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  مقدمه
 يكي از مشكالت پيدا كردن يك. اي داردهاي مربوط به تعريف فساد دامنه گسترده بحث

همين دليل  به. گرددهاي فرهنگي موجود در جوامع مختلف بر ميشمول به تفاوتتعريف جهان
پژوهان از ارايه يك تعريف واحد براي فساد امتناع كرده و تمايل دارند تا در بسياري از دانش
. هاي ناشي از شرايط سياسي، فرهنگي و اجتماعي را به رسميت بشناسنداين راستا تفاوت

توان بر اساس رش اين واقعيت، در تالش براي ارايه يك تعريف جامع از فساد ميضمن پذي
در چارچوب اين رهيافت سعي بر اين است كه اجماع . رهيافت تجربي به اين مهم اقدام كرد

شود كه مضر سالمت وسيعي در تعريف فساد بدست آيد و بنابراين فساد به اموري گفته مي
  . منع و عامل آن مجازات شودجامعه است و بنابراين بايد
كند كه بدانند آنچه بايد با تلقي فساد منع و مجازات شود ها كمك مي اين رهيافت به ملت

ها نقشسوء استفاده از «توان اين تعريف را پذيرفت كه فساد عبارت است از بنابراين مي. چيست
در اين تعريف  .»مومي استو منابع عمومي در راستاي تأمين منافع شخصي كه به زيان منافع ع

مفاهيمي كليدي هستند كه هنگام كاربرد آنها در » منفعت«و » شخصي«، »سوء استفاده«مفاهيم 
 در بيشتر موارد، فساد مستلزم درهم شدن حوزه .مورد يك كشور خاص بايد باز تعريف شوند

رشيدي، (ستعمومي و حوزه شخصي و يا تبادل غير قانوني و غير مشروع بين اين دو حوزه ا
  ).11-13، صص 1389

هاي توان تمايز روشني بين حوزهسختي مي  در روسيه تحت تأثير آزاد سازي سريع به
همچنين مشكالت مربوط به تعريف مفهوم سوء استفاده نيز از . عمومي و شخصي پيدا كرد

معه با نگاهي به وضعيت جا. كارآمدي راهبردهاي ضد فساد در اين كشور جلوگيري كرده است
اي فراگير در زندگي اجتماعي مردم اين كشور توان دريافت كه فساد پديدهروسيه به روشني مي

هاي الزم براي توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن  كشور را است؛ تا حدي كه زير ساخت
بر همين اساس با وجود اينكه از زمان فروپاشي اتحاد شوروي، همه رئيس . در هم ريخته است

اند، اما هيچ يك از رهاي روسيه بر تالش جدي خود مبني بر مبارزه با فساد تأكيد كردهجمهو
 .آنها نتوانستند اين خواسته خود را عملي كنند
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صورت كلي، ضعف نهادها، ضعف ضمانت اجرايي قوانين و مقررات، مبهم بودن   به
 از عوامل مرزهاي ميان بخش عمومي و بخش خصوصي و در نهايت، نبود مشاركت مدني

- گران مسايل روسيه پيشنهاد ميتحليل. اصلي گسترش فساد در نهادهاي رسمي روسيه است

گويي  افزايش شفافيت و پاسخ:  ها انجام شود كنند براي غلبه بر فساد در اين كشور اين اقدام
هاي قانوني در مقابله با هاي حكومتي، توسعه فشارها و اعمال محدوديت در تمامي اليه

، ايجاد و بكار بستن ساز و كارهاي تشويقي براي رفتارهاي مناسب، تسهيل فرايند فساد
با اين مقدمه، اينك براي تبيين وضعيت فساد در . خصوصي سازي و تقويت جامعه مدني

اندازيم و سپس هاي فساد در اين كشور ميروسيه، نگاهي مختصر به ماهيت، پيامدها و ريشه
هاي مختلف روسيه در مقابله با فساد در اين  و عملكرد حكومتبه نقد و ارزيابي رويكردها

  . پردازيمكشور مي
  

  ماهيت فساد در روسيه
هاي مربوط به يد ادراكآگونه كه از تعريف ماهيت فساد كه در باال گفته شد، بر مي همان
هاي ريفبنابراين توافق بر سر تع. گيري از يكديگر متفاوت باشد صورت چشم تواند بهفساد مي

ها و هاي حقوقي داراي محدوديتبرمبناي قوانين و مقررات رسمي در چارچوب نظام
براي مثال، توافقي بر روي اين موضوع وجود ندارد كه دادن انعام به  .مشكالت زيادي است

اي در  بر اين اساس عده.(Bardham, 1997, p. 1321)خدمتكار امري فاسد است يا خير 
هانتينگتون استدالل كرده است كه . انداي فرهنگي را مورد توجه قرار دادهتعريف فساد معياره

هاي دولتي است كه براي بدست آوردن نتايج شخصي از  فساد شامل رفتار آن دسته از مقام
اما در كشوري مثل روسيه فساد امري سيستماتيك است . كنندهاي پذيرفته شده پيروي نمينرم
افزون بر آن . هاي پذيرفته شده باشده معناي پيروي نكردن از نرمتواند بصورت حتم نمي و به

عنوان ابزاري براي نجات باشد، ممكن است شهروندان تمايلي به كاهش  در شرايطي كه فساد به
  . آن نداشته باشند

اي يكنواخت در نكته قابل توجه در پرداختن به امر فساد در روسيه اين است كه فساد پديده
 انجام داده 2002الملل در سال بر اساس پيمايشي كه شفافيت بين. ين كشور نيستهمه مناطق ا
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براي . خوردچشم مي اي از نظر سطح فساد ميان مناطق مختلف روسيه بههاي قابل مالحظهتفاوت
 & Chirkova) مثال، مناطق كشاورزي كمربند جنوبي نسبت به مناطق شمالي فساد بيشتري دارند

Bowser, 2005, p. 296)هاي   در مناطقي كه فاسدترند به ظاهر فساد تشكيل دهنده شالوده ارتباط
بنابراين ضروري . هاي رفتاري باشداي و يا انحراف از نرمعمومي است تا اينكه امري حاشيه

