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  چكيده 
 ، فساد اداري و مالي درسرزمين پهناور، پرجمعيت با فرهنگ رنگارنگ و جذاب هندوستان، شگفت انگيز

مردم عادي براي انجام بسياري از امور روزانه خود ناگزير به . گوناگون و زبانزد خاص و عام است
درآمد و عوايد ناشي از فساد مالي در ادارات دولتي به فراخور سطح . پرداخت رشوه و زيرميزي هستند

            خالف قانون در  رشوه، اقدامات. رسدمراجعه مردم بسيار زياد است و ساالنه به ميلياردها دالر مي
  دار فساد ريشه يندهاي اقتصادي مشروع از ديگر نمودهايآهاي كثيف در فرسترده پولگها و رواجبانك

  . در اين كشور هستند
          هاي ضربتي به گذشته توانسته است، با اتخاذ برخي سياستسال 4دولت ناراندرا مودي در حدود 

با اينكه در يكي دو سال اخير تا . هار فساد و كاستن از حجم آن دست پيدا كندموفقيت هاي نسبي در م
  . اما وي بر سر وعده انتخاباتي خود باقي مانده است ،ها كند شدهحدودي شيب موفقيت اين سياست

مودي حتي به تازگي در مراسم روز استقالل هند از ادامه قدرتمندانه مقابله با فساد در دولت خود سخن 
 تواند بسياري از با نهايي شدن اصالحات در قانون پيشگيري از فساد مي ،ته و تاكيدكرده استگف

  .  هاي اين كشور را در حوزه مديريت اقتصادي هندوستان از ميان برداردچالش
اصالح قوانين پولي و مالي، شفافيت در فعاليت بانك ها و شركت هاي خصوصي، بستن راه هاي فرار 

ودكردن مسيرهاي پولشويي و هماهنگي با بانك هاي خارجي در زمينه تبادل اطالعات از مالياتي، مسد
از سوي ديگر دولت ضمن هماهنگي با پارلمان . جمله اقدامات دولت مودي در مبارزه با فساد بوده است

محكم و قوه قضاييه هند نيز مكلف شد با اراده . ه استموانع قانوني اين مسير را از سر راه خود برداشت
جدي به منابع كسب ثروت از سوي افراد با نفوذ و صاحب منصب و سرمايه داران اين كشور ورود كند 

يند، مسير حركت حتي براي برگزاري سريع دادگاه و آدر اين فر. و با متخلفان مقابله جدي داشته باشد
  .توقيف اموالي كه منابع كسب آن نامشخص بوده است باز گذاشته شد
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  مهمقد
 هايي است كه جوامع توسعه نيافته، در حال توسعه داراياز مهمترين چالشفساد اداري و اقتصادي  

مساله مبارزه با فساد اداراي و مالي در اين كشورها نيز بحث . اقتصاد متكي بر انرژي با آن  روبه رو هستند
  .كنترل و كاهش فساد استفاده كنند دراز  دامني دارد و اين كشورها مي توانند از تجربيات  يكديگر براي

هاي در ايران نيز مساله فساد مالي و اداري از ديرباز يكي از دغدغه هاي دولت ها بوده است و طي ماه
اخير اين پديده بيش از ديگر زمان ها  در سطح وسيعي مورد توجه  افكار عمومي، رسانه هاي داخلي و 

ش خبرها در زمينه كالهبرداري هاي كالن، دريافت اعتبارهاي انتشار بيش از پي. قرارگرفته است خارجي
آور برخي افراد خاص به بانك ها و استفاده گروهي از افراد هاي معوقه سرسامضابطه يا بدهيهنگفت بي

با نفوذ و پرقدرت از روابط خاص با باالدستي ها براي كسب منافع عظيم اقتصادي يا وجود رانت هاي 
د بدبيني به كارآمدي و حتي حسن نيت ساختار مديريت اقتصادي كشور به اصالح گوناگون باعث تشدي

  . امور شده است
با وجودي كه بسياري از مقام هاي ارشد و حتي رهبري بر نبود فساد ساختاري در كشور تاكيد داشته اند؛ 

بسياري از  است، اما نبود اقدامات محسوس و ديده نشدن اثرات مبارزه با فساد در سطح جامعه باعث شده
بدبيني در بين افكار عمومي به شدت . بگيرنددست نظام نيز در مظان اتهام قرار مديران و فعاالن پاك

كنندگان سازان و اجراافزايش يافته و همين امر با تشديد شكاف ميان طبقات مختلف جامعه با تصميم
كه برخي از مسئوالن ادامه وضع  به گونه اي. مقررات باعث تضعيف سرمايه اجتماعي كشور شده است

هاي كارآمد با نتايج قابل لمس را تهديدي بزرگ براي موجوديت كشور موجود بدون اتخاذ سياست
  .تلقي مي كنند

تالش هاي گوناگوني در دولت هاي مختلف پس از پايان جنگ تحميلي براي مبارزه با فساد اداري در 
كه رويكردهاي بومي كه تاكنون دنبال شده  به ويژه در كشورمان صورت گرفته؛ اما واقعيت اين است 

  قوه قضاييه هيچ نمود خارجي نداشته است و لذا استفاده از تجربه ديگر كشورها امري ضروري به نظر
  .مي رسد

دولت ناراندرا . اين نوشته تالش دارد ، تجربيات دولت هند در مبارزه با فساد را مورد بررسي قرار دهد 
در دوره نخست وزيري تالش هاي گسترده اي را براي  2014ال گذشته و به ويژه از سال س 6مودي در 

مقابله با فساد انجام داده و تاكنون موفق شده است با نشان دادن عزم جدي خود در كنار همكاري با 
كشور تر شدن اوضاع اينديگر قوا و برخورد عملي و جدي با متخلفان به صورت نسبي از وخيم



 
 

٣ 
 

ري كند و تا حدودي شرايط هندوستان را در زمينه كاهش فساد اداري و افزايش شفافيت بهبود پيشگي
  .ببخشد
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  عارضه بدخيم كشورهاي درحال توسعه  ؛فساد
فساد اداري و اقتصادي يكي از مشكالت عمده اي است كه گريبان بسياري از كشورهاي درحال توسعه 

          تجربه كشورها نشان . را گرفته و به يكي از موانع اصلي در مسير رشد اين كشورها تبديل شده است
دامن  نواع فسادها اگسترش و رشد مي دهد در بيشتر موارد دخالت دولت در فعاليت هاي اقتصادي به 

 هاي اطالعاتي و اقتصاديرانت برخورداري ازاي دولتي موجب هداشتن ارتباط نزديك با مقام .زده است
مجوزها و مواد اوليه از دريافت كسب سود از طريق دريافت تسهيالت بانكي، شود كه در نهايت مي ويژه

  .كشورها هستندنمونه هاي رايج فسادهاي اداري در راه هاي غيرقانوني از 
قوانين موجود در  صاز نق ،فساد اقتصادي يا مالي كه به طور عمده به عنوان يك بيماري شناخته مي شود

  . يا گروهي از افراد را تامين مي كند اشخاصكه منافع و سود غيرقانوني  شوديك كشور ناشي مي
است  يماري صعب العالج و بدخيمهمچون يك ب اي عارضه فساد متاسفانه به اعتقاد تحليلگران اقتصادي،

و نابودي كل  موجب فروپاشي از يك نهاد و سازمان به نهاد ديگر منتقل و با سرايت به همه ارگان ها  كه
   .شودسيستم مي 

هاي اقتصادي و ، بي انضباطيباالتر رفتن سطح فساد مالي حتي موجب ناكارآمدي سياست هاي دولت
اين عارضه همچنين مسير . روند منفي رشد مي شود، دلسردي و و در نتيجه باعث افزايش ناامني اجتماعي
ساختارهاي رانتي و زيرزميني سوق سمت ه بآن را گذاري و توسعه اقتصادي را منحرف كرده و سرمايه
نهايت حاكميت در شود و ايجاد مييي هاي مافياسازمان ،با افزايش قدرت اين ساختارهاي فاسد. مي دهد

  .سياسي كشورها را نيز از بين مي برد
مهمترين  را كه يكي از پايه هاي فساد ،كه از باال و به وسيله دولت ها هدايت مي شوند كشورهايي اقتصاد

با درآمدهاي اندك به وفور ديده كشورهاي فقير حتي در بيمارياين . كنندتوليد مي است، نمودآن رشوه
در واقع عمل خود را توجيه كه ديگران هم اين كار را مي كنند ين بهانه و دستاويز متخلفان با ا. مي شود
 نوع در ايتاليا انجام شد اين 1990تحقيقي كه در دهه . دنبه گسترش فساد بيشتر دامن مي زنكرده و 

