اقتصاد

سه شنبه  16مرداد  24. 1397ذی القعده .1439شماره 19885

تشکیالت جدیدی برای مبارزه با «مفاسد اقتصادی»
زیر نظر قوه قضاییه تشکیل میشود

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسالمی اعالم کرد :به زودی تشکیالت جدیدی زیرنظر قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت منسجم
تشکیل میشود.یحیی کمالیپور در گفتوگو با فارس اظهار کرد :طرح مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی چندی پیش در کمیسیون قضایی با حضور رئیس
مجلس تصویب شد و با تصویب این طرح تشکیالت جدیدی زیرنظر قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل میشود.

گزارشی ازیک پیمایش علمی درباره مواجهه مردم با مفاسد اقتصادی

بازخوانی  4توصیه رهبر انقالب درباره برخورد با فساد

برخورد با فساد به اقدام نیازدارد نه شعار

 8دلیلگزارشنکردن فساد توسط مردم
طاهری -موضــوع مبارزه با فســاد یکی از مســائل
اصلی است که نه فقط در کشور ما بلکه در بسیاری
از کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته مطرح
اســت .رهبر معظم انقالب نیز در ســال هــای اخیر
در مــوارد زیادی بــه مبــارزه عملی و جدی با فســاد
تأکید کرده انــد از جملــه در آخرین دیــدار اعضای
هیئت دولت با ایشــان تأکید کردنــد« :در مبارزه با
مفاســد ابتدا باید با فســاد و عنصر متخلف برخورد
و سپس بهطور شفاف اطالعرســانی شود ».یکی از
راه های مبــارزه با فســاد در جوامع مختلــف پدیده
«ســوت زنی» اســت کــه چندیــن نوبــت در روزنامه
خراســان درباره آن گــزارش های متنوعی منتشــر
شــده اســت .حمایت از «افشــاگری علیه فســاد» و
«مشــارکت عمومــی در مبارزه با فســاد» بــه عنوان
یکی از الگوهایی که در کشــورهای پیشرفته دنبال
می شــود از زوایای مختلفی قابل بررســی است اما
بررســی ابعاد فرهنگــی آن کمتــر مورد توجــه قرار
گرفته اســت ،از جمله این که چرا مردم عالقه ای به
گزارش فساد به مقامات و مسئوالن ندارند .فصلنامه
دانش ارزیابی متعلق به سازمان بازرسی کل کشور
در مقاله ای به بررسی این پدیده پرداخت .در ادامه
مطلب به گزارشی از این پیمایش علمی درباره این
موضوع اشــاره می کنیم.این مقاله در شــماره 33
فصلنامه دانش ارزیابی با عنوان «بررسی دالیل عدم
گزارش دهی از فســاد :پیمایشی در شهر اصفهان»
منتشر شده اســت .این پیمایش از سوی آقای علی
ســیف زاده و دکتر اصغــر محمدی به صــورت ارائه
پرســش نامه به  739نفــر از شــهروندان باالی 18
سال در شهر اصفهان برگزار شده است.

رؤیت است .از اختالس ســه هزارمیلیاردی و حقوق
های نجومی تا برداشــت بی رویه از صنــدوق ذخیره
فرهنگیــان و امــاک نجومــی .در گزارش ســازمان
شــفافیت بین المللی درباره شــاخص ادراک فســاد
نیز در ســال  2017ایران بــا نمره  30رتبــه  130را
در میان  180کشور کسب کرده است .براساس این
محاســبات در میان کشــورهای خاورمیانه و شــمال
آفریقا ،کشورهای افغانســتان ،لبنان ،سوریه ،یمن،
لیبی ،عراق و سودان وضعیت بســیار بدی دارند .در
ادامه ایــن مقاله کاربردی بــر ضرورت توجــه به توان
نظارتیمردمبرایکشفوکاهشتخلفاتاشارهشده
و آمده اســت :نظارت عمومی از پایین به باال که مردم
بازیگر اصلی آن هستند ،طبق آمارهای جهانی اولین
عامل کشف تخلفات به شمار می آید .نویسندگان این
مقاله درباره اولویت نظارت مردمی تأکید می کنند:
باید توجه داشــت که نهادهای نظارتــی و در رأس آن
ها سازمان بازرسی کل کشــور نمی تواند با امکانات
محدود خود در هر سازمان یک نماینده دایمی داشته
باشــد که به این تخلفــات رســیدگی کند؛ امــا مردم
ناظران دایمی عملکرد افراد و سازمان ها هستند.