هاي موجود در درك  كارآمد براي مبارزه با فساد در روسيه تفاوتراهبرداست كه در تبيين يك 
  .ين كشور مورد توجه قرار گيردماهيت فساد در ا

ساراتف فساد سياسي را به دو بخش فساد در سطوح باال و فساد در سطوح پايين تقسيم 
 1990در رابطه با فساد در سطوح باال بايد گفت فرايند خصوصي سازي در دهه . كرده است

اي دولتي هاي در ميان نخبگان روسيه براي تصاحب داراييهاي نگران كنندهمنجر به تالش
افرادي  همين موضوع خيزش اليگارشي روسي را تسهيل كرد و در اين ميان .)1389بوناويتا، (شد

 استفاده كرده و  از ضعف كنترل اقتصادي2 و بوريس برزوفسكي1فسكيوچون ميخاييل خودورك
  . سرعت بر اقتصاد روسيه تسلط يافتند به

تأكيد كرد ) Levitsky & Way, 2006, p. 5(توان همراه با لويتسكي و ويبر اين اساس مي
خوش يك رژيم اقتدارگراي رقابتي است كه در آن نهادهاي رسمي دموكراتيك  كه روسيه دست

شوند؛ گيري در مرحله نخست مانند ابزاري براي كسب قدرت نگريسته مي صورت چشم به
ها دولتي و رسانههاي مدني و سوء استفاده از منابع فرايندي كه همراه با تقلب، نقض آزادي

  .هاي دموكراتيك را به تباهي كشانده استهرگونه نشاني از وجود ارزش
هاي اقتصادي  در شرايط ضعف نهادهاي دولتي رهبران سياسي به حمايت شركت

اي است خوش فساد گسترده اليگارشيك تكيه زده و از سوي ديگر نهاد قضايي نيز كه دست
در سطوح پايين نيز در . ه مجريه كنترل و نظارت داشته باشديابد تا بر عملكرد قواجازه نمي

- برطبق پيمايش شفافيت بين. ميان صاحبان پست و كارمندان اداري فساد زيادي شايع است

دهندگان معتقد بودند كه صاحبان پست دولتي   درصد پاسخ67 در روسيه 2008الملل در سال 
صد پرسنل دولتي درآمد آميخته با رشوه  در70 بيش از 2001در سال . شدت فاسد هستند به

 (Dvurechenskykh, 2000, p. 32).داشتند

                                                            
1. Mikhail Khodorkovsky 
2 .Boris Berezovsky 
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 2001در سال . خود درگير كرده است ميليون نفر را در 3روسيه بيش از بازار سياه 
 ,Dvurechenskykh).داشت درصد از فعاليت اقتصادي روسيه در بازار سياه جريان 40حداقل 

2001, .p. 31) دوره شوروي در جهت اصالح ناكارآمدي اقتصادي شكل  بازار سياه در
در بخش انرژي . اي پيدا كردگرفت؛ اما با فروپاشي شوروي بازار سياه رشد بسيار فزاينده

دنبال آن موج جديد دولتي سازي تأسيسات نفت  در نتيجه خصوصي سازي سريع و به
ل حجم عظيم پول در دلي بخش بانكداري نيز به. وگاز اين كشور پر از فساد شده است

هاي ناشي از فساد در معرض گردش و همچنين اهميت آن در به گردش انداختن سرمايه
  . آسيب است

، تنظيم كننده مقررات بانكي، نشان داد كه روند اصالحات با موانع 1ترور آندري كزلف
وان و  در حوزه قانونگذاري، قوانين و مقررات فرا.(Orttung, 2006, p. 4)جدي مواجه است

همچنين نظام مالياتي . قديمي مانند مانعي بر سر راه توسعه سرمايه گذاري و تجارت هستند
هاي اقتصادي قانوني را به انجام كارهاي غيرقانوني واداشته گرانه بسياري از شركتغارت
هاي سازمان يافته به جو نا امني در روسيه  در كنار اين وضعيت، رشد فزاينده جرم. است

هاي روسي در انجام   درصد بازرگان20بانك جهاني اعالم كرده است كه . ده استدامن ز
-  سرمايهها و در چنين شرايطي طبيعي است كه بازرگان. آورندهاي خود به رشوه روي ميفعاليت

هاي اقتصادي اين كشور نداشته گذاران خارجي تمايل چنداني به ورود در عرصه فعاليت
   .باشند

اي و قومي، فساد با روابط اجتماعي ديگر، از جمله روابط دوستي، طايفهدر جامعه روسيه 
اي نويسنده. هاي زندگي اجتماعي رايج است ارتباط بسيار تنگاتنگي دارد و رشوه در همه بخش

اما در هر . پروري شكل ثابت سازمان اجتماعي استاستدالل كرده است كه در روسيه حامي
 خشونت در اين 1990از دهه . ايم سازمان يافته نهادينه نيستپروري به اندازه جرحال حامي

كشان مسلح روسي قتل   آدم2002 اوتبراي مثال، در . گيري پيدا كرده است كشور رشد چشم
 عهده گرفتند يك شهردار، يك نماينده پارلمان و يك صاحب پست امور حمل و نقل را به

(Johnston, 2005, p. 130).  

