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پیشگفتار 
ــم  ــات مه ــی از مطالب ــواره یک ــورمان هم ــف کش ــتگاه های مختل ــا و دس ــت در نهاده ــوه و ران ــاد، رش ــا فس ــه ب مقابل
مســئوالن ارشــد کشــور و نیــز افــکار عمومــی بــوده اســت کــه طــی ســال های اخیــر بــه دلیــل افزایــش آگاهی هــای 
عمومــی در نتیجــه گســترش فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی و نیــز افشــای مــوارد متعــدد از اختالس هــای 
ــه  ــه جــدی در ســطح جامع ــک مطالب ــه ی ــل ب ــف تبدی ــی کالن و شــبکه های ناســالم اداری در بخش هــای مختل مال
تبدیــل شــده اســت. تشــکیل ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و ارتقــای ســالمت اداری بــا فرمــان مقــام 
معظــم رهبــری در 10 اردیبهشــت 1380، الحــاق دولــت جمهــوری اســالمی  ایــران بــه کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد 
ــالغ  ــوب 1387، اب ــات مص ــه اطالع ــی آزاد ب ــار و دسترس ــون انتش ــب قان ــال 1385، تصوی ــازمان ملل متحد در س  س
ــری در  ــام معظــم رهب ــام از ســوی مق ــع تشــخیص مصلحــت نظ ــام اداری« مصــوب مجم ــی نظ »سیاســت های کل
مورخــه 1/31/ 1389، تصویــب »قانــون ارتقــاء ســالمت نظــام اداری و مقابلــه بــا فســاد« در مجلــس شــورای اســالمی 
ــی اقتصــاد مقاومتــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری در 29 بهمــن 1392 کــه  ــالغ سیاســت کل در 10/31/ 1390، اب
در بنــد 19 آن بــر »شفاف ســازی اقتصــاد و سالم ســازی آن و جلوگیــری از اقدامــات، فعالیت هــا و زمینه هــای 
ــگیری از  ــی و پیش ــت اجتماع ــکیل معاون ــت، تش ــده اس ــد ش ــاری، ارزی و ...« تاکی ــی، تج ــای پول ــادزا در حوزه ه فس
ــز  ــط مرک ــفافیت توس ــه ش ــس »الیح ــه پیش نوی ــال 1389، تهی ــر س ــه در اواخ ــوه قضائی ــاختار ق ــرم در س ــوع ج وق
بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهــوری« و پیگیــری »طــرح تشــکیل ســازمان مبــارزه بــا فســاد« در کمیســیون 
قضایــی و حقوقــی مجلــس شــورای اســالمی، تشــکیل کمیســیون مقابلــه بــا مفاســد اقتصــادی مجلــس و فراکســیون 
شفاف ســازی و ســالم ســازی اقتصــاد و انضبــاط مالــی مجلــس شــورای اســالمی و تشــکیل دادگاه هــای ویــژه مبــارزه 
بــا مفاســد اقتصــادی و مصوبــات مختلــف شــورای عالــی اداری، از جملــه کوشــش های مســتمر بخش هــای مختلــف 
حاکمیتــی در دو دهــه گذشــته بــرای پاســخ بــه مطالبــه عمومــی و ملــی مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی و اداری در کشــور 
اســت؛ هــر چنــد در عرصــه عملــی ایــن امــر بــا نقطــه مطلــوب و مــورد رضایــت جامعــه فاصلــه شــایان توجهــی دارد.

ــات  ــتفاده از تجربی ــالمت اداری، اس ــفافیت و س ــاد ش ــاد و ایج ــا فس ــارزه ب ــای مب ــی از راهکاره ــه یک ــا ک از آنج
موفــق ســایر کشــورها اســت، طرحــی مطالعاتــی بــا عنــوان » مبــارزه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت اداری در جمهــوری 
ــه ســفارش مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت  ــه جمهــوری اســالمی ایــران« ب گرجســتان: انتقــال تجربیــات ب
جمهــوری و بــا همــکاری ســفارت جمهــوری اســالمی ایــران در گرجســتان تعریــف شــد و بــه منظــور مطالعــه میدانــی 
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ــه شــهر تفلیــس  ــه ای ب ــن کشــور، ســفر یــک هفت ــه در نظــام اداری ای و مشــاهده مســتقیم تحــوالت صــورت گرفت
از تاریــخ 24 تــا 31 تیــر 1397 از ســوی نگارنــده بــه عنــوان مجــری طــرح صــورت گرفــت و دیدارهــای مفیــدی از 
ــش  ــاد، بخ ــات در وزارت اقتص ــرگ و مالی ــور، اداره کل گم ــس در وزارت کش ــتان، اداره کل پلی ــتانی کل گرجس دادس
خدمــات عمومــی )نظــام یکپارچــه الکترونیکــی و پنجــره واحــد( وزارت دادگســتری و موسســه غیــر دولتــی شــفافیت 
ــوی  ــت های کالن و الگ ــد سیاس ــش ش ــی کوش ــفر مطالعات ــن س ــان ای ــد. در جری ــام ش ــتان انج ــی گرجس بین الملل
جمهــوری گرجســتان در زمینــه مبــارزه بــا فســاد و ایجــاد نظــام ســالمت اداری، اصــالح قوانیــن و مقــررات، فرایندهــای 
پیشــگیری، کنتــرل و مجــازات و رویکردهــای رســانه ای و فرهنگ ســازی در زمینــه مقابلــه بــا فســاد، مــورد مطالعــه و 
بررســی قــرار گیــرد تــا بــا توجــه بــه برخــی از تفاوت هایــی کــه از نظــر جمعیــت، وســعت، ســاختار سیاســی، اقتصــادی 
و اجتماعــی کــه بیــن گرجســتان و کشــورمان وجــود دارد، تجربیــات قابــل انتقــال بــه جمهــوری اســالمی ایــران در 
جهــت اصــالح قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه مبــارزه بــا فســاد و ایجــاد نظــام ســالمت اداری و تحــوالت ســاختاری و 

اداری اســتخراج، تنظیــم و ارائــه شــود. 
انجــام ایــن طــرح مطالعاتــی، مرهــون حمایت هــای افــراد مختلفــی اســت کــه زمینــه انجــام ایــن پژوهــش را فراهــم 
ســاختند. جنــاب آقــای دکتــر حســام الدین آشــنا، ریاســت محتــرم مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهــوری 
و همــکاران ایشــان در ایــن مرکــز از جملــه دکتــر محمــد فاضلــی، دکتــر ابراهیــم حاجیانــی، دکتــر دیاکــو حســینی 
ــوذر ابراهیمــی ترکمــان، ریاســت محتــرم ســازمان فرهنــگ و  ــر اب ــاب آقــای دکت ــز جن ــر مهــدی آهویــی و نی و دکت
ارتباطــات اســالمی، جنــاب آقــای دکتــر قــوام الدیــن شــهیدی، ســفیر محتــرم جمهــوری اســالمی ایــران در تفلیــس 
و جنــاب آقــای حمیــد مصطفــوی، رایــزن محتــرم فرهنگــی ایــران در گرجســتان، از جملــه بزرگوارانــی هســتند کــه 
ســپاس فراوانــم را تقدیــم آنــان می کنــم. امیــد اســت ایــن طــرح مطالعاتــی بــا رویکــرد بومــی و کاربــردی بتوانــد زمینــه 
انتقــال موثــر تجربیــات مفیــد و قابــل توجــه جمهــوری گرجســتان در زمینــه مبــارزه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت اداری 

بــه داخــل کشــور را فراهــم نمایــد. 
  

                                                                                     ولی کوزه گرکالجی
                                                                                          آبان ١٣٩٧
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بخش اول: کلیات

مقدمه 
ــا واژه  ــان انگلیســی ب فســاد از ریشــه َفَســد و بــه معنــای جلوگیــری از انجــام اعمــال درســت و ســالم اســت و در زب
ــه معنــای شکســتن و نقــض کــردن اســت و  Corruption و ریشــه التینــی Rumpere مطــرح می شــود کــه ب
چیــزی کــه شکســته یــا نقــض می شــود، می توانــد قوانیــن و مقــررات یــا قواعــد اداری باشــد. بــه ایــن معنــا، فســاد 
هــر پدیــده ای اســت کــه مجموعــه ای را از اهــداف و کارکردهــای خــود بــاز دارد.1 تــا اواســط دهــه 1990 اعتقــاد بــر 
تأثیــر فســاد در توســعه اقتصــادی بــوده اســت، امــا از 1996 بــه بعــد بــا انتشــار داده  هایــی درخصــوص فســاد توســط 
ــول در  ــی پ ــدوق بین الملل ــل صن ــخنرانی مدیرعام ــی و س ــک جهان ــد از آن، بان ــل و بع ــفافیت بین  المل ــازمان ش س
اجــالس ســاالنه نهادهــای مالــی چندملیتــی کــه دولت  هــا را بــه مقابلــه بــا فســاد اداری و عــدم تحمــل آن فراخوانــد، 
تحریــک و انگیــزش در توجــه بــه اثــرات منفــی فســاد جــدی شــد. بنابرایــن، آن ســال بــه عنــوان تاریــخ مهمــی در 
ــه  ــادی ب ــعه اقتص ــده توس ــس چرخ دهن ــه آن  را از گری ــرا ک ــود، چ ــوب می ش ــاد محس ــاله مندبودن فس ــی مس بررس
ُخردکننــده توســعه اقتصــادی تبدیــل کــرد. از آن زمــان، پژوهش هــا بــر اهمیــت تأثیــر منفــی فســاد متمرکــز شــدند 
و تحقیقــات بــر نشــان دادن آن کــه چگونــه فســاد بنیان هــای مشــروعیت نظــام سیاســی را بــه صــورت مســتقیم و از 

ــر کارآیــی حکومــت و تضعیــف ســالمت قوانیــن می کاهــد، متمرکــز شــدند.2  ــر ب طریــق تأثی
ــه باشــد.  ــه طــور مخفیان ــا ب صورت هــای مختلفــی از فســاد اقتصــادی وجــود دارد کــه ممکــن اســت آشــکارا و ی
رشــوه3 کــه برخــی اوقــات بــه آن پــول چــرب4 نیــز گفتــه می شــود، کالهبــرداردی،5 اختــالس6 و بازپرداخــت7 )نوعــی 

ــازار آزاد«، ترجمــه بهمــن آقایــی، اطالعــات سیاســی- اقتصــادی، شــماره -149 150،  ــزی، »مســئله فســاد، فعالیت هــای دولتــی و ب ــو تان 1 . ویت
بهمــن و اســفند 1378، ص 178. 

ــی،  ــتگذاری عموم ــات سیاس ــبکه مطالع ــران. ش ــاد در ای ــت ادراک فس ــی از وضعی ــاد؛ توصیف ــد ادراک فس ــی رون ــی، بررس ــه جلیل 2 . محدث
بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهــوری، 15 اســفند 1396. 

ــرد و یــک ســازمان عمومــی اتفــاق روی  ــا یــک ف ــرد و ی ــن دو ف ــد بی ــوع فســاد در کســب و کار اســت. رشــوه می توان ــن ن 3 . رشــوه رایج تری
دهــد. رشــوه انــواع مختلفــی دارد. برخــی اوقــات کــه بــه آن پــول چــرب می گوینــد، کارکنــان پیــش از ایــن کــه در مــورد کاری تعهــد کننــد یــا 
مجــوزی صــادر نماینــد از طــرف مقابــل پــول دریافــت می کننــد. )نرگــس رحیمیــان، بررســی فســاد اقتصــادی و راه هــای مبــارزه بــا آن، مجلــه 

ــص -104 105(  ــماره های 9 و 10، آذر و دی 1393، ص ــادی، ش اقتص
 4. Grease Money

5. کالهبــرداری نــوع دیگــری از فســاد اقتصــادی اســت کــه اعضــای یــک شــرکت از آن بــرای منافــع شــخصی ســوء اســتفاده می کننــد. ایــن نــوع 
از کالهبــرداری هــم در بخش هــای عمومــی و هــم در بخش هــای خصوصــی دیــده می شــود. )همــان، ص 105(.  

6.  اختــالس امــوال عمومــی، همــزاد بــا تشــکیل حکومــت مطــرح بــوده و قدمتــی بــه انــدازه خــود دولــت هــا دارد. اختــالس از جملــه تعدیــات 
کارمنــدان و کارکنــان دولــت و موسســات و شــرکت هــای دولتــی و یــا وابســته بــه دولــت و یــا ســایر مامــوران بــه خدمــات عمومــی اســت کــه 
ــت و ملــت قلمــداد مــی  ــه دول ــدی جــدی علی ــوان تهدی ــه عن ــرد و  همــواره ب ــا اشــخاص دیگــر صــورت می گی ــت ی ــه دول ــق ب ــوال متعل ــه ام ب
گــردد. معیــار تحقــق جــرم اختــالس، تصاحــب و برخــورد مالکانــه کــردن بــا مــال می باشــد، می تــوان دایــره ایــن جــرم را بــه امــوال بانک هــای 
ــی، ارکان جــرم  ــم داد. )احمــد رمضان ــر منقــول تعمی ــه امــوال غی ــز ب ــی، احــزاب، ســندیدکاها و نی ــر دولت خصوصــی، شــرکت های ســهامی غی

اختــالس، نامــه مفیــد، شــماره 24، زمســتان 1379( 
ــورم  ــی کــه موجــب ت ــی اطــالق می شــود کــه توســط فروشــندگان و در عــوض قراردادهای ــه پرداخت های 7 . در کســب و کار، بازپرداخــت ب
بیــش از حــد هزینــه کار انجــام شــده هســتند، صــورت می گیــرد. در حقیقــت ایــن نوعــی کمیســیون اســت کــه از قبــل در عــوض خدمتــی کــه 

ممکــن اســت اســترداد شــود بــه رشــوه گیرنــده داده می شــود. )رحیمیــان، پیشــین، ص 106( 
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کمیســیون( در کســب و کار از جملــه اشــکال مهــم فســاد اقتصــادی محســوب می شــوند. تانــزی از جملــه پژوهشــگرانی 
اســت کــه »فســاد در سراســر جهــان« را موضــوع مطالعــه خــود قــرار داده و بــه بررســی علــل، پیامدهــا، دامنــه فســاد و 
اقدامــات اصالحــی امــکان پذیــر پرداختــه اســت. بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده، فســاد بــه طــور کلــی بــا فعالیــت 
هــای دولــت و بــه خصــوص بــا انحصــار و قــدرت اختیــاری دولــت در ارتبــاط اســت. تاثیــر دولــت بــر فســاد بــه دو 
دســته مســتقیم و غیــر مســتقیم تقســیم می شــود، دســته اول، عواملــی هســتند کــه در آن دولــت بــه صــورت مســتقیم 
ــه  ــری در زمین ــی، تصمیم گی ــررات مالیات ــا، مق ــا و مجوزه ــد از: آیین نامه ه ــه عبارتن ــذارد ک ــر می گ ــر فســاد اداری اث ب
هزینه هــای دولــت و ذخیــره محصــوالت و خدمــات بــه زیــر قیمــت بــازار. دســته دوم شــامل عواملــی اســت کــه بــه 
صــورت غیــر مســتقیم بــر فســاد اداری تاثیرگذارنــد، از جملــه کیفیــت بوروکراســی، ســطح دســتمزد بخــش عمومــی، 

کنتــرل ســازمانی و الگوهــای رهبــران.1 
ــازی  ــاد و شاخص س ــنجش پذیری فس ــدن، س ــت کّمی ش ــددی در جه ــش های متع ــر کوش ــه اخی ــد ده ــی چن ط
ــت،  ــوردار اس ــهرت برخ ــترین ش ــر از بیش ــال حاض ــه در ح ــاخصی ک ــت. ش ــه اس ــورت پذیرفت ــان ص ــطح جه در س
»شــاخص ادراک فســاد«2 اســت. ایــن شــاخص ســالیانه کــه از ســوی ســازمان شــفافیت بین المللــی3 از ســال 1995 
ــایر کشــورهای  ــان س ــک کشــور را در می ــی ی ــه فســاد در بخــش عموم ــه رتب منتشــر می شــود، شــاخصی اســت ک
ــب  ــورها را برحس ــاد، کش ــاخص ادراک فس ــتفاده از ش ــا اس ــی، ب ــفافیت بین الملل ــازمان ش ــد. س ــان می ده ــان نش جه
میــزان فســاد موجــود درمیــان مقامــات دولتــی و سیاستمدارانشــان از صفــر تــا ده رتبه بنــدی می کنــد. هــر چــه نمــره 
کشــوری بــه ده نزدیــک باشــد، میــزان فســاد در آن کمتــر و هرچــه ایــن میــزان بــه صفــر نزدیــک می شــود، میــزان 
فســاد باالتــر اســت. در آخریــن رتبه بنــدی شــاخص ادراک فســاد در ســال 207، چهــار کشــور منطقــه اســکاندیناوی 
)دانمــارک، فنالنــد، نــروژ، ســوئد( در بیــن 10 کشــور برتــر جهــان قــرار گرفته انــد؛ هرچنــد کشــور نیوزیلنــد توانســته 
ــام  ــر کشــورهای یادشــده، ن ــد. عــالوه ب ــه بزن ــگاه نخســت جهــان تکی ــر جای ــر از همــه ایــن کشــورها ب اســت باالت
کشــورهای دیگــری ماننــد ســوئیس، ســنگاپور، کانــادا، لوکزامبــورگ، هلنــد و انگلیــس نیــز در جمــع کشــورهای برتــر 

ــود. ــده می ش دی

1 . V. Tanzi, “Corruption around the World “. International Monetary Fund Staff  Papers, Vol .1998 ,)4(45, pp.559-594.
2 . Corruptions Perception Index )CPI(
3. Transparency International
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فصل اول: وضعیت فساد اقتصادی و ناکارآمدی اداری در ایران
هــر چنــد در رابطــه بــا میــزان عمــق، گســتردگی و دامنــه فســاد اقتصــادی و اداری و بــه کارگیــری مفاهیمــی ماننــد 
فســاد مزمــن، سیســتماتیک یــا غیــر ســیتماتیک و نهادینــه شــده در بیــن کارشناســان و مســئوالن اجرایــی، مقننــه و 
قضایــی کشــور اختالفاتــی وجــود دارد، امــا در رابطــه بــا نفــس وجــود مفاســد اقتصــادی و اداری در نظــام اقتصــادی و 
اداری کشــور و مصادیــق اصلــی آن نظیــر رشــوه، اختــالس و کالهبــرداری کمتــر اختــالف وجــود دارد و ایــن امــر را 
ــف فکــری و سیاســی دانســت. اقتصــاد  ــوان مخــرج مشــترک همــه نهادهــا و کارشناســان از ســلیلقه های مختل می ت
ــر منابــع درآمــدی نفــت و گاز، مشــکالت ســاختاری، فراینــد پیچیــده بوروکراتیــک، وجــود  دولتــی و رانتــی مبتنــی ب
ــه  ــت یکپارچ ــل دول ــکل گیری کام ــدم ش ــی، ع ــام مالیات ــل نظ ــمول کام ــدم ش ــوازی، ع ــای م ــتگاه ها و نهاده دس
الکترونیــک و ســاختار نظــام بانکــی و پولــی کشــور از جملــه دالیــل و زمینه هــای مهــم شــکل گیری وضعیــت فســاد 

اقتصــادی و ناکارآمــدی اداری در کشــور بــه شــمار مــی رود. 

شاخص ادراک فساد در ایران 

آخریــن نظرســنجی در دســترس )پیمایــش 1395 شــهر تهــران( بیانگــر رواج فســاد از نظــر 89 درصــد از پاســخگویان 
طــی 10 ســال اخیــر می باشــد1.گزارش هایی نیــز نشــان می دهــد کــه از نظــر مــردم، حامی پــروری تنهــا راه 
ــه 69  ــک ب ــد نزدی ــان می ده ــان در 1392 نش ــای جوان ــا و نگرش ه ــش ارزش ه ــود. پیمای ــته می ش ــرفت دانس پیش
درصــد معتقــد بودنــد بــا پارتی بــازی امــکان ارتقــا و پیشــرفت میســر اســت و حتــی آن را مهم تــر از فعالیــت اجتماعــی 
ــد  ــا می دانســتند. تحقیــق دیگــری در شــهر تهــران نشــان داده فقــط 9/6 درصــد از پاســخگویان معتقــد بودن در ارتق
ــا  ــا افــراد صاحب نفــوذ تمــاس ی ــا نهــاد و ســازمان های اداری کاری داشــتند، هیچ وقــت الزم نبــوده ب هنگامــی کــه ب
ــی  ــهروندان ایران ــد ش ــاد نشــان می ده ــی ادراک فس ــالوه، بررس ــد.2 به ع ــان راه بیفت ــا کارش ــند ت ــته باش ــاط داش ارتب
ــه  ــد ک ــز نشــان می ده ــش 1391 در خصــوص ادراک فســاد نی ــد. پیمای ــق و فاســد می دانن ــازمان ها را ناموف ــر س اکث
ــت  ــا فعالی ــه ب ــازمان هایی ک ــد. س ــی دارن ــادی و قانون ــدرت اقتص ــه ق ــد ک ــی بوده ان ــازمان ها، آنهای ــدترین س فاس
اقتصادی شــان شــناخته شــده اند، بیشــترین میانگیــن رتبــه ای ادراک فســاد را دارنــد )ماننــد گمــرک و خودروســازی( و 
دســته دوم بــه فعالیــت قانونــی )مجلــس و قــوه قضائیــه( مشــغولند. بــه عبارتــی، در دســته اول، فســاد اقتصــادی و در 

ــود.3 ــوب می ش ــاد محس ــته بندی فس ــل دس ــون عام ــتفاده از قان ــته دوم، سوء اس دس
براســاس گــزارش منتشــر شــده ســازمان بین المللــی شــفافیت، ایــران از جملــه کشــورهایی اســت کــه آمــار فســاد 
ــن  ــه 130 و در بی ــران در بیــن 168 کشــور جهــان در رتب ــاال اســت و در ســال 2015 ای ــزان توجهــی ب ــه می در آن ب
24 کشــور منطقــه ســند چشــم انــداز در رتبــه 17 قــرار گرفتــه اســت. ایــن آمــار بیانگــر آن اســت کــه کشــور ایــران 
هماننــد بســیاری از کشــورهای اســالمی، بــا وجــود داشــتن آموزه هــا و تعالیــم اســالمی، ارزشــی و اخالقــی در زمینــه 
فســاد، رتبــه و جایــگاه مناســبی نــدارد. ایــن امــر نشــان دهنــده ضــرورت انجــام اقدامــات و سیاســتگذاری کالن بــرای 

ــائل اجتماعــی  ــت اجتماعــی، مس ــاد و احســاس عدال 1 . محمــدی مهــدی، رفیعــی حســن، موســوی میرطاهــر و ســمانه حســین زاده ، ادراک فس
ــم، شــماره 1، 1395، ص 136.  ــران، ســال هفت ای

2 . همان، ص 135. 
3 . جلیلی، پیشین. 
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مبــارزه بــا فســاد و کاهــش شــکاف بیــن وضــع موجــود و وضــع مطلــوب اســت.1 براســاس آخریــن گــزارش ســازمان 
شــفافیت بین المللــی )ســال 2017( در مــورد شــاخص ادراک فســاد،  ایــران بــا کســب 30 امتیــاز یعنــی 1 امتیــاز باالتــر 
از ســال گذشــته، در رتبــه 130 جهــان – مشــترک بــا کشــورهای ســیرالئون، گامبیــا، میانمــار، اوکرایــن- قــرار گرفتــه 
کــه نشــان دهنده تنهــا یــک پلــه بهبــود نســبت بــه ســال قبــل اســت. بــه عبارتــی دیگــر، ایــران در ســال های اخیــر 

هرگــز نتوانســته اســت امتیــازی باالتــر از 30 و رتبــه ای بهتــر از 120 در شــاخص ادراک فســاد کســب کنــد.

ــول  ــه قابل قب ــران به هیچ وج ــه ای ــاز و رتب ــز امتی ــاد نی ــاخص ادراک فس ــه ش ــه ای در زمین ــگاه منطق ــاظ جای از لح
ــوریه در  ــن و س ــراق، یم ــان، ع ــورهای لبن ــا کش ــه تنه ــه خاورمیان ــورهای منطق ــن کش ــه در بی ــت، به طوری ک نیس
ــر و  ــارات، قط ــورهای ام ــد. کش ــب نموده ان ــران کس ــر از ای ــه ای نازل ت ــل رتب ــفافیت بین المل ــازمان ش ــدی س رتبه بن

ــد. ــه شــاخص ادراک فســاد دارن ــگاه منطقــه را در زمین قبــرس بهتریــن جای

ــا فســاد در جمهــوری اســالمی ایــران«،  1 . ســید مهــدی الوانــی و ابــوذر زرنــدی عــرب ســرخی، »مولفه هــای تدویــن اســتراتژی ملــی مبــارزه ب
فصلنامــه علمــی- پژوهشــی مدیریــت دولتــی، ســال دوم، شــماره 4، ص 9. 
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مقابله با فساد اقتصادی و اداری: مطالبه ای عمومی و حاکمیتی 

ــی ســالمت  ــه عبارت ــا فســاد و ب ــارزه ب ــت و مب ــدازه دول ــر ان ــران همــواره ب اســناد باالدســتی جمهــوری اســالمی ای
ــوری  ــت جمه ــه »دول ــت ک ــده اس ــرر گردی ــی مق ــون اساس ــوم قان ــل س ــته اند. در اص ــد داش ــه تاکی ــادی جامع اقتص
ــذف  ــح و ح ــام اداری صحی ــاد نظ ــه ایج ــیدن ب ــرای رس ــود را ب ــات خ ــه امکان ــت هم ــف اس ــران موظ ــالمی ای اس
تشــکیالت غیــر ضــروری مبــارزه بــا کلیــه مظاهــر فســاد و تباهــی و محــو هرگونــه اســتبداد، خودکامگــی و انحصــار 
ــا، غصــب،  ــای ناشــی از رب ــت موظــف اســت ثروت ه ــز »دول ــم نی ــق اصــل چهــل و نه ــرد«. طب ــه کار گی ــی ب طلب
رشــوه، اختــالس، ســرقت، قمــار، ســوء اســتفاده از موقوفــات، ســوء اســتفاده از مقاطعــه کاری هــا و معامــالت دولتــی، 
فــروش زمین هــای مــوات و مباحــات اصلــی، دایــر کــردن اماکــن فســاد و ســایر مــوارد غیــر مشــروع را گرفتــه و بــه 
صاحــب حــق رد کنــد و در صــورت معلــوم نبــودن او بــه بیت المــال بدهــد. ایــن حکــم بایــد بــا رســیدگی و تحقیــق 
و ثبــوت شــرعی بــه وســیله دولــت اجــرا شــود«. ســند چشــم انــداز جمهــوری اســالمی ایــران نیــز کــه بعــد از قانــون 
اساســی بــه عنــوان باالتریــن ســند باالدســتی محســوب می شــود، بــه موضــوع ســالمت اقتصــادی توجــه نشــان داده 
اســت. براســاس ایــن ســند در افــق 1404 ایــران کشــوری توســعه یافتــه بــا جایــگاه اول اقتصــادی در منطقــه خواهــد 
بــود. برخــورداری از ســالمت، رفــاه، امنیــت غذایــی، تامیــن اجتماعــی، فرصت هــای برابــر، توزیــع مناســب درآمــد، نهــاد 
مســتحکم خانــواده بــه دور از فقــر، فســاد، تبعیــض و بهره منــدی از محیــط زیســت ســالم ویژگی هــای ترســیم شــده 
ــوان عدالــت  ــوان محاســبات کشــور، دی ــرای ایــن در ســند چشــم انداز اســت. در عرصــه عملــی و ســازمانی نیــز دی ب
اداری، ســازمان بازرســی کل کشــور و ســازمان حسابرســی بــه همــراه وزارت اطالعــات، پنــج ســازمانی هســتند کــه 
در نظــام جمهــوری اســالمی ایــران مســئولیت مقابلــه بــا فســاد اداری را برعهــده دارنــد. وجــود ایــن تعــداد ســازمان 

ــا فســاد اداری در نظــام جمهــوری اســالمی اســت.1  ــه ب نظارتــی نیــز نشــان دهنده اهمیــت موضــوع مقابل
ــود  ــادی و اداری و وج ــاد اقتص ــا فس ــه ب ــر مقابل ــتی ب ــناد باالدس ــخص اس ــن و مش ــد روش ــود تاکی ــا وج ــا ب ام
دســتگاه های متعــدد نظارتــی، در عمــل وضعیــت کشــور براســاس دالیــل و شــاخص هایی کــه بــه صــورت اجمالــی 
در بخــش قبلــی بــه آن اشــاره شــد، در وضعیــت مطلوبــی قــرار نگرفــت و طــی ســال های اخیــر بــه دلیــل افزایــش 
ــدد از  ــوارد متع ــز افشــای م آگاهی هــای عمومــی در نتیجــه گســترش فضــای مجــازی و  شــبکه های اجتماعــی و نی
ــدی در  ــه ج ــک مطالب ــه ی ــل ب ــف تبدی ــای مختل ــالم اداری در بخش ه ــبکه های ناس ــی کالن و ش ــای مال اختالس ه
ســطح جامعــه تبدیــل شــده اســت. تشــکیل ســتاد هماهنگــی مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و ارتقــای ســالمت اداری بــا 
فرمــان مقــام معظــم رهبــری در 10 اردیبهشــت 1380، الحــاق دولــت جمهــوری اســالمی ایران بــه کنوانســیون مبــارزه 
ــه اطالعــات مصــوب 1387،  ــون انتشــار و دسترســی آزاد ب ــب قان ــا فســاد  ســازمان ملل متحد در ســال 1385، تصوی ب
ابــالغ »سیاســت های کلــی نظــام اداری« مصــوب مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام از ســوی مقــام معظــم رهبــری 
ــورای  ــس ش ــاد« در مجل ــا فس ــه ب ــام اداری و مقابل ــالمت نظ ــاء س ــون ارتق ــب »قان ــه 1/31/ 1389، تصوی در مورخ
اســالمی در 10/31/ 1390، ابــالغ سیاســت کلــی اقتصــاد مقاومتــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری در 29 بهمــن 1392 
ــای  ــا و زمینه ه ــات، فعالیت ه ــری از اقدام ــازی آن و جلوگی ــاد و سالم س ــازی اقتص ــر »شفاف س ــد 19 آن ب ــه در بن ک
ــگیری از  ــی و پیش ــت اجتماع ــکیل معاون ــت، تش ــده اس ــد ش ــاری، ارزی و ...« تاکی ــی، تج ــای پول ــادزا در حوزه ه فس
ــز  ــط مرک ــفافیت توس ــه ش ــس »الیح ــه پیش نوی ــال 1389، تهی ــر س ــه در اواخ ــوه قضائی ــاختار ق ــرم در س ــوع ج وق
بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهــوری« و پیگیــری »طــرح تشــکیل ســازمان مبــارزه بــا فســاد« در کمیســیون 

1 . علیرضــا داداشــی، »مبــارزه بــا فســاد اداری در ایــران: اقدامــات انجــام شــده و چنــد راهــکار پیشــنهادی«، راهبــرد توســعه، شــماره 27، 1390، 
ص 208. 
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قضایــی و حقوقــی مجلــس شــورای اســالمی، تشــکیل کمیســیون مقابلــه بــا مفاســد اقتصــادی مجلــس و فراکســیون 
شفاف ســازی و ســالم ســازی اقتصــاد و انضبــاط مالــی مجلــس شــورای اســالمی و تشــکیل دادگاه هــای ویــژه مبــارزه 
بــا مفاســد اقتصــادی و مصوبــات مختلــف شــورای عالــی اداری، از جملــه کوشــش های مســتمر بخش هــای مختلــف 
حاکمیتــی در دو دهــه گذشــته بــرای پاســخ بــه مطالبــه عمومــی و ملــی مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی و اداری در کشــور 
اســت؛ هــر چنــد در عرصــه عملــی ایــن امــر بــا نقطــه مطلــوب و مــورد رضایــت جامعــه فاصلــه شــایان توجهــی دارد.

فســاد در مــاده 1 »قانــون ارتقــاء ســالمت نظــام اداري و مقابلــه بــا فســاد« ایــن گونــه تعریــف شــده اســت: »فســاد 
در ایــن قانــون هرگونــه فعــل یــا تــرک فعلــي اســت کــه توســط هــر شــخص حقیقــي یــا حقوقــي بــه صــورت فــردي، 
جمعــي یــا ســازماني کــه عمــداً و بــا هــدف کســب هرگونــه منفعــت یــا امتیــاز مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــراي خــود 
یــا دیگــري، بــا نقــض قوانیــن و مقــررات کشــوري انجــام پذیــرد یــا ضــرر و زیانــي را بــه امــوال، منافــع، منابــع یــا 
ســالمت و امنیــت عمومــي و یــا جمعــي از مــردم وارد نمایــد نظیــر رشــاء، ارتشــاء ، اختــالس، تبانــي، سوءاســتفاده از 
ــع عمومــي و  ــا اطالعــات، دریافــت و پرداخت هــاي غیرقانونــي از مناب ــات ی ــا موقعیــت اداري، سیاســي، امکان مقــام ی
ــاء اســناد و ســوابق اداري و  ــا اختف ــب ی ــل، تخری ــي، جع ــه ســمت تخصیص هــاي غیرقانون ــع ب ــن مناب انحــراف از ای
ــذا مــراد و مقصــود از فســاد اقتصــادی و دایــره شــمول آن در ایــن طــرح مطالعاتــی نیــز کلیــه عناویــن  و  مالــي«. ل
مــواردی اســت کــه در ایــن مــاده از قانــون ارتقــاء ســالمت نظــام اداري و مقابلــه بــا فســاد مصــوب مجلــس شــورای 
ــون و اجــرای  ــن قان ــار ای ــدت اعتب ــون م ــد اکن ــه آن اشــاره شــده اســت. هرچن اســالمی در مورخــه 1390/10/31 ب
آزمایشــی ایــن قانــون ســپری شــده اســت، امــا بــا ایــن وجــود، در حــال حاضــر تنهــا ســند قانونــی مصــوب در زمینــه 

مقابلــه بــا فســاد بــه شــمار مــی رود. 

فصل دوم: دالیل ارزشمندی مطالعاتی تجربه گرجستان برای ایران
فســاد یــک نیــروي یــک پارچــه و متمرکــز نیســت کــه بتــوان آن را بــه وســیله راه حلــي تــک بعــدي کنتــرل نمــود، 
ــا فســاد را شــامل مراحــل  بلکــه مســتلزم اســتفاده از رهیافتــي کلــي نگــر چنــد بعــدي اســت. اگــر فرآینــد مبــارزه ب
تشــخیص بیمــاري و ســپس پیشــگیري و درمــان آن بدانیــم، عــالوه بــر اهمیــت انجــام مطالعــه هــاي آســیب شناســانه، 
ــود.  ــد ب ــکار خواه ــاًل آش ــي کام ــي و بوم ــرایط داخل ــر ش ــق ب ــتراتژي هاي منطب ــت ها و اس ــن سیاس ــرورت تدوی ض
کشــورها بــا تدویــن اســتراتژي، تــالش دارنــد بــا نگاهــي کل نگــر، همــه ســونگر و نظام منــد و رویکــردي آینده گــرا 
ــا تکیــه بــر توانمندي هــا بــه مهــم تریــن و اساســي تریــن مســایل  شــرایط و موقعیــت کنونــي و آتــي را تحلیــل و ب
راهبــردي در ایــن رابطــه پاســخ موثــر و مناســب بدهنــد.1 یکــی از راهکارهــای تدویــن یــک اســتراتژی جامــع، هدفمنــد 
و کارآمــد در زمینــه مبــارزه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت و ســالمت اداری، اســتفاده از تجربیــات موفــق ســایر کشــورها 
ــورد نظــر ســند  ــاز یکــی از کشــورهای م ــه قفق ــع شــدن در منطق ــه واســطه واق اســت. جمهــوری گرجســتان کــه ب
ــرار  ــل ق ــه و تام ــورد توج ــد م ــر می توان ــن منظ ــود، از ای ــوب می ش ــز محس ــورمان نی ــاله کش ــت س ــم انداز بیس چش

گیــرد. 
مجمــوع تحــوالت جمهــوری گرجســتان بــه روشــنی گویــای آن اســت کــه از ســال 2003 بــه بعــد، رونــد متفــاوت 
ــل توجهــی در سیاســت ها و رویکردهــای اداری و اقتصــادی جمهــوری گرجســتان روی داده اســت کــه بخــش  و قاب
مهمــی از آن بــه کاهــش چشــمگیر کاهــش ســطح فســاد، رشــوه، رانــت و شــبکه الیگارشــی و بــه مــوازات آن ایجــاد 
ــردد. از  ــر می گ ــی ب ــای مال ــس و نهاده ــی، پلی ــی، قضای ــف دولت ــای مختل ــالمت اداری در بخش ه ــفافیت و س ش

1 . الوانی و دیگران، پیشین، ص 3. 
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بخش اول: کلیات

ایــن رو، تجربــه جمهــوری گرجســتان در ایــن زمینــه بــه عنــوان یــک تجربــه موفــق از قابلیــت و جذابیــت مطالعــه و 
الگوبــرداری برخــوردار اســت. هرچنــد بایــد بــه ایــن نکتــه و مالحظــه مهــم عنایــت داشــت کــه الگوبــرداری 
ــن  ــه تدوی ــتان در زمین ــوری گرجس ــه جمه ــران از تجرب ــی و اداری ای ــام سیاس ــل نظ ــاس کام و اقتب
ــت. ســاختار سیاســی ســکوالر  ــر نیس ــاد امکان پذی ــا فس ــارزه ب ــوزه مب ــه در ح ــت های کالن از جمل سیاس
گرجســتان در مقابــل ســاختار سیاســی- مذهبــی جمهــوری اســالمی ایــران، وســعت 69 هــزار و 700 کیلومتــر مربعــی 
و و جمعیــت 3 میلیــون و 905 هــزار و 650 نفــری گرجســتان در مقابــل وســعت یــک میلیــون و 648 هــزار کیلومتــر 
مربعــی و جمعیــت 80 میلیونــی ایــران، ســاختار اقتصــادی رانتــی ایــران مبتنــی بــر درآمدهــای نفــت دو گاز و ســاختار 
غیــر رانتــی گرجســتان مبتنــی بــر مالیــات، درآمدهــای عمومــی، توریســم و صــادرات و نیــز رویکــرد کالن و راهبــردی 
یــورو- آتالنتیکــی گرجســتان در الحــاق بــه اتحادیــه اروپــا و پیمــان ناتــو در مقابــل سیاســت مســتقل مبتنــی بــر نــه 
شــرقی و نــه غربــی جمهــوری اســالمی ایــران از جملــه تفاوت هــای مهمــی اســت کــه امــکان الگوبــرداری اقتبــاس 
ــه انتقــال  ــذا بایــد ب ــه جمهــوری گرجســتان را غیرممکــن می ســازد و ل کامــل نظــام سیاســی و اداری ایــران از تجرب

ایــن تجربــه بــه کشــورمان بــه صــورت نســبی و تقریبــی نگریســته شــود.     

1- قرابت جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و سطح توسعه اقتصادی 

ــورهای  ــدود کش ــمالی و مع ــکای ش ــی، آمری ــای غرب ــع در اروپ ــورهای واق ــًا کش ــته، عمدت ــه گذش ــد ده ــی چن ط
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــه مب ــق در زمین ــر و موف ــب، برت ــای مناس ــوان الگوه ــه عن ــیا ب ــرق آس ــه ش ــعه یافت ــرفته و توس پیش
ــی  ــی، فرهنگ ــی، تاریخ ــت جغرافیای ــدم قراب ــا ع ــدند. ام ــناخته می  ش ــالمت اداری ش ــفافیت و س ــاد ش و ایج
ایــن کشــورها بــا ایــران و نیــز تفــاوت بســیار زیــاد در ســطح توســعه سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی 
جوامــع اروپــای غربــی، آمریــکای شــمالی و شــرق آســیا مانــع از انتقــال تجربیــات ایــن جوامــع بــه 
ــا فســاد شــده  ــارزه ب ــه مب ــی در زمین ــف اجرای ــا و  دســتگاه های مختل ــری نهاده کشــورمان و الگوپذی
اســت. حتــی در برخــی از مــوارد، تفاوت هــای فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی ایــران بــا جوامــع پیشــرفته بــه عنــوان 
ــا فســاد از ســوی برخــی  ــارزه ب ــات موفــق ایــن جوامــع در مب ــرای عــدم الگوپذیــری و اســتفاده از تجربی توجیهــی ب
ــکات یادشــده،  ــه ن ــت ب ــا عنای ــه اســت. ب ــرار گرفت ــز ق ــورد ســوء اســتفاده نی از نهادهــا و دســتگاه های کشــورمان م
تجربیــات کشــورهایی در زمینــه مبــارزه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت و ســالمت اداری بایــد مــورد توجــه 
ــران از قرابــت  ــا شــرایط فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی جامعــه ای ــرد کــه حتــی المقــدور ب قــرار گی
ــتگاه های  ــا و دس ــه نهاده ــتاوردها ب ــات و دس ــال تجربی ــکان انتق ــا ام ــد ت ــوردار باش ــی برخ و نزدیک
مختلــف کشــورمان فراهــم شــود و جنبــه اجرایــی و عملیاتــی بــه خــود گیــرد. از ایــن منظــر، تجربــه موفــق 
ــوی  ــوان الگ ــه عن ــد ب ــام اداری می توان ــفافیت در نظ ــاد ش ــاد و ایج ــا فس ــه ب ــه مقابل ــتان در زمین ــوری گرجس جمه

مناســب و قابــل مطالعــه ای بــرای کشــورمان مــد نظــر قــرار گیــرد. 

2- مقطع زمانی مقابله با فساد اقتصادی )2003  تاکنون(  

تجربــه گرجســتان در زمینــه تحــول اداری، ایجــاد شــفافیت و مقابلــه موثــر بــا فســاد اقتصــادی بــر خــالف بســیاری 
ــه زمان هــای خیلــی دور و دهه هــای گذشــته نیســت و طــی 15 ســال  ــوط ب از کشــورهای اروپایــی و شــرق دور مرب
ــن کشــور  ــات ای ــه و اســتفاده از تجربی ــز مطالع ــن منظــر نی ــذا از ای ــس از ســال 2003 روی داده اســت و ل ــر و پ اخی

ارزشــمند و قابــل توجــه اســت. 
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3-تجربه مشابه در عبور از یک نظام متمرکز دولتی و دستوری  

ــتوری  ــی و دس ــز دولت ــام متمرک ــک نظ ــور از ی ــتان در عب ــران و گرجس ــای ای ــد کالن اقتصاده رون
ــه  ــالمی در ده ــالب اس ــس از انق ــران پ ــه 1370 و ای ــوروی در ده ــی ش ــس از فروپاش ــتان پ )گرجس
13٦0( بــه ســمت یــک اقتصــاد بــازار آزاد، رقابتــی و خصوصــی نیــز از شــباهت های قابــل توجــه بیــن 
دو کشــور اســت کــه در رابطــه بــا ســایر کشــورهای موفــق در زمینــه مقابلــه بــا فســاد نظیــر ســوئد، 
فنالنــد، ژاپــن و ســنگاپور نمی تــوان ایــن تجربــه را حداقــل در فاصلــه زمانــی نزدیــک مشــاهده نمــود. 
ایــن امــر از ایــن جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه در رونــد عبــور کشــورها از نظــام اقتصــادی دولتــی بــه خصوصــی 
ــراه  ــی هم ــش خصوص ــه بخ ــی ب ــزرگ دولت ــع ب ــا و صنای ــا، بیمه ه ــا، بانک ه ــرکت ها، بنگاه ه ــذاری ش ــا واگ ــه ب ک
ــود  ــت و الیگارشــی وج ــزرگ فســاد، ران ــزرگ اقتصــادی و شــکل گیری شــبکه های ب ــروز مفاســد ب ــکان ب اســت، ام
ــون اساســی،  ــا اصــل 44 قان ــی نظــام در رابطــه ب ــالغ سیاســت های کل ــز پــس از اب ــا نی دارد. متاســفانه در کشــور م
ــری  ــه تعبی ــی )و ب ــه دولت ــش ب ــه بخ ــی ب ــز دولت ــا و مراک ــذاری نهاده ــه واگ ــه در زمین ــدی ک ــراف ج ــن انح ضم
خصولتــی( پیــش آمــد، مفاســد اقتصــادی بزرگــی نیــز در مســیر اعطــای مجوزهــا و خریــد ســهام شــرکت های دولتــی 
پیــش آمــد کــه بــدون تردیــد بخــش مهمــی از مشــکالت و معضــالت امــروز اقتصــادی کشــور نتیجــه همیــن شــرایط 
پیــش آمــده اســت. لــذا از ایــن منظــر نیــز تجربــه کشــوری ماننــد گرجســتان در عبــور موفقیت آمیــز از یــک اقتصــاد 
متمرکــز دولتــی بــه یــک اقتصــاد خصوصــی، رقابتــی و شــفاف ارزشــمند و قابــل توجــه اســت و بــه طــور مشــخص 
در پیشــبرد اهــداف سیاســت های کلــی نظــام در رابطــه بــا اصــل ٤٤ قانــون اساســی کــه بــر کاهــش 
تصــدی گــردی دولتــی و تقویــت بخــش خصوصــی تاکیــد دارد، می توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.  

4- تجربیات عملی و قابل انتقال در سطوح سیاستگذاری، تصمیم گیری و اجرایی 

ــزاری، انتشــار  ــگان فکــری و اب ــن نخب ــگان فکــری و دانشــگاهی، اجماع ســازی بی ــر از ظرفیــت نخب بهره منــدی موث
عمومــی و علنــی گزارش هــای نظــارت و ارزیابــی، ایجــاد یــک نظــام متمرکــز اداری مبتنــی بــر نظــام »پنجــره واحــد« 
ــای  ــا و وزارتخانه ه ــت اداری ادارات، نهاده ــش از 400 خدم ــه بی ــه ای ک ــه گون ــور اداری )ب ــطه ها در ام ــذف واس و ح
مختلــف بــه صــورت متمرکــز و الکترونیکــی تنهــا در یــک ســاختمان و مرکــزی اداری بــه نــام اداره خدمــات عمومــی 
زیــر نظــر وزارت دادگســتری در شــهر تفلیــس ارائــه می شــود و نظیــر آن در سراســر شــهرهای گرجســتان ایجــاد شــده 
اســت(، تاکیــد فــراوان بــر گــردش آزاد اطالعــات و دسترســی شــهروندان بــه اطالعــات و آمارهــای اقتصــادی بــا هــدف 
ــوری  ــمند جمه ــتاوردهای ارزش ــه دس ــران، از جمل ــئولین و مدی ــادی مس ــاد اقتص ــی و فس ــای اطالعات ــذف رانت ه ح
ــه  ــوط ب ــای مرب ــز برنامه ه ــی و نی ــت های کل ــری سیاس ــن و بازنگ ــد تدوی ــه در رون ــت ک ــتان اس گرجس
تحــول در نظــام اداری و مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی در کشــورمان می توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد 
و بــا بومی ســازی و انطبــاق آن بــا قوانیــن و مقــررات کشــورمان، جنبــه عملیاتــی و اجرایــی بــه مــورد 

اجــرا درآیــد. 
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مقدمه 
در یــک تعریــف نســبتًا مــورد پذیــرش، منطقــه »قفقــاز جنوبــی«  شــامل ســه کشــور آذربایجان، ارمنســتان و گرجســتان 
اســت و منطقــه »قفقــاز شــمالی« کــه تحــت حاکمیــت فدراســیون روســیه قــرار دارد نیــز شــامل واحدهــای کوچــک 
ــتیای  ــس و اوس ــای- چرکی ــا، قراچ ــو- بالکاری ــوش، کاباردین ــن، اینگ ــتان، چچ ــوری داغس ــون جمه ــاری چ خودمخت
ــاختارهای  ــز س ــتان و نی ــوری گرجس ــی جمه ــی و تاریخ ــات جغرافیای ــات و مختص ــا کلی ــنایی ب ــت. آش ــمالی اس ش
ــم  ــر دریابی ــا بهت ــد ت اجتماعــی- فرهنگــی، اقتصــادی، سیاســی، امنیتــی- دفاعــی و سیاســت خارجــی کمــک می کن
کــه رونــد مقابلــه بــا فســاد و تحــول اداری در چــه کشــوری و بــا چــه ویژگی هایــی روی داده اســت تــا بــر اســاس آن 

بتــوان تجربیــات عملــی و ارزشــمند و قابــل انتقــال بــرای کشــورمان را اســتخراج و ســازماندهی نمــود. 

ــاد و  ــا فس ــه ب ــا مقابل ــر ت ــتماتیک و فراگی ــاد سیس ــتان: از فس ــل اول: گرجس فص
ــفافیت اداری ــاد ش ایج

ــی  ــته معرف ــه گذش ــاد« در ده ــا فس ــارزه ب ــاگرد اول مب ــوان »ش ــتان را به عن ــفافیت،1 گرجس ــی ش ــازمان بین الملل س
کرده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه پــس از فروپاشــی شــوروی، فســاد سیســتماتیک و گســترده یکــی از واضح تریــن 
ــه حــدی  ــود. شــدت فســاد طــی ایــن  ســال ها در ایــن کشــور ب ــرای ایــن کشــور ب میراث هــای نظــام کمونیســتی ب
بــود کــه برخــی از برآوردهــای بین المللــی گرجســتان را به عنــوان فاســدترین کشــور آســیای مرکــزی و قفقــاز معرفــی 
می کــرد. بــا این حــال دومینــوی اقدامــات ضدفســاد پــس از »انقــالب گل رز«2 در ســال 2003 چهــره ایــن کشــور را 
به کلــی تغییــر داد، بــه نحــوی کــه ایــن کشــور در برآوردهــای ســازمان جهانــی شــفافیت در رده نخســت کشــورهای 
آســیای مرکــزی و قفقــاز از نظــر مطلوبیــت شــاخص ادراک فســاد قــرار گرفته اســت.3 در ایــن فصــل ابتــدا بــه صــورت 
ــر  ــی ب ــروری اجمال ــا م ــپس ب ــد و س ــد ش ــاره خواه ــتان اش ــور گرجس ــات کالن کش ــا و مختص ــه ویژگی ه ــی ب کل
وضعیــت فســاد سیســتماتیک و فراگیــر در گرجســتان در دوران ادوارد شــواردنادزه )1995 تــا 2003( و رونــد مقابلــه بــا 
فســاد و ایجــاد شــفافیت اداری )2003 تــا کنــون(، بــه دالیــل ارزشــمندی مطالعاتــی تجربــه گرجســتان بــرای ایــران 

ــرد.  ــرار می گی ــه ق ــورد مطالع م

ویژگی ها و مختصات جمهوری گرجستان

ــا مســاحت 69 هــزار و 700 کیلومتــر مربــع  از نظــر مختصــات جغرافیایــی، ُگرِجســتان )بــه گرجــی ســاکاْرْتِوُل(4 ب
ــه پایتخــت آن شــهر تفلیــس می باشــد. گرجســتان از طــرف  ــع شــده اســت ک ــاز واق ــه قفق ــز و غــرب منطق در مرک
شــرق بــا جمهــوری آذربایجــان، از طــرف جنــوب بــا ارمنســتان، جمهــوری آذربایجــان و ترکیــه، در غــرب بــا دریــای 
ســیاه و در شــمال بــا فدراســیون روســیه هــم مــرز اســت. طــول مرزهــای گرجســتان بــا همســایگانش 1970 کیلومتــر 
می باشــد کــه 217 کیلومتــر آن بــا ارمنســتان، 374 کیلومتــر بــا جمهــوری آذربایجــان، 808 کیلومتــر بــا روســیه، 256 

ــا دریــای ســیاه می باشــد.  ــا ترکیــه و 315 کیلومتــر ب کیلومتــر ب
گرجســتان بــه علــت برخــورداری از موقعیــت کلیــدی در منطقــه قفقــاز، مرکــز ثقــل ارتبــاط شــرق- غرب و شــمال- 

1 . Transparency International
2. Rose Revolution

3 . » گرجستان چگونه شاگرد اول مبارزه با فساد شد؟ مافیازدایی به سبک گرجی«، دنیای اقتصاد، 8 آذر 1396. 
4. Sakartvelo
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ــران و  ــا قفقــاز، ای ــر ب ــاز تاکنــون پــل ارتباطــی آســیای صغی ــه شــمار مــی رود. ایــن کشــور از دیرب جنــوب منطقــه ب
آســیای مرکــزی بــه ایفــای نقــش پرداختــه اســت. گرجســتان دورازه قفقــاز بــه ســوی غــرب اســت و گرجســتان نیــز 
تنهــا کشــور منطقــه قفقــاز اســت کــه بــه دریــای آزاد راه دارد. وجــود ســه بنــدر ســوخومی، پوتــی و باتومــی در کنــار 
دریــای ســیاه، موقعیــت ســوق الجیشــی ویــژه ای بــه گرجســتان داده اســت و همیــن موقعیــت اســتراتژیک موجــب آن 
گردیــده تــا در طــول تاریــخ دولت هــای یونــان، روم، ایــران، ترکیــه و روســیه بــرای دســتیابی بــه ایــن ناحیــه بــا هــم 

رقابــت کننــد.1 
ــای ســیاه(  ــی و باتومــی )در ســاحل دری ــادر بوت شــهرهای تفلیــس )پایتخــت(، کوتایســی، روســتاوی، گــوری و بن
ــس  ــی پ ــتیای جنوب ــا و اوس ــه آبخازی ــود. دو منطق ــوب می ش ــتان محس ــی گرجس ــم و اصل ــهرهای مه از ش
ــت  ــت دول ــرل و حاکمی ــارج از کنت ــتان، خ ــیه و گرجس ــی روس ــی نظام ــران اوت 200٨ و رویاروی از بح
مرکــزی گرجســتان قــرار دارنــد کــه در حــال حاضــر بــه عنــوان موجودیــت مســتقل دوفاکتــو )بــدون 
ــتند.  ــوردار هس ــیه برخ ــت روس ــی دول ــادی و نظام ــی، اقتص ــت سیاس ــی( از حمای ــایی بین الملل شناس
ــا و  ــر از آبخازی ــطحی پایین ت ــی )در س ــه طلب ــای تجزی ــی پویش ه ــه 1990 از برخ ــه در ده ــز ک ــا نی ــه آجاری منطق
اوســتیای جنوبــی( برخــوردار بــود، پــس از وقــوع انقــالب رنگــی )گل رز( در ســال 2004، بــا حفــظ خودمختــاری بــه 
ــرار گرفــت و در حــال حاضــر مشــکل خاصــی  ــت مرکــزی گرجســتان ق صــورت مســالمت آمیز تحــت حاکمیــت دول
از ایــن ناحیــه مشــاهده نمی شــود. نقشــه زیــر گویــای موقعیــت جغرافیایــی جمهــوری گرجســتان و مناطــق آبخازیــا، 
ــن کشــور مشــخص شــده اند.   ــی نقشــه ای ــگ اصل ــاوت از رن ــا رنگــی متف ــا اســت کــه ب ــی و آجاری اوســتیای جنوب

موقعیت جغرافیایی جمهوری گرجستان و مناطق آبخازیا، اوستیای جنوبی و آجاریا 

نظــام اجتماعــی گرجســتان نیــز از ویژگی هــای مهمــی برخــوردار اســت. جمعیــت گرجســتان طبــق آمــار ســال 
ــن  ــخ بســیار که ــه واســطه تاری ــن کشــور ب ــی ای ــر اســت.2 نظــام اجتماع ــزار و 650 نف ــون و 905 ه 2018 ، 3 میلی
قــوم گرجــی از انســجام بســیار باالیــی برخــوردار اســت و فرهنــگ و آداب و رســوم خــاص قــوم گرجــی، زبــان، خــط 
و الفبــای گرجــی، مســیحیت ارتدوکــس، وجــود قــوم اکثریــت گرجــی )حــدود 86 درصــد( در کنــار ســایر اقــوام آذری، 

1 . کتاب سبز گرجستان، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1388، صص -50 51. 
2. Georgia Population, Worldometers, Available from: http://www.worldometers.info/world-population/georgia-pop-
ulation/ 
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ارمنــی، روســی، کــرد و ایــزدی و نیــز ســایر ادیــان الهــی نظیــر اســالم و یهــود ســاختار اصلــی نظــام اجتماعــی ایــن 
کشــور را تشــکیل می دهــد. اکثریــت مــردم گرجســتان، )حــدوداً ٪70(، مســیحی بــوده و پیــرو کلیســای ارتودوکــس 
ــی  ــع دین ــچ مرج ــر نظــر هی ــه کلیســای مســتقلی اســت و زی ــی( هســتند ک گرجســتان )مســیحی ارتودوکــس گرج
ــه  ــل از ب ــه قب ــتند ک ــی هس ــوم و ملت ــن ق ــه دومی ــس از ارامن ــا پ ــت. گرجی ه ــیحیت نیس ــان مس در جه
ــن  ــه همی ــد و ب ــیحیت گرویدن ــن مس ــه آیی ــوری روم در 350  ب ــیحیت در امپراط ــمیت یافتن مس رس
دلیــل مســیحیت ارتدوکــس از جایــگاه و نفــوذ بســیار باالیــی در جامعــه گرجســتان برخــوردار اســت 
ــب کوچــک در پرچــم گرجســتان  ــب ســرخ و چهــار صلی ــوان وجــود یــک صلی ــد آن را می ت ــه برآین ک
ــج  ــوان مشــاهده نمــود. ایــن پن ــر کشــور مســیحی جهــان می ت ــر آن در کمت مشــاهده نمــود کــه نظی

صلیــب حکایــت از پنــج زخــم حضــرت عیســی مســیح )ع( دارد. 

پرچم ملی جمهوری گرجستان با پنج صلیب به نشانه پنج زخم حضرت عیسی مسیح )ع(

بعــد از ارتودوکس هــای گرجــی، اســالم در گرجســتان بــه عنــوان بزرگ تریــن اقلیــت دینــی ایــن کشــور محســوب 
ــنی  ــلمانان س ــوان مس ــا عن ــروه اول ب ــه گ ــد ک ــده تشــکیل می دهن ــروه عم ــتان را دو گ ــلمانان گرجس ــود. مس می ش
ــتان  ــای گرجس ــًا آذربایجانی ه ــه عمدت ــیعه ک ــلمانان ش ــروه دوم مس ــتند، وگ ــده هس ــا پراکن ــه آجاری ــی در منطق حنف
می باشــند و در امتــداد مرزهــای ایــن کشــور بــا جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان بــه ویــژه شــهر مارنئولــی متمرکــز 

شــده اند. 
نظــام سیاســی گرجســتان یــک نظــام دموکراتیــک و ســکوالر )جدایــی دیــن از سیاســت( اســت کــه رئیــس 
جمهــور، نخســت وزیر، پارلمــان و بخــش قضایــی ارکان اصلــی آن را تشــکیل می دهــد. از ابتــدای اســتقالل گرجســتان 
در ســال 1991 تــا ســال 2013 ســاختار سیاســی ایــن کشــور مبتنــی بــر نظــام ریاســتی بــه محوریــت رئیــس جمهــور 
ــواردنادزه )1995- 2003(  ــاخوردیا )1991- 1992(، ادوارد ش ــاد گامس ــوری زوی ــت جمه ــه دوران ریاس ــت ک ــوده اس ب
ــال  ــالب رنگــی )گل رز( در س ــوع انق ــه وق ــه ب ــا توج ــود. ب ــامل می ش ــویلی )2003- 2013( را ش ــل ساکاش و میخائی
2003 کــه مهم تریــن تحــول سیاســی گرجســتاِن پــس از اســتقالل بــه شــمار مــی رود، در راســتای توســعه دموکراســی 
و تقویــت احــزاب سیاســی، اصالحــات قانــون اساســی در ســال 2010 بــه تصویــب رســید کــه بــه موجــب آن نظــام 
ریاســتی )بــه محوریــت رئیــس جمهــور( بــه نظــام نیمــه ریاســتی )محوریــت پارلمــان و نخســت وزیر و نقــش کمتــر 
ــارات رئیس جمهــور به شــدت کاســته شــد؛ نقــش پارلمــان  ــد، از اختی ــت. در ســاختار جدی ــر یاف رئیــس جمهــور( تغیی
ــی  ــاختار سیاس ــا س ــت. ام ــار گرف ــت را در اختی ــی حکوم ــای واقع ــت وزیر اهرم ه ــت و نخس ــش یاف ــس( افزای )مجل
ــدای شــکل گیری نظــام  ــود، در ابت ــه کــرده ب گرجســتان کــه بیــش از یــک دهــه ســاختار سیاســی ریاســتی را تجرب
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ــه تدریــج ایــن  ــود1 کــه ب ــا چالــش و اختــالف میــان رئیــس جمهــور و نخســت وزیری مواجــه شــده ب نیمه ریاســتی ب
موضــوع بــه حالــت متعــادل و متوازنــی رســید. گئورگــی مارْگِوالْشــویلی )2013 تــا 2017( و خانــم ســالومه زورابیشــویلی 
کــه در انتخابــات اخیــر گرجســتان 28 نوامبــر  2018 )7 آذر( بــه عنــوان رئیــس جمهــور گرجســتان انتخــاب شــد، دو 
ــون  ــه در قان ــی ک ــه موجــب اصالحات ــد. ب ــه شــمار می رون ــن کشــور در ســاختار نیمــه ریاســتی ب رئیــس جمهــور ای
ــن  ــوری 2018، آخری ــت جمه ــات راس ــه انتخاب ــد ک ــرر ش ــت، مق ــورت گرف ــال 2017 ص ــتان در س ــی گرجس اساس
انتخابــات ریاســت جمهــوری گرجســتان بــر اســاس رای مســتقیم مردمــی باشــد و بــا افزایــش مــدت زمــان ریاســت 
جمهــوری از پنــج ســال بــه شــش ســال، انتخابــات بعــدی )2024( توســط 300 نفــر از هیئت هــای انتخاباتــی )مشــابه 
ــادزه  ــوکا باخت ــال حاضــر، مام ــرد.2 در ح ــر مســتقیم صــورت گی ــه صــورت غی ــکا( ب ــج آمری ــرال کال ــای الکت هیئت ه
ــاختار  ــر س ــه تغیی ــه ب ــا توج ــه ب ــده دارد ک ــر عه ــون( مســئولیت نخســت وزیری گرجســتان را ب )جــوالی 2018 تاکن

سیاســی گرجســتان بــه نیمــه ریاســتی از نقــش مهمــی در مدیریــت ایــن کشــور برخــوردار اســت. 
وقــوع انقــالب رنگــی )گل رز( در ســال 2003، موجــب حاکمیــت جریان هــای غرب گــرا و مخالــف و منتقــد روســیه 
بــه رهبــری میخائیــل ساکاشــویلی در ایــن کشــور شــد و بــا توجــه بــه مداخلــه نظامــی روســیه در مناطــق آبخازیــا و 
اوســتیای جنوبــی در اوت 2008 و شناســایی اســتقالل ایــن دو منطقــه از ســوی مســکو کــه عمــاًل بــه جدایــی بیــش 
از 20 درصــد از خــاک گرجســتان از حاکمیــت ایــن کشــور منجــر شــد، جریان هــای غرب گــرا و ضدروســی در صحنــه 
سیاســت گرجســتان بیــش از پیــش تقویــت شــد و لــذا پــس از پایــان دو دوره ریاســت جمهــوری ساکاشــویلی در ســال 
2013 و بــه قــدرت رســیدن گئورگــی مارْگِوالْشــویلی و نخســت وزیرانی کــه از حــزب مخالــف نیــز بوده انــد، تغییــری 
در ایــن رویکــرد در صحنــه سیاســی گرجســتان ایجــاد نشــده اســت و بــه نظــر می رســد ایــن رونــد در دوره ریاســت 

جمهــوری جدیــد ایــن کشــور، خانــم ســالومه زورابیشــویلی نیــز ادامــه پیــدا کنــد.3 
ــوروی و  ــز سوسیالیســتی دوران ش ــاختار اقتصــادی متمرک ــور از س ــا عب ــز ب ــتان نی ــادی گرجس ــام اقتص    نظ
ــوه و  ــت، رش ــاد، ران ــاالی فس ــطح ب ــی و س ــای داخل ــوع جنگ ه ــطه وق ــه واس ــه ب ــترده ای ک ــیار گس ــکالت بس مش
شــبکه الیگارشــی و مافیایــی در دهــه 1990 داشــت، پــس از وقــوع انقــالب گل رز در ســال 2003 توانســت 
بــه ســرعت بــه ســمت یــک ســاختار اقتصــاد بــازار آزاد بــه محوریــت بخــش خصوصــی و در تعامــل 
ــه  ــز اتحادی ــی و نی ــوان یکــی از اعضــای ســازمان تجــارت جهان ــه عن ــی ب ــا اقتصــاد جهان گســترده ب
ــفافیت و  ــی از ش ــطح باالی ــه س ــت یابی ب ــن دس ــتان ضم ــاد گرجس ــتا، اقتص ــن راس ــد. در ای ــت کن ــا حرک اروپ
ــد و  ــذب نمای ــا ج ــه اروپ ــوی اتحادی ــژه از س ــه وی ــترده ای را ب ــی گس ــرمایه گذاری خارج ــت س ــری، توانس رقابت پذی
در بخش هایــی ماننــد خدمــات، گردشــگری و توســعه خطــوط ریلــی و ارتباطــی و توســعه بنــادر پوتــی و باتومــی در 

1 . در نتیجــه ایــن اختالفــات حتــی گاهــی اوقــات کار بــه جایــی می رســید کــه صحنه هــای جالبــی در عرصــۀ سیاســت خارجــی گرجســتان پیــش 
مــی آورد. بــرای مثــال، در ســال 2014 ، نخســت وزیر و رئیس جمهــور گرجســتان بــا هــم رهســپار اجــالس مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد 
ــداد.  ــه ســفر رئیس جمهــور مارگــو الشــویلی صــورت ن ــوط ب ــکا اقدامــی در جهــت امــور مرب ــان، ســفیر گرجســتان در امری شــدند. در ایــن می
ــه نخســت وزیر می بایســت در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل ســخنرانی می کــرد.  ــود رئیس جمهــور و ن در حالــی کــه مارگوالشــویلی معتقــد ب
ــران و  ــات ای ــه مطالع ــات ریاســت جمهــوری گرجســتان«، موسس ــن دوره انتخاب ــج هفتمی ــد و نتای ــر فراین ــی ب ــی کوزه گــر کالجــی، » تامل 2 . ول

ــراس(، 14 آذر 1397.  ــیا )ای اوراس

3 . ســالومه زورابیشــویلی66 ســاله، رئیــس جدیــد گرجســتان، از خانــوده ای گرجــی و متولــد پاریــس اســت و چنــد ســالی در اســتخدام وزارت 
خارجــه فرانســه بــود و حتــی در مقطعــی ســفیر ایــن کشــور در گرجســتان بــود و در دوره ریاســت جمهــوری میخائیــل ساکاشــویلی نیــز بــه عنــوان 

وزیــر خارجــه گرجســتان )20 مــارس 2004 تــا 19 اکتبــر 2005( فعالیــت می کــرد. 
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دریــای ســیاه بــه موفقیت هــای قابــل توجهــی نیــز دســت یابــد. بــه عنــوان مثــال، در ســال 2017 در مجمــوع 7 
میلیــون و 55٤ هــزار و 93٦ توریســت خارجــی بــه گرجســتان ســفر کرده انــد کــه ایــن رقــم بیــش از 
دو برابــر جمعیــت  3 میلیــون و 905 هــزار و ٦50 نفــری گرجســتان اســت و از ایــن محــل، دو میلیــارد و 
700 میلیــون دالر درآمــد نصیــب گرجســتان شــده اســت کــه 584 میلیــون دالر از ســال 2016 بیشــتر بــود. هدفگــذاری 
دولــت گرجســتان بــرای 2018 جــذب 9 میلیــون گردشــگر اســت. بــا ایــن وجــود، نقطــه ضعــف اصلــی نظــام اقتصــادی 
ــش  ــا پی ــی( اســت. ت ــه طــور مشــخص گاز طبیع ــرژی )ب ــه واردات ان ــن کشــور ب گرجســتان، وابســتگی شــدید ای
ــه  ــژه در زمین ــه وی ــتان ب ــرژی گرجس ــاری ان ــی و انحص ــر اصل ــیه بازیگ ــران اوت 200٨ ، روس از بح
ــوری  ــور، جمه ــط دو کش ــع رواب ــران و قط ــن بح ــس از ای ــا پ ــت. ام ــی رف ــمار م ــه ش ــادرات گاز ب ص
آذربایجــان عمــاًل جایگزیــن روســیه شــده اســت و در حــال حاضــر عمــاًل بیــش از 90 درصــد گاز مــورد 
ــرآب در گرجســتان  ــه واســطه وجــود دریاچه هــا و رودخانه هــای پ ــد ب ــد. هرچن ــن می کن ــاز گرجســتان را تامی نی
کــه حــدود 8 هــزار رودخانــه تخمیــن زده می شــود، ایــن کشــور از ظرفیــت بســیار مناســبی بــرای  نیروگاه هــای بــرق 
ــا ســرمایه گذاری گســترده درصــدد توســعه  ــت گرجســتان ب ــر، دول ــذا طــی ســال های اخی ــوردار اســت و ل ــی برخ آب
ســدها و نیروگاه هــای بــرق آبــی برآمــده اســت تــا ضمــن تامیــن نیــاز داخلــی و کاهــش وابســتگی بــه گاز وارداتــی، 

زمینــه صــادرات بــرق بــه خــارج از کشــور را نیــز فراهــم کنــد. 
نظــام دفاعــی- امنیتــی گرجســتان بــه واســطه تحــوالت سیاســی پــس از وقــوع انقــالب رنگــی )گل رز( در 
ســال 2003  و نیــز مداخلــه نظامــی کــه از جانــب روســیه در مناطــق آبخازیــا و اوســتیای جنوبــی در بحــران اوت 2008  
صــورت گرفــت، بــه صــورت جــدی و همــه جانبــه ای در حــال نزدیــک شــدن بــه اســتانداردهای غربــی مــورد نظــر 
ســازمان امنیــت و همــکاری اروپــا و نیــز پیمــان آتالنتیــک شــمالی )ناتــو( اســت و در واقــع، عضویــت در پیمــان 
ــن  ــود. مهم تری ــوب می ش ــتان محس ــی گرجس ــی- امنیت ــام دفاع ــی نظ ــردی و اصل ــدف راهب ــو، ه نات
چالــش و مســئله دفاعــی- امنیتــی گرجســتان نیــز تجزیــه طلبــی و اســتقالل دوفاکتــو دو منطقــه آبخازیا 
ــه نظامــی روســیه، عمــاًل ایــن دو  ــی اســت کــه پــس از بحــران اوت 200٨ و مداخل و اوســتیای جنوب
منطقــه )معــادل 20 درصــد خــاک گرجســتان( از حاکمیــت ایــن کشــور خــارج شــده اســت. روســیه بــا 
اســتقرار نیروهــای مرزبانــی و احــداث دو پایــگاه نظامــی در آبخازیــا و اوســتیای جنوبــی، مانــع و ســدی جــدی را بــرای 
بازگردانــدن ایــن مناطــق بــه حاکمیــت گرجســتان ایجــاد کــرده اســت. در حــال حاضــر در نزدیــک تریــن فاصلــه از 
مــرز اوســتیای جنوبــی بــه تفلیــس، نیروهــای نظامــی و مرزبانــی ارتــش روســیه در 45 کیلومتــری پایتخــت گرجســتان 
ــًاً  ــا توجــه بــه واقعیت هــای موجــود، امــکان بازگشــت ایــن مناطــق بــه حاکمیــت گرجســتان تقریب حضــور دارنــد و ب

ــه نظــر می رســد.  ــر ممکــن ب غی
سیاســت خارجــی گرجســتان نیــز هــم ســو بــا سیاســت های اقتصــادی و دفاعــی- امنیتــی ایــن کشــور پــس 
از وقــوع انقــالب رنگــی )گل رز( در ســال 2003، بــه صــورت قابــل توجهــی بــه ســمت غــرب گرایــش 
ــت  ــردی دول ــوان دو هــدف راهب ــه عن ــا ب ــه اروپ ــو و اتحادی ــدا کــرده اســت و الحــاق در پیمــان نات پی
ــار رفتــن میخائیــل ساکاشــویلی از  ــا وجــود کن ــل، ب ــه همیــن دلی گرجســتان تعریــف شــده اســت و ب
قــدرت در ســال 2013 نیــز تغییــری در ایــن رویکــرد کالن نظــام سیاســی گرجســتان ایجــاد نشــده 
ــار پرچــم  ــس، پرچــم گرجســتان در کن ــه شــهر تفلی ــف گرجســتان از جمل ــاط شــهرهای مختل ــت و در همــه نق اس
اتحادیــه اروپــا بــه اهتــزاز درآمــده اســت و از ژانویــه 2017 نیــز شــهروندان گرجســتان می تواننــد بــدون دریافــت ویــزا 
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بــه کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا ســفر کننــد. متعاقــب بحــران اوت 2008، روابــط دیپلماتیــک گرجســتان و روســیه 
ــیه و  ــع روس ــظ مناف ــوان حاف ــه عن ــس و مســکو ب ــفارت ســوئیس در تفلی ــه دارد و س ــان ادام ــه همچن قطــع شــد ک
گرجســتان فعالیــت می کنــد. بــا ایــن وجــود، روابــط دو کشــور در ســایر حوزه هــا بــه ویــژه حــوزه اقتصــادی، تجــاری و 
گردشــگری قطــع نیســت. تاکنــون عــالوه بــر فدراســیون روســیه، چهــار کشــور نائــورو )کشــور جزیــره ای 
و کوچــک در منطقــه میکرونــزی قــاره اقیانوســیه(، نیکاراگوئــه، ونزئــالء و ســوریه اقــدام بــه شناســایی 
اســتقالل مناطــق آبخازیــا و اوســتیای جنوبــی نمودنــد کــه بــه همیــن دلیــل دولــت گرجســتان اقــدام 

بــه قطــع مناســبات دیپلماتیــک بــا ایــن کشــورها نمــوده اســت. 