اصلی گزارش نکردن فساد دانســته اند 68 .درصد
پاسخ گویان با دشــوار بودن اثبات فساد 61 ،درصد
با برخورد نکردن با افراد فاسد 60 ،درصد با ترس از
شکایت به علت توقف کار ،حدود  59درصد با اهمیت
داده نشدن به شکایت ها و گزارش های فساد ،حدود
 52درصد با عادی شــدن موارد فساد 49 ،درصد با
اطالع نداشتن از مرجع برای اعالم فساد 40 ،درصد
با نداشتن دلیلی برای گزارش کردن و  30.5درصد
نیز با ارتباط نداشتن فســاد افراد به فرد دیگر موافق
و کامال موافق اند.
▪تفاوت های تحصیلی و پایگاه اقتصادی

براســاس یافتــه هــای ایــن تحقیق پاســخ گویــان با
تحصیالت زیر دیپلم بیش از دیگر پاسخ گویان اعالم
کرده اند که نمی دانند فســاد را باید بــه کجا گزارش
کرد .پاسخ گویان دارای تحصیالت کارشناسی ارشد
و دکترا بیش از دیگــر گروه هــای تحصیلی معتقدند
که به شــکایت ها و گزارش های فســاد اهمیتی داده
نمیشــود .پاســخ گویان با تحصیالت زیــر دیپلم نیز
بیش از دیگر افراد اظهار کرده اند که هرکسی مسئول
کار خودش است و به آن ها ربطی ندارد که بقیه فساد
میکنند .در ادامه این گزارش ،همچنین تصریح شده
که پاسخ گویان با پایگاه اقتصادی -اجتماعی پایین
بیش از دیگر پاسخ گویان اعالم کرده اند که نمی دانند
فســاد را باید به کجا گزارش کــرد ،همچنین بیش از

▪ 8دلیل گزارش نکردن فساد

با ذکــر این مقدمــات ،محققــان این پژوهش ســؤال
اصلی خود را مطرح می کنند« :چرا مردم در گزارش
فساد کمتر احساس مســئولیت کرده و موارد تخلف
و فســاد را اعالم نمیکنند؟» یافته های این پیمایش
نشان می دهد :در پاسخ به این سؤال که «اگر زمانی
موردی از فساد (نظیر رشــوه خواری ،رانت خواری،
پارتی بازی ،اختالس و )...را مشــاهده کنید و آن را
گزارش ندهید حتم ًا برای خود دلیلی دارید .هریک
از ایــن دالیل چقــدر در تصمیم شــما بــرای گزارش
نکردن نقش دارند؟ حدود  72درصد پاســخ گویان
دردسرســاز بودن شــکایت و گزارش فســاد را دلیل

▪وضعیت فساد در ایران

در مقدمه ایــن تحقیق درباره فســاد در ایــران تأکید
شــده اســت :فســاد به معنای عام آن ،در جامعه قابل

جدول -1دالیل گزارش نکردن موارد فساد
ردیف

گویه

2

اثبات فساد دشواراست

1
3
4
5
6
7
8
9

کامال مخالف

نمی دانم فساد را باید به کجا گزارش کرد

این گونه موارد فساد دیگر عادی شده و باید با آن کنار آمد

وقتی باعث می شود کار آدم راه بیفتد ،دلیلی برای گزارش کردن وجود ندارد
به شکایت ها و گزارش های فساد اهمیتی داده نمی شود

با افراد فاسد در عمل هیچ برخوردی نمی شود

هرکسی مسئول کار خودش است ،به من ربطی ندارد که بقیه فساد می کنند
با شکایت کردن می ترسم که کارم متوقف شده و در آن اداره انجام نشود