  .استدالل را يكي از مهمترين داليل در گسترش فساد در اين كشور دانسته است
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   و برنامه ريزي اراده *
اي پايدار و واقعي براي محو اين بيماري است كه با اصالح براي مقابله با فساد نخستين قدم وجود اراده

رفتارهاي مبتني بر فساد در برقراري تعادل بين هزينه و فايده . شودآغاز ميساختارهاي سازماني و قوانين
بخش  ت، قوانين مالكيت و معامالت خصوصير حوزه هايي همچون ماليادمالي، اصالحات ساختاري 

افزايش شفافيت و  با هدفاصالحات  .دهدجدانشدني از فسادستيزي موفق يك دولت را تشكيل مي
  .  هاي دولتي و غيردولتي اقدام مهم بعدي در اين مسير استپاسخگويي بخش

به دو توان را مينده فساد عوامل بازدار با اين حال  هاي مبارزه با فساد در كشورها متفاوت استروش
  :كرددسته تقسيم 

مجموعه اقداماتي كه نهادهاي دولتي همچون حسابرسي ها و سازمان هاي بازرسي براي مبارزه با  :نخست
  .فساد اداري انجام مي دهند

كند و و محدوديت هايي هستند كه جامعه بر مجموعه دولت تحميل مي مجموعه نهادها و قوانين :دوم
آفريني نقشو  اي آزادفعاليت رسانه . مانع سوءاستفاده سياستمداران و كارمندان از منابع دولتي مي شود

  .مي تواند زمينه ها را براي افشاي فساد در بدنه دولت يا احزاب رقيب فراهم نمايد هم احزاب
  : 1هاي زير تقسيم بندي كردبه طوركلي روش هاي معمول براي مبارزه با فساد اداري را مي توان به روش 

  اصالح ساختار نظام اداري و اقتصادي  -
  مقررات زدايي و خصوصي سازي -
  احياي اخالق -
  نان در بخش هاي اداري و اقتصادي كاركسطح مصرف و زندگي  ،نظارت بر ثروت  -
  جلوگيري از فساد استخدامي -
  دار فاسدههپاكسازي گروه و افراد شب -
  مي براي مبارزه با فساد اداري و اقتصادييمستقل و داايجاد نهادهاي  -
  نظام اداري و اقتصادياز زدايي  سياست -

                                                            
 فصلنامه دانش ارزيابي،. سعيد زرندي و جواد معدني»طراحي مدل بومي مبارزه با فساد اداري در ايران« 1

 1394سال هفتم، شماره بيست و چهارم، تابستان 
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  تشويق كارمندان و حتي مردم براي افشاي فساد -
  آموزش مديران دولتي در مورد فساد اداري و مالي-
  حسابرسي دقيق و پاسخگويي از بخش هاي عمومي -
  مزاياي كاركنان براي رفع انگيزه هاي مالي فساد  و افزايش حقوق -
  . رويكردهاي استراتژيك ملي در اين زمينه گسترش يافتو ادبيات مبارزه با فساد  چند دهه قبلاز
  

  
  

   در مبارزه با فساد موفقيت نسبي هند** 
         نشان  2009كشور در سال  168هاي انجام شده توسط سازمان شفافيت بين الملل بين نتايج پژوهش

مي دهد، مردم جهان فساد را يك مسأله و مشكل بزرگ مي دانند كه به طور گسترده  زندگي آنان را 
و اين ميزان در  اند نفر يك نفر از مردم جهان رشوه پرداخت كرده 10از هر  .مي دهدتحت تأثير قرار 

هندوستان از جمله كشورهاي آسيايي است كه با  .اقيانوسيه افزايش داشته است -كشورهاي حوزه آسيا 
بسياري از مردم هند از فساد در رده هاي مختلف اين كشور . اين پديده  به شدت دست به گريبان است

افتاده اي همچون دريافت  ت پيش پاآن ها حتي در سطوح پايين جامعه و براي اقداما. گاليه مند هستند
گواهينامه رانندگي، انجام امور پستي، ثبت نام در مدرسه و بسياري از امور اداري خود مجبور هستند 

 .  دست به جيب شوند و چند روپيه اي را به كارمند آن اداره پرداخت كنند
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برخي برآوردها  ست و براساه شده اسنفساد در هندوستان نهادي؛ گفته مي شود به همين علت است كه 
كشور آسيب وارد كرده دالر به اقتصاد ايند ميليار 345و فساد اداري بيش از  هسال اخير رشو 10در 
 در متوسط طور به هندي شهروند هر"نيز عنوان داشته كه» سايتونگ دويجه زود« روزنامه آلماني. است
بيشتر شده  درصد 260 آن از پيش سال 10 به نسبت كرد كه پرداخت رشوه يورو 20 ميالدي 2009 سال
را مبارزه به ويژه هند نهادهاي بين المللي نيز يكي از مهمترين مشكالت كشورهاي در حال توسعه  2".بود

حتي بانك جهاني اين موضوع را نخستين مانع براي رشد اجتماعي و اقتصادي . كنندبا فساد ارزيابي مي
  . كشورها ارزيابي كرده است

 فساد ضد مبارزات را آن عطف نقطه توان مي و دارد طوالني ايسابقه هندوستان در فساد با مبارزه
 در را سراسري جنبشي عملي، مبارزه و غذا اعتصاب با كه كرد عنوان كشور اين فقيد رهبر ماهاتماگاندي

       و سالها است كه دولت ها در هند به دنبال مبارزه واقعي 3.كرد گذاريپايه فساد عليه هندوستان

 1960به عنوان نمونه يكي از مهمترين اقدامات در دهه . كشور هستندفساد در اين هكني پديدريشه
به منظور جمع آوري اطالعات در مورد فساد  1964دولت هندوستان در سال . گرفت ميالدي انجام

اين كميسيون در كليه وزارتخانه ها و . ايجاد كرد» كميسيون مركزي حراست« اداري كميسيوني را به نام
ه پليس به نام رموارد قابل پيگيري را به يك دايره ويژه ادا ،موسسات دولتي شعبه دارد و پس از بررسي

اين اداره مركزي پس از انجام تحقيقات و جمع آوري مدارك . اداره مركزي تحقيقات ارجاع مي دهد
  4.ركز قضايي مي فرستدمهاي فساد را براي پيگيري قانوني به  پرونده

                                                            
2 www.dw.com/fa‐ir/15327220 

 
3 www.shafaqna.com/persian/services/countries/india‐

pakistan/item/74004 
، تارنماي »فساد اقتصادي و چگونگي مبارزه با آن در فرايند توسعه اقتصادي« ،محنت فر يوسف 4

   پژوهشي توانا
https://tavaana.org/sites/default/files/pdf 
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 Prevention of(قانون پيشگيري از فساد  1988در سال . اين قانون البته چندان كارساز نشد

Corruption Act(  به تصويب رسيد كه به اعتقاد ناظران هندي، كاستي هاي فراواني داشت و اكنون
  . ر شرايط را در دستور كار خود قرار داده استدهلي نو اصالح آن قانون و تغيي

  
  به فساد اداريمردم  واكنش**

فساد از سال هاي گذشته يك مشكل . اوضاع فساد در هند درگذشته بسيار ناگوارتر از امروز بوده است
بيش از نيمي از  2010در پژوهشي در سال . كه به تدريج بيشتر هم شداين كشور بشمار مي رفت بزرگ 

  . مردم هند اعالم كردند كه براي حل مشكالت اداري خود مجبور بوده اند  رشوه پرداخت كنند
 چند سال قبل ماجراي. مشهود است 2010 سال از مالي فساد عليه اعتراضي هاي حركت گيري اوج

 40 حدود شود مي گفته .جنجال سياسي و اجتماعي را در هند به پاكردبيشترين  تلفن خطوط  مناقصه
 پيش از بيش را معترضان خشم شد و همين امر پرداخت رشوه اين قرارداد جريان در دالر ميليارد

  .و موجب تحول گسترده اي در ديدگاه ها نسبت به عارضه فساد شد 5برانگيخت
، مشاور اقتصادي ارشد هندي در »كوشيك باشو«حتي آنقدر وخيم شده بود كه ميزان فساد در هندوستان 

  .  كنداعالم در مقاله اي پيشنهاد داد دولت اين كشور برخي انواع رشوه دادن را قانوني  2011سال 
رشوه دهنده و هم رشوه گيرنده بايد جريمه شوند و مبلغي را معادل ميزان رشوه  ،براساس قوانين هند