وضعیت گرجستان قبل و بعد از اصالحات سیاسی و اقتصادی 

جمهــوری گرجســتان کــه بــه عنــوان یکــی از جمهوری هــای پانــزده گانــه اتحــاد جماهیــر شــوروی زمانــی که در ســال 
1991  بــه اســتقالل سیاســی دســت یافــت، وارث یــک نظــام توتالیتــر سیاســی و امنیتــی بــا اقتصــاد بــه شــدت دولتــی، 
متمرکــز و دســتوری گردیــد. در فراینــد گــذار از نظــام سیاســی اقتدارگــرای کمونیســتی بــه نظــام لیبــرال دموکراســی و 
نیــز از اقتصــاد متمرکــز سوسیالیســتی بــه اقتصــاد بــازار آزاد، ایــن جمهــوری بــه ماننــد ســایر جمهوری هــای شــوروی 
ســابق دچــار آشــفتگی و نابســامانی فراوانــی گردیــد کــه گســترش فســاد اقتصــادی، شــکل گیری شــبکه های جدیــد و 
قدرتمنــد رانــت و الیگارشــی در بخش هــای مختلــف و فســاد گســترده در فراینــد    خصوصی ســازی نهادهــا و مراکــز 
ــه  ــج و پیامدهــای مهــم منفــی آن ب ــه نتای ــه شــرکت ها، بانک هــا و کارخانه هــا از جمل دولتــی دوران شــوروی از جمل
شــمار می رفــت. ایــن رونــد از ســال 1991  تــا 2003  بــر فضــای سیاســی و اقتصــادی گرجســتان بــود، امــا پــس از  
وقــوع انقــالب رنگــی )گل ُرز( در ایــن مقطــع و بــه قــدرت رســیدن میخائیــل ساکاشــویلی، مبــارزه فراگیــر بــا فســاد 
اقتصــادی و اداری و انجــام اصالحــات گســترده سیاســی و اقتصــادی موجــب شــد شــرایط ایــن کشــور کامــاًل تغییــر 
کنــد. لــذا بــا مطالعــه و تطبیــق وضعیــت گرجســتان قبــل و بعــد از اصالحــات سیاســی و اقتصــادی )2003 ( می تــوان 

بــه شــناخت و درک بهتــری از تحــوالت صــورت گرفتــه در ایــن کشــور منطقــه قفقــاز رســید.    

سطح باالی فساد، رانت و رشوه در گرجستاِن دوران ادوارد شواردنادزه )1995- 2003(

ــه  ــاد گامســاخوردیا ب ــوری گرجســتان در ســال 1991 ، زوی ــر شــوروی و اســتقالل جمه ــا فروپاشــی اتحــاد جماهی ب
ــکار  ــای آش ــا( و جهت گیری ه ــرای گرجی ه ــتان ب ــعار گرجس ــدید )ش ــه ش ــای ملی گرایان ــا گرایش ه ــردی ب ــوان ف عن
ضــد روســی بــه قــدرت رســید کــه از جملــه نتایــج آن وقــوع جنــگ داخلــی بیــن دولــت مرکــزی و مناطــق آبخازیــا 
ــع، گرجســتان در  ــال داشــت. در واق ــه دنب ــی را ب ــی فراوان ــه خســارت های انســانی و مال ــود ک ــی ب ــتیای جنوب و اوس
ســال 1991  بــه اســتقالل دســت یافــت، امــا در عمــل یــک دولــت نــاکام )کشــور فروپاشــیده(1 بــود؛ کشــوری کــه بــه 

ــری از آن را نداشــت.2  ــا توانایــی و امــکان بهره گی ــود ام اســتقالل رســیده ب
در چنیــن شــرایطی در ســال 1993 ، ادوارد شــواردنادزه، وزیــر خارجــه ســابق شــوروی بــا کنــار زدن گامســاخوردیا بــه 
قــدرت رســید و کوشــش نمــود بــه جنــگ و درگیــری در ایــن مناطــق پایــان دهــد. بــا اســتقرار نیروهــای حافــظ صلــح 
روســی در مناطــق مــرزی آبخازیــا و اوســتیای جنوبــی، شــواردنادزه توانســت وضعیــت »نــه جنــگ، نــه صلــح«3 را بــر 
ایــن مناطــق حاکــم ســازد. امــا پیامدهــای خســارت بــار جنــگ داخلــی بــه مــوازات میــراث اقتصــاد دســتوری، متمرکــز 

1 . failed state
2. E. Kvanchilashvili, “We Have No Choice”, Article in the Newspaper “Tabula”, 29March, 2012. 
3. No Peace, No War
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ــا  و دولتــی دوران شــوروی و عــدم جــذب ســرمایه گذاری خارجــی موجــب شــد اقتصــاد گرجســتان در دهــه 1990 ب
شــرایط بســیار شــکننده و دشــواری مواجــه شــود کــه مســائلی ماننــد تــورم بــاال، بیــکاری گســترده و مهاجــرت و فســاد 

اقتصــادی و اداری از جملــه نتایــج مهــم آن بــه شــمار می رفــت. 
ــا  ــژه کالنتری ه ــه وی ــی، فســاد گســترده و سیســتماتیک در دادگاه، ادارات پلیــس ب ــن فضای  در چنی
ــی  ــای دولت ــایر ادارات و نهاده ــر از س ــرگ بیش ت ــهرداری و گم ــی، ش ــی و رانندگ ــس راهنمای و پلی
گرجســتان در ایــن مقطــع محســوس بــود و مامــوران گرجــی یکــی از فاســدترین مامــوران و کارکنــان 
دولتــی در ســطح دنیــا شــناخته می شــدند و پلیــس گرجســتان عــالوه بــر دریافــت رشــوه، خــود هدایــت 
ــر عهــده  ــی را ب ــواد مخــدر، قاچــاق انســان و ســایر شــبکه های مافیای ــا و باندهــای قاچــاق م گروه ه
ــر  ــوه امکان پذی ــت رش ــدون پرداخ ــی ب ــز در ادارات دولت ــی نی ــهروندان گرج ــور اداری ش ــت. ام داش
نبــود. بنــا بــه گــزارش بانــک جهانــی، در ایــن مقطــع خزانــه ملــی بــرای رهبــران سیاســی و اطرافیــان آن هــا در حکــم 
ــت  ــوروی در مالکی ــر ش ــاد جماهی ــه در دوران اتح ــی ک ــرکت ها و زمین های ــی ش ــود و تمام ــول«1 ب ــت پ ــک »پاک ی
دولــت بــود، تحــت تملــک آن هــا قــرار گرفــت.2 همچنیــن، بــا توجــه بــه وقــوع جنــگ داخلــی در داخــل گرجســتان 
در ابتــدای دهــه 1990 )تقابــل دولــت مرکــزی بــا مناطــق جدایی طلــب آبخازیــا و اوســتیای جنوبــی(، جنــگ قره بــاغ 
بیــن ارمنســتان و آذربایجــان و جنــگ چچــن در قفقــاز شــمالی کــه در مجــاورت مرزهــای گرجســتان روی داد، قاچــاق 

کاال، انســان و اســلحه نیــز در ســطح بســیار گســترده ای در گرجســتاِن دوران ادوارد شــواردنادزه رواج داشــت. 
»دزدی تحــت لــوای قانــون«3 نیــز یکــی دیگــر از مشــکالت گرجســتان در ایــن مقطــع بــود. افــرادی بودنــد کــه 
ــا  ــتند. آن ه ــرام می گذاش ــز احت ــون«4 نی ــت قان ــه »حاکمی ــال ب ــن ح ــا در عی ــتند ام ــان را داش ــاص خودش ــون خ قان
افــرادی بودنــد کــه آگاهــی خوبــی از قانــون اساســی داشــتند، از ســطح آموزشــی و تحصیلــی مناســبی برخــوردار بودنــد 
و بــه همیــن دلیــل می توانســتند بــدون بــه جاگذاشــتن هیــچ مدرکــی، مرتکــب جــرم شــوند. آن هــا از نــوع خاصــی از 
انحصــار در حکومــت برخــوردار بودنــد کــه مــورد توجــه مقامــات دوران شــوروی بــود. امــا بــا ایــن تفــاوت کــه پــس 
از فروپاشــی شــوروی، »دزدی تحــت لــوای قانــون« معنــی و مفهــوم قدیمــی خــود را از دســت داد و وارد حوزه هــای 

خطرنــاک بــه مراتــب بیشــتری شــد.5    
بــه  دلیــل وجــود چنیــن شــرایطی بــود کــه درآمد ســرانه گرجســتان در ایــن بــازه زمانــی تقریبــًاً ثابــت مانــد. عمــده 
اقتصاددانــان علت خواب اقتصــادی گرجســتان در ایــن دوره را بــه دو عامــل »ســردرگمی بعــد از اســتقالل« و »فضــای 
ــوروی  ــر ش ــادی جماهی ــای اقتص ــا برنامه ه ــود را ب ــا خ ــه دهه ه ــتان ک ــد. گرجس ــبت می دهن ــی« نس ــی دولت رانت
منطبــق کــرده بــود بعــد از اســتقالل خــود را در یــک ســردرگمی و بــرزخ پیــدا کــرد؛ به طوری کــه اســتراتژی صریــح و 
روشــنی بــرای مدیریــت اقتصــاد در بیــن سیاســت گذاران ایــن کشــور وجــود نداشــت. بعــد از اســتقالل سیاســت گذاران 
گرجســتانی بــا ســوال هایی مواجــه شــدند کــه قبــاًل تجربــه پاســخ بــه آن را نداشــتند. ســوال هایی ماننــد چــه چیــزی 
تولیــد کنیــم؟ چطــور تولیــد کنیــم؟ و چــه کســی تولیــد کنــد؟ از جملــه ســوال هایی بــود کــه اقتصــاد گرجســتان را بــا 
یــک ســردرگمی مواجــه کــرد. بســیاری از شــرکت های محلــی کــه تحــت پرچــم شــوروی فعالیــت می کردنــد بعــد از 

1. pocket money
2. The World Bank , “Fighting Corruption in Public Services, Chronicling Georgian’s Reforms”. International Bank for Re-
construction and Development/ International Development. Washington DC, 21012. 
3 . Thieves-in–law
4 . rule of law 
5 . Natia Lortkipanidze, Anti-corruption Reforms in Georgia, Thesis submitted to the Graduate Faculty in Partial Fulfillment 
of the Requirements for the Degree of Master of Arts, Ragnar Uurkse School of Innovation and Governance, June 2014, p. 20.



مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اداری در جمهوری گرجستان

22

ــه چاپ پول شــد  ــدون سیســتم مالیاتــی جامــع، دولت مجبــور ب ــد. ب اســتقالل در مالکیت دولت ســرگردان شــده بودن
ــای  ــل شــوک ســمت عرضــه و کنترل ه ــود. به دلی ــرده ب ــی فراهــم ک ــای پیاپ ــر تورم ه ــرای اب ــه را ب ــود زمین ــه خ ک
ــی و  ــت های کنترل ــود. سیاس ــده ب ــم ش ــات ک ــا و خدم ــیاری از کااله ــی و بس ــوخت، مواد غذای ــه س ــی، عرض قیمت
دســتوری ســنگین خــود زمینــه را بــرای گســترش رانــت و فســاد در اقتصــاد ایجــاد کــرده بــود. رانتــی کــه منشــا آن از 
ــا پیــش از ســال 2003  )قبــل از وقــوع انقــالب گل  دولتمــردان و سیاســت گذاران ایــن کشــور نشــات می گرفــت.1 ت
رز( تنهــا تغییــرات مهــم در زمینــه مبــارزه بــا فســاد بــه تصویــب »قانــون شــفافیت بــرای نهادهــای عمومــی« در ســال 

2001 محــدود می شــد کــه البتــه قــدم اجرایــی چندانــی نیــز بــرای اجــرای آن برداشــته نشــد.
مجمــوع ایــن شــرایط موجــب شــد جمهــوری گرجســتان در مقطــع دهــه 1990 و  ســال های ابتدایــی 
ــی در دوران ریاســت جمهــوری ادوارد شــواردنادزه )1995- 2003( یکــی از  قــرن بیســت و یکــم یعن
باالتریــن ســطوح فســاد اقتصــادی را در ســطح جهــان داشــته باشــد. بــه عنــوان مثــال، در ســال 2000 
گرجســتان در میــان 102 کشــور مــورد بررســی از لحــاظ شــاخص ادراک فســاد بــا نمــره 4/ 2 از 10، در رده هشــتاد و 
پنجــم واقــع  شــده بــود. در ســال 2003 )مقطــع وقــوع انقــالب گل رز( بیــش از 2/55 درصــد از پاســخ دهنــدگان بــه 
یــک تحقیــق پیمایشــی، افزایــش انتظــار افزایــش ســطح فســاد در گرجســتان را داشــتند.2 یــک ســال پــس از برکنــاری 
شــواردنادزه از قــدرت یعنــی ســال 2004 نیــز طبــق آمــار ســازمان شــفافیت بین المللــی، گرجســتان از رتبــه 133 در 
زمینــه فســاد و شــفافیت اقتصــادی در بیــن 175 کشــور جهــان برخــوردار بــود کــه جایــگاه بســیار نامناســبی بــه شــمار 
می رفــت. بــه همیــن دلیــل مجلــه معتبــر سیاســت خارجــی3 از گرجســتان بــه عنــوان باالتریــن ســطح برخــورداری از 

فســاد در اوراســیا نــام ببــرد.4 

انقالب گل ُرز و فرایند گذار و مقابله با فساد اقتصادی )2003 تا 2005(  

ــای  ــالف  انقالب ه ــه برخ ــت ک ــترده اس ــونت گس ــدون خش ــی ب ــی و اجتماع ــول سیاس ــی تح ــی5 نوع ــالب رنگ انق
ــه  ــد زمین ــه قــدرت رســیدن نخبــگان جدی ــا ب ــا ب ــن نظــام سیاســی منتهــی نمی شــود ام ــر بنیادی ــه تغیی کالســیک ب
ــرای تحــوالت بنیادینــی در مدیریــت سیاســی کشــور فراهــم می کنــد. انقــالب گل میخــک در پرتقــال در ســال  را ب
1974، انقــالب مخملــی در چکســلواکی در ســال 1989، انقــالب رنگــی در صربســتان در ســال 1999، انقــالب گل رز 
در گرجســتان در ســال 2003، انقــالب نارنجــی در اوکرایــن در ســال 2004 و انقــالب اللــه ای در قرقیزســتان در ســال 
ــد.  ــمار می رون ــه ش ــته ب ــه گذش ــد ده ــی در چن ــای رنگ ــه انقالب ه ــوم ب ــوالت موس ــن تح ــه مهم تری 2005 از جمل
ــی،  ــای اساس ــر و آزادی ه ــوق بش ــه حق ــرام ب ــات آزاد، احت ــی، انتخاب ــر دموکراس ــی نظی ــات سیاس ــر مطالب ــالوه ب ع
ــه  ــده ب ــاد ش ــورهای ی ــی در کش ــای رنگ ــوع انقالب ه ــل وق ــن دالی ــی از اصلی تری ــادی یک ــد اقتص ــوع مفاس موض
شــمار مــی رود و انقــالب گل رز گرجســتان نیــز تــا حــد بســیار زیــادی تحــت تاثیــر همیــن موضــوع شــکل گرفــت 
کــه فضــای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی ایــن کشــور را وارد مرحلــه جدیــد و متفاوتــی کــرد کــه در ایــن بخــش بــه 

ــود.  ــاره می ش ــوارد آن اش ــن م مهم تری

1 . »سه مرحله ای که گرجستان را به اوج برد؛ الگوی خروج از برزخ اقتصاد«، دنیای اقتصاد، 9 مهر 1397. 
2 . Tamuna Karosanidze, NATIONAL ANTI-CORRUPTION STRATEGY AND ACTION PLAN: ELABORATION AND 
IMPLEMENTATION, Anti-Corruption Resource Center, 2005, p. 1. 
3 . Foreign Policy
4 . Christopher Berglund, and  Johan Engvall, “How Georgia Stamped Out Corruption on Campus”. Foreign Policy,  September 
2013 ,3. 
5 . Colour revolution
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1- مقابله با فساد؛ مطالبه مردم از رهبران جدید گرجستان 
ــاد  ــی در ایج ــیار مهم ــش بس ــواردنادزه نق ــوری ادوارد ش ــت جمه ــده در دوران ریاس ــه ش ــیتماتیک و نهادین ــاد س فس
نارضایتــی و شــکل گیری انقــالب گل رز در ســال 2003  داشــت.1 بــه همیــن دلیــل، پــس از وقــوع انقــالب گل رز و 
روی کارآمــدن میخائیــل ساکاشــویلی در پاســخ بــه یکــی از مهم تریــن مطالبــات مــردم گرجســتان، مقابلــه بــا فســاد 
اقتصــادی و اداری در دســتور کار دولــت جدیــد قــرار گرفــت. شــعار اصلــی حــزب جنبــش ملــی متحــد2 کــه در ســال 
2001  تاســیس شــد و ساکاشــویلی رهبــری آن را بــر عهــده داشــت، »گرجســتان بــدون فســاد«3 بــود. ساکاشــویلی 
در جریــان انقــالب گل رز بــه مــردم گرجســتان وعــده ریشــه کنــی فســاد، رشــد اقتصــادی، کاهــش ســطح جرایــم، 
ــود  ــکاری و بهب ــاخص بی ــش ش ــکار، کاه ــات گناه ــازات مقام ــه، مج ــه از بودج ــرقت رفت ــه س ــای ب ــت پول ه بازگش
ــارکت  ــا مش ــوب4 ب ــی مطل ــای حکمران ــر مبن ــک را ب ــوری دموکراتی ــه کش ــول داد ک ــده داد. او ق ــتمزدها را وع دس

شــهروندان، فرایندهــای شــفاف و پاســخگو بــه مــردم بنــا کنــد.5 
2- اراده دولت و مقامات ارشد سیاسی و قضایی در مقابله با فساد 

ــت و مقامــات ارشــد سیاســی و  مطالعــه تحــوالت گرجســتان در 15 ســال گذشــته حاکــی از آن اســت کــه اراده دول
ــوده اســت. در دیدارهایــی کــه از  قضایــی، عامــل کلیــدی اجــرای موفــق اســتراتژی های ضدفســاد در ایــن کشــور ب
ــش  ــاد، بخ ــات در وزارت اقتص ــرگ و مالی ــور، اداره کل گم ــس در وزارت کش ــتان، اداره کل پلی ــتانی کل گرجس دادس
خدمــات عمومــی وزارت دادگســتری و موسســه غیــر دولتــی شــفافیت بین المللــی گرجســتان صــورت گرفــت، کلیــه 
کارشناســان و مدیــران ایــن نهادهــا بــر عــزم دولــت و مقامــات ارشــد سیاســی و قضایــی تاکیــد داشــتند و بــه طــور 
مشــخص بــر ایــن نکتــه تاکیــد داشــتند کــه بــدون عــزم و اراده سیاســی در ســطوح بــاالی کشــور نمی توانســتند در 
فاصلــه بســیار کوتاهــی بیــش از  دوازده هــزار نیــروی متخلــف پلیــس و قضــات و دادســتان های فاســد و آلــوده بــه 

دریافــت رانــت و رشــوه را اخــراج و نیروهــای جدیــد را جایگزیــن آن هــا ســازند. 
ــه کاهــش دامنه هــای فســاد، نوعــی خوشــبینی  ــه فســاد و عــزم سیاســتمداران گرجســتان ب  برنامــه  تبلیغــات علی
ــش  ــک پژوه ــای ی ــر مبن ــه ب ــی ک ــه نوع ــود آورد ب ــه  وج ــی ب ــاد اجتماع ــاد در آح ــه فس ــش دامن ــه کاه ــبت ب نس
ــن  ــده داشــتند فســاد طــی ســه ســال در ای ــن کشــور عقی ــردم ای ــش از 60 درصــد م دانشــگاهی در ســال 2004 بی
کشــور ریشــه کن  خواهــد شــد. بــر مبنــای ایــن پژوهــش طــی ایــن ســال در حــدود 37 درصــد از مــردم گرجســتان 
رشــوه پرداخــت کرده بودنــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــر مبنــای نظرســنجی ســازمان بین المللــی شــفافیت، در ســال 
2013 تنهــا حــدود 4 درصــد از مــردم ایــن کشــور رشــوه پرداخــت می کردنــد.6 در واقــع، تاثیــر مثبــت رضایت منــدی 
افــکار عمومــی جامعــه گرجســتان از ایــن موضــوع اســت کــه نشــانه عینی بــودن و ملمــوس بــودن مقابلــه بــا فســاد و 
ایجــاد شــفافیت اداری در ایــن کشــور اســت. نتایــج یــک نظرســنجی و پیمایــش اجتماعــی کــه در ســال 2011  انجــام 

1 . هرچنــد تحــوالت اعتراضــی آوریــل و مــی 2018 در ارمنســتان کــه بــه اســتعفای ســرژ سارگســیان و نخســت وزیری نیکــول پاشــینیان انجامیــد 
را نمی تــوان در قالــب انقــالب رنگــی تفســیر کــرد، امــا عامــل فســاد و نارضیاتــی گســترده مــردم از رانــت، رشــوه و فســاد اداری و اقتصــادی از 
جملــه دالیــل اصلــی بــروز اعتراضــات گســترده مردمــی در ایــن کشــور داشــت و بــه همیــن دلیــل، در 9 مــاه گذشــته مقابلــه بــا فســاد و بازداشــت 

مقامــات ارشــد سیاســی و اقتصــادی در دولت هــای گذشــته در در دســتور کار دولــت نیکــول پاشــینیان قــرار گرفتــه اســت.      
2 . United National Movement
3 . Georgia without corruption
4 . good governance
5 . S.Ternali, “What Did Mikheil?” Words and Deeds of United National Movement )2003- 2010(”. Article in New 7 Day, 07 
May, 2010. 

6 .  همان. 
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شــده اســت و نتایــج آن در جــدول زیــر منعکــس شــده اســت، نشــان می دهــد کــه موضــوع فســاد بــا فاصلــه بســیار 
زیــاد پــس از بیــکاری، یکپارچگــی ســرزمینی )وضعیــت مناطــق آبخازیــا و اوســتیای جنوبــی( و فقــر در رتبــه چهــارم 

اهمیــت بــرای مــردم گرجســتان قــرار دارد. 

فساد در رتبه چهارم مسائل حائز اهمیت در افکار عمومی جامعه گرجستان در سال 1102 1

3- سیاست تحمل صفر؛2 برخوردهای قضایی و بازداشت گسترده مقامات فاسد 
در فراینــد گــذاری کــه تقریبــًاً از ســال 2003 تــا ســال 2005  بــه طــول انجامیــد و در راســتای پاســخ بــه مطالبــات 
ــر« از ســوی  ــا فســاد، »سیاســت تحمــل صف ــه ب ــه مقابل ــق شــعارها و وعده هــای داده شــده در زمین ــی و تحق مردم
ــن سیاســت در ســال 2006 در  ــرار گرفــت. ساکاشــویلی در تشــریح ای ــت میخائیــل ساکاشــویلی در دســتور کار ق دول
پارلمــان گرجســتان اظهــار داشــت کــه »مــا تحمــل صفــر می خواهیــم و آن کار می کنــد. ایــن یــک واقعیــت اســت 

ــا از دزدان اســت«.3  ــردن خیابان ه ــاک ک ــا پ ــت م ــد. ماموری ــن سیاســت کار می کن ــه ای ک
ــون سیاســت  ــت در گرجســتان در کان ــبکه الیگارشــی و ران ــات فاســد و ش ــا مقام ــه ب ــورد ســخت و قاطعان    برخ
تحمــل صفــر قــرار داشــت و هــزاران نفــر از وزیــران و مدیــران ســابق، بازرگانــان و ســرمایه داران بــزرگ متهــم بــه 
فســاد، رانــت و انحصــار بازداشــت و روانــه زنــدان شــدند. نهادهــای ناظــر نیــز اقــدام بــه تجســس در مــوارد مشــکوک 
ــر از  ــدود 1000 نف ــا 2010 ح ــال های 2003 ت ــن س ــدام بی ــن اق ــد. در نتیجــه ای ــی کردن ــتگاه دولت ــه فســاد در دس ب
ــرای  ــی5 در ســال 2004 و متعاقــب آن پلیــس مالیاتــی6 ب مقامــات سیاســی ایــن کشــور دســتگیر شــدند.4 پلیــس مال
ــاد در  ــه فس ــم ب ــاخص مته ــای ش ــا چهره ه ــی ب ــی و امنیت ــای قضای ــد و  برخورده ــاد ش ــان ایج ــا متخلف ــورد ب برخ
بخش هــای مختلــف در دســتور کار قــرار گرفــت. اخــراج بیــش از 12 هــزار نیــروی پلیــس، مامــوران امنیتــی قضــات و 
دادســتان هایی متخلفــی کــه ســال ها آلــوده بــه دریافــت رشــوه از مراجعیــن بودنــد و برکنــاری مســئوالن متخلــف و 
افشــای کامــل نــام و تصاویــر آن هــا در رســانه های عمومــی از جملــه مهم تریــن اقداماتــی بــود کــه در فراینــد گــذار 

پــس از وقــوع انقــالب گل رز و در راســتای سیاســت تحمــل صفــر صــورت گرفــت. 

1. Representative opinion polls by the Caucasus Research Resource Centers. 2010 “Caucasus Barometer”. Retrieved from 
http://www.crrccenters.org/caucasusbarometer/
2 . Zero Tolerance
3 . Natia Lortkipanidze, Anti-corruption Reforms in Georgia, Thesis submitted to the Graduate Faculty in Partial Fulfillment 
of the Requirements for the Degree of Master of Arts, Ragnar Uurkse School of Innovation and Governance, June 2014, p. 31.  

 4. » گرجستان چگونه شاگرد اول مبارزه با فساد شد؟ مافیازدایی به سبک گرجی«، دنیای اقتصاد، ٨ آذر ١٣٩٦. 
5 . Financial Police
6 . Tax Police 
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   دیویــد میرســت کــوالوا1 )وزیــر انــرژی(، ســولخان موالشــویلی2 )رئیــس نظــام یکپارچــه ملــی گرجســتان(، بونــدو 
ــازرگان معــروف گرجــی( و ایراکلــی اوکراشــویلی4 )وزیــر دفــاع( از جملــه چهره هــای مطرحــی  شــالیکیانی3 )تاجــر و ب
بودنــد کــه در مرحلــه ســخت و قضایــی مقابلــه بــا فســاد در گرجســتان، بازداشــت و روانــه زنــدان شــدند. در نتیجــه 
اجــرای سیاســت تحمــل صفــر و بازداشــت های گســترده ای کــه صــورت گرفــت، تعــداد زندانیــان گرجســتان در فاصلــه 
ســال های 2003 تــا 2010 بیــش از 300 درصــد رشــد یافــت و بــا توجــه بــه وجــود 539 زندانــی بــه ازای هــر 10 هــزار 

نفــر، گرجســتان رتبــه چهــارم تعــداد زندانــی را در بیــن 216 کشــور جهــان از آن خــود کــرد.5 
4- عدم باورپذیری جامعه از روند مقابله با فساد اقتصادی: رشد اندک شاخص ادراک فساد 

 نکتــه بســیار مهــم، تاثیــر انــدک ایــن اقدمــات در»شــاخص ادراک فســاد« در جامعــه گرجســتان و میزبــان باورپذیــری 
جامعــه در عــزم و اراده واقعــی دولــت بــرای مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی و رانــت در ســال های 2004 و 2005  اســت. 
در حالــی کــه شــاخص ادراک فســاد در ســال 2002  )مقطــع وقــوع انقــالب رنگــی( 3/2 از 10 و رتبــه 124 در ســطح 
ــه 133  ــره 3/2 و رتب ــه نم ــه 136 و در ســال 2005 ب ــه 2 از 10 و رتب ــن شــاخص در ســال 2004  ب ــود، ای ــان ب جه
رســید6 کــه رشــد چندانــی را نشــان نمی دهــد. همچنیــن در در حالــی کــه بیــش از 60 درصــد از پاســخگویان بــه یــک 
پژوهــش پیمایشــی در گرجســتان انتظــار داشــتند کــه ســطح فســاد در کشــور ظــرف ســه ســال آینــده کاهــش یابــد، 

ایــن عــدد در ســال 2005  بــه 22 درصــد کاهــش یافــت.7 
   ایــن امــر گویــای آن اســت کــه جامعــه گرجســتان در مقطــع آغازیــن مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی هنــوز بــه ایــن 
امــر بــاور نداشــته اســت و بــا توجــه بــه فســاد نهادینــه و ســیتماتیک و نیــز اقدامــات نــاکام و بعضــًا صــوری و نمایشــی 
و سیاســی گذشــته در زمینــه مقابلــه بــا فســاد، روندهــای جدیــد مقابلــه بــا فســاد را نیــز در راســتای گذشــته ارزیابــی 
نمــوده اســت.8 ایــن رونــد چنانچــه در بخــش بعــدی خواهیــم دیــد از ســال 2005 بــه بعــد و انجــام اصالحــات گســترده 
اقتصــادی و ایجــاد شــفافیت اداری بــه تدریــج تغییــر کــرد و بــا باورپذیــری جامعــه، ســطح شــاخص ادراک فســاد نیــز 
در جامعــه گرجســتان بــه عــدد بــاالی 5 تــا 6 رســید. بنابرایــن، نمــی تــوان انتظــار داشــت از همــان مراحــل آغازیــن 
مقابلــه بــا فســاد، بدنــه جامعــه و افــکار عمومــی بــا ایــن رونــد همراهــی کاملــی نشــان دهــد و شــاخص ادراک فســاد 
بالفاصلــه تغییــر کنــد. لــذا صبــر و حوصلــه و شــکیبایی و ایجــاد تدریجــی اعتمــاد در جامعــه و باورپذیــر شــدن مقابلــه 
بــا فســاد از جملــه ضروریاتــی اســت کــه موجــب خواهــش شــد بــه تدریــج شــاخص ادراک فســاد در یــک کشــور بــه 

مــرور زمــان تغییــر پیــدا کنــد.  

1 . Davit Mirstkulava
2 . Sulkhan Molashvili
3 . Bondo Shalikiani
4 . Irakli Okruashvili
5 . Natia Lortkipanidze, Anti-corruption Reforms in Georgia, Thesis submitted to the Graduate Faculty in Partial Fulfillment 
of the Requirements for the Degree of Master of Arts, Ragnar Uurkse School of Innovation and Governance, June 2014, p. 31. 
6 . Corruptions Perception Index )CPI(, Transparency International, Available from:
https://www.transparency.org/research/cpi/cpi_0/2005. 
7 . Tamuna Karosanidze, NATIONAL ANTI-CORRUPTION STRATEGY AND ACTION PLAN: ELABORATION AND 
IMPLEMENTATION, Anti-Corruption Resource Center, 2005, p. 1. 

ــاد از  ــا فس ــه ب ــوع مقابل ــرح موض ــگام ط ــه هن ــت ک ــه اشــاره داش ــن نکت ــه ای ــس ب ــهروندان تقلی ــی از ش ــتان یک ــدار از گرجس ــان دی 8 . در جری
ســوی میخائیــل ساکاشــویلی پــس از وقــوع انقــالب رنگــی، بیشــتر شــهروندان از جملــه خانــواده او بــه ایــن امــر بــاور نداشــته اند و زمانــی کــه 
ساکاشــویلی جــوان و 36 ســاله در تلویزیــون ظاهــر می شــد و از ریشــه کن کــردن فســاد در گرجســتان ســخن  می گفــت، بســیاری از شــهروندان 
از جملــه خانــواده ایــن شــهروند گرجــی بــا خنــده و حتــی تمســخر بــا ایــن موضــوع برخــورد می کردنــد و بــاور نداشــتند کــه اتفاقــی عملــی و 

واقعــی در ایــن کشــور غــرق در فســاد روی بدهــد. 
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 اصالحات اقتصادی و ایجاد شفافیت اداری )2005 تا 2018( 

پــس از مرحلــه ســخت گــذار و برخوردهــای قضایــی و امنیتــی بــا مفاســد اقتصــادی، کاهــش هیجانــات و احساســات 
ناشــی از وقــوع انقــالب رنگــی  و تثبیــت اوضــاع سیاســی و اجتماعــی، از ســال 2005  بــا تدویــن اســتراتژی مقابلــه 
بــا فســاد، مرحلــه اصالحــات اقتصــادی و ایجــاد شــفافیت اداری در گرجســتان آغــاز شــد کــه تــا بــه امــروز ادامــه دارد. 
تنهــا در فاصلــه تقریبــی ســال های 2004 تــا 2007 بیــش از 70 اصــالح در سیاســت ها و قوانیــن گرجســتان صــورت 
پذیرفــت.1 نکتــه شــایان توجــه ایــن کــه دامنــه ایــن اصالحــات تنهــا بــه سیاســت ها و قوانیــن عــادی محــدود نشــد 
و قانــون اساســی گرجســتان نیــز بــرای انطبــاق بــا شــرایط جدیــد در فاصلــه هشــت ســاله 2003 تــا 2011 بیــش از 
25 بــار اصــالح شــد.2 در ایــن مرحلــه، در ســاختار سیاســی ریاســتی کــه تــا پایــان دوره ریاســت جمهــوری میخائیــل 
ــی و  ــای اجرای ــالغ فرمان ه ــا و اب ــئول امض ــور مس ــس جمه ــود، رئی ــامل می ش ــال 2012 را ش ــویلی در س ساکاش
برنامه هــای اصالحــی بــود. ضمــن آن کــه وزارت مســتقل و جدیــدی نیــز تحــت عنــوان وزارت هماهنگــی اصالحــات3 
ــا فســاد، مســئولیت اجــرای طــرح اقــدام4 )برنامــه اجرایــی( ســند  ــه ب ایجــاد شــد کــه بعــد از تشــکیل شــورای مقابل
اســتراتژی مقابلــه بــا فســاد بــر عهــده ایــن وزارتخانــه قــرار گرفــت. بعــد از اصالحــات در قانــون اساســی گرجســتان 
ــتی(،  ــه ریاس ــی )نیم ــاختار پارلمان ــد، در س ــی ش ــال 2013 اجرای ــید و از از س ــب رس ــه تصوی ــال 2010 ب ــه در س ک
ــای  ــده دارد و برنامه ه ــی را برعه ــای اصالح ــی و برنامه ه ــای اجرای ــالغ فرمان ه ــا و اب ــئولیت امض ــت وزیر مس نخس
حــوزه مقابلــه بــا فســاد و تحــول و شــفافیت اداری از طریــق دبیرخانــه دائمــی شــورای مقابلــه بــا فســاد کــه زیــر نظــر 
وزارت دادگســتری اســت، پیگیــری و اجرایــی می شــود. در ایــن بخــش بــه بخشــی از مهم تریــن تحــوالت و اقدامــات 
صــورت گرفتــه در ایــن مقطــع زمانــی اشــاره می شــود تــا شــناخت بهتــری از ایــن مرحلــه مهــم و تاثیرگــذار در زمینــه 

مقابلــه بــا مفاســد اقتصــادی و ایجــاد شــفافیت اداری در گرجســتان حاصــل شــود. 

1-کاهش سطح برخوردهای پلیسی و قضایی 

پــس از اتخــاذ سیاســت تحمــل صفــر کــه بــا برخوردهــای قضایــی، پلیســی و امنیتــی و بازداشــت گســترده مقامــات 
ــه تدریــج از ســطح و شــدت  ــود، از مقطــع زمانــی ســال 2005  ب ــه فســاد، رشــوه و رانــت همــراه ب و افــراد متهــم ب
برخوردهــای پلیســی و قضایــی کاســته شــد و اصــالح قوانیــن و مقــررات، انســداد گلوگوگاه هــا و منافــذ فســاد، توســعه 
ــد اســتخدامی در دســتور کار  ــت الکترونیــک و حــذف واســطه های انســانی در امــور اداری و اجــرای قوانیــن جدی دول
قــرار گرفــت. در ایــن راســتا، پلیــس مالــی5 کــه در ســال 2004 بــا هــدف کنتــرل و مقابلــه بــا مفاســد مالــی در بودجــه 
ــد و  ــک بخــش جدی ــات در ی ــرگ و مالی ــا اداره گم ــراه ب ــود، در ســال 2007  منحــل و هم ــی تشــکیل شــده ب دولت

متمرکــز تحــت عنــوان اداره درآمدهــای وزارت اقتصــاد و دارایــی6 ادغــام شــد. 

1 . Natia Lortkipanidze, Anti-corruption Reforms in Georgia, Thesis submitted to the Graduate Faculty in Partial Fulfillment 
of the Requirements for the Degree of Master of Arts, Ragnar Uurkse School of Innovation and Governance, June 2014, p. 22.
2 . Gabekhadze,“Ivanishvili sends an open letter to the European People’s Party”. Article in “The Messenger Online”. 
Published in March 2013 ,15. 
3 . State Minister for Reform Coordination
4 . Action Plan 
5 . Financial Police
6 . LEPL Revenue Service
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2- مصادره و استرداد اموال افراد و مقامات متخلف 

ــراد متهــم  ــا فســاد در گرجســتان، مصــادره و اســترداد امــوال اف ــه ب ــه از مقابل ــن مرحل ــارز ای ــه ویژگی هــای ب از جمل
ــش از 9860  ــا 2012  بی ــال های 2004 ت ــه س ــود. در فاصل ــت ب ــرف دول ــوه از ط ــت و رش ــالس، ران ــاد، اخت ــه فس ب
پرونــده در ایــن زمینــه در وزارت اقتصــاد و توســعه پایــدار گرجســتان1 بــه ثبــت رســید و طــی آن صدهــا هکتــار زمیــن، 
شــرکت های تجــاری، کارخانجــات و وســایل نقلیــه یــا از ســوی افــراد بــه صــورت داوطلبانــه بــه دولــت بازگردانــده 
ــز در داخــل گرجســتان مواجــه  ــی نی ــا انتقادات ــد ب ــن رون ــد ای ــت مصــادره شــد.2 هرچن ــا این کــه از طــرف دول شــد ی
شــد کــه مصــادره و اســترداد امــوال را بــه معنــی تضعیــف بخــش خصوصــی، بــه خطــر افتــادن حــق مالکیــت افــراد و 
افزایــش ریســک ســرمایه گذاری در کشــور ارزیابــی مــی کردنــد. در ایــن راســتا، حتــی انجمنــی بــه نــام »بازگشــت«3 
نیــز از ســوی فــردی بــه نــام بیســاریون گابونیــا4 بــا عضویــت بیــش از 300 نفــر از بازرگانــان و تجــار تشــکیل شــد کــه 
موضــوع بازگشــت و اعــاده مالکیــت امــوال مصــادره شــده را دنبــال می کــرد. در ایــن زمینــه، تنهــا در مقطــع اکتبــر 

2012 تــا ژانویــه 2013  بیــش از 17 هــزار شــکایت در دفتــر دادســتانی )کل( گرجســتان بــه ثبــت رســید.5 

3- اتخاذ الگوی ترکیبی6 در مقابله با فساد: تاکید بر »پیشگیری« و »تحقیق و بازرسی« 

جمهــوری گرجســتان در زمینــه مقابلــه بــا فســاد  بــه طــور مشــخص و کامــل از الگــوی هیــچ کشــور خاصــی اقتبــاس 
و تقلیــد نکــرده اســت. هرچنــد در ابتــدای کار الگوهــای کشــورهایی ماننــد لهســتان، لیتوانــی و ســنگاپور کــه تجربیــات 
بســیار موفقــی در زمینــه مقابلــه بــا فســاد داشــته اند، مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گرفــت، امــا در نهایــت بــا حفــظ 
ــا و  ــا، واقعیت ه ــا، ضرورت ه ــا نیازه ــق ب ــی مطاب ــندی مل ــورها، سیاســت و س ــایر کش ــق س ــات موف اصــول و تجربی
مشــکالت جامعــه گرجســتان تدویــن شــد. در الگــوی گرجــی مقابلــه بــا فســاد بیــش از هــر چیــز بــر دو رکــن 
»پیشــگیری« و »تحقیــق و بازرســی« تاکیــد شــده اســت کــه البتــه ایــن امــر پــس از مرحلــه ســخت 
ــا  ــا فســاد )2003 ت ــارزه ب ــی مب ــی ســال های ابتدای ــی و امنیت ــای قضای ــه، بازداشــت و برخورده مقابل
2005 ( صــورت گرفتــه اســت؛ مرحلــه ای کــه تنهــا ظــرف چنــد هفتــه بیــش از 12 هــزار نیــروی پلیــس و صدهــا 
قاضــی و دادســتان در کشــور کوچــک 3 میلیــون و 905 هــزار و 650 نفــری بازداشــت و روانــه زنــدان شــدند. در واقــع، 
الگــوی ترکیبــی گرجســتان در زمینــه مقابلــه بــا فســاد بــا عبــور از مراحــل ســخت اولیــه بــه ســمت شناســایی و انســداد 
ــذف  ــک و ح ــت الکترونی ــترش دول ــتخدامی، گس ــرایط اس ــر ش ــررات، تغیی ــن و مق ــالح قوانی ــاد، اص ــای فس گلوگاه ه
ــا،  ــی )انجمن ه ــر دولت ــی و غی ــی دولت ــم های نظارت ــت مکانیس ــی و تقوی ــور اداری و مال ــانی در ام ــطه های انس واس
رســانه ها و احــزاب سیاســی( گرایــش پیــدا کــرد و همیــن امــر نقــش بســیار مهمــی در تــداوم و ثبــات در رونــد مقابلــه 

بــا فســاد و تحــول و شــفافیت در نظــام اداری ایــن کشــور در فاصلــه ســال های 2005 تــا 2018  ایفــا نمــود. 

1 . Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
2 . T. Lepsveridze “There Was Fixed 9860 Case, When Businessperson Transfer the Own  Property to the Government in -2004
2012”. Article in “Guria New” Newspaper, 26 February, 2013. 
3 . Return
4 . Besarion Gabunia
5 . Natia Lortkipanidze, Anti-corruption Reforms in Georgia, Thesis submitted to the Graduate Faculty in Partial Fulfillment 
of the Requirements for the Degree of Master of Arts, Ragnar Uurkse School of Innovation and Governance, June 2014, p. 34.
6 . mixed model
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4- کاخا ِبندوکیدِز؛ وزیر اقتصاد و مسئول هدایت اصالحات اقتصادی

پــس از وقــوع انقــالب گل رز در ســال 2003 ، چهره هــای جدیــدی در صحنــه سیاســی گرجســتان قــدرت یافتنــد کــه 
هدایــت و مدیریــت اصالحــات سیاســی و اقتصــادی را بــر عهــده گرفتنــد و بــه دلیــل جــوان بــودن معمــواًلً از آن هــا 
بــه عنــوان »اصالح گــران جــوان«1 نیــز یــاد می شــود. در ســطح کالن سیاســی، میخائیــل ساکشــویلی )رئیس جمهــور 
وقــت(، زوراب ژوانیــا )نخســت وزیر وقــت( و خانــم نینــو بورجانــادزه )رئیــس وقــت پارلمــان(، مثلــث قدرتــی را ایجــاد 
نمودنــد کــه بــه »تروئیــکای گرجســتان« مشــهور شــد. تعریــف فرهنــگ و تمــدن گرجســتان بــه عنــوان بخشــی از 
تمــدن اروپایــی، گرایــش بــه الحــاق گرجســتان بــه ســاختارهای سیاســی و نظامــی باختــر زمیــن ماننــد اتحادیــه اروپــا و 
ناتــو همــراه بــا گرایش هــای ضدروســی، از مهم تریــن مبانــی فکــری »تروئیــکای گرجســتان« بــه شــمار می رفــت.2 
ــا قبــل از انقــالب گل رز در  ــوده گرجــی- فرانســوی کــه ت ــم ســالومه زورابیشــویلی،3 فــردی از یــک خان حضــور خان
وزارت خارجــه فرانســه مشــغول بــه کار بــود در مســند وزارت خارجــه گرجســتان )20 مــارس 2004 تــا 19 اکتبــر 2005( 
ــا  ــه در آن مقطــع و نیــز انجــام اصالحــات اداری و اقتصــادی مطابــق ب نیــز موجــب تشــدید گرایش هــای غرب گرایان
اســتانداردها و توصیه هــای اتحادیــه اروپــا شــد. خانــم زورابیشــویلی در انتخابــات ریاســت جمهــوری اخیــر گرجســتان 
)28 نوامبــر 2018 ( بــه پیــروزی رســید و بــه عنــوان نخســتین رئیــس جمهــور زن ایــن کشــور، کار خــود را از ژانویــه 

2019  آغــاز کــرده اســت. 
   امــا در ســطوح مدیریتــی، نقــش کاخــا بِندوکیــدزه،4 به عنــوان یــک تکنوکــرات در ســمت وزیــر اقتصــاد و توســعه 
پایــدار5 )1 ژودن 2004 تــا 14 دســامبر 2004( و نیــز وزیــر هماهنگــی اصالحــات اقتصــادی گرجســتان6 )14 دســامبر 
2004 تــا 24 ژانویــه 2008( در هدایــت اصالحــات اقتصــادی و اداری ایــن کشــور بســیار شــایان توجــه بــود. بِندوکیــدزه 
در ســال 2005 ، اصــالح نظــام مالیاتــی را آغــاز کــرد. در ایــن راســتا، تعــداد نرخ هــای مالیاتــی از 21 بــه 6 و تعــداد 
ــی از  ــد نظــام مالیات ــا ســاده ســازی فراین ــه 137 مــورد کاهــش یافــت و ب ــز از 909 مــورد ب گواهی هــا و مجوزهــا نی
جملــه الکترونیکی کــردن فراینــد اداری و بــه حداقــل رســاندن ارتبــاط حضــوری میــان افــراد بــا کارکنــان و نهادهــای 
دولتــی، گرجســتان بــه کشــوری جــذاب بــرای ســرمایه گــذاری داخلــی و خارجــی تبدیــل شــد.7 دیویــد ایگیاشــویلی8 
نیــز یکــی دیگــر از یکــی دیگــر از افــراد تاثیرگــذار در رونــد اصالحــات اداری در گرجســتان در ایــن مقطــع بــود کــه 
بــا سرپرســتی و هدایــت یــک تیمــی از مشــاوران توانســت ظــرف 10 مــاه قانــون جدیــد ثبــت دولتــی9 را تهیــه و در 
ژوئــن 2004  بــه تصویــب پارلمــان برســاند. بــه موجــب ایــن قانــون، دفتــر ملــی ثبــت اســناد عمومــی10 زیر نظــر وزارت 
دادگســتری گرجســتان تاســیس شــد کــه خروجــی مهــم آن تشــکیل تاالرهــای خدمــات عمومــی در ســال 2011  بــود 

1 . young reformers

2 . ولــی کوزه گــر کالجــی، »نگاهــی بــه بحــران اوســتیای جنوبــی و هجــوم روســیه بــه گرجســتان«، اطالعــات سیاســی ـ اقتصــادی، ســال بیســت 
و دوم، شــماره یازدهــم و دوازدهــم، مــرداد و شــهریور 1387، ص 77.

3 . Salome Zurabishvili
4 . Kakha Bendukidze
5.  Ministry of Economy and Sustainable Development
6 . Ministry of Economical Reforms Coordination
7 . Fighting Corruption in Public Services, Chronicling Georgian’s Reforms”. International Bank for Reconstruction and 
Development/ International Development. The World Bank ,Washington DC, 2012, p. 54. 
8 . David Egiashvili
9 . Law on State Registry
10 . National Agency of Public Registry )NAPR(
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و بــا ایجــاد تمرکــز در ارائــه بیــش از 400 خدمــات دولتــی و اداری در چهارچــوب نظــام پنجــره واحــد و دولــت یکپارچــه 
الکترونیــک، تحــول بســیار مهمــی را در ســاختار اقتصــادی و مدیریتــی گرجســتان ایجــاد نمــود.  

5- نقش نخبگان در تصمیم سازی و تصمیم گیری مقابله با فساد اداری 

بــه طــور کلــی، شــکل گیری هــر سیاســت کالن یــا اســتراتژی بلندمــدت نیازمنــد »اجمــاع نخبــگان فکــری و ابــزاری« 
هــر کشــوری اســت. دولــت گرجســتان نیــز در رونــد تدویــن سیاســت ها و اســتراتژی های مختلــف در زمینــه انــرژی، 
خانــواده، محیــط زیســت، مقابلــه بــا فســاد و نظایــر آن کوشــش کــرده اســت اجمــاع نســبی را بیــن نخبــگان نخبــگان 
فکــری و ابــزاری ایجــاد کنــد. بــه عنــوان مثــال، در زیرمجموعــه شــورای مبــارزه بــا فســاد، کارگروهــی تحــت 
عنــوان »کارگــروه کارشناســی«1 شــکل گرفــت کــه وظیفــه تهیــه گزارش هــا و اســناد و تعییــن دســتور 
کار جلســات شــورای مبــارزه بــا فســاد را برعهــده دارد و در ســال 2015 ، 9 جلســه کارگروه کارشناســی 
بــرای توســعه و بازبینــی ســند اســتراتژی ملــی مبــارزه بــا فســاد تشــکیل شــده اســت کــه در نهایــت 
بــه بازبینــی و انتشــار ســند جدیــد »اســتراتژی مقابلــه بــا فســاد« در همیــن ســال منتهــی شــد. عــالوه 
بــر ایــن، در فرایندهــای ســه گانــه ارزیابــی و نظــارت کــه در بخش هــای قبلــی نیــز بــه آن اشــاره شــد، ایــن فرصــت 
ــا نقطــه  ــم اســت ت ــی فراه ــر دولت ــی غی ــز مطالعات ــانه ای و مراک ــگان فکــری، دانشــگاهی، رس ــرای نخب ــکان ب و ام
نظــرات خــود را بــه صــورت مــداوم در اختیــار شــورای مقابلــه بــا فســاد قــرار دهنــد کــه ایــن امــر در رابطــه بــا ســایر 

ــز وجــود دارد.  ــی در حوزه هــای دیگــر نی فرمان هــای اجرای
نکتــه بســیار مهمــی کــه در ایــن رونــد شــایان توجــه اســت، انتشــار عمومــی گزارش هــای نظــارت 
و ارزیابــی و درخواســت کتبــی و رســمی دولــت )بــه عنــوان مثــال وزیــر دادگســتری بــه عنــوان رئیــس 
ــی  ــرای ارزیاب ــگاهی ب ــی و دانش ــز مطالعات ــان مراک ــاتید و کارشناس ــاد( از اس ــا فس ــه ب ــورای مقابل ش
ــرای  ــورتی ب ــای مش ــه توصیه ه ــت ها و ارائ ــا از سیاس ــراف برنامه ه ــزان انح ــی، می ــت های ابالغ سیاس
ــت ها و  ــی سیاس ــالح و بازبین ــی اص ــز چگونگ ــا و نی ــت ها و برنامه ه ــرای سیاس ــت اج ــش کیفی افزای

ــت.  ــی اس ــای اجرای فرمان ه
ایــن تحــوالت موجــب شــد، رویکردهــا و مدیریت هــای گذشــته در حــوزه سیاســی و اقتصــادی بــه تدریــج تغییــر 
کنــد و جمهــوری گرجســتان در تعامــل بــا اتحادیــه اروپــا، ســازمان امنیــت و همــکاری اروپــا، بانــک جهانــی، صنــدوق 
بین المللــی پــول و نهادهــا و مراکــز غیــر دولتــی فعــال و معتبــر در ســطح جهانــی نظیــر  ســازمان شــفافیت بین المللــی 
بتوانــد بــه صــورت چشــمگیری جایــگاه خــود را در زمینــه مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت اقتصــادی ارتقــا دهــد. 
تاســیس شــورای مبــارزه بــا فســاد، تدویــن اســتراتژی مقابلــه بــا فســاد، اصــالح قوانیــن و مقــررات، ایجــاد یــک نظــام 
ــل  ــه از عوام ــطه ها ک ــذف واس ــدف ح ــا ه ــی )ب ــات دولت ــام اداری و خدم ــد( در نظ ــره واح ــتم پنج ــه )سیس یکپارچ
ــوری  ــای حض ــش تراکنش ه ــا، کاه ــرگ و مرزه ــواره ای گم ــرل ماه ــد(، کنت ــوب می ش ــوه محس ــت و رش ــی ران اصل
ــان  ــات و کارکن ــوق مقام ــش حق ــا، افزای ــرای تراکنش ه ــال ب ــای دیجیت ــتفاده از فناوری ه ــف و اس ــای مختل بخش ه
عــادی دولــت و پلیــس کشــور، کاهــش تعــداد انــواع مالیات هــا بــرای ایجــاد یــک نظــام شــفاف و در عیــن حــال ســاده 
ــت  ــی و در نهای ــش خصوص ــب وکارهای بخ ــه کس ــوط ب ــن مرب ــا و قوانی ــه محدودیت ه ــش قابل توج ــی، کاه مالیات
ایجــاد شــفافیت و انضبــاط مالــی از جملــه در اعــالم دارایــی و ثــروت مســئوالن و مدیــران ارشــد تــا میانــی و ســطح 

1 . Expert Working Group 
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پاییــن کشــور موجــب شــد گرجســتان طــی تقریبــًاً 18 ســال بتوانــد از وضعیــت بــه شــدت آشــفته دوران شــواردنادزه 
خــارج شــود.

6- سازمان های مردم نهاد:  اعتمادسازی و باورپذیری مقابله با فساد در افکار عمومی 

ــته  ــه گذش ــی ده ــی ط ــه مدن ــی از جامع ــوان بخــش مهم ــه عن ــی ب ــای اجتماع ــاد و گروه ه ــردم نه ــازمان های م س
ــر مبنــای تغییــرات  ــر عهــده داشــته اند. ب نقــش قابــل توجهــی در رصــد و شناســایی مــوارد فســاد در گرجســتان را ب
ــزان  ــه می ــی پــس از ســال 2003 ، تشــکیل گروه هــای اجتماعــی و ســازمان های مــردم نهــاد در ایــن کشــور ب قانون
ــی در  ــه کشــورهایی چــون ســنگاپور و کــره جنوب ــه تجرب ــا توجــه ب ــن ب ــر ای ــزون ب ــل توجهــی تســهیل شــد. اف قاب
اســتفاده از بــازوی جمعــی در ســرکوب فســاد، تحــت تبلیغــات عمومــی ســازمان های مــردم نهــاد ضــد فســاد در ایــن 
ــای  ــی ایف ــاد بین الملل ــردم نه ــازمان های م ــایر س ــا س ــاط ب ــًا در ارتب ــازمان ها عموم ــن س ــد. ای ــکل گرفتن ــور ش کش
ــود.1 چنانچــه در  ــن می ش ــای شــخصی تامی ــًا از کمک ه ــز عموم ــازمان ها نی ــن س ــی ای ــع مال ــد و مناب ــش می کنن نق
بخــش قبلــی اشــاره شــد، برخــی از مهم تریــن ســازمان های مــردم نهــاد و مراکــز مطالعاتــی در ترکیــب 
ــل  ــن عوام ــی از مهم تری ــه یک ــد ک ــت دارن ــتان عضوی ــاد گرجس ــا فس ــه ب ــی مقابل ــن دولت ــورای بی ش
موفقیــت ایــن شــورا در دو دهــه گذشــته بــه شــمار مــی رود و موجــب شــده اســت تــا ترکیــب شــورا از 

یــک رونــد کامــاًل دولتــی و حکومتــی خــارج شــود. 
عــالوه بــر ایــن، بــه عقیــده برخــی از کارشناســان گســتردگی فســاد نشــانه ای از تبدیــل ایــن پدیــده مخــرب بــه 
بخشــی از فرهنــگ جامعــه اســت. پدیــده ای کــه در آغــاز قــرن جــاری به خوبــی در ایــن کشــور قابــل مشــاهده بود. 
ــد  ــه  بودن ــوروی، پذیرفت ــی ش ــس از فروپاش ــم و پ ــکل گرفته در دوران کمونیس ــای ش ــتانی در فض ــهروندان گرجس ش
کــه پرداخــت رشــوه نــه یــک عمــل مذمــوم بلکــه الزمــه تســریع و انجــام بســیاری از کارهاســت. بــرای مقابلــه بــا 
ــا فســاد در  ــارزه ب ــات مب ــای تجربی ــر مبن ــا ب ــم گرفــت ت ــت گرجســتان تصمی ایــن عــادت مخــرب، دول
ــرمایه های  ــاد، از س ــازمان های مردم نه ــت از س ــا حمای ــنگاپور، ب ــی و س ــد کره جنوب ــورهایی مانن کش

ــد. ــتفاده کن ــاد اس ــر فس ــی در براب ــوان مانع ــی به عن اجتماع
نکتــه مهــم دیگــر این کــه ســازمان های مــردم نهــاد و گروه هــای اجتماعــی بــه عنــوان یــک پــل ارتباطــی بیــن 
مــردم و حاکمیــت می تواننــد نقــش بســیار مهمــی را در اعتمادســازی و باورپذیــری مقابلــه بــا فســاد در افــکار عمومــی 
ــر  ــی ب ــات و نظــارت همگان ــا مفاســد اقتصــادی، افشــای تخلف ــر ب ــه فراگی ــر، مقابل ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ایجــاد نماین
ــه  ــر نیســت. نکت ــی امکان پذی ــا ابزارهــا و مکانیســم های دولت ــی تنهــا ب ــران و نهادهــای مختلــف دولت عملکــرد مدی
بســیار مهــم، نقــش ســازمان های مــردم نهــاد و گروه هــای اجتماعــی در قاعده منــد نمــودن تقاضاهــا 
ــی  ــی و روان ــفتگی اجتماع ــگیری از آش ــادی و پیش ــد اقتص ــا مفاس ــه ب ــی در مقابل ــای مردم و نظارت ه
ــیار  ــی بس ــای منف ــه پیامده ــت ک ــر اس ــدرک معتب ــند و م ــدون س ــاگری های ب ــه افش ــه در نتیج جامع
مهمــی از جملــه کاهــش ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد عمومــی را بــه دنبــال خواهــد داشــت و بــه همــان 
میــزان، رونــد مقابلــه بــا مفاســد اقتصــادی و شــفافیت و ســالمت نظــام اداری و مدیریتــی کشــور را بــا 

ــای جــدی مواجــه خواهــد ســاخت.  مشــکالت و چالش ه

 1. » گرجستان چگونه شاگرد اول مبارزه با فساد شد؟ مافیازدایی به سبک گرجی«، دنیای اقتصاد، ٨ آذر ١٣٩٦.
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7- »مقیاس زمانی« و »گستره نفوذ« اصالحات اقتصادی و اداری گرجستان 

اقتصاددانــان بــه دو دلیــل »مقیــاس زمانــی« و »گســتره نفــوذ« اصالحــات گرجســتان را ســتایش می کننــد. 
ــا  درخصــوص مقیــاس زمانــی، اصالحــات گرجســتان به عنــوان یکــی از ســریع ترین اصالحــات در دنی
ــی  ــاه ابتدای ــد م ــن کشــور تنهــا در چن ــن اصالحــات ای ــه از مهم تری شــناخته شــده اســت. به طوری کــه 10 مرحل
شــروع اصالحــات صــورت گرفــت. مهم تــر از مقیــاس زمانــی، گســتره نفــوذ اصالحــات گرجســتان اســت؛ 
ــرار داد؛  ــعاع ق ــور را تحت الش ــن کش ــاد ای ــوه اقتص ــه وج ــور هم ــن کش ــات در ای ــه اصالح به طوری ک
ــی در  ــرمایه، مقررات زدای ــازار س ــازار کار، ب ــی، ارزی، ب ــی، مال ــت های پول ــوزه سیاس ــات در ح اصالح
بــازه زمانــی اندکــی صــورت گرفــت. به دلیــل همیــن گســتره نفــوذ و اینکــه سیاســت گذار بــا حجــم انبوهــی از 
ــان ســخت شــده  ــرای اقتصاددان ریاضــت و نارضایتــی اجتماعــی مواجــه می شــد، باورپذیــری اصالحــات گرجســتان ب
ــز  ــیون نی ــروه اپوزیس ــه گ ــود ک ــدی ب ــه ح ــات ب ــزی اصالح ــوص پی ری ــت گذار درخص ــفافیت سیاس ــود. اراده و ش ب
ــات  ــد اصالح ــان می ده ــی ها نش ــد. بررس ــی کردن ــت گذار را همراه ــد و سیاس ــات را پذیرفتن ــد اصالح فرآین
ــت.1  ــورت گرف ــازی« ص ــازی« و »آزادس ــی زدایی«، »خصوصی س ــه »بوروکراس ــه وج ــتان در س گرجس

8-مقابله با فساد بدون بروز خشونت و تنش فراگیر 

ــا فســاد در گرجســتان از ایــن جهــت نیــز ارزشــمند و قابــل توجــه اســت کــه ایــن رونــد بــدون  تجربــه مقابلــه ب
بــروز خشــونت و درگیــری گســترده صــورت گرفتــه اســت و بــا توجــه بــه لغــو مجــازات اعــدام در ایــن 
ــاری و  ــرد متخلفــی پــس از برکن ــچ ف ــدای دهــه 1990  صــورت گرفــت، هی کشــور کــه در همــان ابت
محاکمــه اعــدام نیــز نشــد کــه در مقابــل اعدام هــای متعــدد و مکــرر مدیــران فاســد در کشــورهایی ماننــد چیــن و 
یــا فیلیپیــن بســیار شــایان توجــه اســت کــه هنــوز موفــق بــه خشــکاندن کامــل ریشــه های فســاد در ســاختار سیاســی، 

اقتصــادی و اداری خــود نشــده اســت.                                                    

ــمکش های  ــطحی نگری و کش ــم، س ــه پوپولیس ــه ورط ــاد ب ــا فس ــه ب ــدن مقابل ــیده نش 9-کش

ــی سیاس

ــه ای را پشــت ســر  ــی، کارشناســی و مرحل ــد عقالن ــون یــک رون ــا فســاد در گرجســتان از ســال 2003 تاکن ــه ب مقابل
ــی  ــمکش های سیاس ــطحی نگری و کش ــی(، س ــم )عوام گرای ــه پوپولیس ــه ورط ــل ب ــن دلی ــه همی ــت و ب ــته اس گذاش
ــان و  ــه کارشناس ــای توصی ــر و برمبن ــه و تدبی ــا حوصل ــی ب ــد منطق ــک فراین کشــیده نشــده اســت و در ی
مدیــران بــه ویــژه در چهارچــوب فرایندهــای ارزیابــی و نظارتــی بــه تدریــج مــورد اجــرا گذاشــته شــد، 
ــدت و  ــد م ــد سیاســت های کالن، اســتراتژی های بلن نواقــص و اشــکاالت آن شناســایی شــد و در رون

ــد.  ــه ش ــی توج ــوارد اصالح ــن م ــه ای ــی ب ــای اجرای فرمان ه

10- باورپذیری داخلی و بین المللی از مقابله با فساد در گرجستان: رشد شاخص ادراک فساد 

ــداوم آن – علــی رغــم تغییــر دولت هــای مختلــف- در  ــا ت ــژه ب ــه وی در نتیجــه اقدامــات و سیاســت های اصالحــی ب
ــا  ــه ب ــد مقابل ــه رون ــری در زمین ــی باورپذی ــج نوع ــه تدری ــی ب ــطح بین الملل ــز در س ــتان و نی ــه گرجس ــل جامع داخ
ــی در ســال 2010 ، گرجســتان را  فســاد و ایجــاد تحــول اداری شــکل گرفــت. ســازمان شــفافیت بین الملل

1 . »سه مرحله ای که گرجستان را به اوج برد؛ الگوی خروج از برزخ اقتصاد«، دنیای اقتصاد، 9 مهر 1397.
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»بهتریــن فســاد شــکن در جهــان«1 نامیــد.2 در ژانویــه 2012  بانــک جهانــی، از گرجســتان بــه عنــوان 
یــک »موفقیــت منحصــر بــه فــرد« در جهــان در زمینــه مقابلــه بــا فســاد یــاد نمــود3 و مجلــه سیاســت 
خارجــی نیــز کــه ســال ها منتقــد وجــود فســاد گســترده و ســازمان یافتــه در گرجســتان بــود نیــز اذعــان 
نمــود کــه گرجســتان تنهــا جمهــوری شــوروی ســابق اســت کــه مقابلــه جــدی را بــا فســاد در یــک 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــتان در زمین ــه گرجس ــوالت، رتب ــن تح ــه ای ــت. در نتیج ــوده اس ــرا نم ــته اج ــه گذش ده
فســاد در گــزارش ســازمان شــفافیت بین المللــی در ســال 201٦  بــه ٤٤ در بیــن 175 کشــور رســید 
ــادار و  ــه معن ــاوت و فاصل ــال 200٦ ، تف ــال 200٤  و 79 در س ــور در س ــن کش ــه 133 ای ــا رتب ــه ب ک
ــرد  ــاور ک ــه گرجســتان ب ــه جامع ــود ک ــی ب ــن مقطــع زمان ــع در ای ــد. در واق ــان می ده ــه ای را نش ــل مالحظ قاب
کــه تغییــرات بنیادینــی در زمینــه مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد تحــول اداری رخ داده و شــرایط بــا گذشــته تفــاوت پیــدا 
کــرده اســت. بــه همیــن دلیــل شــاخص ادراک فســاد از عــدد 2 تــا نزدیــک بــه 5 افزایــش یافــت و تظاهــرات مردمــی 
ــا فســاد در فاصلــه ســال های 2007 تــا 2011  در گرجســتان شــکل گرفــت.4  متعــددی در حمایــت از رونــد مقابلــه ب

11- پیامدهای کاهش سطح فساد، رشوه، رانت و شبکه الیگارشی: رشد و توسعه اقتصادی 

ــوری  ــی در جمه ــبکه الیگارش ــت و ش ــوه، ران ــاد، رش ــطح فس ــش س ــم کاه ــای مه ــه پیامده از جمل
ــت.  ــته اس ــال گذش ــی 15 س ــور ط ــن کش ــادی ای ــه اقتص ــایان توج ــعه ش ــد و توس ــتان، رش گرجس
ــادی  ــد اقتص ــد رش ــط از 5/7 درص ــور متوس ــه ط ــا 2011  ب ــال های 2003 ت ــه س ــتان در فاصل گرجس
برخــوردار بــوده و طــی ســال های اخیــر رشــد  ٦ تــا 7 درصــدی را حفــظ کــرده اســت. تولیــد ناخالــص 
داخلــی گرجســتان در ســال 201٦  بــه 3٦ میلیــارد دالر رســیده اســت کــه بــرای کشــوری کوچــک بــا 
جمعیــت 3 میلیــون و 905 هــزار و ٦50 نفــر رقــم بــاال و قابــل توجهــی بــه شــمار مــی رود. نکتــه مهــم 
ــش  ــه کاه ــت. در نتیج ــوده اس ــور ب ــن کش ــرمایه گذاری در ای ــرای س ــی ب ــه بین الملل ــاد جامع ــش اعتم ــر، افزای دیگ
ســطح فســاد، رشــوه، رانــت و شــبکه الیگارشــی در جمهــوری گرجســتان و ایجــاد یــک نظــام ســالم  و شــفاف اداری، 
اعتمــاد ســازمان تجــارت جهانــی، صنــدوق بین المللــی پــول، بانــک جهانــی و اتحادیــه اروپــا بــه گرجســتان افزایــش 
قابــل توجهــی پیــدا کــرده اســت. گرجســتان در ســال 2014  در منطقــه آزاد تجــاری اتحادیــه اروپــا پذیرفتــه شــد و 
همیــن امــر موجــب شــده اســت کــه هــم اکنــون یــک ســوم حجــم تجــارت خارجــی گرجســتان بــا اتحادیــه اروپــا 
ــًا آزاد«5 و  ــز در گــزارش ســال 2017 ،  اقتصــاد گرجســتان را در ردیــف اقتصادهــای »عمدت ــج نی ــاد هریتی باشــد. بنی
در جایــگاه ســیزدهم در بیــن 177 کشــور جهــان معرفــی نمــوده اســت6 کــه ایــن امــر ارتبــاط مســتقیمی بــا کاهــش 
ــنی  ــه روش ــر ب ــای زی ــا و نموداره ــور دارد. جدول ه ــن کش ــادی در ای ــری اقتص ــفافیت و رقابت پذی ــاد، ش ــطح فس س
گویــای وضعیــت گرجســتان در ســه مرحلــه ســطح بــاالی فســاد، رانــت و رشــوه در گرجســتاِن دوران ادوارد شــواردنادزه 
)-1995 2003(، انقــالب گل ُرز و فراینــد گــذار و مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی )2003 تــا 2005( و اصالحــات اقتصــادی 
و ایجــاد شــفافیت اداری )2005 تــا 2018( اســت کــه بــه کمــک آن می تــوان بــه تصویــری روشــن و جامــع از شــرایط 

متفــاوت گرجســتان در 27 ســال گذشــته دســت یافــت. 

