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کژروی میا ج مد و ت مین م لی من ساار رس ا ه ک ساابر بی ن آزادا و
غیرمح فظ ک را ظراتشااا ن و عدم همک ری ب ب ده ی فسااا د میگردد.
الزام تی ک هر یک ب وب خود ب ارتق و توا مندی هر چ بهتر این راهبرد
میا ج مد.

واژگان کلیدی
فس د ،فس د سی سی ،رس  ،تجهیز رس ای ،راهبرد

 .1طرح مسئله

فســاد ب بط رور صان نوس ســیاســی قن ســاب طای بط قدمت جامعط بشــری دارد ب مصته هید دبره
صا صی در تاريخ سیا سی جهان نبوده ب اصت صان بط هید ک شور معینی هم ندارد .گرچط شکلی کط
فساد سیاسی بط صود گرفتط ،در رول تاريخ ب از يک جامعط بط جامعط ديگر تغییر يافتط است ،لیکن هم
در نظامهای حکومتی سلططرلب ب هم در نظامهای حکومتی دمکراتیک بیماری شايع بط شمار میقيد
کط افزايشهای چ شمگیر در بربز قن غالباً با تغییر ساصتار قدرت سیا سی ب اجتماعی مالزمط دارد .در
جهان کنونی نیز هید کشوری بلو با هر میزان ثربت ب قدرت ب سطح باالی پیشرفت ب بسط ب تکامل
دموکرا سی ب م شربعیت مردمی نمیتواند مدعی م صونیت از پیامدهای مصرب ف ساد سیا سی با شد.
پیامدهای مصرب ب زيانبار فساد حد ب مرز نمی شناسد .فساد سیاسی بیشتر از همط باعث کندی ربند
توسعط در همط جهات شده ب توانايی حاکمان را در ارايط صدمات مورد نیاز مردم کاهش میدهد ،ف ر را
گســترش داده ب از میزان اثربصشــی ب مشــربعیت حاکمیت میکاهد؛ امنیت ب ثبات جوامع را بط صطر
انداصتط ب ارزش های اصالقی ب دينی را مصدبش میســـازد ب در نهايت با تضـــعیا اعت اد مردم بط
توانايی ب اراده ســیاســی حاکمیت برای جلوگیری از زيادهرلبیها باعث قطع امید بط قيندهای بهتر در
سطح کالن جامعط صصوصاً نصبگان میگردد.
فلذا موضــوس فســاد ب توجط بط ماهیت ب راهکارهای م ابلط با قن دغدغط بســیاری از دبلتمردان،
م صلحان اجتماعی ب متفکران سیا سی در رول تاريخ ب شريت بوده ا ست .ک شور ايران ب نظامهای
سیاسی حاکم بر قن نیز تاکنون از اين قاعده مستثنی نبودهاند ب اثرات مصرب فساد سیاسی را بارها ب
بارها مشــاهده نمودهاند ب تالشهای متنوعی در جهت م ابلط با اين معضــل انجام دادهاند .بايد دقت
داشت کط اساساً فساد يک معضل ب قسیب يکپارچط ب متمرکز نیست کط بتوان قن را از رريق راه حل
ب راهبردی تک بعدی کنترل ب از میان بردا شت ،بلکط م ابلط باقعی با قن م ستلزم ا ستفاده از رهیافتی
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کالن نگر ،جامع ب چند بعدی اســت .اگر فرقيند مبارزه موثر ب منط ی با فســاد را شــامل تشــصیه
بیماری ب سپس پیشگیری ب درمان قن بدانیم عالبه بر اهمیت انجام مطالعات قسیب شناسانط ضربرت
تدبين سیاست ب راهبردهای منطبق بر شرايط داصلی ب بومی هر کشور کامالً قشکار صواهد بود.
از اين میان قن چط امربز با توجط بط ارزشهای باال ب ا سا سی ان الب ا سالمی ايران کط باکن شی
بر حکومت جريان فسـاد در عصـر پهلوی بر کشـور بوده اسـت ب باجد اهمیت ب اعتبار اسـت ،تدبين
راهبردهای علمی ،کالن ،کاربردی ب بومی در برصورد با اين پديده شــوم ب مصارره قفرين اســت .اين
يک باقعیت تاريصی ب م سلم ا ست کط جمهوری ا سالمی ايران بارث يک نظام سیا سی ،حاکمیتی ب
اداری کامالً ناکارقمد ب درافتاده بط بررط انواس ب اقســـام فســـاد بوده ب در کنار قن نیز عملکرد غلط ب
شرايط گريزناپذير سالهای پس از پیربزی ان الب ا سالمی ب غلبط نگاه تکنوکراتی ب سرمايطداری
بعضــی از دبلتهای پس از جنگ نیز بط پارهای از ابعاد اين قســیب دامن زده اســت ب بط هر ترتیب
حاکمیت اين نظام را در چهارهمین دهط حیاتش کط بط نوعی دهط تثبیت قن اســـت بیش از بیش
ن یازم ند برصورداری از مجمو عط راهبرد هايی نموده کط بتوا ند ريشـــط اين انحراا را در بد نط ن ظام
بصشــکاند ب زمینط کارقمدی هر چط بهتر قن را فراهم قبرد .ربیعی اســت ت رير حاضــر مجال پرداصت
جامع ب مانع بط اين دســت از راهکارها را ندارد ب صــرفاً بط يکی از اين برنامطها ب تدابیر تحت عنوان
راهبرد تجهیز ر سانطای صواهد پرداصت کط بط زعم بسیاری از صاحب نظران از پتانسیل بااليی جهت
م ابلط با پديده فساد ب بط رور بيژه نوس سیاسی قن برصوردار است ب میتواند در زبدبدن اين قسیب از
چهره نظام ب ان الب ن ش قابل توجهی بازی نمايد.
فر ضیط ا صلی اين نب شتط اين ا ست کط مردم قگاه از م سائل تاثیرگذار حکومتی نظارت ب کنترل
بهتری بر رفتار کارگزاران سیاسی صواهند داشت ب ارتکاب فساد دشوارتر صواهد شد ب رسانط در صدر
اين قگاه بصشی عمومی قرار دارد .برای اين مهم ابتدا مفهوم فساد سیاسی مورد هويت شناسی قرار
میگیرد ب در ادامط چهارچوب نظری م الط مبتنی بر علت شنا سی ف ساد سیا سی مورد تو ضیح صواهد
بود تا جايی کط چرايی تو سل بط راهبردی تحت عنوان تجهیز ر سانطای م شصه گردد .در ادامط ابل
اهمیت ب ضربت اين راهبرد ب سپس الزامات ا صلی قن کط ق سمت مهم اين ت رير ا ست بیان صواهد
شــد ب در نهايت جمعبندی مطالب ارائط صواهد گرديد .هدا اصــلی از اين ت رير توصــیا ب تشــريح
برنامطای است کط در صورت رعايت الزامات قن در نظام سیاسی ايران شاهد م ابلطی موثرتر ب کاراتر
با قسیب فساد سیاسی در نظام صواهیم بود .هم چنین اين ت رير تالش دارد تا در ايجاد ادبیات علمی
ب دان شگاهی در حوزه م ابلط با ف ساد سیا سی ب رفع ف رکاری موجود در اين حوزه حرکتی شاي ستط
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انجام دهد .برای رســیدن بط اين مهم ربش تح یق مورد اســتفاده در اين مطالعط ،ربش توصــیفی ب
تحلیلی اســـت همراه با توجط بيژه بط پژبهش ها ب پیمايشهای انجام شـــدهای منجر بط گردقبری
دادهها ب ارالعات الزم در اين صصون.
 .2مفهوم شناسی پژوهش و چهارچوب نظری آن