باشو پيشنهاد داد جريمه رشوه گيرندگان كه بيشتر مقامات دولتي هستند . كنندبه مراجع قانوني پرداخت 
از اين طريق درآمدهاي دولت كم نمي شود و كارمندي كه . دوبرابر شود اما رشوه دهنده جريمه نشود

  . مجازات سختي خواهد شد ،رشوه دريافت كرده است
اب مسيري مشابه راهكار بدون خشونت ماهاتما گاندي با انتخ، يك هندي 2011همچنين در سال 

يك فعال اجتماعي شناخته » آنا هزاره«. فساد را در اين كشور راه اندازي كند توانست جنبش موفق ضد
تر كردن قوانين مبارزه با فساد و تاسيس يك نهاد جديد شده در هندوستان است كه با هدف سخت

مرتكبين به فساد و اصالح قوانين ويژه براي انتصاب افراد در  مستقل قدرتمند براي تحقيق و مجازات
اي كه زندگي وي پيش از آن نيز در منطقه. دستگاه هاي دولتي به اعتصاب غذاي نامحدود روي آورد
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             موفقي را در زمينه بهبود روش هاي كشاورزي، مقابله با سيگار و الكل و حتي مي كرد كمپين هاي
  . ين اين كشور در زمينه ازدواج راه اندازي كرد و تقريبا در همه آن ها موفق بودسنت هاي دير

روز  12هزاره پس از . كمك كردند اعتصاب غذاي وينتيجه بخش شدن رسانه ها نيز در اين مسير به 
اعتصاب غذاي خود را پايان داد زيرا مجلس هند در واكنش به جنبش اجتماعي كه وي به راه انداخته 

اين اليحه اعمال اقدامات  6.اليحه جديدي را براي مبارزه با فساد اداري در دستوركار قرار داد ؛بود
قانوني براي مهار فساد اداري در اين كشور را همگام با مقررات و قوانين كنوانسيون سازمان ملل متحد 

  . طراحي كرد
اقدامات گسترده اي را براي  دهلي نو، در سال هاي اخير به ويژه با آغاز نخست وزيري ناراندرا مودي

نمره و رتبه توانست كن كند اما ي نتوانست فساد را ريشهواگرچه . است مقابله با فساد در پيش گرفته
ارتقا دهد و پيش بيني مي شود با ادامه اقدامات وي ، هند شاهد روزهاي در مبارزه با فساد دهلي نو را 

  .  ماتيك خواهد بودبهتري در زمينه مقابله با فساد سيست
  

  سياست هاي مودي *  
          اين روند در. اما هند به تدريج مسير رشد شفافيت و موفقيت در مبارزه با فساد را طي كرده است

البته به نظر مي رسد اجراي قوانين تازه در مقابله . سال هاي ابتدايي نخست وزيري مودي چشمگيرتر بود
در » The Hindu«اي روزنامه تارنم. با رشوه و فساد در ارتقاي جايگاه هند بيشتر موثر خواهد بود

ين و كمتر از پاكستان المللي شفافيت ميزان فساد در هند بيشتر از چبه گفته نهاد بين :گزارشي نوشت
قرار داشت كه شرايط آن  81در رتبه  40اين كشور از نظر شاخص فساد با امتياز  2017در سال . است

. اما از بنگالدش و پاكستان وضعيت بهتري دارد ،دتر از كشورهاي همسايه همچون چين و بوتان استب
ميانمار نيز در جايگاه . دنقرار دار 143رتبه در  28و بنگالدش با نمره  32با امتياز  117پاكستان در رتبه 

در رتبه  41و چين هم با نمره  26در رتبه  67بوتان با امتياز . قرار دارند 91و سري النكا در جايگاه 130
  . قرار گرفته است 77

در گروه كشورهاي . امتياز مي دهد 100ها بين صفر تا دولت كشور به  180المللي با بررسي اين نهاد بين
بهترين و روسيه نيز با  70آفريقاي جنوبي با رتبه  .كه شامل كشورهاي در حال ظهور مي شود »بريكس«

                                                            
6 http://www.bbc.com/persian/world/2011/08/110828_an_india_anna 
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نيوزلند و دانمارك در صدر كشورهاي با كمترين فساد اداري و . بدترين جايگاه را دارد 135رتبه 
  7.سوريه، سومالي و سودان نيز در قعر اين جدول قرار دارند

هند در  ،تاريخي شاخص فساد در هند اينجاست كه براساس اعالم اين نهاد نكته مهم در بررسي روند
وضعيت تا حدود زيادي  2014و  2015اما در سال هاي  ،را كسب كرده بود 40نيز امتياز  2016سال 

در . بود 36اين كشور  امتياز  نيز 2013و  2012در سال هاي . را داشت 38بدتر بود و اين كشور نمره 
 20اضافه كند و جايگاه اين كشور را حدود خود نمره به امتيازات  4سال گذشته  4واقع هند توانست در 

  .پله در زمينه شفافيت اقتصادي ارتقا دهد

  
  

  8نمودار روند ساليانه فساد در هند 
اهش قابل توجهي داشته است  دايي دهه حاضر كتل هاي ابارتبه دهلي نو در زمينه وجود فساد نسبت به س

  .استثابت مانده اما در يكي دو سال اخير روند بهبود اوضاع و شفافيت فرايندهاي اقتصادي در هند 
  
  
  

                                                            
7 https://www.thehindu.com/business/Economy/india‐more‐corrupt‐

than‐china‐better‐than‐pak‐transparency‐

international/article22825755.ece 
8 www.tradingeconomics.com/india/corruption-rank 
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  عزم دولت براي مبارزه با فساد**

چند سال قبل فساد امري غيرقابل كتمان و بخشي از فرهنگ هند شده بود اما ريشه كني فساد يكي از  تا
وي موفق شد منصب نخست وزيري پس از آنكه . بود 2014وعده هاي ناراندرا مودي در انتخابات سال 

  .ن داداز همان ابتدا اراده خود براي مقابله با رشوه و فساد در هند را نشا ،هند را كسب كند
هاي اخير دولت هند اقدامات در دوره، South China Morning Postه چيني مبه نوشته روزنا 

مهمي را براي مقابله با فساد در پيش گرفته است اما با توجه به بزرگي اين كشور، جمعيت فراوان و 
   .تقسيم قدرت، دستاوردهاي حكومت مركزي  به اندازه كافي چشمگير نبوده است

با اين وجود در چند سال اخير رتبه بسيار بد اين كشور به تدريج در حال ترميم  ،وزنامه  اعتقاد دارداين ر
يكي از راهكارهاي دولت هند اين بود كه . است و جايگاه دهلي نو در حوزه شفافيت بهبود پيدا كرد

ساد را براي همگان كرد به صورت نرم اما عميق به داخل جامعه نفوذ كند و مزاياي مبارزه با فتالش
اگرچه نبود شفافيت در برخي حوزه ها كار را سخت مي كند اما سياست هاي مودي در . روشن سازد

    9.مداري در هندوستان شد حوزه هاي اقتصادي موجب توسعه اين كشور و همچنين ارتقاي حكومت
فساد ثروتمندان و  ،دهياي را براي جلوگيري از اقدامات رشوه از سوي ديگر مودي قوانين سختگيرانه

 متخلف و تاجران بزرگ اتل مقامابه نوشته فايننشال تايمز مصادره امو. افراد پرنفوذ در پيش گرفته است
اين كشور يكي از راهكارهايي بوده است كه براي پاسخگو كردن اين افراد نسبت به اقداماتشان در پيش 

ي مجرمان اقتصادي و اههدادگابرپايي سريع دن كالهبرداران بزرگ به كشور، نبازگردا. گرفته شد
مصادره اموال آن ها در صورت حضورنيافتن در دادگاه تنها بخشي از سياست هاي مودي براي 

  .  افكار عمومي هند بوده است به  گويي پاسخ
 همچنين از دو سال قبل  دولت تغييراتي را در قوانين اين كشور در زمينه اعالم ورشكستگي بنگاه ها به

شد براي يك دوره مشخص تعهدات قانوني خود  هطلبكاران اجازه دادبه تصويب رساند كه بر اساس آن 
  .  را عملي سازند

در زمينه ميزان فساد اداري در هندوستان چندان نكته افتخار آميزي براي  81و رتبه  40اگرچه كسب نمره 
              ا در سال هاي اخير اميدوار كننده ناراندرا مودي نيست اما تحليلگران عملكرد دولت اين كشور ر