1 . The best corruption-buster in the world
2 . “Lessons from Georgia’s fight against graft”.  The Economics. Feb 7, 2012.
3 . “Georgia’s Fight Against Corruption in Public Services Wins Praise”. The World Bank. Jan 2012 ,31.
4 . Natia Lortkipanidze, Anti- corruption Reforms in Georgia, Thesis submitted to the Graduate Faculty in Partial Fullfilment 
of the Requirements for the Degree of Master of Arts, Ragnar Uurkse School of Innovation and Governance, June 2014, p. 6. 
5 . Mostly Free 
6 . 2017 Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, Available from: http://www.heritage.org/index/ranking. 
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ویژگی های کالن جمهوری گرجستان 
وضعیت 

جغرافیایی
مساحت: 69700  کیلومتر مربع / معادل مساحت تقریبی استان هرمزگان ایران 

رتبه 120 در سطح جهان و رتبه 2 در سطح منطقه قفقاز جنوبی )آذربایجان، گرجستان و ارمنستان( 
ویژگی اصلی: دسترسی به آب های آزاد )دریای سیاه( 

وضعیت 
اجتماعی

جمعیت: 3 میلیون و 905 هزار و 650 نفر  )2018 ( 
وضعیت در جهان و منطقه: رتبه 131 جهان و رتبه 2 قفقاز )آذربایجان، گرجستان و ارمنستان(

صورت بندی قومی: 86/8 درصد قوم اکثریت گرجی 
اقلیت های قومی مهم: آذری ها )6/2 درصد( و ارامنه )4/5 درصد( 

صورت بندی مذهبی: اکثریت مطلق مسیحی ارتدوکس گرجی )پیرو کلیسای ارتدوکس گرجستان(
اقلیت های دینی مهم: مسلمانان )7/7 درصد( و یهودیان )بسیار کوچک و حدود 3 هزار نفر(  

زبان رسمی: گرجی )از زبان های قفقازی و از خانوادة زبان های کارتولی( 
زبان رایج: روسی و انگلیسی 

وضعیت 
سیاسی

نوع نظام سیاسی: سکوالر مبتنی بر جدایی سیاست از حکومت 
ساختار نظام سیاسی: نظام ریاستی به محوریت ریاست جمهوری )1990 تا 2013 (

نظام پارلمانی )نیمه ریاستی( به محوریت نخست وزیر )2013  به بعد(
ماهیت ساختار سیاسی: نیمه دموکراسی )دموکراسی نسبی همراه با رگه هایی از اقتدارگرایی( 

عضویت در نهادهای منطقه ای: عدم عضویت در سازمان های روس محور مانند جامعه کشورهای مستقل   
مشترک المنافع )سی. آی. اس(، پیمان امنیت دسته جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا / کوشش شدید در جهت 

همکاری و عضویت در سازمان های یوروآتالنتیک محور اتحادیه اروپا و ناتو       

وضعیت 
اقتصادی

وضعیت کلی: اقتصاد رو به رشد و در حال توسعه  
تولید ناخالص داخلی: 14/33  میلیارد دالر )2017 ( 

سهم بخش های مختلف اقتصادی: صنعت )24/6(، تجارت )12/4(، ساخت و ساز )11/3(، حمل و نقل )9/5(، 
کشاورزی )8/1(، سایر بخش ها )34/1( 

هشت شریک اول صادراتی: آذربایجان، بلغارستان، ترکیه، ارمنستان، روسیه، چین، آمریکا، ازبکستان.
هفت شریک اول واردات: ترکیه، روسیه، چین، آذربایجان، ایرلند، اوکراین، آلمان. 

نرخ تورم: 6/ 6 درصد )می 2017 ( 
عضویت در نهادهای اقتصادی: عضویت در سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه / 

همکاری نزدیک اقتصادی و تجاری با اتحادیه اروپا 

وضعیت 
دفاعی

بودجه دفاعی: 310 میلیون دالر )2017 ( 
نیروی در حال خدمت: 37 هزار نفر )2016 ( 

نیروی ذخیره: 140 هزار نفر 
نیروهای حافظ صلح: انجام ماموریت در کوزوو، افغانستان و عراق. 

عضویت در پیمان های دفاعی: عضویت در پیمان امنیتی گوام و ترابوزان / همکاری نزدیک با ناتو 

شاخص ادراک فساد در مرحله سطح باالی فساد، رانت و رشوه در دوران شواردنادزه )1995- 2003( 
جایگاه در رتبه بندی سازمان شفافیت بین المللینمره از 10سال

1999*2/385
2000-
2001--
20022/485
20031/8124

ــی شــفافیت منتشــر  ــه صــورت ســالیانه از ســوی ســازمان بین الملل ــزان فســاد( از ســال 1995  ب ــه از می * . شــاخص ادراک فســاد )تصــور جامع
ــه گرجســتان از ســال 1999  جمــع آوری و منتشــر شــده اســت.  ــوط ب ــا اطالعــات مرب می شــود، ام
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شاخص ادراک فساد در مرحله انقالب گل ُرز و فرایند گذار و مقابله با فساد اقتصادی )2003 تا 2005(
جایگاه در رتبه بندی سازمان شفافیت بین المللینمره از 10سال

20042136
2005 2/3133

شاخص ادراک فساد در مرحله اصالحات اقتصادی و ایجاد شفافیت اداری )2005 تا 2017(
جایگاه در رتبه بندی سازمان شفافیت بین المللینمره از 10سال

20062/899
20073/4 79
20083/967
20094/166
20103/868
20114/164
20125/251
20134/955
20145/250
20155/248
20166/7 44
20175/6 46

 روند نزولی رتبه جهانی گرجستان در سنجش جهانی فساد1 در سال های 200٦ تا 201٦ 2

روند صعودی آزادسازی اقتصادی به موازات مقابله با فساد اقتصادی در سال های 199٦ تا 2017 3

1 . World Corruption Barometer 
2. Georgia Corruption Rank 2016  -2006, Trading Economics, Available from:http://www.tradingeconomics.com/georgia/
corruption-rank. 
3. Terry Miller and Anthony B. Kim, 2017 Index of Economic Freedom, Washington DC, Heritage Foundation, Available 
from: http://www.heritage.org/index. 
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روند نزولی نرخ تورم به موازات مقابله با فساد اقتصادی در گرجستان در سال های 1995 تا 2013 1

روند صعودی تولید ناخالص داخلی به موازات مقابله با فساد اقتصادی در سال های 1991 تا 2013 2

شاخص های توسعه سیاسی و مدنی جمهوری گرجستان در گزارش خانه آزادی )2009 تا 2018(3

1 . Key economic indicators of Georgia, Mecometer.com, Available from: http://mecometer.com/country/georgia/ 
2. Ibid. 
3. Nations in Transit, Freedom House, Available from: https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2018/georgia. 
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فصــل دوم: تجربــه گرجســتان در سیاســتگذاری بــرای مقابلــه بــا فســاد  و ایجــاد 
شــفافیت اداری

رونــد مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی و ایجــاد شــفافیت و تحــول در نظــام اداری گرجســتان در فاصلــه ســال های 2003  
تاکنــون، از یــک فراینــد سیاســتگذاری در ســاختار کالن سیاســی و  الیه هــای میانــی و اجرایــی تبعیــت کــرده اســت. 
ــًا  ــه گرجســتان مرتب ــزاری جامع ــگان فکــری و اب ــاع  نخب ــا اجم ــا و ب ــا و ناکامی ه ــا واقعیت ه ــق ب ــد مطاب ــن فراین ای
اصــالح و بازنگــری شــده اســت تــا بتوانــد بــه صــورت کارآمدتــر و موثرتــری رونــد مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی و ایجــاد 
شــفافیت و تحــول در نظــام اداری را در ایــن کشــور بــه پیــش ببــرد. بــه دلیــل اهمیــت ایــن موضــوع، در ایــن بخشــش 
کوشــش می شــود بــا مطالعــه ابعــاد مختلــف سیاســتگذاری در زمینــه مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت و ســالمت 
اداری در گرجســتان، شــناخت و درک بهتــری از آن بــرای اســتخراج و انتقــال تجبیــرات مفیــد، عملــی و قابــل انتقــال 

بــه کشــورمان حاصــل شــود. 
از زمــان اســتقالل گرجســتان از شــوروی و اســتقرار نظــام سیاســی جدیــد و مســتقل در ســال 1991 تــا ســال 2013 
ــردم در راس  ــا انتخــاب مســتقیم م ــه رئیــس جمهــور ب ــود ک ــه صــورت »ریاســتی« ب ، نظــام سیاســی گرجســتان ب
نظــام سیاســی قــرار داشــت و نخســت وزیر کــه از طــرف رئیــس جمهــور منصــوب و توســط پارلمــان تاییــد می شــد، 
مســئولیت تشــکیل و اجــرای کابینــه و امــور اجرایــی کشــور را برعهــده داشــت. امــا پــس از اصالحاتــی کــه در قانــون 
اساســی گرجســتان ایجــاد شــد، ســاختار سیاســی ایــن کشــور در ســال 2013  از ریاســتی بــه »پارلمانــی« )بــه تعبیــر 
دقیق تــر نیمــه ریاســتی( تغییــر کــرد کــه در چهارچــوب آن از اختیــارات رئیــس جمهــور کاســته شــد و قــدرت پارلمــان 
در ســاختار سیاســی افزایــش پیــدا کــرد و نخســت وزیر نیــز بــه عنــوان رهبــر حــزب پیــروز و دارای اکثریــت )نســبی 

یــا مطلــق( در انتخابــات پارلمانــی، مســئولیت تشــکیل دولــت را برعهــده گرفــت.

ساختار و فرایند سیاستگذاری در نظام سیاسی گرجستان 

پیــش از آن کــه بــه موضــوع تجربــه گرجســتان در سیاســتگذارِی مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت اداری اشــاره شــود، 
ضــرورت دارد کــه اشــاره کوتاهــی بــه ســاختار و فراینــد سیاســتگذارِی در نظــام سیاســی ایــن کشــور اشــاره شــود تــا 
شــناخت و درک بهتــری از چگونگــی ریــل گــذاری در حــوزه  مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت اداری در گرجســتان 

در 15 ســال گذشــته حاصــل شــود.

 مجلس: مرجع اصلی سیاستگذاری در ساختار پارلمانی

بــا توجــه بــه تغییــر ســاختار سیاســی گرجســتان از ریاســتی بــه پارلمانــی کــه از ســال 2013  اجرایی شــده اســت، مرجع 
ــوان »پارلمــان گرجســتان«  ــن کشــور را می ت ــی ای ــون اساســی و ســاختار سیاســی کنون ــی سیاســتگذاری در قان اصل
ــی و  ــی- دفاع ــی، امنیت ــف سیاســی، اقتصــادی، اجتماع ــای مختل ــی کشــور در حوزه ه ــه سیاســت های کل دانســت ک
قضایــی را پــس از مشــورت بــا نماینــدگان دولــت و بخــش قضایــی بــه تصویــب رســانده و بــرای ابــالغ بــه دولــت 
)نخســت وزیری( ارســال می کنــد. از ایــن جهــت، مرجــع اصلــی سیاســتگذاری در نظــام سیاســی گرجســتان کــه عمــاًل 
در اختیــار یــک قــوه یعنــی پارلمــان اســت بــا جایــگاه فراقــوه ای نهادهایــی ماننــد مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
و رهبــری در ســاختار سیاســی جمهــوری اســالمی ایــران دارای تفــاوت جــدی و اساســی اســت. هــر چنــد ایــن امــر 
معایــب و محاســن خــاص خــود را دارد. از آنجــا کــه ســاختار سیاســی گرجســتان از ریاســتی بــه پارلمانــی تغیــر کــرده 
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اســت و دولــت و کابینــه در واقــع از درون مجلــس بیــرون می آیــد، لــذا از نظــر خــط مشــی سیاســی و فکــری تعــارض 
بنیادینــی بیــن دولــت و مجلــس وجــود نــدارد. لــذا بــا وجــود وزارت دادگســتری در ترکیــب دولــت گرجســتان کــه در 
ســاختار قضایــی خــود در حــوزه دیــوان عالــی، دادســتانی کل و ســایر بخش هــای قضایــی، مســتقل اســت، هماهنگــی 
نســبتًا مناســبی جهــت تدویــن و اجــرای سیاســت های کالن وجــود دارد. امــا در عیــن حــال، در صورتــی کــه حزبــی 
نتوانــد اکثریــت کرســی های پارلمــان را در انتخابــات مجلــس بدســت بیــاورد و در نتیجــه دولتــی ائتالفــی متشــکل از 
دو حــزب یــا حتــی بیشــتر تشــکیل شــود، ایــن امــر می توانــد در رونــد ایجــاد اجمــاع بــرای تصویــب، ابــالغ و اجــرای 
سیاســت های کالن مشــکالتی را ایجــاد کنــد یــا حدقــل ســرعت رونــد تدویــن و اجــرای سیاســت های کالن را کنــد 

ســازد.   

تدوین و ابالغ سیاست های کلی: فرمان اجرایی1 نخست وزیر گرجستان

تدویــن و ابــالغ سیاســت های کلــی گرجســتان در ســاختار ریاســتی و تــا قبــل از ســال 2013 بــر عهــده رئیــس جمهــور 
ــی، نخســت وزیر در  ــه پارلمان ــر ســاختار سیاســی از ریاســتی ب ــس از تغیی ــی رئیــس جمهــور(2 و پ ــان اجرای ــود )فرم ب
ــای  ــا و نهاده ــه وزارتخانه ه ــرا ب ــت اج ــا و جه ــی را امض ــت های کل ــت وزیری3 سیاس ــی نخس ــان اجرای ــب فرم قال
دولتــی و عمومــی ابــالغ می کنــد و در رســانه های عمومــی نیــز منتشــر می شــود کــه ایــن رونــد در مجمــوع تحــت 
عنــوان »فرمــان اجرایــی نخســت وزیر گرجســتان«4 بــا ذکــر شــماره خاصــی صــورت می پذیــرد. از ایــن حیــث، ابــالغ 
ــاالت  ــور ای ــس جمه ــط رئی ــی5 توس ــان اجرای ــبیه فرم ــیار ش ــتان بس ــاختار سیاســی گرجس ــی در س سیاســت های کل
ــالغ  ــتان اب ــت وزیر گرجس ــط نخس ــه توس ــی ک ــان اجرای ــر فرم ــه در ه ــر این ک ــه دیگ ــت. نکت ــکا اس ــده آمری متح
می شــود، مطابــق بــا ماهیــت و اهــداف اصلــی آن فرمــان و سیاســت کلــی، یکــی از دســتگاه ها و نهادهــا بــه عنــوان 
متولــی اصلــی اجرایــی شــدن آن می شــود. بــه عنــوان مثــال، در فرمــان اجرایــی مربــوط بــه حــوزه بهداشــت، درمــان 
ــن  ــه دائمــی در ای ــان ابالغــی می شــود، دبیرخان ــرای فرم ــی اج ــی اصل و ســالمت، وزارت بهداشــت گرجســتان متول
ــتگاه های  ــدگان دس ــور نماین ــا حض ــه را ب ــورای مربوط ــئولیت ش ــت مس ــر بهداش ــود و وزی ــکیل می ش ــه تش وزارتخان
ــز وزارت  ــا فســاد و ایجــاد شــفافیت اداری نی ــارزه ب ــه مب ــرد. در زمین ــده می گی ــی برعه ــر دولت ــی و غی ــف دولت مختل
دادگســتری گرجســتان مســئولیت اصلــی اجرایــی شــدن فرمان هــای ابالغــی را بــر عهــده دارد کــه در ادامــه  مباحــث 

ــه آن اشــاره می شــود.  ــن بخــش ب ای

برنامه اجرایی )معادل برنامه های مصوب اجرایی در ایران( 

ــاد می شــود،  ــوان »فرمــان اجرایــی« ی ــا عن ــی کــه از آن ب ــالغ هــر سیاســت کل ــن و اب ــه مــوازات تدوی همچنیــن، ب
ــادل  ــی آن را مع ــبی و تقریب ــورت نس ــه ص ــوان ب ــه می ت ــود ک ــرا می ش ــن و اج ــز تدوی ــی«6 نی ــه اجرای ــک »برنام ی

ــت. ــورمان دانس ــی در کش ــوب اجرای ــای مص برنامه ه

1 . Decree
2 . Presidential Decree
3 . Prime Minister Decree
4 . Decree of the Prime Minister of Georgia
5 . Executive Order
6 . Action Plan 
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سیاستگذاری برای مقابله با فساد و ایجاد شفافیت اداری

ــا فســاد  و ایجــاد شــفافیت اداری در گرجســتان از ســال 2003  )مقطــع وقــوع  فراینــد سیاســتگذاری بــرای مقابلــه ب
انقــالب رنگــی( تــا کنــون، مراحــل مختلفــی را پشــت ســر گذاشــته اســت کــه در ایــن بخــش بــه نــکات مهــم هــر 

ــود.  ــاره می ش ــه اش مرحل

مرحله اول: تصویب و اصالح قوانین مقابله با فساد و ایجاد شفافیت اداری

نخســتین گام در زمینــه سیاســتگذاریی بــرای مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت اداری، اصــالح قوانیــن گذشــته )دوره 
ــه بســتر  ــود ک ــد ب ــن جدی ــب قوانی ــا تصوی ــا 2003 ( و ی ریاســت جمهــوری ادوارد شــواردنادزه در ســال های 1993 ت

مناســب و قانونــی را بــرای ایــن حــوزه فراهــم نمــود کــه برخــی از مهم تریــن مــوارد آن عبارتنــد از: 
1- قانون تضاد )تعارض( منافع و فساد در خدمات عمومی:1 تعریف فساد و حمایت از اصل سوت زنی )افشای فساد( 

ــا امضــای ادوارد شــواردنادزه در 17 اکتبــر 1997  رســمیت یافــت، پــس از وقــوع انقــالب گل رز  ــون کــه ب  ایــن قان
در ســال 2003 ، بیــش از 104 اصالحیــه2 را تجربــه کــرد و در 27 اکتبــر 2015  مــورد بازبینــی نهایــی قــرار گرفــت 
کــه از اول ژانویــه 2017 ، اجرایــی شــد. قانــون تضــاد )تعــارض( منافــع و فســاد در خدمــات عمومــی اصــول پایــه و 
اولیــه پیشــگیری، کشــف و حــذف تضــاد )تعــارض( منافــع و فســاد در نهادهــای عمومــی را و همچنیــن اصــول اولیــه 
پاســخگویی مرتکبیــن و مباشــرین در فســاد را مشــخص می کنــد.3 ایــن قانــون، فســاد و ابعــاد آن در خدمــات عمومــی 

ــد: ــف می کن ــه تعری را این گون
ــا تصاحــب  ــا موقعیتــی کــه توســط یــک مســتخدم دولتــی در ارتبــاط ب »ســوء اســتفاده از موقعیــت یــا فرصت هــای مرتبــط ب
مالکیــت و تملــک دارایی هایــی کــه بــه موجــب قانــون ممنــوع شــده اســت، یــا امــوال و دارایی هایــی کــه بــه او )بــه موجــب 
قانــون( منتقــل شــده و در تملــک و قانونــی شــدن آن مــورد حمایــت قــرار گرفتــه اســت.4 یــک مجــرم فســاد می توانــد شــامل 
الزامــات و  مســئولیت های انتظامــی، اجرایــی و قضایــی شــود. تضــاد )تعــارض( منافــع در خدمــات عمومــی  بــه معنــی تضــاد 
)تعــارض( مالکیــت و یــا هــر شــکل دیگــر از منافــع شــخصی و فــردی از یــک مســتخدم عمومــی برخــوردار از منافــع خدمــات 
دولتــی اســت.5 همچنیــن در صورتــی کــه یــک مســتخدم بخــش عمومــی و یــا هــر یــک از اعضــای خانــواده او هدیــه ای را 
دریافــت کننــد کــه بــه موجــی قانــون منــع شــده اســت, موظــف و متعهــد هســتند کــه آن را بــه نهــاد خدمــات عومــی وزارت 

اقتصــاد ظــرف ســه روز کاری تحویــل دهنــد«.6 
ــران و  ــت از مخب ــم های حمای ــن مکانیس ــی همچنی ــات عموم ــاد در خدم ــع و فس ــارض( مناف ــاد )تع ــون تض قان
ــون،  ــن قان ــق ای ــد.8 طب ــن می کن ــا آن را تعیی ــط ب ــات مرتب افشــاگران فســاد )اصــل ســوت زنی(،7 شــیوه ها و موضوع
ــق وب  ــز از طری ــس و نی ــن، فاک ــیله تلف ــه وس ــی و ب ــفاهی و الکترونیک ــی، ش ــد کتب ــاد می توان ــوارد فس ــای م افش

1 . The Law on Conflict of Interest and Corruption in Public Service
2 . amendment 
3. Law of Georgia on Conflict of Interest and Corruption in Public Service, Article 1
4. Ibid, Article 3. 
5. Ibid. 
6 . Ibid, Article 5. 
7 . whistleblowing

8 . ســوت زنی یــا همــان افشــاگری افــراد یــا کارکنــان در یــک ســازمان یــا شــرکت« علیــه فســاد داخلــی آن واحــد ازجملــه مــواردی اســت کــه 
در آمریــکا از ســال 1863 بــا تدویــن قانونــی به نــام »قانــون حفاظــت از رســواکننده« اجــرا می شــود. براســاس ایــن قانــون، ســوت زن یــا افشــاگر 
عالوه بــر اینکــه در پنــاه قانــون اســت، دولــت آمریــکا موظــف اســت درصــدی از جریمــه ای را کــه از فــرد فاســد می گیــرد، بــه افشــاگر بپــردازد. 
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ــک  ــه ی ــی ک ــرد. در صورت ــورت گی ــر ص ــیوه های دیگ ــا ش ــی1 و ی ــات عموم ــط اداره خدم ــده توس ــه ش ــایت تعبی س
افشــاکننده فســاد رضایــت کتبــی بــه انتشــار نــام و هویــت خــود ندهــد، در مســیر بررســی اتهــام افــراد مــورد اشــاره در 
گــزارش، نــام و هویــت افشــاکننده نبایــد افشــا و منتشــر شــود. 2 مــاده 20 ایــن قانــون حمایــت و حفاظــت از مخبــر یــا 
افشــاکننده فســاد را تضمیــن می کنــد.3 اهمیــت قانــون تضــاد )تعــارض( منافــع و فســاد در خدمــات عمومــی در فراینــد 
ــا فســاد  و ایجــاد شــفافیت اداری در گرجســتان از آن رو اســت کــه مبنــای حقوقــی تشــکیل  ــه ب سیاســتگذارِی مقابل

شــورای مقابلــه بــا فســاد را در ایــن کشــور در ســال 2005  فراهــم نمــود. 
2- قانون خدمات مدنی )کشوری(:4 ایجاد محدودیت برای اعضای خانواده و بستگان نزدیک کارکنان و مقامات 

دولتی 
ــا  ــط مرتبــط ب ــرای ســازمان های خدمــات عمومــی گرجســتان را فراهــم می کنــد، رواب ــون مبانــی حقوقــی ب ایــن قان
ــد.  ــن می کن ــی( را تعیی ــی )دولت ــان عموم ــی کارکن ــت حقوق ــم و وضعی ــوری( را تنظی ــی )کش ــات مدن ــرد خدم عملک
قانــون خدمــات مدنــی بیــن فعالیت هــای حزبــی سیاســی و خدمــات مدنــی تفکیــک قائــل می شــود و کارکنــان مدنــی 
ــن  ــون همچنی ــن قان ــد.5 ای ــع می کن ــی سیاســی من ــرای فعالیت هــای حزب ــت رسمی شــان ب ــری موقعی ــه کارگی را از ب
ــی )کشــوری(  ــال، یــک مســتخدم مدن ــوان مث ــه عن ــد. ب ــه نظــارت رســمی اعمــال می کن محدودیت هایــی را در زمین
اجــازه نــدارد در ســازمانی کــه یکــی از اعضــای خانــواده ا ش موقعیــت و مســئولیت مدیریتــی دارد، نقــش و مســئولیت 
ــا  ــد ب ــد( کشــوری جداشــده از یــک مجموعــه نمی توان ــن یــک مســتخدم )کارمن ــرد.6 همچنی ــی را برعهــده گی نظارت
یــک نهــاد مدنــی آغــاز بــه کار کنــد کــه ســه ســال قبــل از آن بــه عنــوان ناظــر مشــغول بــه فعالیــت بــوده اســت.7 

همچنیــن بــه مــدت ســه ســال ایــن فــرد نمی توانــد از چنیــن نهــاد یــا شــرکتی درآمــدی را کســب کنــد.8 
ــا احــزاب سیاســی، بخش هــای تجــاری  ــه موجــب قانــون خدمــات مدنــی )کشــوری(، کارکنــان اجــازه تعامــل ب ب
آن هــا و نیــز اعضــای خانــواده و بســتگان را ندارنــد. مــاده 73 مفهــوم »شــخص مرتبــط«9 بــا یــک کارمنــد )مســتخدم( 
مدنــی هــر یــک از »اعضــای خانــواده«10 و »بســتگان نزدیــک«11 تعریــف می کنــد. پاراگــراف ســوم همیــن مــاده یــک 
کارمنــد )مســتخدم( مدنــی را موظــف می ســازد کــه طــی یــک مــاه پــس از الحــاق بــه یــک نهــاد مدنــی )کشــوری(، 
اطالعــات مربــوط بــه »اشــخاص مرتبــط« یعنــی اعضــای خانــواده یــا بســتگان نزدیــک خــود را کــه در همــان ســازمان 
مشــغول هســتند، در اختیــار مقامــات آن ســازمان قــرار دهــد.12 تصویــب ایــن قانــون نقــش بســیار مهمــی در کاهــش 
یکــی از اشــکال مهــم فســاد اقتصــادی در گرجســتان دوران ادوارد شــواردنادزه یعنــی عــدم شــفافیت بودجــه احــزاب 
سیاســی، رانــت و رشــوه گســترده در بیــن مقامــات دولتــی در پوشــش هدیه هــای اشــخاص و نیــز اســتخدام بســتگان 
ــه  ــی جامع ــروز نارضایت ــی ب ــل اصل ــه دالی ــه از جمل ــف داشــت ک ــئولیت های مختل ــات در مس ــواده مقام ــراد خان و اف

ــه شــمار می رفــت.  گرجســتان در آن مقطــع ب

1 . Civil Service Bureau
2 . Ibid, Article 16.
3 . Ibid, Article 20. 
4 . The Law on Civil Service
5 . The Law on Civil Service, Article  61. 
6 . Ibid, Article 62. 
7 . Ibid, Article 65.
8 . Ibid, Article 66. 
9 . a person related 
10 . a family member 
11 . a close relative 
12 . Ibid, Article 73. 
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3- قانون جزایی:1 تعریف مصادیق فساد اقتصادی و اداری 
قانــون )کــد( جزایــی گرجســتان مصادیــق فســاد و نیــز جرایــم مرتبــط بــا حــوزه فســاد را مشــخص می کنــد. طبــق 
ایــن قانــون مــوارد زیــر از جنبــه جنایــی قابــل تعقیــب و مجــازات اســت: خریــد رای، درآمــد نامشــروع و یــا اختــالس از 
مالکیــت یــا حقــوق مالکیــت فــرد دیگــری بــا اســتفاده از یــک موقعیــت رســمی و اداری، جرایــم علیــه منافــع خدمــت 
در یــک ســازمان از جملــه ســوء اســتفاده از قــدرت و رشــوه خواری، ســوء اداره )خــالف کاری( رســمی و اداری بــه ویــژه 
بــا ســوء اســتفاده از قــدرت، تخطــی و تجــاوز از قدرت هــای اداری و رســمی، مشــارکت غیــر قانونــی در فعالیت هــای 
کارآفرینــی یــا کارگشــایی، اخــذ رشــوه، پرداخــت رشــوه، تجــارت از طریــق نفــوذ، دریافــت هدایایــی کــه بــه موجــب 
قانــون ممنــوع شــده اســت و جعــل اســناد توســط مقامــات. تصویــب ایــن قانــون از ایــن جهــت حائــز اهمیــت بــود 
کــه بــا تعریــف روشــن و مشــخص مصادیــق فســاد اقتصــادی و اداری، مانــع از ابهــام در تفســیر و اعمــال ســلیقه های 
سیاســی، حزبــی و فــردی در برخــورد بــا مفاســد اقتصــادی و اداری در گرجســتان شــد کــه ایــن امــر آثــار و نتایــج مثبتی 
را در زمینــه ایجــاد شــفافیت و حفــظ موازیــن و مقــررات در رونــد مقابلــه بــا مفاســد اقتصــادی و اداری در ایــن کشــور 

بــه همــراه داشــت. 
4- قانون فعالیت های )مرتبط با( البی گری:2 به رسمیت شناخته شدن و شفافیت البی شخصیت های حقیقی و حقوقی 

ــوان  ــه عن ــت شــده ب ــع نشــده اســت و توســط اشــخاص ثب ــون من ــه از طــرف قان ــوذی ک ــه نف ــون، هرگون ــن قان ای
ــه تغییــرات قانونگــذاری  ــه منظــور رســیدن ب ــه اجرایــی ب ــا بدن ــر روی نماینــدگان )پارلمــان( ی البی گــر )البیســت( ب
ــه  ــوان ب ــت گرجســتان می ت ــا صالحی ــر شــهروند ب ــد.3 ه ــف می کن ــری تعری ــوان البی گ ــه عن ــرد را ب صــورت می گی
ــای  ــا فعالیت ه ــهروندان ب ــت کاری ش ــه موقعی ــواردی ک ــز در م ــه ج ــد، ب ــام کن ــت ن ــر )البیســت( ثب ــوان البی گ عن
البی گــری در تعــارض باشــد و یــا یــک شــهروند بــه دلیــل جرمــی علیــه دولــت و یــا ســوء اســتفاده اداری و رســمی 
ــاختمان  ــل س ــه در داخ ــد آزادان ــت و آم ــق ورود و رف ــران از ح ــی گ ــام، الب ــت ن ــس از ثب ــد.4 پ ــده باش ــوم ش محک
هــای نهادهــای اجرایــی، مشــارکت در مباحــث مربــوط بــه تهیــه پیش نویــس قوانیــن عــادی، ارائــه مکتــوب نقطــه 
ــات  ــان و مالق ــت و اداره فعالیت ش ــدف هدای ــا ه ــی ب ــاد عموم ــک نه ــات از ی ــه اطالع ــت ارائ ــان، درخواس نظرات ش
ــان  ــزارش فعالیت هایش ــتند گ ــف هس ــز موظ ــران نی ــل، البی گ ــود. در مقاب ــوردار می ش ــس( برخ ــدگان )مجل ــا نماین ب
را در فاصلــه نخســتین تــا دهمیــن روز هــر مــاه بعــد از ثبــت نــام ارائــه کننــد و ایــن گزارش دهــی نمی توانــد بیــش 
از 10 روز از مــدت انقضــای فعالیــت البی گــری طــول بکشــد.5 اهمیــت تصویــب ایــن قانــون از ایــن جهــت بــود کــه 
یکــی از مهم تریــن کانون هــای فســاد اقتصــادی در گرجســتان را تحــت کنتــرل و نظــارت قــرار داد و بــا بــه رســمیت 
ــای  ــران حوزه ه ــردی البی گ ــی و عملک ــفافیت مال ــرای ش ــه را ب ــری، زمین ــردن البی گ ــالم ک ــی اع ــناختن و قانون ش

مختلــف فراهــم نمــود. 
 5- قانون نهادهای نظارتی ملی:6 تضمین استقالل کمیسیون های نظارتی

ایــن قانــون اســتقالل کمیســیون های نظارتــی ملــی را از فشــارهای سیاســی، نفــوذ غیــر متعــارف و نامناســب و مداخلــه 
ــن  ــی همچنی ــی مل ــای نظارت ــون نهاده ــد.  قان ــن می کن ــر را تضمی ــی و اشــخاص دیگ ــای دولت ــی نهاده ــر قانون غی
هنجارهــای اخالقــی و مــوارد تعــارض منافــع اعضــای کمیســیون های ملــی نظارتــی را تنظیــم می کنــد. بــر اســاس 

1. The Criminal Code
2 . Law on Lobbying Activities
3 .  Law on Lobbying Activities, Article 2. 
4 . Ibid, Article 6. 
5 . Ibid, Article 13. 
6. Law on National Regulatory Authorities
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ایــن قانــون، اعضــای کمیســیون در طــول مــدت فعالیــت شــان بــه عنــوان عضــو کمیســیون بایــد عضویت شــان در 
ــه  ــان بدن ــن، اعضــای کمیســیون، اعضــای خانواده هایشــان و کارکن ــر ای ــد. عــالوه ب ــق کنن ــزاب سیاســی را تعلی اح
نظارتــی دولــت حــق برخــورداری از هیــچ گونــه منافــع اقتصــادی غیــر مســتقیم یــا مســتقیم را بــا توجــه بــه داشــتن 
مجــوز و یــا هــر مــدرک و مجــوز دیگــری را ندارنــد. در نهایــت، اعضــای کمیســیون و کارکنــان بخــش اجرایــی اجــازه 
ــی را  ــای نظارت ــدار و نهاده ــوزه اقت ــا ح ــاط ب ــازمان ها در ارتب ــا س ــراد ی ــب اف ــه ای از جان ــه هدی ــرچ گون ــت ه دریاف
ندارنــد.1 تصویــب ایــن قانــون از جهــت تضمیــن اســتقالل کمیســیون های نظارتــی و بخش هــای قضایــی بســیار حائــز 
اهمیــت بــود. از آنجــا کــه بــه صــورت طبیعــی در رونــد مقابلــه بــا مفاســد اقتصــادی و اداری، زد و بندهــای سیاســی و 
حزبــی و نیــز اعمــال فشــار و نفــوذ از ســوی نهادهــا و البی هــای قــدرت بــر روی نهادهــای نظارتــی و قضایــی شــدت 
پیــدا می کنــد، تصویــب نهادهــای نظارتــی ملــی نقــش بســیار مهمــی را در حفــظ اســتقالل کمیســیون های نظارتــی 

در رونــد مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی و اداری در جامعــه گرجســتان ایفــا نمــود. 
6- قانون آزادی اطالعات:2 ایجاد شفافیت و جلوگیری از رانت و انحصار اطالعاتی 

قانــون آزادی اطالعــات در دوره شــورادنادزه و در ســال 1999  بــه تصویــب رســید و در ســال 2013   طبــق توصیــه 
شــبکه ضــد فســاد ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی،3 اصالحــات و بازنگــری در آن اعمــال شــد. طبــق ایــن قانون 
بــه جــز اطالعاتــی کــه انتشــار آن بــه موجــب قانــون ممنــوع شــده اســت و یــا مربــوط بــه حقــوق شــخصی و یــا اســرار 
تجــاری و بازرگانــی اســت، حــق دسترســی همگانــی بــه اطالعــات وجــود خواهــد داشــت. شــخص درخواســت کننده 
اطالعــات نیــاز بــه ارائــه هیــچ دلیلــی بــرای ارائــه درخواســت خــود نــدارد و از حــق مشــاهده اصــل ســند و یــا تهیــه 
ــا الکترونیکــی  ــی ی ــق کتب ــد از طری ــه درخواســت مــی توان ــاز خــود را دارد. ارائ ــی( از مــدرک مــورد نی رونوشــت )کپ
ــرد  ــه از ف ــد دریافــت هزین ــدارک نیازمن ــی( از م ــه رونوشــت )کپ ــت تهی ــواردی کــه باب ــه جــز در م ــرد. ب صــورت گی
ــی نهادهــای  ــوع اســت. تمام ــات ممن ــه اطالع ــرای ارائ ــه ای ب ــه هزین ــوارد اخــذ هرگون متقاضــی اســت، در ســایر م
ــر ظــرف 10 روز کاری، اطالعــات  ــا حداکث ــه پــس از دریافــت درخواســت و ی عمومــی موظــف هســتند کــه بالفاصل
مــورد نیــاز را در اختیــار فــرد متقاضــی قــرار دهنــد. متقاضیــان بایــد بالفاصلــه و طــی ســه روز کاری از طریــق یــک 
توضیــح کتبــی در جریــان دالیــل رد تقاضــا و عــدم دسترســی بــه اطالعــات طبقه بنــدی شــده قــرار گیرنــد. همچنیــن 
ــه اطالعــات  ــا میــزان دسترســی شــهروندان ب نهادهــای عمومــی موظــف هســتند گــزارش ســالیانه ای را در رابطــه ب
بــه رئیــس جمهــور، نخســت وزیــر و پارلمــان ارائــه کننــد.4 بــه منظــور نظــارت بــر اجــرای قانــون آزادی اطالعــات از 
ســوی کارشناســان و بخش هــای جامعــه مدنــی، نهــادی تحــت عنــوان »کمیســیونر اطالعــات«5 شــکل گرفتــه اســت 
کــه وضعیــت حــق دسترســی شــهروندان بــه اطالعــات و عملکــرد نهادهــا و ســازمان های مختلــف عمومــی و دولتــی 
گرجســتان را رصــد و نتایــج آن را بــرای اطــالع افــکار عمومــی منتشــر می کنــد. هــر چنــد قانــون آزادی اطالعــات در 
عمــل و در اجــرا بــا مشــکالت و موانــع متعــددی نیــز مواجــه شــده اســت. بــه عنــوان مثــال، نتایــج پژوهشــی کــه از 
ســوی یــک نهــاد غیــر دولتــی بــه نــام موسســه توســعه آزادی اطالعــات6 در رابطــه بــا وضعیــت حــق دسترســی بــه 
اطالعــات در گرجســتان در فاصلــه ســال های 2010 تــا 2015 صــورت گرفتــه اســت، نشــان می دهــد کــه 24 درصــد 
از درخواســت های ارائــه شــده از ســوی شــهروندان گرجــی بــرای دسترســی بــه اطالعــات بــدون پاســخ مانــده اســت. 

1 . Law on National Regulatory Authorities
2 . freedom of information )FOI(
3 . Organisation for Economic Cooperation and Development )OECD( Anti-Corruption Network
4 . “Reforming Georgia’s Access to Information Law” )PDF(. Open Society Georgia Foundation. July 2016. 
5 . Information Commissioner
6 . Institute for Development of Freedom of Information )IDFI(
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ــه  ــص مواج ــات ناق ــا اطالع ــز ب ــد  نی ــازمان ها و 10 درص ــا و س ــل نهاده ــخ کام ــا پاس ــت ها ب ــد از درخواس 64 درص
شــده اند.1 بــا وجــود اشــکاالت و نواقــص یــاد شــده، قانــون آزادی اطالعــات نقــش و تاثیــر بســیار مهمــی در ایجــاد 
شــفافیت و جلوگیــری از رانــت و انحصــار اطالعاتــی در نظــام اداری و اقتصــادی گرجســتان داشــته و بــه رونــد مقابلــه 

بــا فســاد اقتصــادی در ایــن کشــور نیــز کمــک شــایانی نمــوده اســت. 
7- تصویب قوانین در حوزه دولت الکترونیک:2 تحول در نظام اداری سنتی 

ــط  ــن مرتب ــب قوانی ــن و تصوی ــا تدوی ــی ب ــنتی و فیزیک ــاختارهای اداری س ــور از س ــتان در عب ــت گرجس گام نخس
ــون اســناد الکترونیکــی و امضــای الکترونیکــی«3  ــن راســتا، »قان ــت. در ای ــک شــکل گرف ــت الکترونی ــا حــوزه دول ب
)2007(، »قانــون ثبــت یکپارچــه اطالعــات«4 )2008( »قانــون ایجــاد آژانــس تبــادل داده هــا«5 )2010، »قانــون امنیــت 
اطالعــات«6 )2012( و »قانــون حفاظــت از داده هــای شــخصی«7 )2012( تدویــن و بــه اجــرا گذاشــته شــد. ایــن قوانیــن 
ــه دســتگاه ها و  ــگ و یکپارچــه هم ــه و بســتر حرکــت هماهن ــع زمین ــا آن، در واق ــط ب ــی مرتب ــای اجرای و آیین نامه ه
نهادهــای اداری، اجرایــی، خدمــات عمومــی، شــرکت ها، بخش هــای قضایــی و انتظامــی و نیروهــای پلیــس را بــرای 
عبــور از ســاختارهای اداری ســنتی و فیزیکــی بــه ســاختارهای نویــن و الکترونیکــی را فراهــم نمــود کــه نقــش بســیار 
ــک  ــاد اداری در ی ــات و فس ــزان تخف ــازی و کاهــش می ــای اداری، شفافیت س ــرل فعالیت ه ــی در تســهیل و کنت مهم

دهــه گذشــته در جامعــه گرجســتان ایفــا نمــوده اســت. 

مرحله دوم: تشکیل شورای هماهنگی بین دولتی مقابله با فساد8 )شورای مقابله با فساد( 

بــه مــوازات اصــالح و بازنگــری قوانیــن گذشــته و تصویــب قوانیــن جدیــد، شــورایی تحــت عنــوان »شــورای هماهنگی 
بیــن دولتــی مقابلــه بــا فســاد« بــر اســاس قانــون تعــارض )تضــاد( منافــع در خدمــات عمومــی گرجســتان9 در ســال 
2005  تشــکیل شــد کــه بــه اختصــار »شــورای مقابلــه فســاد« خوانــده می شــود. بــه موجــب فرمــان اجرایــی مورخــه 
30 دســامبر 2013 ، در رابطــه بــا ترکیــب، اهــداف و وظایــف شــورای مقابلــه بــا فســاد، اصالحــات و بازنگری هایــی نیــز 
صــورت گرفــت تــا مطابــق بــا تجربیــات عملــی و رونــد تحــوالت سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه گرجســتان، 
ــن  ــردد. ای ــه فســاد برخــوردار گ ــد مقابل ــت رون ــی ســازگاری و مدیری ــت و توانای ــد از بیشــترین قابلی ــاد بتوان ــن نه ای
ــا فســاد اقتصــادی محســوب می شــود،  شــورا کــه باالتریــن و مهم تریــن نهــاد دولتــی گرجســتان در زمینــه مقابلــه ب
از نقشــی مهــم و محــوری در رونــد تحــوالت مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی و ایجــاد شــفافیت و تحــول اداری در ایــن 
کشــور برخــوردار اســت و لــذا شــناخت اهــداف، وظایــف و ترکیــب آن می توانــد بــه درک بهتــر تجربــه گرجســتان در 

ایــن حــوزه کمــک شــایانی کنــد. 

1 . Access to Public Information in Georgia. Report Summarizing 2015 - 2010”. Institute for Development of Freedom of 
Information (IDFI). December 2015. 
2 . E-government )electronic government(
3 . E- Document and E-Signature law
4 . Law on Unified Information registry
5 . Law on Creation of Data Exchange Agency 
6 . Law on Information Security
7 . Law on Personal Data Protection
8 . Anti-Cpruruption Interagency Coordination Council
9 . Law of Georgia on Conflict of Interests and Corruption in Public Service
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بخش دوم : مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اداری در گرجستان

اهداف و وظایف شورای مقابله فساد 
بــه طــور کلــی، شــورای مقابلــه بــا فســاد وظیفــه هماهنگــی، رصــد بــه روز رســانی طــرح اقــدام و اســتراتژی مقابلــه بــا 
فســاد را برعهــده دارد و توســیه هــای مــورد نظــر خــود را در رابطــه بــا مشــکالت ارائــه مــی کنــد. بــه طــور خالصــه 

اهــداف و وظایــف شــورای مقابلــه فســاد عباتنــد از:
- مدرنیزاسیون خدمات عمومی؛ 

- توسعه بخش های اجرایی؛ 
- تهیه و تدارک )برگزاری شورا(؛ 

- اصالح سیستم مالی عمومی؛ 
- توسعه سیستم کمرگ و مالیات؛ 

- بخش خصوصی رقابتی و عاری از فساد؛ 
- بهبود سیستم تامین مالی احزاب سیاسی؛ 

- تقویت مدیریت عدالت محور؛
- افزایش یکپارچگی بین نهادی برای پیشگیری از فساد؛ 

- پیشگیری از فساد سیاسی. 1  
- ترکیب شورای مقابله فساد گرجستان 

وزارت دادگســتری گرجســتان نقــش اصلــی و محــوری را در اجــرای ســند »اســتراتژی مقابلــه بــا فســاد«2 برعهــده دارد 
و دبیرخانــه  شــورا نیــز کــه بیــش از 58 عضــو از دولــت، بخــش اجرایــی، بخــش قضایــی، نماینــدگان نهادهــا و مجامــع 
ــتری  ــود، در وزارت دادگس ــامل می ش ــی را ش ــات بین الملل ــا و موسس ــدگان نهاده ــز نماین ــی و نی ــر دولت ــی و غی مدن
ــرای  ــرد و گــزارش آن را ب ــا فســاد را برعهــده می گی ــه ب ــر دادگســتری مســئولیت شــورای مقابل مســتقر اســت و وزی

ــد. ــس ارســال می کن ــس مجل ــور و رئی ــس جمه نخســت وزیر، رئی
به صورت خالصه ترکیب شورای مقابله فساد گرجستان بدین ترتیب است:  

الف: وزارت دادگستری: ریاست شورای مقابله با فساد و محل استقرار دبیرخانه شورا 
ــدار، رئیــس کمیســیون مرکــزی  ــی: )بانــک مرکــزی، وزارت اقتصــاد و توســعه پای ــی و اجرای ب: بخــش دولت
ــور  ــالمت و ام ــتان، وزارت کار، س ــاخت های گرجس ــه ای و زیرس ــعه منطق ــور، وزارت توس ــات، وزارت کش انتخاب

ــاع(     اجتماعــی، وزارت دف
ج: بخش پارلمانی: )کمیته امور حقوقی و قضایی پارلمان( 

د: بخش قضایی و انتظامی: )وزارت دادگستری، دیوان عالی کشور و بازرسی کل کشور( 
ه: بخــش نهادهــای مدنــی و غیــر دولتــی: )انجمــن حقوقدانــان جوانــان گرجســتان،3 انجمــن )اتــاق( بازرگانی،4 
ــای  ــی فناوری ه ــه تحقیقات ــی،6 موسس ــعه و دموکراس ــح، توس ــه صل ــات،5 موسس ــعه آزادی اطالع ــه توس موسس

1 . Natia Lortkipanidze, Anti-corruption Reforms in Georgia, Thesis submitted to the Graduate Faculty in Partial Fulfillment 
of the Requirements for the Degree of Master of Arts, Ragnar Uurkse School of Innovation and Governance, June 2014, p. 
25-24. 
2 . Anti-Cruption Strategy 
3 . Georgian Young Lawyers Association
4 . Business Association
5 . Institute for Development of Freedom of Information
6 . Peace, Democracy and Development Institute



مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اداری در جمهوری گرجستان

44

ــی  ــط مش ــی خ ــز تحقیقات ــتان2 و مرک ــتراتژیک گرجس ــی و اس ــات بین الملل ــاد مطالع ــی،1 بنی ــی و انتخابات سیاس
اقتصــادی3(

و: نهادهــای خارجــی و موسســات بین المللــی: )موسســه شــفافیت بین المللــی گرجســتان،4 بنیــاد جامعــه بــاز 
گرجســتان،5 نماینــده اتــاق بازرگانــی آمریــکا6 در گرجســتان، مدیــر پروژه هــای هیــات نمایندگــی اتحادیــه اروپــا7 
در گرجســتان، نماینــده ویــژه شــورای اروپــا،8 نماینــده دفتــر مقابلــه بــا مــواد مخــدر و جــرم ســازمان ملــل متحــد9 

در گرجســتان و نماینــده اتــاق بازرگانــی بین المللــی10(   
حضــور و عضویــت نهادهــای مدنــی و غیــر دولتــی در شــورای مقابلــه بــا فســاد از جملــه نکات بســیار 
شــایان توجــه در ترکیــب ایــن شــورا اســت کــه موجــب شــده اســت ســاختار و ترکیــب شــورای مبارزه 
ــای  ــدگان بخش ه ــارج شــود و حضــور نماین ــی خ ــی و حاکمیت ــاًل دولت ــت کام ــک وضعی ــاد از ی ــا فس ب
ــا  ــارزه ب ــی در جلســات شــورای مب ــاق بازرگان ــون وکال و ات ــد کان ــی مانن ــی و نهادهــای مدن ــر دولت غی
ــای  ــن بخش ه ــی بی ــات سیاس ــی و مالحظ ــای دولت ــی نهاده ــد احتمال ــع از زد و بن ــاًل مان ــاد عم فس
دولتــی، قضایــی و پارلمانــی شــده اســت. در واقــع، حضــور و عضویــت نهادهــای مدنــی و غیــر دولتــی در ترکیــب 
شــورای مقابلــه بــا فســاد عمــاًل در حکــم هیئــت منصفــه در دادگاه هــا اســت کــه بــه نوعــی بازتاب دهنــده واقعیــات و 
انتظــارات افــکار عمومــی اســت. برآینــد کلــی حضــور و عضویــت نهادهــای مدنــی و غیــر دولتــی را می تــوان شــفافیت 
ــای سیاســی و  ــار گزارش ه ــری از انتش ــا فســاد، جلوگی ــه ب ــورای مقابل ــرد ش ــا و عملک ــی در تصمیم گیری ه و واقع بین

غیــر واقعــی و جامعه پذیــری و باورپذیــری ایــن شــورا در افــکار عمومــی جامعــه گرجســتان دانســت. 
ــی در  ــات بین الملل ــی و موسس ــای خارج ــدگان نهاده ــارکت نماین ــور و مش ــر، حض ــم دیگ ــه مه نکت
شــورای مقابلــه بــا فســاد اســت کــه زمینــه ای را فراهــم می کنــد تــا ایــن مراکــز از نزدیــک در جریــان 
ــا فســاد و ایجــاد شــفافیت اداری در گرجســتان قــرار گیرنــد. گزارش هایــی کــه از ســوی  رونــد مقابلــه ب
ــا در  ــا فســاد در ســطح بین المللــی منتشــر می شــود ی ــه ب ایــن مراکــز از میــزان پیشــرفت گرجســتان در زمینــه مقابل
ــه  ــی ارائ ــازمان تجــارت جهان ــول و س ــی پ ــدوق بین الملل ــی، صن ــک جهان ــا، بان ــه اروپ ــف اتحادی ــای مختل اجالس ه
می شــود، نقــش بســیار مهمــی در اعتمــاد کشــورها و نهادهــای بین المللــی بــه اقتصــاد و بــازار گرجســتان و در نتیجــه 

ــر داشــته اســت.  ــزده ســال اخی افزایــش ســرمایه گذاری خارجــی در پان
ــت،  ــورت گرف ــتان ص ــی گرجس ــفافیت بین الملل ــه ش ــه از موسس ــداری ک ــال در دی ــوان مث ــه عن ب
کارشناســان ایــن موسســه غیــر دولتــی اشــاره داشــتند کــه موسســه شــفافیت بین المللــی گرجســتان 
در واقــع شــعبه ای از موسســه شــفافیت بین المللــی مســتقر در برلیــن آلمــان اســت؛ موسســه ای کــه 
بــه عنــوان یــک نهــاد مطالعاتــی غیــر دولتــی در بیــش از 110 کشــور جهــان از جملــه گرجســتان دارای 
ــس و ســه  ــک شــعبه در شــهر تفلی ــی گرجســتان دارای ی شــعبه اســت. موسســه شــفافیت بین الملل
شــعبه در ســایر شــهرهای گرجســتان از جملــه باتومــی و کوتایســی اســت و بــه صــورت روزانــه اخبــار و 

1 . Research Center of Election and Political Technologies  
2 . Georgian Foundation for Strategic and International Studies  
3 . Economic Policy Research Center
4 . Transparency International Georgia 
5 . Open Society Georgia Foundation
6 . American Chamber of Commerce
7 . Project Manager  of EU Delegation
8 . Special Representative of European Council  
9 . United Nations Office on Drugs and Crime (UNOODC) 
10 . International Chamber of Commerce )ICC( 
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بخش دوم : مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اداری در گرجستان

تحــوالت مربــوط بــه حــوزه فســاد اداری و اقتصــادی، موانع اصالحــات ســاختاری و اداری، زمینه هــا و بســترهای قانونی 
ــهرداری ها،  ــا، ش ــتری ها، کالنتری ه ــه دادگس ــف از جمل ــازمان های مختل ــا و س ــرد نهاده ــوه عملک ــاد، نح ــاد فس ایج
ــا انحــراف هــر یــک از دســتگاه ها از ســند  گمــرگ، اداره مالیــات و ماننــد آن هــا را رصــد نمــوده و میــزان انطبــاق ی
ــه و  ــورت روزان ــه ص ــتان ب ــی گرجس ــفافیت بین الملل ــه ش ــد. موسس ــخص می کن ــاد مش ــا فس ــه ب ــتراتژی مقابل اس
ــا  ــی را از آن ه ــه گزارش های ــن آن ک ــت و ضم ــاط اس ــتری1 در ارتب ــل وزارت دادگس ــه و تحلی ــا اداره تجزی ــتمر ب مس
ــر  ــد دیگ ــد. بع ــرار می ده ــا ق ــار آن ه ــز در اختی ــود را نی ــات خ ــات و مطالع ــج تحقیق ــزارش نتای ــد، گ ــت می کن دریاف
فعالیــت موسســه شــفافیت بین المللــی گرجســتان، حضــور و مشــارکت فعــال در ســطح مجامــع بین المللــی بــه ویــژه 
ــاد  ــا فس ــه ب ــه مقابل ــه در زمین ــه پیشــرفت های صورت گرفت ــوط ب ــای مرب ــار گزارش ه ــه و انتش ــا و ارائ ــه اروپ اتحادی
ــی  ــر دولت ــت غی ــل ماهی ــه دلی ــا ب ــن گزارش ه ــه ای ــت ک ــش روی آن اس ــای پی ــع و چالش ه ــز موان ــادی و نی اقتص
ــی و  ــرد و از فاکتورهــای بســیار مهــم در ارزیاب ــرار مــی گی ــی ق ــن  الملل ــه شــدت مــورد توجــه نهادهــای بی آن هــا ب

ــود.     ــوب می ش ــوزه محس ــن ح ــتان در ای ــی گرجس ــمی و دولت ــای رس ــتی آزمایی گزارش ه راس
بــا ایــن وجــود، در داخــل گرجســتان نقدهــا و انتقاداتــی نیــز بــه ترکیــب و ســاختار شــورای مبــارزه بــا فســاد وجــود 
دارد. بــه عنــوان مثــال، در دیــداری کــه از موسســه شــفافیت بین المللــی گرجســتان در تفلیــس )از مراکــز غیــر دولتــی 
فعــال در زمینــه رصــد و مطالعــه فســاد در گرجســتان( صــورت گرفــت، کارشناســان ایــن موسســه بــه نفــس وجــود 
شــورای مقابلــه بــا فســاد زیــر نظــر وزارت دادگســتری انتقــاد داشــتند و معتقــد بودنــد کــه بــرای کارایــی بیشــتر و اعمال 
نفــوذ کمتــر دولــت الزم اســت ایــن شــورا از دولــت منفــک و بــه صــورت مســتقل و خــارج از کنتــرل و اختیــار نهادهــای 

دولــت، پارلمــان و بخــش قضایــی قــرار گیــرد. 

مرحله سوم: تدوین و انتشار سند استراتژی مقابله با فساد2 

از بطــن شــورای مقابلــه بــا فســاد و بــر مبنــای اصــالح و تصویــب قوانیــن و مقــررات از جملــه قانــون تعــارض )تضــاد( 
منافــع در خدمــات عمومــی گرجســتا و نیــز پاســخ بــه مطالبــات عمومــی و هماهنگــی بیشــتر نهادهــای دولتــی و غیــر 
دولتــی، ســند اســتراتژی مقابلــه بــا فســاد در ســال 2005 ، تدویــن و منتشــر شــد. توصیه هــا و قراردادهــای همــکاری 
ــه  ــتراتژی مقابل ــند اس ــن و انتشــار س ــش بســیار مهمــی در تدوی ــز نق ــی نی ــای بین الملل ــا نهاده ــت گرجســتان ب دول
بــا فســاد ایفــا نمــود. بــه عنــوان مثــال، توافقنامــه مشــارکت در ســال 2004  بیــن دولــت گرجســتان و گــروه هشــت 
ــات  ــای و نظری ــید. توصیه ه ــاء رس ــه امض ــاد ب ــا فس ــه ب ــفافیت و مقابل ــطح ش ــای س ــه ارتق ــی در زمین ــور صنعت کش
مشــورتی مختلفــی نیــز از طــرف گــروه کشــورهای ضــد فســاد وابســته بــه شــورای اروپــا3 و شــبکه ضــد فســاد ســازمان 
همــکاری و توســعه اقتصــادی بــرای اقتصادهــای در حــال گــذار4 بــه دولــت گرجســتان ارائــه شــد کــه در مجمــوع تهیــه 

و انتشــار یــک ســند باالدســتی در زمینــه مقابلــه بــا فســاد در گرجســتان را ضــرورت می بخشــید.5 

ــا فســاد زیــر نظــر »اداره تجزیــه و تحلیــل وزارت دادگســتری«  تشــکیل می شــود و ایــن اداره در تمــاس  1 . دبیرخانــه دائمــی شــورای مبــارزه ب
ــا نهادهــای نظارتــی دولتــی و غیــر دولتــی از جملــه موسســه شــفافیت بین المللــی گرجســتان اســت.  مســتقیم و مســتمر ب

2 . Anti-coruption Strategy 
3 . Council of Europe’s Groups of States against Corruption )GRECO(
4 . Organization for Economic Co-operation and Development )OECD(’s Anti-Corruption Network for Transition Economies
5 . Tamuna Karosanidze, NATIONAL ANTI-CORRUPTION STRATEGY AND ACTION PLAN: ELABORATION AND 
IMPLEMENTATION, Anti-Corruption Resource Center, 2005. 
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در پاســخ بــه مطالبــات داخلــی و بین المللــی، میخائیــل ساکاشــویلی در 18 ژانویــه 2005 ، یــک گــروه کاری مرکــب 
ــی. آی. گرجســتان،1 انجمــن وکالی جــوان2 و انجمــن  ــی )ت ــر دولت ــدگان بخش هــای غی ــی و نماین از نهادهــای دولت
اقتصــاد دانــان جــوان3( را مامــور تهیــه ســند اســتراتژی مقابلــه بــا فســاد کــرد. متــن ایــن ســند در اول ژوئــن 2005  

نهایــی و طبــق فرمــان اجرایــی رئیــس جمهــور بــرای اجــرا بــه کلیــه دســتگاه ها و نهادهــا ابــالغ شــد. 
ــی،  ــارکت عموم ــت، مش ــخگویی حکوم ــون، پاس ــت قان ــارت، حاکمی ــوزه تج ــک در ح ــع بوروکراتی ــش موان کاه
ــرای تحــول در ارزش هــای  شــفافیت و توســعه حکمرانــی مطلــوب اعــالم شــد کــه در نهایــت می بایســت مبنایــی ب
ــا دالیــل فســاد در بخش هــای  ــا فســاد بیانگــر بینــش حکومــت در رابطــه ب ــه ب ــد باشــد. ســند اســتراتژی مقابل جدی
ــدت و  ــاه م ــای کوت ــن اولویت ه ــت. همچنی ــی اس ــت مال ــام مدیری ــود نظ ــرای بهب ــن ب ــیوه های ممک ــی و ش عموم
بلندمــدت سیســتم ضــد فســاد دولــت، تقویــت هشــدارهای ضــد فســاد و تعییــن ســاختارها و نهادهــای ضــد فســاد از 

ــا فســاد بــه شــمار مــی رود.   دیگــر اهــداف مهــم ســند اســتراتژی مقابلــه ب
نکتــه شــایان توجــه ایــن اســت کــه ســند »اســتراتژی مبــارزه بــا فســاد« در ســال 2005  تدویــن و منتشــر شــد 
ــار در ســال های 2010 و  2015  مــورد بازنگــری و اصالحــات جزیــی قــرار  و طــی هشــت ســال گذشــته، تنهــا دو ب
گرفتــه اســت. ایــن در حالــی اســت کــه حداقــل از ســال 2013  )مقطــع کنــار رفتــن میخائیــل ساکاشــویلی و بــه قــدرت 
ــده اســت  ــر روی کار آم ــار نخســت وزیر در گرجســتان ب ــون چه ــا کن ــف( ت ــان سیاســی مخال ــزب و جری ــیدن ح رس
ــالغ             سیاســت های  ــی گرجســتان، نخســت وزیر مســئولیت امضــا و اب ــاختار پارلمان ــه در س ــود آن ک ــا وج و ب
کلــی و فرامیــن اجرایــی را برعهــده دارد، امــا تغییــری در ایــن سیاســت کالن و راهبــرد بلندمــدت ایجــاد نشــده اســت. 
ــا از  ــا و ارگان ه ــایر نهاده ــوی س ــوازی از س ــابه و م ــناد مش ــار اس ــن و انتش ــدم تدوی ــر، ع ــه دیگ ــایان توج ــه ش نکت
جملــه مجلــس و یــا دســتگاه قضایــی اســت و ســند »اســتراتژی مبــارزه بــا فســاد« بــه عنــوان تنهــا مرجــع و ســند 
ــا 2018( در  ــته )2005 ت ــال گذش ــفافیت اداری در 13 س ــا فســاد و ایجــاد ش ــارزه ب ــوزه مب سیاســتگذاری کالن در ح

ــود.   ــناخته  می ش ــتان ش ــی و اداری گرجس ــاختار سیاس س

 مرحله چهارم: تصویب طرح اقدام و اجرایی سازی استراتژی مقابله با فساد گرجستان4

ــا فســاد، یــک برنامــه اقــدام تحــت عنــوان  ــه ب ــه منظــور اجرایی ســاختن و عملیاتــی کــردن ســند اســتراتژی مقابل ب
ــا فســاد گرجســتان« در ســال 2005  تهیــه شــد کــه چهــار هــدف  ــه ب »طــرح اقــدام اجرایی ســازی اســتراتژی مقابل

ــرد: ــال می ک ــر را دنب ــی زی اصل
- شناســایی رویه هــای بــه هــم پیوســته فســاد؛ پیــاده ســازی تجزیــه و تحلیل هــای انتقــادی؛ توســعه قانونگــذاری 

؛  ظر متنا
ــت  ــز اهمی ــرای کاهــش فســاد حائ ــه ب ــی هنجــاری ک ــی و مبان ــای تقنین ــه و تحلیل ه ــه ســاختن تجزی - نهادین

هســتند؛ 
- تعریف جزایی اقداماتی که توسط استانداردهای بین المللی به عنوان جرایم فساد تلقی می شوند؛ 

- ایجاد یک متدولوژی )روش شناسی( استاندارد برای ارزیابی فساد.5 

1 . TI Georgia
2 . Young Lawyers’ Association
3 . Young Economists’ Association
4 . Georgia’s National Anti-Corruption Strategy Implementation Action Plan
5 . Natia Lortkipanidze, Anti-corruption Reforms in Georgia, Thesis submitted to the Graduate Faculty in Partial Fulfillment 
of the Requirements for the Degree of Master of Arts, Ragnar Uurkse School of Innovation and Governance, June 2014, p. 25. 
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چالــش مهــم پیــش روی ســند اســتراتژی مقابلــه بــا فســاد گرجســتان، نحــوه اجرایی ســازی اهــداف و وظایــف ایــن 
ســند باالدســتی بــود. در ابتــدای کار مســئولیت اجــرای طــرح اقــدام بــه صــورت مشــترک بــر عهــده بخــش مقابلــه بــا 
فســاد در شــورای امنیــت ملــی1 و وزارت هماهنگــی اصالحــات2 گذاشــته شــد. در نهایــت بــا توجــه بــه بــروز اختالفــات 
بیــن ایــن دو نهــاد و نیــز ناهماهنگی هایــی کــه ایجــاد شــد، ساکاشــویلی بــا صــدور یــک فرمــان اجرایــی در 3 اکتبــر 
ــف اجرایی ســازی ســند  ــه اهــداف و وظای ــی را منحــل و کلی ــت مل ــا فســاد در شــورای امنی ــه ب 2005 ، بخــش مقابل

اســتراتژی مقابلــه بــا فســاد را بــه وزارت هماهنگــی اصالحــات منتقــل نمــود. 
صــرف نظــر از چالش هــای نهــادی و ســتادی کــه در مســیر طــرح اقــدام بــه ویــژه در ســال های نخســت تصویــب 
ســند اســتراتژی مقابلــه بــا فســاد پیــش آمــد و تــا حــد بســیار زیــادی هــم طبیعــی بــه نظــر می رســد، اهمیــت »طــرح 
ــا فســاد« در ایــن بــود کــه شــیوه های اجرایــی ســاختن و تحقــق اهــداف  اقــدام و اجرایی ســازی اســتراتژی مقابلــه ب
ســند اســتراتژی مقابلــه بــا فســاد را در ارتبــاط بــا دســتگاه های مختلــف را مطــرح می ســاخت کــه در تصویــب قوانیــن 
ــی،  ــای اجرای ــی از نهاده ــای دریافت ــاس گزارش ه ــت و براس ــرار می گرف ــه ق ــورد توج ــا م ــادی، اداری و آیین نامه ه ع
بخش هــای نظارتــی و پارلمــان، بــه صــورت مــداوم مــورد بازنگــری قــرار گرفــت تــا از انطبــاق بیشــتری بــا واقعیــات 
ــه صــورت ســالیانه  ــًا ب ــد همچنــان در گرجســتان حاکــم اســت و تقریب جامعــه گرجســتان برخــوردار گــردد. ایــن رون

طــرح اقــدام و اجرایی ســازی اســتراتژی مقابلــه بــا فســاد مــورد بازبینــی و اصــالح قــرار می گیــرد. 