ارائط تعريفی تعمیم پذير ب غیر متناقض از فســاد ســیاســی ممکن نیســت ،چرا کط هر گونط تعريفی از
فساد سیاسی مفهومی از سیاست "غیر قلوده بط فساد" را مفربض میگیرد .چنین برداشتی متضمن
دابریهای هنجاری در مورد ماهیت ب باقعیت سیا ست ب تحريا بال وه قن میبا شد( .هیوبد،1381 ،
 )24با اين همط فساد سیاسی عمدتاً متوجط فعالیت بازيگران سیاسی در حوزه عمومی است بط همین
دلیل در مفهوم شنا سی اين مو ضوس ،برصی سصن از مفهومی تحت عنوان « سیا ستمداران تجارت
پیشــط» بر زبان قبردهاند ،يعنی گربهی از ســوداگران ســیاســی کط مفهوم میانجیگری ب باســططگری
سیاسی را در معنای سنتی قن با باسططگری در معامالت تجاری ب مالی کط عمدتاً غیرقانونی ب صالا
ضوابط دبلتی ب اداری میبا شند ادغام نموده ب در فعالیت اقت صادی ح ضور ب شراکتی م ست یم ب دائم
دارند( .رحمت الهی)121 ،1383 ،
اساساً فساد سیاسی در باالترين سطح اقتدار سیاسی صورت میپذيرد .اين شکل از فساد هنگامی
اتفاق میافتد کط بازيگران ا صلی عر صط سیا ست ،سیا ستمداران شاصه ب ت صمیمگیران سیاسی کط
برای تنظیم ،ايجاد ب اجرای قوانین از ررا مردم مکلا هســتند صودشــان فاســدند ب مرتکب انواس ب
اقسام رفتارهای مفسدانط در رول حیات سیاسی بحدت زمامداری شان می شوند( .ربیعی)35 ،1383 ،
بنابر اين تحلیل میتوان گفت :ف ساد سیا سی رفتار يک م ام ر سمی ب سیا سی (منتصب) ا ست کط از
بظايا ب اصتیارات ،ح وق ب تعهدات منحرا شــده اســت ب از م ام رســمی صود برای بهره برداری
شصصی سوء استفاده نموده است( .ذاکر صالحی )19 ،1388 ،بط تعبیر ديگر فساد سیاسی عبارت است
از سوء ا ستفاده از قدرت دبلتی باگذار شده بط بسیلط رهبران سیاسی برای کسب منافع ص صو صی ب
شصصی کط عمدتاً با هدا افزايش قدرت ب ثربت صورت میپذيرد .فساد سیاسی سلسلط گستردهای
از اعمال غیر قانونی ب جرايمی را شامل می شود کط رهبران سیا سی چط قبل ب بعد يا در حال انجام
صدمت دبلتی مرتکب میشوند کط اين تعريا مصتار اين ت رير نیز میباشد.
اما در حوزه علت شنا سی ف ساد سیا سی ادبیات نظری در اين ارتباط بیانگر اين باقعیت ا ست کط
علل فســادی ســیاســی را میتوان در دب ســطح عمده ،علل ســاصتاری يا نهادی ب علل اجتماعی ب
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فرهنگی رب ط بندی نمود .در حوزه علل اجتماعی ب فرهنگی میتوان بجود موارد ذيل را در بربز اين
پديده موثر دانست:
 ناقگاهی عمومی در صصون ماهیت فساد ،شیوههای ارتکاب ،اثرات مصرب قن ب شیوه پیشگیری بم ابلط موثر با اين پديده؛
 تبعیت کارگزاران سیاسی از عل طهای شصصی ،حزبی ب فامیلی بط جای رعايت ب ت ید ضوابط عینی؛ ف دان شفافیت اجتماعی الزم در رفتار سیاسی ب حاکمیتی دبلتمردان؛ بجود بحرانهای مشربعیت ب مشارکت اندک در بدنط حاکمیت ناشی از نبود پايگاه اجتماعی الزم؛ انحصارگرايی سیاسی بط معنای سیطره يک حزب يا ریا صاصی از نصبگان بر فرايندهای سیاسیب اقتصادی.
مطابق اين ديدگاه افزايش قگاهی عمومی نسبت بط هزينطهای کالن فساد برای توسعط اقتصادی
ب سیا سی ک شور ب شیوههای پی شگیری ب م ابلط با اين مع ضل ،بجود سازبکارهای ت سهیل کننده در
دســترســی قزاد بط ارالعات در همط عرصــطهای حاکمیتی ب اجتماعی ،قگاهی فعال جامعط از میزان
دارايی ب درقمدهای م سئولین ب میزان کمکهای سیا سی بط دبلتمردان ب احزاب ،ح ضور دائم ب موثر
رسانط ب اصحاب قن در عرصط م ابلط با فساد (کط دعو اين ت رير توصیا همین راهبرد ب برنامط است)
ب در کل بربد تمامی اعضــای يک جامعط بط عرصــط م ابلط با فســاد ب پیشبینی مکانیســمهای الزم
جهت کارقمدی اين حضــور امری الزم ب ضــربری اســت .صــد البتط اين بربد ب صواســت عمومی
میبايست مؤيدی تحت عنوان اراده سیاسی حاکمیت را نیز بط همراه صود داشتط باشد بط گونطای کط
با استمداد از بسیج شهربندان ب نصبگان مبارزه با فساد ب اقسام قن در صدر دستور کار سیاسی قرار
گیرد( .ابراهیم قبادی)9 - 10 ،1383 ،
 .3اهمیت و ضرورت راهبرد تجهیز رسانهای

در کشورهای برصوردار از نظام مردمی از رسانطهای گربهی بط عنوان قوه چهارم حاکمیت در کنار سط
قوه م ننط ،مجريط ب قضايیط ياد می شود کط اين تعبیر صود رساننده ارزش بیمثال اين پديده در جوامع
نوين بشـــری اســـت .مهمترين بظیفطای کط رســـانطها بر عهده دارند ،باال بردن قگاهیهای مردم ب
انعکاس ديدگاههای قنان است .رسانطها با توجط بط ن شی کط در برقراری ارتباط میان حاکمیت ب مردم
دارند میتوانند ن ش مهم ب بيژهای در مبارزه با پديده ف ساد ب بط بيژه ق سم ب شکل ف ساد سیا سی
بازی کنند .اين ن ش میتواند در قالب ايجاد پاسصگويی بیشتر ب با کیفیتتر از سوی م امات مسئول
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دبلتی ،تح یق ب تفحه در صصون علل موجده فساد ب راهبردها ،استراتژیها ب سیاست گذاریهای
کالن ب جزءنگر م ابلط با قن ب افشــای موارد پنهان فســاد ب همینطور باال بردن ســطح قگاهیهای
عمومی مردم در اين حوزه متجلی شود.
جامعط ب مردم قگاه از مســـائل کالن تاثیرگذار بر صود در موقعیتی قرار میگیرد ب انتظاراتی پیدا
میک ند کط از رريق قن ها میتوا ند بط کارگزاران حکومتی اين فشـــار را بارد ک ند تا ق نان همواره
استانداردهای اصالقی ب رفتاری کط بط دبری قنان از فساد میانجامد را حفظ ب رعايت کنند( .بهرهمند،
)55 :1388
در يک نگاه کلی ب مصتصر میتوان گفت کط عملکرد رسانطها از جهات ذيل برای مبارزه با فساد
مفید فايده صواهد بود:
● اف شای موارد ب م صاديق ف ساد در ر سانطها هزينطهای اجتماعی ب سیا سی قن را برای مرتکبین
افزايش میدهد؛
● گزارش فســاد در رســانطها بط شــکل نیربمندی مانع اعمال نفوذ نابحق ب غیرقانونی افراد صــاحب
منصب ب قدرت جهت مسکوت نگاه داشتن ب عدم پیگیری پربندههای فساد در مراجع ذی صالح
میشود؛
● رســـانطهای جمعی مســـت ل ب قزاد ابزار نیربمند برای قگاهی افکار عمومی از ربيدادهای جامعط ب
ارالس کافی ب بافی شهربندان از ماهیت باقعی ،ب پاکی ب ناپاکی قنان در ارتباط با رفتارهای فساد
قلود است؛
● جريان قزاد ارالعات ب صبرر سانی رفتارهای حاکمیتی از منظر ديدگاههای مصتلا سیا سی در يک
جامعط مردم ساالر ب دارای حق قزادی سبب می شود تا ر سوايیهای اقت صادی ب سیا سی م امات
سیاسی ب دبلتی همواره فاش شود؛
● رســانطها از رريق افزايش قگاهی عمومی ب بط دنبال قن همکاری ،معرفی ب همراهی با برنامطها ب
راهبردهای کالن حاکمیتی در برصورد با فســـاد زمینط افزايش اعتماد عمومی بط دبلت را در امر
مبارزه با فســـاد فراهم میکنند ب از اين رريق کمک قابل توجهی بط کاهش فســـاد مینمايند.
(صسربی)28 :1381 ،
 .4اصول و الزامات نه گانه ناظر بر راهبرد تجهیز رسانهای