                                                            
1. Andrei Kozlov 
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هاي جنايي با ايجاد نا امني گسترده انگيزه توسل به  روزافزون سازماننفوذ  شكل كلي،  به
روسيه «ها است كه پترا بوناويتا در كتاب با در نظر گرفتن اين واقعيت. فساد را باال برده است

او با . كندماهيت فساد در روسيه را با ماهيت عملكرد مافياي ايتاليا مقايسه مي» در چنگ مافيا
قانون نشان داده است كه چگونه با فرو ريختن پرده آهنين  عنوان امپراتوري بي تلقي روسيه به

مافيايي فرصت مناسبي براي دزدان تبهكار فراهم آمد تا به تبهكاري سازمان يافته در ساختارهاي 
 ).1389بوناويتا، (روي آورند

  
  ديناميزم ميزان متوسط رشوه در بازار روزانه در روسيه: 1جدول شماره 

 رتبه مقدار به روبل زه خدماتيحو

 11 1423 خدمات پزشكي آزاد

 8 2312 ها مدرسه

 4 3869 مؤسسات آموزش عالي

 9 2250 حقوق بازنشستگي

 6 3467 هاي اجتماعيپرداخت

حل مشكالت مربوط به خدمت 
 سربازي

15409 1 

 7 2448 استخدام

 5 3713 زمين

 3 5548 تهيه مسكن

ر خدمات تأسيسات و تعمي
 مسكن

400 14 

 2 9570 امور قضايي

استفاده از خدمات تشكيالت 
 شبه نظامي

930 12 

 10 1426 گذرنامهثبت و استفاده از 

 13 920 ياري گرفتن از پليس

)INDEM, 2005(  
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در مقايسه با ديگر كشورهاي اروپايي و آسياي مركزي ميزان رشوه در روسيه بسيار باال 
كنند، بر ها از فساد چيست و چگونه با آن برخورد ميرك روسدر ارتباط با اينكه د. است

اساس مطالعات انجام يافته از سوي مركز روسي تحقيقات افكار عمومي و بازار، تقريباً 
 ,Levada, 2001) اندگويان اكثر نهادهاي روسي را تشكيالتي فاسد معرفي كرده همه پاسخ

p. 55). 

 درصد 50فراتر از . اي باال است تا حد قابل مالحظهدر ضمن توان تحمل فساد در اين كشور
 درصد معتقدند 12تنها . اندگويان زندگي در روسيه را بدون نقض قانون غيرممكن دانسته پاسخ

تواند از نظر قانوني همانگونه كه گفته شد درك فساد با آنچه كه مي. كه بايد فساد برچيده شود
هايي از اين كوتاه اينكه يافته.  زيادي متفاوت استعنوان عمل فاسد خوانده شود تا حد به

هاي زندگي اجتماعي را  كند كه فساد در روسيه شيرازه همه تعاملدست اين مطلب را ثابت مي
  .دهدتشكيل مي

 

  پيامدهاي فساد در روسيه
 در 1بنياد ايندم. گير است شكل كلي بسيار زياد و دامنه آن چشم سطح فساد در روسيه به

 ميليارد روبل 230ت خود ميزان رشوه پرداخت شده تنها در بازار كسب و كار مسكو را تحقيقا
 شوروي اند كه پس از فروپاشي اگرچه بعضي گفته(Johnston, 2005, p.125). برآورد كرده است

الملي جامعه روسيه از نظر فساد وضعيت بهتري پيدا كرده، اما برمبناي برآورد نهادهاي بين
  ).2ن ك جدول شماره (ر شده استتوضعيت وخيم

  
  الملل از وضعيت فساد در روسيهارزيابي ساليانه شفافيت بين: 2جدول شماره 

  بر اساس شاخص ادراك فساد

  رتبه  سال
نمره از 

10  
تعدادكشورهاي 

  مورد ارزيابي
2010  154  1/2  178  

                                                            
1 . Information Science for Democracy   

هاي دموكراتيك از راه  تقويت جامعه مدني و ارايه   تأسيس شده و هدف آن پيشبرد ارزش1990بنيادي است كه در سال 
  .هاي روسي است هاي الزم به مقامتوصيه
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2009  146  2/2  180  
2008  147  1/2  183  
2007  143  3/2  179  
2006  121  5/2  163  
2005  126  4/2  158  
2004  90  8/2  145  
2003  86  7/2  133  
2002  71  7/2  102  
2001  79  3/2  91  
2000  82  1/2  90  
1999  82  4/2  99  
1998  76  4/2  85  
1997  49  27/2  52  
1996  47  58/2  54  

)INDEM, 2005(  

 
ساد اقتصاد كند، با اين استدالل كه بدون فايندم اين روند را روندي مثبت ارزيابي مي

بوخارف هم بر اين باور است كه براي غلبه بر (Satarov, 2001, p.10). پاشدروسيه از هم مي
با اين همه، با نگاهي . هاي تشكيالت دولتي فساد امري ضروري براي روسيه استناكارآمدي

 شود كه فساد سدكوتاه به پيامدهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي فساد اين نتيجه حاصل مي
  ).15 -17، صص 1389رشيدي، (راه توسعه در اين كشور است

اي در روسيه عادي شده كه اساس يك نظام مالياتي به استدالل بوخارف رشوه تا اندازه
براي مثال اداره دادستاني و بازرسي مالياتي از اين راه مبالغ . غيررسمي را تشكيل داده است

 در هر حال، اگرچه ممكن است فساد باعث ايجاد .كنندزيادي از منابع مالي را جمع آوري مي
بيني بودن تشكيالت فاسد اين واقعيت را دربردارد كه درآمدهاي مفيدي شود، اما غير قابل پيش

  .اين درآمدها متكي به پيشامدهاي كوتاه مدت است
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ن همچنيكند و دار مي افزون بر اين، رفتارهاي غيرقانوني اعتبار نظام رسمي كشور را خدشه
مهمتر . شودموجب رشد هنجارهاي غيراخالقي و ناكارآمدي در نظام خدمات كشوري مي

- اينكه توسعه فساد از راه محدود كردن سازوكارهاي رقابتي توسعه دموكراسي را نيز تهديد مي

  اگرچه ممكن است فساد موجب رهايي از برخي فرايندهاي دست و پاگير و .)1387كوپر، (كند
خطر افتادن  سريع برخي امور شود، اما بايد توجه داشت كه اين امر به قيمت بهدر نتيجه انجام 

شود و در ارتباط با افكار عمومي، بار انجام ميسالمت نظام قانوني و ساير پيامدهاي مصيبت
 ,Karapetian). كنددار ميالمللي خدشهاعتبار دولت را در نظر شهروندان و همچنين جامعه بين