فرایند نظارت و مکانیسم های نظارتی 

موضــوع مهــم دیگــر، نظــارت و مکانیســم های نظارتــی در ســاختار سیاســی، قضایــی و پارلمانــی گرجســتان اســت کــه 
در رابطــه بــا فراینــد مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی و ایجــاد تحــول اداری، نظــارت بــر اجــرای دقیــق و درســت سیاســت ها 
ــن  ــادی ای ــن ع ــف اجــرای اســناد باالدســتی و قوانی ــاط ضع ــودن نق ــای مصــوب و ابالغــی و برطــرف نم و برنامه ه
حــوزه از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت کــه در ایــن بخــش بــه برخــی از مهم تریــن نــکات و مالحظــات آن 

ــود.  ــاره می ش اش

1- نظارت بیرونی و بین المللی 

ــا فســاد  ــه ب ــت گرجســتان در مقابل ــر نحــوه عملکــرد دول ــی ب ــی و بین الملل  بخشــی از نظــارت بیرون
از طریــق اتحادیــه اروپــا و پیمــان آتالنتیــک شــمالی )ناتــو( صــورت می گیــرد. بــا توجــه بــه هدفگــذاری 
جــدی و راهبــردی گرجســتان در الحــاق بــه تخصصــی اتحادیــه اروپــا و پیمــان آتالنتیــک شــمالی )ناتــو(، گزارش هــای 
ــه  ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــه ای غرب ــاد منطق ــن دو نه ــیون های ای ــان کمیس ــوی کارشناس ــی دوره ای از  س نظارت
ــی،  ــفافیت سیاس ــی )ش ــف سیاس ــای مختل ــت ها در حوزه ه ــرای سیاس ــوه اج ــا نح ــه ب ــود را در رابط ــای خ گزارش ه
ــاد،  ــا فس ــارزه ب ــادی )مب ــی(، اقتص ــان سیاس ــا مخالف ــورد ب ــدم برخ ــانه ها و ع ــی، آزادی رس ــای آزاد انتخابات رقابت ه
ــروی کار(،  ــرمایه و نی ــردش آزاد کاال، س ــازی و گ ــد خصوصی س ــادی، فراین ــفافیت اقتص ــاق، ش ــوه و قاچ ــت، رش ران
اجتماعــی )آزادی هــای اجتماعــی، موازیــن حقــوق بشــر و مســائلی ماننــد آن و دفاعــی- امنیتــی )میــزان شــفافیت در 
ــا  ــق ب ــزاری و ســخت افزاری مطاب ــرم اف ــاد ن ــرات ســاختاری در ابع بودجــه دفاعــی، آمــوزش نیروهــای مســلح و تغیی

1 . National Security Council’s Anti-Corruption Division
2 . State Minister for Reform Coordination
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اســتانداردهای غربــی و پیمــان ناتــو( بــه اتحادیــه اروپــا و پیمــان آتالنتیــک شــمالی )ناتــو( ارائــه می دهنــد کــه ایــن 
ــت.  ــوده اس ــذار ب ــیار تاثیرگ ــر بس ــال های اخی ــی در س ــم غرب ــازمان مه ــن دو س ــه ای ــتان ب ــی گرجس ــر در نزدیک ام
طبیعــی اســت ایــن بخــش بیرونــی از چرخــه بازخــورد اجرایــی و نظــارت بــر سیاســت ها قابــل انتقــال 

و اجــرا در جمهــوری اســالمی ایــران نیســت. 
ــوی  ــان از س ــوری کارشناس ــت ها در جمه ــی سیاس ــی نظارت ــی و خارج ــد بیرون ــر بع ــش دیگ بخ
ــازمان  ــی و س ــک جهان ــول، بان ــی پ ــدوق بین الملل ــژه صن ــه وی ــی ب ــای بین الملل ــان نهاده کارشناس
ــری  ــارت و بازنگ ــورد، نظ ــه بازخ ــت ها و چرخ ــرای سیاس ــوه اج ــه نح ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــارت جهان تج
ــام  ــادی و نظ ــازی اقتص ــوه، شفاف س ــت و رش ــاد، ران ــا فس ــه ب ــازی، مقابل ــه خصوصی س ــوط ب ــت های مرب سیاس
ســالمت اداری، نظــام یکپارچــه الکترونیکــی، اصــالح قوانیــن و مقــررات بانکــی و موضوعاتــی ماننــد آن مــورد مطالعــه 
ــی و  ــک جهان ــول، بان ــی پ ــدوق بین الملل ــرای صن ــای دوره ای آن ب ــرد و گزارش ه ــرار می گی ــی ق و بررس
ســازمان تجــارت جهانــی ارســال می شــود کــه ایــن امــر نقــش مهمــی در افزایــش میــزان و ســطح 
اعتبــار و وام بــه گرجســتان و دیگــر تســهیالت تجــاری و اقتصــادی داشــته اســت کــه از جملــه نتایــج 
ــی در  ــای بین الملل ــه بیمه ه ــرخ پای ــی و ن ــرمایه گذاری خارج ــک س ــب ریس ــش ضری ــت آن کاه مثب
گرجســتان بــوده اســت و همیــن امــر نقــش بســیار مهمــی در رشــد و توســعه اقتصــادی ایــن کشــور بــه ویــژه در 

زمینــه جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی در دو دهــه گذشــته ایفــا نمــوده اســت. 

2- نظارت داخلی: نظام ارزیابی یکپارچه ملی

ــی(  ــای اجرای ــتراتژی ها و فرمان ه ــی )اس ــت های کل ــر سیاس ــارت ب ــی و نظ ــورد اجرای ــه بازخ ــش دوم چرخ ــا بخ ام
در گرجســتان، داخلــی و ملــی اســت کــه از قابلیــت الگوبــرداری بــه مراتــب بیشــتری نســبت بــه بخــش 
خارجــی و بیرونــی بــرای کشــورمان برخــوردار اســت. بــه عنــوان مثــال، دولــت گرجســتان بــه مــوازات تدویــن 
ــه در ســال های 2010 و 2015  ــه »اســتراتژی ضــد فســاد«1 ک ــک اســتراتژی شــفاف و واضــح موســوم ب ــالغ ی و اب
ــه »خــط مشــی  ــی ســاختن و شاخص ســازی آن یــک نقشــه راه موســوم ب ــه منظــور اجرای ــه اســت، ب صــورت گرفت
یکپارچــه ضــد فســاد«2 و نیــز یــک »برنامــه اجرایــی«3 را نیــز تدویــن نمــود تــا وظیفــه و ماموریــت هــر دســتگاه و نهــاد 
در اجــرای آن سیاســت و فرمــان اجرایــی مشــخص شــود. عــالوه بــر ایــن، بــرای هماهنگــی دســتگاها و نظــارت 
بــر اجــرای اســتراتژی ضــد فســاد و برنامــه اجرایــی، شــورایی تحــت عنــوان »شــورای بیــن نهــادی 
ضــد فســاد«4 و »نظــام ارزیابــی یکپارچــه ملــی«5 را تشــکیل داد تــا از مــوازی کاری و اقدامــات متقابــل و 

ــود.  ــری ش ــف جلوگی ــتگاه های مختل ــا و دس ــده نهاده ــاً خنثی کنن بعض
نکتــه بســیار مهــم این کــه در ترکیــب شــورای مبــارزه بــا فســاد، بیــش از 17 موسســه، نهــاد و انجمــن غیــر دولتــی 
و مســتقل ماننــد کانــون وکالی گرجســتان، اتــاق بازرگــی گرجســتان و موسســه شــفافیت بین المللــی گرجســتان نیــز 
حضــور دارنــد تــا از دولتــی و حکومتــی شــدن کامــل ایــن شــورا جلوگیــری شــود. چــرا کــه ایــن احتمــال وجــود دارد 
ــه  ــا مالحظــات سیاســی نســبت ب ــی ب نهادهــا و دســتگاه های دولتــی در هــر ســه بخــش اجرایــی، قضایــی و پارلمان

1 . anti-corruption strategy
2 . Unified Anti-cruption Policy 
3 . Action Plan 
4 . Anti-Corruption Interagency Council
5 . National Integrity System Assessment
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ــی  ــر سیاســت های کل ــی و نظــارت ب ــورد اجرای ــه بازخ ــات چرخ ــد واقعی ــن فراین ــد و در ای ــورد نماین ــات برخ موضوع
نادیــده گرفتــه شــود یــا حداقــل بــه آن کــم توجهــی شــود. 

ــی  ــی را پیش بین ــتان مکانیســم های مختلف ــت گرجس ــی، دول ــی داخل ــی و ارزیاب ــن در بخــش نظارت ــر ای ــالوه ب ع
ــی  ــام ارزیاب ــوب »نظ ــاد، در چهارچ ــا فس ــه ب ــتراتژی مقابل ــه اس ــال، در زمین ــوان مث ــه عن ــرده اســت. ب ک
یکپارچــه ملــی«،1 دبیرخانــه دائمــی شــورای مبــارزه بــا فســاد زیــر نظــر »اداره تجزیــه و تحلیــل وزارت 
ــی  ــای نظارت ــا نهاده ــتمر ب ــتقیم و مس ــاس مس ــن اداره در تم ــود و ای ــکیل می ش ــتری«2 تش دادگس
دولتــی و غیــر دولتــی، ســه فراینــد نظارتــی شــامل »چهارچــوب نظــارت و پیشــرفت«3 جهــت دریافــت 
ــه  ــی«4 ب ــزارش نظارت ــار، »گ ــک ب ــاه ی ــش م ــر ش ــرای ه ــرفت ب ــد پیش ــی و رون ــای نظارت گزارش ه
ــه  ــارت«5 ب ــی و نظ ــزارش ارزیاب ــی و »گ ــت ابالغ ــا سیاس ــه ی ــرای برنام ــاالنه اج ــزارش س ــوان گ عن
ــت ها و  ــق سیاس ــرای دقی ــد اج ــا از رون ــد ت ــال می کن ــر را دنب ــی طوالنی ت ــای زمان ــورت دوره  ه ص
میــزان انحــراف اطمینــان خاطــر ایجــاد شــود تــا بتــوان بــر مبنــای آن رونــد اجــرای سیاســت ها و فرمان هــای 

ــود.  ــت نم ــار هدای ــورد انتظ ــده و م ــی ش ــی را در مســیر درســت، پیش بین اجرای
ــه  ــه ب ــن موضــوع اســت ک ــر ای ــز ب ــی، معطــوف و متمرک ــه نظارت ــای ســه گان ــی از فراینده بخــش بســیار مهم
ــق  ــزان منطب ــه می ــا چ ــالمت اداری ت ــفافیت و س ــاد و ش ــا فس ــه ب ــی مقابل ــه اجرای ــال برنام ــوان مث عن
ــای  ــراف برنامه ه ــق از انح ــن طری ــا از ای ــت ت ــرا اس ــال اج ــی در ح ــان اجرای ــتراتژی و فرم ــر اس ب
ــی  ــزارش نظارت ــه گ ــا ک ــود. از آنج ــری ش ــی جلوگی ــت های ابالغ ــف از سیاس ــتگاه های مختل ــی دس اجرای
ــط  ــاالنه توس ــورت س ــه ص ــی« ب ــزارش نظارت ــار و »گ ــک ب ــاه ی ــش م ــر ش ــرفت« ه ــارت و پیش ــوب نظ »چهارچ
ــه و  ــر نظــر »اداره تجزی ــا فســاد زی ــارزه ب ــه دائمــی شــورای مب ــه دبیرخان نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی تهیــه و ب
ــت های  ــا از سیاس ــتگاه ها و نهاده ــراف دس ــت انح ــود، از انباش ــه می ش ــتری«6 ارائ ــل وزارت دادگس تحلی
ــه  ــه »برنام ــد ک ــه ای نمی رس ــه مرحل ــرایط ب ــود و ش ــری می ش ــی جلوگی ــای اجرای ــی و فرمان ه کل
اجرایــی« کامــاًل سیاســت کلــی یــا فرمــان اجرایــی را تحت الشــعاع قــرار دهــد، برنامــه خــود تبدیــل 
بــه سیاســت کلــی شــود و یــا برنامــه اجرایــی بــه واســطه تغییــر وزیــران و مدیــران آنچنــان در تضــاد بــا سیاســت 
ــا فرمــان اجرایــی قــرار گیــرد کــه اصــل و اســاس آن را بــه طــور کامــل زیــر ســوال قــرار گیــرد. در واقــع،  کلــی ی
ــر  ــوان نهــاد ناظــر ب ــه عن ــا فســاد ب ــارزه ب ــه دائمــی شــورای مب ــل وزارت دادگســتری و دبیرخان ــه و تحلی اداره تجزی
ــه جلســات شــورا  ــی ب ــال گزارش هــای دریافت ــا انتق ــی اعمــال نظــارت دائمــی دارد و ب ــه نظارت فرایندهــای ســه گان
زمینــه را بــرای تذکــر، برخــورد و یــا اصــالح سیاســت ها و اقدامــات نهادهــای مختلــف در حــوزه مقابلــه بــا فســاد و 

ــد.  ــم می کن ــفافیت اداری فراه ــول و ش ــاد تح ایج

1 . National Integrity System Assessment
2 . Analytical Department Ministry of Justice 
3 . Progress and Monitoring Framework 
4 . Monitoring Report 
5 . Monitoring and Evaluation Report 
6 . Analytical Department Ministry of Justice 
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فصل سوم: اصالحات در ساختار اقتصادی و مدیریتی گرجستان 
ــاختار  ــات در س ــا اصالح ــتان، ب ــفافیت اداری در گرجس ــاد ش ــادی و ایج ــاد اقتص ــا فس ــه ب ــی از مقابل ــش مهم بخ
اقتصــادی ایــن کشــور صــورت گرفتــه اســت. در ایــن راســتا، تغییــر رویکــرد کالن و مدیریــت اقتصــادی کشــور بــه 
ــت  ــی فســاد، ران ــا )از کانون هــای اصل ــی و بانک ه ــع مالیات ــوازات اصالحــات در بخــش گمــرگات، درآمدهــا و مناب م
و رشــوه در ایــن کشــور در دوره ریاســت جمهــوری ادوارد شــواردنادزه( و بهبــود فضــای کســب و کار و رونــق بخشــی 
بــه تجــارت داخلــی و خارجــی در دســتور کار دولــت گرجســتان قــرار گرفــت کــه مجمــوع ایــن تحــوالت نقــش بســیار 
ــز افزایــش ســطح شــفافیت  ــت و رشــوه در ســاختار اقتصــادی و مدیریتــی و نی مهمــی در کاهــش ســطح فســاد، ران
اداری ایــن کشــور در دو دهــه اخیــر داشــته اســت. در جریــان مطالعــه میدانــی از گرجســتان، دیــدار دو ســاعته ای بــا 
ــات در وزارت اقتصــاد گرجســتان صــورت  ــل اداره گمــرگ و مالی ــا،1 رئیــس بخــش بین المل آقــای سامســون اوری دی
ــبکه  ــات در ش ــوزه، اصالح ــن دو ح ــات اصالحــی در ای ــن اقدام ــن تشــریح مهم تری ــن فصــل ضم ــه در ای ــت ک گرف
نظــام بانکــی ایــن کشــور نیــز مــورد توجــه قــرار گرفــت تــا در نهایــت بتــوان تجربیــات قابــل انتقــال بــه کشــورمان 

را از درون آن اســتخراج نمــود. 
ــه  ــاری ادوارد شــواردنادزه و ب ــه برکن بعــد از وقــوع انقــالب گل ُرز )انقــالب رنگــی( در ســال 2003  کــه منجــر ب
قــدرت رســیدن میخائیــل ساکاشــویلی شــد، اصالحــات اقتصــادی بــه مــوازات اصالحــات سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
در دســتور کار دولــت گرجســتان قــرار گرفــت. در ایــن راســتا توصیه هــا و نظــرات مشــورتی ســازمان تجــارت جهانــی،2 
ــات اقتصــادی و اداری  ــتگذاری و اصالح ــد سیاس ــا در رون ــه اروپ ــی و اتحادی ــک جهان ــول، بان ــی پ ــدوق بین الملل صن
گرجســتان بــه صــورت جــدی مــورد توجــه قــرار گرفــت و بــه ایــن امــر بــه عنــوان بخــش مهمــی از رونــد مقابلــه 
ــوارد آن اشــاره می شــود.  ــن م ــه برخــی از مهم تری ــن فصــل ب ــه در ای ــا فســاد و ایجــاد شــفافیت اداری نگریسته شــد ک ب

1- دولت بزرگ؛ متهم اصلی فساد: بوروکراسی زدایی و کوچک سازی واقعی دولت

جمهــوری گرجســتان پــس از اســتقالل هماننــد ســایر جمهوری هــای پانزده گانــه اتحــاد جماهیــر شــوروی، وارث یــک 
تشــکیالت دولتــی بــزرگ شــد. دولــت بــا وزارتخانه هــا و ســازمان های متعــدد تقریبــًاً تمامــی امــور اداری و اقتصــادی 
ــی،  ــد در نهادهــای دولت ــی فســاد اقتصــادی، زد و بن ــل اصل ــر یکــی از عوام ــن ام کشــور را در دســت داشــت و همی
پرداخــت رشــوه و شــکل گیری شــبکه بزرگــی از رانــت و الیگارشــی در ســاختار اقتصــادی گرجســتان در دوره ریاســت 
جمهــوری ادواره شــواردنادزه )1995 تــا 2003 ( شــد. ایــن شــرایط از جملــه عوامــل مهــم اعتراضــات مردمــی گســترده 
و وقــوع انقــالب گل رز در ســال 2003 بــود. پــس از بــه قــدرت رســیدن میخائیــل ساکاشــویلی و بــا آغــاز اصالحــات 
اقتصــادی و مقابلــه بــا فســاد، فراینــد کوچک ســازی دولــت بــا دو هــدف » کاهــش تعــداد وزارتخانه هــا« و »کاهــش 
ــای  ــزی و برنامه ریزی ه ــد بودجه ری ــب در رون ــن ترتی ــت و بدی ــرار گرف ــتور کار ق ــی« در دس ــای دولت ــهم هزینه ه  س
ســاالنه ایــن دو هــدف مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه در ادامــه بــه اختصــار بــه برخــی از مهــم تریــن ابعــاد آن اشــاره 

می شــود. 

1 . Samson Uridia 

2 . گرجستان در سال 2000  به عضویت کامل سازمان تجارت جهانی درآمد. 
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-کاهش تعداد وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و نیروی کار دولتی  

دولــت بــزرگ و در حــال انبســاط اصلی تریــن بسترســاز بــروز فســاد سیســتماتیک در گرجســتان بــود. بــه همیــن دلیــل 
ــاب  ــتماتیک انتخ ــاد سیس ــه فس ــخ ها ب ــی از پاس ــوان یک ــت را به عن ــدازه دول ــش ان ــتانی کاه ــت گذاران گرجس سیاس
ــت   ــرای سیاس ــا در اج ــت آنه ــان دهنده موفقی ــی نش ــه خوب ــت ب ــدازه دول ــرف ان ــاخص های مع ــش ش ــد. کاه کردن
تدویــن  شــده اســت. از ســوی دیگــر کاهــش معنــادار گســتره فســاد در ایــن کشــور طــی نیمــه دوم دهــه 2000 بــه 
خوبــی نشــان می دهــد کــه گرجســتانی ها متهــم اصلــی فســاد را بــه خوبــی شناســایی کــرده  بودنــد. بــه همیــن دلیــل 
در وجــه بوروکراســی زدایی اصالحــات به دنبــال آن بــود تــا حجــم دولــت در اقتصــاد را بــه پایین تریــن مقــدار ممکــن 
برســاند و فضــای کســب و کار را بــا کمتریــن نیــروی اصطــکاک مواجــه کنــد. در جریــان فرآینــد بوروکراســی زدایی، 6 
وزارتخانــه گرجســتان حــذف شــد، نیــروی کار دولتــی در بســیاری از وزارتخانه هــا بــه بیــش از 60 درصــد کاهــش یافــت 
و در عــوض حقــوق کارکنــان دولتــی افزایــش یافــت. تعــداد ســازمان های دولتــی نیــز از 52 بــه 38 ســازمان کاهــش 
یافــت. نکتــه جالــب و شــایان توجــه این کــه ایــن رونــد پــس از کنــار رفتــن میاخائیــل ساکاشــویلی از قــدرت در ســال 
ــالم  ــان 1396 اع ــابق گرجســتان در 23 آب ــویلی«،1 نخســت وزیر س ــی کویریکاش ــت و »گئورگ ــه یاف ــز ادام 2013  نی
ــادزه«  ــد2 و »مامــوکا باخت ــدا می کن ــه کاهــش پی ــه 14 وزارتخان نمــود کــه تعــداد وزارتخانه هــای ایــن کشــور از 19 ب
ــه  ــه 11 وزارتخان ــداد وزارتخانه هــا از 14 ب ــز در 31 خــرداد 1397 از کاهــش مجــدد تع ــن کشــور نی ــد ای نخســت وزیر جدی

ــد. ــری می کن ــی براب ــا ســطح توســعه یافته ترین کشــورهای اروپای ــه ب ــدک از وزارتخان ــداد ان ــن تع ــر داد کــه ای خب

- کاهش سهم هزینه های دولتی در تولید ناخالص داخلی )زیر 4 درصد( 

 نکتــه بســیار مهــم، کاهــش ســهم هزینه هــای دولتــی در تولیــد ناخالــص داخلــی گرجســتان اســت. بــه عبــارت دیگــر، 
ــا خالصــه نشــده اســت  ــداد وزارتخانه ه ــا در کاهــش عــددی و ظاهــری تع ــت تنه کوچک ســازی دول
و در یــک رونــد تدریجــی، ســهم هزینه هــای دولتــی بــه گونــه ای کاهــش یافتــه اســت کــه از مــرز 3 
تــا ٤ درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی فراتــر نــرود. اظهــارات مامــوکا بختــادزه، نخســت وزیر جدیــد گرجســتان 

در ایــن زمینــه شــایان توجــه اســت: 
»مفهــوم ادغــام تعــدادی از وزارتخانه هــا فقــط بــه معنــی کاهــش تعــداد وزارتخانه هــا نیســت، اول از همــه بــه معنــی تقســیم 
ــا 4/3٪ از تولیــد ناخالــص داخلــی خواهــد  هزینه هــا در سیســتم اقتصــاد کشــور اســت . در ایــن ســال هزینه هــای مــا 4/2٪ ت
بــود. مفهــوم یــک حکومــت کوچــک، کاهــش حجــم مخــارج دولــت نســبت بــه اقتصــاد را نشــان می دهــد، بــه طــوری کــه 
هزینه هــای دولــت از 3/9٪ تجــاوز نکنــد. بــه طــور خالصــه ایــن بــدان معنــی اســت کــه در آینــده مــا مقــدار قابــل توجهــی از 
مــازاد تولیــد ناخالــص داخلــی کــه در حــدود 100-120میلیــون الری3 اســت را بــرای برنامه هــای مهــم اجتماعــی دیگــر صــرف 
خواهیــم کــرد و مایلــم دوبــاره تاکیــد کنــم، کوچــک شــدن دولــت فقــط بــه معنــی تعــداد کمــی وزارتخانه هــا نیســت، بلکــه بــه 

ــای تقســیم کردن هزینه هــا در سیســتم اقتصــادی کشــور اســت«.4  معن

1 . Giorgi Kvirikashvili

2 . در ایــن راســتا، وزارت حفــظ محیــط زیســت و منابــع طبیعــی گرجســتان منحــل و وظایــف بخــش محیــط زیســت آن بــه وزارت کشــاورزی 
و وظایــف بخــش منابــع طبیعــی آن بــه وزارت اقتصــاد و توســعه پایــدار واگــذار شــد. همچنیــن وزارت انــرژی منحــل و وظایــف آن بــه وزارت 
ــا ســاختارهای اروپایــی و یــورو آتالنتیــک منحــل و  اقتصــاد و توســعه پایــدار واگــذار شــد و نهــاد وزیــر مشــاور دولــت در امــور همگرایــی ب

وظایــف آن بــه وزارت امــور خارجــه واگــذار گردیــد. 
3. پول ملی گرجستان

ــو تفلیــس، 28 خــرداد  ــه معنــای کاهــش وزارتخانه هــا نیســت«، رادی 4 . » نخســت وزیر گرجســتان اعــالم کــرد : مفهــوم دولــت کوچــک فقــط ب
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بدیهــی اســت کــه کوچک ســازی دولــت و کاهــش حجــم بــه دلیــل ســهولت در کنتــرل و مدیریــت 
منابــع مالــی نقــش بســیار مهمــی در کاهــش ســطح فســاد، رانــت و رشــوه در ســطوح بــاالی مدیریتــی 
و اجرایــی کشــور دارد و بــه همیــن دلیــل بــه ایــن موضــوع بــه عنــوان بخشــی از فراینــد مقابلــه فســاد و ایجــاد 
شــفافیت اداری در گرجســتان طــی دو دهــه اخیــر توجــه خاصــی صــورت گرفتــه اســت. در مجمــوع، تصفیــه بخــش 
عمومــی و دولتــی )اخــراج مقامــات فاســد و کارکنــان و مدیــران متخلــف(، کاهــش تعــداد وزارتخانه هــا، ســازمان های 
دولتــی و نیــروی کار دولتــی و کاهــش ســهم هزینه هــای دولتــی در تولیــد ناخالــص داخلــی )زیــر 4 درصــد(، شــرایطی 
را فراهــم ســاخت تــا  دولــت گرجســتان طــی 15 ســال اخیــر بتوانــد از یــک دولــت فربــه، عریــض و 
طویــل و بــا بودجــه و نیــروی دولتــی پرهیزینــه بــه یــک دولــت کوچــک، چابــک و کــم هزینــه تبدیــل 
ــا فســاد و ایجــاد  ــه ب ــه مقابل ــن کشــور در زمین ــات ای ــن اقدام ــه مهم تری ــر از جمل ــن ام ــه ای شــود ک

شــفافیت و ســالمت اداری بــه شــمار مــی رود. 

- اصالح ساختار بودجه نویسی: کوچک سازی، واقع بینی و انتشار عمومی 

ــت گرجســتان مشــاهده نمــود  ــوان در اصــالح ســاختار بودجــه نویســی دول ــاد شــده را می ت ــوارد ی ــد تمامــی م برآین
کــه پــس از وقــوع انقــالل گل رز و در راســتای اصالحــات اقتصــادی، کوچک ســازی )کاهــش حجــم و 
ــای  ــژه درآمده ــه وی ــادی ب ــات اقتص ــاس واقعی ــه براس ــم بودج ــی )تنظی ــه(، واقع بین ــای بودج ردیف ه
ــرار  ــه ق ــورد توج ــازی( م ــتای شفاف س ــور )در راس ــالیانه کش ــه س ــی بودج ــار عموم ــی( و انتش مالیات
گرفــت تــا امــکان نظــارت و کنتــرل عومــی و نیــز نهادهــای تخصصــی و نظارتــی بــه ویــژه پارلمــان 
بــر نحــوه تخصیــص بودجــه نهادهــای مختلــف فراهــم شــود. جــدول زیــر کــه بودجــه ســال 2018 دولــت 
ــی و نهادهــای  ــه بودجــه دولت ــوط ب ــت اســت کــه اطالعــات مرب ــن واقعی ــای ای ــه روشــنی گوی گرجســتان اســت، ب

ــرار گذاشــته می شــود. ــی ســاده و کمــی در دســترس عمــوم ق ــا زبان ــه ب ــف چگون مختل

عناوین اصلی تخصیص بودجه سالیانه 2018 دولت گرجستان

بودجه تخصیصی )الری(عنوانبودجه تخصیصی )الری(عنوان

1379 میلیون و یک هزارکمک های مالی1 میلیارد و 413 میلیون و 600 هزارپرداخت کارمزد

3 میلیارد و 492 میلیون و 800 هزارتأمین اجتماعی1 میلیارد و 201 میلیون و 300 هزارمحصوالت و خدمات

1 میلیارد و 239 میلیون و 300 هزارمخارج دیگر550 میلیون و یک هزار الریبهره

--445 میلیون و یک هزارسوبسید )یارانه(

 .1397
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بودجه تخصیصی وزارتخانه ها و نهادهای دولتی در بودجه سالیانه 2018 دولت گرجستان

نام وزارتخانه یا نهاد  
دولتی

بودجه تخصیصی نام وزارتخانه یا نهاد  دولتیبودجه تخصیصی 

569 میلیون و 500 هزار الریوزارت امور داخلی گرجستان3 میلیارد و 528 میلیون و هزار الریوزارت بهداشت

وزارت زیر ساخت 
و توسعه مناطق 

گرجستان

وزارت فرهنگ و ورزش 1 میلیارد و 815 میلیون و هزار الری
گرجستان

258 میلیون و 300 هزار الری

وزارت حفاظت محیط زیست، 1 میلیارد و 186 میلیون و 200 هزار الریوزارت علوم و آموزش
کشاورزی و توسعه روستاهای 

گرجستان

274 میلیون و 800 هزار الری

229 میلیون و 500 هزار الریوزارت اقتصادی و توسعه پایدار802 میلیون الریوزارت دفاع گرجستان

وزارت زندانی ها 
گرجستان

وزارت آوارگان و پناهندگان 150 میلیون الری
جنگی

96 میلیون و 200 هزار الری

وزارت امور خارجه 
گرجستان

82 میلیون و 300 هزار الریوزارت دارایی گرجستان120 میلیون 900 هزار الری

وزارت دادگستری 
گرجستان

دفتر وزیر دولت گرجستان در امور 63 میلیون الری
مصالحه و برابری حقوق مدنی

یک میلیون و 600 هزار الری

2-آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی 

ایــن واقعیــت در جهــان امــروز پذیرفتــه شــده اســت کــه اقتصــاد دولتــی، متمرکــز و دســتوری از منابــع و دالیــل اصلــی 
ــذا حرکــت  فســاد، ناکارآمــدی و شــکل گیری شــبکه الیگارشــی در ســاختار اقتصــادی و اداری هــر کشــوری اســت. ل
بــه ســمت آزادســازی اقتصــادی و خصوصی ســازی بــه عنــوان اقدامــی اساســی در جهــت افزایــش کارآمــدی، ایجــاد 
شــفافیت و کاهــش ســطح رانــت و فســاد از جملــه توصیه هایــی اســت کــه از ســوی اقتصاددانــان و صاحــب نظــران 
ــر شــوروی،  ــاد ســاله اتحــاد جماهی ــه حاکمیــت هفت ــا توجــه ب ــز ب توســعه مطــرح می شــود. جمهــوری گرجســتان نی
ــه دالیــل مهــم وجــود فســاد  ــه شــدت متمرکــز دولتــی و دســتوری شــد و همیــن امــر از جمل وارث یــک اقتصــاد ب
گســترده اقتصــادی در ایــن کشــور در دهــه 1990  بــود. پــس از وقــوع انقــالب گل رز در ســال 2003  و در راســتای 
نزدیکــی ســاختار اقتصــادی و اداری گرجســتان بــه اســتانداردهای اروپایــی و بین المللــِی مــورد تاکیــد ســازمان تجــارت 
ــه جــدی در دســتور  ــا، آزادســازی اقتصــادی و خصوصی ســازی ب ــه اروپ ــول و اتحادی ــی پ ــدوق بین الملل ــی، صن جهان

کار دولــت گرجســتان قــرار گرفــت.

- واگذاری مالکیت شرکت های دولتی  

ــل،  ــرژی، حمل و نق ــاد از جملــه ان ــود تــا در همه زمینه هــای اقتص ــتا، خصوصی ســازی در تــالش ب  در ایــن راس
زیرســاخت ها، مخابــرات و هتلــداری دارایی هــای دولتــی را بــه بخــش خصوصــی واگــذار کنــد. در ابتــدای 
اصالحــات، بندوکیــدز، وزیــر اقتصــاد و معمــار اصالحــات اقتصــادی در گرجســتان از همــه وزرا خواســت 
تــا تمــام دارایی هــا و آژانس هــای غیر ضــروری را محاســبه و در معــرض فــروش قــرار دهنــد. در ایــن 
جلســه بندوکیــدز اعــالم کــرد »همــه دارایی هــای مــا فروشــی اســت بــه جــز اعتمــاد مــا«. بنابرایــن 
ــه حــراج  ــد ب ــازار« نبودن ــی کــه مصــداق »شکســت ب تمامــی کاالهــا، خدمــات و کســب و کارهای دولت
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گذاشــته شــدند. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه شــفافیت و اراده دولــت بــه خصوصی ســازی بــه حــدی بــود کــه حتــی 
ــد. در  ــته می ش ــراج گذاش ــه ح ــوم ب ــرض عم ــرطی در مع ــچ پیش ش ــدون هی ــتان ب ــتراتژیک گرجس ــای اس دارایی ه
ــازار را حــذف  ــداری در ب ــی و مق ــام دخالت هــای قیمت ــا تم ــود ت ــالش ب وجــه آزادســازی اقتصــادی، اصالحــات در ت
کنــد و بــازار را در معــرض بیشــترین درجــه آزادی اقتصــادی برســاند. حــذف فرآینــد دســت  و  پاگیــر اخــذ مجوزهــای 
ــه  ــد و تجــارت از جمل ــه تولی ــوط ب ــی مرب ــه شــروع کســب  و  کار و تســهیل مجــاری اداری و قانون ــون از جمل گوناگ
ــت شــرکت های  ــد ثب ــرخ رش ــازه محــدودی ن ــه در نتیجــه آن در ب ــود ک ــز سیاســت گذاران ب ــن نقطــه تمرک مهم تری
جدیــد در ایــن کشــور بــه میــزان قابل توجهــی افزایــش یافــت.1در ایــن راســتا، در مرحلــه اول واگــذاری شــرکت های 
کوچــک دولتــی در بخش هــای کشــاورزی، انــرژی، خدمــات و جنگلــداری بــه بخــش خصوصــی آغــاز شــد و در مرحلــه 
ــرکت های  ــا ش ــه ب ــد در رابط ــن رون ــه ای ــد ک ــز ش ــزرگ تمرک ــط و ب ــی متوس ــرکت های دولت ــذاری ش ــر واگ ــد ب بع

دولتــی بــزرگ همچنــان ادامــه دارد. 
ــوع  ــس از وق ــال پ ــج س ــه پن ــا در فاصل ــه تنه ــی ک ــم دولت ــای مه ــرکت ها و مالکیت ه ــه ش از جمل
ــد،  ــذار ش ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــا 2007 ( ب ــاد )2003 ت ــا فس ــه ب ــاز مقابل ــالب گل رز و آغ انق
ــی،  ــع گاز طبیع ــرکت های توزی ــرات، ش ــرکت مخاب ــن، ش ــع آب، راه آه ــرکت توزی ــه ش ــوان ب می ت
ــس  ــت آژان ــار، ثب ــد انحص ــاد ض ــذف نه ــود. ح ــاره نم ــی اش ــتان های دولت ــی و بیمارس ــای دولت هتل ه
تجــارت آزاد، کاهــش مراحــل اداری ثبــت شــرکت و صــدور مجوزهــا نیــز رونــد خصوصــی ســازی در 
گرجســتان را شــتاب بخشــید. مکانیســمی کــه بــرای واگــذاری شــرکت های دولتــی اتخــاذ شــد، متمرکزســازی و 
ــا از ایجــاد  ــود ت ــودن اطالعــات مربوطــه ب ــه ویــژه در دســترس ب الکترونیکی کــردن فراینــد واگــذاری و مناقصه هــا ب
رانــت و انحصــار اطالعاتــی، واگــذاری بــه افــراد مشــخص و از پیــش تعییــن شــده، زد و بندهــای احتمالــی و فســاد، 
رانــت و رشــوه جلوگیــری شــود. در ایــن راســتا، از ســال  2011  تمامــی مناقصه هــای بخــش عمومــی در ایــن کشــور 
از طریــق یــک وب ســایت انجــام  می گیــرد و شــرکت کنندگان در مناقصــات دولتــی نیــز تنهــا از ایــن مجــرا می تواننــد 
ــرای اطــالع  ــز ب ــه مناقصــات برگــزار شــده نی ــوط ب در مناقصــات شــرکت کننــد و چنانچــه اشــاره شــد مــدارک مرب
عمــوم و رســانه ها به طــور کامــل قابــل مشــاهده اســت. تاســیس آژانــس خریــد و رقابــت عمومــی2 در مــارس 2014  
نیــز گام مهــم دیگــری بــود کــه در زمینــه شــفافیت و قانونمنــدی واگــذاری شــرکت هــای دولتــی و مناقصــه هــای 

عمومــی برداشــته شــد. 
ــاد هریتیــچ3 در گــزارش ســال 2015 ، گرجســتان را از نظــر  مجمــوع ایــن تالش هــا و تحــوالت موجــب شــد بنی
آزادی اقتصــاد بیــن 178 کشــور جهــان، در جایــگاه 22، گــروه عمدتــًا آزاد4 و فراتــر از کشــورهای توســعه یافتــه ای ماننــد 
از قبیــل ژاپــن، نــروژ، بلژیــک، فرانســه و اتریــش قــرار داده اســت.5 موسســه ِفراِســر6 کانــادا نیــز در رتبــه بنــدی خــود 
مربــوط بــه آزادی اقتصــادی جهــان بــرای ســال 2015 ، گرجســتان و قطــر را مشــترکًا بعــد از انگلســتان در جایــگاه 
12 قــرار داده اســت. در ایــن رتبه بنــدی ایــاالت متحــده و تایــوان بعــد از گرجســتان می باشــند.7 جــدول زیــر گویــای 

1. »سه مرحله ای که گرجستان را به اوج برد؛ الگوی خروج از برزخ اقتصاد«، دنیای اقتصاد، 9 مهر 1397.
2 . The State Procurement and Competition Agency
3 . Heritage Foundation
4 . mostly free
5 . 2015 Index of Economic Freedom, Heritage Foundation, Available from:
https://www.heritage.org/index/pdf/2015/book/index_2015.pdf. 
6 . Fraser Institute
7 . Economic Freedom of the World: 2015 Annual Report, Fraser Institute, Available from: https://www.fraserinstitute.org/
studies/economic-freedom-of-the-world-2015-annual-report. 
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ــات اصالحــی در ســاختار اقتصــادی گرجســتان در ســه حــوزه آزادســازی اقتصــادی )لیبرالیزیشــن(،  ــن اقدام مهم تری
ــت.  ــا 2007  اس ــال های 2003 ت ــه س ــازی در فاصل ــی زدایی و خصوصی س بوروکراس

مهم ترین اقدامات اصالحی در ساختار اقتصادی گرجستان در فاصله سال های 2003 تا 2007 1

- حذف رانت های اطالعاتی: شفاف سازی و اصالح نظام مناقصه های بخش عمومی و دولتی 

یکــی از عوامــل مهــم شــکل گیری فســاد اقتصــادی، برخــورداری برخــی از افــراد یــا شــبکه ای از مدیــران و کارکنــان 
از رانت هــای اطالعاتــی اســت کــه ایــن امــر معمــواًلً در زمــان واگــذاری شــرکت های دولتــی بــه بخــش خصوصــی 
ــه  ــد. ب ــم می کن ــاز فســاد اقتصــادی گســترده ای را فراه ــی زمینه س ــی و دولت ــای بخــش عموم ــزاری مناقصه ه و برگ
ــتان  ــه بخــش خصوصــی در گرجس ــی ب ــرکت های دولت ــذاری ش ــت و واگ ــازی دول ــد کوچک س ــل در رون ــن دلی همی

1.»سه مرحله ای که گرجستان را به اوج برد؛ الگوی خروج از برزخ اقتصاد«، دنیای اقتصاد، 9 مهر 1397.
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بــه ایــن امــر توجــه خاصــی صــورت گرفــت و در راســتای شفاف ســازی رونــد خریدهــای بخــش عمومــی، بــا اصــالح 
ــذف  ــی ح ــش عموم ــادالت بخ ــد مب ــی از رون ــای غیرقانون ــی از انگیزه ه ــل توجه ــش قاب ــا بخ ــتم مناقصه ه سیس
ــام   ــایت انج ــک وب س ــق ی ــور از طری ــن کش ــی در ای ــش عموم ــای بخ ــی مناقصه ه ــال  2011  تمام ــد. از س ش
می گیــرد. شــرکت کنندگان در مناقصــات دولتــی تنهــا از ایــن مجــرا می تواننــد در مناقصــات شــرکت کننــد و مــدارک 
مربــوط بــه مناقصــات برگــزار شــده نیــز بــرای اطــالع عمــوم و رســانه ها به طــور کامــل قابــل مشــاهده اســت. ایــن 
کشــور همچنیــن آژانــس خریــد و رقابــت عمومــی1 را تاســیس و مســوول بررســی تمامــی قراردادهــای بخــش عمومــی 
ــه شــرکتی واگــذار می کنــد، در وب ســایت  ــاز قــرارداد خاصــی را ب کرده اســت. همچنیــن در مــواردی کــه دولــت امتی

جداگانــه ای تمامــی شــرایط اعطــای ایــن امتیــاز و علــت اعطــای ایــن امتیــاز بــه صراحــت بازتــاب داده  می شــود.2 

3- کاهش تقاضا برای فساد اقتصادی: اصالح نظام پرداخت حقوق و توزیع ثروت 

یکــی از نــکات بســیار مهــم در رونــد مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی در گرجســتان، اصــالح نظــام پرداخــت 
حقــوق و توزیــع ثــروت در ســطح جامعــه اســت تــا بــا فراهــم شــدن شــرایط اولیــه یــک زندگی ســالم 
و آبرومندانــه، زمینــه شــکل گیری فســاد بــه ویــژه در بخش هــای دولتــی از ســوی کارکنــان و مدیــران 
میانــی و متوســط از بیــن بــرود یــا دســت کــم کاهــش پیــدا کنــد. در ایــن راســتا، دولــت گرجســتان اصــالح 
نظــام پرداخــت حقــوق و توزیــع ثــروت را در دســتور کار قــرار داد. سیاســت پولــی بانــک ملــی )مرکــزی( گرجســتان 
یــک برنامــه تــورم هدفمنــد، حفــظ ثبــات قیمت هــا و بــه حداقل رســاندن نوســانات رشــد اقتصــادی را اجرایــی نمــود. 
در مرحلــه قبلــی توســعه اقتصــادی در گرجســتان، هــدف تــورم در ســال  2016،  5 ٪ و در ســال 2017،  4 ٪ تعییــن 
ــه 3  ــا ســطح بلنــد مــدت رســاندن تــورم ب ــرای ســال 2018  هــدف تــورم بانــک ملــی گرجســتان ت ــود و  ب شــده ب

درصــد اســت. 
ــادی در  ــات اقتص ــال قبــل از اصالح ــه در 15 س ــتانی در حالی ک ــرانه هر شهروند گرجس درآمد س
ــر افزایــش  ــا در 10 ســال بعــد از اصالحــات بیــش از 3 براب ــود، ام ــده ب ــت مان حــدود 1200 دالر ثاب
ــود، در  ــرده ب ــس ک ــد را لم ــقف 10 درص ــه س ــید. نرخ بیکاری ک ــدود ٤ هزار دالر رس ــه ح ــت و ب یاف
ــرز 20 درصــد را  ــل از اصالحــات م ــه قب ــه ٤ درصــد رســیده اســت. نرخ تورم ک ســال های گذشــته ب
ــه حــدود 2 درصــد رســید. حجــم ســرمایه گذاری مســتقیم  ــود، در ســال های گذشــته ب ــور کــرده ب عب
ــش از ٨  ــه بی ــته ب ــال های گذش ــود، در س ــون دالر ب ــدود 100 میلی ــات ح ــل از اصالح ــه قب ــی ک خارج
ــزی  ــل از اصالحــات ســهم ناچی ــیده است. صنعت گردشــگری کــه قب ــز رس ــی ٨00 میلیون دالر نی ــر یعن براب
ــده  ــل ش ــته تبدی ــال های گذش ــور در س ــن کش ــت اقتصــاد ای ــور حرک ــوان موت ــور داشــت به عن ــن کش در اقتصــاد ای

ــد از اصالحــات قابل مشــاهده اســت.3  ــود بع ــه ســمت مســیر بهب اســت. برگشــت همــه شــاخص های اقتصــادی ب

1 . آژانــس خریــد و رقابــت عمومــی )The State Procurement and Competition Agency(یــک واحــد حقوقــی مســتقل کــه شــرایط و 
بســتر قانونــی شــیوه های خریــد و رقابــت را فراهــم می کنــد. ایــن نهــاد در مــارس 2014  و بــا ادغــام نهادهــای مــوازی قبلــی ایــن حــوزه ایجــاد 
شــد. ریاســت آژانــس خریــد و رقابــت عمومــی از ســوی نخســت وزیر گرجســتان مشــخص می شــود و اداره فنــاروری اطالعــات، اداره رصــد و 

نظــارت، اداره حقوقــی، اداره اجرایــی و گــروه تجزیــه و تحلیــل ارکان اصلــی ســاختار آن را تشــکیل می دهنــد. 
2 . » گرجستان چگونه شاگرد اول مبارزه با فساد شد؟ مافیازدایی به سبک گرجی«، دنیای اقتصاد، 8 آذر 1396.

3 . »سه مرحله ای که گرجستان را به اوج برد؛ الگوی خروج از برزخ اقتصاد«، دنیای اقتصاد، 9 مهر 1397. 
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روند کاهشی و نزولی نرخ تورم در گرجستان در فاصله سال های 1995 تا 201٦ 1

ــد و  ــکا می باش ــر ٤10 دالر آمری ــط براب ــور متوس ــه ط ــتان ب ــه در گرجس ــتمزد ماهان ــوق و دس حق
کارمنــدان یقــه ســفید )کارمنــدان مشــاغل حرفــه ای و اصطالحــًا پشــت میــز نشــین(، یقــه آبــی )طیــف کارگــران( و 
ــه دالر  ــران گرجســتان ب ــان و کارگ ــوق کارکن ــای متوســط حق ــر گوی ــرد. نمــودار زی ــر می گی ــان رده C را در ب کارکن

ــف در ســال 2015  اســت.  ــکا در مشــاغل مختل آمری

متوسط حقوق کارکنان و کارگران گرجستان به دالر آمریکا در مشاغل مختلف در سال 2015

بنابرایــن بــا اصــالح نظــام پرداخــت حقــوق، توزیــع عادالنه تــر ثــروت، افزایــش حقــوق و درآمــد ســرانه کارگــران و 
کارمنــدان در مشــاغل مختلــف موجــب شــد قــدرت خریــد شــهروندان تقویــت شــود و بــا امیــدواری بیشــتری بتواننــد 
ــار ســایر اصالحــات  ــر در کن ــن ام ــد کــه ای ــزی کنن ــه ری ــی و زندگــی شــخصی و کاری خــود برنام ــور مال ــرای ام ب

1. همان. 
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اقتصــادی و اداری، نقــش بســیار مهمــی در کاهــش تقاضــا بــرای ورود افــراد بــه فســاد اقتصــادی، رانــت و رشــوه و 
ــی ناســالم، غیــر شــفاف و غیرقانونــی در جامعــه گرجســتان در دو دهــه اخیــر داشــته اســت.     شــبکه های مال

4- مقابله با فساد سیاسی: 1 شفاف سازی منابع مالی احزاب سیاسی و رقابت های انتخاباتی

ــای  ــی، پول شــویی و پول ه ــع مال ــی مناب ــر قانون ــال غی ــل و انتق ــی از شــکل گیری فســاد اقتصــادی، نق بخــش مهم
کثیــف بــه نحــوه غیــر شــفاف و بی قاعــده منابــع مالــی احــزاب سیاســی و رقابت هــای انتخاباتــی در ســطوح مختلــف 
ــه  ــز ب ــا 2003 ( نی ــر می گــردد. فضــای سیاســی گرجســتان در دوره ریاســت جمهــوری ادوارد شــواردنادزه )1995 ت ب
شــدت تحــت تاثیــر ایــن شــرایط بــود و احــزاب سیاســی حاکــم در پشــت پرده مجلــس قانون گــذاری، پشــتوانه مالــی 
ــن  ــزرگ را در ای ــرات ب ــروز تغیی ــال ب ــاد احتم ــش فس ــن افزای ــه ضم ــی ک ــد. عامل ــت می کردن ــود را تقوی ــزب خ ح
کشــور نیــز کاهــش مــی داد. بــه همیــن دلیــل پــس از انقــالب گل رز، موضــوع مقابلــه بــا فســاد سیاســی و 
نظــارت بــر تامیــن مالــی احــزاب و ایجــاد شــفافیت در منابــع مالــی گروه هــای سیاســی در دســتور کار 
قانونگــذاران قــرار گرفــت تــا جایــی کــه بــر مبنــای مصوبــه ســال 2012 مجلــس گرجســتان احــزاب 
سیاســی در ایــن کشــور ملــزم بــه خوداظهــاری منابــع مالــی هزینه شــده شــدند. برگــزاری الکترونیکــی 
ــات در گرجســتان و  ــدی بیشــتر انتخاب ــه قاعده من ــز ب ــای شناســایی الکترونیکــی نی ــتفاده از کارت ه ــا اس ــات ب انتخاب

ــی کمــک شــایانی نمــود.    ــر فعالیت هــای انتخابات نظــارت ب
ــی  ــفافیت مال ــتای ش ــه در راس ــود ک ــی ب ــن اقدامات ــه مهم تری ــی«2 از جمل ــی سیاس ــن مال ــون تامی ــب »قان تصوی
ــاد  ــی ایج ــم یعن ــتا دو موضــوع مه ــن راس ــت. در ای ــزاب سیاســی صــورت گرف ــت اح ــی و فعالی ــای انتخابات رقابت ه
محدودیــت در رابطــه بــا حجــم کمک هــا و هدیه هــای مالــی )بــه احــزاب و رقابت هــای انتخاباتــی( و شــفافیت منابــع 
درآمــدی و هزینــه ای احــزاب مــورد توجــه قــرار گرفــت.3 همچنیــن »قانــون ســازمانی اتحادیــه سیاســی شــهروندان«4 
کــه در دوره شــواردنادزه در ســال 1997  بــه تصویــب رســید، بــا هــدف ایجــاد شــفافیت مالــی و انطبــاق بــا واقعیــات و 
تحــوالت سیاســی جدیــد گرجســتان در ســال های 2011، 2012 و 2015  مــورد بازنگــری قــرار گرفــت. نکتــه و تاکیــد 
اصلــی همــه اصالحــات یــاد شــده، ایجــاد یــک حســاب بانکــی مشــخص و تحــت نظــارت نهادهــای نظارتــی از طــرف 
ــد  ــه نظام من ــرای دریافــت و پرداخــت هزینه هــا و درآمدهــا اســت کــه ب ــی ب احــزاب سیاســی و کاندیداهــای انتخابات
ــات  ــس از انتخاب ــن پ ــد. همچنی ــر ش ــتان منج ــی در گرجس ــی و انتخابات ــای سیاس ــتر فعالیت ه ــه بیش ــر چ ــدن ه ش
ریاســت جمهــوری ســال 2012 ، منابــع مالــی احــزاب و هزینــه انتخابــات از ســوی نهادهــای مدنــی بــه ویــژه موسســه 
ــه صــورت مــداوم  شــفافیت بین المللــی گرجســتان تحــت رصــد و نظــارت قــرار گرفــت و ایــن نهــاد غیــر دولتــی، ب
گزارش هایــی را در مــورد نقــاط قــوت و شــفافیت منابــع مالــی احــزاب و هزینــه انتخابــات و نیــز نقــاط ضعــف و ابهــام 
ــی  ــی و بین الملل ــی داخل ــز نهادهــای نظارت ــا فســاد و نی ــه ب ــن گزارش هــا در شــورای مقابل ــد کــه ای را منتشــر می کن

ــرد.       ــرار می گی ــورد توجــه ق م

5- کاهش تصدی دولت در رسانه ها: توسعه شبکه های رادیو و تلویزیون خصوصی 

ــه قــدرت بازدارندگــی رســانه ها در شناســایی مفاســد اقتصــادی، گســترش و افزایــش اســتقالل رســانه ها  ــا توجــه ب ب
یکــی دیگــر از ابزارهایــی بــود کــه در کنتــرل دامنــه فســاد در جمهــوری گرجســتان راهگشــا بــود. تــا پیــش از ســال 

1 . political corruption
2 . political finance law
3 . Z. Japaridze, “The Law and Lies”. Article in the Newspaper “Tabula”, 14 June, 2011. 
4 . Organic Law of Georgia on Political Union of Citizens
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2003 تنهــا ســه شــبکه تلویزیونــی در ایــن کشــور فعالیــت می کردنــد. ایــن در حالــی بــود کــه همیــن 
ســه شــبکه نیــز تحــت تاثیــر فضــای چنــد دهــه پیشــین، تمایــل چندانــی بــه نقــد سیاســت گذاران 
نداشــتند. افــزون بــر ایــن مالکیــت ایــن ســه شــبکه همگــی در اختیــار دولــت بــود. امــا پــس از ســال 
2003 از یکســو هم ســو بــا تغییــرات تکنولوژیــک در جهــان و از ســوی دیگــر تحــت تاثیــر برنامه هــای 
ــش  ــبکه افزای ــش از 15 ش ــه بی ــور ب ــن کش ــی در ای ــبکه های خصوص ــداد ش ــی تع ــی و تبلیغات حمایت
یافــت. ایــن شــبکه ها موظــف هســتند منابــع تامیــن مالــی خــود را بــه  صــورت ســاالنه بــرای اطــالع عمــوم منتشــر 
کننــد.1 بنابرایــن چنانچــه مشــاهده می شــود، ارتبــاط مســتقیم و معنــاداری بیــن توســعه شــبکه های رادیــو و تلویزیــون 
خصوصــی بــا رونــد مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی و ایجــاد شــفافیت و ســالمت اداری در جامعــه گرجســتان در دو دهــه 
اخیــر وجــود دارد. بــه عبــارت دیگــر، نظــارت عمومــی بــر عملکــرد نهادهــای دولتــی، افشــای مــوارد تخلــف 
و مفاســد اقتصــادی و پیگیــری تخلفــات و مجــازات عوامــل فســاد اقتصــادی بــا رســانه های دولتــی و 

ــر نیســت.    انحصــاری عمــاًل امکان پذی

6- اصالحات در نظام بانکی  

نظــام بانکــی گرجســتان وارث یــک ســاختار بــه شــدت دولتــی، متمرکــز و دســتوری از دوران اتحــاد جماهیــر شــوروی 
بــود. پــس از اســتقالل، نظــام بانکــی جدیــد گرجســتان بــر مبنــای دو سیســتم بانکــی در ســال 1991  شــکل گرفــت. 
بانــک ملــی )مرکــزی( کــه مســئولیت هدایــت سیاســت های پولــی و مقــررات بانکــی کشــور را بــر عهــده گرفــت و 
بانک هــای تجــاری  نیــز بــر اســاس نیــاز بــازار ســرمایه شــکل گرفتنــد. امــا هماننــد دیگــر ســاختارهای اداری و مالــی، 
نظــام بانکــی گرجســتان نیــز در در دهــه 1990  بــه شــدت از وجــود شــبکه ناســالم و غیرکارآمــد، فســاد اقتصــادی، 
رانــت و رشــوه رنــج مــی بــرد و همیــن امــر از جملــه دالیــل نارضایتــی مــردم ایــن کشــور از وضعیــت موجــود بــود کــه 
بــه اعتراضــات مردمــی و انقــالب رنگــی ســال 2003  منجــر شــد. پــس از آغــاز برنامــه مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی 
و ایجــاد تحــول در نظــام اداری، اصــالح نظــام بانکــی گرجســتان نیــز در دســتور کار قــرار گرفــت کــه نقــش بســیار 
مهمــی در کاهــش ســطح فســاد اقتصــادی، رانــت و رشــوه و پرداخت هــا و نقــل و انتقال هــای غیــر قانونــی پــول در 
ایــن کشــور در 15 ســال گذشــته ایفــا نمــوده اســت. لــذا در ایــن بخــش بــه برخــی از مهم تریــن اقدامــات اصالحــی 

در حــوزه نظــام بانکــی اشــاره می شــود.   

- تاکید بر استقالل  بانک ملی )مرکزی(2 از دولت و پاسخگویی به پارلمان 

طبــق قانــون اساســی گرجســتان، بانــک ملــی )مرکــزی( ایــن کشــور یــک نهــاد مســتقل اســت و بخش هــای دولتــی 
و پارلمانــی حــق دخالــت در فعالیت هــای ایــن بانــک را ندارنــد و ایــن امــر در »قانــون ســازمانی گرجســتان در رابطــه 
بــا بانــک ملــی گرجســتان«3 مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. شــورای عالــی بانــک ملــی گرجســتان متشــکل 
ــو  ــت عض ــن هف ــده دارد. ای ــر عه ــک را ب ــت بان ــورا، ریاس ــن ش ــس ای ــه رئی ــت ک ــر اس ــت نف از هف
شــورای عالــی براســاس معرفــی رئیــس جمهــوری گرجســتان و بــا تصویــب اکثریــت پارلمــان انتخــاب 
ــب پارلمــان مقــدور اســت.  ــا تصوی ــز تنهــا ب ــی نی ــاری اعضــای شــورای عال می شــوند. عــزل و برکن
از ســویی دیگــر، بــه موجــب قانــون اساســی گرجســتان، بانــک ملــی )مرکــزی( بــرای ارائــه گــزارش 

1 . همان. 
2 . National Bank of Georgia )NBG(
3 . Organic Law of Georgia on the National Bank of Georgia
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ســالیانه فعالیــت و عملکــرد خــود بــه پارلمــان ایــن کشــور مســئولیت دارد و موظــف بــه پاســخگویی 
اســت. پــس از وقــوع انقــالب گل رز در گرجســتان در ســال 2003  و انجــام اصالحــات اقتصــادی در ایــن کشــور 
ــه پارلمــان تاکیــد شــد کــه  ــی ب ــت و پاســخگویی ایــن نهــاد مال ــر اســتقالل هرچــه بیشــتر بانــک مرکــزی از دول ب
ایــن امــر نقــش بســیار مهمــی در ایجــاد انضبــاط مالــی، جلوگیــری از پرداخت هــا و نقــل و انتقــال غیــر قانونــی پــول 
یــا خــارج از ســقف پیش بینــی شــده، کنتــرل و نظــارت بــر پرداخــت وام هــا و اعتبــارات، پیشــگیری از ســوء اســتفاده 
مقامــات اجرایــی و دولتــی از منابــع مالــی و اعتبــاری بانــک مرکــزی و در نهایــت حفــظ جایــگاه تخصصــی، نظارتــی 

و سیاســتگذاری بانــک ملــی )مرکــزی( گرجســتان در 15 ســال اخیــر شــده اســت. 

- خصوصی سازی کامل شبکه بانکی )به جز بانک ملی یا مرکزی گرجستان( 

نظــام بانکــی گرجســتان در دهــه 1990  عمدتــًا تحــت مالکیــت دولــت بــود و بانــک ملــی )مرکــزی( ایــن کشــور از 
نقــش محــوری در نظــام مالــی و بانکــی گرجســتان برخــوردار بــود. بانک هــای بازرگانــی تخصصــی دولتــی گرجســتان 
نظیــر بانــک کشــاورزی )اگروپــروم(، بانــک مســکن )بانــک ژیلســوتز(، بانــک صنعــت و ســاختمان )بانــک پرومســتروی( 
ــود،  ــتان ب ــعبه در گرجس ــس و 86 ش ــزی در تفلی ــر مرک ــک دفت ــه دارای ی ــی ک ــداز دولت ــس ان ــای پ ــز بانک ه و نی
ــای  ــع بانک ه ــن مقط ــه در ای ــی داد. البت ــکیل م ــه 1990  تش ــور را در ده ــن کش ــی ای ــام بانک ــی از نظ ــش مهم بخ
خصوصــی متعــددی نیــز در گرجســتان شــکل گرفتنــد کــه بــه دلیــل ضعــف تجربــه و تحربــه و کمبــود نقدینگــی بــا 
مشــکل مواجــه شــدند. بــه عنــوان مثــال، بانــک ملــی گرجســتان در دســامبر 1994  مجــور فعالیــت 28 بانــک تجــاری 
ــی  ــای خصوص ــک ه ــداد بان ــوع تع ــق در آورد. در مجم ــت تعلی ــه حال ــی ب ــرمایه کاف ــتن س ــر نداش ــه خاط را ب
گرجســتان از 100 بانــک در ســال های 199٤ تــا 1995   بــه 53 بانــک در ســال 1997 و بــه ٤3 بانــک 
ــه  ــی ب ــای خصوص ــتگی بانک ه ــت.1 ورشکس ــش یاف ــال 1999 کاه ــک در س ــال 199٨ و 3٦ بان در س
ــی  ــد خصوصی ســازی بانک هــای دولت ــرای فراین ــزی مناســب ب ــات و برنامه ری ــا عــدم ثب روشــنی گوی
ــر بانک هــای و  ــود. همیــن شــرایط نامناســب و آســفتگی حاکــم ب ــا ایجــاد بانک هــای خصوصــی ب و ی
خصوصــی یکــی از دالیــل مهــم ایجــاد فســاد اقتصــادی، رانــت و شــبکه الیگارشــی در نظــام بانکــی 
ــبات  ــط و مناس ــاس رواب ــر اس ــرکت ها ب ــا ش ــراد ی ــود و اف ــم نم ــع فراه ــن مقط ــتان را در ای گرجس
سیاســی و مالــی کــه بــا مدیــران بانک هــا داشــتند، تســهیالت مالــی و اعتبــاری دریافــت می کردنــد. همیــن 
ــالب گل رز در ســال 2003 و  ــوع انق ــی، وق ــی شــکل گیری اعتراضــات گســترده مردم ــای اصل ــر یکــی از زمینه ه ام

ســرنگونی ادوارد شــواردنادزه را فراهــم نمــود. 
بعــد از بــه قــدرت رســیدن میخائیــل ساکاشــویلی در ســال 2003  و آغــاز مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی، اصــالح نظــام 
بانکــی در دســتور کار دولــت گرجســتان قــرار گرفــت و در ایــن راســتا، بــه جــز بانــک ملــی )مرکــزی(، مالکیــت 
تمامــی بانک هــای دولتــی بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــد؛ بــه گونــه ای کــه در حــال حاضــر هیــچ 
بانــک دولتــی )بــه جــز بانــک ملــی یــا مرکــزی( در ایــن کشــور وجــود نــدارد. طبــق تصمیــم بانــک مرکزی 
گرجســتان، از ســال 2016 حداقــل ســرمایه بــرای تاســیس بانــک 50 میلیــون الری )تقریبــًا معــادل 20 میلیــون دالر( 
تعییــن شــده اســت. بــه طــور معمــول در کمتــر از یــک مــاه بــه درخواســت های مربــوط بــه تاســیس بانــک پاســخ داده 

1 . علــی اصغــر اســماعیل نیــا، شــناخت بــازار گرجســتان و نحــوه دسترســی بــه آن. تهــران: موسســه مطالعــات و پژوهش هــای بازرگانــی، چــاپ 
اول، 1381، ص 84-88. 
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ــه قطــع و کاهــش  می شــود.1 در مجمــوع، خصوصی ســازی کامــل شــبکه بانکــی گرجســتان موجــب زمین
شــایان توجــه مدیریــت دولتــی بــه منابــع مالــی و مهــار و کنتــرل شــبکه الیگارشــی و فســاد اقتصــادی، 
رشــوه و رانــت در زمینــه اعطــای تســهیالت، وام و اعتبــارات مالــی بــه افــراد حقیقــی و حقوقــی شــد و 
بــه همــان میــزان زمینــه تقویــت شــفافیت و ســالمت نظــام مالــی و اداری گرجســتان را فراهــم نمــود. 

- بین المللی کردن شبکه بانکداری: ارتقاء سطح استانداردها و مقابله با پول شویی 

ــه  ــر ب ــن ام ــود. ای ــی کــردن آن ب ــد اصالحــات شــبکه بانکــی، بین الملل ــت گرجســتان در رون گام مهــم دیگــر دول
ــهام  ــی در س ــی و آمریکای ــر اروپای ــزرگ و معتب ــای ب ــارکت بانک ه ــه مش ــف از جمل ــیوه های مختل ش
بانک هــای خصوصــی گرجســتان، اجــرای توصیه هــای پیشــنهادی و مقــررات بانــک جهانــی، صنــدوق 
بین المللــی پــول و اتحادیــه اروپــا و نیــز عضویــت در کنوانســیون ملــل متحــد علیــه جرائم ســازمان یافته 
ــه کنوانســیون پالرمــو(2 و نیــز گــروه ویــژه اقــدام مالــی )در پول شــویی(3 صــورت  فراملــی )موســوم ب
گرفــت کــه تقویــت و نهادینــه شــدن بانکــداری خصوصــی، ارتقــاء ســطح و کیفیــت بانکــداری الکترونیکــی، حــذف 
ــی  ــی و بین الملل ــه داخل ــی و مقابل ــی و بازرس ــم های نظارت ــت مکانیس ــی، تقوی ــور بانک ــفافیت در ام ــطه ها و ش واس
بــا نقــل و انتقــاالت غیــر قانونــی پــول و اعتبــارات مالــی را بــه دنبــال داشــت کــه برآینــد کلــی آن کاهــش شــایان 
توجــه ســطح فســاد اقتصــادی و افزایــش ســالمت و شــفافیت مالــی و اداری در شــبکه بانکــی گرجســتان در 15 ســال 

گذشــته بــوده اســت. 

- اصالح سیاست چند نرخی ارزی: اعمال سیاست تک نرخی ارزی 

در ابتدای دهه 1990 ، سیاست ارزی چند نرخی در گرجستان اعمال می شد که عبارت بودند از: 
1- نــرخ ارز رســمی کــه براســاس یــک ســبد متشــکل از 6 پــول عمــده و معتبــر توســط مســکو تعییــن می شــد. 

ایــن نــرخ برابــر 6/. روبــل در برابــر یــک دالر آمریــکا تعییــن شــده بــود. 
2- نرخ ارز بازرگانی که براساس سه برابر نرخ ارز رسمی یعنی 1/8 روبل در برابر یک دالر تعیین شده بود. 

3- نــرخ ارز توریســتی )بــرای مســافرت هــای خارجــی شــهروندان( تــا مبلــغ 200 دالر براســاس هــر 32 روبــل یک 
دالر تعییــن شــده بــود کــه بعــد از مدتــی بــه9 47 روبــل در مقابــل هــر دالر تغییــر یافــت. 

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــع م ــن مقط ــادل ارزی در ای ــی تب ــه اصل ــوان پای ــه عن ــل ب ــود، روب ــاهده می ش ــه مش چنانچ
می گرفــت و از ســال 1993 ، الری )واحــد پــول ملــی گرجســتان( جایگزیــن شــد. ابهامــات ارزی، تفــاوت قیمــت 
ــه  ــت ک ــال داش ــه دنب ــرورش ارز را ب ــد و ف ــی خری ــر قانون ــازار غی ــه گانه ارزی و ب ــای س ــان نرخ ه می
ــرای قاچــاق ارز و  ــه مناســبی را ب در شــرایط ملتهــب سیاســی، اقتصــادی و امنیتــی گرجســتان در دهــه 1990 ، زمین
نقــل و انتقــل غیــر قانونــی آن فراهــم نمــود. پــس از انقــالب گل رز در ســال 2003  و در راســتای اصالحــات 
اقتصــادی و بانکــی، سیاســت چنــد نرخــی ارزی )رســمی، بازرگانــی و توریســتی( کنــار گذاشــته شــد 
و یــک سیاســت تــک نرخــی ارزی بــرای کلیــه بانک هــا و تمامــی ارزهــای مــورد نیــاز تعریــف و اجــرا 
ــا خصوصی ســازی کامــل شــبکه بانکــی و بین المللــی کــردن شــبکه بانکــداری  ــد ب شــد کــه ایــن رون

1 .سایت سفارت جمهوری اسالمی ایران در گرجستان، بخش پاسخ به سواالت در حوزه اقتصادی. قابل دسترسی از: 
http://www.tbilisi.mfa.ir/index.aspx?siteid=130&fkeyid=&siteid=130&pageid=17729&newsview=540801. 
2 . United Nations Convention against Transnational Organized Crime
3 . Financial Action Task Force  ( FATF(
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تقویــت نیــز شــد و بدیــن ترتیــب زمینــه انضبــاط مالــی، شــفافیت و ســالمت اقتصــادی و کاری را در شــبکه بانکــی 
گرجســتان فراهــم نمــود. 