اصول ب الزامات نط گانطای کط میتوانند موف یت ب اثرگذاری راهبرد تجهیز رسانطای را تضمین کنند
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ب بط نوعی پیش شـرطهای اصـلی موف یت ب کارقمدی در راهبرد تجهیز رسـانطای هسـتند بط قرار ب
شرح ذيل هستند:
 .1 - 4آزادی و استقالل رسانهای

با توجط بط ماهیت فساد سیاسی کط عمده مرتکبین قن ،بیش از قن کط از دادگاه ب صدبر حکم مجازات
بترسند ،نگران صدشطدار شدن اعتبار ،ب سرمايط اجتماعی صود ب هم حزبیهايشان هستند ،گزارشات ب
افشاگریهای سیاسی رسانطها در صصون م ولط فساد هر چند لزبماً بیطرفانط ب صحیح هم نباشد اما
در م ام عمل میتواند دبلتمردان زيادی را بط بيژه افراد متمايل بط ارتکاب فســـاد را از انجام قن
من صرا نمايد ب پی شگیری صوب ب موثری را در اين حوزه بط من صط ظهور ر ساند .اما اين اثرگذاری
مثبت صود منوط بط اين باقعیت است کط يکی از بنیادی ترين پیش شرطهای پرداصتن بط فساد يعنی
قزادی ب است الل رسانطها متح ق شود .در باقع مطالعات تجربی زيادی نشان میدهد کط همبستگی
منفی ب مت ابلی بین فســـاد ب قزادی ب اســـت الل رســـانطها بجود دارد( .گیوريان )9 :1391 ،قزادی ب
ا ست الل بی شتر ر سانطها در امر ارالس ر سانی ب اف شاگری با ف ساد سیا سی کمتر ب بالعکس قزادی ب
ا ست الل کمتر ر سانطها با ف ساد سیا سی بی شتر همراهی ب مالزمت دارد .بنابراين يکی از راهکارهای
کاهش ب م ابلط با پديده فســـاد از منظر راهبرد تجهیز رســـانطای بهبود کیفیت قزادی ب اســـت الل
رسانطهاست( .بیگلر)94 :1393 ،
اين کط ما از رســـانطها بصواهیم تا قنها بط ايفای ن ش صود بعنوان «افشـــاگر» اعمال حکومت از
جملط اعمال ف ساد قلود بپردازند ،م ستلزم حمايتهای ت ضمین شده قانونی از قنان ا ست ب ر سانطها در
اين زمینط نیازمند تضــمین مشــصه برای بحث نامحدبد راجع بط امور عمومی ب حاکمیتی از رريق
تامین قزادی بیان يا تعرض ناپذيری ارالعات محرمانط هســـتند ب بط عنوان يک نهاد بايد از امکان
سازماندهی ب ا ست الل عمل برصوردار با شند .بنابراين ا صحاب ر سانط بط بيژه ربزنامط نگاران را نبايد
مجبور بط افشای منابع ارالعاتیشان نمود( .پاقتی افوسو)36 - 38 :1384 ،
سهم ر سانطها در مبارزه با ف ساد در تالقی با ا صل قزادی ب ا ست الل ر سانطای ب محدبديتها ب
استثناتی کط در اين ارتباط بجود دارد بط سط شرط اساسی مهم ب بستگی دارد:
ابل :گزارش ب افشای ارالعات در اصل نبايد با هید محدبديت صاصی رب در رب باشد ،بط جز قن
گربه از محدبديتهايی کط بنا بط قاعده مصـــلحت ب اقتضـــاء ب احترامات الزم ب قانونی بر اين ربند
تحمیل می شود ب نیز قن دستط از محدبديتهايی کط ناشی از رعايت اصالقی حرفطای در حوزه رسانط
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است؛
دبم :رازداری حرفطای ب مطابق با کدهای رفتاری ناظر بر اين حوزه کط بايد بط عنوان بظیفط حفظ
منابع ارالعاتی افشاء کننده موارد فساد تضمین گردد؛
سوم :اهالی رسانط بايد بط هر قسم از ارالعات تصصصی ب کمک کننده در حوزه منافع عمومی ب
اجتماعی دسترسی مفید ب موثر داشتط باشند بط استثنای قن دستط از مواردی کط بط توسط م ام م ننن
استثنا گرديده باشد(Global action against corruption; 2004: 56) .

در باقع اگر د ستر سی بط موقع ب موثر اهالی ر سانط بط ارالعات ت ضمین ن شده با شد ،نمیتوان از
قنها انتظار تاثیرگذاری مثبت ب در صور توجط بر ربند اجرای راهبردهای م ابلط با فســاد را داشــت .فلذا
ت صويب قوانینی من سجم کط در قنها حق د ستر سی عمومی بط ارالعات بط بيژه از رريق ر سانطها بط
ر سمیت شناصتط شده با شد پیش شرری ضربری در اجرای اين راهبرد ب رعايت الزام قزادی بیان ب
است الل حرفطای برای رسانطهاست.
يکی از مهمترين راه کارهای حفظ قزادی بیان ب اســت الل رســانطای ب تبديل رســانط بط نهادی
قدرتمند ب دارای م ام بازدارندگی در م ابلط با پديده فســـاد باگذاری مالکیت رســـانط ها بط بصش
صصــوصــی يا بطور کامل ب يا در میزانی قابل توجط ب متنابع اســت بط نحوی کط در م ام مديريت ب
سیاست گذاری مست ل از بدنط دبلتها ب يا احزاب سیاسی بط ايفای ن ش صود بپردازند.
اگر کسری از رسانطهای اثرگذار ب دارای سرمايط اجتماعی باال متعلق بط بصش صصوصی باشند ب
بتوانند قزادانط ب فارغ از هر صوا ب رجائی ب يا ترس از انت امی از دبلت ب بدنط سیاسی قن انت اد کنند،
ررح مباحث عمومی از جملط پديده ف ساد امکان پذير ب ت سهیل می شود ب در باقع بزن افکار عمومی
را در نگاه حاکمان سیا سی افزايش میدهد .در صورت باب ستگی مالکیتی ب يا بودجطی ر سانطها ،قن
هم در سطحی ب سیع ب قابل توجط بط بدنط حاکمیت ب يا احزاب سیا سی دارای جايگاه ب قرا در جامعط
تنها با مفهوم قزادی ب است الل اسمی مطبوعات ربدررب صواهیم بود( .راغفر)325 :1381 ،
در باقع اگر رسانطها بط باسطط صصوصی بودن دبر از نظارتهای دبلتی ب با استفاده از تجربیات
مديران سالم ،م ست ل ب شاي ستط اداره شوند ،همزمان با حرکتهای من سجم گربههای مصالا در
قشکار نمودن صالاهای متصديان دبلتی ب اعضای حزب ب جريانات سیاسی حاکم میتوانند پرده از
حمايت غیر قانونی ب نمونطهای سودجويی ب در يک کالم رفتارهای فساد قلود در تمامی بصش جامعط
بردارند( .رهبر)350 :1 ،1381 ،
در نهايت میتوان اينگونط نتیجط گرفت کط ص صو صی سازی ر سانطها در اف ی ب سیع ،بط توانمند
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شــدن ،اســت الل ب افزايش ظرفیت رســانطها در مبارزه با فســاد منجر میشــود .با اين همط چون اين
امکان بجود دارد کط فســاد در بصش صصــوصــی نیز رســوی کند ب يا اين کط دبلتها نیز جهت بیان
برنامط ها ،راهبردها ب کارهای انجام داده صود در ربند مبارزه با رفتارهای ف ساد قلود نیازمند ا ستفاده از
ظرفیتهای رسانطای باشند ،بط نظر میرسد ترکیبی از رسانطهای صبری ب دبلتی ب صصوصی میتواند
راه حل مطلوب باشد .حضور رسانطها با مالکیتهای مصتلا ن د ب فضای قزاد رسانطای ب تضارب قرا
را بط بجود میقبرد ب نوعی رقابت رسانطای را سبب می شود کط از اين جريان در زمینط مبارزه با فساد
میتوان بط بهترين بجط ممکن استفاده نمود( .قرايی)90 :1391 ،
يکی ديگر از راههای حفظ است الل رسانطها اين است کط با تشويق قنها موجبات رراحی ب اجرای
ا ستانداردهای رفتاری منا سب (کدهای رفتاری) مربوط بط اين حرفط را بط نحوی کط موجبات بیطرفی
هر چط بهتر ب بیشتر قنان را در ربند مبارزه با پديده فساد فراهم قبرد تا بط اين بسیلط رسالت رسانطها
از حالت انتزاعی صارج شده ب ملموس شود( .بهرهمند)131 :1387 ،
اين اســتانداردهای رفتاری را حتی میتوان در قالب م ررات اســت الل حرفطای ربزنامط نگاری ب
ساير حرفطهای رسانطای تهیط ب تدبين نمود ب در باقع قن را تصصصی نمود .در اين دستط از م ررات
میتوان مواردی هم چون تعريا قانونی ربزنامطنگار حرفط ای ،چگونگی صدبر کارت هويت حرفطای
ربزنامطنگار ،پیمان جمعی کار ربزنامطنگاران ،شورای مطبوعاتی يا ر سانطای حرا ست کننده از قزادی
مطبوعات ب ارالعات ناظر بر تح ق معیارهای علمی ب تصصــصــی ربزنامطنگاری ب اجرای اصــول
اصالق حرفطای ب کدهای رفتاری مناســب اين دســتط از حرا را ثبت ب تصــويب نمود (محســنیان،
)16 :1387ب از اين رهگذر اثر مثبت ب بيژهای بر تح ق الزام اســـت الل رســـانطای در راهبرد تجهیز
رسانطای نهاد.
 .2 - 4تخصصگرایی رسانه

