






به  مسلط  مطالعاتی  توسط گروه  و  موجود  منابع  بررسی  و  مطالعه  براساس  گزارش حاضر 
زبان چینی جهت شناسایی تحوالت نظام قضایی چین برای مبارزه با فساد تهیه شده است. 
در این گزارش، ابتدا نظام قضایی چین به طور اجمالی معرفی می شود و سپس وضعیت فعلی 
این کشور در زمینه مبارزه با فساد شرح داده می شود. درنهایت، برخی از مهم ترین اقدامات 
عملی دولت در زمینه مبارزه با فساد و عوامل مؤثر بر تحول و پیشرفت جهشی نظام قضایی 

چین به اختصار موردبررسی قرار می گیرند.  
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9خالصه مدیریتی

خالصه مدیریتی
که  است  صورت  بدین  فساد  با  مبارزه  برای  چین  قضایی  نظام  فعلی  سازمانی  ساختار 
دادستانی عالی خلق )SPP(1، عالی ترین نهاد نظارتی بر قانون است که مسئولیت دادرسی، 
پیگیرد عمومی و نظارت بر اجرای مجازات اعدام را برعهده دارد. به همین ترتیب، دادگاه 
عالی خلق )SPC(2، عالی ترین نهاد قضایی ملی چین است که مسئولیت قضاوت، محاکمه 
به اعتراض ها را برعهده دارد. همچنین،  و بررسی مجدد حکم اعدام و همچنین رسیدگی 
وزارت دادگستری چین )MOJ(3 یکی از وزارت خانه های زیرمجموعه شورای دولتی است 
به امور قانونی شامل رویه های قضایی، تهیه پیش نویس و چهارچوب  که وظیفه رسیدگی 
قانونی، مشارکت در معاهدات ملی و بین المللی و پیگرد قانونی و اعمال مجازات را برعهده 
دارد. همچنین، کمیسیون نظارت ملی جمهوری خلق چین تا به امروز عالی ترین نهاد نظارتی 
چین در زمینه مبارزه با فساد به شمار می آید. کمیسیون مذکور وظیفه بازرسی و نظارت بر 
عملکرد قانونی مقامات دولتی، بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق عمومی مردم، هدایت نظام 

در جهت استقرار دولت پاک و اخالق مدار را بر عهده دارد. 

1. Supreme People’s Procuratorate
2. Supreme People’s Court
3. Ministry of Justice
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ساختار سازمانی فعلی نظام قضایی چین 

فراری  مفسدان  استرداد  برای  مثمرثمر چین  دیپلماتیک  تالش های  و  آمارها  بررسی  با 
می توان چنین استنباط کرد که روند تحول نظام قضایی این کشور برای مبارزه با فساد شتاب 
سازمان  توسط  که   )2020( برترین کشورهای جهان  رتبه بندی  آخرین  مطابق  گرفته است. 
شفافیت بین الملل1 ارائه شده است، کشور چین با دو پله صعود نسبت به سال 2019 و کسب 
42 امتیاز در سال 2020 در رده 78 کشورهای برتر دنیا قرار گرفته است. همچنین، منابع و 
اقدامات مهمی را به صورت  مستندات موجود نشان می دهند که حزب حاکم کشور چین 
جدی و همه جانبه برای مبارزه با فساد تعریف و پیگیری کرده است و بیشتر اهداف مدنظر 

نظام این کشور را با موفقیت تحقق بخشیده است.

همزمان با آغاز فعالیت هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال 2012، 
پویش گسترده ای موسوم به پویش ضد فساِد شی جین پینگ برای مبارزه با فساد به رهبری 
دبیر کل حزب کمونیست چین، شی جین پینگ، شکل گرفت که درواقع به منزله مهم ترین 

1. سازمان شفافیت بین الملل )International Transparency( مؤسسه ای جهانی است که از سال 1993 به صورت مستقل 
و غیرانتفاعی با بیش از 100 کشور دنیا در زمینه کاهش فساد و افزایش شفافیت همکاری دارد.
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با  مبارزه  زمینه  در  تاریخ حکمرانی حزب کمونیست چین  و سازمان یافته  تالش گسترده 
فساد است.

فساد  با  مبارزه  برای  بازرسی  و  نظارتی  اقدامات  تشدید  جهت  رویه ها  مجدد  اصالح 
ازجمله  مسئولیت پذیر  و  اخالق مدار  حزب،  به  وفادار  دست پاک،  کارمندان  پرورش  و 
موضوعات اصلی بود که در جلسه حزب مرکزی کمونیست چین در دسامبر 2019 مطرح 
شد و در این راستا، الزامات جدیدی برای کنترل همه جانبه اعضای حزب و مقامات بلندپایه 

چین ابالغ گردید.

