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 خالصه گزارش:

یسزد در سطح هازی  ایجزم داد؛ تز یظر ایکزر  یماتنهتحقتق خود را در  ترینبزرگ 3102در سزل  سازماز  فازیت  هازی  

 بزرهدراینیظرات و تجربتزتشز   یدربزرهکشور هاز   011هزار یار در  001ام  سزماز . آورد دس  به بزرهدراینعموا  را 

فازیت   ،عدم پزسخگوی  اردم سراسر هاز  ام یسزد گسترده وکه  کردا گاتند تأیتد  سزماز به  هزآ . آیچه کرد وهوپرس

خشمگتن هستند. اردم تغتتری یوری در این  ساتزساتمدارا ، اقزازت دولت  و ادیرا  اتتدازدی    هزییعزلت و صادات  در  

. ایددادهکه یسااازد را گزار   گویندا  هزآ ام  درصاااد 96 ؛دایندا  اؤثر؛ و یقش خود را در این ماتنه خواهندا ماتنه 

م واتع  و کزرآاد ک هزیگزار یگر  اثب  یساب  به گزار  داد   راپورت  بز  اساا ، ااز تعداد   بزوهوداینکه، حزلبزاین

   .ایدیدادهگزارف   گویههتچ، ایدبودهدرصد ام کسزی  که یسزد را تجربه کرده یز فزهد  11اس . در اروپز 

 

له برای اقزب اؤسسزت. اعتمزد عموا  یسب  به داردبزما دارد که اردم را ام بزمگوی  این یسزدهز  داوایع بساتزری وهو 

  . توایتن  که ام ایشزگراکنندا عمل  غترواتع هم غتر فااز  و   گتریدا که گزار   هزی فابکه بز یسازد کم اسا  و   

 دایندیم و فاارویدا  اغل  ام حقوتشز  آگزه  یدارید یز   فاوید یم اهرا  خوب بهیز وهود یدارید و یز  کنندا حمزی  

 چگویه آ  را اعمزل کنند.

کشور  93در سزماز  فازیت  هازی  برای ریع این اوایع و تشاویق فاارویدا  برای ایشازگری و اراگه گزار  یسازد،     

سزل  01د یسازد برترار کرده اسا . اولتن ارکز در هنوش فرت  اروپز، ام   ضا  هزیاشاورت  یاراگههاز  اراکزی برای 

 .کندا برای حمزی  ام فزهدا  و تربزیتز  یسزد، یعزلت   تزکنو پتش 

بزلکز ، آستز و اتتزیوسته، آیریقز و  هزیرهفبهدیزتر از در  ،ساتزسا ، اهتمزع  و اتتدازدی    هزیماتنهبز توهه به اهمت  

هزار یار حمزی   051همکزرا  از ام بتش ام  یفاابکه. پردامیدا در فاامزل و غرش اروپز به یعزلت   اختراًخزوراتزیه و 

اقزبله بز یسزد در کنزر هم ؛ چه فاروید عزدی بزفند و چه فزهد و یز تربزی  یسزد. بخش خدوص  و عموا  در کنندا 

 که  سزیه ردتازده ام تدرت، اعزاالت تجزری ، سوءاسیزیدهب هساتند؛ البته یسازد تناز اسا له یتس  بلکه ادیری  انزبع    

زرمه  فویدگز  بر این بزور هستند که فارویدا  عزدی یقش  اتازوت در ابپرسش  درصد91 سوم دو
بز یسزد در کشور خود دارید
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اواهه  هزآ که سزماز  بز  هستند  یزروا یتز ام اشاکالت و اسازگل   یاوذاعمزلو  هساتند   میسا  احتطاخرش هوااع و 

 .هس 

کزری در اقزبل یسزد ایجزم دهند، به چزلش کشتده  توایندیم در این گزار  ساع  فاده اسا ، این یره که فارویدا     

بز  لوکزاابورگاین تحقتقزت در ها  کشااور اروپزی ج هماوری چ ، یویز ، اجزرسااتز ، ایرلند، لتتوای ، لتوی  و فااود. 

یسزد  یچرخهسازماز  فاازیت  اهمت  ایراد را در فاکستن    اسا .   فاده ایجزم کزریخال هد  ایشازگری یسازد و   

 .ده اس کر ترپرریگ

 

 مقدمه:

تزی آبه دیتر آتن سزماز  فازیت  هازی  اراهعه کرد.  لبزس یزارت اضطرش و  یچارهفخد  بز  3101در اوایل سزل 

یگابز  آثزر تزریخ  و بزستزی  بود. داستز  او چند ازه تبل، مازی  که در یرآیند بزمسزمی ی  کلتسزی تدیم  در   kکز  

برای  فاادهدادههزار یوروی  اختدااز   351 یبودههکه  دایساا ا اِوویز  یویز   فاارک  کرده بود، فاارو. فااد. او 

روژه پایدک  ام آ  بودهه در  تناز ژه رستد، اشزهده کرد کهبه احل پرو کههنگزا بزمسازمی اثر تزریخ  کزی  اس ؛ ااز  