ماهیت فساد سیاسی ،پیچیدگی ب تنوس ربشهای ارتکابی قن؛ انجام بط توسط دبلتمردان ب جريانهای
منت د سیا سی ب عمده بط صورت باندی ،پنهانی ب بع ضاً از مجرای قوانین ناقه ب قابل سوء ا ستفاده
سبب شده است تا رسانطها در پیگیری ابعاد مصتلا سیاسی ،اقتصادی ،ح وقی ب حتی اجتماعی فساد
نیازمند برصورداری از تصصههای مصتلا ب متنوس ب مناسب جهت کشا ب افشاء موارد فساد باشند.
همچنین اگر قرار بر اين با شد کط ر سانطهای جمعی در امر سیا ست گذاری مبارزه با ف ساد ب تهیط ب
تدبين استراتژیهای کالن مبارزه کننده با اين امر ن شی موثر ب توانمند بازی کنند ب بتوانند حاکمیت
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ب در صــدر قن نهادهای تصصــصــی ضــد فســاد را بط صوبی ياری ب همراهی کنند الزام برصورداری از
تصصههای متفابت ب ضربری در اين حوزه ارزش ب اهمیتی دب چندان میيابد.
اگر قرار بر اين با شد کط ر سانط ب ا صحاب قن در م سیر مبارزه با ف ساد از جامعیت ،سرعت ب دقت
کافی برصوردار با شند ،مصاربگرا ،فرهنگ ساز ب معت د بط ا صول ب مبانی مکتبی ب شفافیتقبر باقی
بمانند ب بدبن سوگیری ب با جلب اعتماد عمومی در مسیر پیامرسانی مناسب حرکت کنند ب از فضای
داصلی ب صارجی برای تنوير افکار عمومی ن سبت بط م سالط ف ساد ا ستفاده کنند الزم ا ست تص صه
گرايی را در حوزههای مصتلا رسانطای اعم از نرم افزاری ب سصت افزاری مورد توجط بيژه قرار دهند.
(نجات بصش)138 :1387 ،
ر سانطها از چهار رريق میتوانند بط ارالعات تص ص صی الزم ب ضربری در حوزه مبارزه موثر با
فساد دست يابند:
ابل :از رريق قموزش کارکنان ،صبرنگاران ،مديران صفحات ب دبیران کارگربههای تص ص صی ،ب
در باقع باال بردن سطح سواد رسانطای ايشان .اين قموزش میبايست حتیالم دبر ربزقمد ،علمی ب با
ا ستفاده از ا ساتید تص ص صی در اين حوزه صورت پذيرد ب اين امکان را بط ر سانطها بدهد کط با نیربی
انسانی متصصه ب قگاه بط است بال برصورد با پديده فساد بربند ب دچار اشتباهات شناصتی ب معرفتی
نسبت بط قن نشوند؛
دبم :از مجموعط منابع تص ص صی در اين حوزه ،همانند نهادهای م ابلط کننده با ف ساد ب بانکهای
ارالعاتی قن ،قژانسهای صصـوصـی پژبهشـی ب عملیاتی مبارزه کننده با اين معضـل ،پژبهشـگران
عالقمند بط کار در اين حوزه صاحب نظران ب ا ساتید دان شگاهی فعال در اين ارتباط م شورت گیرند ب
از ايشان نظرصواهی نمايند ب يا حتی با مجموعطهای تصصصی پیمان نامطهای تبادل ارالعات ب ايده
امضا نمايند؛ ((Langhest 2004: 311

سوم :از رريق ق شنايی جامعط ر سانط با تجربیات موفق ديگر ک شورها ،قوانین ب تجربیات عملی
محل استفاده اسناد ب مدارک بین المللی ب منط طای ،تفاهم نامطهای کشورها برای مبارزه با فساد در
سطح فراملی ب حتی منابع علمی ب دانشگاهی ديگر کشورها)Pope, 2000: 101) .
چهارم :تشکیل کارگربههای تصصصی رسانطای ب ايجاد تشريک مساعی با ديگر اصحاب رسانط
چط در ســـطح ملی ب چط در ســـطح فراملی .اين کارگربهها میتواند بط صوبی زمینط ايجاد يک نگاه
تص ص صی ب عالمانط بط پديده ف ساد را در سطح ر سانطها بط بجود قبرد .بديهی ست در فرض بجود
ر سانطهای م ست ل ب عاری از شائبط سیا سیکاری ب دبلتی بودن ب بجود الزام قزادی بیان ب ا ست الل
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در بدنط جامعط ر سانطای ،ف دان تص صه گرايی ب نگاه عالمانط ب قگاه بط پديده ف ساد میتواند عواقب ب
نتايج بصیمی را در پی داشتط باشد.
در اين حالت رســانطها توان ارائط يک نگاه انت ادی ،جامع ب اصــالحقبر را نســبت بط راهبردهاب
برنامط ها ب تدابیر اعمال شده دبلتی ن سبت بط پديده ف ساد نصواهند دا شت ب چون در تجزيط ب تحلیل
اين پديده موفق نیســتند ب نمیتوانند پیچیدگیهای صان اين م ولط را درک ب تشــريح نمايند لذا در
دعوت اع ضای جامعط جهت همکاری با متولیان امر مبارزه با ف ساد ب ايجاد يک جنبش اجتماعی ضد
قن ناموفق صواهند بودLanghest, 2004: 312( .