نظری ندارم/نمی دانم

موافق

20.6درصد

35.9درصد

 13.4درصد

11.5درصد

25.7درصد

3.9درصد

3.5درصد

20.4درصد

33.4درصد

27.2درصد

21.1درصد

5.1درصد

شکایت کردن و گزارش کردن این چیزها دردسرساز است

مخالف

6.4درصد

11.7درصد

10.0درصد

26.6درصد

5.6درصد

6.0درصد

29.2درصد

20.2درصد
6.4درصد

28.0درصد
9.6درصد

12.5دصد
8.0درصد

15.2درصد
8.1درصد

9

24.7درصد
26.4درصد
21.9درصد

کامال موافق

جمع

27.9درصد

21.4درصد

100

38.7درصد

100

19.0درصد

100

30.4درصد
29.3درصد
32.5درصد
19.5درصد
26.7درصد

32.0درصد

21.3درصد
30.0درصد
28.5درصد
11.0درصد
33.7درصد

100

100
100
100
100
100

دیگرافراد معتقدند که اثبات فساد دشوار است .پاسخ
گویان با پایگاه اقتصادی -اجتماعی پایین همچنین
بیش از دیگــران اظهار کرده انــد که با افراد فاســد و
رشوه گیر در عمل هیچ برخوردی نمی شود.
▪ 2سازوکار ضروری برای استفاده از ظرفیت های
مردمی مقابله با فساد

در بخش دیگــری از این گزارش در توصیه ای ســیف
زاده و محمدی ،ایجاد دو سازوکار به منظور استفاده
از ظرفیــت های مردمــی مقابله بــا فســاد را ضروری
دانســته اند :اول ایــن که امــکان گــزارش تخلفات و
پیگیری حقوقی مفاسد برای عموم مردم فراهم شود
تا شهروندان با احساس مسئولیت به گزارش تخلف و
فســاد اقدام کنند .دوم این که سازوکارهای حمایت
از گــزارش دهندگان تخلــف به منظــور جلوگیری از
انتقام گیری و مقابله به مثــل علیه گزارش دهندگان
تخلف فراهم شود .نکته ای که در قانون ایران ناظر به
استفاده از مشارکت مردم در زمینه مبارزه با فساد به
آن کمتر توجه شده است .در واقع ساختار منسجمی
بــرای حمایت های جانــی ،مالــی ،اداری ،قضایی از
اشــخاصی که در زمینه مبارزه با فساد عمل میکنند
یا به افشای اطالعات فساد می پردازند ،وجود ندارد.
▪اصالح قوانین برای افزایش مشارکت مردمی
ضروری است

در پایان این مقاله نویسندگان سعی کرده اند توصیه
هایی را با اســتفاده از یافتــه های تحقیق خــود ارائه
دهند .براین اساس نویسندگان مقاله تأکید کردند:
در نظام قانونی کشــورمان متأسفانه به صورت کامل
بــه دو بعــد حمایت و تشــویق توجــه نشــده ،بنابراین
اصالح قوانین کشــور برای افزایش مشــارکت مردم
در کاهش فساد ضروری است .افزایش سطح آگاهی
عمومی درباره آثار زیان بار و متعددی که فساد اداری
بر زندگی اجتماعی ،اقتصادی ،سیاســی و فرهنگی
جامعه می گذارد و ایجاد درک عمومی برای مبارزه با
فســاد ازجمله راه های مطلوبی است که می تواند در
مهار و کاهش فساد اداری مؤثر باشد.

هنوز چند ماه از آغاز رهبری آیتا ...خامنهای نگذشــته بود که ایشان
در دیدار با مسئوالن قوه قضاییه ،با تأکید بر این که باید مسائل کشور
را «االهــم فیاالهم» کــرد و بــه بااهمیتترین آنهــا پرداخت ،چنین
فرمودند« :االن مث ً
ضدانقالبی و
ال در جامعه ،فساد و ارتشــاء و جرایم ّ
براندازی و خدعه و تزویر و جعل و امثال این ها وجود دارد .در میان این
موارد ،کدام از همه مهمتر است؟ من خیال می کنم اگر بخواهیم دنبال
اهم بگردیم ،همین مسئله فسادهای مالی و اخالقی و ارتشاء و تزویر و
امنیت می
امثال این ها ،چیزهایی است که به خصوص از مردم سلب ّ
کند و واقع ًا در رتبههای باال قرار می گیرند)68.06.20( ».
▪فرمان هشت مادهای؛ آغاز فصلی نو در مبارزه با فساد