7- اصالح نظام مالیاتی در ساختار اقتصادی غیر رانتی گرجستان 

ــرای مدیریــت کشــور، کاهــش اختالفــات طبقاتــی و تحقــق  مالیــات از جملــه مهم تریــن ابزارهــای هــر حاکمیتــی ب
ــرار  ــر، ف ــه و فراگی ــی بی ضابط ــای مالیات ــد معافیت ه ــائلی مانن ــل، مس ــه مقاب ــا در نقط ــت. ام ــی اس ــت اجتماع عدال
ــوران  ــن مام ــت در بی ــوه و ران ــاد، رش ــبکه فس ــود ش ــه و وج ــن جامع ــای پایی ــر دهک ه ــی ب ــار مالیات ــی، فش مالیات
مالیاتــی نیــز از جملــه مــواردی اســت کــه می توانــد مالیــات را بــه یــک عامــل بحــران و فســاد اقتصــادی و اجتماعــی 
تبدیــل کنــد. جامعــه گرجســتان نیــز در دوران ریاســت جمهــوری ادوارد شــواردنادزه )1995 تــا 2003 ( بــا مشــکالت 
و مســائل متعــددی در حــوزه مالیاتــی دســت بــه گریبــان بــود و همیــن امــر از جملــه دالیــل نارضایتــی عمومــی از 
حاکمیــت وقــت ایــن کشــور بــه شــمار می رفــت. بعــد از وقــوع انقــالب گل رز در ســال 2003  و آغــاز رونــد مقابلــه 
بــا فســاد اقتصــادی، اصالحــات و تحــول در نظــام مالیاتــی نیــز بــه صــورت جــدی مــورد توجــه دولــت گرجســتان قــرار 
گرفــت کــه پیامدهــا و نتایــج مســتقیم و بســیار مهمــی در مقابلــه بــا مفاســد اقتصــادی و ایجــاد ســالمت و شــفافیت 
اداری در ایــن کشــور طــی 15 ســال گذشــته داشــته اســت. اهمیــت اصالحــات در نظــام مالیاتــی گرجســتان 
از ایــن جهــت حائــز اهمیــت بــود کــه ســاختار اقتصــادی ایــن کشــور یــک ســاختار غیــر رانتــی )عــدم 
اتــکا بــه درآمدهــای نفــت، گاز و ســایر منابــع طبیعــی( اســت و درآمدهــای مالیاتــی از نقــش مهمــی در 
تنظیــم مناســبات اقتصــادی و تامیــن بودجــه ایــن کشــور برخــوردار بــوده اســت. بنابرایــن جهت گیــری 
اصالحــات در نظــام مالیاتــی بــه گونــه ای طراحــی و اجــرا شــد کــه بــه مــوازات انجــام اصــالح و تغییــر و تحــول، نــه 
تنهــا منابــع بودجــه ای و درآمــدی کشــور نیــز دچــار مشــکل و بحــران نشــود، بلکــه در نتیجــه ایــن تغییــرات، ظرفیــت 
مالــی یــا همــان توانایــی مالیات ســتانی دولــت افزایــش نیــز پیــدا کنــد. در حــال حاضــر در گرجســتان نــرخ مالیــات 
بــر درآمــد اشــخاص 20 درصــد و نــرخ مالیــات شــرکتی 15 درصــد اســت. بــا احتســاب مالیــات بــر ارزش افــزوده و 
مالیــات بــر ســود ســهام، کل بــار مالیاتــی در گرجســتان معــادل 3 /25 درصــد از کل درآمــد داخلــی اســت. بــه همیــن 
ــرده و آن را  ــد ک ــی گرجســتان تمجی ــات مالیات ــزارش ســال 2018  از اصالح ــول در گ ــی پ ــدوق بین الملل ــل، صن دلی
نمونــه ای موفــق بــرای ســایر کشــورها اعــالم کنــد. در فهرســت صنــدوق بین المللــی پــول، پنــج کشــور گرجســتان، 
ــس از  ــود را پ ــی خ ــای مالیات ــش در درآمده ــترین افزای ــه بیش ــده اند ک ــق ش ــن موف ــا و اوکرای ــه، لیبری ــوج، گین کامب
انجــام اصالحــات مربوطــه بــه دســت آورنــد.1 در ادامــه بــه برخــی از مهم تریــن مــوارد اصالحــات نظــام مالیاتــی اشــاره 

می شــود. 

- کاهش تعداد انواع مالیات های دریافتی )از 22 به 6( 

بــه منظــور انضبــاط و شــفافیت مالیاتــی، تعــداد انــواع مالیات هــای دریافتــی از 22 مــورد بــه ٦ مــورد  
ــوع  ــش ن ــا ش ــتان تنه ــی گرجس ــام مالیات ــر در نظ ــال حاض ــل در ح ــن دلی ــه همی ــت و ب ــش یاف کاه

ــد از:  ــود دارد کــه عبارتن ــات وج مالی
1.  مالیات بر سود شرکت ها: 15 %

2. مالیات بر ارزش افزوده: 18 %

1 . IMF Lists Georgia’s Tax Reform Among 5 Best Worldwide, Georgia Today, 12 March 2018. 
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3.  مالیات غیر مستقیم: میزان آن بستگي به نوع تولیدات دارد.
4.  مالیات بر درآمد: 20 %

5. مالیات بر سود و درآمد بهره: 5 %
6. مالیات بر واردات: به سه شکل صفر ، 5 % و 12 % مي باشد.

- اصالحات در زمینه سهولت پرداخت مالیات

ــفافیت  ــه ش ــه ب ــود ک ــتان ب ــی گرجس ــام مالیات ــم نظ ــات مه ــه اصالح ــز از جمل ــات« نی ــت مالی ــهولت پرداخ »س
ــات  ــرخ مالی ــش ن ــد کاه ــی مانن ــود. اقدامات ــاتیانی نم ــک ش ــور کم ــن کش ــادی ای ــالمت اداری و اقتص و س
ــت ها  ــذف پیوس ــی، ح ــات اجتماع ــذف مالی ــی، ح ــت الکترونیک ــتم پرداخ ــاد سیس ــد، ایج ــر درآم ب
ــرای  ــه ب ــی ک ــتم های آنالین ــره وری سیس ــش به ــرکت ها و افزای ــی ش ــای مالیات ــی اظهارنامه ه اضاف
پرکــردن اظهارنامــه مالیــات بــر ارزش افــزوده اســتفاده می شــود، باعــث افزایــش کارآیــی سیســتم 
ــت. پیامــد مهــم اصالحــات در زمینــه ســهولت پرداخــت  ــده اس ــر ش ــال اخی ــتان در 15 س ــات گرجس مالی
مالیــات، حــذف واســطه ها و عوامــل انســانی در رونــد دریافــت مالیــات ، شــفافیت و انظبــاط مالــی و تحقــق بخــش 

ــود.  ــت یکپارچــه الکترونیــک ب مهمــی از اهــداف دول

رتبه جهانی گرجستان در زمینه سهولت پرداخت مالیات طی سال های 200٦ تا 2017 1

- تشکیل پلیس مالیاتی2 و مقابله جدی و فراگیر با فرار مالیاتی 

ــاالنه  ــه س ــه بودج ــت و گاز اســت ، کلی ــد نف ــی مانن ــرژی طبیع ــع ان ــد مناب ــتان فاق ــه کشــور گرجس ــت این ک ــه عل ب
ــرم  ــتان ج ــی در گرجس ــرار مالیات ــذا ف ــود. ل ــن می ش ــردم تعیی ــی از م ــای دریافت ــاس مالیات ه ــر اس ــتان ب گرجس
ــتان  ــی گرجس ــس مالیات ــه، پلی ــن زمین ــود. در ای ــورد می ش ــدت برخ ــه ش ــان ب ــا متخلف ــوب و ب ــنگینی محس س

ــده دارد.  ــر عه ــا را ب ــرکت ها و صنف ه ــای ش ــزان مالیات ه ــر می ــارت ب ــیدگی و نظ ــه رس وظیف

ــط  ــود محی ــش و بهب ــر پای ــد اصالحــات و بهبــود محیــط کســب و کار کشــور گرجســتان طــی ســال های  2017 -2006 ، دفت 1 . گــزارش رون
ــون اساســی، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، دی 1395،  ــی اصــل 44 قان ــی اجــرای سیاســت های کل ــه شــورای عال کســب و کار و دبیرخان

ص 10.
2 . tax police
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8- اصالحات در نظام گمرگی: شفافیت مالی و مقابله با قاچاق کاال

ــارت  ــم تج ــزار تنظی ــورها و اب ــه ای کش ــم بودج ــع مه ــی از مناب ــای مالیات ــد درآمده ــز همانن ــی نی ــای گمرگ درآمده
خارجــی و صــادرات و واردات محســوب می شــود کــه در صــورت عــدم نظــارت و کنتــرل مناســب و عــدم شــفافیت 
می توانــد تبدیــل بــه یکــی از کانون هــای مهــم فســاد اقتصــادی، رانــت و رشــوه تبدیــل شــود. گمــرگ گرجســتان 
در دوره ریاســت جمهــوری ادوارد شــواردنادزه )-1995 2003 ( یکــی از فاســدترین گمرگ هــای جهــان 
محســوب می شــد و مــواردی ماننــد قاچــاق کاال و دریافــت رشــوه از ســوی مامــوران گمــرگ در مبــادی ورودی و 
خروجــی و در مرزهــای گرجســتان بــا روســیه، ارمنســتان، جمهــوری آذربایجــان و ترکیــه بســیار رایــج و معمــول بــود 
.بعــد از وقــوع انقــالب گل رز در ســال 2003  و آغــاز رونــد مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی، اصالحــات در بخــش گمــرگ 

در دســتور کار دولــت گرجســتان قــرار گرفــت کــه مهــم تریــن مــوارد آن عبارتنــد از:

- اصالح تعرفه های گمرگی 

ــه  ــوط ب ــای مرب ــب هزینه ه ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــالح ش ــی اص ــور قابل توجه ــه ط ــی ب ــای گمرک تعرفه ه
ــوالت  ــدود 90 ٪ از محص ــرای ح ــی ب ــای واردات ــداد تعرفه ه ــت. تع ــش یاف ــی را کاه ــارت خارج تج
حــذف شــده و تنهــا 3 نــرخ تعرفــه بــه جــای 1٦ ٪ قبــل باقــی مانــد. در حــال حاضــر 86 ٪ از خطــوط تعرفــه 
در مقایســه بــا 26 ٪ در ســال 2005 معــاف از عــوارض هســتند . در مجمــوع مدرن ســازی سیســتم مجوزهــا منجــر بــه 

کاهــش تعــداد مجوزهــا و ساده ســازی روش هــای اجرایــی مربوطــه شــده اســت.

- الکترونیکی کردن فرایند اداری نظام گمرگی

ــتای  ــه در راس ــود ک ــری ب ــم دیگ ــتان گام مه ــی گرجس ــام گمرگ ــد اداری نظ ــردن فراین الکترونیکی ک
ــش  ــوه در بخ ــت و رش ــاد، ران ــش فس ــطه ها و کاه ــذف واس ــک، ح ــه الکترونی ــت یکپارچ ــق دول تحق
ــق  ــا از طری ــدارک و فرم ه ــل م ــد از تکمی ــی؛ بع ــن گمرک ــا برخــورداری از سیســتم نوی ــد. ب ــته ش ــرگ برداش گم
اینترنــت توســط صاحــب کاال ، کلیــه امــور گمرکــی بــه مــدت 10 الــی 20 دقیقــه صــورت می پذیــرد. در صــورت عــدم 
ســوء ســابقه، احتیــاج بــه حضــور ماشــین و صاحــب کاال نیــز در گمــرک نیســت. حداکثــر ترخیــص کامیون هــای 
ترانزیتــی از مبــادی ورودی گمــرگ نیــز حداکثــر در 30 دقیقــه صــورت می گیــرد و کلیــه فرایندهــای اداری 
ــک سیســتم مرکــزی در اداره کل گمــرگ در وزارت اقتصــاد گرجســتان  ــق ی ــن )برخــط( و از طری ــه صــورت آنالی ب

ــود.  ــرل می ش ــد و کنت رص

- کنترل و نظارت ماهواره ای و مقابله با قاچاق کاال 

ــز از دیگــر  ــا مقصــد نی ــداء ت ــی از مب ــر ورود و خــروج کاالهــا و کامیون هــای ترانزیت ــرل و نظــارت ماهــواره ای ب کنت
ــه  ــا ب ــی رود. بن ــمار م ــه ش ــتان ب ــرگ گرجس ــش گم ــادی در بخ ــاد اقتص ــاق و فس ــرل قاچ ــر در کنت ــات موث اقدام
اظهــارات آقــای سامســون اوری دیــا، رئیــس بخــش بین الملــل اداره گمــرگ و مالیــات در وزارت اقتصــاد گرجســتان، 
تمامــی کامیون هــای ترانزیتــی از زمــان ترخیــص تحــت نظــارت و کنتــرل ماهــواره ای قــرار می گیرنــد 
و ایــن نظــارت از طــرف اداره کل کمــرگ در وزارت اقتصــاد و اداره مرکــزی پلیــس صــورت می گیــرد و 
در صورتــی کــه هــر کامیونــی، بــار و کاالی خــود را بــه آدرس اعــالم شــده تحویــل ندهــد و تخلیــه نکند 
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ــرار  ــس ق ــب پلی ــت تعقی ــد، تح ــرف ش ــرگ منح ــص در کم ــگام ترخی ــده در هن ــالم ش ــیر اع و از مس
می گیــرد و بــا هماهنگــی قضایــی، آن کامیــون و محمولــه مــورد نظــر توقیــف می شــود. کنتــرل و نظــارت 
ــا قاچــاق کاال در نظــام گمرگــی گرجســتان در 15  ــه ب ــا مقصــد، نقــش بســیار مهمــی در مقابل ــدا ت ماهــواره ای از مب
ســال اخیــر داشــته اســت و ایــن امــر بــه ســالمت و شــفافیت نظــام اقتصــادی و اداری ایــن کشــور کمــک شــایانی 

نمــوده اســت. 

- حذف تشریفات اداری غیر ضروری: تسهیل و روان سازی تجارت خارجی 

تســهیل و روان ســازی تجــارت خارجــی نیــز از جملــه اقدامــات اصالحــی مهمــی بــود کــه بــا حــذف تشــریفات اداری 
غیــر ضــروری، نقــش مهمــی را در حــذف واســطه ها و فســاد، رشــوه و رانــت در نظــام گمرگــی و اقتصــادی گرجســتان 
ــادرات و واردات،  ــاز ص ــورد نی ــناد م ــازی اس ــارت، ساده س ــای تج ــش هزینه ه ــت. کاه ــوده اس ــا نم ایف
ایجــاد گمــرک  در مناطــق آزاد، بهبــود سیســتم پــردازش اســناد الکترونیکــی، ساده ســازی مزایده هــای 
عمومــی، رفــع ســریع اختالفــات تجــاری، اســتفاده از سیســتم بایگانــی الکترونیکــی، حــق مالکیــت صد 
ــات ارزش افــزوده از صــادرات، عــدم دریافــت  ــه مالی ــاع خارجــی، عــدم دریافــت هیچ گون در صــد اتب
ــتان در  ــرکت در گرجس ــت ش ــدد و ثب ــادرات مج ــادرات و ص ــر روی ص ــی ب ــه گمرک ــه تعرف هیچ گون
ــازی  ــهیل و روان س ــه تس ــی در زمین ــات اصالح ــن اقدام ــه مهم تری ــک روزه( از جمل ــان )ی ــل زم حداق
ــا مفاســد اقتصــادی در  ــه شــمار مــی رود کــه نقــش مهمــی در حــذف واســطه ها و مقابلــه ب تجــارت خارجــی ب

نظــام اداری و گمرگــی گرجســتان داشــته اســت. 

9- ایجاد فضای اقتصادی سالم و رقابتی: بهبود محیط و فضای کسب  وکار 

ــا فســاد اقتصــادی،  ــه ب ــه مقابل ــت گرجســتان در زمین ــات اصالحــی دول ــن اقدام ــد یکــی از مهم تری ــدون تردی ــا ب ام
ایجــاد فضــای اقتصــادی ســالم و رقابتــی بــا هــدف بهبــود محیــط و فضــای کســب  وکار اســت کــه در واقــع زمینــه 
شــکل گیری فســاد اقتصــادی و شــبکه های ناســالم فســاد، رانــت و رشــوه را در ایــن کشــور کاهــش داده یــا بــه حداقــل 
رســانده اســت. نکتــه جالــب این کــه در ســال 2012 ، دونالــد ترامــپ کــه در آن مقطــع بــه عنــوان یــک تاجــر موفــق 
و آشــنا بــه امــور اقتصــادی و تجــاری شــناخته می شــد، در ســفر بــه گرجســتان قــراردادی را بــا »گــروه را ابریشــم«1 
بــرای احــداث ســاختمان های لوکــس جدیــد بــه امضــا رســاند و در ســخنرانی خــود بــا تمجیــد از اصالحــات صــورت 
گرفتــه در حــوزه تجــارت و کســب و کار گرجســتان، اشــاره داشــت کــه »آمریــکا باید بســیار خوشــحال باشــد گرجســتان 

در چنیــن ســطح بســیار باالیــی توانســته اســت بــا موانــع پیــش روی سیســتم تجــارت مقابلــه کــرده اســت«.2 
ــف  ــای مختل ــاس معیاره ــورها را براس ــه کش ــس(3 ک ــگ بیزین ــاری )دوین ــدام تج ــی اق ــز مطالعات مرک
ــه  ــی ک ــداد روزهای ــد »تع ــی مانن ــاخص ها و معیارهای ــد، ش ــدی می کن ــب و کار رتبه بن ــهولت کس س
ــات«،  ــای واردات کاال و خدم ــداد روزه ــود«، »تع ــدازی ش ــب و کار راه ان ــک کس ــا ی ــد ت ــول می کش ط
ــت  ــهولت پرداخ ــروی کار«، »س ــتخدام نی ــهولت اس ــاری در دادگاه«، »س ــای تج ــای قرارداد ه »رویه ه
مالیــات« را بــرای ارزیابــی وضعیــت و جایــگاه کشــورها در زمینــه بهبــود محیــط و فضــای کســب  وکار 
ــال  ــه در س ــن موسس ــتان در ای ــاخص ها، گرجس ــا و ش ــن معیاره ــاس ای ــه براس ــرد ک ــر می گی در نظ

1 . Silk Road Group
2. “Anti-Corruption Reforms in Georgia”. Caucasus Analytical Digest, No 26, published 26 April 2011. 
3 . Doing Business
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1991 از رتبــه 90 برخــوردار بــود، امــا بــا توجــه بــه اقدامــات اصالحــی مختلــف، ایــن رتبــه در ســال 
2011  بــه رتبــه 1٦ و در ســال 2017 بــه رتبــه 9 در بیــن 120 کشــور جهــان کاهــش یافتــه اســت.1 
  گــزارش ســال 2017 بانک جهانــی از وضعیــت محیــط کســب  و کار در جهــان نیــز حاکــی از ارتقــای 
ــر اســاس ایــن گــزارش، ایــن کشــور در  ــه اســت. ب شــایان توجــه جایــگاه گرجســتان در ایــن زمین
شــاخص ســهولت کســب  و کار از رتبــه 100 در گــزارش ســال 200٦ بانــک جهانــی بــه رتبــه 1٦ در 

گــزارش ســال 2017 رســیده اســت. نمــودار زیــر گویــای ایــن امــر اســت. 

رتبه جهانی گرجستان در سهولت کسب و کار طی سال های 200٦ تا 2017 2

نتایــج گــزارش پژوهشــی کــه از ســوی معاونــت امــور اقتصــادی وزارت اقتصــاد کشــورمان براســاس گــزارش بانــک 
جهانــی تهیــه شــده اســت نشــان می دهــد گرجســتان بــا اصــالح قوانیــن و مقــررات و تغییــر رویــه در اجــرای قوانیــن، 
ــات اصالحــی  ــد اقدام ــود داده اســت. بررســی ها از رون ــی شــاخص ســهولت کســب  وکار را بهب ــر اصل ــه 10 نماگ رتب
حاکــی از ایــن اســت کــه گرجســتان در نماگرهــای شــروع کســب وکار، حمایــت از ســرمایه گذاران خــرد، 
اخــذ اعتبــارات، ثبــت مالکیــت و اخــذ مجوزهــای ساخت وســاز عملکــرد موفقــی داشــته اســت و بیــن  
ــات  ــه اطالع ــتر ب ــی بیش ــادار، دسترس ــورس اوراق به ــون ب ــالح قان ــرار دارد. اص ــر ق ــور برت 10 کش
ــت،  ــای ثب ــش هزینه ه ــخصی، کاه ــای ش ــت از داده ه ــد حفاظ ــون جدی ــازی قان ــرکت ها، پیاده س ش
کاهــش زمــان صــدور مجــوز ســاخت و… از جملــه اصالحــات ایــن کشــور بــرای بهبــود کســب وکار 
اســت. نمــودار زیــر گویــای تغییــر جایــگاه و رتبــه جهانــی گرجســتان در هــر یــک از زمینه هــای یــاد شــده در فاصلــه 

ــه برخــی از مــوارد مهــم آن اشــاره می شــود.  ــا 2017  اســت کــه کــه در ایــن بخــش ب ســال های 2006 ت

1 .  “Doing Business report: Georgia among world’s top 10”, Agenda.GE, October 2017 ,31. 

ــط  ــود محی ــش و بهب ــر پای ــط کســب و کار کشــور گرجســتان طــی ســال های -2006 2017، دفت ــود محی ــد اصالحــات و بهب 2 . گــزارش رون
ــون اساســی، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، دی 1395،  ــی اصــل 44 قان ــی اجــرای سیاســت های کل ــه شــورای عال کســب و کار و دبیرخان

ص 10. 
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رتبه جهانی گرجستان در شاخص های سهولت کسب و کار در فاصله سال های 200٦ تا 2017 1

- اصالحات در شروع کسب  و کار: کاهش مراحل اخذ مجوز 

در بخــش »شــروع کســب  و کار« ایــن کشــور رویکــرد حــذف پرداخــت حداقــل ســرمایه مــورد نیــاز کســب وکار، حــذف 
مراجعــه بــه بانــک بــرای پرداخــت هزینــه ثبــت شــرکت و اســتفاده اختیــاری از دفتــر اســناد را در پیــش گرفتــه اســت. 
ــرای آسان ســازی شــروع یــک کســب وکار ماننــد بهبــود روش هــا از  همــه کشــورها در سراســر جهــان اقداماتــی را ب
ــا  طریــق ایجــاد مراکــز خدمــات جامــع، ساده ســازی و تســریع فر آیندهــا از طریــق به کارگیــری فنــاوری و کاهــش ی
حــذف حداقــل ســرمایه مــورد نیــاز انجــام داده انــد. در بســیاری از ایــن اقتصادهــا اصالحــات مرتبــط بــا ثبــت شــرکت 
ــی  ــت. بررس ــر اس ــی بزرگ ت ــات مقررات ــه اصالح ــک برنام ــی از ی ــب بخش ــات اغل ــن اصالح ــه ای ــده ک ــام ش انج
آمارهــا نشــان می دهــد در ســال 200٨ تعــداد مراحــل شــروع کســب وکار در گرجســتان پنــج مرحلــه 
بــوده و در طــول 11 روز بــه ســرانجام می رســید. در ســال 2009 بــا حــذف الــزام بــه ســاخت مهــر و 
اســناد رســمی موسســان و نمونــه امضاهــا تعــداد مراحــل بــه 3 مرحلــه و تعــداد روزهــا نیــز بــه 3 روز 
کاهــش یافــت؛ ضمــن اینکــه هزینــه ایــن دو مرحلــه هــم کاهــش داشــته اســت. امــا در ســال 2012 بــا 
ادغــام دو مرحلــه پرداخــت هزینــه و ثبــت شــرکت و کارآفریــن، تعــداد مراحــل شــروع کســب و کار بــه 
2 مرحلــه و تعــداد روزهــا بــه 2 روز کاهــش یافــت. همچنیــن در زمینــه راه انــدازی کارگاه هــای تولیــدی 
نیــز تعــداد مجوزهــای الزم از حــدود ٦0 مجــوز بــه کمتــر از 30 مجــوز کاهــش یافتــه اســت. جــدول زیــر 
گویــای رونــد تغییــرات در مولفه هــای شــروع کســب و کار در گرجســتان در فاصلــه ســال های 2006 تــا 2017  اســت. 

1 . همان، ص 11. 
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روند تغییرات در مولفه های شروع کسب و کار در گرجستان در فاصله سال های 200٦ تا 2017 1

200620072008200920102011201220132014201520162017عنوان

875333222223تعداد مراحل

211611333222223زمان )روز(

حداقل 
سرمایه 

)درصدی از 
درآمد سرانه(

13/710/99/543/754/33/83/53/43/12/4

هزینه 
)درصدی از 
درآمد سرانه(

46/83/70000000000

ــه  ــب  و کار در فاصل ــروع کس ــات در ش ــاخص اصالح ــتان در ش ــی گرجس ــه جهان ــای رتب ــز گوی ــر نی ــودار زی  نم
ســال های 2006 تــا 2017  اســت. 

رتبه جهانی گرجستان در شاخص اصالحات در شروع کسب  و کار در فاصله سال های 200٦ تا 2017 2

- بخش مسکن: تسهیل اخذ مجوزهای ساخت و ساز 

در بخــش »اخــذ مجوزهــای ســاخت« نیــز گرجســتان کاهــش اســناد متعــدد، کاهــش زمــان صــدور مجــوز ســاخت، 
بازرســی مبتنــی بــر ریســک بــرای اخــذ مجــوز ســاخت، ساد ه ســازی فرآینــد اخــذ مجــوز آب  و فاضــالب رادر دســتور 
ــمند  ــررات هوش ــود مق ــرار دارد وج ــه ق ــترس هم ــاده در دس ــن س ــت از قوانی ــه تبعی ــی ک ــت. زمان ــرار داده اس کار ق
می توانــد رعایــت اســتانداردها را تضمیــن  کنــد. قوانیــن منســجم و شــفاف، فرآیندهــای کارآمــد و تخصیــص مناســب 
منابــع بــه ویــژه در بخش هایــی کــه در آنهــا ایمنــی در معــرض خطــر قــرار دارد، بســیار مهــم اســت کــه ساخت وســاز 
یکــی از ایــن بخش هــا بــه شــمار مــی رود. دولت هــا در سراســر جهــان بــرای حصــول اطمینــان از ایمنــی ســاختمان 

1 . همان، ص 14. 
2 . همان، ص 13. 
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و ســهولت مقــررات اقداماتــی را بــرای ادغــام الزامــات مربــوط بــه اعطــای مجوزهــا صــورت داده انــد؛ گرجســتان هــم 
از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و اصالحاتــی را در ایــن زمینــه انجــام داده اســت. گرجســتانی ها بــرای افزایــش 
کارآمــدی و ســهولت قوانیــن و مقــررات ســاخت و ســاز اصالحاتــی را در ســال 200٨ انجــام داده انــد. 
ــه آن ٨03  ــرای اخــذ مجــوز 123 روز و هزین ــان الزم ب ــه و زم ــن ســال 12 مرحل تعــداد مراحــل در ای
جــی ای ال بــوده اســت. در ســال 2009رونــد صــدور اخــذ مجــوز در ایــن کشــور تغییــری نکــرد، امــا 
در ســال 2010 دو مرحلــه حــذف شــد و تعــداد روزهانیــز بــه 7٨ روز کاهــش یافــت. در ســال 2012 
نیــز مرحلــه بازرســی بــرای تاییــد انشــعاب بــرق و در ســال 2015 درخواســت و دریافــت اتصــال تلفــن 
حــذف شــدند و در ســال های 201٦-17 تعــداد مراحــل بــه 7 مرحلــه و زمــان الزم بــه 57 روز کاهــش 
ــر  ــای تغیی ــر گوی ــه 950 جــی ای ال افزایــش یافــت. جــدول زی ــز ب ــن مراحــل نی ــه ای ــا هزین یافــت و ام

ــت. ــا 2017  اس ــال های 2006 ت ــه س ــتان در فاصل ــاز در گرجس ــاخت و س ــوز س ــاخص های مج ــا و ش مولفه ه

 تغییر شاخص های مجوز ساخت و ساز در گرجستان در فاصله سال های 200٦ تا 2017 1

200620072008200920102011201220132014201520162017عنوان

291712121010999877تعداد مراحل
2821371131139898747473/568/54848زمان )روز(

2/.2/.3/.46/871/728/920/321/623/220/217/714/9هزینه

نمــودار زیــر نیــز گویــای رتبــه جهانــی گرجســتان در شــاخص مجــوز ســاخت و ســاز در فاصلــه ســال های 2006 
تــا 2017  اســت.

رتبه جهانی گرجستان در شاخص مجوز ساخت و ساز در فاصله سال های 200٦ تا 2017 2

- کاهش مراحل ثبت مالکیت 

امــا در بخــش »ثبــت مالکیــت«، کاهــش هزینه هــای ثبــت، ارائــه مــدارک مــورد نیــاز بــرای ثبــت اســناد متعــدد فقــط 
ــک  ــای بان ــه گزارش ه ــورد توج ــت م ــت مالکی ــر ثب ــه در نماگ ــت. آنچ ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــار، م ــرای یکب ب
ــر کشــورها، اراضــی و  ــول شــامل اراضــی و امــالک اســت. در اکث ــوال غیرمنق ــال ام ــت و انتق ــرار دارد، ثب ــی ق جهان

1 . همان، ص 19. 
2 . همان، ص 18. 
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امــالک بیــش از نصــف یــا ســه چهارم ثــروت کشــور را دربرمی گیــرد. از ایــن رو کشــورها بــرای مدیریــت ایــن ثــروت 
بایــد نظــام ثبــت مالکیــت خــود را کارآمــد کننــد کــه ایــن امــر موجــب گســترش امــوال رســمی و در نتیجــه افزایــش 
ــدن  ــاه ش ــرای کوت ــی ب ــک جهان ــه بان ــی ک ــود. راه حل های ــدی می ش ــی و تولی ــای صنعت ــرمایه گذاری در حوزه ه س
مراحــل ثبــت مالکیــت ارائــه می دهــد عبارتنــد از ساده ســازی و ادغــام مراحــل ثبــت امــوال، الکترونیکی کــردن ادارات 
ثبــت، انجــام ثبــت خــارج از دادگاه هــا و اســتفاده اختیــاری از دفاتــر اســناد رســمی. گرجســتان بــا اصالحاتــی کــه 
در ایــن بخــش انجــام داده باعــث افزایــش کارآمــدی ثبــت مالکیــت خــود شــده اســت، به طوری کــه 
ــا در گرجســتان انجــام می شــود. در ایــن اصالحــات تعــداد مراحــل از  راحت تریــن ثبــت مالکیــت دنی
ــه در 2011  ــک مرحل ــه ی ــس از آن ب ــال 2009 و پ ــه در س ــه 2 مرحل ــال های 200٨ ب ــه در س 5 مرحل
ــا 2017، تغییــر هزینه هاســت کــه  ــه اســت. تنهــا تفــاوت در جزئیــات مولفه هــای ســال های 2012 ت کاهــش یافت

بســته بــه تعــداد روزهــای الزم بــرای ثبــت مالکیــت تغییــر می کنــد. 
شاخص های مجوز کسب مالکیت در گرجستان در فاصله 200٦ تا 2017 1

200620072008200920102011201220132014201520162017عنوان

665221111111تعداد مراحل

995332222111زمان )روز(

هزینه )درصدی 
.1/. 1/. .1/.1/.1/. ..1/. 5/.6/.از ارزش دارایی(

رتبه جهانی گرجستان در شاخص ثبت مالکیت در فاصله سال های 200٦ تا 2017 2

- اصالح و بازبینی اخذ اعتبارات

»اخــذ اعتبــارات« یکــی دیگــر از مــواردی اســت کــه در گرجســتان مــورد اصــالح و ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت. در 
ــی در  ــون مدن ــالح قان ــخصی، اص ــای ش ــت از داده ه ــد حفاظ ــون جدی ــازی قان ــز پیاده س ــه نی ــن زمین ای
وثیقه گــذاری، نظــام مبــادالت وثیقــه ای، پیاده ســازی سیســتم ثبــت داده هــا از طریــق پایــگاه آنالیــن 
ثبــت وثیقــه، افزایــش 20 برابــری پوشــش اطالعــات بانکــی و امــکان جایگزینــی وثیقــه انجــام شــده 

اســت. 

1 . همان، ص 26. 
2 . همان، ص 25. 
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رتبه جهانی گرجستان در شاخص ثبت مالکیت در فاصله سال های 200٦ تا 2017 1

- اصالحات در بخش حمایت از سرمایه گذاران خرد

ــادار،  ــورس اوراق به ــون ب ــرد« در اصــالح قان ــرمایه گذاران خ ــت از س ــات در بخــش »حمای ــوب اصالح در چهارچ
الــزام اشــخاص بــه ثبــت معامــالت، دسترســی بیشــتر بــه اطالعــات شــرکت ها طــی دوران دادرســی، افزایــش حقــوق 

ــه اســت.  ــت صــورت گرفت ــای شــرکت، مشــخص کردن مالکی ــده در تصمیم گیری ه ــش عم ــان ســهام و نق صاحب

رتبه جهانی گرجستان در شاخص حمایت از سرمایه گذاران خرد در فاصله سال های 200٦ تا 2017 2

- اصالحات در ورشکستگی و پرداخت دیون

ــد.  ــی انجــام داده ان ــن بخشــی اســت کــه گرجســتانی ها در آن اصالحات ــز آخری ــون« نی »ورشکســتگی و پرداخــت دی
ــه شــمار مــی رود.  ــه ایــن اقدامــات ب ــه بدهی هــا، مثــل حراجی هــا از جمل محــدود کــردن زمــان تشــریفات مربــوط ب

ــوع اصالحــات اســت: ــون شــامل دو ن ــی اصالحــات کشــورها در نماگــر ورشکســتگی و پرداخــت دی به طــور کل
 1- اصالحــات بنیادیــن کــه معمــواًل توســط کشــورهایی انتخــاب می شــود کــه فاقــد نظــام ورشکســتگی رســمی 

؛  هستند
ــه ورشکســتگی رســمی اند انتخــاب  ــی کــه توســط کشــورهایی کــه دارای نظــام رســیدگی ب 2- صالحــات تکامل

می شــود. 

1 . همان، ص 30. 
2 . همان، ص 36. 
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ــای  ــه ورشکســتگی، ساده ســازی فعالیت ه ــد رســیدگی ب ــای تخصصــی ورشکســتگی، تســریع رون ایجــاد دادگاه ه
تجــاری در جریــان ســازماندهی مجــدد شــرکت ورشکســته و مقررات گــذاری و تنظیــم فعالیــت متخصصــان فعــال در 
ــه گرجســتان طــی ســال های اخیــر  ــه اصالحاتــی اســت کــه کشــورهای مختلــف از جمل حــوزه ورشکســتگی از جمل
انجــام داده انــد. نمــودار زیــر گویــای رتبــه جهانــی گرجســتان در شــاخص ورشکســتگی و پرداخــت دیــون در فاصلــه 
ســال های 2006 تــا 2017  اســت. همــان طــور کــه مشــاهده می شــود بــه رغــم ایــن کــه امتیــاز گرجســتان در ایــن 
شــاخص افزایــش یافتــه اســت، امــا رتبــه ان بهبــود نیافتــه اســت و حتــی در برخــی از ســال ها نــزول کــرده اســت. 

رتبه جهانی گرجستان در شاخص ورشکستگی و پرداخت دیون در فاصله سال های 200٦ تا 2017 1 

فصل چهارم: مقابله با فساد و اصالحات در اداره پلیس و نیروهای انتظامی
ــا فســاد،  ــه ب ــی مقابل ــن دولت ــا فســاد و تشــکیل شــورای بی ــه ب ــن و انتشــار ســند اســتراتژی مقابل ــوازات تدوی ــه م ب
اصالحــات ســاختاری و اداری نیــز در دســتور کار مقامــات جمهــوری گرجســتان قــرار گرفــت کــه نقــش بســیار مهمــی 
ــا فســاد و ایجــاد ســالمت و شــفافیت اداری داشــته اســت.  ــه ب ــه بســیار موفــق ایــن کشــور در زمینــه مقابل در تجرب
نکتــه بســیار مهــم این کــه نقطــه آغــاز رونــد مقابلــه بــا فســاد و انجــام اصالحــات ســاختاری و اداری در گرجســتان 
از پلیــس و نیروهــای انتظامــی و دســتگاه قضایــی و دادگســتری ها شــروع شــد و ســپس بــه ســایر نهادهــا و مراکــز 
ــوران و قضــات  ــا وجــود مام ــه ب ــود ک ــن ب ــات گرجــی ای ــد کارشناســان و مقام ــرد. اســتدالل و تاکی ــدا ک توســعه پی
ــا فســاد اقتصــادی و ایجــاد شــفافیت و ســالمت اداری امکان پذیــر نخواهــد بــود  فاســد و رشــوه بگیر عمــاًل مبــارزه ب
و هــر اســتراتژی، برنامــه و شــورایی کــه در ایــن زمینــه تدویــن و تشــکیل شــود، از همــان ابتــدای امــر محکــوم بــه 
شکســت خواهــد بــود. لــذا رونــد مقابلــه فراگیــر و ریشــه ای بــا فســاد از پلیــس و نیروهــای انتظامــی و دســتگاه قضایــی 
و دادگســتری ها شــروع شــد. در ایــن بخــش کوشــش خواهــد شــد بــر مبنــای مطالعــه میدانــی و دیدارهایــی کــه بــا 
ــات در  ــرگ و مالی ــور، اداره کل گم ــس در وزارت کش ــتان، اداره کل پلی ــتانی کل گرجس ــان دادس ــات و کارشناس مقام
وزارت اقتصــاد، بخــش خدمــات عمومــی )نظــام یکپارچــه الکترونیکــی و پنجــره واحــد( وزارت دادگســتری و موسســه 
ــر 1397 صــورت  ــا 31 تی ــخ 24 ت ــس از تاری ــه تفلی ــان ســفر ب ــی گرجســتان در جری ــی شــفافیت بین الملل ــر دولت غی
گرفــت و نیــز اســناد، مــدارک و گزارش هــای مکتــوب و منتشــر شــده، شــناخت و درک بهتــری از اصالحــات ســاختاری 

 1. همان، ص 5٣. 
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ــتخراج و  ــه اس ــا زمین ــود ت ــل ش ــتان حاص ــاد در گرجس ــای فس ــا و کانون ه ــن گلوگاه ه ــی از مهم تری و اداری در برخ
انتقــال ایــن تجربیــات در داخــل کشــورمان فراهــم شــود. 

ــوادزه2  ــالومه ق ــم س ــل( و خان ــط بین المل ــناس اداره کل رواب ــدزه1 )کارش ــی مانجاوی ــای گئورگ ــا آق ــات ب در مالق
ــی( اداره مرکــزی پلیــس در وزارت کشــور گرجســتان صــورت گرفــت،  )کارشــناس اداره کل بازرســی و نظــارت داخل
ابعــاد مختلــف اصالحــات در اداره پلیــس و نیروهــای انتظامــی ایــن کشــور تشــریح شــد. در ایــن مالقــات کارشناســان 
گرجــی بــر ســطح بســیار بــاالی فســاد و رشــوه در پلیــس گرجســتان در دوران ریاســت جمهــوری ادوارد شــواردنادزه 
ــا گروه هــای  ــز نقــش مســتقیم پلیــس و نیروهــای انتظامــی و امنیتــی در هدایــت و همــکاری ب )1995- 2003( و نی
جرایــم ســازمان یافتــه و قاچــاق مــواد مخــدر تاکیــد داشــتند. ایــن شــرایط یکــی از دالیــل اصلــی بــروز انقــالب رنگــی 
)انقــالب گل رز( در ســال 2003 در گرجســتان بــود و نشــان از ســطح بــاالی نارضایتــی عمومــی از عملکــرد پلیــس 
ــل  ــیدن میخائی ــدرت رس ــه ق ــواردنادزه و ب ــاری ادوارد ش ــالب گل رز و برکن ــوع انق ــس از وق ــت. پ ــور داش ــن کش ای
ساکاشــویلی، رونــد اصالحــات در اداره پلیــس و نیروهــای انتظامــی گرجســتان آغــاز شــد کــه از آن مقطــع یعنــی ســال 
2004 تــا کنــون، دو مرحلــه اساســی را پشــت ســر گذاشــته اســت کــه در ادامــه بــه سیاســت ها و اقدامــات مهــم هــر 

ــود.  ــاره می ش ــه اش مرحل

مرحله اول )2004 تا 2012(: مرحله سخت مقابله با فساد در پلیس و نیروهای انتظامی 

در ایــن مرحلــه کــه بالفاصلــه پــس از آغــاز مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی در ســال 2004  )متعاقــب وقــوع انقــالب گل 
ــر  ــا 2013 ( را در ب ــًاً تمــام ســال های ریاســت جمهــوری میخائیــل ساکاشــویلی )2003 ت رز( صــورت گرفــت و تقریب

ــه اجــرا گذاشــته شــد کــه مهم تریــن مــوارد آن عبارتنــد از:    می گیــرد، اقدامــات قضایــی و اصالحــی متعــددی ب

1- بازداشت و برکناری بیش از 12 هزار نیروی پلیس و کارکنان و مدیران وزارت کشور

در ایــن مرحلــه، بازداشــت، برکنــاری، محاکمــه و زندانــی کــردن متخلفیــن و اعــالم رســانه ای اســامی 
مامــوران و فرماندهــان متخلــف صــورت گرفــت و ظــرف چنــد هفتــه بیــش از 12 هــزار نیــروی پلیــس و 
کارکنــان و مدیــران وزارت کشــور بازداشــت و اخــراج شــدند کــه برای کشــور کوچکــی مانند گرجســتان 
بــا جمعیتــی حداکثــر ســه و نیــم میلیــون نفــر در آن مقطــع رقــم بســیار بزرگــی اســت. بــه گونــه ای کــه 
بخشــی از نیروهــای مردمــی بــه صــورت داوطلبانــه مســئولیت تامیــن امنیــت محله هــا و خیابان هــا را تــا جایگزینــی 

نیروهــای جدیــد برعهــده گرفتنــد. 

2-تغییر قوانین استخدام و جذب پلیس و تعریف شاخص ها و استانداردهای جدید

بالفاصلــه بــا تغییــر قوانیــن اســتخدام و جــذب پلیــس و تعریــف شــاخص ها و اســتانداردهای جدیــد، 
ــا عنــوان »آکادمــی پلیــس«3 تشــکیل و آزمــون اســتخدامی جدیــد برگــزار شــد و  ســاختار جدیــدی ب
ــتانداردهای  ــا اس ــق ب ــا مطاب ــرد ت ــر ک ــز تغیی ــس نی ــکده های پلی ــی دانش ــواد آموزش ــرفصل ها و م س
جدیــد ضــد فســاد، کمبــود نیــرو نیــز در اداره پلیــس و بخش هــای انتظامــی جبــران شــود. بخشــی از 12 
هــزار نیــروی اخراجــی کــه عــدم تخلــف و جــرم آن هــا در دادگاه بــه اثبــات رســیده بــود، امــکان بازگشــت بــه نیــروی 

1 . Giorgi Manjavize 
2 . Salumeh Ghavadze 
3 . Policy Academy
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پلیــس را پیــدا کردنــد امــا بــا ایــن شــرط کــه در آزمــون اســتخدامی جدیــد شــرکت کننــد و دوره هــای آموزشــی جدیــد 
ــد. را در دانشــکده های پلیــس طــی کنن

3- اطالع رسانی شفاف و مداوم در رسانه های گرجستان: رویکرد ایجابی  

ــتند،  ــد داش ــر آن تاکی ــتان ب ــور گرجس ــس در وزارت کش ــزی پلی ــه اداره مرک ــی ک ــیار مهم ــه بس نکت
ــداوم در  ــفاف و م ــانی ش ــه اطالع رس ــه در نتیج ــود ک ــات ب ــن اقدام ــا ای ــی ب ــکار عموم ــی اف همراه
رســانه های گرجســتان بــه ویــژه رادیــو و تلویزیــون در زمینــه دالیــل بازداشــت فرماندهــان و نیروهــای 
پلیــس ایــن مهــم محقــق شــده بــود. در غیــر ایــن صــورت، بازداشــت و اخــراج بیــش از بیــش از 12 
هــزار نیــروی پلیــس و کارکنــان و مدیــران وزارت کشــور – آن  هــم  ظــرف چنــد هفتــه- می توانســت 
پیامدهــای امنیتــی مهمــی در ســطح ســقوط و اشــغال مراکــز نظامــی و پلیــس و حتــی کودتــا را در پــی 
ــت از  ــی در حمای ــات مردم ــا و تجمع ــام راهپیمایی ه ــی و انج ــکار عموم ــت اف ــل حمای ــه دلی ــا ب ــد. ام ــته باش داش
اقدامــات دولــت موجــب شــد گرجســتان بتوانــد از ایــن مرحلــه ســخت و دشــوار بــه ســالمت و بــا کمتریــن هزینــه 

عبــور کنــد. 
ــم بازداشــت و محاکمــه فرماندهــان و نیروهــای  ــر و فیل ــوازات پخــش تصاوی ــه م ــع، در ســطح رســانه ای ب در واق
پلیــس، کوشــش شــد چهــره جدیــد پلیــس گرجســتان و اصالحــات و تغییــرات صــورت گرفتــه نیــز معرفــی شــود تــا 
اعتبــار و جایــگاه پلیــس و نیروهــای پلیــس در ســطح افــکار عمومــی بازســازی و تقویــت شــود. بــه عبارتــی دیگــر، 
در ایــن زمینــه بــه صــورت کامــاًل ســلبی عمــل نشــد؛ چــرا کــه ایــن خطــر وجــود داشــت کــه بــه دلیــل 
تصویــر منفــی کــه افــکار عمومــی از پلیــس فاســد و رشــوه بگیــر دوران شــواردنادزه داشــتند، بازداشــت 
ــه  ــاد جامع ــی اعتم ــه کل ــس و اعــالم رســانه ای گســترده آن، ب ــای پلی ــان و نیروه ــه فرمانده و محاکم
ــی و  ــای ایجاب ــی از رویکرده ــذا ترکیب ــرد. ل ــن بب ــی را از بی ــس و انتظام ــای پلی ــه نیروه ــتان ب گرجس
ســلبی بــه صــورت توامــان در دســتور کار دولــت گرجســتان قــرار گرفــت. ارائــه تصویــر مثبــت و متفــاوت 
از پلیــس جدیــد گرجســتان در ســطح رســانه ها و پخــش مــداوم تبلیغــات اســتخدام و جــذب نیــروی جدیــد موجــب 
ــتخدامی را  ــد اس ــای جدی ــرکت در آزمون ه ــس و ش ــرای اســتخدام در پلی ــی ب ــان گرج اســتقبال جوان
داشــت کــه ایــن امــر کمــک نمــود دولــت گرجســتان بتوانــد بــه ســرعت خــال ناشــی از اخــراج بیــش از 12 هــزار 

نیــروی پلیــس را بــه ســرعت و در فاصلــه زمانــی کوتاهــی جبــران کنــد. 

4- افزایش چند برابری حقوق و مزایای نیروهای پلیس 

ســطح بســیار پاییــن حقــوق و مزایــا از جملــه دالیــل وجود فســاد و رشــوه در نیروهــای پلیــس در دوران شــواردنادزه بود. 
لــذا بــه مــوازات کمک هــای جانبــی از جملــه بیمــه درمانــی و ســالمت، تســهیالت خریــد از فروشــگاه ها، 
تامیــن مســکن و هدایــای مالــی در دســتور کار قــرار گرفــت تــا نیازهــای معیشــتی نیروهــای پلیــس 
تامیــن شــده و شــرایط بــرای یــک زندگــی معمولــی و متعــارف فراهــم شــود و در صــورت برخــورد و 
ــرای عــدم تامیــن معیشــت و نیازهــای اولیــه زندگــی  ــه ای ب بازداشــت نیروهــای پلیــس، عــذر و بهان

وجــود نداشــته باشــد. 
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5-تجهیز نیروهای پلیس به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری

خریــد و تجهیــز نیروهــای پلیــس بــه امکانــات ســخت افزاری و نــرم افــزاری و بــه ویــژه تامیــن ســوخت خودروهــا )بــا 
ــا کیفیــت و لباس هــا و یونیفرم هــای  ــد و ب ــد خودروهــای جدی ــی(، خری ــن واردات ــه بنزی ــاز گرجســتان ب ــه نی توجــه ب
جدیــد بــا تاکیــد شــدید بــر نظــم و انضبــاط نیروهــا در پوشــش و رفتــار اجتماعــی از دیگــر اقدامــات مهمــی بــود 
ــاوت از  ــد و متف ــر جدی ــی گذشــته و ایجــاد تصوی ــر منف ــت پلیــس، اصــالح تصوی ــه در جهــت تقوی ک
ــورت  ــاور- ص ــل ب ــوس و قاب ــی، محس ــاًل عین ــورت کام ــه ص ــتان- ب ــه گرجس ــطح جامع ــس در س پلی

گرفــت. 

6- باورپذیری واقعی روند مبارزه، اصالحات و تغییرات در افکار عمومی 

نکتــه بســیار مهــم ایــن بــود کــه مــردم گرجســتان واقعــاً بــاور کردنــد و پذیرفتنــد کــه تغییــر و تحوالت 
ــه  صــورت گرفتــه در نیروهــای پلیــس و انتظامــی، شــکلی، ســطحی، صــوری و فرمایشــی نیســت و ب
صــورت ریشــه ای و بنیادیــن ایــن تغییــرات و اصالحــات صــورت گرفتــه اســت و اکنــون بــا یــک پلیــس 
جدیــد و کامــاًل متفــاوت از گذشــته مواجــه هســتند و همیــن امــر در نحــوه رفتــار و تعامــل مــردم بــا پلیــس، 
ــاد  ــز ایج ــون و نی ــم و قان ــت نظ ــوران، حاکمی ــری از مام ــوران، اطاعت پذی ــه مام ــوه ب ــنهاد رش ــطح پیش ــش س کاه

ــا نمــود.  ــرای عضویــت و اســتخدام در پلیــس نقــش بســیار مهمــی ایف ــان ب عالقه منــدی خانواده هــا و جوان

7- استقرار پلیس گشت در جاده های برون شهری

ــهری( از  ــرون ش ــای ب ــتقر در جاده ه ــای مس ــرای پلیس ه ــا ب ــالح گرجی ه ــا )اصط ــس جاده ه ــه پلی ــا ک از آنج
باالتریــن ســطح دریافــت رشــوه و فســاد در بیــن نیروهــای پلیــس برخــوردار بــود، تاکیــد خاصــی بــر ایــن بخــش شــد 
و بــا تغییــر نــام آن بــه »پلیــس گشــت«، اضافــه شــدن نیروهــای جدیــد، تغییــر آیین نامــه و قوانیــن و 
افزایــش مکانیســم های محســوس و غیــر محســوس نظارتــی و کنترلــی، گام بســیار مهمــی در جهــت 
ــتان  ــهری گرجس ــن ش ــای بی ــتقر در جاده ه ــس مس ــای پلی ــالمت نیروه ــدی و س ــاد زدایی و کارآم فس
برداشــته شــد کــه زمینــه رضایتمنــدی شــهروندان ایــن کشــور و نیــز گردشــگران و راننــدگان ترانزیتــی خارجــی 
ــهرهای  ــیر ش ــتند مس ــوران می توانس ــه مام ــدد ب ــوه های متع ــت رش ــا پرداخ ــن ب ــش از ای ــه پی ــت ک ــی داش را در پ
مختلــف گرجســتان را طــی کننــد. در حــال حاضــر، ایــن شــرایط در ســطح گســترده در جاده هــای ارتباطــی 
جمهــوری آذربایجــان و در ســطحی پایین تــر در ارمنســتان وجــود دارد و ایــن امــر یکــی از مشــکالت 
اصلــی مســافران و راننــدگان کامیــون و اتوبــوس و ... از جملــه شــهروندان ایرانــی بــه شــمار مــی رود. 
امــا بــا تغییــرات صــورت گرفتــه در گرجســتان و ایجــاد واحــد جدیــدی تحــت عنــوان »پلیــس گشــت«، 
ایــن مشــکالت و مســائل تــا حــد بســیار زیــادی حــل و فصــل شــد کــه ضمــن کاهــش ســطح رشــوه و 
افزایــش ســطح رضایتمنــدی شــهروندان گرجــی، باعــث تســهیل در رفــت و آمــد راننــدگان ترانزیتــی 
ــه و  ــطح منطق ــتان در س ــه گرجس ــر جامع ــالح تصوی ــود و اص ــه بهب ــی و در نتیج ــگران خارج و  گردش
جهــان از پلیــس فاســد و رشــوه بگیر بــه یــک پلیــس منظــم و قانومنــد و ســالم نیــز شــد کــه ایــن امــر 
نقــش مهمــی در توســعه صنعــت گردشــگری )ورود 7 میلیــون و 55٤ هــزار و 93٦ توریســت خارجــی 
بــه گرجســتان در ســال 2017 و دو برابــر جمعیــت 3 میلیــون و 905 هــزار و ٦50 نفــری گرجســتان( 
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ــه  ــه گرجســتان ب و تجــارت خارجــی ایــن کشــور در دو دهــه گذشــته ایفــا نمــوده اســت. بنابرایــن، تجرب
ــاختاری و اداری در  ــات س ــام اصالح ــادی و انج ــاد اقتص ــا فس ــه ب ــه مقابل ــت ک ــت اس ــن واقعی ــای ای ــنی گوی روش
نیروهــای پلیــس مســتقر در جاده هــای بیــرون شــهری، تنهــا دارای ابعــاد داخلــی نیســت و عمــاًل در امتــداد فعالیــت 
گمــرگات، بنــادر و بخــش گردشــگری، از نقــش بســیار مهمــی در رشــد و توســعه تجــارت خارجــی و رونــق اقتصــادی 

نیــز برخــوردار اســت کــه همیــن امــر اهمیــت ملــی و راهبــردی توجــه بــه ایــن موضــوع را نشــان می دهــد. 

8- بازرسی داخلی بر روی پلیس گشت )پلیس جاده ای( و اداره کل بازرسی در وزارت کشور

بــه منظــور نظــارت بــر عملکــرد پلیــس، دو سیســتم بازرســی شــامل بازرســی داخلــی بــر روی پلیــس گشــت 
)پلیــس جــاده ای( و اداره کل بازرســی مســتقر در وزارت کشــور گرجســتان پیش بینــی شــد. بــه مــوازات 
آن، نظــارت مردمــی بــر پلیــس نیــز افزایــش یافــت و رســیدگی بــه گزارش هــای مردمــی و رســانه ای از تخلفــات پلیــس 
بــه ویــژه اخــذ رشــوه و رفتارهــای نامناســب و خــالف قانــون از طــرف بازرســی داخلــی و اداره کل بازرســی مســتقر در 
وزارت کشــور بــه صــورت جــدی در دســتور قــرار گرفــت و نتایــج آن نیــز از طریــق رســانه ها در اختیــار مــردم 
ــی  ــای مردم ــکایات و گزارش ه ــه ش ــل ب ــاً و در عم ــه واقع ــود ک ــد ش ــه متقاع ــا جامع ــت ت ــرار گرف ق
ــا فســاد اقتصــادی  ــه ب ــر نقــش بســیار مهمــی در مقابل ــن ام ــه ای و رســانه ای رســیدگی  می شــود ک
ــت  ــش دریاف ــاختاری، کاه ــات اداری و س ــد اصالح ــریع رون ــس، تس ــای پلی ــه نیروه ــی در بدن و اخالق
رشــوه و اخــاذی، اصــالح ذهنیت هــا و برداشــت های منفــی گذشــته و افزایــش اعتمــاد عمومــی نســبت 

بــه پلیــس در جامعــه گرجســتان داشــته اســت.             

مرحله دوم )2013 تا کنون(: اصالحات اداری و ساختاری در نیروهای پلیس و انتظامی 

امــا در مرحلــه دوم مقابلــه بــا فســاد در پلیــس و انجــام اصالحــات ســاختاری و اداری که از ســال 2012  تاکنــون در حال 
اجراســت، از شــدت و میــزان برخوردهــای ســخت و بازداشــت و محاکمــه کاســته شــد و در مقابــل بیشــتر 
ــم های  ــش مکانیس ــس، افزای ــزاری پلی ــت نرم اف ــات، تقوی ــوع تخلف ــگیری از وق ــای پیش ــر جنبه ه ب
نظارتــی و ارتقــا جایــگاه پلیــس در فرهنــگ عمومــی تاکیــد شــد. بــه صــورت خالصــه برخــی از مهم تریــن 
اقدامــات ایــن مرحلــه کــه قابــل انتقــال بــه داخــل کشــورمان نیــز می باشــد را می تــوان بدیــن صــورت بیــان نمــود: 

1- شیشه ای کردن ساختمان های پلیس و کالنترها: اقدامی نمادین برای ایجاد شفافیت

ــمبولیک( از  ــن )س ــدام نمادی ــک اق ــوان ی ــه عن ــای ب ــس و کالنتره ــاختمان های پلی ــه ای کردن س شیش
ســال 2012  در دســتور کار قــرار گرفــت تــا ایــن پیــام بــه جامعــه منتقــل شــود کــه پلیــس در معــرض 
نظــارت و کنتــرل دائمــی شــهروندان اســت. ایــن اقــدام نمادیــن در جامعــه گرجســتان و نیــز در ســطح 
بین المللــی مــورد توجــه فــراوان قــرار گرفــت و نظــر هــر بیننــده و گردشــگری را در داخــل گرجســتان 
ــه  ــوه مواج ــس و نح ــای پلی ــای کار نیروه ــد. اتاق ه ــب می کن ــود جل ــه خ ــس ب ــهر تفلی ــژه ش ــه وی ب
آن هــا بــا اربــاب رجــوع از داخــل خیابان هــا و پیاده روهــا قابــل مشــاهده اســت کــه ایــن امــر نقــش مهمــی 
در افزایــش میــزان شــان و اعتبــار پلیــس در جامعــه گرجســتان ایفــا نمــوده اســت. تصاویــر زیــر نشــان دهنده شیشــه ای 

کــردن ســاختمان های پلیــس و کالنترهــا در شــهرهای مختلــف گرجســتان اســت.       
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ساختمان شیشه ای وزارت امنیت داخلی در تفلیس 

ساختمان شیشه ای یکی از کالنتری های شهر تفلیس در گرجستان

2- نصب میکروفن و دوربین بر روی لباس ها و ماشین های پلیس: کنترل شبکه ای و یکپارچه

کنتــرل شــبکه ای و یکپارچــه آن از طریــق اداره مرکــزی و فرماندهــی پلیــس، یکــی دیگــر از اقداماتــی اســت کــه نقــش 
بســیار موثــری در کاهــش میــزان تخلفــات و نظــارت نظام منــد و عادالنــه بــر عملکــرد نیروهــای پلیــس گرجســتان 
داشــته اســت. در ایــن راســتا، تصویــر و مکالمــات نیروهــای پلیــس ضبــط می شــود و در صــورت دریافــت 
گــزارش یــا شــکایت شــهروندان، موضــوع و ادعــای مطــرح شــده بــه صــورت مســتند قابــل پیگیــری 
ــاده ای( و اداره کل بازرســی  ــس ج ــس گشــت )پلی ــر روی پلی ــی ب ــه دو سیســتم بازرســی داخل ــن آن ک ــت. ضم اس
ــر و  ــس و تذک ــه رصــد عملکــرد نیروهــای پلی ــادر ب ــه صــورت شــبانه روزی ق مســتقر در وزارت کشــور گرجســتان ب

برخــورد بــا نیروهــای متخلــف – حتــی بــدون دریافــت گــزارش یــا شــکایتی از طــرف شــهروندان- می شــود.     
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3- نصب دوربین در خوودروهای پلیس گشت )جاده ای(

ــه اقدامــات جالــب و شــایان توجــه، نصــب دوربیــن در خوودروهــای پلیــس گشــت )جــاده ای(  از جمل
گرجســتان – عــالوه بــر نصــب دوربیــن و میکروفــن بــر روی لبــاس نیروهــای پلیــس- اســت. محــل 
نصــب دوربیــن در نقطــه وســط داشــبورد و زیــر شیشــه و رو بــه بیــرون اســت. پلیــس موظــف اســت 
در هنــگام توقــف هــر خودرویــی در جاده هــا دقیقــاً در پشــت ســر خــودروی متوقــف شــده قــرار گیــرد؛ 
بــه نحــوی کــه دوربیــن نصــب شــده بتوانــد کل فضــای خــودروی مقابــل و مواجــه مامــوران بــا رانندگان 
و سرنشــیان خــودرو  متوقــف شــده را نشــان دهــد. در صورتــی کــه خــودروی پلیــس متوقــف شــود امــا دوربیــن 
خامــوش باشــد نیــز از طریــق سیســتم الکترونیکــی هشــدار دهنده بــه مامــور مــورد نظــر تذکــر داده می شــود کــه بــا 
ــا  ــال نمــوده ت ــن را فع ــن فرصــت دوربی ــن خامــوش اســت و مامــور موظــف اســت در اولی وجــود توقــف چــرا دوربی
امــکان مشــاهده فضــای مقابــل و بیرونــی بــرای مامــوران کنتــرل در اداره مرکــزی و فرماندهــی پلیــس فراهــم شــود. 
بــا توجــه بــه ســطح بســیار بــاالی رشــوه و اخــاذی کــه در گذشــته در نیروهــای پلیــس مســتقر در مســیرهای بیــرون 
ــن بخــش از  ــزان فســاد و رشــوه در ای ــری در کاهــش می ــدام نقــش موث ــن اق شــهری گرجســتان وجــود داشــت، ای

نیروهــای پلیــس گرجســتان داشــته اســت. 

4- سازماندهی و اعزام تیم های مخفی و انجام تعمدی تخلفات 

ســازماندهی و اعــزام تیم هــای مخفــی بــدون لبــاس و یونیفــورم و خــودروی دولتــی و انجــام تعمــدی 
تخلفــات از ســوی ایــن تیم هــای مخفــی از جملــه پیشــنهاد رشــوه بــه مامــوران، تخلفــات رانندگــی، 
عبــور از چــراغ قرمــز، ســرعت بــاال و دیگــر اقدامــات غیــر قانونــی، از جملــه راهکارهــای بســیار موثــری 
اســت کــه بــا هــدف کنتــرل و نظــارت بــر عملکــرد نیروهــای پلیــس و کالنتــری از ســال 2012 بــه اجــرا 
ــی بیــن تیم هــای  ــه منظــور جلوگیــری از شناســایی تیم هــای مخفــی و زد و بنــد احتمال گذاشــته شــده اســت. ب
مخفــی بــا نیروهــا و ماموریــن پلیــس،  محــل ماموریــت و اعــزام ایــن تیم هــا و نیــز اعضــای آن بــه صــورت مــداوم 
تغییــر می کنــد تــا  از یــک رونــد ثابــت و قابــل پیش بینــی خــارج شــود و بتوانــد اثــرات کنترلــی و غافلگیــری خــود 
را حفــظ نمایــد. بنابرایــن، ایــن نگرانــی و هــراس بــرای مامــوران پلیــس در گرجســتان همــواره وجــود دارد 
کــه فــرد رشــوه دهنده و یــا متخلــف ممکــن اســت یکــی از اعضــای تیم هــای مخفــی باشــد و از طــرف 

سیســتم های کنترلــی و بازرســی در معــرض امتحــان قــرار گرفتــه اســت. 

5- استقرار ماموران مخفی در اتوبوس های بین شهری و گزارش تخلفات  

ــرون شــهری  ــوران در مســیرهای ب ــدگان و مام ــرل رانن ــای کنت ــر از راهکاره ــی یکــی دیگ ــات مخف سیســتم اطالع
اســت. بدیــن ترتیــب کــه مامــوری بــا لبــاس شــخصی در جمــع مســافران اتوبوس هــای بیــن شــهری قــرار می گیــرد 
ــن در طــول مســیر )پلیس هــای  ــررات از ســوی ماموری ــون و مق ــت قان ــف رانندگــی، عــدم رعای ــوارد نقــض تخل و م
ــز در کاهــش ســطح فســاد  ــر نی ــن ام ــه ای ــزارش می دهــد ک ــس را شناســایی و گ ــز پلی گشــت( و پاســگاه ها و مراک

نقــش مهمــی داشــته اســت. 
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6- دولت الکترونیک: انتقال خدمات اداری پلیس به اداره خدمات عمومی

ــه  ــان ارائ ــاه کــردن زم ــردم، کوت ــه م ــات پلیــس ب ــرای افزایــش کیفیــت خدم ــژه ای ب ــر، توجــه وی در ســال های اخی
ــدور  ــد ص ــطه ها در فراین ــذف واس ــات و ح ــه خدم ــی در ارائ ــز الکترونیک ــه و متمرک ــبکه یکپارچ ــاد ش ــات، ایج خدم
ــاد  ــات اداری و فس ــزان تخلف ــش می ــی در کاه ــیار مهم ــش بس ــه نق ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــا ص ــدارک و گواهی ه م
اقتصــادی در بدنــه نیروهــای پلیــس، افزایــش شــفافیت و ســالمت اداری ایــن مجموعــه و نیــز افزایــش رضایتمنــدی 
شــهروندان داشــته اســت. در ایــن راســتا، کلیــه خدمــات عمومــی و اداری پلیــس ماننــد صــدور گواهی نامــه 
رانندگــی، مجــوز حمــل اســلحه، صــدور گواهــی عــدم ســوء پیشــینه، ثبــت پــالک خــودرو، پرداخــت 
ــی1  ــات عموم ــه  اداره خدم ــتری ب ــی وزارت دادگس ــا هماهنگ ــر ب ــورد دیگ ــا م ــی و ده ه ــم رانندگ جرای
ــی و  ــات عموم ــش از ٤00 خدم ــا بی ــتگاه ها و نهاده ــر دس ــا دیگ ــراه ب ــه هم ــت ک ــده اس ــل ش منتق
ــده  ــب ش ــر موج ــن ام ــد. ای ــه می ده ــهروندان ارائ ــه ش ــه ب ــز و یکپارچ ــورت متمرک ــه ص اداری را ب
ــان کالنتری هــا و ادارات پلیــس قطــع شــود  ــا مامــوران و کارکن ــاط مســتقیم شــهروندان ب اســت ارتب
کــه نقــش بســیار مهمــی در کاهــش میــزان دریافــت رشــوه و اخــاذی از مراجعیــن، افزایــش ســطح 
ــز پلیــس  ــا و مراک ــال کالنتری ه ــراغ ب ــز، آرامــش و ف ــر از آن تمرک ســالمت و شــفافیت اداری و مهم ت

ــرای پیگیــری امــور امنیتــی و انتظامــی شــده اســت.     ب

7- تاسیس پلیس گردشگری: مقابله با اخاذی و دریافت رشوه از گردشگران 

ــال های  ــه در س ــت ک ــی اس ــایان توجه ــکارات ش ــر از ابت ــی دیگ ــگری« یک ــس گردش ــیس »پلی تاس
اخیــر بــرای مدیریــت بخــش گردشــگری صــورت گرفتــه اســت. نیروهــای پلیــس گردشــگری در صــورت 
ــن شــهروندان گرجــی و  ــری بی ــا درگی ــی از ســوی گردشــگران و ی ــی و اخالق ــف قانون ــه تخل ــروز مشــاهده هرگون ب
ــد کــه  ــف اخطــار می دهن ــراد متخل ــه اف ــد و تنهــا ب ــف را ندارن ــراد متخل گردشــگران، حــق بازداشــت اف
ــه  ــه ب ــا توج ــری بازداشــت می شــوند. ب ــس کالنت ــای پلی ــر آن، توســط نیروه ــف و اصــرار ب در صــورت  تکــرار تخل
حضــور تقریبــًاً 7 میلیــون گردشــگر در ســال در گرجســتان کــه تقریبــًاً دو برابــر کل جمعیــت 3 میلیــون و 905 هــزار و 
650 نفــری ایــن کشــور اســت، تاســیس پلیــس گردشــگری توانســته اســت بــدون بــدون پلیســی کردن و 
امنیتی کــردن فضــای جامعــه، تــا حــد بســیار زیــادی از زورگیــری، اخــاذی، رشــوه و درگیــری مســتقیم 
شــهروندان گرجــی بــا گردشــگران خارجــی جلوگیــری کنــد کــه ایــن امــر نقــش بســیار مهمــی در توســعه و 
رونــق صنعــت گردشــگری بــه عنــوان یکــی از منابــع مهــم درآمــدی گرجســتان در ســال های اخیــر داشــته اســت. 
برآینــد و خروجــی انجــام اصالحــات اداری و ســاختاری و مقابلــه گســترده و ریشــه ای بــا فســاد در بدنــه نیروهــای 
ــدترین و  ــی از فاس ــوان یک ــه عن ــتان ب ــس گرجس ــر پلی ــالح تصوی ــتان، اص ــی گرجس ــس و انتظام پلی
ناکارآمدتریــن نیروهــای پلیــس در جهــان بــه یــک پلیــس منظــم، ســالم، منظــم و قانومنــد در داخــل و 
خــارج از گرجســتان در یــک فاصلــه زمانــی تقریبــاًً 1٨ ســاله )200٤  تاکنــون( و نیــز تبدیــل این کشــور 
ــن  ــل ســطح پایی ــه دلی ــوده اســت. ب ــر ب ــن کشــورهای جهــان در ســال های اخی ــه یکــی از امن تری ب
جــرم و جنایــت و نیــز رشــوه و اخــاذی، گرجســتان در ســال 201٦  بــه عنــوان ششــمین کشــور امــن 
جهــان معرفــی شــد کــه ایــن امــر در ورود هــر چــه بیشــتر گردشــگران خارجــی و نیــز جــذب ســرمایه گــذاری 
خارجــی در ایــن کشــور و در نهایــت رونــق و توســعه اقتصــادی ایــن کشــور نقــش بســیار مهمــی را ایفــا نمــوده اســت. 

