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آن زمان که فساد شکلی از زندگی آن زمان که فساد شکلی از زندگی 
می شود، و در این باره چه باید کرد؟می شود، و در این باره چه باید کرد؟

اخالقی  انحطاط  سطوح  نشان دهنده  افریقا  در  فساد  سطوح 
در  افریقا  جامعه  است.  گرفته  فرا  را  افریقا  جامعه  که  است 
حال غرق شدن در اندیشه »همه چیز برای من، همه چیز مال 
من« است، که تبدیل به یک عیاشی بی پایان از خرج کردن و 
به کلیدهایی  کسب کردن شده است. موقعیت و قدرت تبدیل 
برای دستیابی به منابعی شده است که مخصوص رفاه عمومی 
هستند، و آنها را تبدیل به کاالهای خصوصی کرده است. ما را 
می بخشند اگر نتیجه بگیریم که تکاپویی که برای کسب قدرت 
در قاره خود می بینیم، دیگر ناشی از تمایل به خدمت نیست، 
بلکه ریشه در انتظار برای غارت دارد. ما شاهد تغییرهایی در 
مراجع قانونگذاری در کشورهای مختلف بوده ایم، که منجر به 

کاهش سطوح فساد نشده است.
این موقعیت با پیام رسانی آنهایی که در جستجوی مبارزه با 
فســاد هستند، آمیخته است. پیام مبارزه با فساد به دلیل تعدد 
اصطالحها و تعاریف، ازجمله تقلب، ارائه نامناسب، پولشویی، 
جریانهای مالی نامشــروع، و دیگر واژه ها، بسیار پیچیده شده 
اســت. این منجر به شــگفت زدگی شــهروندان متوسط شده 
اســت، که از خود می پرســند، همه اینها به چه معناســت. آیا 

نباید تنها از واژه ساده ای مانند دزدی استفاده کنیم؟
چالش دیگر این اســت که شــرکای مختلف توسعه بر تاکید 
خود در تقویت نهادهای نظارتی در زنجیره تامین پاسخگویی 

پافشــاری می کنند؛ به جــای این که رویکــرد جامع تری به کار 
بگیرند. نمایندگیهای مبارزه با فساد نهادهای عالی حسابرسی 
به طور معمول در زمینه ظرفیت سازی پشتیبانی زیادی دریافت 
می کنند؛ در حالی که حسابداران و دیگر متخصصانی که درواقع 
»اتفاقهــا را آن طور می بینند که رخ می دهنــد«، به طور کلی از 
ته مانده هــا اســتفاده می کنند. آیا نباید همــه زنجیره تامین را 

تقویت کنیم؟
شکســت راهبری سیاســی، منجر به فراگیرشــدن فســاد 
در افریقا شــده و یک علت بنیادین، مشــترک اســت: بیشتر 
دولتهای افریقایی از طریق نهادهای فاســد و ضعیف به قدرت 
می رســند، مانند کمیســیونهای انتخاباتی و دستگاه قضایی. 
این انتظار بی موردی اســت که توقع داشــته باشیم دولتی که 
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با ســامانه انتخاباتی فاسد به قدرت رســیده، تغییر جهت بدهد 
و با فســاد مبارزه کند. متاسفانه، شاهدان بین المللی انتخابات 
در نهایــت به جهانیان می گویند که »انتخابــات آزاد و عادالنه 
بوده است«. چطور می توان انتظار داشت که متخصصان بدون 
درنظر گرفتن قدرت انتخاب شــخصی، زیر نظر چنین دولتی 

به طور یکپارچه کار کنند؟
افزون بر این، رســانه ها هســتند که به جــای این که داوران 
بی طرف باشــند، اقدام به جانبداری می کنند. رسانه ها به طور 
کلی فلسفه »فســاد دوست من مشکلی ندارد، اما فساد دشمن 