همچنین رســـانط غیر متصصـــه میتواند صواســـتگاه توجیط غیرمنط ی ب غیرعلمی رفتارهای
مفسدانط شود ب بط جای باال بردن سطح شفافیت اجتماعی ،زمینط ايجاد هرج ب مرج شناصتی ب معرفتی
مصاربان صود را فراهم قبرد ب از يک فرصــت موثر بط يک چالش جدی در برصورد با معضــل فســاد
سیاسی تبديل شود.
 .3 - 4در دسترس و سهلالوصول بودن

اين يک اصــل کلی ب غیر قابل انکار در حوزه رســانط اســت کط ،رســانط برتر ب کارقمد ،رســانطای
سهلالوصول در دسترس ب ساده از لحاظ استفاده برای مصارب صود است اگر ايجاد حرکتهای تبلیغی
ب اجتماعی با مصارب همراه بسیار را از جملط بظايا اصلی رسانط در برصورد با معضالت يک اجتماس
بشری بدانیم ،ايجاد تعامل بین فردی ،تعامل گربهی ب تعامل با ساصتارهای مردم ساالر جامعط ارزشی
دب چ ندان می يا بد (ن جات بصش)139:1387 ،ب اين قا بل تح یق ب تح ق نیســـت مگر از رريق
دسترسی قسان ب مطلوب بط محتويات ارزشمند يک رسانط.
حال در مو ضوس ف ساد نیز اين الزام باجد اهمیت ب ارز شی صان ا ست .چرا کط ارتباط همی شگی،
مستمر ،ب بط ربز رسانط با جامعط میتواند زمینطساز اعتماد عمومی بط اصبار ب ارالعات ب افشاگریهای
ارائط شــده از جانب رســانط باشــد ب در نهايت عزم عمومی در م ابلط با فســاد را جدی کند ب زمینط
همکاری مطلعین باقعی از رفتارهای فساد قلود با برنامطهای ضد فساد ب جريان رسانطای در اين حوزه
را بیش از بیش افراهم نمايد .ربیعی اســت تح ق اين الزام ارتباط بيژه ب مســت یمی با توان مالی ب
مادی ر سانطها دارد .اگر پوشش صبری ب تحلیلی بصشهايی از جامعط مستلزم ا ستفاده از منابع دبلتی
ب ا ستفاده از يارانط م ست یم ا ست ،بايد تالش شود تا دبلت نتواند با اتکا بط اين حربط در ارائط اصبار ب
ارالعاتی کط بط نفعش نیست ب يا ممکن است بر سرنوشت انتصاباتیاش اثر گذارد محدبديت صاصی
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ايجاد کند( .معصومی)34 :1386 ،
راهکار ديگر در تح ق اين الزام بها دادن بط حوزه فنابریهای نوين ب اسـتفاده از فضـای مجازی
ب سايبر ا ست .بديهی ا ست با ر شد قابل توجط ب محیر الع ول ا ستفاده کاربران از برنامطها ب محتويات
عرصط شده در فضای اينترنت ،رسانطهای مصتلا از جملط مطبوعات کط شیوههای سنتی استفاده از
انت ال پیام در قالب چاپ بر ربی کاغذ را دنبال میکنند میتوانند با عرصـــط محتويات صود در قالب
ن شريات ب سايتهای الکتربنیکی د ستر سی بهتر ب سهل الو صولتری برای مصاربان صويش فراهم
قبرند ب در برصورد با معضل فساد از امکانات بيژه اين فضا استفاده کنند.
 .4 - 4آموزش رسانهای

همچنانی کط در الزام تصصهگرايی گفتط شد ،قموزش اصحاب رسانط امری ضربری ب حتمی است.
بغیر از ضربرت تص صه ،حتی تح ق الزام ا ست الل ر سانطای ب عدم عدبل از ا صل قزادی بیان در
م ام عمل ب قگاهی ب علم بيژه بط قواعد دسترسی قزاد بط ارالعات نیز جز با انجام دبرههای قموزشی
مشــصه ب مفید قابل تح ق نیســت .اگر ن د قوانین ب قيین نامطهای مرتبط با پديده فســاد را کط در
کارقمدی يا عدم کارقمدی نظام سیاسی در برصورد با فساد بط شدت موثر است از بظايا ذاتی اصحاب
رسانط بدانیم ،قموزش ح وقی رسانطها کط قموزشی فربط ،بقت گیر ب ظريا است ،مهم ب حیاتی تل ی
می شود چرا کط ر سانطها میباي ست پیامهای کیفری ضد ف ساد را کط بیان قن از مدصل ر سانط ايجاد
کننده نوعی پی شگیری اجتماعی ا ست بط شکل متنابب ب برنامط ريزی شده بط مردم انت ال دهند در
عین حال توان ن د ب ارزيابی اين دستط از قوانین ب قيین نامطها را داشتط باشند .از اين جهت است کط
در بسیاری از کشورها اهالی رسانط بايد فنون تح یق ،استانداردهای حرفطای ب مواردی از اين قبیل ب
در يک کالم صبرنگاری ج ستجوگر ب پژبه شی را بیاموزند ب از رهگذر اين قموزشها با افزايش میزان
مهارت صود موجبات ارت ای حس جسارت ب تعهد در میان نیربهاي شان را بط نحو احسن فراهم قبرند.
(رهبر)172 :2 ،1381 ،صبرنگاری جســـتجوگرانط ب پژبهشـــی را میتوان فرايند جمع قبری باقعیات
درباره رصدادهای جاری بط منظور ارالس ر سانی عمومی از رريق ربزنامطها ،مجالت ،راديو ،تلويزيون
ب در يک کالم جامعط رسانط دانست .ربیعی است اجرای اين فرايند مستلزم بجود صبرنگارانی است با
مهارتهای بی نظیر کط قموزشهای الزم را فرا گرفتطاند بط بيژه مهارت های پژبهشـــی ،ارتباری ب
تحلیلی کط میتواند نفوذ کار قنها را افزايش دهد .اگر جامعط رسانطای بصواهد اصبار را بط شکل عادالنط
ب دقیق پوشـش دهد ب منتشـر نمايد بايد دانش ب ابزارهای الزم را برای قن بط دسـت قبرد .الجرم در
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نتیجط قموزش منا سب میتوان کیفیت کار صبرنگاران ب پژبه شگران ر سانطای عر صط ف ساد را ارت اء
بصشـــید ب امکان اعتماد بط رســـانطها را چط در حوزه صبر ب چط در حوزه تحلیل بط صوبی فراهم قبرد.
(قرايی)93 - 94 :1391 ،
 .5 - 4تامین مالی مناسب رسانه