. دفا استازده  اعتبر غتراف  و ام ستمز  ارما  و برای یظزرت بر کزر وهود ید هتچ اعمزریصار  فده اس . در آیجز  

 ت روکش خورده یمزیزیگر وضااع هزیترکتزبل اشاازهده بود و بزدکردگ  دیوارهز و  وضااو بهصاادازت به اثر تزریخ  

 یبازیهرا گری  و به ازیوق خود اطال. داد تز بررساا  فااود؛ ااز وی به   هزخرابکزرییزانزساا  آ  بود. او عکا این 

 ایشزگری خود را پرداخ . یهزینهیزیرازی  ام فغل خود برکنزر فد و 

ز و به کلتس واردفدهگروه  را برای بررس  آست   یویز ، ، اقزازتسازماز  فازیت  یراوا  و حمزی   هزیتال پا ام 

ار  یامتد که برای گزیتز  آتزی کزو  بود بخشرضزی تزیج این بررسا   کردید. ی ایدامیراهتخدات  یزانزسا  بودهه   

هم  زماز دیتر سپتش یتزید. سلسله اراتب   هزیمورگوی ود تز رسم  اتدام یم هزیفبکهام  بزیس ا چنتن یسازدهزی   

 زفند.، اانت  فغل  دافته بکنندا که کسزی  که در اقزبل یسزد و تخلف ایشزگری  به ومارت یرهنگ یویز  یشزر آورد

ایددهکشور بز اراکز اشورت ج ابزرمه بز یسزد سزماز  فازیت  هازی  در تمزس بو93هزار یار در          051
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ح  ت  اختلا هزیصورتگ  از را به مید ،د تح  تأثتر یسازد هستتم. یسزد از در هرکجزی هاز  بزفاتم در میدگ  خو 

را  تلتل  یعدههت   ،بز یقر برای سالا  همگزی  و ابزرمه فاده دادهاختداز    یبودهه کههنگزا . دهدا تأثتر ترار 

و اعتش  پزیدار اردم توسط برخ   میس احتطبرای حازظ  ام  فدهدادهانزبع اختداز    کههنگزا ؛ کندا پر ام پول 

ادو  یخواهد بود. کمتستو  اروپزی  برآورد کرده اس  که اتزا  یسزد سز یه در  ام یسزد ؛ هتچ کشوریفاود ا اکتده 

فکزل   سه کشور لتوی ، لتتوای  و استوی  اس . اGDPَاتلتو  یورو اس  که بتش ام تولتد یزخزل  ال    031این تزره 

، وام و آفنزیز و رستدگ  به ات بزمیپزرت ، در انزبع عموا  هزادیری  ساوء ازیند  ،در اروپز  ساتزسا  و حقوت  یسازد   

 .اس  کنندهیگرا بستزر  ،اوایع عمل  دسترس  به اطالعزت تعزره انزیع و

چرخه بزطل یساازد را بشااکنند و اقزازت را  تز بتوایند  کندا یدا  آگزه را توایمندساازمی فااارو ساازماز  فااازیت  

؛ چو  تناز در دهدا   گو    ام یزدی  و بز دتفارویدا و تجزرش هزداستز به  همچنتن سزماز کنند.  پذیراسا ولت  

، فویدا اواهه  هزآ  برای اشاکالت  که فارویدا  بز  ،اربوطه را هزیحلراهو  دیز. یمود هزآ ام  توا ا این صاورت  

 .ترویج داد

 

 افشاگری در مقابل فساد:

در ابزرمه بز یسزد یقش اتازوت  دافته بزفند. این در هوااع اختلف، حز ت  توایندا ایراد بزور دارید که  دوسومعموازً 

برای کسااا  ر ی، اطال. ام اتداازت و  هزراه ترینساااریعو  تریناامگویازگوی  دارد. در هوااع داوکراتتا ، یک  ام   

 و هزرسزیهیز ختر.  ودفا اعمزل  دت بهو  اوتعبه، اقزازت ساتزس  اس  که آیز اصول صدات  و پزسخگوی   هزیوعده

ان . غتتر کردحقتق  این اس  که ان بستزر یزااتد بودم؛ ااز وتت  که بز سزماز  فمز تمزس گریتم همه چتز ت: آتزی کز
اشازوره  باه اان  . ایرادی را پتدا کردم که ازیل به تشویق و حمزی  ام تال  هزی ان برای رستد  به حقتق  بودیاد 

...بز عره تشکر و تدردای  بستزر . حقوت  و حمزی  روایشنزس  اراگه فد

درصد ام اردا  که در اروپز فزهد و یز تربزی  یسزد بوده اید، هتچ گزارف  ارسزل یکرده اید11
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 ند،دهیزظرای  عمل کنند که اطمتنز   عنوا به بزیساا ا اهتمزع  ادی  یتز بزمیکنزی  کلتدی هسااتند و  هزیساازماز 