                                                            
9 www.scmp.com/comment/insight‐opinion/article/2145021/why‐indias‐
anti‐corruption‐drive‐may‐be‐better‐model‐others 
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اقدامات مثبتي را براي پايان دادن  2014مودي از زمان آغاز دوره نخست وزيري خود در سال . مي دانند
وي تقريبا بدون توجه . به روند فساد در اين كشور كه به يك موضوع عادي تبديل شده بود به كار بست

به همين دليل . اسي مجرمان اقتصادي قوانين را عليه آن ها به اجرا گذاشتبه جايگاه، نفوذ و روابط سي
هاي نسبي در زمينه رشد اقتصادي، جذب وي تاكنون توانسته است ضمن جذب افكار عمومي به موفقيت

  .سرمايه گذار داخلي و خارجي و بهبود اوضاع معيشتي مردم عادي اين كشور دست پيدا كند
  

  نتخاباتي عمل به وعده هاي ا** 
كرد تا به وعده هاي انتخاباتي خود عمل كند و با اين ناراندرا مودي از ابتداي دوره نخست وزيري تالش

وي از يك سو تالش كرد به . هاي گوناگون به مقابله با پديده فساد در هند پرداختهدف در حيطه
با ديگر  سروسامان بدهد و از طرفساختار پولي اين كشور كه به شدت با پولشويي آلوده شده بود، 

ها و بانك ها تالش كرد با فساد و رشوه در نهادهاي دولتي اين كشور اصالح قوانين تجاري شركت
  . مقابله كند

انجام اصالحات گسترده در قوانين مالياتي، رصد و شفافيت فعاليت بانك ها و حساب شركت ها و افراد 
قضايي براي برخورد شديد قانوني با متخلفان از نمونه اقدامات وي به ثروتمند، هماهنگي با پارلمان و قوه 

  . شمار مي رود
در سال هاي گذشته دولت مودي در مبارزه با فساد و پول هاي سياه در هند مهم برخي از اقدامات 

   : 10عبارت بودند از
پول سياه و فساد بود  براي مقابله با SITنخستين تصميم كابينه مودي تدوين قانون  :2014ماه مي  24*

  .ق مانده بودلسال مع 4كه برغم دستور دادگاه عالي هند براي 
در دولت هاي  معادن و اقدامات  مربوط به ذغال سنگ مودي قراردادهاي واگذاري :  2015فوريه  14*

آنالين توانست برخالف بذل و بخشش هاي پيشين،  )مزايده(دولت از طريق حراج .قبل را لغو كرد
دولت در واقع  .دهدتغيير ) 5به  1.86 از نسبت(از دوره قبل باالتر حدود سه برابر  ههر معدن را ب ارزش

  . يند واگذاري و حراج را شفاف ساختآفر

                                                            
10www.quora.com/What‐systemic‐changes‐were‐done‐by‐the‐Narendra‐

Modi‐government‐to‐prevent‐corruption  
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و چهار در دولت  سهدولت اعالم كرد هيچ مصاحبه اي را براي مشاغل درجه  2015:دسامبر  31*
  .مصاحبه در اين مشاغل يكي از مهمترين منابع در فساد مالي تبديل شده بود. مركزي انجام نمي دهد

رشوه  )جهت گزينش(كنندهزيرا تنها افرادي كه مي توانستند به مقام هاي ارشد در پنل هاي مصاحبه  
  . انتخاب مي شدند ،بدهند

در مسير موريس . هاي سياه قطع شدتطهير پول وبه انتقال  موريس مربوطجزيره مسير  : 2016مي  11*
 دولتدو بين . انتقال مي يافت ،گذاري مي شدهندوستان سرمايهدر درصد از پول سياهي كه  35حدود 

امضا شد تا وضعيت حجم وسيعي  آلودهتوافقي براي پايان دادن به اين رويه  )جزيره موريس و دهلي نو(
  . و شفاف شوداز پول هاي سياه مشخص 

به موضوع فرارهاي مالياتي در اروپا و ديگر  20نخست وزيرشخصا در كنفرانس جي :  2016سپتامبر  5*
كشور حاضر در اين نشست توافق  20ي، وست ابه دنبال درخو. كشورهاي اروپايي حساسيت نشان داد

  . ي، پول سياه و تامين مالي تروريسم در پيش بگيرندياي را براي مقابله با پولشوكردند تا مبارزه همه جانبه
. سال به اجرا در آمد 18اصالح شد و پس از ) معامالتقانون ( BENAAMIقانون :  2016وامير ناول *

  . ه بوددولت هاي پيشين هند به اين قانون هيچ توجهي نداشتند و به همين دليل هيچگاه اجرايي نشد
اين يك اقدام تاريخي بود . روپيه اي ممنوع شد 1000و  500اسكناس هاي  استفاده از :  2016نوامبر  8*

كه ريشه هاي استفاده از منابع ارزي هند در فرايندهاي چاپ پول جعلي، تامين مالي تروريسم، جرائم 
  .هدف گرفترا جنسي، قاچاق انسان و پول هاي سياه 

در  اتباع هند جزئيات همه معامالت مالي تاسوئيس و هند توافقي را امضا كردند :  2016نوامبر  22*
              هيچ فردي 2019اين قرارداد به آن مفهوم است كه از سپتامبر سال . گيرداختيار دولت دهلي نو قرار 

            زيرا سوئيس همه اطالعات  .انداز كندرقانوني را در بانك هاي سوئيس پسيهاي غنمي تواند پول
اين بخشي از ديپلماسي بود كه نخست وزير . از در هر مقدار را به هند اطالع مي دهدحساب ها و پس اند

هاي ارشد سوئيس دنبال شد و در هاي خصوصي با مقاممودي بر آن اصرار مي ورزيد و در مالقات
  .دوكشور منجر گرديد ميان بسيار مهم يتوافق ينهايت به امضا
درآمد كه به صورت خودكار و ساليانه اطالعات بانكي را گروه كشورهايي  يتعضو به در اين ماه هند

  .با دولت سوئيس مبادله مي كند
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به صورت داوطلبانه تحت قانون اعالم هزار نفر  60يش از بپس از اعالم دولت، :  2016دوم دسامبر *
را اعالم كردند و )  روپيه است ده ميليونهر كرور معادل (هزار كرور  65از منابع پولي بيشتر  ،اطالعات

  . هزار كرور ماليات نصيب دولت شد 29از اين راه 
كشور توافق ماليات مضاعف ي سنگاپور نيز بسته شد زيرا دهلي نو با اينيمسير پولشو:  2016دسامبر  30*

  .را امضا كرد
   نك ها در بانامشخص را با منابع هزار نفر كه مبالغ نامتعارف  800و  يك ميليون:  2017انويه ژ 30*

مورد ) از رده خارج كردن پول ها( demonetizationتحت قانون  ،گذاري كرده بودندسپرده
اداره ماليات بر درآمد براي آن ها اخطاري را فرستاد و از آن ها خواست تا در . شناسايي قرارگرفتند

  .مورد حساب خود توضيحاتي را ارائه كنند
  . هزار روپيه كاهش يافت 2هزار به  20اسي از سياحزاب بودجه :  2017اول فوريه سال *

در يكي از آخرين اقدامات نيز حدود يك ماه قبل دولت هند توانست قانون اصالح شده پيشگيري از 
  .فساد را در پارلمان اين كشور تصويب كند و گام مهمي را در جهت مبارزه جدي تر با فساد بردارد

،  دوم مبارزه با مقابله با پول فاسديزي را مي توان در اول  خط مشي هاي دولت هند در زمينه فساد ست 
  .بنگاه هاي اقتصادي كاغذي و سوم، اصالح قانون پيشگيري از فساد تقسيم كرد

  
  سياست مقابله با پول فاسد -1

 500هاي  سابقه همه اسكناس  دولت مودي و بانك مركزي اين كشور در اقدامي بي 2016در نوامبر سال 
روپيه اي را فاقد اعتبار اعالم كردند و از دارندگان آنها خواستند تا براي تبديل آنها به بانك ها  1000و 

به معني از رده خارج كردن (  Demonetizationاتخاذ سياستبرخي كارشناسان  .مراجعه كنند
ارزيابي ساد اقدامات مودي در زمينه مقابله با فو پرچالش ترين يكي از جدي ترين  را) برخي اسكناس ها

    . مي كنند
اي را در چارچوب مبارزه با فساد و  روپيه 1000و  500هاي  جمع آوري اسكناس ،دولت هند تاكيد كرد