استفاده از فناوری های نوین از دیگر اقدامات دولت چین در زمینه مبارزه با فساد محسوب 
می شود. به عنوان مثال، حزب کمونیست چین دستور به کارگیری فناوری های هوشمند برای 
نظارت بر این بخش را در راستای عملیات مبارزه با عوامل فاسد در دستگاه های دولتی در 

سال 2020 صادر کرد.

اقدامات مؤسسات تحقیقاتی وابسته به برترین دانشگاه های کشور )نظیر مرکز تحقیقات 
نظارت و مبارزه با فساد وابسته به دانشگاه چینگخوا( مبنی بر کمک به دولت در زمینه بررسی 

راهکارهای علمی و عملی جهت مبارزه با فساد در چین نیز درخور توجه است. 

 2020 سال  در  چین  خلق  ملی  کنگره  توسط  کشور  کیفری  مجازات  قانون  به عالوه، 
اصالح شد که طی آن چنین مصوب شد که برای آن دسته از کارمندان دولت و مقامات 
می شوند،  غیره  و  ناسالم  تجاری  رقابت های  رشوه خواری،  فساد،  مرتکب  که  چین  دولتی 

مجازات سنگین تری اعمال شود.

کشف اموال اختالس شده و توقیف و بازپس گرفتن اموال و کاالهای مسروقه از دیگر 
اقدامات اساسی دولت در زمینه مبارزه با فساد در سال 2020 محسوب می شود. در این راستا، 
چین طی همکاری مؤثر خود با کشورهای مختلف موفق شده است اموال و کاالهای مسروقه 
با تکیه  به خزانه واریز کند. دولت چین  از کشور  ضبط و  به خارج  متواری  متهمان  از  را 
بیست، کشورهای عضو  با سازمان ملل، کشورهای گروه  بر همکاری های چندجانبه خود 
سازمان همکاری های اقتصادی آسیا- اقیانوس آرام و کشورهای بریکس توانسته است به طور 
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فعاالنه راهکارهای مدنظر خود جهت پیگیری امور مربوط به افراد فراری و اموال مسروقه را 
تبیین کند و در مصوبات اجالس چندجانبه و جلسات دوجانبه رهبران کشورها لحاظ نماید.

اقدامات عملی دولت چین در زمینه مبارزه با فساد 

بنا به اظهارات مسئولین، عوامل متعددی بر موفقیت چین در تحول و پیشرفت جهشی 
و  پویا  شفاف،  قضایی  سازوکارهای  دارند.  تأثیر  فساد  با  مبارزه  برای  آن  قضایی  نظام 
و  اقتصادی  مفسدان  اسامی  اعالم  اقتصادی؛  فساد  پرده  پشِت  عوامل  شناسایی  مناسب؛ 



13خالصه مدیریتی

اعمال مجازات های شدید؛ اطمینان از اثربخشی اقدامات بازرسی؛ استفاده از ظرفیت جامعه 
عملیاتی  و  پایدار  برنامه های  تعریف  قوانین؛  و صحیح  به موقع  اجرای  بر  تمرکز  نخبگانی؛ 
فساد  تسهیل کننده  عوامل  فساد؛ حذف  با  مبارزه  برای  بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت، 

اداری؛ و توسعه منطقه ای خدمات قضایی ازجمله این عوامل به شمار می آیند.
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سیر تحول ساختاری نظام قضایی چین برای مبارزه با فساد