 د.مزینبزت  ی فدهرهز هزاستزیداردهزی اخالت  برسند و یسزد ستزستمدارا ، تجزر و فارویدا  در میدگ  به

آیچه  یدربزرهبز صحب  کرد   توایتما . ااز  از فودا چشم اردم ایجزم  دورامبهپشا  درهزی بساته و    اعمو ًیسازد  

کزر  این کهدرحزل ، یقش ایراد را در ایشزگری ایزایش دهتم. آ و پتگتری اس   کزریخال یسازد یز   کنتما احسازس  

 بزوهودکه ایشازگری سخ  و پتچتده اس .   دهدا   یشاز  فاده ایجزم هزییظرسانج  ااز آازر و  رساد ا بدیا  به یظر 

 یز کرده تجربه را یسزد که کسزی  ام درصد 11 اروپز در ؛اس  کم واتع  هزیگزار  تعداد ،تمزیل ایراد برای سخن گاتن

 .ایدیداده گزارف  گویههتچ ،ایدبوده فزهد

 دالیل عدم گزارش فساد

 دفوار بود  اثبزت یسزد  11%

 اس ، میرا اس و   اجزمات یخواهند فد یزیدهب گزار    22%

 وهود یدارد دهنده گزار ادویتت  برای ایراد   20%

 کجز بزید گزار  بدهند دایندیم   30%

 فویدا ام سوی پلتا و اقزازت دچزر دردسر  دهندا کسزی  که گزار    31%

 دهدیم گزار   کاهتچ، ااز دایندا اردم این یسزدهز را  یهمه  31%

 به دیگرا  ختزی  کنند خواهندیم   09%

 تال  برای گزار  داد ، ارمف  یدارد  09%

 Eurobarometer 2014انبع:                                         
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 ؟داردبازمیچه چیزی مردم را از افشاگری 

وم هن هزستستمدر سراسر هاز  صورت گریته اس ، ااز  اجرم فانزختن ایراد یزساد  میزدی در  هزیپتشاری   کهدرحزل 

احتط  ایجزد کنند که  خواهندا در آیجزی  که  خدااو به ؛وهود دارد هزآ بزرگ  در  هزیفااکز و  ایدیشاادهکزال 

یز ضعف  یبودصاحب  کنند.   هزآ د و در اورد کنن ساؤال  سازیه  در بز ختزل راح  بتوایند ام اتداازتِ ،فاارویدا  در آ  

ابزرمه بز یسزد و عدم اعتمزد  اؤسسزتو  هزفابکه توایتن حمزیت  ام ایشازگرا  و یزاشاخ ، یزکزرآاد و ضاعتف بود     

 هستند. تزگزارفو  ، ام اوایع دسترس  به اطالعزتهزآ اردم به 

 یقزط وز در اروپ یسزدهزاقزبله بز یسزد دارید. بستزری ام یقش اام  در  هزآ ، بز توهه به تراب  ایشازگرا  به انزبع یسزد 

و یز هلوگتری فود. ایشزگرا  همواره  یزیتهکزهش، هزرسازیه بز گزار  ایشازگرا  به ایراد پتگتر و   توایدا  ،دیگر هاز 

د. در یظر گریته فو هزآ برای حمزی  ام  هزی ضمزی  بزیسا  ا ؛ لذا پردامیدا بتشاترین هزینه را در ابزرمه بز یسازد   

کشااور اتحزدیه اروپز،  31کشاور ام   1توایتن احزیظ  ام ایشازگرا  در سااطح پزیتن ترار دارد؛ تناز   امیظراروپز همچنز  

وهود یدارد و یز ضااعتف  بزرهدراینتزیوی  برای حمزی  ام ایشاازگرا  دارید و در بزت  کشااورهز تزیوی   هزی چزرچوش

 اس .

 ابزرمه بز یساازد اعتمزد ایدک  دارید. عموا ج اؤسااساازت که اردم یسااب  به توایزی  دهدا یشااز   فاادهایجزمتحقتقزت 

  ، اعتقدید که ادویتدهندیم ایرادی که یسزد را گزار   ساوم ی که  دهدا تحقتقزت کمتساتو  اتحزدیه اروپز یشاز    

گزار   ،درصد ام فارویدا  اعتقدید که 50بز توهه به تحقتقزت اتحزدیه اروپز . کرد  وهود دارد برای یسزد ایگساترده 

، دهندا  گزار  که کسزی  ام درصد 26، در هماوری چ  ام اینیراتر  .کندیم یسب  به تبل ایجزد  تازوت  ،داد  یسزد

 سااؤالدرصااد ام  16که  دهدا تحقتقزت یشااز   .فااوید دردساار دچزر اقزازت و پلتا سااوی ام ترس ام این دارید که

سزد کم ابزرمه بز ی اؤسسزتتبلتغزت  کجز بزید یسزد را اطال. دهند. دایندیم فاویدگز  حت  اگر بخواهند گزار  بدهند  

 .فویدا سردرگم  اعمو ًاس  و اردم برای گزار  داد  
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