2001, p. 22)  
اين موضوع در مورد روسيه بسيار شايع . شودها از كشور ميفساد موجب فرار سرمايه

زيرا در نظام بانكي روسيه انجام عمل فاسد با اين . زنداست و به اقتصاد اين كشور ضربه مي
هرچند . تصور همراه است كه تنها راه حفظ امنيت سرمايه انتقال آن به خارج از كشور است

شويي دوباره وارد كشور شود، اما بايد توجه ها پس از فرايند پولين سرمايهممكن است كه ا
فساد از توسعه بخش . ماندها همچنان در دست مجرمان باقي ميداشت كه اين سرمايه

 1999در سال . خصوصي و ورود تاجران جديد به اقتصاد روسيه نيز جلوگيري كرده است
هاي جديد روسيه ميزان درخواست رشوه از شركتبانك جهاني به اين نتيجه رسيد كه در 

  . هاي قبلي بسيار باال استنسبت به شركت
تر باشد؛ كند كه امكان پنهان كردنش آسانجايي هدايت مي از آنجا كه فساد منابع توليد را به

 بنابر. آوردهمچنين فساد سطح توليد را پايين مي. بردبنابراين كيفيت كسب و كار را از بين مي
الملل افزايش يك واحد فساد در مقياس يك تا ده موجب برآوردهاي سازمان شفافيت بين

سرانجام اينكه  ).lambsdorff, 2005, p. 310(شود درصدي در توليد ناخالص ملي مي4كاهش 
در شرايط ضعف نهادها از جمله نبود استقالل دستگاه قضايي و نبود امنيت حق مالكيت، فساد 

- اين بدان معنا است كه سرمايه. )6، ص 1387كوپر، (گذاري خارجي استايهمانعي براي سرم

  ).3ك جدول شماره  .ر(گذاري در روسيه ريسك بااليي دارد
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  پذيري در روسيههاي رقابتشاخص: 3جدول شماره 
مؤسسات عمومي، قراردادها و 

 قوانين

  در بين(2004نرخ 
 ) كشور104  

  در بين(2005نرخ 
 ) كشور 117 

 102 84 استقالل قضايي

 
 95 80 كارآمدي قانونگذاري

 
 108 88 حفظ حقوق مالكيت

 
 105 84 حفظ حقوق مالكيت معنوي

 
 106 85 هاي دولتي محبوبيت مقام

 
 90 89 بوروكراسي

 
قابليت اتكا به ضمانت اجراي 

 قانوني

90 99 

 

 101 88 وزن جرايم سازمان يافته در تجارت

 
  رسي و كيفيت نهادهاي باز

 استانداردهاي حسابرسي

81 89 

  نقش ماليات مانند مشوقي براي 
 كار و سرمايه گذاري

73 81 

 96 84 آزادي مطبوعات

 
)World Economic Forum, 2004-5(  

  
گالوتي استدالل كرده است . شوديافته ميهاي عمومي باعث رشد جرايم سازمان فساد مقام

هاي امنيت اجتماعي ايفا قش مثبتي در رابطه با ايجاد شبكهيافته در روسيه نكه جرايم سازمان
دليل افزايش نقش كنترلي  زمان با رشد اقتصاد روسيه به اين در حالي است كه هم. كرده است
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اين . گيرندفروشي افراد بيشتري مورد هدف آنها قرار ميهاي جنايي در امور خرده  سازمان
.  قابل مشاهده است2005ندر سليسارف در سال موضوع به روشني در ماجراي ترور الكسا

هاي اقتصادي را متوقف كند، زيرساختثبات ميشكل كلي جرايم سازمان يافته دولت را بي به
   .)1387كوپر، (كندو دموكراسي را تضعيف مي

هاي  اند كه گروههاي انتقالي استدالل كردهويليام وگادسون در ارتباط با وضعيت دولت
ها را براي هميشه تضعيف كنند و شكوفايي اقتصادي، ه تمايل دارند كه اين دولتسازمان يافت

جرايم سازمان يافته بدون كاهش . حاكميت قانون و توسعه دموكراسي را به عقب بياندازند
. )1389عابدي جعفري، (پذير نيستهاي دولتي و حمايت جامعه مدني امكان فساد در ميان مقام

زيرا . ر جامعه روسيه اراده چنداني براي مبارزه با فساد وجود ندارداين در حالي است كه د
فساد باعث سرخوردگي عمومي شده و . اعتمادي در آن شكل گرفته و ادامه داردچرخه بي

 ,Bocharov)استهمين سرخوردگي نيز درجاي خود فضا را براي گسترش فساد بيشتر باز كرده 

2001, pp. 38-39) .  
 

  در روسيه هاي فساد ريشه 

چنانكه گفته شد فساد موجب عدم توسعه دموكراسي، ضعف اقتصادي و سرخوردگي 
دست هم دادن  دليل دست به از سوي ديگر روسيه به. عمومي در جامعه روسيه شده است

عواملي چون ضعف تشكيالت حكومتي، نبود حاكميت قانون و عدم وجود حمايت عمومي 
واقعيت اين است كه وجود . مدهاي منفي فساد موفق عمل كندنتوانسته در امر جلوگيري از پيا

هاي  راهدر چارچوب تشكيالت حزب دولتي . شرايطي در ميراث اتحاد شوروي ريشه داردچنين 
 حاكميت اين وضعيت در زمان. بسيار محدودي از پايين براي نفوذ در سياست روسيه وجود دارد

از نظر تشكيالتي و ايدئولوژيكي مرز روشني اتحاد شوروي نيز وجود داشت؛ بدين صورت كه 
 ميان جامعه و دولت وجود نداشت تا از رهگذر آن امكان نظارت فراهم شود

(Dvurechenskykh, 2001, p. 30) .  
بنابراين آنها در سال . هاي اتحاد شوروي قدرت زياد نخبگان روسي بود از ديگر ويژگي