از  )پس   1951 سال  در  چین  خلق  جمهوری  بزرگ  مفسدان  با  قضایی  برخورد  اولین 
بلندپایه حکومتی حزب  از مقامات  انقالب سال 1949( اجرایی شد و متعاقب آن، دو تن 
کمونیست به جرم فساد مالی و تبانی به اعدام محکوم شدند. سپس، قوانین متعددی برای 
مبارزه با انواع فساد شامل فسادهای اخالقی، اداری، مالی )نظیر رشوه و اختالس( و نقض 
کرد.  پیدا  توسعه  به تدریج  چین  حکومت  مختلف  الیه های  در  به ویژه  شهروندی  حقوق 
تأسیس اداره کل مبارزه با فساد و رشوه دادسرای عالی خلق1 در سال 1995 نیز نقطه عطفی 
و  مطالعه  مسئولیت  مذکور  اداره  می رود.  به شمار  برخوردها  و  نظارت ها  تشدید  زمینه  در 
فساد و  تبانی، رشوه خواری،  زمینه  پرونده های قضایی و تحقیق در  قوانین؛ تشکیل  تدوین 
نامشخص )در داخل و خارج( را  منابع  با  اموال عظیِم  یافتن امالک و  اقتصادی؛ و  جرایم 
برعهده داشت. شایان ذکر است مشکالت ساختاری که کارآیی اداره کل مبارزه با فساد و 
رشوه دادسرای عالی خلق را زیر سوال برده بود، پس از 20 سال فعالیت به تدریج نمایان شد. 
بدین ترتیب، حزب کمونیست چین با توجه به مشکالتی نظیر کمبود نیرو، عدم برخورداری 
از اختیار و حمایت قانونی کافی، دایره محدود نظارت بر ادارات، پراکندگی و موازی کاری 
تصویب  به  ناگزیر  به روز،  تجهیزات  و  امکانات  وجود  عدم  و  محلی  نظارتی  دستگاه های 
طرح اصالح شدید ساختاری شد تا با ایجاد تحوالت موردنظر خود بتواند عملکرد یکپارچه 
با فساد داشته باشد. در این راستا، سیستم اصالح شده ی نظارت  بهینه ای در زمینه مبارزه  و 
ملی در چند شهر و استان کشور به طور آزمایشی در سال 2016 اجرایی شد و در نهایت، 
کمیسیون نظارت ملی جمهوری خلق چین )NSC(2 در سال 2018 با تصویب کنگره ملی 
خلق چین تأسیس شد. درادامه، سیر تحول ساختاری نظام قضایی چین برای مبارزه با فساد 

به اختصار شرح داده می شود. ]2و3[

1. Anti-Corruption and Bribery Administration of the Supreme People’s Procuratorate
2. National Supervisory Commission of the People’s Republic of China
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جدول 1: سیر تحول ساختاری نظام قضایی چین برای مبارزه با فساد 

تغییر ساختار بازه زمانی

دادسرای عالی خلق، واحد بازرسی اقتصادی 1979-1982
دادسرای عالی خلق، واحد بازرسی اقتصادی و انضباطی 1982-1988

دادسرای عالی خلق، واحد بازرسی اقتصادی 1988-1989
دادسرای عالی خلق، واحد بازرسی رشوه و فساد 1989-2000

دادسرای عالی خلق، اداره کل مبارزه با فساد و رشوه 1995-2018
کمیسیون نظارت ملی جمهوری خلق چین 2018 تا امروز

کمیسیون نظارت ملی جمهوری خلق چین تا به امروز عالی ترین نهاد نظارتی چین در زمینه 
مبارزه با فساد به شمار می آید. کمیسیون مذکور وظیفه بازرسی و نظارت بر عملکرد قانونی 
مقامات دولتی، بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق عمومی مردم و هدایت نظام در جهت استقرار 
دولت پاک و اخالق مدار را بر عهده دارد. این کمیسیون به طور مستقل و بدون دخالت نهادهای 
اجرایی، سازمان های اجتماعی و افراد، قدرت نظارتی خود را مطابق با مفاد قانون اساسی در 
باالترین سطح اعمال می کند و در برابر کنگره ملی خلق و کمیته دائمی کنگره ملی خلق مسئول 
و پاسخگو است و کلیه کمیته های نظارت محلی تحت فرمان این نهاد عمل می کنند. گفتنی 
ا ست که کمیسیون نظارت ملی جمهوری خلق چین با کمیسیون مرکزی بازرسی انضباطی 

حزب کمونیست چین )CCDI(1 ادغام شده است و دارای دفتر مشترک هستند ]1[. 

اینفوگراف 1: مهم ترین وظایف کمیسیون نظارت ملی جمهوری خلق چین

1. Central Commission for Discipline Inspection of the Chinese Communist Party 
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با فساد  به طور کلی، در ارتباط با ساختار سازمانی فعلی نظام قضایی چین برای مبارزه 
قانون  بر  نظارتی  نهاد  عالی ترین   ،1)SPP( عالی خلق  دادستانی  باید خاطرنشان ساخت که 
است که مسئولیت دادرسی، پیگرد عمومی و نظارت بر اجرای مجازات اعدام را برعهده 
دارد. به همین ترتیب، دادگاه عالی خلق )SPC(2، عالی ترین نهاد قضایی ملی چین است که 
مسئولیت قضاوت، محاکمه و بررسی مجدد حکم اعدام و همچنین رسیدگی به اعتراض ها 
وزارت خانه های  از  یکی   3)MOJ( چین  دادگستری  وزارت  همچنین،  دارد.  برعهده  را 
زیرمجموعه شورای دولتی است که وظیفه رسیدگی به امور قانونی شامل رویه های قضایی، 
پیگرد  و  بین المللی  و  ملی  معاهدات  در  مشارکت  قانونی،  چهارچوب  و  پیش نویس  تهیه 

قانونی و اعمال مجازات را برعهده دارد ]4و5[. 