1. Public Service Hall  
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فصل پنجم: مقابله با فساد و اصالحات در نظام قضایی 
دومیــن گام مهــم و ریشــه ای مقابلــه بــا فســاد در گرجســتان )بــه مــوازات اصالحــات در پلیــس( در نظــام قضایــی ایــن 
ــر دادگاه عالــي، دادگاه قانــون اساســي،  کشــور صــورت گرفــت. ارکان اصلــي سیســتم قضایــي گرجســتان مشــتمل ب
دادســتاني کل و دادگاه هــاي محلــي اســت. در دیــداری دو ســاعته کــه بــا آقــای نیکولــوس چنــی کوالشــویلی، بــا 13 
ــت،  ــی دادســتانی کل گرجســتان صــورت گرف ــای بین الملل ــط و همکاری ه ــس اداره رواب ــی و رئی ــابقه قضای ســال س
کوشــش شــد درک و شــناخت بهتــری از روندهــا و اقدامــات مهــم صورت گرفتــه بــرای مقابلــه بــا فســاد و اصالحــات 

در نظــام قضایــی گرجســتان حاصــل شــود. 

1- اراده سیاسی در باالترین سطوح قدرت برای انجام تغییر و اصالحات در نظام قضایی 

آقــای نیکولــوس چنــی کوالشــویلی بــا اشــاره بــه ســطح بســیار بــاالی فســاد، رانــت، شــوه و تبانــی در نظــام قضایــی 
گرجســتان و نیــز شــبکه های قدرتمنــد مافیایــی و جرایــم ســازمان یافتــه در دوران ریاســت جمهــوری ادوارد شــواردنادزه 
)1995 تــا 2003 (، نقطــه شــروع مقابلــه بــا فســاد و انجــام اصالحــات اداری و ســاختاری در نظــام قضایــی گرجســتان 
را از ســال 2004 و متعاقــب وقــوع انقــالب رنگــی در ایــن کشــور دانســت و اراده سیاســی در باالتریــن ســطوح 
قــدرت بــرای انجــام تغییــر و اصالحــات را مهم تریــن عامــل موفقیــت گرجســتان در اصــالح ســاختار 
ــا قضــات و دادســتان های فاســد معرفــی نمــود و معتقــد بــود در غیــر ایــن  نظــام قضایــی و مقابلــه ب
ــی  ــعار باق ــد ش ــذ و در ح ــر روی کاغ ــا ب ــی تنه ــات قضای ــام اصالح ــاد و انج ــا فس ــه ب ــورت، مقابل ص

می مانــد. 

2- اخراج قضات، دادستان ها و کارکنان متخلف و متهم به دریافت رشوه، رانت و اخاذی

ــف و  ــان متخل ــتان ها و کارکن ــات، دادس ــراج قض ــا اخ ــتین گام ب ــر، نخس ــتای سیاســت تحمــل صف در راس
متهــم بــه دریافــت رشــوه، رانــت و اخــاذی از بدنــه ســاختار نظــام قضایــی گرجســتان بــود کــه بــه 
مــوازات اخــراج بیــش از 12 هــزار نفــر از نیروهــای متخلــف پلیــس و مامــوران امنیتــی وزارت کشــور 
صــورت گرفــت. ایــن اقــدام کــه بــا اســتقبال گســترده مــردم مواجــه شــد، نقــش مهمــی در باورپذیــری مقابلــه فســاد 

و قاطعیــت حکومــت داشــت. 

3- تغییر ضوابط و مقررات استخدام قضات، دادستان ها و کارکنان در نظام قضایی

ــود.  ــان در نظــام قضایــی گرجســتان ب دومیــن کار، تغییــر ضوابــط و مقــررات اســتخدام قضــات، دادســتان ها و کارکن
بــر مبنــای قانــون جدیــد، آزمون هــای اســتخدامی بــا نظــارت و کنتــرل دقیــق برگــزار شــد و در یــک فراینــد چنــد 
ســاله بیــش از 90 درصــد قضــات، دادســتان ها و کارکنــان از طریــق آزمون هــای جدیــد وارد سیســتم 
قضایــی شــدند کــه فــرد مصاحبه شــونده )نیکولــوس چنــی کوالشــویلی بــا بیــش از 13 ســال ســابقه قضایــی( خــود 
یکــی از افــرادی بــود کــه در چهارچــوب سیســتم جدیــد اســتخدامی وارد دادســتانی کل گرجســتان شــد. حقــوق قضــات، 
دادســتان ها و کارکنــان سیســتم قضایــی نیــز افزایــش یافــت و تســهیالت مختلفــی از طــرف دولــت در اختیــار آن هــا 
قــرار گرفــت. در واقــع، هماننــد اخــراج نیروهــای پلیــس بــه مــوازات جــذب و اســتخدام نیروهــای جدیــد، 
بــه صــورت کامــاًل دفعــی و ســلبی انجــام نشــد و ترکیبــی از رویکردهــای ســلبی و ایجابــی بــه صــورت 

تومــان در دســتور کار قــرار گرفــت. 
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4-اصالح قوانین : تعریف رشوه، فساد مالی و پول شویی به عنوان جرم و جنایت قضایی

اصــالح و قوانیــن و مقــررات گام ســوم و مهــم دیگــری بــود کــه در مســیر مقابلــه بــا فســاد و اصــالح ســاختار اداری 
ــوان  ــه عن ــات ب ــورد از تخلف ــا دو م ــتان تنه ــن گرجس ــال 200٤ ، در قوانی ــل از س ــا قب برداشــته شــد. ت
ــل  ــازمان مل ــیون س ــای کنوانس ــع برمبن ــن مقط ــا از ای ــود، ام ــف می ش ــوه تعری ــاد و رش ــق فس مصادی
متحــد در مبــارزه بــا فســاد مالــی، مصادیــق فســاد و رشــوه افزایــش یافــت و مهم تــر از همــه این کــه 

ــه عنــوان جــرم و جنایــت قضایــی تعریــف شــد.  ــی و پول شــویی ب رشــوه، فســاد مال

5- مقابله با پول شویی: مصادره اموال و اطالع رسانی شفاف 

بــا اصــالح قوانیــن جزایــی و مدنــی در ســال های 2006 و 2007 ، دســت قانونگــذار بــرای تعقیــب، احضــار و بازداشــت 
ــدن و مصــادره امــوال نامشــروع تســهیل  ــرای بازگردان ــاز شــد و قوانیــن ب ــه پول شــویی ب ــراد متهــم ب و محاکمــه اف
شــد. در ایــن راســتا، کلیــه شــهروندان و مقامــات در ســطوح مختلــف کــه در مظــان و شــک منطقــی بــه 
ــخص  ــدود و مش ــی مح ــه زمان ــک فاصل ــده و در ی ــار ش ــتان احض ــط دادس ــتند، توس ــویی هس پول ش
بایــد اســناد بانکــی و قانونــی نحــوه تامیــن خریــد ملــک، زمیــن، شــرکت و یــا هــر دارایــی منقــول و 
غیــر منقــول را مشــخص کنــد. در صورتــی کــه فــرد بــه هــر دلیــل نتوانــد منشــأ مالــی مالکیــت خــود 
ــه حکــم دادگاه مصــادره و در رســانه ها اطــالع رســانی  ــت او ب ــوال تحــت مالکی ــد، ام را مشــخص کن
ــول شــویی  ــرای اجــرای قوانیــن و مقــررات ضــد پ ــت گرجســتان ب ــه مســاعی دول ــا توجــه ب می شــود. ایــن امــر ب
اتحادیــه اروپــا، کنوانســیون ملــل متحــد علیــه جرائــم ســازمان یافته فراملــی )موســوم بــه کنوانســیون پالرمــو(1 و نیــز 
گــروه ویــژه اقــدام مالــی  FATF(2( از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار شــده اســت و بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن 
ــام  ــز نظ ــی و نی ــام قضای ــتور کار نظ ــدی در دس ــورت ج ــه ص ــفافیت اداری ب ــاد ش ــاد و ایج ــا فس ــه ب ــای مقابل راه ه
بانکــی و مالــی گرجســتان قــرار گرفتــه اســت. بــه ویــژه آن کــه بــا افزایــش ســرمایه گذاری خارجــی، ارائــه تســهیالت 
بــرای خریــد ملــک و ثبــت شــرکت و نیــز افزایــش قابــل توجــه حجــم نقدینگــی و گــردش پــول و ســرمایه، احتمــال 
ــراد خارجــی  ــول و ســرمایه توســط شــهروندان گرجســتان و اف ــی پ ــر قانون و امــکان پول شــویی و نقــل و انتقــال غی

بســیار افزایــش یافتــه اســت.     

6-تشکیل اداره مستقل در دادستانی کل برای دریافت و انتشار اظهارنامه اموال مسئولین             

بــه منظــور دریافــت و انتشــار اظهارنامــه مقامــات اجرایــی، قضایــی و پارلمانــی، اداره ای مســتقل زیــر 
نظــر دادســتانی کل گرجســتان تشــکیل شــده اســت کــه کلیــه مقامــات در زمــان تصــدی هر مســئولیتی 
موظــف بــه تکمیــل و تحویــل آن هســتند. ایــن اظهارنامه هــا پــس از بررســی توســط کارشناســان، در 
راســتای قانــون حــق آزادی شــهروندان بــه اطالعــات بــر روی ســایت ایــن ادره و در معــرض عمــوم 
ــس  ــول رئی ــر منق ــول و غی ــوال منق ــی و ام ــی، حســاب های بانک ــش حقوق ــال، فی ــوان مث ــه عن ــرد. ب ــرار می گی ق
ــداران، شــهرداران، اعضــای شــورای  ــس، فرمان ــدگان مجل ــس، اســتانداران، نماین ــس مجل ــور، نخســت وزیر، رئی جمه
شــهر و ســایر مقامــات ملــی و محلــی در دســترس عمــوم قــرار می گیــرد. در زمــان تکمیــل و ارائــه اظهارنامــه 
اصــل بــر برائــت و صداقــت افــراد اســت و در صورتــی کــه اطالعــات نادرســتی ارائــه شــود کــه بعدهــا 

1 . United Nations Convention against Transnational Organized Crime
2 . Financial Action Task Force  – FATF
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توســط دادســتانی بــه اثبــات برســد، نــه تنهــا بــرای آن فــرد پیامدهــای قضایــی در پــی خواهد داشــت، 
بلکــه از نظــر سیاســی و اعتبــار اجتماعــی نیــز بــه شــدت زیــر ســوال خواهــد رفــت و بــه عنــوان مثــال 

شــانس انتخــاب شــدن در انتخابــات مختلــف را بــرای چندیــن ســال از دســت خواهــد داد. 
ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــگاران پیش بین ــی و خبرن ــای مردم ــت گزارش ه ــرای دریاف ــن ب ــیری مطمئ ــن مس همچنی
طــی آن شــهروندان و خبرنــگاران می تواننــد بــا ارائــه اطالعــات، تصاویــر و یــا هــر نــوع ســندی مدعــی شــوند کــه 
اطالعــات مالــی فــالن مقــام اجرایــی، قضایــی یــا پارلمانــی نادرســت اســت و یــا ایــن کــه کامــل و دقیــق نیســت و 
در خصــوص برخــی امــوال و امــالک پنهانــکاری صــورت گرفتــه اســت. پیــرو دریافــت ایــن گزارش هــا، اداره مربوطــه 
در دادســتانی مقــام مــورد نظــر را بــرای ادای توضیــح احضــار می کنــد و بــه او یــک مهلــت زمانــی داده می شــود کــه 
مــدارک و مســتندات خــالف ایــن گزارش هــا را ارائــه کنــد. در صورتــی کــه آن مقــام قــادر بــه ارائــه مــدارک 
مســتند نباشــد و بــرای دادســتانی مشــخص و محــرز شــود کــه اطالعــات نادرســتی و یــا ناقصــی در 
ــه دادگاه  اظهارنامــه ذکــر شــده اســت، آن فــرد از مقــام خــود عــزل و پرونــده بــرای صــدور حکــم ب
ارجــاع می شــود و درصــورت تاییــد نهایــی توســط قاضــی، کلیــه امــوال غیــر مشــروع آن مقــام – حتــی 
اگــر بــه نــام همســر، فرزنــدان و حتــی نوه هــای او باشــد- مصــادره می شــود و کلیــه فراینــد دادرســی 

ــود.  ــالم می ش ــانه ها اع ــز در رس ــف نی ــرد متخل ــل ف ــام کام و ن
ــوی  ــتان از س ــتانی کل گرجس ــر در دادس ــورد نظ ــان اداره م ــران و کارکن ــه مدی ــی ک ــن، در صورت ــر ای ــالوه ب ع
ــی از  ــه عنــوان یــک تخلــف قانون ــد، ایــن مــوارد نیــز رســانه ای شــده و ب مقامــات مختلــف تحــت فشــار قــرار گیرن
ســوی دادســتانی در دســتور کار قــرار مــی گیــرد و موجــب احضــار مقــام مــورد نظــر بــه دادســتانی خواهــد شــد. بــه 
دلیــل همیــن پیامدهــای سیاســی، اجتماعــی و قضایــی اســت کــه افــراد در زمــان تکمیــل اظهارنامه هــا 
ســعی می کننــد اطالعــات درخواســتی را دقیــق و کامــل ذکــر کننــد تــا در آینــده دچــار مشــکل نشــوند. 
مجمــوع ایــن فراینــد یکــی از مهم تریــن اقداماتــی بــوده اســت کــه در راســتای مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت و 

ســالمت اداری در گرجســتان طــی تقریبــًاً دو دهــه اخیــر صــورت گرفتــه اســت. 

7- اطالع رسانی شفاف از دادگاه های مربوط به مفاسد اقتصادی

در رابطــه بــا اطــالع رســانی از پرونده هــای فســاد مالــی نیــز افــراد زیــر 18 ســال بــه دلیــل رعایــت حقــوق کــودکان 
و نوجوانــان، اســامی بــه صــورت حــروف اختصــاری و تصاویــر بــه صــورت شــطرنجی در رســانه ها منتشــر می شــود. 
دادگاه هــای مربــوط بــه مفاســد اقتصــادی بــه طــور معمــول علنــی و رســانه ای اســت و تنهــا در چهــار 
حالــت اســت کــه بــا تشــخیص قاضــی می توانــد بــه صــورت غیــر علنــی برگــزار شــود. نخســت، اگــر 
پرونــده مربــوط بــه افــراد زیــر 18 ســال باشــد؛ دوم، اطالعاتــی مربــوط بــه زندگــی شــخصی فــرد یــا افــراد مطرح باشــد 
کــه لزومــی بــه طــرح رســانه ای و علنــی آن وجــود نــدارد؛ ســوم، خطــرات و تهدیداتــی متوجــه افــراد شــرکت کننده در 
دادگاه اعــم از شــاکی، متهــم، شــاهد و .... باشــد؛ و چهــارم، بــه واســطه مباحــث دادگاه، امنیــت ملــی کشــور در معــرض 
تهدیــد قــرار گیــرد. در صورتــی کــه ایــن چهــار مالحظــه وجــود نداشــته باشــد، رونــد دادرســی بــا حضــور خبرنــگاران 
ــی کــه  ــز از شــبکه های تلویزیون ــم دادگاه نی ــزار می شــود و فیل ــی برگ ــه صــورت علن ــز شــهروندان ب و رســانه ها و نی

عمدتــًا خصوصــی هســتند، پخــش می شــود. 
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8- فرهنگ سازی در جامعه: تفاوت قائل شدن بین متهم و مجرم و نهادینه شدن فرهنگ تبرئه

نکتــه بســیار مهــم، کوششــی اســت کــه در ســطح افــکار عمومــی جامعــه گرجســتان بــرای تفــاوت 
بیــن متهــم و مجــرم و نهادینــه شــدن فرهنــگ تبرئــه صــورت گرفتــه اســت کــه ایــن امــر بــه مــوازات 
برگــزاری علنــی دادگاه هــای مفاســد اقتصــادی بــه صــورت جــدی در ســطح نظام قضایــی و رســانه های 
گرجســتان دنبــال شــده اســت و می تــوان گفــت بــه عنــوان بخشــی از فرهنــگ عمومــی نهادینــه نیــز 
شــده اســت. در ایــن راســتا، جامعــه پذیرفتــه اســت کــه هــر فــرد و مقامــی کــه بــه اتهــام فســاد مالــی 
از ســوی دادســتان احضــار شــده اســت و یــا از ســوی قاضــی در حــال محاکمــه اســت، مجــرم نیســت 
ــه اتهــام و بررســی مــوارد اتهامــی قــرار دارد کــه احتمــال دارد بــه صــدور حکــم یــا  و تنهــا در مرحل
تبرئــه آن فــرد منتهــی شــود. لــذا در صــورت تبرئــه فــرد از مــوارد اتهامــی، نظــام قضایــی و دادســتان و قاضــی 
ــرای  ــز ب ــی نی ــن حــق اجتماعــی و حقوق ــد نمی شــود و ای ــا زد و بن ــه سازشــکاری، عقب نشــینی و ی ــده متهــم ب پرون
ــه زندگــی عــادی خــود ادامــه دهــد و  در  ــوان یــک شــهروند عــادی ب ــه عن ــا ب ــه شــده محفــوظ اســت ت ــرد تبرئ ف

صــورت تمایــل، مســئولیت های دولتــی دیگــری را نیــز برعهــده گیــرد.  

9- دولت الکترونیک: انتقال خدمات حقوقی و قضایی به تاالر خدمات عمومی 

اقــدام بســیار مهــم دیگــری کــه نقــش بــه ســزایی در مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد ســالمت و شــافیت اداری در نظــام 
ــه  ــگ و یکپارچ ــام هماهن ــاد نظ ــات، ایج ــع اطالع ــگاه جام ــکیل پای ــی گرجســتان داشــته اســت، تش قضای
الکترونیــک )در قالــب دولــت الکترونیــک( و الکترونیکی شــدن مراحــل ثبــت، احضــار و صــدور احــکام 
ــذف  ــا ح ــهروندان، ب ــه ش ــتانی ب ــی و دادس ــات قضای ــت خدم ــش کیفی ــن افزای ــه ضم ــت ک و .... اس
واســطه ها و امضاهــای طالیــی و توصیه هــای افــراد بــا نفــوذ، کاهــش میــزان تخلفــات اداری و فســاد 
ــت.  ــته اس ــی داش ــز در پ ــتانی ها را نی ــتری ها و دادس ــی، دادگس ــای قضای ــه نیروه ــادی در بدن اقتص
ــا  ــد اداره پلیــس ب ــن راســتا، بخــش مهمــی از خدمــات عمومــی و اداری حــوزه قضایــی همانن در همی
ــاالر خدمــات عمومــی1 منتقــل شــده اســت کــه در چهارچــوب نظــام  ــه ت هماهنگــی وزارت دادگســتری ب
پنجــره واحــد،2 همــراه بــا دیگــر دســتگاه ها و نهادهــا بیــش از 400 خدمــات عمومــی و اداری را بــه صــورت متمرکــز 

ــه می شــود.  ــف آن پرداخت ــاد مختل ــه ابع ــدی ب ــه در بخــش بع ــد ک ــه می ده ــه شــهروندان ارائ ــه ب و یکپارچ

فصل ششم: اصالحات در بخش های اداری؛ عبور از نظام اداری سنتی  
بخــش مهــم دیگــری از رونــد مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت اداری در گرجســتان در 15 ســال اخیــر بــر اصالحــات 
ــی  ــا بروکراس ــذی ب ــام کاغ ــنتی )نظ ــام اداری س ــور از نظ ــون آن عب ــه در کان ــد ک ــای اداری معطــوف ش در بخش ه
ــی و ارتباطــات و تماس هــای مســتقیم انســانی( قــرار داشــت. در ایــن راســتا، برنامه  هــای مختلفــی  پیچیــده و طوالن
ــاد  ــی، ایج ــای خصوص ــه بخش ه ــی ب ــات عموم ــذاری خدم ــای اداری، واگ ــی و فراینده ــش بوروکراس ــه کاه از جمل
نظــام متمرکــز خدمات رســانی، گســترش و تقویــت دولــت الکترونیــک، حــذف یــا کاهــش قابــل توجــه مراجعیــن بــه 
ــران و حــذف امضاهــای طالیــی  ــان و مدی ــا کارکن ــاط مســتقیم شــهروندان ب نهادهــای دولتــی و وزارتخانه هــا و ارتب

1 . Public Servic Hall 
2 . ingle window system
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ــه  ــن زمین ــز در ای ــرار گرفــت کــه موفقیت هــای شــایان توجهــی نی ــه صــورت جــدی در دســتور کار ق و واســطه ها ب
حاصــل شــد. در واقــع بــه مــوازات اقدامــات ســلبی )برکنــاری، بازداشــت و محاکمــه متخلفیــن(، اقدامــات 
ــورد توجــه  ــان م ــه صــورت توام ــز ب ــی( نی ــات عموم ــای اداری و خدم ــی )اصالحــات در بخش ه ایجاب
قــرار گرفــت کــه در ایــن فصــل بــه اصالحــات صــورت گرفتــه در تشــکیل و گســترش دولــت الکترونیــک پرداختــه 

می شــود. 

1- شکل گیری و توسعه دولت الکترونیک 

ــه اطالعــات و  ــا دولــت دیجیتالــی شــامل تبــادالت الکترونیکــی )مبادل در یــک تعریــف ســاده، دولــت الکترونیــک1 ی
تراکنش هــا( مــا بیــن دولــت، بخــش عمومــی )شــهروندان و کســب وکارهــا( و کارمنــدان اســت کــه از دهــه 1990  
مطــرح شــد و بــا توجــه بــه رشــد اینترنــت، فضــای مجــازی و فناوری هــای ارتباطــی، بــه ســرعت در نقــاط مختلــف 
جهــان گســترش پیــدا کــرد. عــالوه بــر ســهولت و تســریع در امــور اداری، مقابلــه بــا مفاســد اداری، امضاهــای طالیــی 
ــد  ــی مانن ــه واســطه ویژگی های ــود و ب ــا نم ــک ایف ــت الکترونی ــز نقــش بســیار مهمــی در توســعه دول و واســطه ها نی
ــه  ــواًلً ب ــک معم ــت الکترونی ــه، از دول ــری در جامع ــت براب ــفافیت، پاســخ گویی، اثربخشــی و رعای مشــارکت جویی، ش
عنــوان یکــی از جنبه هــا و شــاخص های مهــم حکمرانــی خــوب )مطلــوب(2 در جهــان امــروز یــاد می شــود. بــا توجــه 
بــه چنیــن ویژگی هایــی اســت کــه تشــکیل و گســترش دولــت الکترونیــک بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن اقدامــات در 
زمینــه مقابلــه بــا فســاد مــورد توجــه دولــت گرجســتان قــرار گرفــت کــه در فاصلــه زمانــی نســبتًا کوتــاه ده ســاله ســاله 
موفقیت هــای شــایان توجهــی نیــز در ایــن زمینــه حاصــل شــد. مراحــل اولیــه و مقدماتــی از جملــه انعقــاد قــرارداد بــا 
شــرکت های تخصصــی در حــوزه فنــاری اطالعــات در ســال های 2006 و 2007 صــورت گرفــت و تــا انتهــای ســال 
2007 بیــش از 100 نهــاد و ســازمان دولتــی بــه دولــت الکترونیــک ملحــق شــدند و ایــن رونــد بــا الحــاق 500 نهــاد 

و ســازمان دولتــی در ســال 2008 و 1000 ســازمان و نهــاد دیگــر در ســال 2009 ادامــه یافــت.  
ــاس دو  ــر اس ــه ب ــد«3 ک ــل متح ــازمان مل ــک س ــت الکترونی ــی دول ــای »بررس ــج پژوهش ه نتای
ــود،  ــر می ش ــار منتش ــک ب ــال ی ــر دو س ــک«5 ه ــارکت الکترونی ــک«4 و »مش ــت الکترونی ــاخص »دول ش
ــش از 50  ــتان بی ــی گرجس ــه جهان ــا 201٨ ، رتب ــال های 200٨ ت ــه س ــه در فاصل ــد ک ــان می ده نش
رتبــه در رتبه بنــدی )رنکینــگ( بین المللــی صعــود کــرده اســت کــه ایــن آمــار از ارتبــاط و همبســتگی 
معنــاداری بــا کاهــش رتبــه ســطح فســاد در ایــن کشــور از رتبــه 133 در ســال 200٤ بــه ٤٤ در ســال 
ــه  ــی( برخــوردار اســت. در واقــع، ایــن امــر ب 201٦  )براســاس گــزارش ســازمان شــفافیت بین الملل
ــک و کاهــش ســطح مفاســد  ــت الکترونی ــت دول ــان گســترش و تقوی ــد می روشــنی همبســتگی و پیون

ــد.   ــان می ده ــادی را نش اداری و اقتص
جایگاه گرجستان در رتبه بندی )رنکینگ( بین المللی پژوهش های »بررسی دولت الکترونیک سازمان ملل متحد

200٨20102012201٤201٦201٨عنوان
1001007256دولت الکترونیک

1431327366مشارکت الکترونیک

1 . Electronic Government )E-government( 
2 . Good governance
3 . UN-E-Government Survey 2014 
4 . E- Government 
5 . E- Participation 
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نکتــه شــایان توجــه در جــدول یــاد شــده ایــن اســت کــه در فاصلــه ســال های 200٨ تــا 2010  کــه دولــت 
ــگاه  ــک جای ــت الکترونی ــوزه دول ــود، در ح ــکل گیری ب ــه ش ــل اولی ــتان در مراح ــک در گرجس الکترونی
100 ایــن کشــور تغییــری پیــدا نکــرد و در حــوزه مشــارکت الکترونیــک نیــز تنهــا 11 رتبــه کاهــش را 
ــود.  ــه می ش ــی مواج ــل توجه ــا جهــش قاب ــد ب ــه بع ــال های 2012 ب ــد در س ــن رون ــه ای ــت ک ــرده اس ــه ک تجرب
ــد  ــک فراین ــک ی ــت الکترونی ــتقرار دول ــه اس ــد ک ــان می ده ــنی نش ــه روش ــوالت ب ــن تح ــوع ای مجم
ــل مقاومــت بخش هــای ســنتی در ادارات و  ــه دلی ــی اجــرای آن ب ــر اســت و در ســال های ابتدای زمان ب
ــاز  ــاوری مــورد نی نهادهــا و نیــز بخش هــای از جامعــه، فراهــم نبــودن زیرســاخت های اطالعاتــی و فن
و عــدم آشــنایی و تســلط شــهروندان، کارکنــان و مدیــران بــا دولــت الکترونیــک، رونــد اســتقرار دولــت 
ــوزش  ــه، آم ــه، فرهنگ ســازی در جامع ــر و حوصل ــا صب ــا ب ــود. ام ــراه ش ــدی هم ــا کن ــد ب ــک می توان الکترونی
مــداوم کارکنــان، مدیــران و شــهروندان، رفــع اشــکاالت و تقویــت نظــام هماهنــگ و یکپارچــه داده هــا و اطالعــات بــه 
تدریــج رونــد اجــرای دولــت الکترونیــک در جامعــه در مســیر عــادی و طبیعــی و رو بــه جلــوی خــود قــرار می گیــرد. 
دولــت گرجســتان بــرای اســتقرار و نهادینه شــدن دولــت الکترونیــک، سیاســت ها و اقدامــات مختلفــی را در یــک دهــه 

گذشــته بــه مــورد اجــرا گذاشــت کــه در ایــن بخــش بــه برخــی از مــوارد مهــم آن اشــاره می شــود. 

2- صدور کارت های شناسایی الکترونیکی1 

گام دوم و مهــم دولــت گرجســتان در مســیر تحقــق دولــت الکترونیــک، صــدور کارت هــای شناســایی الکترونیکــی بــود 
کــه امــکان اســتفاده گســترده شــهروندان گرجــی از خدمــات دولتــی و عمومــی را فراهــم نمــود. صــدور کارت هــای 
شناســایی الکترونیکــی جدیــد از آگوســت ســال 2011  از طــرف وزارت دادگســتری گرجســتان آغــاز شــده اســت و کلیــه 
شــهروندان گرجــی، شــش مــاه پــس از ســن 14 ســالگی می تواننــد بــرای دریافــت ایــن کارت هــا اقــدام کننــد. صــدور 
کارت نیــز در دفاتــر و شــعب آژانــس توســعه خدمــات عمومــی2 و یــا تــاالر خدمــات عمومــی3 )کــه در بخــش بعــدی بــه 
تفصصیــل در رابطــه بــا ایــن تــاالر اشــاره خواهــد شــد(، صــورت می گیــرد. در ایــن کارت هــای شناســایی الکترونیکــی، 
اطالعــات مختلفــی ماننــد نــام و نــام خانوادگــی شــهروندان، تاریــخ تولــد، مــکان تولــد، وضعیــت شــهروندی )تابعیــت(، 
شــماره فــردی )کــد شــهروندی(، عکــس، امضــای فــردی )امضــای الکترونیکــی(، تاریــخ صــدور کارت و مــدت زمــان 
ــی، کارت هــای شناســایی  ــار آن درج شــده اســت. در راســتای یکپارچه ســازی و هماهنگی هــای اجرایــی و خدمات اعتب
ــع آوری شــد.  ــار ســاقط و جم ــه اعتب ــای شــغلی5 از درج ــوزی و دانشــجویی4 و کارت ه ــه کارت دانش آم ــر از جمل دیگ

تصاویــر زیــر گویــای کارت هــای شناســایی الکترونیکــی در گرجســتان اســت.     

تصویر روی کارت شناسایی الکترونیکی یکی از شهروندان گرجستان

1 . Electronic ID card )e-ID(
2 . Public Service Development Agency
3 . Public Service Hall
4 . Student card
5 . Work card
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 تصویر پشت کارت شناسایی الکترونیکی یکی از شهروندان گرجستان  

نکتــه بســیار مهــم ایــن کــه شــهروندان گرجــی بــا اســتفاده از کــد و شــماره رمــز )پســورد( می توانند 
وارد ســایت وزارتخانه هــا و ادارات دولتــی شــده و کارهــای اداری خــود را انجــام دهنــد و یــا رونــد اجرای 
آن را پیگیــری نماینــد. خریــد و فــروش الکترونیکــی نیــز یکــی دیگــر از کارکردهــای مهــم کارت هــای 
شناســایی الکترونیکــی در گرجســتان اســت کــه بــه دلیــل ثبــت تراکنــش مالــی، نقــش بســیار مهمــی 
در شــفافیت و مقابلــه بــا فســاد در ایــن کشــور ایفــا نمــوده اســت. در حــال حاضــر شــهروندان گرجی در ســفر 
ــه اســتفاده  ــن گذرنام ــدرک ســفر و جایگزی ــوان م ــه عن ــن کارت شناســایی الکترونیکــی ب ــد از ای ــه می توانن ــه ترکی ب
ــان اســت. طبــق صحبت هایــی  ــرای ســایر کشــورها در جری ــد ب ــرای گســترش ایــن رون کننــد کــه رایزنی هایــی ب
ــرای  ــترده ای ب ــای گس ــته اند، برنامه ریزی ه ــا داش ــا و مالقات ه ــی در دیداره ــان گرج ــه کارشناس ک
انتقــال ســایر خدمــات اداری، بانکــی، بیمــه ای، پزشــکی و درمانــی بــه کارت هــای شناســایی الکترونیکی 
ــد  ــن رون ــدام اســت و بافراهــم شــدن زیرســاخت های الزم ای ــی( در دســت اق )مشــابه کشــورهای اروپای

حالــت اجرایــی و عملیاتــی خواهــد گرفــت. 

3- ایجاد شبکه یکپارچه اطالعات و دولت الکترونیک 

بــه مــوازات تصویــب و اجــرای قوانیــن مرتبــط بــا ایجــاد دولــت الکترونیــک و صــدور کارت هــای شناســایی الکترونیکی، 
ــت گرجســتان  ــه از ســوی دول ــود ک ــی ب ــک ســومین گام مهم ــت الکترونی ــات و دول ــه اطالع ــبکه یکپارچ ایجــاد ش
ــتقیم  ــر مس ــر نظ ــک« زی ــت الکترونی ــی دول ــیون دولت ــن راســتا، »کمیس ــه برداشــته شــد. در ای ــن زمین در ای
نخســت وزیری و »آژانــس تبــادل اطالعــات« زیــر نظــر وزارت دادگســتری گرجســتان کــه مســئولیت 
شــورای مقابلــه بــا فســاد را نیــز برعهــده دارد، تشــکیل شــد کــه در هماهنگــی و تعامــل بــا یکدیگــر 
رونــد توســعه دولــت الکترونیــک در بخش هــای مختلــف کشــور را دنبــال می کننــد. نمــودار زیــر گویــای 

ایــن امــر اســت. 
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کمیسیون دولتی دولت الکترونیک و آژانس تبادل اطالعات؛ متولیان اصلی دولت الکترونیک 

بــه منظــور اجرایــی شــدن دولــت الکترونیــک، اتصــال خدمــات الکترونیکــی بیــن نهادها و  ســازمان ها 
ــورد  ــان م ــه صــورت توام ــا و ســازمان ها از ســوی دیگــر ب ــن نهاده ــا ای از یــک ســو و شــهروندان ب
توجــه قــرار گرفــت. در ایــن راســتا، اهــداف مهمــی ماننــد طــرح انتخابــات الکترونیکــی و شــفافیت سیاســی بــه 
ویــژه در زمــان برگــزاری انتخابــات، مالیــات الکترونیکــی، بانکــداری الکترونیکــی، کســب و کار الکترونیکــی، مدرســه 
الکترونیکــی، بلیــت، دانشــگاه و آکادمی هــای دولتــی الکترونیکــی، کاهــش تشــریفات دســت وپــا گیــر و بوروکراســی، 
ــدار ملــی، افزایــش  ــه خدمــات الکترونیکــی، اطالع رســانی الکترونیکــی، تامیــن رضایــت شــهروندان، افزایــش اقت ارائ
بهــره وری، توســعه مشــارکت مردمــی، شــفافیت امــور و کاهــش رشــوه خواری، رانــت و فســاد، تصمیم گیــری ســریع 
مبتنــی بــر اطالعــات، کاهــش ترافیــک و مراجعــه حضــوری شــهروندان بــه ادارات و ســازمان ها و آثــار مثبــت زیســت 
محیطــی مــورد توجــه قــرار گرفــت. بدیــن منظــور شــبکه یکپارچــه اطالعــات و دولــت الکترونیــک در چهــار حــوزه 

زیــر شــکل گرفــت و توســعه پیــدا کــرد:
 1- دولت الکترونیک برای شهروندان )حکومت به شهروندان(؛1 

2- دولت الکترونیک برای بخش تجاری و بازرگانی )حکومت به تجارت(؛2 
3- دولت الکترونیک برای مقامات دولتی و حکومتی )حکومت به حکومت(؛3

4- دولت الکترونیک برای بخش های عمومی )حکومت به کارفرمایان(.4

1 . E-Governance for citizens G2C )Government-to-Citizen(
2 .E-Governance for business  G2B )Government-to-Business(
3 . E-Governance for state authorities  G2G )Government–to-Government(
4 . E-Governance for public officials  G2E )Government-to-Employees(.
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زیرساخت تبادل داده ها و اطالعات در شبکه یکپارچه اطالعات و دولت الکترونیک گرجستان
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4- آموزش مستمر شهروندان با هدف بهره برداری حداکثری از خدمات دولت الکترونیک

ــگان دوران اتحــاد  ــی و رای ــرخ باســوادی در گرجســتان 100 درصــدد اســت کــه ریشــه در آمــوزش همگان ــد ن هرچن
جماهیــر شــوروی دارد، امــا بــا ایــن وجــود، اســتفاده از خدمــات دولــت الکترونیــک نیازمنــد ســطح باالتــری از دانــش و 
مهــارت در اســتفاده از فناوری هــای جدیــد الکترونیکــی و ارتباطــی اســت. در ایــن راســتا، آمــوزش مســتمر شــهروندان 
از طریــق رســانه های گروهــی و برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی بــه صــورت جــدی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. 
ــرداری  ــرای بهره ب ــراد ســالمند و کــم ســواد ب ــه اف ــرای کمــک ب ــان و کارشناســانی ب همچنیــن، کارکن
از دولــت الکترونیــک در برخــی از ادارات و نهادهــا از جملــه تــاالر خدمــات عمومــی وابســته بــه وزارت 
دادگســتری کــه مســئولیت انجــام بخــش مهمــی از امــور اداری شــهروندان گرجــی را برعهــده دارد، 
ــع از  ــد امــور اداری، مان ــه ایــن دســته از افــراد، ضمــن تســهیل رون ــا کمــک ب ــا ب مســتقر شــده اند ت
ــی افــراد  ــا سوءاســتفاده احتمال ــز شــوند و همچنیــن ب ــان نی ــی آن ســرخوردگی و خجالت زدگــی احتمال
ــز  ــک نی ــت الکترونی ــات دول ــرداری از خدم ــرای بهره ب ــواد ب ــم س ــالمند و ک ــراد س ــاز اف ــودجو از نی س

مقابلــه شــود. 

5- امنیت سایبری، امنیت شبکه اطالعات و اطمینان بخشی به شهروندان 

موضــوع امنیــت ســایبری و امنیــت شــبکه اطالعــات یکــی دیگــر از اقدامــات مهــم دولــت گرجســتان در زمینــه توســعه 
ــون حفاظــت از داده هــای شــخصی«   ــون امنیــت اطالعــات«1 و »قان ــت الکترونیــک اســت کــه در راســتای »قان دول
)2012( بــه اجــرا درآمــد. در فراینــد عبــور از ســاختارهای ســنتی اداری، ایــن اطمینــان بــرای شــهروندان گرجــی ایجــاد 
ــی، فعالیت هــای بانکــی و معامــالت تجــاری و  ــت و دارای شــد کــه اطالعــات و اســرار شــخصی و خانوادگــی، مالکی
نیــز تخلفــات آن هــا در معــرض عمــوم قــرار نخواهــد گرفــت و حاکمیــت از نظــر قانونــی و مســائل فنــی و تکنیکــی 
حافــظ اطالعــات و اســرار شــهروندان خواهــد بــود. ایــن امــر بــا توجــه بــه وضعیــت حاکــم بــر گرجســتان 
ــکار  ــات آش ــادی و تخلف ــت اقتص ــاد و ران ــی از فس ــیار باالی ــطح بس ــه س ــواردنادزه ک دوران ادوارد ش
ــه  ــاد ب ــتان و اعتم ــه گرجس ــن جامع ــرش در بط ــر نگ ــرای تغیی ــت، ب ــود داش ــی وج ــی و انتظام قضای

دولــت الکترونیــک بســیار حائــز اهمیــت بــود. 

فصل هفتم: ایجاد نظام متمرکز خدمات عمومی در وزارت دادگستری 
جمهــوری گرجســتان یکــی از تجربه هــای موفــق و کارآمــد نظــام متمرکــز خدمــات عمومــی و بــه اصطــالح »نظــام 
پنجــره واحــد«2 را در دو دهــه گذشــته بــه نمایــش گذاشــته اســت کــه نقــش بســیار مهمــی در کاهــش فســاد، رانــت و 
رشــوه در نظــام اداری ایــن کشــور و نیــز ایجــاد شــفافیت و تســهیل در خدمــات دولتــی و اداری بــه شــهروندان گرجــی 
و نیــز اتبــاع خارجــی شــده اســت. تــاالر خدمــات عمومــی3 کــه در ســال 2011  راه انــدازی شــد، یکــی از 
مهم تریــن اقدامــات دولــت گرجســتان در زمینــه نظــام متمرکــز خدمــات عمومــی )نظــام پنجــره واحــد( 
بــه شــمار مــی رود کــه در واقــع می تــوان آن را نمــاد تحــول در نظــام اداری، ایجــاد شــفافیت و مقابلــه 
ــورد  ــن موضــوع م ــز ای ــی نی ــن کشــور دانســت. در ســطح بین الملل ــت، واســطه و فســاد در ای ــا ران ب

1 . Law on Information Security
2 . single-window system
3 . Public Service Hall
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توجــه قــرار گرفتــه اســت و جایــزه خدمــات عمومــی ســازمان ملــل متحــد1 در ســال 2012  بــه واســطه 
ــاالر خدمــات  ــه اهمیــت و تاثیرگــذاری ت ــا توجــه ب ــت. ب ــق گرف ــه گرجســتان تعل ــز ب ــن مراک تاســیس همی
عمومــی در نظــام اداری گرجســتان در ایــن فصــل بــه بخشــی از مهم تریــن ابعــاد و کارکردهــای آن اشــاره می شــود. 

تاالر خدمات عمومی: نظام پنجره واحد  

تــاالر خدمــات عمومــی بــا هــدف ارائــه 24 ســاعته خدمــات اداری در هفــت روز هفتــه و ارائــه متمرکــز و الکترونیکــی 
ــر وزارت  ــر نظ ــال 2011  و زی ــار در س ــتین ب ــرای نخس ــف اداری ب ــتگاه های مختل ــا و دس ــات اداری نهاده خدم
ــات  ــاالر خدم ــک ت ــتان ی ــتان های گرجس ــز اس ــک از مراک ــر ی ــروزه در ه دادگســتری  تشــکیل شــد و ام
ــا  ــرار اســت ت ــز ق ــز را شــامل می شــود. شــعبه بیســتم نی ــاً 19 مرک ــه مجموع عمومــی وجــود دارد ک
ــن 20  ــه بی ــط روزان ــور متوس ــه ط ــی ب ــات عموم ــای خدم ــود. تاالره ــاح ش ــال 2017   افتت ــان س پای
تــا ٤0 هــزار مراجعــه کننــده دارنــد کــه بــا توجــه بــه جمعیــت 3 میلیــون و 905 هــزار و ٦50 نفــری 
ــد از  ــش از 9٤ درص ــال 2017 ، بی ــنجی های س ــق نظرس ــت. طب ــی اس ــل توجه ــم قاب ــتان رق گرجس
ــه  ــت و هزین ــالف وق ــدم ات ــد و ع ــازماندهی مفی ــده، س ــه ش ــات ارائ ــت خدم ــدگان از کیفی مراجعه کنن

ــته اند.  ــت داش رضای
شــعبه تــاالر خدمــات عمومــی در شــهر تفلیــس کــه بــه زبــان گرجــی ایوستیســییس ســاخلی خوانده 
می شــود و بــه ســاختمان قارچــی مشــهور شــده اســت، امــروزه یکــی از نمادهــای شــهر تفلیــس بــه 
شــمار مــی رود. در جریــان ایــن ســفر مطالعاتــی، بازدیــد دو ســاعته ای از ایــن مرکــز صــورت گرفــت کــه شــرح آن 

در ادامــه خواهــد آمــد.   

ساختمان تاالر خدمات عمومی )ایوستیسییس ساخلی( معروف به ساختمان قارچی در تفلیس

1 . The United Nations Public Service Awards )UNPSA(
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ساختمان تاالر خدمات عمومی در شهر کوتایسی، دومین شهر بزرگ و پرجمعیت گرجستان 

ساختمان تاالر خدمات عمومی در شهر بندری پوتی گرجستان در ساحل دریای سیاه

در تــاالر خدمــات عمومــی بیــش از ٤00 نــوع خدمــات اداری از ســازمان های مختلــف نظیــر وزارت 
ــوزش و  ــس، آم ــوال، پلی ــت اح ــالک و ثب ــت ام ــاد، ثب ــه، وزارت اقتص ــور خارج ــتری، وزارت ام دادگس
ــد و  ــت تول ــه ثب ــود ک ــه می ش ــهرداری و.... ارائ ــی، ش ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــرورش، دانش پ
دریافــت شناســنامه، صــدور و تمدیــد  کارت هــای شناســایی الکترونیکــی، امــور مرتبــط بــا مهاجــرت 
ــا  ــک و ی ــا مل ــن ی ــروش زمی ــد و ف ــت )خری ــت مالکی ــه و ثب ــت گذرنام ــت ازدواج، دریاف ــت، ثب و اقام
ثبــت شــرکت( بیشــترین حجــم خدمــات اداری بــه مراجعه کننــدگان محســوب می شــود. شــعار اصلــی و 
محــوری تاالرهــای خدمــات عمومــی کــه در تابلوهــای تبلیغاتــی و رســانه ها بــه صــورت گســترده مطــرح می شــود، 
ــه یــک جــای خدمــات«2 اســت کــه کامــاًل در راســتای نظــام  ــز در یــک فضــا«1 و »ارائ مــواردی ماننــد »همــه چی

پنجــره واحــد اســت. 

1 . Everything in one space 
2 . One-Stop-Shop 
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تابلوهای تبلیغاتی در تاالر خدمات عمومی با شعار  همه چیز در یک فضا

مــدت زمــان دریافــت مــدارک در ایــن تاالرهــا 2 دقیقــه، تحویــل مــدارک 5 دقیقــه و مــدت زمــان 
ــات  ــده خدم ــش عم ــد بخ ــر چن ــت؛ ه ــر در 10 روز کاری اس ــز حداکث ــات نی ــه خدم ــد اداری کلی فراین
اداری ماننــد ثبــت مالکیــت )خریــد و فــروش زمیــن یــا ملــک و یــا ثبــت شــرکت( در یــک یــا دو روز 
کاری صــورت می گیــرد. هرچنــد انتخــاب بــازه زمانــی تهیــه و تحویــل مــدارک برعهــده افــراد اســت؛ بدیــن ترتیــب 
کــه بــرای دریافــت مــدارک در یــک روز مبلــغ 205 الری )واحــد پــول گرجســتان( و بــرای تحویــل در فاصلــه 10 روز 
ــه  مبلــغ 100 الری بایــد پرداخــت نماینــد. در واقــع، هرچــه زمــان تحویــل مــدارک طوالنی تــر می شــود، هزینــه ارائ
ــات  ــاالر خدم ــد. ت ــر 10 روز کاری تجــاوز نمی کن ــی از حداکث ــه زمان ــن فاصل ــا ای ــر می شــود؛ ام ــز ارزان ت ــات نی خدم
عمومــی بــه ویــژه شــعبه شــهر تفلیــس )ســاختمان قارچــی( از مراکــز عمــده مراجعــه ایرانیــان نیــز بــه شــمار مــی رود 
کــه عمدتــًا بــرای موضوعاتــی ماننــد خریــد و ثبــت ملــک و اقامــت بــه ایــن مرکــز مراجعــه می کننــد. در ســاختار تــاالر 

خدمــات عمومــی ســه ســطح از خدمــات اداری پیش بینــی شــده اســت: 

بخش سلف سرویس1 )انجام برخی از امور اداری توسط مراجعه کنندگان(  

 در ایــن بخــش کــه در ابتــدای ورودی ســاختمان تــاالر خدمــات عمومــی قــرار دارد، افــراد می تواننــد برخــی از امــور 
اداری ماننــد ثبــت نــام، گرفتــن عکــس بیومتریــک و اســتاندارد از دســتگاه های عکاســی و پرداخــت هزینــه و دریافــت 
ــه  ــت ارائ ــن خدم ــد. مهم تری ــن بخــش را انجــام دهن ــک مســتقر در ای ــتگاه های عابربان ــاز از دس ــورد نی ــول م پ
شــده در ایــن بخــش کــه مــورد اســتقبال و اســتفاده بیشــتر مراجعه کننــدگان اســت، گرفتــن رایــگان 
ــدارک  ــناد و م ــه اس ــرای کلی ــه ب ــت ک ــی اس ــتگاه های عکاس ــتاندارد از دس ــک و اس ــس بیومتری عک
دولتــی در داخــل و خــارج از گرجســتان قابــل پذیــرش و اســتفاده اســت. شــیوه کار بدیــن صــورت اســت 
کــه افــراد در اتاقکــی و در مقابــل دســتگاه اتوماتیــک عکاســی قــرار می گیرنــد )ایــن دســتگاه ها از فرانســه خریــداری 
شــده اســت(، صندلــی ایــن افــراد نیــز بــه رنــگ ســفید اســت کــه بــه دلیــل زمینــه ســفید رنــگ عکــس این گونــه 
طراحــی شــده اســت. پــس از تاییــد نهایــی عکــس توســط دســتگاه، فایــل عکــس تاییــد شــده از طریــق 
ــدرک اعــم از شناســنامه،  ــوع گواهــی و م ــر ن ــرای صــدور ه ــا ب ــی باجه ه ــار تمام اتوماســیون در اختی

1 . Self-service Area
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ــرد  ــرد و ف ــرار می گی ــی و دانشــگاهی و.... ق ــه، کارتــن شناســایی الکترونیکــی، مــدارک تحصیل گذرنام
نیــاز بــه مراجعــه بــه عــکاس هــای ســطح شــهر، پرداخــت هزینــه و یــا تعویــض احتمالــی عکــس )بــه 
دلیــل عــدم رعایــت اســتانداردهای بیومتریــک( نــدارد. بــه منظــور کمــک بــه افــرادی کــه بــه هــر دلیلــی از 
جملــه ســن بــاال و دانــش ناکافــی قــادر بــه اســتفاده از ایــن دســتگاه های اتوماتیــک عکاســی نیســتند، کارکنانــی نیــز 

از طــرف تــاالر خدمــات عمومــی حضــور دارنــد کــه بــه ایــن افــراد کمــک و یــا رهنمایــی ضــروری را ارائــه دهنــد. 

گرفتن رایگان عکس بیومتریک و استاندارد از دستگاه های عکاسی در تاالر خدمات عمومی 

نمونه ای از دستگاه های عکاسی در تاالر خدمات عمومی

بخش ارائه خدمات سریع1 )مدت زمان 2 دقیقه( 

ــی،  ــایی الکترونیک ــای شناس ــر کارت ه ــده اند، نظی ــاده ش ــه و آم ــل تهی ــه از قب ــی ک ــدور مدارک ــش ص ــن بخ در ای
ــرد.  ــه صــورت می گی ــر از 2 دقیق ــی کمت ــازه زمان ــت و تجــاری در ب ــناد مالکی ــد و ازدواج و اس ــدارک تول ــه، م گذرنام

بخش ارائه خدمات بلندمدت2 )مدت زمان 5 دقیقه( 

ــای شناســایی الکترونیکــی،  ــه، کارت ه ــت گذرنام ــرای دریاف ــاز ب ــورد نی ــدارک م ــدگان م ــن بخــش، مراجعه کنن در ای
ثبــت مالکیــت و تجــارت )خریــد و فــروش ملــک و ســاختمان یــا ثبــت شــرکت(، دریافــت مــدارک اداری و شــخصی از 
آرشــیوهای )بایگانــی( دولتــی را بــه باجه هــای مربوطــه تحویــل می دهنــد کــه فراینــد زمانــی آن زیــر 5 دقیقــه اســت.   

1 . Quick Service Area
2 . Long Service Area
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ویژگی های بارز و شاخص تاالر خدمات عمومی 

تاالرهــای خدمــات عمومــی بــه عنــوان تحــول در نظــام اداری مــدرن گرجســتان دارای ویژگی هــای بــارز و شــاخصی 
اســت کــه بــه صــورت مســتقیم بــر کاهــش فســاد، رانــت و رشــوه و افزایــش شــفافیت و ســالمت اداری 
و اقتصــادی در ایــن کشــور تاثیرگذاشــته اســت کــه در ایــن بخــش بــه برخــی از مهم تریــن مــوارد آن اشــاره 

می شــود. 

1- عضویت تاالر خدمات عمومی در زیرمجموعه شورای مقابله با فساد 

بــه دلیــل نقــش بســیار مهــم و تاثیرگــذار تاالرهــای خدمــات عمومــی در ایجــاد  تحــول در نظــام اداری و مقابلــه بــا 
ــا فســاد  ــه ب ــل شــورای مقابل ــوان بخشــی از وزارت دادگســتری در ذی ــه عن ــن مجموعــه ب ــت، فســاد و رشــوه، ای ران
گرجســتان تعریــف شــده اســت و نماینــده آن در جلســات شــورا شــرکت می کنــد کــه ایــن امــر از نظــر ارتبــاط متقابــل 
ــا فســاد و ایجــاد شــفافیت اداری، شناســایی  ــه ب بیــن ســطوح کالن تصمیم گیــری و ســطوح اجرایــی در زمینــه مقابل
نقــاط ضعــف و قــوت، بازنگــری و اصــالح قوانیــن و مقــررات و هماهنگــی بیــن نهادهــا و دســتگاه های مختلــف در 

چهارچــوب نظــام پنجــره واحــد ارائــه خدمــات اداری و تحقــق دولــت الکترونیــک بســیار حائــز اهمیــت اســت. 

2- معماری مدرن، طراحی جذاب و فضای فیزیکی مناسب و وسیع 

ــی  ــای فیزیک ــذاب و فض ــی ج ــدرن، طراح ــاری م ــد معم ــی را بای ــات عموم ــای خدم ــم تاالره ــی مه ــن ویژگ دومی
مناســب و وســیع آن دانســت کــه امــکان ارائــه خدمت رســانی مناســب از ســوی اپراتورهــا و کارکنــان بــه حجــم قابــل 
توجهــی از مراجعه کننــدگان را فراهــم نمــوده اســت. معمــاری مــدرن و طراحــی زیبــای ســاختمان های تــاالر 
خدمــات عمومــی موجــب شــده اســت هــر کــدام از شــعب 19 گانــه ایــن تاالرهــا عمــاًل تبدیــل بــه 
یــک جاذبــه مهــم شــهری و گردشــگری تبدیــل شــود و بــه عنــوان مثــال، ســاختمان تــاالر در شــهر 
تفلیــس کــه بــه ســاختمان قارچــی مشــهور شــده اســت، بــه دلیــل معمــاری زیبــا و مــدرن آن اکنــون 
ــاز موجــب  ــزرگ و ب ــی رود. اختصــاص فضــای فیزیکــی ب ــه شــمار م ــن شــهر ب از جاذبه هــای توریســتی ای
شــده اســت بــا وجــود مراجعــه هــزاران نفــر، اپراتورهــا، کارکنــان و مراجعه کننــدگان بــه راحتــی و بــا آرامــش روحــی و 
روانــی بتواننــد بــه کارهــای خــود رســیدگی کننــد. طبیعــی اســت کــه ارائــه بیــش از 400 نــوع خدمــات اداری در یــک 
ســاختمان کوچــک و فضــای محــدود فیزیکــی نــه تنهــا امکان پذیــر نبــود، بلکــه خــود می توانســت تبدیــل بــه یــک 
عامــل تنــش و حتــی درگیــری بیــن شــهروندان و نیــز مراجعه کننــدگان بــه تاالرهــا بــا اپراتورهــا و کارکنــان آن شــود. 

3- یکپارچه سازی نظام اداری و کاهش فرایند بوروکراسی در نظام اداری 

انتقــال بیــش از 400 نــوع خدمــات اداری از دســتگاه های مختلــف اداری، اجرایــی، قضایــی و خدماتــی بــه تاالرهــای 
ــی در  ــد بوروکراس ــش فراین ــام اداری و کاه ــازی نظ ــی در یکپارچه س ــم و اساس ــیار مه ــش بس ــی، نق ــات عموم خدم
نظــام اداری گرجســتان داشــته اســت. ارتبــاط آرشــیو )بایگانــی( ملــی بــه تــاالر خدمــات عمومــی از جملــه 
ــی و در  ــه راحت ــدگان ب ــه موجــب شــده اســت مراجعه کنن ــات مهــم و شــایان توجهــی اســت ک اقدام
کمتریــن فاصلــه زمانــی بــه مــدارک و ســوابق مــورد نیــاز خــود در ادارات و نهادهــای مختلــف دسترســی 
پیــدا کننــد. طبــق صحبت هــای کارشناســان تــاالر خدمــات عمومــی تفلیــس )ســاختمان قارچــی(، برنامه ریزی هایــی 
بــرای افزایــش تعــداد ایــن خدمــات و الحــاق تمامــی دســتگاهها و نهادهــا بــه ایــن تاالرهــا در دســت اقــدام اســت. 
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4- تمرکز نهادها و سازمان های دولتی بر سیاستگذاری و امور اجرایی و مدیریتی 

ــت احــوال، پلیــس، آمــوزش  ــت امــالک و ثب ــات اداری از دادگســتری، ثب ــال بخــش شــایان توجهــی از خدم ــا انتق ب
ــش  ــه کاه ــاًل ب ــه عم ــی ک ــات عموم ــاالر خدم ــه ت ــی و شــهرداری ب ــوزش عال ــز آم ــرورش، دانشــگاه ها و مراک و پ
ــت،  ــده اس ــر ش ــی منج ــی و عموم ــز دولت ــن مراک ــه ای ــادی ب ــدگان ع ــمگیر مراجعه کنن ــایان چش ش
فرصــت و آرامــش مناســبی بــرای ایــن مراکــز فراهــم می شــود تــا بــر سیاســتگذاری و امــور اجرایــی 
ــی،  ــا ســایر مراکــز و نهادهــای دولت ــاط آن هــا ب ــت متمرکــز شــوند و ارتب و مدیریتــی مــورد نظــر دول
ــر  ــن ام ــه ای ــرد ک ــود بگی ــه خ ــجم تری ب ــکیالتی تر و منس ــر، تش ــه حرفه ای ت ــی جنب ــی و خصوص عموم

در افزایــش کارایــی و بازدهــی ایــن مراکــز و نهادهــا نقــش بســیار مهمــی ایفــا نمــوده اســت. 

5- کاهش هزینه ها )وقت و سرمایه(: رضایتمندی شهروندان و آرامش روحی و روانی جامعه 

ســاختار بیشــتر شــهرهای گرجســتان از جملــه شــهر تفلیــس قدیمــی و ســنتی بــا خیابان هــا و کوچه هــای کــم عــرض 
اســت کــه همیــن امــر رفــت و آمــد و رونــد ترافیــک را در ایــن کشــور در حالــت عــادی بــا مشــکل مواجــه ســاخته 
اســت. همچنیــن گرجســتان واردکننــده انــرژی بــه ویــژه بنزیــن از خــارج از کشــور )جمهــوری آذربایجــان( اســت. از 
ایــن رو، تاالرهــای خدمــات عمومــی بــا انتقــال و تمرکــز خدمــات اداری نهادهــای مختلــف از جملــه نظیــر دادگســتری، 
ــه  ــهرداری ب ــی و ش ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــرورش، دانش ــوزش و پ ــس، آم ــوال، پلی ــت اح ــالک و ثب ــت ام ثب
ــن شــهری، کاهــش مصــرف  ــی بی ــد درون شــهری و حت ــت و آم ــک ســاختمان اداری موجــب کاهــش حجــم رف ی
ســوخت و در نتیجــه افزایــش آرامــش روحــی و روانــی جامعــه شــده اســت. بــه عنــوان مثــال، فــردی بــه تــاالر 
ــان تحصیــالت  ــد و درخواســت صــدور گواهــی پای خدمــات عمومــی در شــهر تفلیــس مراجعــه می کن
دوره کارشناســی می شــود کــه در ســال 2001  از شــهر باتومــی )در غــرب گرجســتان( آن را بــه اتمــام 
رســانده اســت. تــاالر خدمــات عمومــی در تفلیــس مــدارک ایــن فــرد را دریافــت می کنــد و بــه فاصلــه 
ــدون ان کــه فــرد  ــل می دهــد؛ ب ــه فــرد متقاضــی تحوی ــی را ب ــر از 10 روز مــدرک تحصیل ــی کمت زمان
نیــاز بــه انجــام مســافرت از تفلیــس بــه باتومــی، صــرف هزینــه و وقــت و معطلی هــای اداری و اقامــت 
احتمالــی در شــهر دیگــری شــود. ایــن رونــد در رابطــه بــا بســیاری دیگــر از خدمــات ارائــه شــده در تاالرهــای 
خدمــات عمومــی نیــز صــادق اســت کــه در مجمــوع کاهــش هزینه هــا )وقــت و ســرمایه( و رضایتمنــدی شــهروندان 

و آرامــش روحــی و روانــی جامعــه را در پــی داشــته اســت. 

6- حذف واسطه ها و قطع ارتباط مستقیم مراجعه کنندگان با کارکنان 

از مهم تریــن نــکات و ویژگی هــای تاالرهــای خدمــات عمومــی، حــذف واســطه ها و قطــع ارتبــاط مســتقیم 
ــد  ــه فاق ــت ک ــده اس ــی ش ــه ای طراح ــه گون ــا ب ــن تاالره ــای ای ــان اســت. فض ــا کارکن ــدگان ب مراجعه کنن
ــت  ــم از دریاف ــد اداری اع ــا و رون ــه اپراتوره ــت و کلی ــن بندی اس ــی پارتیش ــدی و حت ــه اتاق بن هرگون
ــدگان  ــرار دارد. مراجعه کنن ــوم ق ــد عم ــرض دی ــدگان در مع ــه مراجعه کنن ــل آن ب ــا تحوی ــدارک و ی م
تنهــا بــا همیــن اپراتورهــا در بخــش همکــف و اصلــی تــاالر در ارتبــاط هســتند و هیــچ یــک از مراجعــه 
کننــدگان حــق ورود بــه طبقــات باالیــی تــاالر و ارتبــاط بــا کارکنــان و مدیــران را ندارنــد. بــه همیــن 
دلیــل شــهروندان و مراجعه کننــدگان در عمــل اطــالع پیــدا نمی کننــد کــه چــه فــرد یــا افــرادی مــدارک 
آن هــا را تاییــد و یــا امضــا می کنــد، بــه چــه نهــادی یــا فــردی ارجــاع داده می شــود، چــه فــردی روی 
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آن دســتور می دهــد، چگونــه ثبــت و بایگانــی شــود و چگونــه از نهادهــای مــورد نظــر اســتعالم گرفتــه 
ــران  ــان و مدی ــد اداری و کارکن ــه عــدم آگاهــی و اطــالع شــهروندان از رون ــا توجــه ب ــذا ب می شــود. ل
دخیــل در آن، واســطه ها بــه عنــوان یکــی از کانون هــای اصلــی فســاد، رانــت و رشــوه در عمــل حــذف 
می شــوند. ایــن امــر نقــش بســیار مهمــی در افزایــش ســالمت و شــفافیت اداری در گرجســتان و کاهــش فســاد و 

رشــوه در ایــن کشــور داشــته اســت. 

نمایی از فضای داخلی ساختمان تاالر خدمات عمومی معروف به ساختمان قارچی در تفلیس

فضای اصلی بخش مراجعین در تاالر خدمات عمومی بدون اتاق بندی و پارتیشن بندی

فعالیت اپراتورها و انجام امور اداری در بخش اصلی تاالر خدمات عمومی در تفلیس
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7- حذف ارتباط مستقیم و فیزیکی اپراتورها با مسئولین و مدیران )سیستم پنوماتیک(

ــه  ــی ب ــات عموم ــای خدم ــاختار اداری تاالره ــان، س ــا کارکن ــدگان ب ــتقیم مراجعه کنن ــاط مس ــع ارتب ــر قط ــالوه ب ع
گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه ارتبــاط مســتقیم و فیزیکــی اپراتورهــا بــا مســئولین و مدیــران نیــز قطــع شــده اســت 
ــوه در  ــاد و رش ــت، فس ــبکه های ران ــکل گیری ش ــطه ها و ش ــذف واس ــری در ح ــم دیگ ــر گام مه ــن ام ــه ای ک
نظــام اداری گرجســتان بــه شــمار مــی رود. در ایــن راســتا، مــدارک مــورد نظــر در داخــل پاکت هایــی 
قــرار داده می شــود و فراینــد انتقــال مــدارک بیــن اپراتورهــا و طبقــات فوقانــی از طریــق دســتگاه هایی 
ــرعت  ــا س ــت، ب ــده اس ــداری ش ــپومات(1 خری ــرکت پاس ــوئیس )ش ــه از س ــک ک ــه پنوماتی ــوم ب موس
ــای  ــر گوی ــر زی ــرد. تصاوی ــورت می گی ــرده ص ــوای فش ــال و ه ــای انتق ــق لوله ه ــی از طری ــیار باالی بس

سیســتم پنوماتیــک در تــاالر خدمــات عمومــی تفلیــس اســت. 

خروجی سیستم پنوماتیک و تحویل مدارک به اپراتورها در تاالر خدمات عمومی

ورودی سیستم پنوماتیک برای انتقال مدارک از کارکنان به اپراتورها در تاالر خدمات عمومی

شبکه داخلی سیستم پنوماتیک برای انتقال مدارک در تاالر خدمات عمومی

1 . PaspoMaat Swisslog 
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8- تقویت دولت الکترونیک و کاهش فساد، رانت و رشوه در نظام اداری 

ــک در نظــام اداری گرجســتان محســوب می شــوند  ــت الکترونی ــاد دول ــی نم ــات عموم ــای خدم تاالره
و موجــب شــده اســت تــا شــهروندان ایــن کشــور بــه صــورت ملمــوس و واقعــی دولــت الکترونیــک 
ــطه ها،  ــگیر واس ــش چمش ــا کاه ــذف و ی ــد. ح ــس کنن ــاهده و لم ــره مش ــی روزم ــای آن را در زندگ و مزای
کارچاق کن هــا و عوامــل و شــبکه های رانــت، فســاد، رشــوه و اخــاذی در نظــام اداری گرجســتان از جملــه مهم تریــن 
نتایــج ایجــاد و گســترش دولــت الکترونیــک در قالــب تاالرهــای خدمــات عمومــی بــوده اســت و همیــن امــر اقبــال 

ــا نظــام اداری جدیــد و مــدرن را در کشــور گرجســتان بــه همــراه داشــته اســت.     عمومــی و همراهــی جامعــه ب

9- استفاده از ظرفیت ها و توانایی های شرکت های خصوصی 

هرچنــد تــاالر خدمــات عمومــی زیرمجموعــه وزارت دادگســتری اســت، امــا ایــن امــر بــه معنــی دولتــی 
ــات  ــد خدم ــی مانن ــی در زمینه های ــف خصوص ــرکت های مختل ــت و ش ــات آن نیس ــال خدم ــودن کام ب
تلفــن همــراه و صــدور بیمــه نامــه بــا ایــن مجموعــه همــکاری دارنــد. درخواســت افــراد توســط اپراتورهــای 
مســتقر در تــاالر خدمــات عمومــی دریافــت و بــه شــرکت مــورد نظــر ارســال می شــود و مــدارک و اســناد مــورد نظــر 
بــه فاصلــه زمانــی کوتاهــی بــه فــرد متقاضــی در محــل تــاالر خدمــات عمومــی تحویــل داده می شــود؛ بــدون آن کــه 

فــرد بخواهــد مراجعــه حضــوری بــه شــرکت های خصوصــی داشــته باشــد. 

10- بهبود و ارتقای تصویر وزارت دادگستری در افکار عمومی 

ــر  ــای تصوی ــود و ارتق ــتری« در بهب ــه دادگس ــوان »خان ــه عن ــی ب ــات عموم ــای خدم ــکیل تاالره ــت تش ــر مثب تاثی
ــواردی اســت کــه در راســتای دیپلماســی  ــه گرجســتان یکــی دیگــر از م ــکار عمومــی جامع وزارت دادگســتری در اف
عمومــی شــایان توجــه اســت. وزارت دادگســتری و بخــش قضایــی تــا قبــل از ســال 2003  )دوران ریاســت 
ــت در جامعــه  ــم، فســاد، رشــوه و ران جمهــوری اداوراد شــواردنادزه( یکــی از نمادهــا و کانون هــای ظل
گرجســتان محســوب می شــد. بــا چنیــن پیشــینه  ذهنــی و عینــی، تشــکیل تاالرهــای خدمــات عمومــی در زیــر 
ــن  ــف در کمتری ــای مختل ــات اداری دســتگاه ها و نهاده ــز خدم ــه منظــم و متمرک ــه وزارت دادگســتری و ارائ مجموع
فاصلــه زمانــی و بــدون وجــود هرگونــه واســطه و فســاد و رانــت، تاثیــر شــایان توجهــی در بهبــود و ارتقــای تصویــر 
وزارت دادگســتری در افــکار عمومــی و افزایــش اعتمــاد عمومــی بــه ایــن نهــاد مهــم حاکمیتــی در گرجســتان داشــته 
ــکار  ــر وزارت دادگســتری در اف ــای تصوی ــود و ارتق ــه بهب ــه طــور مشــخص در زمین ــه ب ــی ک ــه اقدامات اســت. از جمل
عمومــی در تاالرهــای خدمــات عمومــی از جملــه ســاختمان قارچــی در شــهر تفلیــس صــورت گرفتــه اســت، تاســیس 
بخــش وی. آی. پــی بــا عنــوان کافی شــاپ )کافــه دادگســتری( اســت کــه مراجعه کننــدگان بــه هنــگام صــرف غــذا 
ــرداری بیومتریــک شــده و مراحــل اداری را از داخــل همــان  ــد کــه از آن هــا عکس ب ــن را دارن و نوشــیدنی امــکان ای
ــر ذهنیــت شــهروندان و ایجــاد یــک حــس و  ــد. چنیــن اقدامــات فانتــزی و تبلیغاتــی در تغیی کافی شــاپ انجــام دهن

برداشــت مثبــت نســبت بــه تشــکیالت وزارت دادگســتری تاثیــرات خــاص خــود را بــه همــراه داشــته اســت. 