هاي قديمي و  هندي ها اسكناس يند آدر اين فر .پولشويي و نگهداري غيرقانوني پول نقد در پيش گرفت
  2000هاي تازه  توانستند اسكناساي آن ميهاي بانكي قرار مي دادند و به ج  نقد خود را در حساب

كشور اين بود كه همه افرادي يند مبارزه با فساد اينآنكته مهم و قابل توجه در فر .اي دريافت كنند روپيه 
 مراجعه  و بانك ها به مراكز مالي )باالتر از حجم مشخصي از پول( هاي خود كه براي تبديل اسكناس 
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عالوه بر اين به گفته آرون جيتلي، وزير دارايي هند، . دريافت پول خود را اعالم كنندكردند بايد منبع مي
  .شد هاي كوچكتر و يا اسكناس هاي جديد، شامل قوانين مالياتي مي  مبالغ تبديل شده به اسكناس

، ردندكتبديلهاي  خود را وزير دارايي هند تاكيد كرد كه هيچ معافيت مالياتي براي افرادي كه اسكناس
   11.در نظرگرفته نشد

 ؛ نزديك بهاز دور خارج شددر مدت كوتاهي  2016ي كه در سال هاي به اعتقاد رسانه هاي هند اسكناس
  .كشوري را تشكيل مي دادند درصد پول نقد در گردش اقتصاد 85

هاي موسوم به  پولتر بتواند كرد تا راحتهاي قبليجايگزين اسكناس راهاي جديد  اسكناس دهلي نو
در حد  مردم عادي .هستند، شناسايي كندمنشاء نامعلوم را كه داراي ) Black Money(»سياهپول «

كه با افرادي ها از  اما بانك كردند،ميهاي جديد تعويض را بدون دردسر با اسكناسمحدود اسكناس ها 
جلوگيري . گيري مي كردها سخت  اين پولمنشاء كردند در مورد مراجعه ميصدها هزار روپيه يا بيشتر 

   12.بيان مي شددولت از فرار مالياتي هم ديگر هدف اين اقدام 
البته به رغم توضيحات دولت هند اتخاذ اين خط مشي با تحليل هاي گوناگوني همراه شد و موجي از 

مودي تبعات اما در كل اين كار . نارضايتي را در ميان مردم به ويژه ثروتمندان صاحب نفوذ برانگيخت
نگاه مي داشتند با كاهش در منازل خود را ه پول به دنبال اين سياست افرادي ك. مثبتي زيادي داشت
از سوي ديگر مشخص . رو شدند زيرا ميزان ورود پول به بانك ها افزايش يافتبه  ارزش دارايي رو
. را سخت و ناممكن ساختفرار مالياتي افراد ) پس از مراجعه به بانك(هاي هر فرد شدن ميزان پول
هاي تقلبي و جعلي شد و ضربه سنگيني را به جاعالن ها باعث شناسايي و نابودي اسكناسمراجعه به بانك

از طرف ديگر لزوم افشاي منشا پول به بانك هم موجب شد تا برخي . و كالهبرداران وارد ساخت
  .كار ثروت آن ها كاهش يافتمتخلفان  حتي جرات مراجعه به بانك ها را نداشتند و با اين 

 يابرخي براين اعتقادند فساد مالي واقعي در هند بيش از آنكه در منازل و در ثروت مخفي حال  با اين
هاي جعلي و معامالت صوري در  هاي جعلي النه كرده باشد از طريق معامالت امالك و شركتپول

                                                            
11 www.bbc.com/persian/world-37925571 
12 www.bbc.com/persian/world-38093230 
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ها  در اين بخش را يتر بايد برخورد قاطعشود و دولت  بورس وارد چرخه اقتصاد مالي و اداري هند مي
  13.با عوامل فساد داشته باشد

  
 )كاغذي(هاي مشكوك  بنگاهمقابله با  -2

كه ناراندرا مودي از همان روزهاي اول نخست وزيري پيگير شد، تعيين وضعيت از ديگر اقداماتي
  . شركت هاي كاغذي و پوششي بود كه در سطح و حجمي گسترده در اقتصاد هند نقش آفرين بودند

ها با مشتريان خود نيز به شدت ها و نوع ارتباط آنهمچنين مودي بر شفافيت روندهاي كاري بانك
در زمينه محرك هاي مودي براي مقابله با » The Diplomat«ماي نشريه هندي تارن. نظارت داشت

پول سياه و جرايم مالي در اين كشور به  با كند تانخست وزير هند تالش مي: فساد در اين كشور نوشت
تعهد دولت اين كشور براي مقابله با فساد گسترده باعث شده تا انتقادهاي . صورت جدي مقابله كند

هاي در برخورد با پول هاي غيرقانوني و مقابله با شركت رر رويكردهاي دولت اين كشوشديدي د
 . مشكوك در حوزه مالي پديد بيايد

در حالي قدرت را به دست گرفت كه قول داده بود با درآمدهاي مالي غيرقانوني و  2014مودي در سال 
          دولت در اين چند سال . له نمايدمقاب ،كندفرارهاي مالياتي كه اقتصاد اين كشور را تضعيف مي

اصلي براي فرار  و افراد بنگاه ها ابزار برخي ( كاغذيتالش هاي مهمي را براي شناسايي شركت هاي 
اما اجراي بخش هايي از اين تالش ها مورد انتقادهايي قرار گرفته . انجام داد )هستند مالياتي و پولشويي

همچنين . بودنبود شفافيت كامل در مورد معيارهاي تحقيقات به عنوان يكي از مسائل مطرح . است
يا  كاغذيهاي اين است كه يك تعريف صريح از شركت هاي اقتصادياز نگاه بنگاه مشكل ديگر

 . اساسي هند وجود ندارددر قانون  ششيپو

  شناسايي  هاي ارشد حقوقي و مالياتي را براي راه اندازي حركتي بزرگ درمودي گروهي از مقام
اين بنگاه ها ؛مقامات اعتقاد دارند . به كار گرفت ،ي نداشتنداقتصاد فعاليت مهمشركت هاي كاغذي كه 

اعالم  2017مودي در سال  . ده دارندبرعهدر اين كشور را تقلب و اختالس مديريت بخش وسيعي از 
 مورد از آن ها 400 به عنوان نمونه  را شناسايي كرده است كهكاغذي هزار شركت  300 وي كرد دولت
 در .كامل نكردندها مراحل ثبت خود را  اين شركتنيمي از  همچنين. بودند آدرس مشابه داراي يك

                                                            
13 www.parstoday.com/fa/asia‐i25465 
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هزار مدير آن  100مسدود و صالحيت كاغذي ت هزار حساب متعلق به شرك 200يك ماه همان زمان در 
  14. نيز رد شد

حذف پول هاي اعالم نشده و ( demonetizationتالش دولت براي  ،منتقدان دولت مي گويندالبته 
تجار و مقام ها به تطهير ثروت هاي  ،باعث شده است كه مجرمان) مد حاصل از فساد در سيستم ماليآدر

           پرونده هاي چند ساله  دولتبه همين دليل . روي بياورند از مسير برخي بنگاه ها غيرقانوني خود
انتقال هاي مورد بررسي قرار داد تا شركت هاي ظاهري و سرمايه هاي نقدي بنگاه هاي غيرتجاري را 

تبديل آن  اوراق بهادار در بانك ها يا و احتمال استفاده ازهاي فاسد يند حذف پولآدر فر را مشكوك
  . را كنترل كندبه ارزهاي ديگر 

البته اين شركت ها . دولت قرار بگيرندبسياري از شركت ها در ليست سياه موجب شد، امات داين اق
آن ها در ميان نام در مورد آن ها تحقيقات عادالنه اي صورت نگرفته و به صورت هدفدار تاكيد دارند 
هايي كه مورد اتهام شركت درخواست كردندها ف ديگر آناز طر. ستقرارگرفته اكاغذي شركت هاي 

 . از خود دفاع كنند تااين فرصت را داشته باشند  ،گيرندقرار مي

شده و هم ستيزي دولت باعث اختالل در تجارت  با اين وجود نشانه هايي وجود دارد كه برنامه هاي فساد
. كمبود پول نقد براي شركت ها بود مهم، يكي از مسائل. وارد كرده است هايي را به اقتصاد هند آسيب

ينده موجب شفافيت مالي آتاثيرها بر اقتصاد كوتاه مدت است و منافع آن در اين  ،اما مقام ها اعتقاد دارند
  . سيستم مي شود