ها و حقوق ه جايگاه خود و سوء استفاده از معافيت اين توانمندي را داشتند كه با توجه ب1991
 ويژگي ديگر .(Johnston, 2005, p. 132). هاي دولتي را تصاحب كنند مالكيت دو فاكتو دارايي
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  فرايند خصوصي1990زماني كه در دهه . ضعف نهادهاي دولتي در حفظ حقوق مالكيت بود
دست گرفتند و در  من اجراي قوانين را بههاي مافيايي كنترل نهادهاي ضا سازي آغاز شد، گروه

و در نهايت در جامعه شوروي ظرفيت و . كار بستند پي آن، آنها را در راستاي منافع خود به
ناكارآمدي سيستم اقتصادي، گسترش . سازي وجود داشتانعطاف زيادي نسبت به شبكه

  . داد ميهاي اقتصاد سايه را شكلدنبال داشت كه پايه هاي شخصي را به تبادل
ها اين مطلب همه اين ويژگي. با سقوط اتحاد شوروي فساد دولتي به فساد بازار تبديل شد

هاي موجود در نظام شوروي كند كه پديده جاري فساد در روسيه ريشه در ضعف را بيان مي
. توان كل پديده فساد در روسيه را معلول شرايط ويژه شوروي دانستبا اين حال نمي. دارد
 در اين ميان عوامل ديگري نيز وجود دارد كه زاييده چگونگي آزادسازي اقتصادي و بلكه

  . سياسي در روسيه است
 1991در سال . از نظر سياسي، تغيير نظام اقتدارگرا با اصالحات قانوني و نهادي همراه نبود

در .  ماندنظام جديد بر اساس نظام قديم بنا نهاده شد و بنابراين فساد در آن نهادينه باقي
فدراسيون روسيه قوه مجريه از اختيارهاي وسيعي برخوردار است و سازوكار مناسبي براي 

 قدرت رسيد  زماني كه پوتين به. )1385كواليي، (بيني نشده استگويي آن پيش تضمين پاسخ
دستگاه بوروكراسي كشور را گسترش داد و آزادي فعاليت احزاب، نهادهاي غير دولتي و 

وجود چنين وضعيتي همراه با نبود ابزارهاي (Orttung, 2006, pp. 1-2). را محدود كردها  رسانه
كرد، بنابراين فساد و سوء استفاده نظارتي، تشخيص رفتارهاي درست از نادرست را مشكل 

  .همچنان ادامه يافت
اند كه فساد در روسيه از شيوه خصوصي سازي گروهي از دانش پژوهان استدالل كرده

در فرايند انتقال از مالكيت دولتي به مالكيت خصوصي، نكته . شود دولتي ناشي ميامالك
بسيار مهم در سالمت انتقال اين است كه دولت براي حفاظت از حقوق افراد دخالت 

اين در حالي است كه در فرايند آزادسازي و افول حزب كمونيست و همچنين . مؤثري كند
هاي فساد بنابراين فرصت.  دولت اينگونه عمل نكردنابودي كنترل آن بر اقتصاد روسيه

. خواهند صاحب شوندافزايش يافت تا از رهگذر آن اشخاص فاسد بتوانند آنچه را كه مي
 اقليتي از 1995ها به بخش خصوصي در سال ها و كارخانهدر جريان فروش سهام شركت

هاي فاسد سهام را  ي روشكارگير ها توانستند با توسل به حيله و به تاجرها و بازرگان
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 ,Freeland) مسلط شونديراهبردهاي اقتصادي  خريداري كنند و بدين ترتيب بر گلوگاه

هاي بخش عمومي، از جمله يوري لوشكو، در مقام شهردار   افزون بر آن برخي مقام.(2000
جرا مسكو، فرايند خصوصي سازي را نه بر مبناي قانون كشور بلكه بر مبناي قانون خود به ا

  ).1389بوناويتا، (درآوردند

اعتمادي به دولت در زمان حاكميت اتحاد شوروي اكنون در روسيه دروني شده و با بي
. (Krasnov, 2001, p. 14)تر شده استاعتمادي وخيمافزايش جرايم سازمان يافته اين بي

كنند و خواري را متوقف خواهند رشوهشهروندان روسي بر اين باورند كه بازرسان نمي
هرچند شهروندان ممكن است از پرداخت . بدين ترتيب رشوه جايگزين ماليات شده است

كنند، اما نكته اينجاست كه اين امتناع به تنهايي هاي به اصطالح غير منطقي امتناع ماليات
واقعيت اين است كه اصالح نظام مالياتي تا زماني كه دولت . كندبه اصالح امور كمك نمي

نظر  كند غير ممكن بههاي فاسد براي پرداخت حقوق كارمندان كسب مي ي از راهدرآمدهاي
اعتمادي ميان دولت و شهروندان خود به بازتوليد فساد در چنين وضعيتي دور بي. رسدمي

  .كندكمك مي
هاي اسالوگرايي معتقدند حاكميت قانون در روسيه اي تحت تأثير انديشهها تا اندازه روس

تواند مشكل فساد در روسيه را  است و تحميل هنجارهاي دموكراتيك غربي نميامري بيگانه
از سوي ديگر تالش براي حاكميت قانون . )121-123صص ، 1388كواليي و رشيدي، (حل كند

در حالي  .(Sajo, 2002, p. 13)نيز با تفسيرهاي خودسرانه از اخالق سياسي همراه بوده است
توسعه اقتصادي است، در روسيه اين مفهوم جايگاهي ندارد و  شفافيت امري ضروري براي  كه

پروري و تالش رهبران سياسي براي حفظ وفاداري دموكراسي اين كشور همراه با حامي
   ).1389بوناويتا، (اطرافيان است

گروهي از دانش پژوهان بر اين باورند كه در گذار از يك نظام اقتصادي متمركز به اقتصاد 
نظمي تا حدودي امري طبيعي است و اين  رابطه با حاكميت قانون، وجود بيبازار آزاد در 

در اين ميان ساجو استدالل كرده . آوردنظمي فرصت الزم را براي كارهاي فاسد فراهم مي بي
اما در مورد روسيه اين امر نه . كنداست كه اين وضعيت به تحكيم ثبات اجتماعي كمك مي

