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خالصه گزارش:
سازماز فازیت هازی در سزل  3102بزرگترین تحقتق خود را در ماتنهی یسزد در سطح هازی ایجزم داد؛ تز یظر ایکزر
عموا را دراینبزره به دس آورد .سزماز ام  001هزار یار در  011کشور هاز دربزرهی یظرات و تجربتزتشز دراینبزره
پرسوهو کرد .آیچه آ هز به سزماز گاتند تأیتد ا کرد که اردم سراسر هاز ام یسزد گسترده و عدم پزسخگوی  ،فازیت
و صادات در یعزلت هزی ساتزساتمدارا  ،اقزازت دولت و ادیرا اتتدازدی خشمگتن هستند .اردم تغتتری یوری در این
ماتنه ا خواهند؛ و یقش خود را در این ماتنه اؤثر ا دایند؛  96درصاااد ام آ هز ا گویند که یسااازد را گزار
بزاینحزل ،بزوهوداینکه یگر

اثب یساب به گزار

دادهاید.

داد راپورت بز اسا  ،ااز تعداد گزار هزی واتع و کزرآاد کم

اس  .در اروپز  11درصد ام کسزی که یسزد را تجربه کرده یز فزهد بودهاید ،هتچگویه گزارف یدادهاید.

دوسوم  91درصد پرسش فویدگز بر این بزور هستند که فارویدا عزدی یقش اتازوت در ابزرمه
بز یسزد در کشور خود دارید

اوایع بساتزری وهود دارد که اردم را ام بزمگوی این یسزدهز بزما دارد .اعتمزد عموا یسب به اؤسسزت برای اقزبله
بز یسازد کم اسا و فابکههزی که گزار

ا گترید هم غتر فااز و غترواتع عمل ا کنند .توایتن که ام ایشزگرا

حمزی ا کنند یز وهود یدارید و یز بهخوب اهرا یم فاوید و فاارویدا اغل ام حقوتشز آگزه یدارید یز یم دایند
چگویه آ را اعمزل کنند.
برای ریع این اوایع و تشاویق فاارویدا برای ایشازگری و اراگه گزار

یسازد ،سزماز فازیت

هازی در  93کشور

هاز اراکزی برای اراگهی اشاورتهزی ضا د یسازد برترار کرده اسا  .اولتن ارکز در هنوش فرت اروپز ،ام  01سزل
پتش تزکنو برای حمزی ام فزهدا و تربزیتز یسزد ،یعزلت

ا کند.

بز توهه به اهمت ماتنههزی ساتزسا  ،اهتمزع و اتتدازدی ،دیزتر از در فبههزیره بزلکز  ،آستز و اتتزیوسته ،آیریقز و
خزوراتزیه و اختراً در فاامزل و غرش اروپز به یعزلت ا پردامید .فاابکهی همکزرا از ام بتش ام  051هزار یار حمزی
ا کنند ؛ چه فاروید عزدی بزفند و چه فزهد و یز تربزی یسزد .بخش خدوص و عموا در اقزبله بز یسزد در کنزر هم
هساتند؛ البته یسازد تناز اسا له یتس بلکه ادیری انزبع ب یزیده ،سوءاستازده ام تدرت ،اعزاالت تجزری در سزیه که
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اخرش هوااع و احتطمیسا هساتند و اعمزلیاوذ یزروا یتز ام اشاکالت و اسازگل هستند که سزماز بز آ هز اواهه
هس .
در این گزار

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

فااود .این تحقتقزت در ها کشااور اروپزی ج هماوری چ  ،یویز  ،اجزرسااتز  ،ایرلند ،لتتوای  ،لتوی و لوکزاابورگ بز
هد ایشازگری یسازد و خال کزری ایجزمفاده اسا  .سازماز فاازیت اهمت ایراد را در فاکستن چرخهی یسزد
پرریگتر کرده اس .

 051هزار یار در

 93کشور بز اراکز اشورت ج ابزرمه بز یسزد سزماز فازیت هازی در تمزس بودهاید

مقدمه:
در اوایل سزل  3101فخد بز چارهی اضطرش و لبزس یزارت

به دیتر آتن سزماز فازیت هازی اراهعه کرد .آتزی

کز  kیگابز آثزر تزریخ و بزستزی بود .داستز او چند ازه تبل ،مازی که در یرآیند بزمسزمی ی

کلتسزی تدیم در

اِوویز یویز فاارک کرده بود ،فاارو .فااد .او ا دایس ا که بودههی  351هزار یوروی اختدااز