 
  اصالح قانون پيشگيري از فساد-3

كل جدي تر و قانوني به خود گرفت و چند قانون نيز در از نيمه دوم قرن بيستم مبارزه با فساد در هند ش
» فساد از پيشگيري«با قانون فدرال  1988ترين گام ها در سال يكي از اصلي. اين زمينه تدوين و اجرا شد

 هاي شركت ادارات و در فساد با بود كه در پارلمان اين كشور هم به تصويب رسيد و هدف مبارزه
  . اين كشور را دنبال مي كرد دولتي

دولت ناراندرا مودي اين قانون را براي شرايط كنوني هند ناكارامد دانست و براي تغيير و اصالح آن 
قانون اصالح ) 1397اواخر تيرماه ( 2018جوالي  19در نهايت هاي بسياري را انجام داد تا اينكه تالش

                                                            
14 www.thediplomat.com/2017/09/modis‐bumpy‐anticorruption‐drive 
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به تصويب پارلمان اين كشور رسيد ) Prevention of Corruption Act( »پيشگيري از فساد«شده 
  . ساختتسهيل تر و آزادانه دولت مودي قدام بهتر، سريعاو در نهايت روندهاي قانوني را براي 

كنندگان اين قانون هدف خود را افزايش شفافيت و پاسخگويي دولت عنوان كرده اند و به همين تدوين
  .ر كار خود قرار داده انددستودر را  1988دليل تغيير در قانون سال 

در اين  ت و دستورالعمل ها سال قبل صورت گرف 30تغييرات گوناگوني در قانون جديد نسبت به قانون 
  :15بخش تقسيم شده است 5قانون به 

براي آن دريافت امتيازي فراتر از شرايط مندرج در قانون است كه پيشتر مقررات خاصي : رشوه -1
  .ساله است 7اما اكنون يك جرم به شمار مي رودكه داراي مجازات  ،وجود نداشت

 از گذشته مسائلي همچون رشوه، دريافت يك امتياز، كسب مزاياي مالي: تيجرم انگاري سوءمدير -2
در اصالحيه جديد اكنون تنها دو حيطه از كسب اموال . مي رفت فرد ديگر جرم به شمار  براي خود يا هر

متعارف از منابع درآمدي نامشخص به عنوان جرم تعريف شده  آوري دارايي غيرغيرقانوني و جمع 
  .  است

. اكنون پليس تنها با تاييد مقام هاي ارشد دولتي مي تواند وارد عمل شود: لزوم تاييد تحقيقات اوليه -3
  .البته در صورت اقدام به قتل چنين شرطي اجرا نمي شود

           فهظيانجام و گذشته حينكه درهاييپيگرد قانوني عليه مقام براي: نياز به مجوز براي پيگرد -4
  .چهار ماه استاعتبار آن است و حداكثر دريافت مجوز از مقامات ضروري تصميم هايي گرفته اند 

به دادگاهي ويژه براي شناسايي و مصادره اموال محول شد كه پيشتر  هدفاين : محروميت از اموال -5
  .از سوي دادگاه هاي مدني انجام مي شد 1944در سال 

قانون دولت و بسياري از تحليلگران در هند . تفسيرهاي گوناگوني از قانون جديد صورت گرفته است
مي كنند كه مي تواند تحوالت مهمي را براي جامعه هند  توصيف كنندهرا حركتي تعيين  )PCA(جديد 

هند در شرايط كنوني مجبور است تا : آورد Economic Timesتارنماي روزنامه  .در بر داشته باشد
هاي اين هدف نيازمند تصميم. سال آينده داشته باشد 30درصد را براي  10تا  9رشد اقتصادي بين 

                                                            
15 www.indiatoday.in/education‐today/gk‐current‐
affairs/story/prevention‐of‐corruption‐act‐anti‐corruption‐bill‐diluted‐

bribery‐investigation-1297993-2018-07-27 
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ساالري كشور اجازه داده  بايد به ديوان. همه بخش ها استدر خواه شجاعانه، درخور توجه و بسيار ترقي
هاي بعدي اتخاذ حمايت كامل قانوني و بدون ترس از آزار يا مجازاتشود تا چنين تصميم هايي را با 

از اين جهات قانون اصالح شده  .اگر چنين امري اجرا نشود رشد كلي قابل حصول نخواهد بود. كنند
مي تواند امري تعيين  ،به تصويب پارلمان رسيددر ماه اگوست سال جاري كه ) 2018(پيشگيري از فساد 
  .داف دولت باشدكننده به سمت اه

قانون پيشگيري از فساد منجر به نگراني شديد مقام هاي رسمي دولت در  D-1-13 سوءاستفاده از بخش
اگر در به يك خدمتگزار دولتي گفته مي شود ر اين است كه هنگامي بيانگاين بخش از قانون . مي شود

در . كسب كند ،نفع عمومي نداردهيچ كه چيز ارزشمند يا مزاياي مالي را حين خدمت از مراجعه كننده 
  16.، دادگاهي خواهد شداين شرايط  حتي اگر قصد مجرمانه اي هم وجود نداشته باشد

هاي مالي را براي افرادي تكند مزيروكراسي اتخاذ ميومشكل اينجاست هر تصميم بزرگي را كه ب
توجه شده بنيان تصميم سازي ها به عنوان به حسن نيت مجري در اصالحيه از اين رو  .ايجاد خواهد كرد

  .است
از جمله معادن، ذغال  اين كشوربسياري از بخش هاي مهم و زيرساخت هاي به اعتقاد تحليلگران هندي، 

اكنون با اجراي . سنگ و نفت و انرژي به دليل نبود سياستگذاري ها جسورانه ناتوان و بي رمق هستند
سوءمديريت مجرمانه در . ي ارتكاب به جرم اهميت داردداشتن قصد مجرمانه برا PCAاصالحيه قانون  

تنها دو حالت  ،قانون قبلاعالم شده حالت  5ح توضيح داده شد و اكنون برخالف واين اصالحيه به وض
نابودي اموال از سوي كارمند دولت دو حالت مذكور  در اين اصالحيه شامل . داز سوءمديريت تعيين ش

  . ندوزي عمدي و غيرقانوني به نفع افراد ديگر استو كسب مال نامتعارف و ثروت ا
           دادن رشوه هم يك جرم تلقي . سال حبس در نظر گرفته شده است 7همچنين براي دريافت رشوه تا 

اگر اين اجبار وجود داشته . گرفته باشدصورت ،گيرندهكه اجباري از سوي رشوه يمي شود به شرط
  .روز پس از دادن رشوه مطلع سازد 7ت را تا دهنده رشوه بايد مقاما ،باشد

                                                            
16 www.economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/view‐why‐

new‐prevention‐of‐corruption‐bill‐is‐a‐game‐changing‐

move/articleshow/65234522.cms 
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          در قانون جديدپليس نمي تواند بدون تاييد مقام هاي مربوطه، ديگر  "اي"قسمت  17بخش  سبراسا
هاي ارشد وزارتي حمايت به عمل پيشتر تنها از برخي مقام .مقام هاي دولتي را مورد بازجويي قرار دهد

  .قام هاي صادق دولتي بدون توجه به رتبه و مقام آن ها حمايت مي كندمهمه اين قانون از . مي آمد
همچنين در اين قانون براي اولين بار مسئوليت سازمان هاي تجاري مورد اشاره قرار گرفت و تخلفاتي كه 

در  ؛صورت بگيرد موجب مجازات بنگاه مي شود ،از سوي آن ها يا هر فردي كه به آن ها مرتبط باشد
  . نظر گرفته نمي شود مقام هاي دولتي درمتيازي براي ااين صورت 

براي اطمينان  .از روش هاي فاسد مي پردازد ،قانون جديد نيز به مصادره اموال به دست آمده 18ماه 
زماني كمتر از دو سال براي انجام مراحل دادگاهي  ه يك محدود ،يافتن از سرعت عمل دستگاه قضايي

خواهد بود،  محدوده زماني بهترين راه براي تسهيل در روند دادرسي ايجاد .در نظرگرفته شده است
  17.ضمن اينكه مي تواند مكملي براي قوانين اعالم ورشكستگي هم باشد

صورت  ديوان عالي هند تصريح كرده است تازماني كه مشورت و موافقت رئيس دادگستريهمچنين 
مچنين از كارمندان دولت نيز بايد محافظت ه. هيچ مورد جنايي در مورد قاضي ثبت نمي شود ؛نگيرد

مقام هاي صادق و فعال كه به علت كارهاي بزرگ تر با مخاطرات بيشتري روبرو . مناسب صورت بگيرد
تحت  ؛هيچ مقام دولتي نبايد به خاطر تصميمي كه با حسن نيت گرفته است. نبايد محدود شوند؛ هستند