من به واقع ناپسند است« را به کار گرفته اند.
ایــن اعتقاد وجود دارد که اولین نکته فراخوان برای تضمین 
یکپارچگی تــدارکات عمومی، دگرگونی ذهنی در همه زنجیره 
تامین پاســخگویی اســت. بخش خصوصی بایــد بپذیرد که 
رشوه خواری و تقاضای رشــوه غلط است. مراجع باید بپذیرند 
که اســتفاده از موقعیت خود برای موردی غیر از آن چه مقصود 
اصلی بــوده، غلط اســت. به قطــع، متخصصان تــدارکات، 
حســابداران، بانکداران، وکال و مــردم، در هر نوعی از زندگی 
باید بدانند که شرکت در فعالیتهای فسادآمیز و تشویق به فساد 
غلط اســت. جامعه باید نسبت به ترس از فساد حساس باشد؛ 
نه این که از آن تجلیل کنــد. جامعه بین المللی باید آزادانه همه 
دولتهایی که انتخابات به شــیوه آزاد و عادالنه برگزار نمی کنند 
را نپذیرفتــه و اجازه ندهند که آداب سیاســی و منافع تجاری، 

جلوی دید منطقی آنها را بگیرد.
 ،(Fredric Bastiat) همان طور که فردریک باســتیات
اقتصاددان و نویســنده فرانسوی گفته است: "وقتی غارتگری 
تبدیل به شکلی از زندگی برای گروهی از افراد جامعه می شود، 
در گذر زمان آنها برای خود یک ســامانه قانونی ایجاد می کنند 
کــه این شــکل از زندگــی را تایید می کند و یــک آیین اصول 
اخالقی می نویسند که از این شکل از زندگی تجلیل می کند."

ما باید پیام درباره فســاد را ساده کنیم تا هر شهروندی بدون 
توجه به سطح تحصیالت، بتواند فساد و اثر منفی آن بر زندگی 

خود را درک کند.
فدراسیون بین المللی حسابداران1 (IFAC) به طور فعال 
و بــا مداخله های بســیار، از مبارزه با فســاد حمایت می کند؛ 
ازجملــه با انتشــار مقاله حرفه حســابداری: ایفای نقشی 

مثبت در مبارزه با فســاد2 درباره نقــش مهمی که حرفه در 
کاهش فساد ایفا می کند. افزون بر این، چارچوب بین المللی: 
راهبری مناسب در بخش عمومی3 که با همکاری انجمن 
رســمی مدیریت مالی و حســابداری بخــش عمومی4 
(CIPFA) منتشر شده، به وســیله تدوین سنگ محکی برای 

راهبری مناســب، توســعه راهبری قدرتمند بخش عمومی را 
ترویج می کند. مقاله پاسخگویی، اکنون5 ، حسابداری مالی 
و گزارشگری باکیفیت توسط دولتها را ارتقا می دهد تا شفافیت 
را بهبود بخشــیده و بــه تقویت مدیریت مالی و پاســخگویی 
بخش عمومی کمک کند. فدراســیون بین المللی حسابداران با 
همکاری شرکای خود، دولتها را برای بهبود کیفیت و شفافیت 
مدیریت مالی خود، به چالش کشیده و از آنها حمایت می کند.

به منظــور ارتقای یکپارچگی و شکســت فســاد، باید همه 
جامعه با هم کار کنند. شهروندان کشــورهای افریقایی باید از 
مرجع دارای مســئولیت مدیریت منابع، چه در بخش عمومی 
و چه خصوصی، برای اســتفاده از منابع، حســاب بپرسند. در 
ســطح بین المللی، هیچ کشــوری نباید به خود اجازه بدهد که 

پناهگاهی برای عایدیهای حاصل از فساد در افریقا باشد.
فساد باید تا ســطح جنایت باال برده شود؛ زیرا جنایتی علیه 
انســانیت اســت. بیاید دعوا بر ســر فســاد را تمام کنیم، زیرا 
به اندازه کافی درباره آن بحث شده است، بیایید مبارزه با فساد 

را شروع کنیم.
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