نكرده بلكه بر عكس توسعه اقتصادي و سياسي روسيه را با تنها ثبات اجتماعي را تقويت 
  . مشكل مواجه كرده است
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بنگريد به جدول (الملل در رابطه با شاخص ادراك فساد بر اساس برآوردهاي شفافيت بين
صورت كلي،  شده و به، پديده روزافزون فساد تبديل به يك مشكل جدي در روسيه )2شماره 

  . استيد به اصالح امور را بسيار محدود كرده شيوع فساد در اين كشور ام
  

  رويكردها و عملكردهاي مبارزه با فساد در روسيه
   يلتسين‐الف

 روسيه هيچگونه نوآوري و اقـدامي در        1991 قدرت رسيدن يلتسين در سال      در زمان به  
هـاي آنـدروپوف و گوربـاچف بـراي كـاهش فـساد           تـالش . راستاي مبارزه با فساد نداشت    

هاي يلتسين قرار گرفت و بـا       ها و برنامه    از اينرو، مبارزه با فساد در رأس هدف       . دناموفق بو 
هـايي كـه    با همه تالش  . اين هدف اقدام به تهيه و تنظيم برخي قوانين و مقررات ويژه كرد            

دولت يلتسين براي كاهش فساد انجام داد، فساد در روسيه كاهش نيافت و به اين صـورت                 
شـكلي كـه در       ف اعالم شده خود در مبارزه با فساد ناكام ماند؛ بـه           يلتسين در رسيدن به هد    

بندي سـازمان   پايان دور دوم حكومت او، روسيه از نظر شاخص ادراك فساد بر اساس رتبه             
با اينكه يلتسين سياست آزاد     . قرار گرفت ) كشور99در ميان    (82الملل در رتبه    شفافيت بين 

 زدايي اقتـصادي، عملكـرد نـامطلوب        زمان با مقررات   پيش برد، اما هم     سازي اقتصادي را به   
هـاي    بـا وجـود تأكيـد مقـام       . هاي دولتي باعث بازتوليد فساد در بخش عمومي شد          دستگاه

دولتي، يلتسين در پيشبرد راهبرهاي نهادي، بازاري و اجتماعي مبـارزه بـا فـساد  شكـست                  
  .خورد

ايـن  . ماهيت ادراك عمومي بـود  فساد در روسيه ناشي از الگوي حكمراني و      1990در دهه   
در حالي بود كه يلتسين در تالش خود براي كنترل فساد بيشتر بر تعقيب افراد فاسـدي تمركـز                   

بايـد از رهگذرگـشودن     يلتـسين   . كردنـد داشت كه با عملكرد خود وجهه دولت را تخريب مي         
اندن اعتماد بـه    گانه، ضمن بازگرد  باب گفت و گو با جامعه و حفظ توازن قدرت ميان قواي سه            

در هـر  . سازي،  چرخه فـساد را متوقـف سـازد   دولت و تأمين حقوق افراد در فرايند خصوصي    
هاي عملي، يلتـسين را از رسـيدن بـه          مشيحال، شكاف سيستماتيك بين گفتمان رسمي و خط       

  . (Coulloudon, 2002, p. 203)هدف ناكام گذاشت
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ي، قدرت قوه اجرايي را به زيان ساير قـوا  گويي در بخش دولت    جاي افزايش پاسخ    يلتسين به 
سـازي بـه كمـك سـاختارهاي        افزون بر اين ناكامي در پيشبرد سياست خـصوصي        . افزايش داد 

. نهادي و قانونگذاري منجر به تقويت ارتباط نامطلوب بين بخش خصوصي و بخش دولتي شد              
ين و مقـررات  همچنين يلتسين در ايجاد يك قوه قـضايي مـستقل بـراي تـضمين اجـراي قـوان       

هـاي مبتنـي بـر عملكردهـاي فـرا          شكست خورد و بدين ترتيب گسترش جو نا امني به انگيزه          
  . قانوني دامن زد

ثباتي سياسي فقط اين امكان را به يلتسين داد تا افزايش اقتـدار و               بي 1990در سرتاسر دهه    
هاي فساد  دن ريشه تداوم حاكميت خود را توجيه كند، و نه اينكه در جهت شناخت و از بين بر               

نتيجه اين شد كه در دوره حاكميت او ميـراث يـأس و نـا اميـدي عمـومي،                   . اقدامي انجام دهد  
 . ضعف نهادها و درهم تنيدگي بخش خصوصي و بخش دولتي پابرجا ماند

  
   پوتين ‐ب

كـار بـست، امـا        پوتين نيز همانند يلتسين چندين مصوبه درخـصوص مبـارزه بـا فـساد بـه               
هاي دولتي و خـصوصي     ناكامي يلتسين در جدا كردن بخش     . يجه مطلوب نرسيد  هيچكدام به نت  

ساز ضعف بنيادي نهادها و به هم ريختگـي قـوانين و            سازي زمينه در اجراي سياست خصوصي   
دنبال اين وضـعيت، پـوتين بـا هـدف ايجـاد ثبـات و امنيـت درپـي                     به. مقررات در روسيه شد   

 او در اين راستا به قيمـت از بـين رفـتن بخـشي از                تالش. حاكميت قانون در اين كشور برآمد     
  .هاي دموكراتيك تمام شدهاي مدني و مؤلفهآزادي

، پوتين اعالم كرد عدم موفقيت او در مبارزه با فـساد بزرگتـرين شكـست       2006در سپتامبر   
هـاي     مـستقيم سياسـت     در واقع، افزايش فـساد نتيجـه      . دوران رياست جمهوري وي بوده است     

نتـايج  .  مدني روسيه بـود     اي تقويت دولت و در هم شكستن بسياري از عناصر جامعه          پوتين بر 
 و بـسياري  2007-2008هـاي   گسترش فساد در انتخابات پارلماني و رياسـت جمهـوري سـال       