دادهفااده برای

بزمسازمی اثر تزریخ کزی اس ؛ ااز هنگزا که به احل پروژه رستد ،اشزهده کرد که تناز ایدک ام آ بودهه در پروژه
صار فده اس  .در آیجز هتچ اعمزری برای یظزرت بر کزر وهود یداف و ام ستمز ارما و غتر اعتبر استازده ا فد.
صاادازت به اثر تزریخ بهوضااو تزبل اشاازهده بود و بزدکردگ دیوارهز و ترکهزی روکش خورده یمزیزیگر وضااعت
یزانزساا آ بود .او عکا این خرابکزریهز را گری و به ازیوق خود اطال .داد تز بررساا فااود؛ ااز وی به بازیهی
یزیرازی ام فغل خود برکنزر فد و هزینهی ایشزگری خود را پرداخ .
پا ام تال هزی یراوا و حمزی سازماز فازیت  ،اقزازت یویز  ،گروه را برای بررس آست واردفده به کلتسز و
تخدات

یزانزسا بودهه راهایدامی کردید .یتزیج این بررسا رضزی بخش بود و آتزی کز یتز یامتد که برای گزار

چنتن یسازدهزی ا بزیس ام فبکههزی رسم اتدام یمود تز مورگوی هزی سلسله اراتب پتش یتزید .دیتر سزماز هم
به ومارت یرهنگ یویز یشزر آورد که کسزی که در اقزبل یسزد و تخلف ایشزگری ا کنند ،اانت

فغل دافته بزفند.
3

شفافیت برای ایران || transparency4iran.ir

آتزی کز :حقتق این اس

که ان بستزر یزااتد بودم؛ ااز وتت که بز سزماز فمز تمزس گریتم همه چتز تغتتر کرد .ان

ایرادی را پتدا کردم که ازیل به تشویق و حمزی ام تال هزی ان برای رستد به حقتق بودیاد .باه اان اشازوره

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

از در هرکجزی هاز بزفاتم در میدگ خود تح تأثتر یسازد هستتم .یسزد ،میدگ از را به صورتهزی اختلا تح
تأثتر ترار ا دهد .هنگزا که بودههی اختداز
پر ام پول ا کند؛ هنگزا که انزبع اختداز

دادهفاده برای سالا همگزی و ابزرمه بز یقر ،هت عدهی تلتل را

دادهفده برای حازظ ام احتطمیس

و اعتش پزیدار اردم توسط برخ

اکتده ا فاود؛ هتچ کشوری ام یسزد ادو یخواهد بود .کمتستو اروپزی برآورد کرده اس که اتزا یسزد سز یه در
این تزره  031اتلتو یورو اس که بتش ام تولتد یزخزل

ال

 GDPسه کشور لتوی  ،لتتوای و استوی اس  .اَفکزل

ساتزسا و حقوت یسازد در اروپز  ،ازیند ساوء ادیری هز در انزبع عموا  ،پزرت بزمی و رستدگ به اتوام و آفنزیز ،
تعزره انزیع و اوایع عمل دسترس به اطالعزت ،بستزر یگرا کننده اس .
ساازماز فااازیت فااارویدا آگزه را توایمندساازمی ا کند تز بتوایند چرخه بزطل یساازد را بشااکنند و اقزازت را
اسا ولت پذیر کنند .همچنتن سزماز به داستز هز و تجزرش فارویدا ام یزدی

و بز دت گو

ا دهد؛ چو تناز در

این صاورت ا توا ام آ هز دیز .یمود و راهحلهزی اربوطه را ،برای اشاکالت که فارویدا بز آ هز اواهه ا فوید،
ترویج داد.

 11درصد ام اردا که در اروپز فزهد و یز تربزی یسزد بودهاید ،هتچ گزارف ارسزل یکردهاید

افشاگری در مقابل فساد:
عموازً دوسوم ایراد بزور دارید که ا توایند در ابزرمه بز یسزد یقش اتازوت دافته بزفند .این در هوااع اختلف ،حز ت
گویازگوی دارد .در هوااع داوکراتتا  ،یک ام اامترین و ساااریعترین راههز برای کسا ا ر ی ،اطال .ام اتداازت و
وعدههزی اقزازت ساتزس اس که آیز اصول صدات و پزسخگوی  ،بهاوتع و بهدت اعمزل ا فود یز ختر .رسزیههز و
4

