تمام آزادی های ديگر برآمده از توانايی  اين کار ضرورت دارد چون.  حکومت ممنوع می سازدتجويز کند را برای

آزادی تجمع متضمن اين است که شهروندان بتوانند افکار خود را . است شهروندان در تفکر آزاد و خلق طرح های نو
به صورت خصوصی در خفا گونه ای که ترجيح دهند، چه به صورت علنی در مال عام و چه  با ديگران به هر

 . سازند مطرح
اعتقادات مذهبی و اصوال در  آزادی عبادت تصريح می کند که حکومت حق ندارد در نحوه عبادت و محتوای

آنهايی که متهم به ارتکاب جرم هستند دولت را از  تدابير حمايتی برای. خصوص عمل عبادت به مردم تحکم کند
اما همه پايه های  . دستگير و بازداشت نمودن متهمين به ارتکاب جرم باز می دارد استفاده از قدرت بالمنازع خود در

يک قوه قضائيه مستقل مراجع باالتری از  .کراسی به وارد شدن به جزئيات حقوق رسمی مربوط نمی شودديمو
ا مجاز می داند به توجه به آنچه که قانون حکم می کند، منع می کند ي سياسی کاری های احزاب فراهم می آورد تا با

برخوردار شده و به  يک اقتصاد آزاد به افراد امکان می دهد تا از ثمرات کار خود. اختالفات بپردازد داوری در
مطبوعات . جامعه به صورت يک کل گردد نحوی با يکديگر به همکاری و رقابت بپردازند که موجب افزايش رفاه

نظرات رقابتی در دسترس شهروندان به آنها امکان می دهند تا به  قطهآزاد با قرار دادن منابع خبری چندگانه و ن
  .گيری نمايند شکلی آگاهانه نتيجه
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حکومتی تفاوت خواهند  کراسی ها در نقطه ايجاد تعادل ميان حقوق فردی و قدرتديمودر هر مورد بخصوص، 
قوه قضائيه، ميزان صحيح کنترل حکومت بهينه  عالوه بر اين، انسان های منطقی می توانند در مورد ساختار. داشت

کراسی ها خواهد بود که ديموبنابراين به نفع . اختالف نظر داشته باشند بر اقتصاد، و مرزهای نهايی آزادی مطبوعات
هدف  کراسی ها بصيرت خود را گسترش داده و در پی تدابير جديد برای تحققديموتجربيات ساير  با نگاه به

کراسی ليبرال ديمومانند ساير اشکال حکومت ها،  . ادی و برابری تحت قانون است باشندمشترکشان که همانا آز
منتقدان با ديدگاه های گوناگون همگی به . های نابخردانه ای خاص خود است مدرن نيز دارای نقاط ضعف و گرايش

سنن گرايش  دالنه رسوم وکراسی ليبرال به سمت تقسيم جامعه و تضعيف مطالبات عاديمورسيده اند که  اين نتيجه
ترغيب می کند، اتکای اغراق آميز  دارد، افراد را به منزوی ساختن خود و ترجيح منافع خصوصی به خير عمومی

شايستگی های واقعی و اهداف نهايی را پرورش می دهد،  بر فرايندهای رسمی و حقوق فردی به بهای قربانی شدن
مل ضروری در شکل دادن به شهروندان نيک هستند بی توجه است، و که عوا به انضباط اخالقی و پرورش شخصيت

ای  کراسی گاها به گونهديمومخالفان . گوناگونی يکنواختی باورها و اعمال را تحميل می کند تحت لوای تشويق
اسی کرديمواز حاميان گمراه  برخی. کراسی را فراهم می آورندديموصحبت می کنند که گويی اين انتقادها زمينه رد 

 . کراسی اشکاالتی هم دارد خيانت آميز استديموواقعيت که  به گونه ای رفتار می کنند که گويی حتی اعتراف به اين
کراسی يکی از مکمل های ضروری برای شناخت ارزش و قدردانی از بنيان های ديمو در واقع، آگاهی به اشکاالت

گرايش های  ت که کشورها بايد برای رفع نقاط ضعف وکراسی اسديموچون با شناخت بنيان های . است کراسیديمو
  .کراسی چاره انديشی کنندديمونابخردانه 

  موکراسی به کدام سو؟يد
ضروری شدن بنيان های  اگرچه دليلی برای اين فرض اينکه آينده تغييراتی به همراه خواهد داشت که موجب غير

کراسی چيره ديموو گرايش های نابخردانه  بر نقاط ضعفکراسی خواهد شد، يا اينکه يک بار و برای هميشه ديمو
عصر حاضر، عصر جهانی شدن، . جديد به همراه خواهند داشت شود وجود ندارد، اعصار جديد بی گمان چالش های

انقالب فعلی در عرصه مسافرت و مخابرات جهان را کوچک تر کرده و ديدنی ها و  .از اين قاعده مستثنی نيست
وجود  کراتيک در اين مسئلهديمويک مزيت . ز گوشه و کنار جهان به کامپيوترهای شخصی آوردهرا ا گفتنی های

انگيزی از نقطه نظرات منابع  ما با چند کليک ماوس کامپيوتر می توانيم دسترسی بی سابقه ای به طيف شگفت. دارد
 .حقيقتا متنوعی درباره مسائل مهم روز پيدا کنيم

. نظرات متضاد باشد ثه سياسی را پرورش داده و موجب افزايش تحمل پذيری نسبت به نقطهامکان می تواند مباح  اين
انسان ها از هر زمان آسان تر شده که خود را در  به واسطه همان فناوری ارتباطات، برای. اما خطری هم وجود دارد

اين . ی شوند غرق نمايندموجب تقويت پيش پنداشت ها و ترجيحات حزبی م ارائه گزارش ها و نقطه نظراتی که
مخالف را  عرصه سياست را قطب بندی کرده و برخورد خصمانه با انديشه رقابت ميان نقطه نظرات مسئله می تواند

برآيد بر عهده  کراسی بتواند از عهده هم چالش های گذشته و هم چالش های جديدديموتضمين اينکه  . دامن زند
  جانستون، دانشگاه کولگيت.پيتر برکويتز استاد دانشگاه جورج ميسون : ستفادها قابل منبع . کراسی استديموحاميان 
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