  .فشار قرار گيرد
  

  تغييرات ساختاري **
يرات سيستمي را كه دولت ناراندا مودي در مسير مبارزه با فساد در هند راه اندازي كرد چند وجهي و تغي

سال در ميان فاسدترين كشورهاي جهان  4با وجودي كه هندوستان هنوز پس از حدود  .استگسترده 
  . قرار دارد اما در دوره مودي روند با سرعتي آهسته در حال بهبود است

هاي افكار كه در موفقيت نسبي مودي و حمايتبسياري از آگاهان هندي يكي از عوامليبه اعتقاد 
. فتادجنبشي بود كه پس از اعتصاب غذاي آنه هزاره به راه ا ،ي تاثير داشتدولت وعمومي از برنامه هاي 

ال احتم ،اگر اين كمپين و حمايت هاي عمومي و سپس عقب نشيني دولت و پارلمان اتفاق نمي افتاد
  . ت هاي بعدي اندك بوديموفق
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در اظهار نظري تاسف بار از شرايطي كه بر هند حكمفرما بود، هند  نپيشي نراجيوگاندي از نخست وزيرا
واحد (پايزا  15كند تنها كه از هر يك روپيه اي كه دولت اين كشور براي مردم فقير هند هزينه ميگفت 

  . به فقرا مي رسد) پولي خرد هندي يعني يك صدم روپيه
شده فاصله طبقاتي اعتقاد بر اين است كه فساد موجود در اين كشور موجب تبعيض شديد درآمدي و 

در دستور كار قرار گرفت و مودي براي كاهش اختالف درآمدي و طبقاتي  بنابراين مقابله با فساد .است
  18:وي با اين هدف تاكتيك هاي گوناگون زير را به كار بست. بيشتري را به آن معطوف داشتوجه تنيز 

  
  )Jan dhan yojana and Adhar( و انتقال پولها پرداخت  يتشفاف -1
 ،هاي مسيرگم بشودتقال مستقيم پول به فرد هدف را بدون اينكه مبلغي از پول در ميانهنيند اآاين فر 

در مسيري شفاف تر و در حساب بانكي خود به طور  ايارانه ها ر ندر اين روند فقيرا. فراهم مي آورد
  .كامل دريافت مي كنند

ها و شكاف در سيستم به ويژه در بسياري از موسسات  شبا اتخاذ اين خط مشي چالبه عنوان نمونه 
بسياري از مدارس كه وجود خارجي . آموزان دروغين هم مورد شناسايي قرارگرفتنددانش وآموزشي 

   .شدندشناسايي  ،كاغذي ايجاد شده بودندهاي مالي به صورتنداشتند و تنها براي دريافت كمك
و از دولت بودجه و امكانات دريافت   مدرسه تنها روي كاغذ وجود داشت 100مشخص شد كه بيشتر از 

وزان با نام هاي مشابهي ثبت نام شده مآشداناز جالب اينجاست در بسياري از اين مدارس . مي كردند
  .بود

   )Digital transaction( ترويج معامالت ديجيتالي -2
            كنندگان مالي يابرخي تامين. اين اقدام گامي بود كه بر ميزان شفافيت در معامالت پولي افزود

سناريو و زمين  كرده و ساله خود را تعطيل  25تجارت مالي بيش از  ،اكنون به اين دليل ناعتباردهندگا
اين دوره هر تا پيش از برخي حساب هاي مالي كه در سوئيس ايجاد شده بودند و . داده اندتغيير ر ا بازي 

                به همين دليل. خالي و منفعل و در نهايت بسته شدند ،روز پرفروغ تر مي شدند به تدريج خاموش
در سال  ،گفته مي شود. پول هاي شهروندان هندي در بانك هاي سوئيس به پايين ترين ميزان خود رسيد

                                                            
18 www.quora.com/What‐systemic‐changes‐were‐done‐by‐the‐Narendra‐

Modi‐government‐to‐prevent‐corruption 
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درصدي را به ثبت رساند كه بسيار چشمگير  45ميزان پول اتباع هند در بانك هاي سوئيس كاهش  2016
  . به شمار مي رود

  
  
  )GST(اصالح قوانين مالياتي  - 3
اما توانست از شهروندان بيشتري ماليات دريافت  ؛حدودي گزنده و دردسرآفرين بود تااين اقدام  اگرچه 

يندهاي غيرمنطقي و غيرقابل درك در سيستم آهمچنين بسياري از فر. كند و بر درآمدهاي دولت افزود
همچنين اين . تر از گذشته شدها و معامالت بانكي شفاففعاليت بانكي تحت نظارت قرار گرفت و

 .بگيرنداعث شد تا هزاران شركت كاغذي و ظاهري مورد شناسايي قرار سياست ب

وضعيت هاي خوش حساب شد اما هايي حتي از طرف ماليات دهندهاين سياست موجب نارضايتي
           اطالعات نيز بحث دسترسي به برخي . ها در داخل و خارج كشور را شفاف كردهاي هنديحساب

البته كالهبرداران و هكرها نيز در فرايندهاي معامالت  .ا درپي داشته استنا رضايتي و انتقاداتي ر
  . آفرين بوده اندديجيتالي چالش

ي در بهبود اوضاع زياد اما تاحدود ،در واقع مانند همه كشورها اين سياست فساد را در هند صفر نكرد
 .موفق بود

                در اين قانون كه به تصويب پارلمان رسيد همچنين رويكرد تندي نسبت به رشوه اتخاذ شده و 
اين اليحه پيوستي بر . مجازات هاي سنگيني براي هر دو طرف دهنده و گيرنده رشوه تعيين شده است

             ابه رشوه گيرنده است كه مجازات رشوه دهنده را براي نخستين بار مش 1988قانون ضد قاچاق سال 
 . مي داند
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 ،سال هم افزايش يابد 7گيرنده عالوه بر جريمه حداقل با سه سال زندان كه ممكن است تا فرد رشوه
رشوه دهنده نيز اگر تحت فشار مجبور به پرداخت رشوه شد بايد در يك محدوده . مجازات مي شود

در غير اينصورت جرم وي  ،تگزار دولتي را اطالع دهدزماني مشخص به مقامات باالتر اقدام خالف خدم
 . گيرنده محاسبه خواهد شدنيز همانند رشوه

 هاي مقام فساد افشاكنندگان از در زمينه حفاظت 2014همچنين اين قانون جديد تكميل كننده قانون سال 
 افشا را رسمي هاي مقام فساد كهكساني هويت قانون، اين براساس. نيز به شمار مي رود حكومتي و دولتي
 19.داد خواهد انجام آنان از حفاظت براي را الزم تدابير دولت و ماند خواهد مخفي كنند،مي

 فساد چشمگيرتر با مبارزه در  شفافيت افزايش روند مودي، وزيري نخست دوره از ابتدايي دو سال در
اكنون با اصالحيه جديد اميدواري ها به نتيجه بخش بودن و ملموس شدن فساد ستيزي مودي  .است بوده

              1988ستيزي سال  به نوعي مكملي براي قانون فسادرا اين قانون زيرا دولت وي . بيشتر شده است
  . مي داند

)  PC( پرونده بر اساس قانون پيشگيري از فساد  696در مجموع  2016در سال  ،به گفته وزيركشور هند
 722تعداد  2015در سال . مورد راي صادر شد 447كه براي تنها  شد براي رسيدگي به دادگاه ارسال

  770ميالدي  2014در سال . مورد به راي منجر شد 434كه شده  پرونده براي رسيدگي به دادگاه ارسال
  .  مورد محكوميت را به همراه داشت 509كه ارايه شد  دادگاهه بپرونده 

براساس . مقام دولتي به علت فساد مجازات شدند 437و  683به ترتيب  2015و  2014در سال هاي 
 5250پرونده و در سال بعد آن   4966تعداد  2014در سال  )NCRB(اطالعات اداره آمار جرائم هند 

درصدي را در  5.7گرفت كه افزايش  پرونده بر اساس قانون پيشگيري از فساد مورد رسيدگي قرار
  20.رسيدگي به جرايم و فساد نشان مي دهد

  
  

                                                            
19 www.shafaqna.com/persian/services/countries/india‐

pakistan/item/74004 
20 www.newindianexpress.com/nation/2016/dec/15/modi‐government‐

bring‐changes‐in‐anti‐corruption‐laws-1549436.html 
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  انتقادها
زه با فساد انجام داده است؛ هاي قانوني و اجرايي كه دولت ناراندرا مودي در مسير مبارباوجود همه تالش