شفافیت برای ایران || transparency4iran.ir

ساازماز هزی اهتمزع ادی یتز بزمیکنزی کلتدی هسااتند و ا بزیساا

بهعنوا یزظرای عمل کنند که اطمتنز دهند،

ستزستمدارا  ،تجزر و فارویدا در میدگ به استزیداردهزی اخالت برسند و یسزدهز رهزفده بزت یمزیند.
یسازد اعمو ً پشا درهزی بساته و بهدورام چشم اردم ایجزم ا فود .ااز از ا توایتم بز صحب کرد دربزرهی آیچه
احسازس ا کنتم یسازد یز خال کزری اس و پتگتری آ  ،یقش ایراد را در ایشزگری ایزایش دهتم .درحزل که این کزر
بدیا به یظر ا رساد ااز آازر و یظرسانج هزی ایجزمفاده یشاز ا دهد که ایشازگری سخ و پتچتده اس  .بزوهود
تمزیل ایراد برای سخن گاتن ،تعداد گزار هزی واتع کم اس ؛ در اروپز  11درصد ام کسزی که یسزد را تجربه کرده یز
فزهد بودهاید ،هتچگویه گزارف یدادهاید.

دالیل عدم گزارش فساد
 %11دفوار بود اثبزت یسزد
 %22گزار

ب یزیده اس  ،میرا اس و

 %20ادویتت برای ایراد گزار
 %30یم دایند کجز بزید گزار
 %31کسزی که گزار

اجزمات یخواهند فد

دهنده وهود یدارد
بدهند

ا دهند ام سوی پلتا و اقزازت دچزر دردسر ا فوید

 %31همهی اردم این یسزدهز را ا دایند ،ااز هتچکا گزار

یم دهد

 %09یم خواهند به دیگرا ختزی کنند
 %09تال

انبع:

برای گزار

داد  ،ارمف یدارد

Eurobarometer 2014
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چه چیزی مردم را از افشاگری بازمیدارد؟
درحزل که پتشاری هزی میزدی در اجرم فانزختن ایراد یزساد در سراسر هاز صورت گریته اس  ،ااز ستستمهز هنوم
کزال یشاادهاید و فااکز هزی بزرگ در آ هز وهود دارد؛ بهخدااو

در آیجزی که ا خواهند احتط ایجزد کنند که

فاارویدا در آ  ،بز ختزل راح بتوایند ام اتداازتِ در سازیه ساؤال کنند و در اورد آ هز صاحب کنند .یبود یز ضعف
توایتن حمزیت ام ایشازگرا و یزاشاخ

 ،یزکزرآاد و ضاعتف بود فابکههز و اؤسسزت ابزرمه بز یسزد و عدم اعتمزد

اردم به آ هز ،ام اوایع دسترس به اطالعزت و گزارفزت هستند.
بز توهه به تراب ایشازگرا به انزبع یسزد ،آ هز یقش اام در اقزبله بز یسزد دارید .بستزری ام یسزدهز در اروپز و یقزط
دیگر هاز  ،ا تواید بز گزار

ایشازگرا به ایراد پتگتر و رسازیههز ،کزهشیزیته و یز هلوگتری فود .ایشزگرا همواره

بتشاترین هزینه را در ابزرمه بز یسازد ا پردامید؛ لذا ا بزیسا

ضمزی هزی برای حمزی ام آ هز در یظر گریته فود.

اروپز همچنز امیظر توایتن احزیظ ام ایشازگرا در سااطح پزیتن ترار دارد؛ تناز  1کشاور ام  31کشااور اتحزدیه اروپز،
چزرچوشهزی تزیوی برای حمزی ام ایشاازگرا دارید و در بزت کشااورهز تزیوی دراینبزره وهود یدارد و یز ضااعتف
اس .
تحقتقزت ایجزمفااده یشااز ا دهد که اردم یسااب به توایزی اؤسااساازت عموا ج ابزرمه بز یساازد اعتمزد ایدک دارید.
تحقتقزت کمتساتو اتحزدیه اروپز یشاز ا دهد که ی ساوم ایرادی که یسزد را گزار

یم دهند ،اعتقدید که ادویت

گساتردهای برای یسزد کرد وهود دارد .بز توهه به تحقتقزت اتحزدیه اروپز  50درصد ام فارویدا اعتقدید که ،گزار
داد یسزد ،تازوت یسب به تبل ایجزد یم کند .یراتر ام این ،در هماوری چ

 26درصد ام کسزی که گزار

ا دهند،

ترس ام این دارید که ام سااوی پلتا و اقزازت دچزر دردساار فااوید .تحقتقزت یشااز ا دهد که  16درصااد ام سااؤال
فاویدگز حت اگر بخواهند گزار
اس و اردم برای گزار

بدهند یم دایند کجز بزید یسزد را اطال .دهند .تبلتغزت اؤسسزت ابزرمه بز یسزد کم

داد اعمو ً سردرگم ا فوید.
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