تذکــرات رهبر انقــاب دربار ه لــزوم برخورد مســئوالن با مقول ه فســاد
همچنان ادامه داشــت تا در نهایت این تأکیدات منجر به تشکیل «ستاد
مبارزه با مفاســد اقتصادی» ،در ابتدای ده ه  ۸۰توسط مسئوالن ارشد
نظام شــد .دهم اردیبهشــت همــان ســال نیز رهبــر انقــاب در پیامی
که بعدها معــروف بــه «فرمان هشــت مادهای» شــد ،بــه اســتقبال این
موضــوع رفتند و خطــاب به مســئوالن قوا چنین نوشــتند« :اگر دســت
مفســدان و سوءاســتفادهکنندگان از امکانــات حکومتی قطع نشــود،
پرمدعــا و انحصارجو طرد نشــوند،
و اگــر امتیازطلبــان و زیادهخواهان ّ
سرمایهگذاروتولیدکنندهواشتغالطلب،همهاحساسناامنیونومیدی
خواهندکرد )80.02.10(»...مبارز هبافساد،آنقدربرایرهبرانقالب
اهمیتواولویتداشتکهدربندهفتمایننامه،حتیمنتسبانبهخودرا
نیزازآناستثنانمیدانند«:درامرمبارزهبافسادنبایدهیچتبعیضیدیده
شود .هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود .هیچ شخص
یا نهادی نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئوالن کشور،
خود را از حسابکشی معاف بشمارد)80.02.10( ».
▪چرا مبارزه با فساد اهمیت دارد؟

از آن زمان تا به امروز ،رهبر انقالب نزدیک به ۲۰بار در بیانات خود به این
فرمانهشتمادهایارجاعدادهاندونزدیکبه ۱۵۰بار،موضوع«مبارزه
بامفاسداقتصادی»دربیاناتایشانتکرارشدهاست.سؤالایناستکه
چرامبارز هبافساد،تااینحدبرایرهبرانقالببااهمیتاست؟برایاین
که «فساد در دستگاه اجرایی مثل این است که ما چندین لول ه قطور آب
به استخری وارد می کنیم؛ ا ّما استخر پر نمی شود؛ اینهمه تالش انجام
می گیرد ،درعینحال انسان زوایای خالی را مشاهده می کند که بخش
عمدهای از این ،مربوط می شود به فساد مالی و به رخنههای اخالقی که
در مجموع ه دستگاه در سطوح مختلف وجود دارد )83.06.04( ».اما
در راه مبارزه با فساد ،چند نکته از نظر رهبر انقالب مهم است:
اول آن که در برخورد با فساد ،نباید گرفتار نگاههای افراطی و تفریطی
شــد« :در مورد برخورد با فســاد دو گرایش افراطی و تفریطی هست.
بعضیها وقتی صحبت از مبارزه با فساد می شود ،تص ّور می کنند که
مبارزه با فساد ،یک بهان ه سیاســی برای برخورد با این و آن است؛ این
غلط است .مبارز ه با فســاد ،مبارز ه با فساد است! در هر جامعهای اگر
نقط ه فاسد ،شناسایی ،کنترل و قلعوقمع شد ،فساد متو ّقف می ماند،
ّ
وال رشــد پیدا می کند ...بعضی هم در نقط ه مقابل از آن طرف افراط
می کنند؛ یعنی وقتی گفته می شود «فساد» خیال می کنند همهجا را