يکی از الزامات مهم ب موثر حاکم بر راهبرد تجهیز رسانطای ،برصورداری رسانط از منابع مالی مناسب،
مست ل ب شفاا در مسیر مبارزه با فساد است .محدبديتهای مالی ب بودجطای میتواند بط عنوان يک
چالش جدی ب مصاررهقبر راهبرد تجهیز رسانطای را با شکست ربدررب سازد.
رسانطها جهت برگزاری دبرههای تصصصی ب قموزشی ضد فساد ،ايجاد کانالهای امن ارتباط با
مصاربان ،در دسترس ب سهل الوصول بودن ،ربزقمدی ب استفاده از فنابریهای نوين ب از همط مهمتر
نیفتادن ب نلغزيدن بط بررط محافظطکاری ب عدم افشـــای رفتارهای فســـادقلود ب در يک کالم حفظ
است الل صود نیازمند منابع مالی مناسب ب مکفی هستند.
در باقع پیش شرط الزم برای است الل بصشی بط هر رسانطای ،عدم بابستگی قن از نظر مالی بط
بازار ب جريانات ســیاســی اســت ب بط همین دلیل اســت الل مالی يکی ديگر از بيژگیهای اصــلی
رسانط های کارا ب مست ل است .فشارها ب مضايق مالی ممکن است هر صاحب رسانطای را بط سوی
جانبداری از دبلت يا صاحبان سرمايط يا جريانات فاسد در عرصط حاکمیت سوق دهد .رسانطای کط بط
رور م ست یم ب تنها منابع مالی صود را از دبلت حاکم ب جريانات باب ستط ب مويد بط قن دريافت میکند
بط احتمال زياد میباي ست در م ابل دبلت متوا ضعانطتر ،محتاطتر ب گاهاً با اغماض ب الپو شانی رفتار
کند کط همین شیوه رفتاری میتواند جريان موثر مبارزه با فساد را بط دشواریهای بسیار ربدررب سازد.
(ساداتی)211 :1389 ،
بط نظر میرسد برای برصورداری رسانطها از منابع مالی مناسب بايد يک سیکل ترکیبی ب متنوس ب
در عین حال قانونی ب منضــبط پیشبینی ب ترســیم نمود .هم دبلتها میبايســت از رريق اعتبارات
عمومی ب در قالب پرداصت يارانط مست یم ،پیشبینی معافیتهای مالی ب اعطای تسهیالت کمبهره بط
رســـانطها کمک کنند ب هم رســـانطها بتوانند از رريق ارتباطگیری شـــفاا ب تحت نظارت با بصش
صصوصی ب از رريق مباحثی هم چون تبلیغات ،تهیط ب تدبين بيژه نامطهای تصصصی ب سفارشی ب
شــرکت در فعالیتهای اقتصــادی مشــربس بط غنای مالی بیش از بیش ب در عین حال مســت النط از
درقمدهای دبلتی دست يابند.
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 .6 - 4سالمت رسانه

اگر ر سانط ب ا صحاب قن صواهان ح ضوری موثر در مبارزه با ف ساد ه ستند ،صود اي شان میباي ست نزد
مردم ب در قاربط افکار عمومی از سالمت ب اعتبار بااليی برصوردار با شند .اگر اين بابر در میان مردم
رباج پیدا کند کط رسانطها برای کسی کط بیشترين پی شنهاد را بدهد فربشی هستند ب صود نیز فاسدند
ب بط نظاممندی فســاد کمک میکنند ب يا اين کط غالباً افراد ب ســازمانهای فاســد برای موجط جلوه
دادن ت صوير صود يا گمراه کردن ارالعات مربوط بط فعالیتهاي شان از ر سانط بهره بافر میبرند قنگاه
ديگر نمیتوان امیدی بط رسانط در مبارزه موثر با فساد داشت( .بهرهمند)131 :1387 ،
راهکارهای موثری جهت ايجاد ســـالمت در بدنط رســـانطها در امر م ابلط با فســـاد قابل ررح ب
پیريزی است کط مهمترين قنها عبارتند از:
ابل :پاســصگويی رســانطها :در جايی کط پاســصگويی م امات دبلتی ب عمومی بط مردم از رريق
رسانطها اصلی مهم ب تصطی ناپذير است ،رسانطها نیز در برصورد با افکار عمومی میبايست اين اصل
را رعايت کنند.
رعايت اصل پاسصگويی از سوی رسانطها بدين معناست کط قنها میبايست در صصون گزارشها،
تحلیلها ،اف شاگریها ،منابع ارالعاتی ب بط رور کلی هر نوس تولیدی کط در حوزه م ابلط با ف ساد ارائط
میکنند بط شکلی شفاا ب عاری از شائبط پا سصگو با شند .در باقع الزم ا ست ر سانطها نیز بط صوبی
پاسصگوی رفتارهای صود بط جامعط ب افراد قن باشند ب در کنار ادعای شفافیتقبری ،مصداق اتم عمل
بط رفتارهای شفافیتزا ب صادقانط باشند؛
دبم :صود کنترلی ب صود تنظیمی رسانطها
يکی از موثرترين راهکارهای ايجاد کننده سالمت در جامعط ر سانطای ،صودکنترلی ب صود تنظیمی
ر سانطها در حوزه م ابلط با ف ساد ا ست .صود تنظیمی ،صودقگاهی کارکنان ر سانطها ب کدهای اصالقی
کط اع ضای اين حرفط پذيرفتطاند از مشص صات ا صلی يک ر سانط برتر ب پا سصگو ا ست .اين تنظیمات
کط میتواند در قالب مجموعطهای رفتاری حرفطای متبلور شود تالشی است بط منظور ايجاد اصول ب
الزاماتی کط بط با سطط قنها ا صحاب ر سانط بط شکل فردی ب دابرلبانط از بربد بط رفتارهای ف سادقلود
امتناس میبرزند ب بر مفاد پیمان نامطهای ســالمت امضــاء کرده باقی میمانند .رعايت اين اصــول از
ســوی رســانطها ب قگاهی جامعط از تعهد اصالقی ب حرفطای اين صــنا بط صوبی زمینط اعتماد مردم را
فراهم نموده ب جايگاه ايشـــان را از منظر اجتماعی در م ابلط با پديده فســـاد تثبیت مینمايد( .قرايی،
)96 :1391
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سوم :نظارت بر رفتار رسانطها
نظارت بر رفتار رســانطها از اين جهت کط میبايســت اصــل اســت الل ب قزادی بیان حفظ ب باعث
ايجاد محدبديت در امر صبر ر سانی ن شود کاری د شوار ب دقیق ا ست .با اين همط نمیتوان اهمیت ب
ارزش قن را در ايجاد سالمت در اصحاب رسانط ناديده انگاشت.
اين نظارت بط دب صـــورت امکان ررح ب اعمال دارد :ابل در قالب نظارت از جانب حاکمیت کط
البتط اين نظارت میبايســت محدبد ،شــفاا ب قانونی باشــد ب حتیالم دبر در اصتیار يک مرجع ب نهاد
مشصه قرار گیرد تا تعدد مراجع نظارتی سبب سصتگیری نامتعارا نگردد؛
ب دبم در قالب نظارت رســانطها بر يکديگر ب بط شــکل تاســیس انجمنهای صــنفی کط از جملط
بظايا قنها نظارت بر شفافیت ب سالمت ر سانطها ب صبرنگاران ب کارکنان قنان با شد .اين شکل از
نظارت در قیاس با شکل ابل بهتر ب موثرتر ا ست ب امکان حذا ب سان سور از جانب حاکمیت را بط
بهانط تامین سالمت از میان برمیدارد)pope, 2000:22( .
 .7 - 4ارتباط موثر و کارآمد با اعضای جامعه

عمده نظامهای مردمی کط دغدغط برصورد جدی با پديده ف ساد سیا سی را در سر میپربرانند بط اين
ح ی ت بط صوبی باقااند کط اگر راهبردهای مبارزه با ف ساد بلو از رراحی دقیق ب عالمانطای برصوردار
باشند ب بر اساس بهترين تحلیلها ب نظريات علمی ب دانشگاهی تهیط ب تدبين شده باشند اما در م ام
عمل از حمايت جامعط ب افراد ب اعضــای ح ی ی ب ح وقی قن برصوردار نباشــند ره بط جايی نمیبرند ب
ع یم باقی صواهند ماند .رســانط در اين میان بط باســطط ارتباطگیری بســیع با ذهن ب جان مصاربان
صويش توان ايجاد يک پ شتیبانی منا سب ب ح ی ی از برنامطهای مبارزه با ف ساد را دارا میبا شد ب از
اين حیث محل توجط ب تامل اســـت .البتط اين مهم بقتی ری میدهد کط رســـانط چط در بعد کیفیت ب
نحوه ارالس رسانی ب چط در بعد میزان ب کمیت عملکرد مطلوب ب موثری داشتط باشد ب توان برقراری
يک ارتباط اثرگذار ب منط ی با مصاربین صود را داشتط باشد.