اینفوگراف 2: ساختار سازمانی فعلی نظام قضایی چین 

1. Supreme People’s Procuratorate
2. Supreme People’s Court
3. Ministry of Justice
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وضعیت فعلی چین در زمینه مبارزه با فساد 

توسط سازمان شفافیت  )2020( که  برترین کشورهای جهان  رتبه بندی  مطابق آخرین 
بین الملل1 در ژانویه 2021 ارائه شده است، کشورهای دانمارک و نیوزیلند با 88 امتیاز در 
برترین  امتیاز در رده سوِم  با 85  فنالند، سنگاپور، سوئد و سوئیس  اول و کشورهای  رده 
کشورهای دنیا )از میان 180 کشور و منطقه( در سال 2020 قرار گرفته اند. به همین ترتیب، 
کشور چین با دو پله صعود نسبت به سال 2019 و کسب 42 امتیاز در سال 2020 در رده 
رتبه بندی  این  ا ست که  گفتنی  قرار گرفته اند.  امتیاز در رده 149  با 25  ایران  78 و کشور 
برمبنای شاخص ادراک فساد )CPI(2 صورت گرفته است که طی 24 ماه پایش با همکاری 
13 مؤسسه، شرکت و نهاد بین المللی )ازجمله بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و غیره( 

استخراج شده است. ]6 و 7[

1. سازمان شفافیت بین الملل )Transparency International( مؤسسه ای جهانی است که از سال 1993 به صورت مستقل 
و غیرانتفاعی با بیش از 100 کشور دنیا در زمینه کاهش فساد و افزایش شفافیت همکاری دارد.

2. Corruption Perceptions Index 



جدول 2: رتبه بندی 180 کشور 
شاخص  براساس  دنیا  منطقه  و 

ادراک فساد در سال 2020

1 دانمارک  
1 نیوزیلند  
3 فنالند  
3 سنگاپور  
3 سوئد  
3 سوئیس  
7 نروژ  
8 هلند  
9 آلمان  
9 لوگزامبورگ  

11 استرالیا  
11 کانادا  
11 هنگ کنگ  
11 انگلیس  
15 اتریش  
15 بلژیک  
17 استونی  
17 ایسلند  
19 ژاپن  
20 ایرلند  
21 امارات متحده عربی 

21 اروگوئه  

23 فرانسه 
24 بوتان 
25 شیلی 
ایاالت متحده آمریکا          25
27 سیشل  
28 تایوان 
29 باربادوس  
30 باهاما  
30 قطر 
32 اسپانیا 
33 کره جنوبی 
33 پرتغال 
35 بوتسوانا 
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شایان ذکر است که اقدامات کشورهای مختلف دنیا در زمینه مبارزه با فساد در فاصله 
سال های 1950 تا 2019 در یک تحقیق علمی در دانشگاه پنسیلوانیا1 در سال 2020 موردبررسی 
اقدامات گسترده در  از 25 مورد  نشان داده شده است که  این تحقیق  قرار گرفته است. در 

ارتباط با حذف فساد، تنها 9 مورد به صورت موفقیت آمیز انجام شده است2)جدول 3(. 

جدول 3: اقدامات کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با فساد

نتیجه نام رهبر اصالحات نام کشور و تاریخ

اصالحات موفق Chiang Kai-shek تایوان )1950-1952(

اصالحات موفق Mao Zedong چین )1951-1953(

 نامشخص، اطالعات
محدود

Kim II-Sung کره شمالی )1955-1958(

اصالحات موفق فیدل کاسترو کوبا  )1959-1966(

اصالحات موفق Lee Kuan Yew  سنگاپور )1960-1966(

تالش ناموفق Park Chung-hee  کره جنوبی )1961-1963(

تالش ناموفق Mao Zedong چین )1962-1965(

اصالحات موفق Chiang Kal-shek, Chiang 
Ching-kuo

تایوان )1969-1972(

اصالحات موفق Park Chung-hee کره جنوبی )1973-1977(

تالش ناموفق Ferdinand Marcos فیلیپین )1975(

تالش ناموفق Jose Lopez Portillo مکزیک )1976-1977(

تالش ناموفق محمدرضا پهلوی ایران )1977-1979(

تالش ناموفق Chun Doo-hwan کره جنوبی )1980-1981(

تالش ناموفق Miguel de la Madrid مکزیک )1982-1983(

1. University of Pennsylvania
https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/abs/ به بیشتر  2.  جهت کسب اطالعات 

taking-authoritarian-anticorruption-reform-seriously/CEA0D8CA8681560D782E6B75BCCA7025 رجوع شود. 
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نتیجه نام رهبر اصالحات نام کشور و تاریخ