فساد گرفته است؛ خیر ،اینچنین نیست .آن چه که ما را برمیانگیزد،
وجود فساد ،ولو در یک بخش ،در یک گوشه و بهوسیل ه افراد معدودی
است)81.01.09( ».دوم آن که مبارزه با فساد ،برخالف تصور برخی
افراد ،مخل سرمایهگذاری اقتصادی نیست« .بعضی خیال می کنند
ّ
امنیت اقتصادی اســت ...این
که برخورد با مفاســد اقتصادی،
مخل ّ
درست نقطه مقابل حقیقت است .برخورد با مفسد اقتصادی موجب
امنیت اقتصادی اســت برای غیرمفسد .غیرمفســد کیست؟ اکثر ّیت
ّ
مردم .مفسد اقتصادی تعداد معدودی هستند؛ سوءاستفادهچیها.
با این ها برخورد ســخت بشــود تا اکثر مردم ...احســاس کنند دارای
امنیتند)86/۰۴/07( »...ســوم آن که برخورد با فســاد ،به «اقدام
ّ
و عمل بهنگام» نیاز دارد ،نه «شــعار و حرف»« :اســم فســاد زیاد آورده
می شــود .حرف زدن راجع به فســاد که فایدهای ندارد؛ با «دزد دزد»
گفتن ،دزد از دزدی دســت برنمی دارد ...بله ،روزنامه راجع به فساد
ممکن است حرف بزند ،من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم؛
حرف دیگر چیســت؟ وارد بشــوید؛ [اگــر] بلدیم اقــدام کنیم ،جلوی
فساد را بهمعنای واقعی کلمه بگیریم)94.02.09( ».و نهایت ًا این که
مهمترین بخش متولی برخورد با فســاد« ،دولت و قو ه مجریه» اســت:
«مهمترین بخشی که می شود با فســاد مبارزه کرد ،دولت است .خود
دولت هم این را قبول دارد و دنبال کرده اســت...گلوگاههای فســاد
باید گرفته شــود .این که شــما میبینید جنســی نباید وارد شــود ،ا ّما
وارد می شود؛ نباید به کســی امتیازی داده شــود ،ا ّما داده می شود؛
ا ّولین چیزی که به ذهن انسان می رسد ،باید گمان وجود فساد و اراده
فاسدی باشد .بنابراین در دســتگاههای دولتی باید گلوگاهها گرفته
شود )83.04.19(».به همین دلیل هم رهبر انقالب در دیدار اخیر
خود با هیئت دولــت ،بر ضرورت برخــورد قاطع با متخلفان از ســوی
دولت تأکید کردند و فرمودند« :وقتی کســی تخ ّلــف می کند برخورد
قاطع کنید ...در همین شرکت های صوری که درست کردند و آمدند
امنیتی باید دنبــال کند ،ف ّعال
بهعنوان این هــا ارز گرفتند ،دســتگاه ّ
جدی
باشد ،این ها را شناسایی کند ،برخورد کند با این ها ...برخورد ّ
بکنید .مردم اســتقبال می کنند از این برخورد .آقــای رئیسجمهور
راجع به وارد کردن خودرو ،یک دســتور خوبی دادند که بسیار خوب
اســت .آقای دکتر روحانی! هرچه می توانید از این کارها بکنید؛ این
مردم را واقع ًا خوشحال می کند و کمک می کند به پیشرفت کشور...
واقع ًا با فساد مبارزه بشود ...باید برخورد کنیم بعد برخورد را به مردم
بگوییم ...برخورد قانونی قوی رضایتبخــش بکنیم ،بعد همین را به
ّ
اطالع مردم برسانیم ،بگوییم این کار اتّفاق افتاد؛ این خوب است؛ این
درست است)97.04.24( ».