مهمترین جهاتی که میتواند در این رابطه موثر واقع شود به شرح ذیلاند:
ابل :قموزش اع ضای جامعط از رريق ر سانط :از منظر علم ح وق يکی از ربشهايی کط میتواند
کمک شايانی بط پیشگیری از مطلق جرايم ب همچنین اقسام رفتارهای فسادقلود کند استفاده از ربش
قموزش است .در اين ربش تالش می شود تا از رريق ابزارهای مصتلا ب بط بيژه رسانط ب همچنین با
کمک نهادهای مردمی ب ايجاد يک جنبش فراگیر فعاالنط از قحاد افراد جامعط ،پی شگیری از جرم را بط
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مردم قموزش دهند .بســايلی کط در اين میان برای قگاهی بصشــی بیشــتر بط مردم انتصاب میشــوند
میبايســـت با ســـطح تســـهیالت ب موقعیت زندگی اکثريت مردمی کط اين ارالعات بط قنها منت ل
می شود مطاب ت داشتط باشد .اينجاست کط رسانطهای گربهی ب در اين رابطط ن شی با اهمیت ب موثر
بازی میکنند .ر سانطهای جمعی دارای قدرت ب شعاس عمل ب سیعی در میان تودههای مردم میبا شند
ب بدين سان بط سبب قگاهی سازی میتوانند کارکرد قموزش پی شگیرانط دا شتط با شند .ر سانط برای
رسیدن بط هدا پیشگیری از رفتارهای فساد قلود ب قگاهی دادن بط عامط مردم ،بايد با برنامطريزیهای
صان ب توانمند بط قموزش مردم بپردازد .اين قموزش بايد در سطح کالن معطوا بط شناصت مفاهیم
بنیادين ملی ب امنیتی صصــوصــاً قانون اســاســی ب التزام ب پای بندی بط قن ،احترام بط قانون ،درک
مفاهیم اســاســی چون حکومت ،مردمســاالری ،حق نظارت بر رفتار دبلتمردان (موذن زادگان:1392 ،
 )153ب در سطح صان معطوا بط شناصت ب تعريا مفهومی ب مصداقی فساد ،بیان پیامدهای ناگوار
اين عرضــط ،ربشها ب راهبردهای م ابلط با قن ب نحوه گزارشدهی ب پیگیری اين معضــل در مراجع
نظارتی باشد.
از ديگر کارکردهای مهم ر سانطها در اين ارتباط ،شنا ساندن قانون ب کیفرهای مطربحط در قن بط
تمامی قحاد ب کنشگران اجتماعی بط منظور کاهش میزان ارتکاب رفتارهای فسادقلود است (ربشندل،
 )69 :1390ناقگاهی ب عدم ارالس مردم ب اعضــای يک از جامعط از پیامهای کیفری ب باجد ضــمانت
اجراهای سنگین میتواند زمینط پیشگیری از ارتکاب فساد را بط شدت تضعیا کند .اما رسانط ،صصوصاً
رســـانطهای جمعی با مصارب باال با قموزش ب تکرار ب بیان اين پیامها میتوانند زمینط قگاهی هر چط
بهتر اع ضای جامعط ب صا صط م سئولین ب صوا صی کط بی شتر در معرض رفتارهای ف سادقلود ه ستند را
فراهم قبرند.
دبم :ارت ای سطح سواد رسانطای در حوزه فساد
در الزام ارتباط موثر ب کارقمد با اع ضای جامعط از سوی ر سانطها در م ولط ف ساد ،يکی از جهات
مهم ،تالش بیبقفط رسانطها در ارت ای سطح سواد رسانطای حوزه مبارزه با معضل فساد است .فساد
سیا سی همانگونط کط در مفهوم شنا سی قن بیان شد پديدهای پنهان ،چند بجهی ،عمدتاً شبکطای ب
د شوارالک شا ا ست ب اين امکان بجود دارد کط رهبران جريانات فا سد ب قانونگريز با پیوند زدن صود
بط پارهای از جريانات رســـانطای تالش بســـیاری در جهت تطهیر عملکرد صود نمايند ب جامعط را از
مجرای رسانطها ب شگردهای جاری قن در شناصت حق ب بارل دچار اشکال ب دشواری نمايند .سواد
رســانطای ب مشــت ات قن ،ســبب ارت ای ســطح درک ب شــعور مصارب شــده ب اب را در برصورد با
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رسانطهای فاسد ب همکار با باندهای فساد ياری مینمايد ب باعث می شود تحت تاثیر پیامهای ناسالم
ب غیرباقعی قنان قرار نگیرد.
البتط در دنیا ب جوامع مدرن امربز بوا سطط تاثیر عمیق ر سانطها بر فرايند دمکراتیک شدن جامعط،
اســتفاده بســیار زياد مردم از رســانط ،تاثیر رســانط بر شــکلدهی ادراکات ،ع ايد ب ررز فکرها ،اهمیت
ربزافزبن ارالعات ب ارتبارات تصــويری ب ضــربرت يادگیری درازمدت ب مدابم از رريق رســانطها،
قموزش سواد ر سانطای بط مصاربان در اف ی ب سیار کلی ب مهم ب در تمامی عر صطها از جملط عر صط
م ابلط با پديدهها ب انحرافات اجتماعی باجد ارزشی دب چندان شده است( .نصیری)152 :1391 ،
سواد رسانطای در فضای کنونی يکی از کاراترين ب مطرحترين شیوههای نظارتی است کط موجب
می شود مصارب منفعل بط مصارب فعال ب گزينشگر تبديل شده ب کمتر تحت تاثیر قاربط ب تمامیت
پیامهای ر سانطای قرار گیرد .همچنین سواد ر سانطای میتواند بط ابزاری ارز شمند در جهت گ سترش
مهارت های تفکر انت ادی ب نظارتگرا تبديل شـــود کط در برصورد با پديده فســـاد بط صوبی زمینط
تاثیرگذاری نظارت اجتماعی را بط نحوی موثر فراهم میقبرد( .فلسفی)155 ،1391 ،
حال با اين تو صیفات بهتر ا ست ،ر سانط ب ا صحاب قن در الزام ارتباط موثر با اع ضای جامعط ،صود
زمینط رشد ب ارت ای سطح سواد رسانطای مصاربان در عرصط م ابلط با فساد را فراهم قبرند ب با تجهیز
اعضای جامعط بط اين توانمندی زمینط پیشگیری اجتماعی در اين حوزه را کاملتر نمايند.
 .8 - 4ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی جهت مقابله با فساد

م ابلط جدی با م ولط ف ساد سیا سی نیازمند اعتماد گ سترده ،همکاری م شف انط ب جدی قحاد مردم با
راهبردها ب برنامطهای م ابلط با ف ساد ا ست .اين همکاری ب م شايعت را می توان تحت عنوان سرمايط
اجتماعی مطمح نظر ب توجط قرار داد .سرمايط اجتماعی مجموعط هنجارها ،ارزشها ب الزامات موجود در
ســیســتمهای اجتماعی اســت کط موجبات ارت اء ســطح همکاری اعضــای يک جامعط را با يکديگر ب
حاکمیت ناظر بر قنها فراهم میکند ب در باقع موجبات ايجاد يک حیات جمعی موفق ب ســالم را مهیا
می سازد .ربیعی ا ست کط در برصورد با مع ضل ف ساد ،يک سرمايط اجتماعی قوی ب مبتنی بر بفاق ب
همکاری میتواند زمینط مبارزه با پديده فساد را از رريق افزايش عناصر اعتماد ،مشارکت ب در نهايت
پا سصگويی اجتماعی بط نحو اح سن فراهم قبرد ب در ا صل بوجود قمدن اين سرمايط اثر ر سانط بنا بر
تح ی ات گوناگون ب مصتلا اثری غیرقابل انکار ب ترديد ا ست ب تنها از رريق ارتباط م ستمر ،سالم ب
شفاا میان مردم ب جامعط رسانطای بوجود میقيد( .گیوريان)32:1392 ،