تالش ناموفق Yuri Andropov اتحاد جماهیر شوروی )سابق(

)1982-1984(
تالش ناموفق فیدل کاسترو کوبا )1986-1989(

تالش ناموفق Nguyen Van Linh ویتنام )1986-1989(

تالش ناموفق مهاتیر محمد، عبدا... احمد بداوی مالزی )1997-2004(

تالش ناموفق Le Kha Phieu ویتنام )1998-2001(

اصالحات موفق Paul Kagame رواندا )1999(

اصالحات موفق Meles Zanawi اتیوپی )2001-2005(

تالش ناموفق رائول کاسترو کوبا )2004(

تالش ناموفق محمود احمدی نژاد ایران )2005-2009(

اصالحات موفق شی جین پینگ چین )2012(

تالش ناموفق محمد بن سلمان عربستان سعودی )2017-2019(

منبع: 
https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/abs/
taking-authoritarian-anticorruption-reform-seriously/CEA0D8CA8681560D782E6
B75BCCA7025

به عالوه، در این تحقیق به طور خالصه به مهم ترین عوامل مؤثر در موفقیت کشورهای 
متعدد )به عنوان مثال، تایوان، چین، کوبا، سنگاپور، کره جنوبی، رواندا و اتیوپی( در زمینه 
مبارزه با فساد پرداخته شده است. درواقع، تمرکز قدرت )اختیار تام یک نفر(، کنترِل از باال 
به پایین، تبلیغات نظام و اتخاذ راهکارهای شبه دیکتاتوری به جای راهکارهای دموکراتیک 
ازجمله مهم ترین عوامل مؤثر در موفقیت این کشورها برشمرده شده اند. به طور کلی، نتایج 
این تحقیق نشان می دهند که اقدامات عملی دولت چین در زمینه مبارزه با فساد از سال 2012 

تاکنون با موفقیت همراه بوده است. ]9[
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اقدامات عملی دولت چین در زمینه مبارزه با فساد 

فعالیت هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال 2012،  با آغاز  همزمان 
پویش گسترده ای موسوم به پویش ضد فساِد شی جین پینگ1 برای مبارزه با فساد به رهبری 
دبیر کل حزب کمونیست چین، شی جین پینگ، شکل گرفت که درواقع به منزله مهم ترین 
با  مبارزه  زمینه  در  چین  کمونیست  حزب  حکمرانی  تاریخ  سازمان یافته  و  گسترده  تالش 
فساد است. تمرکز بر بدنه اصلی حزب و دولت ویژگی اصلی این پویش محسوب می شود. 
نظارت  به  می توانند  محلی  و  منطقه ای  سطح  در  نظارتی  مختلف  دستگاه های  درواقع، 
براساس  ]10و11[.  متمرکز شوند  مقامات  و رشوه  فساد  بر  و  بپردازند  متعدد  بر حوزه های 
اطالعات منتشر شده می توان گفت که تعداد افرادی که پس از سال 2012 همزمان با آغاز 
قابل  قبل  با دوره های  قرار گرفتند و مجازات شدند،  بازرسی  پویش شی جین پینگ مورد 
مقایسه نیست )نمودار 1(. شایان ذکر است تعداد افراد مجازات شده در دوره های مختلف 
حکمرانی کنگره ملی حزب کمونیست چین تا قبل از سال 2012 تقریبا ثابت بوده است و 
پس از تغییر رویه در نظام بازرسی و آغاز پویش ضد فساد افزایش یافته است )نمودار 2(. 
نهادهای دولتی  و  بدنه حزب  باالی  از سطوح  افرادی که  تعداد  این است که  نکته جالب 
مجازات شدند، بیش از 600 درصد افزایش داشته است. این امر حاکی از توجه روزافزون 

نظام به رفع فساد از بدنه اصلی ساختارهای حکومتی است )نمودار 3(. ]12[

1. Xi Jinping’s Anti-Corruption Campaign
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نمودار 1: تعداد افراد بازرسی شونده در فاصله سال های 2012 تا 2017

نمودار 2: تعداد افراد بازرسی شونده در دوره های مختلف کنگره حزب چین
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نمودار 3: تعداد مقامات و کارمندان رده باالی مجازات شده حزب و دولت

منبع: 