هاي مورد نظر مودي يندآبرخي اقتصاددانان هندي و غير هندي از همان ابتدا فر. انتقادها به وي كم نيستند
تصميم  از رده  ،در حوزه  سياست پولي هايكي از مهمترين مخالفت. كردند بينيرا شكست خورده پيش

  . خارج كردن برخي اسكناس ها بوده است
احزاب مخالف دولت هند مجموعه تظاهرات سراسري را در سطح كشور  اجراي اين قانون، زماندر 

ها نتوانند به   بانك، كه تصميم ناگهاني دولت باعث شدعنوان داشتندبسياري از معترضان . ترتيب دادند
  . ه استبه دنبال داشت  را اي  مشكالت گستردهو اين امر هاي قديمي را تعويض كنند   موقع اسكناس

وزيركنوني اين كشور درخصوص نحوه تعويض   نخست از هم مان موهان سينگ، نخست وزير سابق هند
 ترپيش و سينگ كه خود يك  اقتصاددان است. اي به شدت انتقاد كرد روپيه  1000و  500 يها اسكناس

اشت كه اين در يك جلسه در پارلمان اين كشور اظهار د، منصب وزارت دارايي را در اختيار داشت
  21.است »چپاول قانوني«اقدام يك شكست بزرگ مديريتي بوده است كه نتيجه آن 

      .نو اعالم كرد؛ دنبال اقدامات عميق تر پولي در كشور استاين در حالي است كه دولت در دهلي
 2020دولت هند اميدوار است كه تا سال  كه گذاري دولت، گفت يتوي سياستتآميتا كانت، رئيس انس

هاي اعتباري را متوقف كرده و از نظام بيومتريك به جاي آنها   هاي خودپرداز و كارت  استفاده از ماشين
  .استفاده كند
ناميد و در جمع » كنندگان پول سياه  پرستش«هاي پولي خود را  مودي مخالفان سياست  انتقادها، در مقابل

هاي ساكن خارج از كشور، اظهار داشت كه فساد باعث شده است تا اقتصاد هند توخالي   برخي از هندي
  22.شود

ست ها در داخل هند نيز اقدامات پولي مودي را با مسائل انتخاباتي و سيا برخي از محافل سياسي در هند
راي احياي ب "پي.جي.بي"برخي نيز معتقدند مودي تالش كرد تا نشان دهد حزب  .كردندمرتبط ارزيابي

اين زيرا احزاب مخالف دولت . يري از فساد و مقابله با فرار مالياتي برنامه داردگرشد اقتصادي و جلو
با توجه به اينكه اين  .كنندرا به ناتواني در دريافت ماليات و مقابله با فساد اداري و مالي متهم ميحزب 

                                                            
21 www.bbc.com/persian/world-38093230 
22 www.bbc.com/persian/world-38546320 
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 ،ي با مهار هندوهاي افراطي توفيقي نداشته استحزب در برقراري امنيت و مقابله با نژادپرستي و فرقه ا
  23.را متعهد به شعارهاي انتخاباتي خود نشان دهدمودي مي كوشد با ارائه برنامه هاي اقتصادي، حزب 

فساد دولت  هاي ضدسياستانتقاد از هند در گزارشي در  "وي.تي.دي.ان"تارنماي شبكه تلويزيوني 
است كه اين قانون موجب تبعيض ميان فساد كارمندان و مديران به ويژه اصالحيه جديد آورده مودي 

يند تحقيق از مقامات اشاره دارد آبندها و قوانيني كه بر فرزيرا بنا برخواست دولت هند، . شودعاليرتبه مي
اجراي دادگاه عالي هند  2014در سال حتي . كندكه از مقام هاي ارشد محافظت مي استبه گونه اي 

                  غيرقانوني و فاقد اعتبار توصيف كرد و اظهار داشت مجازات يك مقام فاسد به ويژه  چنين بندي را
  24. مقام هاي ارشد ضروري است و وضعيت يك خدمتگزار دولتي دليلي براي محافظت از وي نمي شود

نبايد قانون داراي بندي  كند؛تاكيد مينيز  )Indian Administrative Service(ري هند االبي اد
قانون بايد به گونه اي باشد كه  بين كارمندان دولتي به علت جايگاه . كندباشد كه از مقام ها محافظت مي

     25.آن ها تبعيضي قائل نشود
نتيجه و حتي داراي ه شده در هند را بينها حتي سياست هاي مودي در مبارزه با فساد نهاديبرخي تحليل

شبكه . ارزيابي كرده اند و اعتقاد دارند وي در مسيري اشتباه به جنگ با فساد رفته است پيامدهاي عكس
هنوز فساد چالش اصلي دولت هند است و سياست هاي مودي نيز  ؛تاكيد دارد »فوربس«تحليلي اقتصادي 

  . نتوانست چاره اي براي آن باشد
 اين.  در جدول شفافيت گواه اين امر است 2017اي اين كشور در سال سقوط دو پله شبكه، به نوشته اين

  .حتي باعث شگفتي ناظران در هند و خارج اين كشور شده است افول

  
                                                            

23 www.parstoday.com/fa/asia‐i25465 
24 www.ndtv.com/india‐news/10‐points‐on‐new‐anti‐corruption‐rules‐
cleared‐by‐pm‐narendra‐modi-1478341 
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كارشناسان اعتقاد دارند اقدام مودي براي از رده خارج كردن پول هاي قديمي در جنگ با فساد به منزله 

از نظر . كندويي استفاده ميآن است كه نخست وزير از سالح هاي غيرمتعارف براي مقابله با پولش
 هاي المللي شفافيت هم اين اقدام نامناسب ارزيابي شد و به بدنامي هندوستان در عرصهموسسه بين

  26.  آزادي هاي اجتماعي منجر شده است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                            
26 www.forbes.com/sites/panosmourdoukoutas/2018/02/25/modi‐has‐

been‐fighting‐corruption‐the‐wrong‐way/�16bea832d16a 
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  گيري نتيجه
دركشورهاي در حال هاي دولت و جامعه، به ويژه لي است كه به شدت ساختار و بنيانيفساد از جمله مسا

كشورها مديريت امور به طور عمده به دولت ها واگذار شده كه در اين از آنجا. كندتوسعه را تهديد مي
است، نبود شفافيت و قوانين صريح در كنار رويكردهاي بروكراتيك و جهت دار مديران، باعث اتخاذ 

  .  رويه هاي غيرقانوني براي كسب سود بيشتر مي شود
ي ناراندرا مودي از جمله دولت هاي موفق در مقابله با فساد بوده است و در صورت اراده نخست وزير
در صورت  .تواند الگوي مناسبي براي حل عارضه فساد در ديگركشورها از جمله ايران باشدجدي مي

توان به آينده خوشبين بود و از قضايي مي و سياسي فرهنگي، آموزشي، تدوين راهبردهاي اقتصادي،
اقدامات نمادين همچون اصالح قوانين پولي، شفافيت در . كاستها در افكار عموميحجم نااميدي

فعاليت بانك ها و شركت هاي خصوصي، بستن راه هاي فرار مالياتي، مسدودكردن مسيرهاي پولشويي و 
از كشور هماهنگي با بانك هاي خارجي در زمينه تبادل اطالعات به ويژه رصد سرمايه اتباع در خارج 

  .اقدامي كارآمد در مسير مبارزه با فساد خواهد بود
افزايش شفافيت  ،تشديد برخورد با متخلفان در حوزه هاي پولي و بانكيبراساس الگوي نسبتا موفق هند، 

، بررسي حساب هاي كالن در داخل و منشا درآمدي  ها و بنگاه هاي اقتصاديشركتها، بانك فعاليتدر 
                   ، افزايش شفافيت و در نهايت هماهنگي با مجلسمقابله جدي با پولشوييها، صاحبان اين حساب

نقش قوه قضاييه نيز در مقابله جدي با تخلفات و رصد تحوالت و برخورد . مي تواند بسيار كارساز باشد
كه فرد متخلف هزينه و فايده اقدامات زيرا هنگامي ،اهميت است پوشي بسيار بابدون هيچ چشم

  . سودجويانه خود را به عينه ببيند به طور قطع در اقدامات خود بازبيني خواهد كرد
در اين صورت است كه افكار عمومي نيز پذيراي اقدامات نظام خواهد بود و حتي از برخوردهاي قهري 

  .با مفاسد حمايت كامل به عمل مي آورد
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