گام های موثر با گسترش دموکراسی و آموزش

چگونهکره جنوبی درمبارزه با فساد الگو شد؟
کره جنوبی از معدود کشــورهایی است که در طول چند
دهه بعد از جنگ توانســته خــود را از یک کشــور فقیر به
جایگاه یازدهم اقتصاد جهان برســاند .اگر چه این رشد
و توسعه به عوامل متعددی بستگی داشــته اما این رشد
خالی از مشکل و حاشیه هم نبوده است.یکی از مهم ترین
دغدغه های این کشور فساد گسترده در دهه های  70و
 80میالدی بوده است .اگرچه نظامیان در کره در فاصله
سال های 1961تا 1990پایه گذار اقتصادی قدرتمند
و تاسیس شرکت های بزرگ در کشور بودند اما به دلیل
چسبندگی دولتمردان نظامی و اقتصادیون و بازرگانان
 ،فساد در این سال ها بسیار گســترده بوده است .بعد از
دهه  90با انتقال قدرت از نظامیان به غیر نظامیان آرام
آرام بحث مبــارزه با پدیده فســاد شــدید اداری و انهدام
چسبندگی سیاسیون و صاحبان قدرت های باالی مالی
و پولی به یکی از خواسته های اصلی مردم تبدیل شد.با
رشد سریع اقتصادی در کره جنوبی سطح آگاهی مردم
نیز افزایش یافتــه و همین امر به مهم تریــن عامل و اهرم
های ضد فساد در این کشورتبدیل شده است .دولت های
غیر نظامی اعالم کردند برای از بین بردن این پدیده شوم
سیاست های گسترش آموزش و باال بردن سطح آگاهی
مردم را در دســتور کار قــرار می دهنــد .در همین زمینه
آموزش های عمومی و عالی بــه افراد به عنوان مهم ترین
سرمایه کره جنوبی تقویت شد.
در واقع نظامیــان و در راس آنان ســرهنگ پارک چونگ
هی به رغم این که خود نظامی مقتدری بود برای این که
بتواند چرخ اقتصادی این کشــور فقر زده را به حرکت در
آورد ،گسترش آموزش عالی و ایجاد دانشگاه های متعدد
را برای تقویت نیروی انسانی متخصص در جامعهای که به
لحاظ سواد اجتماعی در سطح بسیار پایینی قرار داشت
با قدرت اجرا کرد.
اگرچه او خود بانی این کار برای گسترش رشد اقتصادی
کره بــود و توانســت نیــروی عظیمــی را بــرای حضور در
شــرکت های بزرگ تربیت کند اما همین اقدام درســت
در واقع شمشیری دو لبه بود و با گسترش علوم و آگاهی
علمی نســل بعد از او دیگر حاضر نبودند با سیاست های
وی کنار آیند و خواهان اصالح ســاختار اقتصادی و جدا
شــدن (چون گه ها) نزدیکی سیاســتمداران و صاحبان
شرکت ها و قطع ارتباط این دو به عنوان مهم ترین عامل
فساد در کره شدند.
بعد از دهه نود میالدی نســل جدیدی از مردم در بخش
های مختلف اجتماعی شــکل گرفتند که به شــدت این
مطالبات را پیگیری مــی کردند .دولتمــردان جدید نیز
متوجه شدند هیچ راهی جز اجرای شــفاف سازی برای
مردم وجــود نــدارد .بــه همین دلیــل گروه هــای مدنی
بسیاری شکل گرفتند .دانشجویان عدالت خواه به همراه
مطبوعات که فضای بسیار خوبی برایشان به وجود آمده
بود موضوع افشای فساد را به شدت پیگیری می کردند.
اگر چه این مطالبات ابتدا توسط دانشجویان و گروه های
اجتماعی در اوایل دهه  90آغاز شد اما سال ها بعد چنان
نهادینه شــد که تقریبا اکثریت مردم یکــی از اصلی ترین
خواسته هایشان از سیاســیون و مدیران کشور مبارزه با
فســاد بوده و هســت .همان طور که اشاره شــد با تقویت
آموزش عالی و به وجود آمدن سیل عظیمی از جوانان که