اصالح مجدد رویه ها جهت تشدید اقدامات نظارتی و بازرسی برای مبارزه با فساد یکی 
از موضوعات اصلی بود که در جلسه حزب مرکزی کمونیست چین در دسامبر 2019 مطرح 
شد. در این جلسه چنین مصوب شد که اقدامات نظارتی و بازرسی باید چنان دقیق، جامع و 
مقتدرانه باشد که هیچ کس جرأت فساد پیدا نکند، راهی برای فساد نیابد و انگیزه ای برای 
شده است  تبدیل  چین  مهم  اهداف  از  یکی  به  شعار  این  تحقق  امروزه  باشد.  نداشته  فساد 
)اینفوگراف 3(. پرورش کارمندان دست پاک، وفادار به حزب، اخالق مدار و مسئولیت پذیر 
الزامات  راستا،  این  بود و در  از دیگر تصمیمات موردنظر حزب مرکزی کمونیست چین 

جدیدی برای کنترل همه جانبه اعضای حزب و مقامات بلندپایه چین ابالغ گردید. ]13[

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10670564.2018.1497911



25اقدامات عملی دولت چین در زمینه مبارزه با فساد

اینفوگراف 3: شعار چین مبنی بر مبارزه با فساد

منبع: 

استفاده از فناوری های نوین از دیگر اقدامات دولت چین در زمینه مبارزه با فساد محسوب 
می شود. به عنوان مثال، حزب کمونیست چین دستور به کارگیری فناوری های هوشمند برای 
دولتی  دستگاه های  در  فاسد  عوامل  با  مبارزه  عملیات  راستای  در  را  بخش  این  بر  نظارت 
با  پلیس، دادگاه ها و زندان ها  افسران  براین اساس، دادستان ها،  در سال 2020 صادر کرد. 
دقیق تر،  به بیان  و  داشت  خواهند  قرار  تحِت نظارت  نوین  خودکار  سامانه  یک  از  استفاده 
کلیه مراحل بازرسی، محاکمه و اجرای حکم در رابطه با هزاران پرونده قضایی در سراسر 
کشور به صورت دقیق ثبت می شوند و سپس این داده ها با استفاده از فناوری کالن داده مورد 

http://www.xinhuanet.com/politics/2020-12/28/c_1126916076.htm
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تجزیه وتحلیل قرار می گیرند و تخلفات به صورت سریع مشخص خواهند شد. بدین ترتیب، 
الگوها و شبکه هایی که به منظور درخواست رشوه از موکلین توسط قضات، مجریان و وکال 
ایجاد می شوند را می توان به کمک این فناوری بالفاصله شناسایی کرد. همچنین، دادگاه ها و 
دادگستری ها با استفاده از سامانه های نظارتی دیجیتال )به جای مداخله انسان( پایش می شوند 
و اقدامات نظارتی برای مردم و مقامات به طور یکسان انجام خواهند شد که این امر نیز به 

نوبه خود به حذف رانت منجر می شود. ]15[

به  کمک  بر  مبنی  کشور  دانشگاه های  برترین  به  وابسته  تحقیقاتی  مؤسسات  اقدامات 
دولت در زمینه بررسی راهکارهای علمی و عملی جهت مبارزه با فساد در چین نیز درخور 
توجه است ]16[. به عنوان نمونه می توان به مرکز تحقیقات نظارت و مبارزه با فساد1 وابسته به 
دانشگاه چینگخوا2 اشاره کرد. این مرکز که از سال 2000 فعالیت خود را آغاز نموده است، 
وظایف متعددی نظیر کمک به ایجاد دولت پاک، تقویت نوآوری، ارائه مشاوره در زمینه 
سیاست گذاری، انجام تحقیقات گسترده، نظریه پردازی و ارائه راهکارهای عملی و همچنین 
ارتقای همکاری های بین دولت و دانشگاه را برعهده دارد. مرکز تحقیقات نظارت و مبارزه 
با فساد وابسته به دانشگاه چینگخوا بیش از 100 عنوان پروژه برای نهادهای داخلی و حتی 
بخش های  با  مشترک  پروژه  تعدادی  همچنین  و  داده است  انجام  بین المللی  سازمان های 
مختلف دولت و حزب و با مؤسسات تحقیقاتی ضد فساد داخلی و خارجی )ازجمله سازمان 
شفاف سازی بین الملل( به سرانجام رسانده است. تیم تحقیقاتی این مرکز متشکل از اساتید 
در  تکمیلی  دوره تحصیالت  دانشجویان  و  پژوهشگران  و  پسا دکترا  دانشجویان  تمام وقت، 

رشته های مختلف شامل اقتصاد، علوم سیاسی، حقوق، مدیریت و غیره هستند. ]17[

به عالوه، قانون مجازات کیفری کشور توسط کنگره ملی خلق چین در سال 2020 اصالح 
دولتی  مقامات  و  دولت  کارمندان  از  آن دسته  برای  که  آن چنین مصوب شد  شد که طی 
چین که مرتکب فساد، رشوه خواری، رقابت های تجاری ناسالم و غیره می شوند، مجازات 
سنگین تری اعمال شود. در این راستا، جریمه های مالی و مدت زمان حبس در زندان )و حتی 

1. Research Center for Anti-Corruption and Governance
2. Tsinghua University
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اعدام( به طور سخت گیرانه تری بسته به میزان سنگینی جرم اعمال می شود1 ]18[. 