11- نقش و تاثیر مثبت در توسعه صنعت گردشگری و جذب سرمایه گذاری خارجی 

ــذب  ــگری و ج ــت گردش ــعه صنع ــی در توس ــات عموم ــای خدم ــت تاالره ــر مثب ــش و تاثی ــه نق ــد ب ــت بای در نهای
ــه  ــلط ب ــرده، مس ــوان، تحصیل ک ــای ج ــتخدام نیروه ــود. اس ســرمایه گذاری خارجــی در گرجســتان اشــاره نم
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زبــان انگلیســی و مبــادی آداب و رفتارهــای اجتماعــی بــه مــوازات ثبــت یــک یــا دو روزه شــرکت، انتقال 
مالکیــت، اجــاره ملــک، خریــد زمیــن، صــدور بیمه نامــه مســافرتی، صــدور ویــزا و گذرنامــه و مــواردی 
ــرمایه گذاران  ــگران و س ــت گردش ــر و رضای ــب نظ ــه جل ــی در زمین ــیار مهم ــش بس ــت نق ــن دس از ای
ــگر  ــزار و 936 گردش ــون و 554 ه ــوع 7 میلی ــال 2017  در مجم ــت. در س ــته اس ــتان داش ــی در گرجس خارج
خارجــی بــه گرجســتان ســفر کرده انــد کــه ایــن رقــم بیــش از دو برابــر جمعیــت 3 میلیــون و 905 هــزار و 650 نفــری 
ــون دالر درآمــد نصیــب گرجســتان شــده اســت کــه 584  ــارد و 700 میلی ــن محــل، دو میلی گرجســتان اســت و از ای
میلیــون دالر از ســال 2016 بیشــتر بــود. هدفگــذاری دولــت گرجســتان بــرای 2018 جــذب 9 میلیــون گردشــگر اســت. 
ــه جــذب ســرمایه گذاری خارجــی از ســوی  ــل توجهــی در زمین در همیــن راســتا، گرجســتان موفقیت هــای بســیار قاب
اتحادیــه اروپــا، آمریــکا، ترکیــه، کشــورهای اروپایــی، صنــدوق بین المللــی پــول، بانــک جهانــی و برخــی از کشــورهای 
عربــی داشــته اســت کــه برآینــد آن رشــد و توســعه اقتصــادی شــایان توجــه ایــن کشــور در یــک دهــه اخیــر بــوده 
اســت. بدیهــی اســت کــه تحقــق ایــن امــر بــدون ایجــاد یــک نظــام اداری روان، مــدرن و متمرکــز در 

ــوده اســت.  ــر نب ــاالر خدمــات عمومــی در سراســر گرجســتان عمــاًل امکان پذی ــب بیــش از 19 ت قال





بخش سوم
تجربیات اقبل ااقتنل هب جمهوری اسالمی اریان
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مقدمه
بــا توجــه بــه تجربیــات موفــق جمهــوری گرجســتان در زمینــه سیاســتگذاری در زمینــه مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی و 
ایجــاد شــفافیت اداری و نیــز بــا توجــه بــه برخــی تفاوت هایــی کــه در ســاختار سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی ایــران 
و گرجســتان و نیــز مناســبات گرجســتان بــا جهــان غــرب و نهادهــای بین المللــی وجــود دارد، تجربیــات ایــن کشــور 
ــی،  ــت اطالعات ــوه، انحصــار و ران ــت، رش ــد اقتصــادی، ران ــا مفاس ــه ب ــای سیاســتگذاری، مقابل در بســیاری از حوزه ه
اصــالح قوانیــن و مقــررات، و تحــول و شــفافیت در نظــام اداری و مدیریتــی قابــل انتقــال و اســتفاده در نظــام اقتصــادی 
ــورد  ــران م ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــام سیاس ــت های کالن نظ ــوب سیاس ــد در چهارچ ــت و می توان ــورمان اس و کش
ــت  ــکان و ظرفی ــه ام ــی ک ــن حوزه های ــی از مهم تری ــه برخ ــش ب ــن بخ ــرد. در ای ــرار گی ــرداری ق ــتفاده و بهره ب اس
انتقــال تجربــه گرجســتان در زمینــه مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت اداری وجــود دارد، اشــاره می شــود تــا در رونــد 

ــرد.      ــرار گی ــر ق ــد نظ ــوزه م ــر ح ــای ه برنامه ریزی ه

فصل اول: تجربه سیاستگذاری برای مقابله با فساد  و ایجاد شفافیت اداری 
نخســتین تجربــه قابــل انتقــال و شــایان توجــه، تجربــه سیاســتگذاری گرجســتان در زمینــه مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد 
ــن  ــب قوانی ــتگذاری و تصوی ــوزه سیاس ــوان در ح ــر را می ت ــنهادهای زی ــه پیش ــن زمین ــت و در ای ــفافیت اداری اس ش
فرادســتی در زمینــه مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی و ایجــاد شــفافیت اداری جمهــوری اســالمی ایــران مــورد توجــه قــرار 

داد: 

1- ضرورت تداوم و ثبات در مقابله با فساد: عدم رشد ناگهانی شاخص ادراک فساد 

ــن  ــی شــاخص ادراک فســاد در ای ــا فســاد، عــدم رشــد ناگهان ــه ب ــه مقابل ــه مهــم گرجســتان در زمین نخســتین تجرب
کشــور اســت. در مقطــع پــس از وقــوع انقــالب رنگــی در ســال 2003  و بــا وجــود برخوردهــای قضایــی و امنیتــی بــا 
متخلفیــن از جملــه اخــراج بیــش از 12 هــزار قاضــی، دادســتان، پلیــس و کارمنــد متخلــف، شــاخص ادراک فســاد در 
ایــن کشــور تــا ســال 2005  در مقایســه بــا ســال های قبــل از آن رشــد و جهشــی را تجربــه نکــرد و ایــن امــر گویــای 
ایــن واقعیــت اســت کــه تصــور و نگــرش جامعــه در زمینــه مقابلــه بــا فســاد بــه راحتــی و بــه ســرعت تغییــر نمی کنــد 
و  براســاس پیشــینه ذهنــی و تجربیــات قبلــی، رونــد مقابلــه بــا فســاد را بــه راحتــی بــاور نمی کنــد. بــه همیــن دلیــل 
پــس از ســال 2005  بــه بعــد و بــا اصالحــات مــداوم و ســاختاری کــه در نظــام اداری و اقتصــادی گرجســتان صــورت 
گرفــت، بــه تدریــج جامعــه گرجســتان بــاور کــرد و پذیرفــت کــه در عمــل و عالــم واقعیــت شــرایط بــا گذشــته تفــاوت 
پیــدا کــرده اســت و از ایــن مقطــع بــه بعــد اســت کــه شــاهد افزایــش شــاخص ادراک فســاد در ایــن کشــور هســتیم. 
لــذا در رابطــه بــا کشــورمان نیــز ایــن موضــوع می توانــد مــد نظــر سیاســتگذاران و مجریــان مقابلــه بــا فســاد قــرار 
ــا مفســدین اقتصــادی و اصالحــات ســاختاری  ــا وجــود همــه برخوردهــای ضربتــی، قضایــی و امنیتــی ب گیــرد کــه ب
نبایــد انتظــار داشــت کــه جامعــه و افــکار عمومــی ایــن رونــد را مــورد پذیــرش قــرار دهــد و بــه ســرعت و بــه ســهولت 
بــا آن همراهــی کنــد. لــذا تنهــا در صــورت تــداوم و ثبــات در مقابلــه بــا فســاد اســت کــه می تــوان انتظــار همراهــی 

و مشــارکت جامعــه، باورپذیــری سیاســت ها و اقدامــات انجــام شــده و افزایــش شــاخص ادراک فســاد را داشــت.    
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2-اجماع مستمر نخبگان ابزاری و فکری در تنظیم اسناد و شورای مقابله با فساد 

از جملــه نــکات مثبــت، شــایان توجــه و قابــل انتقــال تجربیــات جمهــوری گرجســتان بــه جمهــوری اســالمی ایــران، 
ــگاهی  ــاتید دانش ــران و اس ــب نظ ــان، صاح ــرات کارشناس ــه نظ ــور از نقط ــن کش ــد ای ــتمر و نظام من ــری مس بهره گی
)نخبــگان فکــری( در مرحلــه تنظیــم ســند اســتراتژی مقابلــه بــا فســاد و نیــز فراینــد نظــارت و اجــرای آن از ســوی 
مســئولین اجرایــی )نخبــگان ابــزاری( اســت کــه ایــن امــر زمینــه مناســبی را بــرای اجمــاع مســتمر نخبــگان ابــزاری 
و فکــری در تنظیــم اســناد و شــورای مقابلــه بــا فســاد فراهــم نمــوده اســت. در نظــام سیاســی و اداری ایــران، 
عمدتــاً از نخبــگان فکــری در مرحلــه تنظیــم و تدویــن اســناد اســتفاده می شــود امــا در فراینــد اجــرا 
و نظــارت ایــن نخبــگان عمــاًل نقــش چندانــی ندارنــد. در حالــی کــه در گرجســتان در چهارچــوب »کار گــروه 
ــا فســاد کــه وظیفــه تهیــه گزارش هــا و اســناد و تعییــن دســتور کار  ــارزه ب کارشناســی«1 در زیرمجموعــه شــورای مب
ــه دائمــی شــورای  ــی«،2 دبیرخان ــی یکپارچــه مل ــا فســاد را برعهــده دارد، »سیســتم ارزیاب ــارزه ب جلســات شــورای مب
مبــارزه بــا فســاد کــه زیــر نظــر »اداره تجزیــه و تحلیــل وزارت دادگســتری«3 تشــکیل می شــود و در تمــاس مســتقیم و 
مســتمر بــا نهادهــای نظارتــی دولتــی و غیــر دولتــی اســت و ســه فرایندهــای نظارتــی ســه گانــه4 را دنبــال می کنــد، 
ایــن زمینــه و امــکان فراهــم شــده اســت تــا بخــش غیــر دولتــی و کارشناســان، صاحــب نظــران و اســاتید دانشــگاهی 

)نخبــگان فکــری( نیــز در کلیــه مراحــل حضــور داشــته باشــند.
ــه  ــن مقابل ــناد و قوانی ــل اس ــابهی ذی ــم های مش ــکیل مکانیس ــرای تش ــوان ب ــه می ت ــن تجرب  از ای
بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت اداری در داخــل کشــورمان نیــز اســتفاده نمــود تــا بــا پرشــدن شــکاف ها 
ــه  ــع بینان ــادات واق ــا و انتق ــه نقده ــزاری، زمین ــری و اب ــگان فک ــان نخب ــده می ــاد ش ــات ایج و اختالف
ــا  ــه ب ــای مقابل ــتراتژی ها و برنامه ه ــد اس ــگاهی از رون ــاتید دانش ــران و اس ــب نظ ــان، صاح کارشناس
ــه  ــا مقــدورات و محــذورات- فراهــم شــود و از طرفــی دیگــر، بدن ــق ب فســاد در داخــل کشــور- مطاب
ــال در  ــول س ــد در ط ــام من ــتمر و نظ ــورت مس ــه ص ــز ب ــا نی ــازمان ها و نهاده ــی س ــی و نظارت اجرای
جریــان نقطــه نظــرات، پیشــنهادها و نقدهــای جامعــه دانشــگاهی و کارشناســی کشــور قــرار گیــرد تــا 
ــع و چالش هــای  ــر شــدن دیدگاه هــای حــوزه فکــری و اجرایــی، مشــاهده واقعیــات و موان ــا نزدیک ت بدیــن ترتیــب ب
ســاختاری و اداری موجــود، زمینــه اجمــاع مســتمر نخبــگان ابــزاری و فکــری در تنظیــم اســناد و شــورای مقابلــه بــا 

فســاد و ایجــاد شــفافیت در داخــل کشــور فراهــم شــود. 

3- تجمیع اسناد فرادستی در حوزه مقابله با فساد و ایجاد شفافیت اداری 

نکتــه بســیار مهــم دیگــر، وجــود تنهــا یــک ســند »اســتراتژی مبــارزه بــا فســاد« در گرجســتان اســت کــه در ســال 
ــرات و  ــته و تغیی ــات گذش ــود، تجربی ــات موج ــه واقعی ــه ب ــا توج ــی از آن ب ــد و بخش های ــر ش ــن و منتش 2005 تدوی
ــال های 2010 و  ــد، در س ــاد ش ــی ایج ــی و امنیت ــادی، اجتماع ــی، اقتص ــف سیاس ــای مختل ــه در حوزه ه ــی ک تحوالت

ــرار گرفــت.  2015 مــورد بازنگــری و اصــالح ق

1 . Expert Working Group 
2 . National Integrity System Assessment
3 . Analytical Department Ministry of Justice 

ــرای  ــاالنه اج ــزارش س ــوان گ ــه عن ــی« ب ــزارش نظارت ــار، »گ ــک ب ــاه ی ــش م ــر ش ــرای ه ــرفت ب ــد پیش ــی و رون ــای نظارت ــور گزارش ه 4 . منظ
برنامــه یــا سیاســت ابالغــی و »گــزارش ارزیابــی و نظــارت« اســت کــه دوره  هــای زمانــی طوالنی تــر را دنبــال می کنــد تــا از رونــد اجــرای دقیــق 

ــان خاطــر ایجــاد شــود.  ــزان انحــراف اطمین سیاســت ها و می
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بنابرایــن طــی تقریبــاًً 1٨ ســال گذشــته غیــر از ســند »اســتراتژی مبــارزه بــا فســاد«، ســند دیگــری 
در ایــن زمینــه در نظــام سیاســی، اداری و قضایــی گرجســتان از ســوی هیــچ نهــاد و مرجــع دیگــری از 
جملــه پارلمــان و دســتگاه قضایــی منتشــر نشــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن که تعــدد اســناد فرادســتی 
ــوال در  ــام و س ــاد ابه ــا و ایج ــف نهاده ــل وظای ــوازی کاری، تداخ ــای م ــن چالش ه ــی از مهم تری یک
ــار  ــن و انتش ــف، تدوی ــه تعری ــتان در زمین ــه گرجس ــت، تجرب ــور اس ــی کش ــی و مدیریت ــام سیاس نظ
ــایان  ــیار ش ــورمان بس ــرای کش ــد ب ــاد می توان ــا فس ــارزه ب ــه مب ــع در زمین ــد و جام ــند واح ــک س ی
ــی  ــالغ »سیاســت های کل ــه اطالعــات مصــوب 1387، اب ــون انتشــار و دسترســی آزاد ب توجــه باشــد. تصویــب قان
ــری در مورخــه 1/31/ 1389،  ــام معظــم رهب نظــام اداری« مصــوب مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام از ســوی مق
تصویــب »قانــون ارتقــاء ســالمت نظــام اداری و مقابلــه بــا فســاد« در مجلــس شــورای اســالمی در 10/31/ 1390 و  
ــه روشــنی  ــه پیش نویــس »الیحــه شــفافیت توســط مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهــوری« ب ــز تهی نی
گویــای تعــدد قوانیــن و اســتراتژی های مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت اداری در کشــورمان اســت کــه تجمیــع و 
متمرکزســازی ایــن اســناد و قوانیــن می توانــد بــه رونــد مقابلــه بــا فســاد در نظــام مدیریتــی کشــور کمــک شــایانی 
نمایــد. بدیهــی اســت هرگونــه تغییــر، اصــالح و بازنگــری نیــز می توانــد هماننــد تجربــه موفــق گرجســتان در همــان 

ســند واحــد و متمرکــز اســتراتژی مبــارزه بــا فســاد صــورت گیــرد. 
ــاء  ــون ارتق ــه »قان ــود از جمل ــن موج ــناد و قوانی ــع اس ــا تجمی ــود، ب ــنهاد می ش ــتا پیش ــن راس در ای
ســالمت نظــام اداری و مقابلــه بــا فســاد« در مجلــس شــورای اســالمی در 1390/10/31 و  پیش نویــس 
»الیحــه شــفافیت توســط مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهــوری«، ســندی واحــد تحــت 
عنــوان »اســتراتژی مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت و ســالمت نظــام اداری کشــور« از ســوی دولــت 
ــد  ــب و تایی ــس از تصوی ــا پ ــود ت ــورای اسالمی ش ــس ش ــم مجل ــه تقدی ــورت الیح ــه ص ــن و ب تدوی
نهایــی شــورای نگهبــان بــه عنــوان تنهــا ســند قانونــی ایــن حــوزه بــرای اجــرا بــه کلیــه دســتگاه ها 

و نهادهــای اجرایــی، نظارتــی و قضایــی ابــالغ شــود. 

ــاد و  ــا فس ــه ب ــی مقابل ــورای عال ــکیل ش ــتادی: تش ــادی و س ــز نه ــع و تمرک 4-تجمی
ــور ــام اداری کش ــالمت نظ ــفافیت و س ــاد ش ایج

بــه مــوازات انتشــار یــک ســند جامــع، واحــد و متمرکــز نیــاز اســت تــا تجمیــع و تمرکــز نهــادی و ســتادی نیــز در حــوزه 
مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت اداری صــورت گیــرد. تجربــه جمهــوری گرجســتان نشــان می دهــد تمامــی 
ــه صــورت متمرکــز در تشــکیالتی تحــت  فعالیت هــا و اقدامــات ایــن حــوزه از ســال 200٤ تاکنــون ب
عنــوان »شــورای هماهنگــی بیــن دولتــی مقابلــه بــا فســاد« کــه بــه اختصــار »شــورای مقابلــه فســاد« 
خوانــده می شــود، صــورت می گیــرد کــه زیــر نظــر وزارت دادگســتری بــه عنــوان رئیــس شــورا فعالیــت می کنــد 
و بیــش از 58 نهــاد دولتــی، قضایــی، پارلمانــی، غیــر دولتــی و نماینــدگان نهادهــای بین المللــی در آن عضویــت دارنــد. 
طــی تقریبــًاً 18 ســال گذشــته، ســاختار و ترکیــب اعضــای شــورای مبــارزه بــا فســاد گرجســتان دســتخوش تغییــرات 
و بازنگری هایــی شــده اســت، امــا عنــوان، ماهیــت و ســاختار اصلــی ایــن شــورا- بــا وجــود تغییــر چندبــاره ترکیــب 
مجلــس، نخســت وزیر و رئیــس جمهــور- حفــظ شــده اســت. ضمــن این کــه نهادهــای دیگــر از جملــه بخــش قضایــی 
ــا و  ــتگذاری ها، فعالیت ه ــه سیاس ــت و کلی ــرده اس ــد نک ــوازی و جدی ــاختار م ــک س ــیس ی ــه تاس ــدام ب ــان اق و پارلم

اقدامــات تنهــا در چهارچــوب همیــن شــورای مقابلــه فســاد صــورت گرفتــه اســت. 
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ــی اســت  ــه چالش های ــوازی از جمل ــی کشــورمان، تشــکیل ســاختارهای م ــی و اجرای متاســفانه در ســاختار مدیریت
کــه امــکان پیگیــری متمرکــز، نظام منــد و بلندمــدت در بســیاری از حوزه هــا را ســلب نمــوده اســت. در زمینــه مقابلــه 
بــا فســاد اقتصــادی و ارتقــای ســالمت اداری، ســتاد مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی پیــرو صــدور فرمــان رهبــر معظــم 
ــز  ــر نهادهــای دیگــری نی ــا ایــن وجــود، طــی ســال های اخی انقــالب در 10 اردیبهشــت مــاه 1380 تشــکیل شــد. ب
ــه  ــه عنــوان مثــال، مجلــس شــورای اســالمی اقــدام ب ــد. ب ــه ایــن حــوزه ورود پیــدا کرده ان ــا تشــکیل نهادهایــی ب ب
ــاط  ــاد و انضب ــازی اقتص ــازی و سالم س ــیون شفاف س ــادی« و »فراکس ــد اقتص ــا مفاس ــه ب ــیون مقابل ــکیل »کمیس تش
ــع« و  ــه مجم ــب »کمیســیون نظــارت دبیرخان ــز در قال ــع تشــخیص مصلحــت نظــام نی ــوده اســت، مجم ــی« نم مال
ــد و در  ــدا  می کن ــفافیت اداری ورود پی ــادی و ش ــد اقتص ــوع مفاس ــه موض ــًا ب ــع« بعض ــارت مجم ــی نظ ــأت عال »هی
ــه  ــس »الیح ــه پیش نوی ــور«، در الیح ــی اداری کش ــورای عال ــد »ش ــاختاری مانن ــود س ــر وج ــالوه ب ــز ع ــت نی دول
شــفافیت توســط مرکــز بررســی های اســتراتژیک ریاســت جمهــوری« نیــز طــرح تشــکیل »شــورای عالــی شــفافیت« 

پیشــنهاد شــده اســت.
بــه نظــر می رســد بــه منظــور پرهیــز از مــوازی کاری و اقدامــات پراکنــده و بعضــًا ناهماهنــگ و همســو بــا انتشــار 
ســند جامــع و واحــد »اســتراتژی مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت و ســالمت نظــام اداری کشــور« کــه در بخــش 
قبلــی بــه آن اشــاره شــد، بــا ادغــام و ترکیــب ســاختارهای موجــود و پیشــنهادی و در دســت اقــدام، ســاختاری تحــت 
عنــوان »شــورای مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت و ســالمت نظــام اداری کشــور« بــا حضــور نماینــدگان ارشــد کلیــه 
ــا برخــورداری از اهرم هــا  ــر دولتــی ب ــه و نهادهــای غی دســتگاه های دولتــی، مجلــس شــورای اســالمی، قــوه قضایئی
ــا ضمــن ایجــاد یــک وحــدت رویــه در زمینــه مبــارزه  و مکانیســم  های اجرایــی، نظارتــی و قضایــی تشــکیل شــود ت
ــا فســاد در داخــل کشــور، از اقدامــات و فعالیت هــای مــوازی، پراکنــده و بعضــًا خنثی کننــده دســتگاه ها و نهادهــای  ب

مختلــف نیــز جلوگیــری شــود. 

5- تعیین یک دستگاه به عنوان متولی و هدایت کننده شورای مقابله با فساد 

ــا ماهیــت و اهــداف اصلــی ســند اســتراتژی یــا  ایــن امــر کــه یــک دســتگاه و نهــاد مشــخص تخصصــی مطابــق ب
ــت ها و  ــازی سیاس ــد اجرایی س ــه در رون ــت ک ــی اس ــه نکات ــود از جمل ــرای آن می ش ــی اج ــی، متول ــان اجرای فرم
ــت  ــط زیس ــال، وزارت محی ــوان مث ــه عن ــت. ب ــه اس ــایان توج ــیار ش ــتان بس ــت گرجس ــف دول ــتراتژی های مختل اس
ــی محیــط  ــا فرمــان اجرای ــر اســتراتژی ی ــی اجــرا و نظــارت ب ــی اصل ــع طبیعــی در گرجســتان مســئول و متول و مناب
ــد.  ــر دولتــی در آن حضــور دارن ــی و غی ــی، پارلمان زیســت و شــورای مربوطــه اســت کــه ده هــا نهــاد دولتــی، قضای
در شــورای مقابلــه بــا فســاد گرجســتان نیــز وزارت دادگســتری ایــن کشــور، متولــی اســت و ریاســت 
شــورا بــا وزیــر دادگســتری اســت و دبیرخانــه و بخش هــای مختلــف زیرمجموعــه آن روندهــای اجرایــی 
ــی یــک نهــاد و  ــه جمهــوری گرجســتان در معرف ــز، تجرب ــن منظــر نی ــد. از ای ــری  می کنن ــی آن را پیگی و نظارت
ــا فســاد و ایجــاد شــفافیت و ســالمت نظــام اداری  ــه ب ــه عنــوان متولــی اصلــی »شــورای مقابل ســازمان مشــخص ب
کشــور« می توانــد مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا از نظــر ســاختاری و اداری، تصمیمــات اتخــاذ شــده از ضمانمــت اجرایــی 

و نظارتــی بهتــری برخــوردار شــود. 
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6-حضور بخش های غیر دولتی و مدنی در ترکیب شورای مقابله با فساد 

ــا فســاد گرجســتان، حضــور و مشــارکت  ــه ب ــکات بســیار مهــم و شــایان توجــه در ترکیــب شــورای مقابل ــه ن از جمل
ــون وکالی  ــتان، کان ــی گرجس ــفافیت بین الملل ــه ش ــد موسس ــی مانن ــی و مدن ــر دولت ــای غی ــد نهاده ــر و نظام من موث
گرجســتان و انجمــن )اتــاق بازرگانــی گرجســتان( اســت کــه نقــش بســیار مهمــی در انعــکاس واقعیــات و انتظــارات 
ــی برخــی از نهادهــا و دســتگاه ها  ــه شــورا و جلوگیــری از مالحظــات سیاســی و بعضــًا زد و بندهــای احتمال جامعــه ب
ــاد  ــع ایج ــا و موان ــاد و چالش ه ــا فس ــه ب ــت مقابل ــه از وضعی ــق و واقع بینان ــت، دقی ــزارش درس ــه گ ــدم ارائ در ع
شــفافیت و ســالمت اداری ایفــا می کنــد. متاســفانه ترکیــب شــوراهای مختلفــی کــه در داخــل کشــورمان در 
ــب  ــاًل موج ــر عم ــن ام ــت و همی ــی اس ــی و حاکمیت ــاًل دولت ــود، کام ــکیل می ش ــف تش ــای مختل حوزه ه
ــده  ــی ش ــر دولت ــای غی ــا بخش ه ــی ب ــری و اجرای ــام تمیم گی ــن نظ ــه بی ــل فاصل ــا حداق ــاع ی انقط
اســت. لــذا بــه طــور مشــخص پیشــنهاد می شــود در ترکیــب »شــورای مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت و ســالمت 
نظــام اداری کشــور« حضــور نماینــدگان نهادهــا و مراکــز فعــال غیــر دولتــی و مدنــی بــه صــورت جــدی مدنظــر قــرار 
گیــرد. در ایــن راســتا، حضــور و مشــارکت ســازمان مــردم نهــاد دیده بــان شــفافیت و عدالــت، ســازمان 
ــد  ــر آن می توان ــی و نظای ــاق بازرگان ــتری، ات ــون وکالی دادگس ــالمت اداری، کان ــای س ــاد ارتق مردم نه
نقــش بســیار مهمــی در پویایــی و ثمربخشــی »شــورای مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت و ســالمت 

نظــام اداری کشــور« ایفــا کنــد. 

7- ایجاد مکانیسم های نظارتی دولتی و غیر دولتی جهت ارزیابی عملکرد شورا 

از جملــه مــواردی کــه در ســاختار شــورای مقابلــه با فســاد گرجســتان بســیار شــایان توجــه اســت، تعریف مکانیســم های 
نظارتــی دولتــی و غیــر دولتــی جهــت ارزیابــی عملکــرد شــورا اســت. ایــن امــر موجــب شــده اســت چرخــه نظــارت و 
ارزیابــی از یــک وضعیــت صرفــًا دولتــی و حاکمیتــی خــارج شــده و بــا حضــور نهادهــای مدنــی و غیــر دولتــی، نظــارت 
فراگیرتــر و مردمــی نیــز بــر عملکــرد شــورای مقابلــه بــا فســاد گرجســتان اعمــال شــود. در ایــن راســتا، نهادهــای غیــر 
دولتــی و مدنــی ماننــد موسســه شــفافیت بین المللــی گرجســتان، کانــون وکالی گرجســتان و انجمــن )اتــاق بازرگانــی 
ــا  ــارزه ب ــه دائمــی شــورای مب ــی«1 و دبیرخان ــی یکپارچــه مل گرجســتان( از نقــش بســیار مهمــی در »سیســتم ارزیاب
فســاد زیــر نظــر »اداره تجزیــه و تحلیــل وزارت دادگســتری«2 برخــوردار هســتند و بــه صــورت موثــر )نــه تشــریفاتی 
و نمادیــن( در ســه فراینــد نظارتــی شــامل »چهارچــوب نظــارت و پیشــرفت«3 جهــت دریافــت گزارش هــای نظارتــی 
و رونــد پیشــرفت بــرای هــر شــش مــاه یــک بــار، »گــزارش نظارتــی«4 بــه عنــوان گــزارش ســاالنه اجــرای برنامــه 
یــا سیاســت ابالغــی و »گــزارش ارزیابــی و نظــارت«5 بــرای فواصــل زمانــی بلندمدت تــر، حضــور و مشــارکت دارنــد. 
لــذا بــه نظــر می رســد تعریــف یــک مکانیســم نظارتــی ترکیبــی بــا حضــور نهادهــای دولتــی و حاکمیتــی 
ــر آن( و ســازمان های  ــوان محاســبات، دادســتانی کل کشــور و نظای )ســازمان بازرســی کل کشــور، دی
ــت، ســازمان مردم نهــاد ارتقــای  ــان شــفافیت و عدال ــر ســازمان مــردم نهــاد دیده ب ــی نظی ــر دولت غی
ــک  ــاد ی ــه ایج ــد ب ــر آن می توان ــی و نظای ــاق بازرگان ــتری، ات ــون وکالی دادگس ــالمت اداری، کان س

1 . National Integrity System Assessment
2 . Analytical Department Ministry of Justice 
3 . Progress and Monitoring Freamwork 
4 . Monitoring Report 
5 . Monitoring and Evaluation Report 
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مکانیســم نظارتــی فراگیــر و کارآمــد بــرای رصــد، گــزارش و مقابلــه بــا مصادیــق فســاد اقتصــادی و 
اداری در ســطح دســتگاه های مختلــف در کشــور وســیع و پرجمعیتــی ماننــد ایــران کمــک قابــل توجهــی 

نمایــد کــه مســائل و مشــکالت بــه مراتــب پیچیده تــری از گرجســتان کوچــک و چهــار میلیــون نفــری دارد. 

8- اصل سوت زنی:1 حمایت معنوی و مالی از افشاکنندگان مفاسد اقتصادی و اداری 

از جملــه موضوعاتــی کــه در تجربــه گرجســتان و نیــز بســیاری از کشــورهای موفــق در زمینــه مقابلــه بــا فســاد شــایان 
ــی از افشــاکنندگان مفاســد اقتصــادی و اداری اســت کــه در  توجــه اســت، اصــل ســوت زنی و حمایــت معنــوی و مال
قانــون تضــاد )تعــارض( منافــع و فســاد در خدمــات عمومــی2 گرجســتان نیــز بــه آن توجــه شــده اســت و در بخــش دوم 
ایــن پژوهــش نیــز بــه جزئیــات مهــم آن اشــاره شــده اســت. ســوت زنــی مفهومــی نســبتًا معاصــر در عرصــه مبــارزه بــا 
مفاســد اداری می باشــد کــه وجــه تســمیه آن بــه پلیس هــای انگلســتان برمی گــردد کــه اگــر جرمــی در یــک مکانــی 
ــد  ــرا می خواندن ــه ف ــه محــل حادث ــردم را ب ــی نیروهــای دیگــر و م ــه وســیله ســوت زن ــا ب ــن پلیس ه ــی داد؛ ای رخ م
ــه  ــد ک ــود دارن ــرادی وج ــف اف ــازمان های مختل ــًا در ادارات و س ــوند. عموم ــر ش ــرم باخب ــل ج ــگان از مح ــا هم ت
ــا اغمــاض از اقدامــات غیرقانونــی اداره یــا  نســبت بــه تخلفــات رخ داده در آن نهــاد نمی تواننــد بی تفــاوت باشــند و ب
دیگــر همــکاران چشم پوشــی نماینــد. ایــن افــراد اغلــب گــزارش تخلفــات را بــه نهادهــای مبــارزه بــا تخلفــات ارائــه 
ــه ایــن افــراد اصطالحــًا ســوت زن گفتــه می شــود؛ بنابرایــن ســوت زن بــه کســی اطــالق می شــود  می دهنــد کــه ب
کــه اطالعاتــی از فعالیت هــای غیرقانونــی یــا نامشــروع و خــالف اخــالق رخ داده در ســازمان، اداره یــا شــرکت را بــه 
نهادهــای مبــارزه بــا فســاد گــزارش می دهــد. ســوت زن می توانــد کارمنــد، خدمتگــزار، کارگــر و یــا هــر کســی کــه از 
فعالیت هــای غیرقانونــی نهــاد مذکــور باخبــر یــا شــاهد بــوده اســت باشــد. الزمــه اطــالق ســوت زن بــه فــرد گــزارش 
دهنــده ایــن اســت کــه قبــاًلً گــزارش تخلــف مذکــور بــه نهادهــای مبــارزه بــا فســاد ارائــه نشــده باشــد و نیــز تخلــف 
ــن  ــه در ای ــد ک ــته باش ــه داش ــف دارای ارزش دالری معتناب ــه تخل ــد اینک ــد؛ مانن ــی رخ داده باش فاحــش و قابل توجه
مواقــع دســتگاه های مبــارزه بــا فســاد اداری واکنــش نشــان داده و بــه خصــوص نســبت بــه فســادهای گــزارش شــده 

در نهادهــای دولتــی بــا حساســیت ویــژه ای پیگیــری می نماینــد.3 
لــذا بــا توجــه بــه تجربیــات موفــق بســیاری از کشــورها از جملــه گرجســتان در بهره گیــری از اصــل ســوت زنــی 
در رونــد مقابلــه بــا فســاد،4 ضــرورت دارد در رونــد اصــالح قوانیــن و مقــررات در کشــورمان بــه ایــن موضــوع توجــه 
ــی  ــا اعمــال تشــویق های مال ــد و ب ــی قــرار گیرن ــژه ای صــورت گیــرد و افشــاکنندگان فســاد تحــت حمایــت قانون وی
زمینــه را بــرای تشــویق شــهروندان بــه افشــای مــوارد تخلــف و فســاد اقتصــادی و تقویــت گزارش هــا و نظارت هــای 

1  . whistle blowing
2 . The Law on Conflict of Interest and Corruption in Public Service

3 . اکبر صدوقی، پدیده سوت زنی چگونه در مبارزه با فساد اداری موثر است؟«، کافه حقوق، 28 تیر 1396.  
ــر  ــام وضــع می شــود کــه ب ــون کــوی ت ــرون وســطی برمی گــردد، آن جــا کــه در ســال 695 ، قان ــه انگلســتاِن ق ــی ب ــون ســوت زن ــن قان 4 . اولی
اســاس آن، فــرد افشــاکننده در نیمــی از ســود کشــف فســاد شــریک می شــود. قوانیــن ســوت زنــی بعــد از آن گســترش یافــت. در برخــی قوانیــن 
اســتعماری آمریــکا در ســال 1686 ذکــر شــده اســت کــه چنانچــه فــردی تخلفــات در فــروش نــان را گــزارش کنــد، بــه انــدازه یــک ســوم جریمــه 
ــت از ســوت  ــن حمای ــد از اســتقالل)1776 ( قوانی ــن ســال های بع ــکا در اولی ــت. آمری ــاداش خواهــد گرف ــف اخــذ می شــود، پ ای کــه از متخل
زنــان را تصویــب کــرد و بعــد از آن، در چندیــن مرحلــه قوانیــن مربــوط را بــه روز کــرد و بــه بخــش هــای مختلــف مثــل بخــش ســالمت، بــازار 
بــورس و ســهام و تخلفــات و فــرار مالیاتــی توســعه داد. آن گونــه کــه پایــگاه ســوت زنــان بیــن المللــی گــزارش کــرده، دولــت آمریــکا از 30 

ســال گذشــته تاکنــون نزدیــک بــه 5 میلیــارد دالر بــه ســوت زنــان پــاداش پرداخــت کــرده اســت. 
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ــت  ــا رعای ــت ب ــی اس ــت بررس ــه در دس ــوت زنی ک ــه س ــرورت دارد الیح ــتا ض ــن راس ــود. در ای ــم نم ــی فراه مردم
مالحظــات یــاد شــده، بــا ســرعت و جدیــت بیشــتری هــر چــه ســریع تر بــه نتیجــه برســد و عملیاتــی شــود. 

9-به رسمیت شناخته شدن البی گری: تقویت شفافیت مالی و سیاسی   

البــی بــه معنــای عــام یعنــی درخواســت از کســی یــا تحــت فشــار گذاشــتن او بــرای انجــام کاری و در معنــای خــاص 
ــوذ.  ــای ذی نف ــع گروه ه ــن مناف ــت و تأمی ــای حکوم ــر تصمیم گیری ه ــذاری ب ــرای تأثیرگ ــالش ب ــی ت و سیاســی یعن
ــایی  ــه شناس ــدام ب ــتان اق ــکا و گرجس ــده آمری ــاالت متح ــه ای ــی از جمل ــورهای مختلف ــر کش ــده اخی ــد س ــی چن ط
ــا،  ــران نهاده ــدن البی گ ــنامه دارش ــام و شناس ــت ن ــر ثب ــی را از نظ ــا و الزامات ــد و محدویت ه ــری پرداخته ان البی گ
ــر  ــتان حداکث ــران )در گرجس ــرد البی گ ــزارش عملک ــت گ ــی و دریاف ــر دولت ــی و غی ــای دولت ــتگاه ها و انجمن ه دس
ــری و  ــوزه البی گ ــای ح ــتر فعالیت ه ــفافیت بیش ــب ش ــوع موج ــه در مجم ــد ک ــال نموده ان ــاه( اعم ــر م ــم ه ــا ده ت
ــاد،  ــان فس ــبکه های پنه ــرده و شــکل گیری ش ــای پشــت پ ــدرت، زد و بنده ــتفاده از ق ــوء اس ــام، س ــری از ابه جلوگی
ــی  ــی و حقوق ــای قانون ــاز و کاره ــری«1 س ــای البی گ ــون فعالیت ه ــتان، »قان ــت. در گرجس ــده اس ــوه ش ــت و رش ران
مشــخصی را بــرای ایــن حــوزه پیــش بینــی کــرده اســت کــه در بــه مــواردی از آن در بخــش دوم ایــن پژوهــش اشــاره 
ــه رســمیت شــناختن و  ــه طــرح و الیحــه ای در راســتای ب ــرای تنظیــم هرگون شــده اســت و از ایــن رو از مفــاد آن ب
ــرورت  ــوازات آن ض ــه م ــرد. ب ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــورمان می توان ــری در کش ــت البی گ ــازی فعالی قاعده مند س
ــی  ــًا تحــت عناوین ــه عمدت ــر ک ــراد البی گ ــی و اف ــوم الب ــه از مفه ــی جامع ــی منف ــه برداشــت و تلق ــه ب ــا توج دارد ب
ــگان فرهنگ ســازی و اطالع رســانی  ــاد می شــود، در ســطح رســانه ها و جنخب ــد دالل و کارچــاق کــن از آن هــا ی مانن
مناســبی صــورت گیــرد و بــا اشــاره بــه تجربیــات موفــق ســایر کشــورها از جملــه گرجســتان در تعریــف و نظــام منــد 
ســاختن فعالیت هــای البی گــری، پیامدهــا و آثــار مثبــت آن در زمینــه مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی و ایجــاد شــفافیت در 
نظــام اداری و مدیریتــی کشــور تشــریح و تبییــن شــود تــا افــکار عمومــی جامعــه نیــز بــا ایــن موضــوع همراهــی کنــد. 

ــی در  ــرد و نظارت ــای عملک ــتمر گزارش ه ــی و مس ــار عموم ــانی و انتش 10- اطالع رس
زمینــه مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت و ســالمت اداری 

ــاد در  ــا فس ــه ب ــه مقابل ــی تجرب ــه میدان ــی و مطالع ــات گرج ــا مقام ــا ب ــان دیداره ــه در جری ــارزی ک ــیار ب ــه بس نکت
ــی  ــی گزارش هــای عملکــرد و نظارت ــر اطالع رســانی و انتشــار عموم ــد ب ــود، تاکی گرجســتان بســیار شــایان توجــه ب
شــورای مقابلــه بــا فســاد گرجســتان اســت. بــه همیــن دلیــل در متــن ســند اســتراتژی مقابلــه بــا فســاد گرجســتان 
ــون آزادی اطالعــات گرجســتان«2 و  ــه »قان ــات و گزارش هــای منتشــر شــده از ســوی ایــن شــورا همــواره ب و مصوب
حــق دسترســی و آگاهــی شــهروندان از تصمیمــات و سیاســت ها تاکیــد می شــود. حضــور و مشــارکت موسســه توســعه 
آزادی اطالعــات، بــه عنــوان یکــی از اعضــای غیــر دولتــی و مــردم نهــاد در ترکیــب شــورای مقابلــه با فســاد گرجســتان 
ــد داشــته اســت. اطالع رســانی و انتشــار عمومــی و مســتمر گزارش هــای عملکــرد  ــن فراین ــز نقــش مهمــی در ای نی
ــه همــان میــزان ســطح  ــا فســاد شــده و ب ــه ب ــه شــورای مقابل و نظارتــی موجــب افزایــش اعتمــاد افــکار عمومــی ب

ــش داده اســت.  ــورا را افزای ــن ش ــازی ای اجتماع س
لــذا ضــرورت دارد کــه در ترکیــب هــر ســند و ســاختاری کــه در رابطــه بــا مقابلــه بــا فســاد و شــفافیت اداری در 

1 . Law on Lobbying Activities
2 . Georgian freedom of information law
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ــا فســاد و ایجــاد شــفافیت و ســالمت نظــام اداری کشــور« و  کشــور ایجــاد می شــود، از جملــه »اســتراتژی مقابلــه ب
»شــورای مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت و ســالمت نظــام اداری کشــور« بــه مفــاد قانــون انتشــار و  دسترســی آزاد 
بــه  اطالعــات مصــوب  1387 کــه بــا اصالحاتــی در پیــش نویــس الیحــه شــفافیت مرکــز بررســی های اســتراتژیک 
ریاســت جمهــوری ادغــام شــده اســت، توجــه جــدی صــورت گیــرد و بــا انتخــاب یــک ســخنگو بــرای »شــورای 
ــا  ــزاری جلســات منظــم ب ــا فســاد و ایجــاد شــفافیت و ســالمت نظــام اداری کشــور« و برگ ــه ب مقابل
رســانه های جمعــی و گروهــی، مصوبــات و اقدامــات اجرایــی و نظارتــی در رابطــه بــا کلیــه دســتگاه ها 
ــاور و  ــن ب ــن ای ــا ای ــرد ت ــرار گی ــی ق ــکار عموم ــار اف ــه صــورت شــفاف و روشــن در اختی ــا ب و نهاده
اعتمــاد در جامعــه بــه صــورت واقعــی شــکل گیــرد کــه بــه حاکمیــت بــه صــورت ریشــه ای، مســتمر و 

ــا مفاســد اقتصــادی وایجــاد شــافیت و ســالمت اداری اســت. ــه ب نظام منــد درصــدد مقابل
ــام دســتگاه ها  ــام و ن ــار و ارق ــر آم ــا ذک ــی، مشــخص و کمــی ب ــه صــورت جزی ــات ب ــر اطالع ــن راســتا، اگ در ای
و نهادهــا و نیــز بیــان چالش هــا و موانــع اصــالح امــور ارائــه نشــود، انتخــاب یــک ســخنگو و برگــزاری جلســات بــا 
ــکار  ــاع اف ــا نقشــی در اقن ــه تنه ــد و ن ــدا می کن ــن پی ــریفاتی و نمادی ــه تش ــا جنب ــی تنه ــی و گروه ــانه های جمع رس
ــادی و  ــی اعتم ــش ب ــب افزای ــه موج ــد داشــت، بلک ــاد نخواه ــا فس ــه ب ــه مقابل ــه در زمین ــی جامع ــی و همراه عموم
ــه  ــه همــراه خواهــد داشــت. تجرب ــار و پیامدهــای نامطلوبــی را ب ســرخوردگی جامعــه نیــز خواهــد شــد کــه قطعــًا آث
موفــق کشــورهایی ماننــد گرجســتان بــه روشــنی گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه اطالع رســانی و انتشــار عمومــی و 
مســتمر گزارش هــای عملکــرد و نظارتــی در زمینــه مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت و ســالمت اداری توانســته اند 
ــوان پشــتوانه  ــه عن ــر نمــوده و افــکار عمومــی را ب ــه را در بطــن جامعــه باورپذی تصمیمــات و اقدامــات صــورت گرفت

شــورای مقابلــه بــا فســاد بــا خــود همــراه نماینــد.  

ــی  ــای بین الملل ــا نهاده ــاد ب ــا فس ــه ب ــورای مقابل ــی ش ــم ارتباط ــف مکانیس 11- تعری
ــاد ــا فس ــه ب ــورای مقابل ــل در ش ــور بین المل ــش ام ــی(: بخ ــی و دولت ــر دولت )غی

ــا فســاد گرجســتان بســیار شــایان توجــه اســت، حضــور و  ــه ب ــه مکانیســم های کــه در ترکیــب شــورای مقابل از جمل
ــوب آن  ــه در چهارچ ــورا اســت ک ــب ش ــی( در ترکی ــی و دولت ــر دولت ــی )غی ــای بین الملل ــدگان نهاده مشــارکت نماین
ــات  ــای هی ــر پروژه ه ــکا در گرجســتان، مدی ــی آمری ــاق بازرگان ــده ات ــاز گرجســتان، نماین ــه ب ــاد جامع ــدگان بنی نماین
نمایندگــی اتحادیــه اروپــادر گرجســتان، نماینــده ویــژه شــورای اروپــا، نماینــده دفتــر مقابلــه بــا مــواد مخــدر و جــرم 
ــاد  ــا فس ــه ب ــورای مقابل ــات ش ــی در جلس ــی بین الملل ــاق بازرگان ــده ات ــتان و نماین ــد در گرجس ــل متح ــازمان مل س
ــر موجــب  ــن ام ــا شــورا هســتند. ای ــد و مســتمر ب ــاط نظام من ــد و در طــول ســال در ارتب گرجســتان شــرکت می کنن
انعــکاس بین المللــی اقدامــات دولــت گرجســتان در زمینــه مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت اداری شــده اســت کــه 
نقــش بســیار مهمــی در افزایــش اعتمــاد نهادهــای بین المللــی بــه اقتصــاد گرجســتان، کاهــش ریســک ســرمایه گذاری 
و بیمــه و تسهیل شــدن اعطــای وام و اعتبــارات مالــی از ســوی نهادهایــی ماننــد بانــک جهانــی و صنــدوق بین المللــی 
پــول بــه گرجســتان شــده اســت کــه مجمــوع ایــن تحــوالت نقــش بســیار مهمــی در رشــد و توســعه اقتصــادی ایــن 

کشــور در دو دهــه گذشــته داشــته اســت. 
هرچنــد بــه دلیــل شــرایط خــاص و متفــاوت نظــام جمهــوری اســالمی ایــران، امــکان تکــرار چنیــن 
ــی  ــم ارتباط ــک مکانیس ــف ی ــا تعری ــوان ب ــا می ت ــت، ام ــر نیس ــورمان امکان پذی ــه ای در کش تجرب
ــی( در  ــی و دولت ــر دولت ــی )غی ــای بین الملل ــدگان نهاده ــور نماین ــارکت و حض ــدون مش ــخص و ب مش
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ســاختار و ترکیــب »شــورای مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت و ســالمت نظــام اداری کشــور«، زمینــه 
ــا توجــه  ــه نظــر می رســد ب ــود. ب ــم نم ــی را فراه ــع بین الملل ــا مراج ــورا ب ــتمر ش ــد و مس ــاط نظام من ارتب
بــه انعــکاس خبــری و تحلیلــی گســترده ای کــه در ســطح بین المللــی در زمینــه ســطح بــاالی فســاد اقتصــادی و عــدم 
شــفافیت در اقتصــاد ایــران می شــود و بعضــًا بــا ســیاه نمایی هــا و بزرگنمایی هایــی نیــز همــراه اســت، کوشــش ایــران 
جهــت عضویــت در ســازمان تجــارت جهانــی کــه بیــش از بیســت ســال از زمــان عضویــت ناظــر ایــران در این ســازمان 
ــی  ــدوق بین الملل ــاری صن ــی و اعتب ــای مال ــران از ظرفیت ه ــتفاده ای ــری اس ــب و حداکث ــدی مناس ــذرد، بهره من می گ
پــول و بانــک جهانــی بــه ویــژه در وضعیــت تشــدید فشــارهای یــک جانبــه ایــاالت متحــده آمریــکا، ضــرورت کاهــش 
ــازار و اقتصــاد ایــران، تعریــف یــک مکانیســم ارتباطــی مشــخص  نــرخ ریســک ســرمایه گذاری خارجــی و بیمــه در ب
بــرای اطالع رســانی بــه نماینــدگان نهادهــای بین المللــی )غیــر دولتــی و دولتــی(  از جملــه ضرورت هایــی اســت کــه 
بــرای معرفــی و ارائــه واقعیت هــای اقتصــاد ایــران بــه ویــژه در رابطــه بــا سیاســت های کلــی نظــام مربــوط بــه حــوزه 
انــرژی، معــدن، آب و بــه ویــژه اصــل 44 قانــون اساســی )کاهــش تصدی گــری دولتــی و تقویــت بخــش خصوصــی 
ــات  ــد(، اقدام ــز می باش ــی نی ــک جهان ــول و بان ــی پ ــدوق بین الملل ــی، صن ــارت جهان ــازمان تج ــد س ــورد تاکی ــه م ک
صــورت گرفتــه در ایــران بــرای مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی از جملــه در زمینــه پیشــگیری و اصــالح قوانیــن و مقــررات 
و مجــازات متخلفیــن می توانــد مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا از ایــن طــرق ضمــن معرفــی تحــوالت صــورت گرفتــه، 
ــد شــد  ــز بهره من ــی نی ــن نهادهــای بین الملل ــن ای از نقطــه نظــرات و توصیه هــای مشــورتی کارشناســان و متخصصی
ــه  ــی، زمین ــای بین الملل ــه بیمه ه ــرخ پای ــی و ن ــرمایه گذاری خارج ــک س ــب ریس ــش ضری ــا کاه ــب ب ــن ترتی و بدی
جــذب هــر چــه بیشــتر وام و اعتبارهــای مالــی و تجــاری و نیــز ســرمایه گذاری خارجــی در کشــور بــه ویــژه در رونــد 
تشــدید تحریم هــای یــک جانبــه ایــاالت متحــده آمریــکا را فراهــم نمــود. در ایــن راســتا، عضویــت ایــران در 
کنوانســیون مقابلــه بــا فســاد ســازمان ملــل متحــد1 کــه در ســال 13٨٨ صــورت گرفــت2 و دبیرخانــه 
دائمــی آن نیــز در وزارت دادگســتری مســتقر اســت از جملــه  ظرفیت هــای بســیار مناســبی اســت کــه 
در زمینــه ارتبــاط موثرتــر بــا مراجــع بین المللــی می تــوان از آن اســتفاده نمــود و دبیــر ایــن کمیســیون 
می توانــد بــا عضویــت و حضــور در شــورای پیشــنهادی )شــورای مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت و 
ســالمت نظــام اداری کشــور( بــه منزلــه پــل ارتباطــی بیــن شــورا بــا مراجــع بین المللــی عمــل نمایــد 
و ضمــن دریافــت نقطــه نظــرات مشــورتی و توصیــه ای، گــزارش رونــد تحــوالت جدیــد در ایــران در حــوزه مقابلــه بــا 

فســاد و ایجــاد شــفافیت و ســالمت اداری را نیــز بــه مراجــع بیــن المللــی منعکــس نمایــد.    
همچنیــن، تصویــب نهایــی و عضویــت ایــران در کنوانســیون ملــل متحــد علیــه جرائــم ســازمان یافته 
فراملــی )موســوم بــه کنوانســیون پالرمــو(3 و نیــز گــروه ویــژه اقــدام مالــی)در پول شــویی(4 می توانــد به 

1 . United Nations Convention against Corruption

ــه نحــوی کــه بــرای تصویــب بــه مجلــس شــورای اســالمی رفــت و در ســال  ــا مشــکالتی همــراه بــود ب ــه ایــن کنوانســیون ب 2 . الحــاق ایــران ب
1385 بــه تصویــب مجلــس رســید، امــا بــه دلیــل اختــالف نظــر میــان مجلــس و شــورای نگهبــان کار بــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام رســید و 
باالخــره در نخســتین روزهــای فروردیــن مــاه ســال 88 الحــاق ایــران بــه کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد نهایــی شــد. امــا نکتــه قابــل تامــل ایــن اســت 
کــه عمــال کار خاصــی انجــام نشــده بــود تــا اینکــه پــس از 4 ســال یعنــی در روزهــای پایانــی ســال 1392 وزارت دادگســتری بــه دولــت پیشــنهاد 
داد تــا آییــن نــام  ای را کــه تدویــن کــرده تصویــب کنــد و باالخــره آییــن نامــه کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد ســازمان ملــل بــا ســال هــا تاخیــر در 

هیــات دولــت بــه تصویــب رســید.
3 . United Nations Convention against Transnational Organized Crime
4 . )Financial Action Task Force  – FATF(
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عنــوان یــک مکمــل مناســب بــرای بهره گیــری از ظرفیت هــای بین المللــی در زمینــه مقابلــه بــا فســاد 
و ایجــاد شــفافیت و ســالمت اداری بــه شــمار مــی رود کــه در ترکیــب و ســاختار شــورای پیشــنهادی این 
ــنهادی  ــورای پیش ــب ش ــاختار و ترکی ــد در س ــل« می توان ــور بین المل ــوان »ام ــت عن ــا در تح بخش ه
)شــورای مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت و ســالمت نظــام اداری کشــور( مــورد توجــه قــرار گیــرد.  

فصل دوم: تجربیات اصالحات در ساختار اقتصادی و مدیریتی 
ــا اقتصــاد کوچــک و غیــر رانتــی  باوجــود تفاوت هایــی کــه از نظــر ســاختاری بیــن اقتصــاد رانتــی و بــزرگ ایــران ب
گرجســتان وجــود دارد، امــا بســیاری از تجربیــات ایــن کشــور در زمینــه انجــام اصالحــات کالن اقتصــادی و مدیریتــی، 
ــد اصالحــات اداری و ســاختاری  ــال و پیاده ســازی در کشــورمان اســت کــه ضمــن تســهیل و تســریع رون ــل انتق قاب
می توانــد بــه فراینــد مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی و ایجــاد شــفافیت و ســالمت نظــام اداری کشــور نیــز کمــک شــایانی 
کنــد. بــا عنایــت بــه نــکات یــاد شــده، در ایــن فصــل بــه مهم تریــن تجربیــات قابــل انتقــال در حــوزه اصالحــات کالن 
ــق  ــدی دقی ــه اشــاره نمــود کــه بهره من ــن نکت ــه ای ــد ب ــد بای اقتصــادی و مدیریتــی اشــاره می شــود؛ هرچن
ــی دو کشــور، امضــای  ــز و نهادهــای دولت ــن مراک ــد هماهنگــی بی ــات نیازمن ــن تجربی ــی از ای و عملیات
ــا  ــوی نهاده ــی از س ــی و کارشناس ــای فن ــزام تیم ه ــی و اع ــای تخصص ــم همکاری ه ــت تفاه یادداش
و مراکــز مختلــف کشــورمان بــه گرجســتان اســت کــه در هــر بخــش بــه نــام نهادهــای مــورد نظــر 

اشــاره شــده اســت.  

1- بهره گیری از تجربه دولت گرجستان در کوچک سازی دولت 

تجربــه جوامــع مختلــف نشــان داده اســت کــه هرچــه تعــداد وزارتخانه هــای هرکشــور کمتــر باشــد آن کشــور توســعه 
یافته تــر اســت. بــه عبــارت دیگــر تعــداد وزارتخانه هــای هــر کشــور بــا میــزان توســعه یافتگی آن رابطــه ای معکــوس 
دارد. بــا مقایســه ایــن آمــار درمی یابیــم اکثــر کشــورهای توســعه یافته بــا هــدف کاهــش هزینه هــا دســت بــه کاهــش 
ــه در شــرایط خــاص ســال های  ــز ک ــران نی ــد. جمهــوری اســالمی ای ــا ادغــام وزارتخانه هایشــان می زنن و ی
اولیــه انقــالب اســالمی و دوران جنــگ تحمیلــی، از یــک ســاختار دولتــی گســترده و پرهزینــه برخــوردار 
ــته  ــرا گذاش ــه اج ــت ب ــازی دول ــدف کوچک س ــا ه ــددی را ب ــش های متع ــر کوش ــه اخی ــد، در دو ده ش
ــوز بیشــتر  ــن وجــود، هن ــا ای ــه حــذف و ادغــام شــده اند. ب ــن وزارتخان ــن راســتا چندی اســت و در ای
ــت و  ــرده اس ــت نک ــازی دول ــه کوچک س ــی ب ــا کمک ــن ادغام ه ــه ای ــتند ک ــد هس ــان معتق کارشناس
ــی  ــا باق ــی پابرج ــای دولت ــانی و هزینه ه ــروی انس ــی، نی ــاختار اداری و بوروکراس ــان س ــل هم در عم
ــه )و  ــه 13 وزارتخان ــا از 1٨ ب ــداد وزارتخانه ه ــش تع ــتان در کاه ــق گرجس ــه موف ــت. تجرب ــده اس مان
احتمــاالً 11 وزارتخانــه در آینــده نزدیــک( کــه بــا تعدیــل نیــرو و کاهــش هزینه هــای دولتــی بــه زیــر ٤ 
درصــد از تولیــد ناخالــص دولتــی همــراه بــوده اســت و ایــن کشــور را از نظــر کوچک ســازی دولــت در 
ســطح بــاالی اســتانداردهای جهانــی و هــم ســطح کشــورهای توســعه یافتــه قــرار داده اســت، تجربــه 
ــت در  ــازی دول ــی کوچک س ــان متول ــران و کارشناس ــوی مدی ــد از س ــه می توان ــت ک ــمندی اس ارزش
ــه منظــور  ــرد و در ایــن راســتا اعــزام یــک تیــم کارشناســی و مطالعاتــی ب ــرار گی کشــورمان مــورد اســتفاده ق

ــرد. ــرار گی ــد در دســتور کار ق ــت در گرجســتان می توان ــاد کوچک ســازی دول ــد و ابع ــی فراین ــق و فن شناســایی دقی
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2- بهره گیری از تجربه خصوصی سازی در گرجستان برای اجرای اصل 44 قانون اساسی

مقــام معظــم رهبــری در خــرداد مــاه 1384 مطابــق بنــد 1 اصــل 110 قانــون اساســی سیاســت های کلــی اصــل 44 
را ابــالغ نمودنــد و متعاقــب آن در تیرمــاه 1385 نیــز بنــد ج اصــل 44 قانــون اساســی از ســوی ایشــان ابــالغ شــد کــه 
ــر اســاس آن دولــت موظــف شــد80 درصــد از ســهام بخش هــای دولتــی را بــه بخــش خصوصــی واگــذار کنــد. از  ب
آن مقطــع تاکنــون کوشــش های زیــادی در زمینــه واگــذاری بنگاه هــای دولتــی بــه بخــش خصوصــی در کشــورمان 
ــد  ــف، رون ــای مختل ــئولین در دولت ه ــان و مس ــیاری کارشناس ــان بس ــه اذع ــفانه ب ــا متاس ــت. ام ــه اس ــورت گرفت ص
خصوصی ســازی و اجــرای اصــل 44 قانــون اساســی در عمــل نتوانســته اســت انتظــارات را بــرآورده ســازد. واگــذاری 
ــالح  ــه اصط ــه از آن ب ــی ک ــبه دولت ــای ش ــز و نهاده ــه مراک ــی ب ــرکت های دولت ــا و ش ــهام بنگاه ه ــت و س مالکی
ــل شــرکت های  ــه تبدی ــا از جمل ــی از واگذاری ه ــد برخ ــه در رون ــد اقتصــادی ک ــز مفاس ــاد می شــود و نی ــی ی خصولت
ــر  ــزاری مناقصه هــای غی ــان ده و ورشکســته، برگ ــه شــرکت های زی ــی و ســودآوری ب ــت مال ــا عملکــرد مثب ــی ب دولت
شــفاف و فــروش غیــر واقعــی شــرکت ها و بنگاه هــای دولتــی بــا قیمــت غیــر کارشناســی و بســیار پایین تــر از شــرایط 
بــازار روی داده اســت، در مجمــوع موجــب شــده اســت تجربــه خصوصی ســازی در کشــورمان تجربــه موفقــی نباشــد. 
تجربــه گرجســتان در ایــن زمینــه از ایــن جهــت بــرای کشــورمان حائــز اهمیــت و ارزشــمند اســت کــه 
ایــن کشــور یــک تجربــه ناموفــق در خصوصی ســازی در دهــه 1990 )دوران ریاســت جمهــوری ادوارد 
شــواردنادزه( و یــک تجربــه موفــق و کارآمــد را از مقطــع 2003 بــه بعــد )آغــاز اصالحــات اقتصــادی و 
ــی و برگــزاری نشســت های مشــترک  ــه مطالعــه کارشناســی و فن ــا فســاد( داشــته اســت ک ــه ب مقابل
ــی از  ــری برخ ــد در بازنگ ــی می توان ــای گرج ــا طرف ه ــورمان ب ــازی کش ــازمان خصوصی س ــن س بی
ــد واگــذاری  ــرل مفاســد اقتصــادی و اداری فراین سیاســت ها و شــیوه های اجــرای خصوصی ســازی کنت
در کشــورمان بــه ویــژه کمــک شــایانی نمایــد و بــه اجــرای اصــل ٤٤ قانــون اساســی تحــرک بیشــتری 

ببخشــد.    

3- انتقال تجربیات در زمینه تحول در بودجه نویسی به سازمان برنامه و بودجه 

انتشــار عمومــی بودجــه ســالیانه کشــور از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه کــه بــرای نخســتین بــار صــورت گرفــت 
و بــا اســتقبال و نقدهــای بســیار زیــادی از ســوی جامعــه مطــرح شــد، بــه روشــنی اهمیــت و ضــرورت ایــن موضــوع 
ــان  ــی از کارشناس ــد برخ ــان داد. هرچن ــور نش ــادی و اداری کش ــازی اقتص ــی از شفاف س ــش مهم ــوان بخ ــه عن را ب
معتقــد هســتند آنچــه دولــت انجــام داده قطعــًا مطلــوب اســت، امــا تنهــا گام اولیــه اســت و نبایــد اجــازه داد در همیــن 
حــد متوقــف شــود. شــفافیت مراحــل مختلــف دارد. یــک مرحلــه ایــن اســت کــه مــا آمــار و اطالعاتــی را 
منتشــر کنیــم و بگوییــم هــر نهــاد و ســازمانی چــه بودجــه ای گرفتــه اســت. گام دوم ایــن اســت کــه آن 
ســازمان در برابــر بودجــه ای کــه گرفتــه پاســخگو باشــد و توضیــح دهــد ایــن بودجــه را کجــا و چگونــه 
ــی  ــازمان را بررس ــرد آن س ــد عملک ــه بتوانن ــانه ها آزادان ــان و رس ــت کارشناس ــرده و در نهای ــه ک هزین
کننــد و ببیننــد ایــن بودجــه چــه تاثیــری در عملکــرد اقتصــادی جامعــه داشــته اســت. مــا االن فقــط گام 
اول را انجــام داده ایــم و بــه همیــن گام هــم انتقاداتــی وارد اســت.1 بــا توجــه بــه ایــن مالحظــات و گام هایــی کــه در 

ــردا، 15  ــارت ف ــت«، تج ــفافیت نیس ــداد، ش ــرف اع ــار ص ــوری؛ انتش ــا داود س ــو ب ــت در گفت وگ ــازی دول ــیوه شفاف س ــی ش 1 . » بررس
اردیبهشــت 1397. 
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ســال های اخیــر در رابطــه بــا تهیــه و تنظیــم یــک بودجــه عملیاتــی، منعطــف، واقــع بینانــه، انضبــاط قــوی در تصویــب 
و تخصیــص بودجــه، نقــش اســتان ها و  مدیریت هــای میانــی در تنظیــم بودجــه و نظــارت بــر حســن اجــرای بودجــه، 
شــفافیت و انتشــار عمومــی و رســانه ای در نظــام بودجه ریــزی کشــور برداشــته شــده اســت، تجربــه موفــق و ارزشــمند 
دولــت گرجســتان در زمینــه تحــول در بودجه نویســی )کوچک ســازی، واقع بینــی و انتشــار عمومــی( از جملــه مــواردی 

اســت کــه  می توانــد مــورد اســتفاده کارشناســان و مدیــران ســازمان برنامــه و بودجــه کشــورمان قــرار گیــرد. 

4-بهره گیری وزارت اقتصاد و امور دارایی از روند برگزاری مناقصه های عمومی و دولتی در 
گرجستان   

ــت و  ــازی دول ــادی، کوچک س ــازی اقتص ــم آزادس ــل مه ــی از مراح ــی یک ــی و دولت ــای عموم ــزاری مناقصه ه برگ
تقویــت و گســترش بخــش خصوصــی اســت کــه در دو دهــه اخیــر در کشــورمان در راســتای اجــرای اصــل 44 قانــون 
اساســی و واگــذاری مالیــک برخــی از نهادهــا و بنــگاه هــای دولتــی و امــوال و تجهیــزات دولتــی بــه بخــش خصوصــی 
بــه ایــن موضــوع توجــه جــدی شــده اســت کــه تصویــب » قانــون برگــزاری مناقصــات« در مجلــس شــورای اســالمی 
در ســال 1383 از جملــه مهم تریــن کوشــش های صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه بــه شــمار مــی رود. بــا ایــن وجــود، 
مــواردی ماننــد عــدم شــفافیت و رقابــت عادالنــه بیــن خریــداران بــه دلیــل وجــود برخــی از رانت هــای 
اطالعاتــی، وجــود شــبکه های فســاد، رانــت و رشــوه و نحــوه اجــرای مناقصه هــای عمومــی و دولتــی از 
جملــه انتقاداتــی بــوده اســت کــه بــه برگــزاری مناقصه هــای عمومــی و دولتــی در کشــورمان وارد بــوده 
اســت. لــذا بــا توجــه بــه تجربــه موفــق گرجســتان در ایــن زمینــه بــه ویــژه تاســیس آژانــس خریــد 
ــا  ــد الکترونیکــی کــردن مناقصــات، شفاف ســازی و اطالع رســانی در رابطــه ب و رقابــت عمومــی،1 فراین
ــئول  ــه و مس ــای مربوط ــدی بخش ه ــرای بهره من ــبی ب ــه مناس ــی، زمین ــی و دولت ــای عموم مناقصه ه
در وزارت اقتصــاد و امــور دارایــی کشــورمان در ایــن زمینــه وجــود دارد و در ایــن راســتا، اعــزام یــک تیــم 

کارشناســی و فنــی بــرای انتقــال تجربیــات ایــن حــوزه بــه داخــل کشــور می توانــد در دســتور کار قــرار گیــرد.      

5- بهره گیری وزارت کشور و خانه از تجربه شفاف سازی منابع مالی احزاب و رقابت های انتخاباتی 

نحــوه تامیــن منابــع مالــی احــزاب و گروه هــای سیاســی از ســوی نهادهــای دولتــی و خصوصــی بــه ویــژه در مقطــع 
برگــزاری انتخابــات از جملــه مهم تریــن موضوعــات چالشــی در فضــای سیاســی و اجتماعــی کشــورمان در چنــد دهــه 
ــت احــزاب مصــوب  ــون فعالی ــادات، قان ــوده اســت. در راســتای برطــرف نمــودن کاســتی ها و کاهــش انتق گذشــته ب
1360/7/6 مجلــس شــورای اســالمی در »قانــون نحــوه فعالیــت احــزاب و گروه هــاي سیاســي« مصــوب 1394/11/4 
ــا  در مجلــس شــورای اســالمی و 1395/8/8 در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام مــورد بازنگــری قــرار گرفــت و ب
احیــای مجــدد خانــه احــزاب کوشــش شــد در رابطــه بــا کنتــرل، مدیریــت و شفاف ســازی منابــع مالــی احــزاب سیاســی 
گام هــای موثرتــری برداشــته شــود. بــا ایــن وجــود، نحــوه تامیــن منابــع مالــی احــزاب و گروه هــای سیاســی از 
ســوی نهادهــای دولتــی و بخــش خصوصــی، ســاز و کار قانونــی و ضمانــت اجرایــی، نظارتــی و قضایــی 
ــرده  ــام ب ــز از آن ن ــوان »پول شــویی« و »پول هــای کثیــف« نی ــی کــه تحــت عن ــع مال ــا مناب برخــورد ب
شــده اند، عــدم انتشــار رســانه ای عملکــرد مالــی احــزاب و هزینه هــای انتخاباتــی از جملــه انتقاداتــی 
اســت کــه در ایــن زمینــه در کشــورمان وجــود دارد و می تــوان گفــت افــکار عمومــی در داخــل کشــور 

1 . The State Procurement and Competition Agency
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هنــوز در ایــن زمینــه بــه مرحلــه اقنــاع و باورپذیــری نرســیده اســت. لــذا تجربــه موفــق گرجســتان در زمینــه 
ــه  ــته ک ــال گذش ــی در 15 س ــای انتخابات ــزاب سیاســی و رقابت ه ــی اح ــع مال ــازی مناب ــت و شفاف س ــرل، مدیری کنت
نقــش بســیار مهمــی در پیشــبرد و نهادینه ســازی دموکراســی ، کاهــش ســطح فســاد و افزایــش شــفافیت و ســالمت 

اداری در ایــن کشــور داشــته اســت می توانــد مــورد اســتفاده وزارت کشــور و خانــه احــزاب قــرار گیــرد. 