هاي اصـلي سـنجش فـساد، از          سازمان. هاي حيات عمومي روسيه محسوس بود         ديگر از حوزه  
ك جهاني و خانه آزادي همگي موافقند كه به ظاهر فـساد            جمله سازمان شفافيت بين الملل، بان     
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هاي اوليه رياست جمهوري پوتين در حال كاهش بوده اما در چند سال آخـر   در روسيه در سال  
  . رياست او افزايش يافته است

اگرچه تعداد كل موارد ارتشا در حال كاهش بوده است ولـي حجـم رشـوه خـواري رونـد          
عنوان بخـشي      رشوه به  -» ماليات رشوه «اساس برآورد بانك جهاني،     بر  . هاي داشته است    فزايند

 درصـد كـاهش يافـت، ولـي حجـم           1/1 درصد درآمـد بـه       4/1 در روسيه از     - ساليانه  از هزينه 
هـاي   توان در مورد اعتبار روش سـازمان        اگرچه مي .  درصد باال رفت   50شكل كلي تا      ها به   رشوه

  .گر درستي نتايج ارزيابي آنها استهاي كلي بيان مختلف بحث كرد، ولي روند
تـوجهي او بـه اسـتفاده از        همانند يلتسين، شكست پوتين نيز تا حـد زيـادي ناشـي از بـي              

ميلي هر دو رييس جمهـور بـه مـشاركت          بي. نيروهاي اجتماعي در سياست مبارزه با فساد بود       
فساد در روسيه بـود     دادن جامعه مدني در مبارزه با فساد ترجمان درك نادرست آنها از ماهيت              

واقعيت ايـن   . كار گرفتن يك راهبرد مناسب ضد فساد انجاميد         كه درنهايت به ناكامي آنها در به      
عنـوان يـك هـدف در چـارچوب           است كه نه يلتسين و نه پوتين فعال كردن جامعه مدني را به            

و حفظ هاي قدرت خود هدف يلتسين تنها محكم كردن پايه. هاي خود مد نظر نداشتند   سياست
هاي پوتين نيز نهادينه كردن قانون و نظم در جامعه روسيه             انسجام در حكومت و اولويت هدف     

 دولتـي   گـويي در بخـش      هاي يلتسين و پوتين سـطح پاسـخ         به هر حال، در نتيجه سياست     . بود
شدت تـضعيف     روسيه كاهش يافت و ناپايداري در بخش مالي افزايش يافت و جامعه مدني به             

 . شد

 

  وديف  مد‐ج
هاي مدوديف در راسـتاي مبـارزه بـا فـساد هنـوز زود      قضاوت در خصوص نتايج تالش 

هاي اعالم شده خود پايبند  گذشت زمان به ما خواهد گفت كه او تا چه ميزان به هدف  . است
مدوديف در برنامه ملي مبارزه بـا  . هاي الزم را براي تحقق آنها انجام داده است    بوده و تالش  

ز نظر اصولي عواملي را مورد توجه قرار داده كه در كاهش فساد در روسـيه                فساد دست كم ا   
  .مؤثر است

همچنـين  . ها را كاهش دهـد    تواند دامنه ناپايداري   تمركز اصلي او بر تقويت نهادها مي      
تـر  اگر پاكسازي نهادها عملي شود، مرزهاي بين بخش خصوصي و بخش عمـومي شـفاف              
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هـايي كـه بـراي ارتقـاي          اقـدام . شوديرش مشخص مي  شود و خطوط رفتارهاي قابل پذ     مي
گيرد نقطه شروع خوبي است     سطح كارآيي و اثربخشي عملكرد نهادهاي دولتي صورت مي        

دنبال داشته و در پي توسعه، سازوكارهاي ديگر را تسهيل            تواند حمايت عمومي را به    كه مي 
 . كند

طمينان از تحقق پيامدهاي    در اين فرايند بسيار ضروري است كه با هدف بدست آمدن ا           
ها،  مدوديف بازخوردهاي مستقل را تـشويق و تقويـت كنـد    مورد نظر از كاربست سياست   

هايي كه نتايج مورد انتظار را ندارند، مورد بازنگري و اصالح قرار            تا از اين رهگذر سياست    
  .گيرند

ر ايـن نقـاط     براي غلبه ب  . با اين همه، طرح ضد فساد مدوديف خالي از نقاط ضعف نيست           
در ارتبـاط بـا بخـش       . ضعف الزم است مسئله نظارت بر فرايند امور دولتي جدي گرفته شـود            

هـاي اجرايـي شـفافيت بيـشتري ايجـاد شـود و موانـع        خصوصي نيز ضروري است در  فرايند     
براي ايجاد همكاري بين دولت و جامعه مدني     . موجود بر سر راه عملكرد بازار آزاد مرتفع شود        

حتـي اگـر مـدوديف مقـدمات الزم را بـراي نظـارت              .  جامعه مـدني تقويـت شـود       الزم است 
شهروندان فراهم كند، اين مهم بدون وجود جامعـه مـدني قـوي كـه بخواهـد در ايـن فراينـد                      

  .مشاركت كند، محقق نخواهد شد
 راهبـرد هاي بسيار مهمي در ارتباط با       تواند كار ويژه  وجود جامعه مدني قوي در روسيه مي      

تـأمين اطالعـات الزم     : هـا عبارتنـد از    از جملـه ايـن كـار ويـژه        . ه با فساد به انجام رساند     مبارز
هايي كه نياز به انجام اصالحات دارند، باال بـردن سـطح آگـاهي عمـومي در                 درخصوص حوزه 

 بـا ايـن حـال،    .(OECD, 2003)خصوص مبارزه با فساد و بهبود روابط مردم عادي با حكومت
امعه مدني در روسيه بسيار ضعيف است و اكثر مردم نسبت به سياست             واقعيت اين است كه ج    

  . مبارزه با فساد دولت بيگانه هستند
هاي تقويت جامعه مدني در روسيه، الزم است اين كشور نيم نگاهي           با هدف نشان دادن راه    