دارای تحصیالت عالی بودنــد ،در پایان دهه  80در کره
اوج اعتراضات مدنی و دانشــجویی شکل گرفت .سطح
باالیی از آموزش و پرورش عمومی باعث شــد مکانیســم
های مهار قدرت سیاسیون تقویت شود.
گسترش آموزش عمومی عاملی شد تا طبقات اجتماعی
در کره مانند روشنفکران ،روزنامه نگاران و دانشجویان
آن چنان آگاهی اجتماعی را باال ببرند که فساد در مسیر
کم رنگ شدن حرکت خود را آغاز کرد .گسترش آموزش
عمومی و عالی کاری کرد که سیستم محرمانه نگه داشتن
فساد و مخفی کاری توســط دولتمردان نتواند زیاد دوام
بیاورد و محرمانگی فساد و مقاومت در مقابل این پدیده
شوم آرام آرام از فضای افکار مدیران عالی رتبه پاک شود.
یکی دیگر از عواملی که باعث شــد پدیده شــوم فساد در
کره به تدریج کم رنگ شود ،گسترش مردم ساالری بود
به ضرس قاطع می توان گفت ،گسترش مردم ساالری و
شفاف سازی عامل تعیین کننده در کاهش فساد در کره
جنوبی محسوب می شود.
از اوایل دهــه  80میالدی آرام آرام سیســتم واقعی چند
حزبی در این کشور شکل گرفت .از این مقطع به بعد بود
که کره شاهد کاهش فساد البته بســیار کند و به صورت
پیوسته بود زیرا چرخش سیاسیون و جناح های مختلف
در قدرت باعث شده بود تا بســیاری مواظب اعمال خود
در دوره حاکمیت باشند.
در واقع در داخل احــزاب با دقت فــراوان تمام اقدامات
اقتصادی حزب مخالف خــود را رصد می کنند به طوری
که حتی نشســت و برخاســت ها با شــرکت ها نیز از دید
رقیب دور نمی ماند .توسعه مردم ساالری و دموکراسی
در واقع عامل مهمی در جهت تقویت اتحادیه ها و سازمان
های غیــر دولتی در کره جنوبی شــد و ایــن اتحادیه ها با
چشــمان باز اقدامات حاکمان را زیر نظــر دارند .جالب
این جاســت حاکمیت نه تنها بــا آنان برخــورد نمی کند

بلکه تالش می کند این اتحادیه های غیر دولتی بیشــتر
تقویت شــوند .مردم ســاالری در کره به دلیل زخم های
ســختی کــه در دوران بعد از جنــگ دو کره متحمل شــد
بعد از دهه  90به ســرعت تقویت شــد.یکی از اقداماتی
که دولتمــردان کره بــه دلیــل مطالبات مــردم پیگیری
میکردند گسترش صنایع الکترونیک و صنعت دیجیتال
در کشور بود .همین سیاست اگرچه در واقع ابتدا با نگاه
کامال اقتصادی و تجاری و رشــد صنایــع الکترونیک در
کشــور طراحی شــده بود اما بــا ورود این صنعــت به کره
خواسته عمومی مردم بر رشد اینترنت و گسترش فضای
مجازی و تقویت دولت الکترونیک به عنوان یکی از اهرم
های موثر برای مقابله با فساد جهت گیری شد.
هر دولتــی که بعد از اواســط دهــه  90میــادی در کره
جنوبی بــه روی کار آمده یکی از مهم تریــن اولویت های
خود را تقویت دولت الکترونیک برای شــفافیت عملکرد
کارگزاران حاکمیت و نظارت بیشــتر بر اعمال آنان قرار
داده است .رشد مردم ســاالری باعث شد همه در اتاقک
های شیشه ای قرار بگیرند و تمام اقدامات افراد زیر نظر
افکار عمومی باشــد .شــایان ذکر اســت سیســتم دولت
الکترونیک کره جنوبی یکی از پیشــرفته ترین سیســتم
های جهان است و هر گونه فعالیت اداری کارکنان دولت
فقط و فقط از طریق این سیستم انجام می گیرد و اقدامی
خارج از سیستم قابل پیگیری نیست.اگرچه کره جنوبی
اقدامات بسیار موثری برای زدودن فساد و تاسیس جامعه
ای پاک در این کشور انجام داده اســت اما هنوز مردم از
وجود فســاد در بخش های مختلف البته در سطح کم آن
گله مند هســتند .به همین دلیل دولت جدید این کشور
برای ارتقای سطح اعتبار این کشور در میان کشورهای
پیشــرفته دنیا برنامه ای را طراحی کرده که دارای بیش
از  50اقدام عملیاتی و چندین راهبرد بسیار موثر است.
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