6- بهره گیری صدا و سیما و شورای عالی فضای مجازی از نقش رسانه های خصوصی در مقابله 
با فساد اقتصادی در گرجستان 

ــگ و  ــر رن ــش پ ــای نق ــته گوی ــال گذش ــادی در 15 س ــاد اقتص ــا فس ــه ب ــه مقابل ــتان در زمین ــق گرجس ــه موف تجرب
تاثیرگــذار رســانه ها بــه ویــژه رســانه های بخــش خصوصــی و فضــای مجــازی اســت. بخــش رســانه ای غیــر دولتــی 
ــکاس گزارش هــای مردمــی، رصــد تحــوالت و نحــوه اجــرای  ــات و مفاســد اقتصــادی، انع ــا افشــای مســتند تخلف ب
سیاســت های مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی و ایجــاد شــفافیت و ســالمت اداری نقــش بســیار مهمــی در رونــد تحــوالت 
ــل  ــازی در داخ ــای مج ــده فض ــد فزاین ــه رش ــه ب ــا توج ــذا ب 15 ســال گذشــته گرجســتان داشــته اســت. ل
کشــور کــه بــا نوعــی آشــفتگی در نحــوه افشــای تخلفــات و مفاســد اقتصــادی همــراه شــده اســت و 
بــا طــرح برخــی از اتهامــات فاقــد ســند، آبــرو و حیثــت برخــی از افــراد و نهادهــا زیــر ســوال مــی رود، 
ــی فضــای مجــازی از نقــش رســانه های خصوصــی  بهره گیــری ســازمان صــدا و ســیما و شــورای عال
ــا فســاد در گرجســتان از جملــه تجربیــات مهــم و قابــل انتقالــی  و فضــای مجــازی در رونــد مقابلــه ب
اســت کــه می توانــد در رونــد قانونگــذاری و بازنگــری سیاســت های ایــن حــوزه مــورد اســتفاده قــرار 

گیــرد.    

7-بهره گیری وزارت کشور و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از تجربه 
سازمان های مردم نهاد گرجستان 

ســازمان های مــردم نهــاد گرجســتان در ســازماندهی، نظــارت و انعــکاس صحیــح و مدیریــت شــده مفاســد اقتصــادی 
ــد و  ــا کرده ان ــته ایف ــال گذش ــی در 15 س ــش بســیار مهم ــوزه نق ــن ح ــرای سیاســت های ای ــن کشــور و نحــوه اج ای
ــا فســاد گرجســتان مــورد توجــه  گزارش هــای منتشــر شــده از ســوی ســازمان های مــردم نهــاد در شــورای مقابلــه ب
ــازمان های در  ــی از س ــدگان برخ ــور نماین ــد، حض ــاره ش ــی اش ــای قبل ــه در بخش ه ــرد و چنانچ ــرار می گی ق
ترکیــب شــورا موجــب شــده اســت ســاختار و مدیریــت شــورای مقابلــه بــا فســاد گرجســتان از ماهیــت 
ــی در  ــر دولت ــای غی ــکاس گزارش ه ــرای انع ــبی ب ــه مناس ــود و زمین ــارج ش ــی خ ــد دولت ــد در ص ص
ــد مــورد اســتفاده  ــه می توان ــذا ایــن تجرب باالتریــن ســطوح تصمیم گیــری و اجرایــی فراهــم شــود. ل
وزارت کشــور و معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضاییــه بــه منظــور اســتفاده بهینــه 
ــا فســاد اقتصــادی قــرار گیــرد.  ــه ب و نظام منــد از ظرفیــت ســازمان های مــردم نهــاد در فراینــد مقابل

8- انتقال تجربیات اصالحات نظام بانکی به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  

تاکیــد بــر اســتقالل  بانــک ملــی )مرکــزی(  از دولــت و پاســخگویی بــه پارلمــان، خصوصی ســازی کامــل شــبکه بانکی 
)بــه جــز بانــک ملــی یــا مرکــزی گرجســتان(، بین المللی کــردن شــبکه بانکــداری )ارتقــاء ســطح اســتانداردها و مقابلــه 
بــا پول شــویی و اصــالح سیاســت چنــد نرخــی ارزی )اعمــال سیاســت تــک نرخــی ارزی( از جملــه اقدامــات اصالحــی 
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مهــم در نظــام بانکــی گرجســتان بــه شــمار مــی رود کــه از جنبه هــای مختلــف موجــب کاهــش شــایان توجــه ســطح 
ــی گرجســتان در 15 ســال گذشــته اســت. چنانچــه اشــاره  مفاســد اقتصــادی و افزایــش ســطح ســالمت اداری و مال
شــد، گرجســتان تجربــه ناموفقــی در خصوصی ســازی شــبکه بانکــی در دهــه 1990  داشــته اســت کــه 
ــی  ــام بانک ــتفاده نظ ــورد اس ــد م ــی می توان ــق کنون ــات موف ــوازات تجربی ــه م ــق ب ــه ناموف ــن تجرب ای
ــررات و  ــودن مق ــی نم ــاق و اجرای ــوه الح ــه گرجســتان در نح ــن تجرب ــرد. همچنی ــرار گی ــورمان ق کش
ــه  ــوم ب ــی )موس ــازمان یافته فرامل ــم س ــه جرائ ــد علی ــل متح ــیون مل ــی کنوانس ــی و بانک ــدات مال تعه
ــی  ــوارد مهم ــر م ــز از دیگ ــویی(2 نی ــی )در پول ش ــدام مال ــژه اق ــروه وی ــز گ ــو(1 و نی ــیون پالرم کنوانس
ــول شــویی و افزایــش  ــا مفاســد اقتصــادی و پ ــه ب ــد اصــالح شــبکه بانکــی، مقابل ــه در رون اســت ک
ســطح ســالمت و شــفافیت اداری می توانــد مــورد بهره بــرداری نظــام بانکــی کشــورمان قــرار گیــرد. 
در ایــن راســتا، اعــزام یــک تیــم فنــی و کارشناســی از ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران 

بــه گرجســتان از جملــه اقداماتــی اســت کــه می توانــد در دســتور کار قــرار گیــرد.   

9- بهره گیری سازمان امور مالیاتی از تجربه اصالح نظام مالیاتی گرجستان  

ــه  ــه ٦(، اصالحــات در زمین ــواع مالیات هــای دریافتــی )از 22 ب ــا کاهــش تعــداد ان دولــت گرجســتان ب
ســهولت پرداخــت مالیــات و تشــکیل پلیــس مالیاتــی بــرای مقابلــه جــدی و فراگیــر بــا فــرار مالیاتــی 
یکــی از موفق تریــن تجربیــات در زمینــه اصــالح ســاختار نظــام مالیاتــی در ســطح جهــان را بــه اجــرا 
ــد بــه صــورت موثــری مــورد اســتفاده ســازمان  ــه می توان گذاشــته اســت و از ایــن منظــر ایــن تجرب
امــور مالیاتــی در وزارت اقتصــاد و دارایــی کشــورمان قــرار گیــرد. در ایــن راســتا، اعــزام یــک تیــم فنــی و 
کارشناســی از ســوی ایــن ســازمان بــه گرجســتان و مطالعــه دقیــق تجربیــات مالیاتــی گرجســتان از جملــه اقداماتــی 

ــرد.    ــرار گی ــد در دســتور کار ق اســت کــه می توان

10- انتقال تجربیات اصالح نظام گمرگی گرجستان به گمرک جمهوری اسالمی ایران و ستاد مقابله 
با قاچاق کاال و ارز 

اصــالح تعرفه هــای گمرگــی، الکترونیکی کــردن فراینــد اداری نظــام گمرگــی، کنتــرل و نظــارت ماهــواره ای و مقابلــه 
بــا قاچــاق کاال و حــذف تشــریفات اداری غیــر ضــروری بــا هــدف تســهیل و روان ســازی تجــارت خارجــی از جملــه 
اقدامــات مهــم اصالحــی اســت کــه در ســاختار نظــام گمرگــی گرجســتان در 15 ســال گذشــته صــورت گرفتــه اســت و 
نقــش بســیار مهــم و تاثیرگــذاری نیــز در مقابلــه بــا فســاد اقتصــادی، کنتــرل قاچــاق، کاهــش رشــوه و 
اخــاذی مامــوران گمرگــی، تســریع فراینــد صــادرات و واردات و رونــق اقتصــادی و در نهایــت افزایــش 
ســطح ســالمت و شــفافیت اداری داشــته اســت. لــذا ایــن تجربیــات موفــق می توانــد مــورد اســتفاده 

گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران و ســتاد مقابلــه بــا قاچــاق کاال و ارز قــرار گیــرد. 

1 . United Nations Convention against Transnational Organized Crime
2 . Financial Action Task Force  )FATF(
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11- بهره گیری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد و امور دارایی از تجربه بهبود 
محیط و فضای کسب و کار گرجستان 

کســب رتبــه 120 ایــران در شــاخص بهبــود محیــط  کســب  وکار نشــان می دهــد کــه ایــران از شــرایط 
ــده  ــی و پیچی ــد طوالن ــت و فراین ــوردار نیس ــب و کار برخ ــای کس ــط و فض ــاد محی ــبی در ایج مناس
بوروکراســی، مراحــل صــدور مجوزهــای شــغلی و تعــدد نهادهــا و مراکــز تصمیم گیــر از جملــه چالش هــا 
و مشــکالت مهــم و ســنتی کشــورمان در بهبــود محیــط و فضــای کســب و کار بــه شــمار مــی رود. همیــن 
ــام اداری  ــوه در نظ ــت و رش ــادی و اداری، ران ــد اقتص ــکل گیری مفاس ــی ش ــای اصل ــل و زمینه ه ــی از دالی ــر یک ام
ــط و  ــود محی ــتان در بهب ــگاه 9 گرجس ــه جای ــه ب ــا توج ــذا ب ــی رود. ل ــمار م ــه ش ــورمان ب ــادی کش و اقتص
فضــای کســب و کار در ســال 2017 ، زمینــه بســیار مهــم و عملیاتــی بــرای انتقــال ایــن تجربیــات بــه 
کشــورمان بــه ویــژه وزارت کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی و وزارت اقتصــاد و امــور دارایــی وجــود دارد. 
در ایــن راســتا، اعــزام یــک تیــم کارشناســی و فنــی از ســوی دو نهــاد یــاد شــده بــه منظــور مطالعــه دقیــق و انتقــال 
تجربیاتــی ماننــد اصالحــات در شــروع کســب  و کار )کاهــش مراحــل اخــذ مجــوز(، تســهیل اخــذ مجوزهــای ســاخت و 
ســاز، کاهــش مراحــل ثبــت مالکیــت، اصــالح و بازبینــی اخــذ اعتباراتاصالحــات در بخــش حمایــت از ســرمایه گذاران 

ــرد.  ــرار گی ــد در دســتور کار ق ــون می توان خــرد و اصالحــات در ورشکســتگی و پرداخــت دی

فصل سوم: تجربیات اصالحات در زمینه قضایی و انتظامی
ــای  ــاختاری و اداری در بخش ه ــات س ــز اصالح ــادی و نی ــد اقتص ــا مفاس ــه ب ــتان در مقابل ــوری گرجس ــه جمه تجرب
قضایــی و انتظامــی نیــز از جنبه هــای مختلــف تجربــه ارزشــمند و قابــل انتقالــی بــه جمهــوری اســالمی ایــران اســت 

ــوارد مهــم آن اشــاره می شــود.  ــه برخــی از م کــه ب

1- انعقاد موافقتنامه انتقال تجربیات بین بخش های قضایی و انتظامی ایران و گرجستان

هــر چنــد از ســوی نگارنــده دو دیــدار جداگانــه از دادســتانی کل گرجســتان و اداره مرکــزی پلیــس مســتقر در وزارت 
ــزاری و  ــات نرم اف ــی و اصالح ــات فن ــژه جزئی ــه وی ــر ب ــوارد جزیی ت ــال م ــرای انتق ــا ب ــت، ام ــورت گرف ــور ص کش
ســخت افزاری در ســاختار نظــام قضایــی و پلیــس گرجســتان کــه بــه نوعــی بــا موضــوع امنیــت ملــی و قضایــی ایــن 
کشــور پیونــد خــورده اســت و از طــرف نهادهــای نظارتــی و امنیتــی حساســیت هایی نیــز وجــود دارد، نیازمنــد هماهنگــی 
و توافقاتــی در ســطوح بــاال بیــن قــوه قضائیــه و وزارت دادگســتری )بــه طــور مشــخص اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع 
ــا بخش هــای قضایــی و پلیــس گرجســتان  جــرم قــوه قضاییــه( و نیــز نیــروی انتظامــی جمهــوری اســالمی ایــران ب
اســت تــا در چهارچــوب ایــن توافقنامه هــا، تیم هــای کارشناســی و فنــی از طــرف قــوه قضائیــه، وزارت دادگســتری و 
نیــروی انتظامــی بــه گرجســتان اعــزام و ضمــن مالقــات بــا مقامــات و کارشناســان، بــه صــورت میدانــی و مســتقیم 
ــد اصالحــات ســاختاری و اداری در بخش هــای قضایــی و پلیــس گرجســتان  ــات فنــی و حقوقــی رون ــان جزئی درجری
قــرار گیرنــد تــا برمبنــای آن، تجربیــات قابــل انتقــال بــه کشــورمان اســتخراج و مطابــق بــا قوانیــن و مقــررات داخلــی، 
ــد  ــر می توان ــوارد زی ــه طــور مشــخص م ــن راســتا، ب ــدام شــود. در ای ــه بومی ســازی و عملیاتی ســازی آن اق نســبت ب

مــورد توجــه قــرار گیــرد: 



مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اداری در جمهوری گرجستان

118

- همکاری و تعامل پلیس پیشگیری نیروی انتظامی و پلیس گرجستان 
- همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با دادستانی کل گرجستان 

- برگزاری دوره های مشترک آموزشی بین بخش های انتظامی و قضایی ایران و گرجستان 
- چگونگی فرایند تقویت سخت افزاری و نرم افزاری پلیس و دستگاه قضایی گرجستان 

- روند نصب میکروفن و دوربین در لباس و خودروی نیروهای پلیس گرجستان 
- فرایند سازماندهی و اعزم تیم های مخفی  کنترل و بازرسی 

- تجربه ایجاد و گسترش نظام پنجره واحد و الکترونیکی شدن خدمات پلیسی و قضایی
خوشــبختانه روابــط سیاســی ایــران و گرجســتان طــی ســال های اخیــر توســعه شــایان توجهــی پیــدا کــرده اســت 
و زمینــه بــرای انعقــاد چنیــن همکاری هــای متقابلــی بیــن بخش هــای قضایــی و انتظامــی دو کشــور کامــاًل فراهــم 

اســت.

2- بخش های قضایی و انتظامی: نقطه شروع مقابله با فساد و ایجاد شفافیت اداری

تجربــه موفــق گرجســتان گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه نقطــه شــروع مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافیت و ســالمت 
ــش در  ــن دو بخ ــی ای ــان گرج ــات و کارشناس ــت و مقام ــوده اس ــی ب ــی و انتظام ــای قضای اداری، بخش ه
مالقات هــا نیــز بــر ایــن موضــوع تاکیــد ویــژه ای داشــتند کــه بــا وجــود برخــی از قضــات، دادســتان ها 
و مامــوران آلــوده بــه فســاد، رشــوه، رانــت و اخــاذی نمی تــوان بــه مقابلــه فراگیــر و جــدی بــا فســاد 
اقتصــادی در ســاختار مدیریتــی و اداری کشــور رفــت. بــه همیــن دلیــل شــروع کار مقابلــه بــا فســاد در 
کشــور کوچــک  ســه تــا ٤ میلیــون نفــری گرجســتان بــا اخــراج بیــش از 12 هــزار نفــر از نیروهــای 
ــا قاضــی،  ــاری صده ــز برکن ــان وزارت کشــور و نی ــی و کارکن ــوران امنیت ــس، مام ــف و فاســد پلی متخل
ــایر  ــه س ــس از آن ب ــورد و پ ــد خ ــتانی کلی ــی و دادس ــای قضای ــف بخش ه ــان مختل ــتان و کارکن دادس
ــه دلیــل ماهیــت، کارکــرد و اهمیــت  ــدا کــرد. در واقــع، بخش هــای قضایــی و انتظامــی ب حوزه هــا گســترش پی
بســیار باالیــی کــه برخوردارنــد، در نــوک پیــکان و صــف مقــدم مقابلــه بــا فســاد قــرار دارنــد و لــذا مقابلــه بــا فســاد و 
ایجــاد شــفافیت و ســالمت اداری نیــز بایــد از همیــن بخش هــا آغــاز شــود و بــا یــک پایــش اساســی و بنیادیــن نســبت 
بــه اخــراج افــراد متخلــف در همــه رده هــا بــه ویــژه ســطوح بــاالی مدیریتــی اقــدام کــرد و بــا تقویــت نیروهــای ســالم 
و کارآمــد و انجــام اصالحــات ســاختاری و اداری در بخش هــای قضایــی و انتظامــی بــه مقابلــه بــا مفاســد اقتصــادی 

ــت.  ــا و دســتگاه ها رف در ســایر نهاده

3- ضرورت اتخاذ رویکردهای ترکیبی: جنبه های سلبی و ایجابی مقابله با فساد  

تجربــه مقابلــه بــا فســاد در گرجســتان گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه در ایــن رونــد تنهــا بــر جنبه هــای ســلبی نظیــر 
افشــاگری در مــورد وجــود فســاد، بازداشــت، برکنــاری و محاکمــه افــراد متخلــف تکیــه نشــده اســت. چــرا کــه صرف 
ــر  ــرد، تصوی ــن می ب ــل از بی ــور کام ــه ط ــت را ب ــه حاکمی ــی ب ــاد عموم ــرد، اعتم ــن رویک ــر ای ــه ب تکی
ــکل  ــه ش ــن جامع ــی در ذه ــی و انتظام ــی، اداری، قضای ــام سیاس ــدی از کل نظ ــیاه و ناکارآم ــیار س بس
ــاب های  ــویه حس ــونت و تس ــم و خش ــه پوپولیس ــه ورط ــه ب ــدن جامع ــیده ش ــت کش ــرد و ظرفی می گی
شــخصی را افزایــش می دهــد. تجربــه گرجســتان در ایــن زمینــه نشــان می دهــد کــه بــه مــوازات مرحلــه ســخت 
مقابلــه بــا فســاد، رونــد مداومــی از اصــالح و تقویــت تصویــر پلیــس و دســتگاه قضایــی در افــکار عمومــی نیــز از طــرف 
ــی  ــا تنهــا چهــره یــک پلیــس و دســتگاه قضای حاکمیــت و رســانه های ایــن کشــور صــورت گرفتــه اســت ت
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ــز  ــا نی ــان و خانواده ه ــرای جوان ــا ب ــرد ت ــکل نگی ــه ش ــت بند زده در جامع ــراد دس ــد و اف ــر فاس سراس
ــود.  ــاد ش ــی ایج ــی و قضای ــای امنیت ــس و بخش ه ــه پلی ــه مجوع ــرای ورود ب ــزه الزم ب ــت و انگی رغب
لــذا ضــرورت ایجــاب می کنــد کــه بــه مــوازات رویکردهــای ســلبی، اقدامــات ایجابــی نیــز در دســتور کار قــرار گیــرد. 
اصــالح قوانیــن و مقــررات، جــذب نیروهــای جدیــد، تســهیل ارائــه خدمــات عومــی بــه ویــژه در دو بخــش قضایــی 
و انتظامــی از طریــق و گســترش و تقویــت دولــت الکترونیــک و یکپارچــه، ارتقــای ســطح رفتــار اجتماعــی کارکنــان 
ــا فســاد و  ــه ب ــد مقابل ــا رون ــر در رابطــه ب ــه و باورپذی ــع بینان ــا مراجعیــن و اطــالع رســانی مناســب، واق و مامــوران ب
ــا فســاد  ــه ب ــد مقابل ــه اقدامــات مهــم ایجابــی اســت کــه موجــب می شــود رون اصالحــات ســاختاری و اداری، از جمل
و انجــام اصالحــات ســاختاری و اداری در دو بخــش حســاس قضایــی و انتظامــی در یــک شــرایط متعــادل و منطقــی 

بــه پیــش بــرود. 

4- اجتناب ناپذیر بودن مرحله سخت مقابله فساد: ضرورت اتخاذ سیاست تحمل صفر 

ــا 2005  ــا فســاد )در ســال های 2003 ت ــه ب ــه مقابل ــا در ســال های اولی ــه آن ه ــه گرجســتان نشــان می دهــد ک تجرب
ــر از  ــد. اخــراج بیــش از 12 هــزار نف ــر شــرایط بســیار ســختی را پشــت ســر نهادن ــا اتخــاذ سیاســت تحمــل صف ( ب
نیروهــای متخلــف و فاســد پلیــس، مامــوران امنیتــی و کارکنــان وزارت کشــور و نیــز برکنــاری صدهــا قاضــی، دادســتان 
ــا  ــه ب ــف در ســایر دســتگاه ها ک ــران متخل ــراد و مدی ــز اف ــی و دادســتانی و نی ــف بخش هــای قضای ــان مختل و کارکن
فشــارها و انتقاداتــی از داخــل و خــارج از کشــور نیــز همــراه بــود و عوامــل و شــبکه های وابســته بــه ایــن افــراد نیــز 
بــر دامنــه آن می افزودنــد، محاکمــه مقامــات رده بــاالی مدیریتــی، قضایــی و انتظامــی و بــه ویــژه پخــش رســانه ای و 
علنــی محاکمــه آن هــا کــه تــا پیــش از آن ســابقه نداشــت، در مجمــوع شــرایط بســیار ســختی در ســال های ابتدایــی 
مقابلــه بــا فســاد بــر گرجســتان تحمیــل کــرد و بنــا بــه گفتــه مقامــات و کارشــنان اداره مرکــزی پلیــس گرجســتان، 
ــی  ــاه نیروهــای مردمــی و محل ــد م ــه مــدت چن ــر از نیروهــای پلیــس در ســال 2004، ب ــس از اخــراج هــزاران نف پ
مســئولیت تامیــن امنیــت محله هــا و خیابان هــای شــهرهای مختلــف بــه ویــژه شــهر تفلیــس را برعهــده گرفتنــد تــا 

نیروهــای جدیــد پلیــس اســتخدام و جایگزیــن مامــوران برکنــار شــده شــوند.
ــور  ــس جمه ــتقیم رئی ــای مس ــداوم و صحبت ه ــانی م ــد، اطالع رس ــن رون ــم در ای ــیار مه ــه بس  نکت
وقــت )میخائیــل ساکشــویلی( بــا مــردم گرجســتان بــود کــه موجــب شــد افــکار عمومــی ایــن کشــور 
ــد  ــه بای ــت ک ــام اس ــال انج ــتان در ح ــاد در گرجس ــا فس ــه ب ــی در مقابل ــای عمل ــه اقدام ه ــرد ک بپذی
ــع،  ــد. در واق ــل کن ــختی های آن را تحم ــردازد و س ــای آن را بپ ــی هزینه ه ــع زمان ــک مقط ــرای ی ب
ــک روال  ــا ی ــه ب ــد ک ــت را پذیرفتن ــن واقعی ــردم عــادی ای ــگان و م ــه گرجســتان در ســطح نخب جامع
عــادی و معمولــی نمی تــوان در مراحــل اولیــه بــه مقابلــه بــا فســاد و پرداخــت و مرحلــه ســخت مقابلــه 
فســاد )بازداشــت، اخــراج و محاکمــه افــراد متخلــف(  یــک مرحلــه اجتنــاب ناپذیــر اســت کــه بایــد از 

آن عبــور کــرد. 
گرجی هــا بــا عبــور از ایــن مراحــل ســخت و قضایــی، بــه تدریــج وارد مرحلــه نــرم یعنــی اصــالح ســاختار اداری 
ــه  ــال حاضــر ب ــه در ح ــد داشــتند ک ــات تاکی ــان مالق ــس گرجســتان در جری ــزی پلی شــدند و کارشناســان اداره مرک
ــتگی  ــری و آراس ــس و  پوشــش ظاه ــدن آدام ــس، نجوی ــای پلی ــی نیروه ــار اجتماع ــر رفت ــه ب ــیدند ک ــه ای رس مرحل
مامــوران و کارکنــان متمرکــز شــده اند. لــذا در شــرایطی کــه مقابلــه بــا مفاســد اقتصــادی بــه ویــژه بازداشــت، اخــراج 
و محاکمــه دانــه درشــت ها و مهره هــای اصلــی در کشــورمان تبدیــل بــه یــک مطالبــه ملــی و عمومــی شــده اســت، 



مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اداری در جمهوری گرجستان

120

ــودن عبــور از یــک مرحلــه  ــر ب ــی و اجتناب ناپذی ــا ادامــه یــک روال عــادی و معمول ــا فســاد ب ــه ب عــدم تحقــق مقابل
ســخت و ضــرورت اتخــاذ سیاســت تحمــل صفــر بایــد بــه عنــوان یــک بــاور جــدی در ســطح مدیریــت کشــور و افــکار 

عمومــی پذیرفتــه شــود. 

5- تشکیل اداره مستقل اظهارنامه اموال مسئوالن و انتشار عمومی آن )اصل 142 قانون اساسی( 

بــر اســاس اصــل 142 قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، »دارایــی  رهبــر، رئیــس  جمهــور، معاونــان  رییــس  
جمهــور، وزیــران  و همســر و فرزنــدان  آنــان  قبــل  و بعــد از خدمــت ، توســط رییــس  قــوه  قضاییــه  رســیدگی  می شــود 
ــات،  ــی مقام ــه دارای ــیدگی ب ــون رس ــاده قان ــتین م ــن نخس ــد«. همچنی ــه  باش ــش  نیافت ــق ، افزای ــالف  ح ــر خ ــه  ب ک
مســئوالن و کارگــزاران جمهــوری اســالمی ایــران می گویــد »مقامــات تعییــن شــده در اصــل یکصــدو چهــل و دوم 
)142( قانــون اساســی، فهرســت دارایــی هــای خــود، همســر و فرزنــدان شــان را مطابــق آییــن نامــه ای کــه توســط 
قــوه قضائیــه ذیــل ایــن قانــون تهیــه و ابــالغ می شــود، در ابتــدا و انتهــای دوره مســئولیت بــه رئیــس قــوه قضائیــه 
گــزارش می دهنــد و قــوه قضائیــه نســبت بــه رســیدگی بــه امــوال آنــان از جهــت بررســی عــدم افزایــش مــن غیــر 
ــد  ــالم کنن ــد اع ــراد بای ــه اف ــی ک ــام دارایی های ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــه مجم ــد«. مصوب ــدام می نمای ــق اق ح
ــرمایه گذاری  ــون ـ س ــات و دی ــی ـ مطالب ــوق دارای ارزش مال ــول و حق ــوال غیرمنق ــه ام ــت: کلی ــر اس ــرح زی ــه ش ب
ــه  ــا ـ هرگون ــر آنه ــاری و نظای ــی اعتب ــات مال ــا، مؤسس ــف در بانک ه ــاب های مختل ــودی حس ــادارـ موج و اوراق به
منبــع درآمــدی مســتمر. نکتــه بســیار مهــم در مصوبــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ایــن اســت کــه اطالعــات 
دارایی هــای مســئوالن نه تنهــا نبایــد بــه اطــالع عمــوم برســد، بلکــه افشــای آن محرمانــه اســت و مجــازات در انتظــار 

ــود.1  افشــاکنندگان ســهوی و عمــدی آن خواهــد ب
تجربــه ســال های اخیــر و مفاســدی کــه در بیــن برخــی از مســئولین و مدیــران رده هــای مختلــف کشــور صــورت 
ــان  ــت، نش ــده اس ــل ش ــه تبدی ــدی جامع ــات ج ــی از مطالب ــه یک ــل ب ــا آن تبدی ــی ب ــورد قضای ــت و برخ ــه اس گرفت
ــری اســت.  ــد بازنگ ــی نیازمن ــون اساس ــرای اصــل 142 قان ــده در اج ــی ش ــش بین ــای پی ــاز و کاره ــه س ــد ک می ده
تجربــه گرجســتان در ایــن زمینــه گویــای دو واقعیــت اســت: نخســت؛ تشــکیل اداره ای مســتقل زیــر 
نظــر دادســتانی کل گرجســتان بــرای دریافــت اظهارنامــه امــوال مســئوالن و دوم؛ انتشــار عمومــی  و 
رســانه ای آن. اظهارنامه هــای امــوال مســئولین پــس از بررســی توســط کارشناســان اداره کل مربوطــه در دادســتانی 
ــرار  ــن اداره و در معــرض عمــوم ق ــر روی ســایت ای ــه اطالعــات ب ــون حــق آزادی شــهروندان ب کل، در راســتای قان
می گیــرد و چنانچــه در بخــش هــای قبلــی اشــاره شــد، مســیری مطمئــن نیــز بــرای دریافــت گزارش هــای مردمــی 
و خبرنــگاران پیش بینــی شــده اســت کــه طــی آن شــهروندان و خبرنــگاران می تواننــد بــا ارائــه اطالعــات، تصاویــر و 
یــا هــر نــوع ســندی مدعــی شــوند کــه اطالعــات مالــی فــالن مقــام اجرایــی، قضایــی یــا پارلمانــی نادرســت اســت و 
یــا ایــن کــه کامــل و دقیــق نیســت و در خصــوص برخــی امــوال و امــالک پنهانــکاری صــورت گرفتــه اســت. پیــرو 
دریافــت ایــن گزارش هــا، اداره مربوطــه در دادســتانی مقــام مــورد نظــر را بــرای ادای توضیــح احضــار می کنــد و بــه 

ــه جــز در مــواردی کــه در ایــن قانــون و آیین نامــه  ــه آن ب ــه اعــالم می کنــد فهرســت دارایی هــای و اســناد و اطالعــات مربــوط ب 1 . ایــن مصوب
ــت  ــظ فهرس ــط و حف ــت، ضب ــه، ثب ــور تهی ــه مأم ــب وظیف ــه حس ــان ک ــئوالن و کارکن ــک از مس ــت و هری ــه اس ــده، محرمان ــن ش ــل آن تعیی ذی
دارایی هــای افــراد مشــمول یــا اســناد و اطالعــات مرتبــط بــا آن هســتند یــا برحســب وظیفــه اســناد مذکــور در اختیارشــان قــرار می گیــرد، اگــر 
عالمــا عامــدا مرتکــب افشــا یــا انتشــار مندرجــات ایــن اســناد شــوند یــا خــارج از حــدود وظایــف اداری، آنهــا را در اختیــار دیگــران قــرار دهنــد 
ــه یکــی از مجازات هــای درجــه شــش مقــرر در مــاده 19 قانــون مجــازات اســالمی  ــه هــر نحــوی دیگــران را از مفــاد آنهــا مطلــع کننــد، ب یــا ب

مصــوب 1392 محکــوم خواهنــد شــد.
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ــد.  ــه کن ــا را ارائ ــن گزارش ه ــدارک و مســتندات خــالف ای ــه م ــی داده می شــود ک ــت زمان ــک مهل او ی
لــذا بــه دلیــل پیامدهــای سیاســی، اجتماعــی، رســانه ای و قضایــی اســت کــه افــراد در زمــان تکمیــل اظهارنامه هــا 
ــده دچــار مشــکل نشــوند. مجمــوع  ــا در آین ــد ت ــد اطالعــات درخواســتی را دقیــق و کامــل ذکــر کنن ســعی می کنن
ــاد  ــاد و ایج ــا فس ــه ب ــتای مقابل ــه در راس ــت ک ــوده اس ــی ب ــن اقدامات ــی از مهم تری ــد یک ــن فراین ای
ــه در  ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــر ص ــه اخی ــاًً دو ده ــی تقریب ــتان ط ــالمت اداری در گرجس ــفافیت و س ش
اجــرای موثرتــر اصــل 1٤2 قانــون اساســی، مقابلــه بــا مفاســد اقتصــادی در ســطوح مختلــف و افزایــش 
اعتمــاد عمومــی در رونــد مقابلــه بــا مفاســد اقتصــادی می توانــد مــورد اســتفاده کشــورمان قــرار گیــرد. 

6- فرهنگ سازی در زمینه تفاوت متهم با مجرم و امکان و حق برائت متهمین 

ــا مفســاد اقتصــادی همــواره  ــه ب ــه مقابل یکــی از مشــکالت و چالش هــای بســیار مهمــی کــه در کشــورمان در زمین
وجــود داشــته اســت، عــدم تفکیــک میــان متهــم بــا مجــرم و امــکان و حــق برائــت متهمیــن در ســطح رســانه ای و 
افــکار عمومــی اســت و همیــن امــر یکــی از موانــع و عوامــل مهــم عــدم اعــالم رســانه ای نــام متخلفیــن در زمــان 
بازداشــت و فراینــد دادرســی بــه شــمار مــی رود. متاســفانه در فضــای رســانه ای و افــکار عمومــی کشــورمان 
ایــن تلقــی و بــاور نادرســت شــکل گرفتــه اســت کــه هــر هــر فــردی کــه بازداشــت می شــود، مجــرم 
اســت و دســتگاه قضایــی موظــف بــه مجــازات آن اســت و درصورتــی کــه فــرد مجــازات نشــود و بــه 
ــی در  ــه سازشــکاری، عقب نشــینی و حت ــی متهــم ب ــه شــود، دســتگاه قضای ــات تبرئ ــی از اتهام عبارت

ــود.  ــن می ش ــا متخلفی ــکاری ب ــد و هم ــواردی زد و بن م
ــا  ــه مفاســد اقتصــادی، محدودیت هــای گذشــته در رابطــه ب ــد رســیدگی ب ــد خوشــبختانه در روندهــای جدی هرچن
اعــالم نــام کامــل اســامی افــراد و انتشــار چهــره کامــل آن هــا برداشــته اســت، امــا تــداوم و تقویــت ایــن رونــد نیازمنــد 
کار جــدی و مســتمر در حــوزه رســانه ای و فرهنگــی در زمینــه تفــاوت قائــل شــدن بیــن متهــم بــا مجــرم و امــکان و  
بــه رســمیت شــناخته شــدن حــق برائــت متهمیــن در افــکار عمومــی اســت. تجربــه موفــق گرجســتان در زمینــه 
ــی  ــوازات برگــزاری علن ــه م ــه ب ــت اســت ک ــن واقعی ــای ای ــر گوی ــا فســاد در 15 ســال اخی ــه ب مقابل
دادگاه هــای مفاســد اقتصــادی کوشــش مــداوم و فراگیــری نیــز در ســطح افــکار عمومــی در ایــن رابطــه 
ــز شــده  ــه نی ــوان بخشــی از فرهنــگ عمومــی نهادین ــه عن ــوان گفــت ب ــه اســت و می ت صــورت گرفت
اســت. در ایــن راســتا، جامعــه پذیرفتــه اســت کــه هــر فــرد و مقامــی کــه بــه اتهــام فســاد مالــی از ســوی دادســتان 
احضــار شــده اســت و یــا از ســوی قاضــی در حــال محاکمــه اســت، مجــرم نیســت و تنهــا در مرحلــه اتهــام و بررســی 
مــوارد اتهامــی قــرار دارد کــه احتمــال دارد بــه صــدور حکــم یــا تبرئــه آن فــرد منتهــی شــود. لــذا در صــورت تبرئــه 
فــرد از مــوارد اتهامــی، نظــام قضایــی و دادســتان و قاضــی پرونــده متهــم بــه سازشــکاری، عقب نشــینی و یــا زد و بنــد 
نمی شــود و ایــن حــق اجتماعــی و حقوقــی نیــز بــرای فــرد تبرئــه شــده محفــوظ اســت تــا بــه عنــوان یــک شــهروند 
ــز برعهــده  ــی دیگــری را نی ــل، مســئولیت های دولت ــه دهــد و در صــورت تمای ــه زندگــی عــادی خــود ادام ــادی ب ع

گیــرد. 
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7- پرهیز از عملکرد جزیره ای: ضرورت ادغام خدمات حقوقی و انتظامی در دولت یکپارچه 
الکترونیک

ــت  ــعه دول ــه توس ــی را در زمین ــدد و مثبت ــات متع ــه اقدام ــوه قضائی ــی و ق ــروی انتظام ــر، نی ــال های اخی ــی س ط
ــه  ــته اند ک ــی برداش ــی و قضای ــور انتظام ــرای ام ــهروندان ب ــتقیم ش ــه مس ــش مراجع ــا کاه ــذف و ی ــک و ح الکترونی
ــر خدمــات الکترونیــک قضایــی از بارزتریــن کوشــش هــای صــورت  تاســیس و گســترش مراکــز پلیــس 10+ و دفات
گرفتــه در ایــن زمینــه بــه شــمار مــی رود. بــا ایــن وجــود، تجربــه کشــورهایی ماننــد گرجســتان گویــای ایــن 
واقعیــت اســت کــه بــرای تحقــق کامــل دولــت الکترونیــک، حــذف کامــل واســطه ها و تســهیل امــور 
ــروی  ــه نی ــی از جمل ــف دولت ــات نهادهــای مختل ــه تمرکزســازی خدم ــاز ب ــرای شــهروندان، نی اداری ب
انتظامــی و قــوه قضائیــه در چهارچــوب دولــت یکپارچــه الکترونیــک و نظــام پنجــره واحــد اســت و لــذا 
همــان طــور کــه در بخــش بعــدی )تشــریح تــاالر خدمــات عمومــی گرجســتان( اشــاره شــده اســت، 
ادغــام و یکپارچه ســازی مراکــز پلیــس 10+ و دفاتــر خدمــات الکترونیــک قضایــی در دفاتــر پیشــخوان 
خدمــات دولتــی از جملــه ضروریاتــی اســت کــه در رونــد کالن سیاســتگذاری اداری کشــور بایــد مــورد 

توجــه قــرار گیــرد. 

8- گسترش روند نصب میکروفن و دوربین در لباس و خودوری نیروهای پلیس 

ــس  ــه پلی ــورد توج ــس م ــای پلی ــودوری نیروه ــاس و خ ــن در لب ــن و دوربی ــب میکروف ــر، نص ــال های اخی ــی س ط
 BWV پیشــگیری نیــروی انتظامــی کشــورمان قــرار گرفتــه اســت. در ایــن راســتا، دوربیــن پوشــیدنی کــه بــه اختصــار
نامیــده می شــود و وســیله دیجیتــال قابــل حمــل بــرای ضبــط ویدئــو و صداســت کــه قابلیــت عکس بــرداری نیــز دارد، 
بــر روی لبــاس مامــوران پلیــس نصــب می شــوند و قابلیــت ضبــط تصاویــر در حیــن اجــرای ماموریــت را نیــز دارنــد. 
تجربــه موفــق گرجســتان نشــان می دهــد کــه ایــن اقــدام تــا چــه میــزان می  توانــد در رونــد اصــالح 
رفتــار مامــوران، امــکان کنتــرل و نظــارت مــداوم و غیــر محســوس و نیــز کاهــش ســطح فســاد، رانــت 
و رشــوه موثــر باشــد. لــذا در رونــد نصــب میکروفــن و دوربیــن در لبــاس و خــودوری نیروهــای پلیــس 
کشــورمان کــه اقدامــی بســیار ارزشــمند اســت، بهره گیــری از تجربیــات عملــی، فنــی و نــرم افــزاری 
پلیــس گرجســتان می توانــد انعقــاد موافقتنامــه انتقــال تجربیــات بیــن بخش هــای قضایــی و انتظامــی 
ایــران و گرجســتان بــه ویــژه در رابطــه بــا پلیــس پیشــگیری نیــروی انتظامــی کشــورمان مــورد توجــه 

قــرار گیــرد. 

9- سازماندهی و اعزام تیم های مخفی  کنترل و بازرسی در بخش های انتظامی و قضایی 

 تجربــه گرجســتان در ســازماندهی و اعــزام تیم هــای مخفــی  کنتــرل و بازرســی بســیار شــایان توجــه اســت و همــواره 
ایــن نگرانــی و دغدغــه بــرای کارکنــان و مامــوران وجــود دارد کــه فــرد متخلــف و یــا پیشــنهاد دهنــده رشــوه می توانــد 
یــک شــهروند عــادی و حتــی گردشــگر خارجــی نباشــد و امــکان و احتمــال ایــن وجــود دارد کــه در معــرض امتحــان 
و کنتــرل یکــی از تیم هــای مخفــی قــرار دارد. لــذا از ایــن تجربــه کــه در مقاطعــی در برخــی از نهادهــای کشــورمان 
ــی و انتظامــی داخــل کشــور  ــوان در بخش هــای قضای ــر و وســیع تر می ت ــه صــورت موثرت ــه اجــرا درآمــده اســت ب ب
ــه منظــور  ــه ب ــق گرجســتان اســت ک ــه موف ــن تجرب ــه ای ــه بســیار مهــم، توجــه ب اســتفاده نمــود. نکت
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ــا و  ــا نیروه ــی ب ــای مخف ــن تیم ه ــی بی ــد احتمال ــی و زد و بن ــای مخف ــایی تیم ه ــری از شناس جلوگی
ماموریــن پلیــس، محــل ماموریــت و اعــزام ایــن تیم هــا و نیــز اعضــای آن بــه صــورت مــداوم تغییــر 
می کنــد تــا  از یــک رونــد ثابــت و قابــل پیش ینــی خــارج شــود و بتوانــد اثــرات کنترلــی و غافلگیــری 

خــود را حفــظ نمایــد. 

فصل چهارم: تجربیات اصالحات در خدمات اداری و عمومی  
بــا توجــه بــه مباحثــی کــه در ایــن پژوهــش در رابطــه بــا اصالحــات در بخش هــای اداری و خدمــات عمومی گرجســتان 
بــا تمرکــز بــر ایجــاد و تقویــت دولــت الکترونیــک و نظــام متمرکــز خدمــات عمومــی )نظــام پنجــره واحــد( مطــرح 
ــرداری بهینــه و عملــی از تجربیــات  ــه داخــل کشــور و بهره ب ــات ب ــرای انتقــال ایــن تجری ــر ب شــد، پیشــنهادهای زی

موفــق گرجســتان می توانــد در زمینــه خدمــات اداری و عمومــی مــورد توجــه قــرار گیــرد:

1- انعقاد یادداشت تفاهم همکاری بین ایران و گرجستان در حوزه دولت الکترونیک 

ــاوری  ــردی فن ــعه کارب ــرح توس ــاس ط ــی اداری و براس ــورای عال ــه ش ــان مصوب ــک از زم ــت الکترونی ــوع دول موض
اطالعــات )تکفــا( در 15 تیرمــاه ســال 1381 تــا کنــون همــواره مــورد توجــه دولت هــای مختلــف در کشــورمان بــوده 
ــد  ــک تاکی ــت الکترونی ــت و گســترش دول ــر تقوی ــز ب ــران نی ــه ششــم توســعه جمهــوري اســالمي ای اســت. در برنام
شــد و بــا تشــکیل شــورای عالــی فضــای مجــازی، ایــن موضــوع از ســوی دولــت آقــای دکتــر روحانــی مــورد توجــه 
خاصــی قــرار گرفــت کــه در ایــن راســتا تحقــق طــرح »ایــران الکترونیــک« از جملــه مهم تریــن اولویت هــای وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــه شــمار مــی رود. طبــق گــزارش ســال 2017 ســازمان ملــل متحــد دربــاره وضعیــت 
توســعه دولــت الکترونیــک، ایــران رتبــه 106 را بیــن 193 کشــور کســب کــرده اســت کــه حاکــی از ایــن اســت کــه در 
ســال اول اجــرای برنامــه ششــم توســعه، جمهــوری اســالمی ایــران رشــد 20 رتبــه ای را در توســعه دولــت الکترونیــک 
ــت  ــه کــرده کــه حاصــل مجموعــه اقدامــات در حوزه هــای زیرســاختی و مشــارکت عمومــی در اســتفاده از دول تجرب

الکترونیــک اســت.
 بــا ایــن وجــود، عــدم همراهــی و مشــارکت کلیــه دســتگاه ها و نهادهــا بــه دولــت الکترونیــک و تحقــق کامــل و 
عملــی شــبکه یکپارچــه اطالعــات ملــی، از جملــه چالش هــای مهــم ایــن امــر بــه شــمار مــی رود. بــه همیــن دلیــل، 
تجربــه موفــق کشــورهایی ماننــد گرجســتان در زمینــه تحقــق دولــت الکترونیــک می توانــد بــه عنــوان یــک تجربــه 
ــداف  ــق اه ــد تحق ــود و تســریع در رون ــای موج ــا و چالش ه ــاط ضعف ه ــودن نق ــرف نم ــرای برط ــق ب ــی و موف عمل
دولــت الکترونیــک می توانــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. در ایــن راســتا، انعقــاد یــک یادداشــت تفاهــم همــکاری بیــن 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و دو بخــش اصلــی متولــی دولــت الکترونیــک در گرجســتان یعنــی کمیســیون 
ــتری(  ــر وزارت دادگس ــر نظ ــات )زی ــادالت اطالع ــس تب ــت وزیری( و آژان ــر نخس ــک )زیرنظ ــت الکترونی ــی دول دولت
ــم فنــی و  ــا اعــزام یــک تی ــا در چهارچــوب آن ب ــرد ت ــرار گی ــد مــورد توجــه ق ــی اســت کــه می توان ــه اقدامات از جمل
کارشناســی زمینــه انتقــال تجربیــات موفــق ایــن کشــور در ســه شــاخص اصلــی توســعه دولــت الکترونیکــی یعنــی 

ــع انســانی« فراهــم شــود.  ــاوری اطالعــات« و »مناب ــن«، »زیرســاخت های فن ــا آنالی ــات برخــط ی »خدم
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2- بهره گیری از تجربه کارت های شناسایی الکترونیکی گرجستان

 طــی ســال های اخیــر، ســازمان ثبــت احــوال کشــور اقــدام بــه جایگزینــی کارت هوشــمند ملــی بــا کارت هــای ملــی 
ــی  ــر فعال ــان غی ــی همچن ــی کارت هوشــمند مل ــن وجــود، حافظــه الکترونیکــی و دیجیتال ــا ای ــرده اســت. ب ــی ک قبل
اســت؛ هرچنــد ایــن ســازمان در راســتای طرح هــای بلندمــدت و تحقــق اهــداف دولــت الکترونیــک درصــدد ارتقــای 
خدمــات کارت هوشــمند ملــی اســت. از آنجــا کــه کارت هــای شناســایی الکترونیکــی از جملــه ضرورت هــا و الزامــات 
ــد  ــه می توان ــن زمین ــت گرجســتان در ای ــق دول ــه موف ــک محســوب می شــود، تجرب ــت الکترونی ــن دول مهــم و بنیادی
مــورد بهره بــرداری کارشناســان و مدیــران ســازمان ثبــت احــوال کشــور و نیــز وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات            

قــرار گیــرد. 

3- بهره برداری سازمان پدافند غیرعامل از تجربیات گرجستان در امنیت سایبری و امنیت شبکه 
اطالعات    

ــت الکترونیــک و شــبکه یکپارچــه اطالعــات، در حــوزه امنیــت ســایبری  ــه مــوازات تقویــت دول ــت گرجســتان ب دول
ــه مــوازات حفــظ و حراســت از  ــری را صــورت داده اســت کــه ایــن امــر ب و امنیــت شــبکه اطالعــات، اقدامــات موث
ــی  ــالت الکترونیک ــرقت ها و حم ــل س ــهروندان در مقاب ــخصی ش ــات ش ــز اطالع ــی و نی ــی و دولت ــات حاکمیت اطالع
)هکرهــا( از داخــل و خــارج از کشــور، نقــش بســیار مهمــی نیــز در تقویــت اعتمــاد عمومــی بــه تجربــه نظــام اداری 
ــه  ــه ب ــی اســت ک ــه موضوعات ــز از جمل ــر نی ــن ام ــذا ای ــن کشــور داشــته اســت. ل ــک در ای ــت الکترونی ــن و دول نوی
صــورت مشــخص می توانــد بــه عنــوان مبنایــی بــرای همــکاری و تبــادل اطالعــات و تجربــه میــان ســازمان پداففنــد 
غیــر عامــل بــا دو بخــش اصلــی متولــی دولــت الکترونیــک در گرجســتان یعنــی کمیســیون دولتــی دولــت الکترونیــک 

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق ــر نظــر وزارت دادگســتری( م ــادالت اطالعــات )زی ــس تب )زیرنظــر نخســت وزیری( و آژان

4- اجرای تجربه آزمایشی )پایلوت( تاسیس تاالر خدمات عمومی: نظام پنجره واحد 

بــدون تردیــد یکــی از مهم تریــن و ارزشــمندترین تجربیــات گرجســتان در زمینــه مقابلــه بــا فســاد و ایجــاد شــفافینت 
اداری، تاســیس تــاالر خدمــات عمومــی اســت. طــی یــک گذشــته و در راســتای تحقــق اهــداف دولــت الکترویــک، 
دفتــر پیشــخوان خدمــات دولــت و بخــش عمومــی و غیــر دولتــی بــرای ارائــه خدمــات اداری تاســیس شــد و در حــال 
حاضــر هــزاران دفتــر پیشــخوان در نقــاط مختلــف کشــور فعــال هســتند. امــور بیمــه ای، امــور ســجلی و ثبــت احــوال 
و گواهینامــه و تخلفــات رانندگــی و گذرنامــه، شــارژ کارت هــای مختلــف اعتبــاری و کارت هــای دانشــجویی، فــروش 
بلیــت اتوبوس هــای بیــن شــهری، پرداخــت الکترونیکــی قبــوض، امــور مربــوط بــه اســقاط خــودرو، خدمــات گمرکــی، 
پســت بانک، خدمــات مخابراتــی و… از جملــه خدمــات قابــل عرضــه در دفاتــر پیشــخوان خدمــات دولــت بــه شــمار 

می رونــد. 
بــه مــوازات دفاتــر پیشــخوان خدمــات دولــت، مراکــز دیگــری نیــز ماننــد دفاتــر پلیــس بــه اضافــه 
10، دفاتــر الکترونیــک شــهر و دفاتــر خدمــات بیمــه تامیــن اجتماعــی تاســیس شــدند کــه بــه موجــب 
قانــون و در راســتای یکپارچه ســازی بایــد دفاتــر پیشــخوان خدمــات دولــت ادغــام شــوند کــه ایــن 
امــر تاکنــون روی نــداده اســت. تجربــه موفــق کشــورهایی ماننــد گرجســتان بــه روشــنی گویــای ایــن 
واقعیــت اســت کــه تمرکــز خدمــات اداری در چهارچــوب نظــام پنجــره واحــد از جملــه الزامــات مهــم 
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تحقــق دولــت الکترونیــک اســت و بــا ارائــه خدمــات بــه صــورت جزیــره ای و پراکنــده نمی تــوان بــه 
ــوع  ــش از 400 ن ــی گرجســتان بی ــات عموم ــت. چنانچــه اشــاره شــد در تاالرهــای خدم ــت یاف ــدف دس ــن ه ای
ــوزش و  ــس، آم ــوال، پلی ــت اح ــالک و ثب ــت ام ــر دادگســتری، ثب ــه نظی ــف از جمل ــای مختل ــات اداری از نهاده خدم
پــرورش، دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عالــی و شــهرداری بــه یــک ســاختمان اداری منتقــل شــده اســت کــه نقــش 
بســیار مهــم و تاثیرگــذاری در تســهیل امــور اداری شــهروندان، کاهــش حجــم رفــت و آمــد درون شــهری و حتــی بیــن 
شــهری، کاهــش مصــرف ســوخت و در نتیجــه افزایــش آرامــش روحــی و روانــی جامعــه و رضایتمنــدی شــهروندان از 

دولــت و حاکمیــت گرجســتان در یــک دهــه گذشــته داشــته اســت.
ــات  ــوان خدم ــر پیش خ ــن دفت ــکاری بی ــم هم ــت تفاه ــا یاداش ــرارداد ی ــک ق ــاد ی ــا انعق ــذا ب  ل
ــتای  ــوان در راس ــتان می ت ــی در گرجس ــات عموم ــای خدم ــت تاالره ــا مدیری ــت ب ــک دول الکترونی
ــود.  ــدام نم ــات اداری اق ــز خدام ــام متمرک ــه نظ ــور در زمین ــن کش ــات ای ــال تجربی ــرداری و انتق الگوب
ــات  ــای خدم ــت تاالره ــیس و مدیری ــه تاس ــتان در زمین ــق گرجس ــوی موف ــرداری از الگ ــا الگوب ب
ــی  ــرح آزمایش ــتان ها، ط ــی از شهرس ــا یک ــران ی ــه ته ــق 22 گان ــی از مناط ــوان در یک ــی، می ت عموم
و پایلــوت تاســیس تــاالر خدمــات عمومــی را بــه مــورد اجــرا گذاشــت کــه الزمــه آن اختصــاص یــک 
ســاختمان و فضــای فیزیکــی بــزرگ و مناســب و ادغــام فرایندهــای الکترونیکــی موجــود یعنــی دفتــر 
پیشــخوان خدمــات دولــت بــا دفاتــر پلیــس بــه اضافــه 10، دفاتــر الکترونیــک شــهر و دفاتــر خدمــات 
بیمــه تامیــن اجتماعــی اســت. بدیهــی اســت کــه در صــورت موفقیــت طــرح آزمایشــی و پایلــوت و بــا 
ــه گســترش آن در سراســر کشــور اقــدام نمــود؛  شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت می تــوان نســبت ب
بــه گونــه ای کــه هــر یــک از مناطــق 22 گانــه تهــران، مناطــق کالن شــهرهایی ماننــد تبریــز، مشــهد، 
ــی برخــوردار  ــات عموم ــاالر خدم ــک ت ــز شهرســتان ها از ی ــک از مراک ــز هــر ی اصفهــان و اهــواز و نی

شــوند. 

 5- ضرورت عبور از فضاهای محدود اداری به ساختمان های اداری وسیع با معماری شاخص 

عمــده دفاتــر پیشــخوان دولــت، پلیــس بــه اضافــه 10 و ســایر مراکــز ارائــه دهنــده خدمــات اداری در فضــای فیزیکــی 
بســیار محــدودی ســازمان دهــی شــده اند کــه ایــن امــر از جملــه دالیــل مهــم ناکارآمــدی و نارضایتــی از عملکــرد 
ــره ای و حرکــت  ــده و جزی ــز پراکن ــن مراک ــه ادغــام ای ــی ک ــه شــمار مــی رود. در صورت ایــن مجموعه هــا ب
بــه ســمت یــک مجموعــه فراگیــر و متمرکــز خدمــات اداری و الکترونیکــی مــد نظــر اســت، ضــرورت 
دارد در رابطــه بــا فضــای فیزیکــی و معمــاری آن تجدیدنظــر اساســی صــورت گیــرد. در ایــن راســتا، 
نکتــه بســیار مهــم، توجــه بــه معمــاری مــدرن، طراحــی جــذاب و فضــای فیزیکــی مناســب و وســیع 
ــوان دیگــری( اســت. نفــس معمــاری متفــاوت  ــا هــر عن ــاالر خدمــات عمومــی )ی در ســاختمان های ت
ــه ای  ــه گون ــوان ب ــتا می ت ــن راس ــد. در ای ــور باش ــام اداری کش ــول در نظ ــر و تح ــاد تغیی ــد نم می توان
ــی،  ــات دولت ــخوان خدم ــر پیش ــا دفات ــی ی ــات عموم ــاالر خدم ــاختمان ت ــه س ــرد ک ــتگذاری ک سیاس
ســاختمان شــاخص و متمایــز هــر منطقــه از کالن شــهرها و مراکــز شهرســتان ها باشــد. تعریــف یــک 
ــه ایــن ســاختمان و ارائــه خدمــات  ســاختمان وســیع و بــزرگ می توانــد زمینــه انتقــال خدمــات نهادهــای مختلــف ب

اداری بــه صــورت گســترده و در فاصلــه زمانــی بســیار کوتــاه را فراهــم کنــد.   
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6- استقرار دستگاه های خودکار عکس بیومتریک در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

اقــدام دولــت گرجســتان در اســتقرار دســتگاه های خــودکار عکــس بیومتریــک در بخــش ورودی تــاالر خدمــات عمومــی 
)بخــش ســلف ســرویس( کــه روزانــه مــورد اســتفاده بســیاری از مراجعه کننــدگان قــرار می گیــرد، از جملــه تجربیــات 
جالــب و مفیــدی اســت کــه می توانــد در دفاتــر پیشــخوان خدمــات دولــت مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. تهیــه رایــگان 
و ســریع یــک عکــس اســتاندارد بــا کیفیــت مطلــوب و مــورد تاییــد بــرای اســتفاده های مختلــف از کارت هــای ملــی و 
شناســایی، شناســنامه، گواهینامــه، دفترچه هــای بیمــه و... می توانــد بــه تســریع و تســهیل رونــد ارائــه خدمــات دولــت 
الکترویــک کمــک شــایانی نمایــد و در واقــع مقدمــه ای بــرای انجــام مراحــل بعــدی امــور اداری شــهروندان و مراجعــه 

کننــدگان باشــد.     

7- استقرار دستگاه های پنوماتیک )کاهش و حذف ارتباط مستقیم و فیزیکی( 

 بیــش از چنــد دهــه از اختــراع و کاربــرد دســتگاه های پنوماتیــک )لوله هــای انتقــال و هــوای فشــرده( بــرای انتقــال 
ــاوری  ــن فن ــز از ای ــتان نی ــت گرجس ــذرد و دول ــرفته می گ ــورهای پیش ــاختارهای اداری کش ــناد در س ــدارک و اس م
ــوده  ــتفاده نم ــترده ای اس ــورت گس ــه ص ــی ب ــات عموم ــای خدم ــژه در تاالره ــه وی ــدرن ب ــام اداری م ــعه نظ در توس
اســت. از ایــن رو، در راســتای تقویــت دولــت الکترونیــک و  کاهــش و حــذف ارتبــاط مســتقیم و فیزیکــی 
ــتگاه های  ــتقرار دس ــئولین، اس ــران و مس ــا مدی ــا ب ــز اپراتوره ــان و نی ــا کارکن ــدگان ب مراجعه کنن
پنوماتیــک از جملــه اقدامــات ضــروری اســت کــه کاهــش شــایان توجــه واســطه ها، امضاهــای طالیــی، 
ــا و ســطوح  ــی کشــور در بخش ه ــت، فســاد و رشــوه در نظــام اداری و مدیریت ــا و شــبکه ران توصیه ه

مختلــف را بــه دنبــال خواهــد داشــت. 

8- توجه نظام متمرکز خدمات اداری بر صنعت گردشگری و جذب سرمایه گذاری خارجی 

تجربــه موفــق و ارزشــمند گرجســتان در ایجــاد و توســعه تاالرهــای خدمــات عمومــی گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه 
نــگاه آن هــا تنهــا متوجــه داخــل کشــور و ارائــه خدمــات بــه شــهروندان ایــن کشــور نبــوده اســت. بلکــه یــک نــگاه 
بیرونــی و بین المللــی را نیــز مدنظــر قــرار دادنــد و چنانچــه اشــاره شــد بــا اســتخدام نیروهــای جــوان، تحصیل کــرده، 
ــرکت،  ــا دو روزه ش ــک ی ــت ی ــوازات ثب ــه م ــی ب ــای اجتماع ــادی آداب و رفتاره ــی و مب ــان انگلیس ــه زب ــلط ب مس
انتقــال مالکیــت، اجــاره ملــک، خریــد زمیــن، صــدور بیمه نامــه مســافرتی، صــدور ویــزا و گذرنامــه و مــواردی از ایــن 
دســت توانســتند تاالرهــای خدمــات عمومــی را بــه صــورت نظام منــد و هدفمنــدی در خدمــت صنعــت گردشــگری و 
ســرمایه گذاران خارجــی در بیاورنــد. لــذا در هــر نــوع سیاســتگذاری کالن در داخــل کشــور در زمینــه ایجــاد 
نظــام متمرکــز اداری از جملــه ادغــام دفاتــر مختلــف در دفتــر پیشــخوان دولــت بایــد بــه ایــن مهــم 
و ضــرورت توجــه ویــژه ای صــورت گیــرد و بــدون ایجــاد تشــکیالت مــوازی و هزینــه، نظــام متمرکــز 
ــذب  ــگری و ج ــت گردش ــمت صنع ــه س ــی ب ــیوه مدیرت ــانی و ش ــع انس ــر مناب ــات اداری را از نظ خدم

ــود.  ــت نم ــوق داد و هدای ــور س ــر کش ــی در سراس ــرمایه گذاری خارج س
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سخن پایانی: جمع بندی و نتیجه گیری  
امــروزه فســاد اقتصــادی و عــدم شــفافیت و کارآمــدی الزم در نظــام اداری کشــور بــه عنــوان یــک واقعیــت پذیرفتــه 
ــه یکــی  شــده اســت و طــی ســال های اخیــر بخش هــای مختلــف نظــام نیــز درصــدد حــل ایــن مشــکل و پاســخ ب
از جدی تریــن مطالبــات مردمــی برآمــده اســت. در بســیاری از حوزه هــا گام هــای موثــری برداشــته شــده اســت؛ امــا 
بــه دلیــل عــدم انســجام و یکپارچگــی در حــوزه سیاســتگذاری و اجرایــی هنــوز بــه نقطــه مطلوبــی نرســیده اســت. بــه 
ــر  ــر پیشــخوان خدمــات دولتــی، پلیــس + 10 و دفات ــال، گســترش نظــام اتوماســیون اداری، تشــکیل دفات ــوان مث عن
ــام اداری  ــر در نظ ــال های اخی ــی س ــه ط ــت ک ــوده اس ــری ب ــات موث ــه اقدام ــی از جمل ــی قضای ــات الکترونیک خدم
کشــورمان بــا هــدف کاهــش فرایندهــای بوروکراســی، حــذف واســطه ها و بــه تبــع آن کاهــش ســطح فســاد، رانــت 
و رشــوه صــورت گرفتــه اســت. امــا بــه دلیــل عملکــرد جزیــره ای و عــدم تحقــق دولــت یکپارچــه الکترونیــک، هنــوز 

منافــذی وجــود دارد کــه زمینــه ســوء اســتفاده برخــی از افــراد را فراهــم می کنــد. 
ــا فســاد  ــه ب ــات مقابل ــن تجربی ــا هــدف مطالعــه و بررســی یکــی از موفق تریــن و جدیدتری ــز ب   ایــن پژوهــش نی
اقتصــادی و ایجــاد شــفافیت و ســالمت اداری در جهــان در کشــور گرجســتان برآمــده اســت کــه از جنبه هــای مختلــف 
ــی، متمرکــز و دســتوری  ــذار از اقتصــاد دولت ــد گ ــی، پیوندهــای فرهنگــی و تاریخــی و رون ــت جغرافیای ــه قراب از جمل
ــا کشــورهای  ــرای کشــورمان در مقایســه ب ــه بیشــتری ب ــرداری و انتقــال تجرب ــازار آزاد از قبلیــت الگوب ــه اقتصــاد ب ب
اروپایــی و شــرق دور برخــوردار اســت. هرچنــد بدیهــی اســت کــه بــه دلیــل تفاوت هــای قابــل توجــه در جمعیــت و 
وســعت ایــران و گرجســتان، ســاختار سیاســی مذهبــی ایــران و ســکوالر گرجســتان، ســاختار اقتصــادی رانتیــر متکــی 
ــر خدمــات و مالیــات گرجســتان و نیــز تفــاوت در  ــر درآمدهــای نفــت و گاز ایــران و ســاختار غیــر رانتــی مبتنــی ب ب
جهــت گیــری هــای سیاســت خارجــی دو کشــور از جملــه سیاســت یــورو- آتالنتیکــی دولــت گرجســتان در الحــاق بــه 
اتحادیــه اروپــا و پیمــان ناتــو )پــس از وقــوع انقــالب گل رز در ســال 2003(، ایــن الگوبــرداری و انتقــال تجربــه »بــه 

صــورت نســبی« خواهــد بــود. 
 تجربــه موفــق گرجســتان در مقابلــه بــا فســاد فراگیــر دهــه 1990  در ایــن کشــور از ایــن جهــت قابــل ارزشــمند 
ــه  ــا فســاد ب ــه ب ــد مقابل ــن و عربســتان ســعودی، رون ــد فیلیپی و شــایان توجــه اســت کــه برخــالف کشــورهایی مانن
ورطــه خشــونت و پوپولیســم )عوام فریبــی( کشــیده نشــد و بــا ترکیبــی از اقدامــت ســلبی و ایجابــی از جملــه برکنــاری، 
ــالح  ــاد، اص ــا فس ــه ب ــورای مقابل ــکیل ش ــد، تش ــی فاس ــی و قضای ــی، انتظام ــات اجرای ــه مقام ــت و محاکم بازداش
ســاختارهای اقتصــادی و مدیریتــی، اصالحــات جــدی در بخش هــای قضایــی و انتظامــی و تحــول در نظــام اداری و 
خدمــات عمومــی، یــک رونــد منطقــی، علمــی و کارشناســی را از ســال 2003  تاکنــون طــی کــرده اســت و بــا وجــود 
ــه عنــوان طراحــان و  ــار رفتــن میخائیــل ساکشــویلی و تیــم سیاســی و اقتصــادی او از قــدرت در ســال 2013  )ب کن
ــا  ــه ب ــر رئیــس جمهــور و چندیــن نخســت وزیر، تغییــری در رویکــرد کالن مقابل ــا فســاد( و تغیی ــه ب پیشــگامان مقابل

فســاد اقتصــادی و ایجــاد ســالمت و شــفافیت در نظــام اداری ایــن کشــور ایجــاد نشــده اســت. 
 نکتــه بســیار مهــم، پیامدهــای عملــی و ملمــوس ایــن امــر در ســطح جامعــه، افزایــش رضایتمنــدی شــهروندان، 
رونــق و توســعه اقتصــادی، افزایــش اعتمــاد ســرمایه گذاران خارجــی بــه ویــژه نهادهایــی ماننــد اتحادیــه اروپــا، بانــک 
ــایان  ــعه اقتصــادی ش ــد و توس ــب رش ــه موج ــتان اســت ک ــه اقتصــاد گرجس ــول ب ــی پ ــدوق بین الملل ــی و صن جهان
توجــه ایــن کشــور طــی 15 ســال اخیــر شــده اســت و همیــن امــر بــه روشــنی گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه رابطــه 
معکوســی بیــن ســطح بــاالی مفاســد اقتصــادی، رانــت، رشــوه، اخــاذی و شــبکه های الگارشــی و مافیایــی بــا رشــد و 

توســعه اقتصــادی هــر کشــوری وجــود دارد. 
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ــد  ــور می توان ــادی و اداری کش ــتگذاری کالن اقتص ــه سیاس ــی از جمل ــای مختلف ــتان در حوزه ه ــات گرجس  تجربی
ــرد و در ســطح  ــرار گی ــی اداری ق ــژه شــورای اقتصــاد کشــور و شــورالی عال ــه وی ــه ب ــوای ســه گان مــورد اســتفاده ق
ــی )وزارت  ــور مالیات ــازمان ام ــازی و س ــازمان خصوصی س ــد س ــی مانن ــای مختلف ــتگاه ها و نهاده ــز دس ــی نی اجرای
اقتصــاد و دارایــی(، گمــرگ جمهــوری اســالمی ایــران، وزارت کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی، ســازمان برنامــه و بودجــه، 
نیــروی انتظامــی، قــوه قضائیــه و وزارت دادگســتری، ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور، ســازمان ثبــت احــوال 
ــژه در بخــش  ــه وی ــاوری اطالعــات ب ــی فضــای مجــازی، وزارت ارتباطــات و فن کشــور، صــدا و ســیما، شــورای عال
دولــت الکترونیــک، وزارت مســکن راه و شهرســازی و شــهرداری ها از امــکان انتقــال و بهره بــرداری از تجربیــات ایــن 
کشــورهای در حوزه هــای تخصصــی مربوطــه برخــوردار هســتند کــه در ایــن پژوهــش بــه برخــی از مــوارد آن اشــاره 

شــده اســت. 
ــی،  ــای سیاس ــد هماهنگی ه ــات نیازمن ــن تجربی ــر از ای ــر و عملیاتی ت ــدی دقیق ت ــه بهره من ــت ک ــی اس  بدیه
اداری، قضایــی و امنیتــی بیــن مراکــز و نهادهــای مختلــف کشــورمان بــا دولــت گرجســتان، امضــای یادداشــت تفاهــم 
ــه  ــف کشــورمان ب ــز مختل ــا و مراک ــی و کارشناســی از ســوی نهاده ــای فن ــزام تیم ه ــای تخصصــی و اع همکاری ه
گرجســتان اســت تــا زمینــه انتقــال دقیــق، فنــی و عملیاتــی تجربیــات موفــق گرجســتان در زمینــه مقابلــه بــا فســاد و 

ــف کشــورمان فراهــم شــود.  ــه دســتگاه ها و نهادهــای مختل ایجــاد ســالمت و شــفافیت در نظــام اداری ب
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