برای  راسخ دولت چین  بر عزم  به خوبی  در سال 2020  منتشر شده  آمارهای  از  برخی 
با فساد داللت دارند. سازمان های نظارتی و بازرسی در سراسر کشور چین در سال  مقابله 
2020 همزمان با بحران ویروس کرونا عملکرد موفقی در زمینه مبارزه با فساد از خود نشان 
داده اند. در این راستا، نحوه عملکرد نهادهای مختلف در زمینه پیشگیری و کنترل اپیدمی 
و همچنین اطمینان از ازسرگیری کار و تولید توسط بیش از 50000 تیم نظارتی و بازرسی 
به صورت پیوسته مورد بازرسی قرار گرفته اند. در سه ماهه اول سال 2020، 443000 پرونده 
توسط نهادهای بازرسی، نظارتی و انتظامی در سراسر چین تشکیل شده است و در مجموع به 
مشکالت بیش از 1.33 میلیون نفر رسیدگی شده است. در این راستا، 390000 نفر مجازات 
نیز  از آن ها  نفر  و 1989  و وزارتخانه ها  استانی  مقامات  از آن ها شامل  نفر  شده اند که 18 

کارمندان اداری بوده اند. ]21[

کشف اموال اختالس شده و توقیف و بازپس گرفتن اموال و کاالهای مسروقه از دیگر 
اقدامات اساسی دولت در زمینه مبارزه با فساد در سال 2020 محسوب می شود. در این راستا، 
چین طی همکاری مؤثر خود با کشورهای مختلف موفق شده است اموال و کاالهای مسروقه 
را از متهمان متواری به خارج از کشور  ضبط و به خزانه واریز کند. به عنوان مثال، تعداد 
998 متهم فراری ازجمله 262 مقام دولتی طی عملیات اِسکای نِت2 در فاصله زمانی ژانویه 
تا سپتامبر 2020 دستگیر و به کشور برگردانده شده اند و درمجموع 2105 میلیارد یوان پول 
اختالس شده توسط دولت چین بازپس گرفته شده است. این اقدامات سبب شده است که 
اموال مسروقه را در داخل  نمی توانند  برسند که اختالس گران  باور  این  به  چینی ها کم کم 
کشور پنهان کنند و یا این که به خارج از کشور منتقل کنند و سرانجام آن ها توسط دولت 
ملل،  سازمان  با  بر همکاری های چندجانبه خود  تکیه  با  دستگیر خواهند شد. دولت چین 
اقیانوس  آسیا-  اقتصادی  همکاری های  سازمان  کشورهای عضو  بیست،  گروه  کشورهای 

1. برای کسب جزئیات مربوط به قوانین، اصالحات و میزان مجازات مفسدین به منابع زیر رجوع شود:
http://www.xinhuanet.com/legal/2020-12/27/c_1126911651.htm?baike and https://www.globallegalinsights.
com/practice-areas/bribery-and-corruption-laws-and-regulations/china

2. Skynet 2020
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آرام و کشورهای بریکس توانسته است به طور فعاالنه راهکارهای مدنظر خود جهت پیگیری 
امور مربوط به افراد فراری و اموال مسروقه را تبیین کند و در مصوبات اجالس چندجانبه و 
جلسات دوجانبه رهبران کشورها لحاظ نماید. نکته جالب این است که چین تاکنون موفق 
انعقاد 169 معاهده استرداد مجرمان، معاهده کمک حقوقی متقابل و توافق نامه استرداد  به 
اموال و تقسیم دارایی ها با 81 کشور شده است. این کشور همچنین توافق نامه همکاری تبادل 
پیشنهادی  چهارچوب  گسترش  به دنبال  و  کرده است  امضا  کشور   56 با  را  مالی  اطالعات 
خود جهت توسعه شبکه همکاری قضایی و اجرای قانون مبارزه با فساد در تمام قاره ها و 