256



فصلن م علمی ا پژوهشی ا قالب اسالمی ،س  ،4زمست ن  ،94ش 15

 .9 - 4ارتباط با نهادهای مبارزه کننده با فساد

با توجط بط مصاررهقمیز بودن پديده فســاد برای هر نظام ب حاکمیتی ،عمده نظامهای ســیاســی جهت
م ابلط توانمند ب موفق با اين معضل يا دست بط تاسیس يک نهاد تصصصی در اين ارتباط میزنند ب يا
مجموعطای از نهادها ب دســتگاههای دبلتی ب عمومی را موظا بط برصورد ب م ابلط میکنند .اين نهاد
يا نهادهای موظا ب متصصــه در برصورد با فســاد عمده دارای ارالعات گســترده ب بثی ی در اين
ارتباط هســتند ب بط اصــطالح مالوا بانکهای ارالعاتی هســتند کط رســانط از رريق ارتباط مدابم ب
مستمر با قنها میتواند استفاده شايان ب قابل توجهی از اين منابع جهت تهیط گزارشات ب صبرهای صود
نمايد ب در عین حال جامعط را از میزان جديت ب عملکرد فعال اين نهادها در برصورد با پديده فســـاد
قگاه نمايد.
از سوی ديگر نیز نهادهای مبارزه کننده با ف ساد بعلت بقوا بط جايگاه ارز شمند ر سانط ب تاثیرات
فرابان قن بر اجتماس صواهان همکاری ب مشارکت بیشتر اين بصش در زمینط مبارزه با فساد هستند.
اين عالقمندی از دب جهت ب را ستا قابل بحث ب توجیط ا ست :ابل ن ش بیبديل ر سانط در حوزه
ارالس رســانی ب اينکط رســانطها با انعکاس اصبار گوناگون ب متفابت در صصــون فســاد کط متوجط
شــهربندان يک جامعط اســت میتوانند گام بزرگی در برجســتطســازی اين معضــل ايفا کنند ب اذهان
عمومی را حساس ب دغدغطمند نمايند ،ب دبم اثری است کط رسانط میتواند در عرصط سیاستگذاری ب
تهیط ب تدبين راهبردها ب برنامطهای نافذ ضــد فســاد از صود بربز دهد ب بط نوعی تبديل بط اراق فکر
برای اين مجموعط از نهادها شود ب قنان را در سیاستگذاریهای بهتر در اين رابطط ياری نمايد( .قرايی،
 )82 :1391بديهی ا ست بط هر میزان ارتباط ب اعتماد میان نهادهای مبارزه کننده با ف ساد با ر سانط ب
اعضــای قن باالتر باشــد بط همان میزان راهبرد تجهیز رســانطای نیز در ابعاد مصتلا امکان موف یت
بیشـــتری میيابد ب هر دب ررا اين معادلط از ارتباط بهره بافری صواهند برد .رســـانط جايگاه ارالس
رسانی ب سیاستگذاری بهتر ب مطمئنتری میيابد ب زمینط اعتماد مصارب بط صود را افزايش میدهد
ب نهادهای تصصــصــی مبارزه کننده با فســاد نیز از رريق رســانط مصارب فرابانی صواهند يافت ب با
شفاا ساز ی بیشتر عملکرد صود زمینط همکاری اجتماعی در بحث م ابلط با پديده فساد را کط ضامن
موف یت برنامطای قنان نیز میباشد را بط صوبی بط دست صواهند قبرد.
جمعبندی و نتیجهگیری

با توجط بط الزامات بیان شده در ص صون راهبرد تجهیز ر سانطای در باال بط نظر میر سد در جمهوری
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ا سالمی ايران ب در م ام نظر ب بجود قوانین مويد اين الزامات مواردی بط صورت کلی ب موردی قابل
ررح ب بررسی است .بط رور مثال بند دبم از اصل سوم قانون اساسی دبلت را موظا کرده است تا
همط امکانات صود را در جهت باال بردن سطح قگاهی های عمومی در همط زمینطها با استفاده صحیح
از مطبوعات ب ر سانطهای گربهی ب ب سايل ديگر بط کار بندد .همچنین ا صل بی ست ب چهارم قانون
اساسی نیز تح ق مهمترين الزام اين راهبرد ،يعنی تضمین الزام قزادی بیان ب است الل رسانطای را کط
در باقع ضمانت اجرای تح ق باقعی اين برنامط ا ست بیان ب ت نین کرده ا ست .بط موجب اين ا صل
ن شريات ب مطبوعات در بیان مطالب قزادند مگر قن کط مصل بط مبانی ا سالم يا ح وق عمومی با شد.
هم چنین در قوانینی ديگر هم چون قانون مطبوعات نیز مواردی چون حق قزادی مطبوعات ج هت
بیان نظرات ب انت ادات سازنده صود (ماده سوم) ب ممنوعیت اعمال فشار بر مطبوعات جهت سانسور ب
کنترل مطالب (ماده چهار) مورد ررح ب پذيرش باقع شــده اســت .بنابراين بط نظر میرســد در جهت
تح ق الزامات اســاســی اين راهبرد بط لحاظ ح وقی ب زمینطايط دچار دشــواری ب محدبديتی صاصــی
نمیباشــیم ب اين صود نکتطی با ارزش ب با اهمیت در اين ارتباط اســت .اما بط نظر میرســد اين تمام
ماجرا نی ست ب قواعد حمايتی از راهبرد تجهیز ر سانطای در ک شور هم نیاز بط تف ضیل بی شتر در منطق
نظر ب هم همکاری بی شتر ب عملیاتی در عر صط عمل دارد .جامعط ر سانطای ايران در برصورد با م ولط
ف ساد چندان ب ضعیت منا سبی ندارد ب نیازمند ا صالحات ب سیار ا ست .امربز جامعط ر سانطای در ايران
ابالً بط دلیل نبود يک ســند قانونی جامع ب مشــصه کط بط نوعی پوشــش دهنده تمامی الزامات بیان
شده در باال باشد ب دبم بط دلیل بابستگی مالی ب سیاسی بط بعضی جريانات ب احزاب سیاسی ب يا بدنط
عمومی حاکمیت با قبول مالحظات سیاسی در افشای بسیاری از مفاسد ،جانب احتیاط را نگط داشتط ب
موجب گ سترش ف ساد گرديده ا ست .دبم اين کط بط دلیل نبود يک تعريا م شصه ب مبرهن بین دب
رابطط ای افشای مصاديق فساد ب قبربی مديران ،جامعط رسانط دچار تناقضی نامیمون شده است .سوم:
ن ش گربههای ف شار دبلتی ب پنهان در میزان اف شاگری ر سانطها در زمینط ف ساد ،يکی ديگر از ن اط
ضعا عملکرد جامعطی ر سانطای در اين مورد ا ست .تهديد ب ارعابهای حزبی ب جناحی گاهاً سبب
شده است تا گربهی از اصحاب رسانط بط رور کلی پای صود را از موضوس فساد بیربن کشیده باشند ب
بط نوعی برای صود دردســری ايجاد نکنند .چهارم :مشــکالت عديده صــنفی ب اداری ب از همط مهمتر
نبود منابع کافی مالی جهت اداره قبربمندانط رســانط زمینط انفعال ب يا حتی گاهاً بربز فســاد در جامعط
رسانط را بط بجود قبرده است .پیشنهاد اصلی اين ت رير در گام ابل تصويب يک سند قانونی منسجم ب
م شصه با مو ضوس تح ق الزامات ا صلی بیان شده در باال ست .قانون ب ررحی کط بط نوعی نظام
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جامعط رسـانطی جديدی را در برصورد با م ولط فسـاد بط منصـط ظهور رسـاند .هم چنین حاکمیت ب بط
رور صان دبلت در م ام عمل با يک اراده سیا سی قارع ب اثرگذار بط کمک ب تايید جامعط ر سانطای
مشغول شوند ب در تح ق عملی اين دستط از الزامات تالش نمايند ب اجازه دهند رسانط ب اصحاب قن
در کاربزار مبارزه با ف ساد بط سهم باقعی ب موثر صود د ست يابند .امری کط تح ق قن قطعاً در م ولط
مبارزه با فساد سیاسی در نظام جمهوری اسالمی ايران مفید فايده ب موثر صواهد بود.
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