ات و  هايي در راستاي افزايش دسترسي مردم به اطالع         به تجربه كشورهايي داشته باشد كه اقدام      
فرايندهاي سياسي، تسهيل توسعه نهادهاي مدني و گـسترش رقابـت در حـوزه خـصوصي بـه                  

هاي موجود در خصوص ماهيت     علت شباهت   ويژه، تجربه كشور مكزيك به      به. اندانجام رسانده 
 . فساد در دو كشور، موردي بسيار مرتبط است
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ور مكزيـك و روسـيه      جانستون در اين ارتباط گفته است كه فساد موجـود در هـر دو كـش               
هاي مبتني بر منابع طبيعي، ظهور بازار داخلي، قوانين و نهادهاي خودسـرانه و                ريشه در فرصت  

 افـزون بـر ايـن،    .(Johnston, 2005, pp. 122-125 )همچنين تعريف غير رسمي از فـساد دارد 
 تجربه مكزيك از جهت نقش جامعه مدني اين كشور در تقويت دسترسي مـردم بـه اطالعـات                 

  . (Morris, 2002)تواند مطلوب باشدقانونگذاري هم مي
  
  نتيجه

هاي مبارزه با فساد در روسيه از نكته بسيار مهمي كه در فرايند طراحي و اجراي سياست
هاي جامعه مدني زيرا سازمان. آن غفلت شده است توجه به نقش و جايگاه جامعه مدني است

 ,Puddephatt) ثباتي هستندت پايدار و از بين بردن بياهرم بسيار قدرتمندي براي ايجاد تغييرا

2009, pp. 42-43).  

هاي ضد فساد امري گونه، توجه به بخش خصوصي با هدف پيشبرد پايدار سياستبدين 
اي منسجم و مؤثر در درون جامعه به هاي جامعه مدني بتوانند بگونهاگر سازمان. ضروري است

هاي مردم به دولت، بسيج حمايت هايي چون انتقال خواستهويژهتوانند كار همگرايي برسند، مي
المللي را انجام دهند و مهمتر اينكه انطباق عمومي، برقراري ارتباط مستمر با جامعه بين

بر اين اساس روسيه ). 1390ديهيم، (هاي مردمي را تضمين كنندهاي اجرايي با خواستهسياست
ساد به تقويت جامعه مدني و فراهم كردن امكان هاي ضد فبايد با هدف موفقيت سياست

  .مشاركت آن در امور عمومي اقدام كند
در اين مقاله با نيم نگاهي به ماهيت فساد در روسيه، به اين مهم پرداخته شد كه چگونه 

اي در فرايند توسعه عدم تمايز مرزهاي بخش عمومي و بخش خصوصي تأثير تعيين كننده
آگاهي از اين . هاي ضد فساد داشته استويژه ناكامي سياست  و بهاقتصادي و سياسي روسيه

هايي بايد در پيش  ها و اقدامكند كه براي جبران اين ناكامي چه سياست واقيت مشخص مي
يلتسين در فرايند اجراي سياست خصوصي سازي نتوانست مرز روشني بين اين . شودگرفته

 آزاد سازي اقتصادي، فساد در روسيه گسترش زمان با دو بخش برقرار كند و بنابراين هم
  . يافت
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از سوي ديگر، پوتين با هدف اصالح جامعه فساد زده روسيه ايجاد نظام متمركز اداري و 
ها در پيشبرد اين عملكرد وي با همه ناكارآمدي. هاي خود قرار دادقانوني را سرلوحه سياست

 . ر روسيه شدسياست، منجر به تضعيف هر چه بيشتر جامعه مدني د

 ملي مبارزه با فساد را بر محور راهبردمدوديف در چنين وضعيتي به قدرت رسيد و 
هر چند هنوز زمان براي قضاوت در خصوص نتايج عملي . اصالح قوانين و نهادها بنياد نهاد

توان ادعا كرد رمز موفقيت او در دست آمده مي  زود است، اما بر اساس تجربه بهراهبرداين 
هاي مردمي براي انجام زه با فساد در گرو تقويت جامعه مدني، فراهم كردن پشتوانهمبار

هاي  گيري منطبق با توصيهاين نتيجه. اصالحات و توسعه رقابت در بخش اقتصادي است
  . المللي براي مبارزه با فساد در همه نقاط جهان استهاي بينسازمان

د متفاوت بودن ماهيت فساد در كشورهاي اين امر نشانگر اين واقعيت است كه با وجو
ارزشمندي تواند راهنماي بسيار المللي در خصوص مبارزه با فساد مي هاي بين مختلف، تجربه

رشيدي، (هاي مقابله با فساد در كشورهاي گوناگون باشددر طراحي و اجراي سياست
ساد در هر كشور  ضد فراهبردتوان انكار كرد كه براي طراحي اين واقيت را نمي). 1389

زيرا بدون در نظر گرفتن اين شرايط . بايد شرايط خاص آن كشور مورد توجه قرار گيرد
  . توان انتظار تحقق نتايج مطلوب را داشت نمي

هاي صورت كلي، شيوع فساد در روسيه ناشي از عواملي چون عدم وجود مرزبندي به
نين و مقررات ناكارآمد، روشن بين بخش عمومي و خصوصي، ضعف نهادهاي رسمي، قوا

- بسياري از اين ويژگي. نهايت ضعف جامعه مدني است سطح پايين رقابت اقتصادي و در

ها در كشورهاي ديگر، ازجمله ايران، نيز مصداق دارد كه با مشكل فساد سيستماتيك 
 تواندبنابراين، رويكرد محوري اين مقاله در مبارزه با فساد مي. كننددست و پنجه نرم مي

اين رويكرد كه منطبق با الگوي . در رابطه با كشورهاي ديگر نيز موضوعيت داشته باشد
  : شامل اين محورها است)1389مان،  (نظري ميشل مان است

  هاي جامعه مدني،تقويت و حمايت از سازمان .1
 هاي مقابله با فساد،هاي الزم براي مشاركت جامعه در اجراي سياستفراهم كردن زمينه .2

  توسعه بخش خصوصي،تقويت و .3

 .هاي مراقبت اجتماعياجراي طرح .4
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