کشورهای کلیدی است. ]21[

 دادگاه عالی خلق در گزارش مبسوط خود در زمینه اقدامات انجام شده در سال 2020 
اظهار داشته است که با توجه به کارآیی روزافزون حکومت چین )اشاره به نظام سوسیالیستی 
به سبک چینی(، احساس رضایت مردم به طرز قابل توجهی بیشتر شده است. پس از پیگیری 
اظهارنظر دستگاه های اجرایی دولت در زمینه انجام اصالحات عمیق در حوزه های سیاسی 
و حقوقی در سال 2020، چین موفق به تحقق 22 مورد از 29 وظیفه ی محوله شده است و 
در سایر موارد نیز به پیشرفت قابل توجهی دست یافته است. در ارتباط با 65 اقدام اصالحی 
که توسط دیوان خلق چین در قالب طرح اصالحات پنج ساله پنجم پیشنهاد شده است نیز 
70 درصد از موارد به طور کامل اجرا شده اند و نظام قضایی حکومت چین از همه جوانب 

گسترش یافته و بالغ تر شده است. ]22[

براساس اعالم کمیسیون نظارت ملی چین، 23 نفر از 145 مقام دولتی که در نیمه نخست 
سال 2020 به دلیل ارتکاب فساد محکوم به مجازات شدند )حدود 16 درصد( شامل عوامل 
دولتی پشت پرده و 68 نفر از آن ها )حدود 47 درصد( نیز شامل مدیران ارشد دولتی بوده اند. 
درمجموع، 29600 پرونده مربوط به باندهای فساد اداری و حامیاِن در سایه که به زبان چینی 
تحِت عنوان چتر محافظ تعبیر می شوند، در فاصله زمانی ژانویه تا نوامبر 2020 مورد رسیدگی 
قرار گرفته اند. به عالوه، 25400 نفر از اعضای حزب و کارمندان و مقامات دولتی به دلیل 

نقض قوانین مجازات شده اند و 2383 نفر نیز به نهادهای قضایی معرفی شده اند. ]23و24[
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عوامل مؤثر بر تحول نظام قضایی چین

مبارزه  برای  قضایی  نظام  جهشی  پیشرفت  و  تحول  در  چین  موفقیت  عوامل  مهم ترین 
باال  )از  نظام  بدنه  منسجم  پاکسازی  و  نظارت  از:  عبارتند  مسئولین  اظهارات  به  بنا  فساد  با 
ایدئولوژیکی مناسب  به پایین(؛ داشتن رهبری متمرکز و یکپارچه؛ به کارگیری نظریه های 
)اشاره به نظام سوسیالیست چینی(؛ برنامه ریزی صحیح و منسجم در بلندمدت و کوتاه مدت؛ 
استفاده از روش ها و چهارچوب های سازمان یافته؛ هماهنگی نظام مند و همه جانبه؛ برگزاری 
جلسات ساالنه منظم جهت بازبینی رویه ها؛ اطمینان از اجرای کامل قوانین و دستورالعمل ها؛ 
اصالح مستمر قوانین جهت محدود کردن راه های فرار از قانون؛ استفاده از فناوری های نوین 
و دادگاه های هوشمند؛ سازوکارهای قضایی شفاف، پویا و مناسب؛ ایجاد سیستم های جامع، 
علمی، استاندارد و موثر؛ توسعه اقدامات بازرسی و پاکسازی؛ تمرکز بر حوزه های مستعد 
معدنی،  مواد  و  معادن  بانک ها،  و  سرمایه گذاری  مالی، صندوق های  بخش های  نظیر  فساد 
صنایع پتروشیمی و فلزی، پروژه های عمرانی، حوزه های انرژی و غیره؛ شناسایی عوامل پشِت 
اقتصادی و اعمال مجازات های شدید؛ اطمینان  اقتصادی؛ اعالم اسامی مفسدان  پرده فساد 
مناطق  در  موجود  مشکالت  تجزیه وتحلیل  و  عمیق  درک  بازرسی؛  اقدامات  اثربخشی  از 
به اهداف و راهکارهای اصالحِی آتی و بررسی مستمر راهکارهای  مختلف؛ نگاه مستمر 
پیشین جهت آگاهی از تجربه ها، نقاط ضعف و سایر موارد؛ راه اندازی پروژه های آزمایشی 
جامعه  ازظرفیت  استفاده  کارکنان؛  تجزیه وتحلیل  قدرت  تقویت  نوآوری؛  ترویج  متنوع؛ 
و  قضایی؛  خدمات  منطقه ای  توسعه  قوانین؛  صحیح  و  به موقع  اجرای  بر  تمرکز  نخبگانی؛ 

توجه بیشتر به حفظ بنیان خانواده جهت تربیت شهروندان سالم. ]25و26[
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نتیجه گیری

مهمی  اقدامات  چین  کشور  حاکم  حزب  که  می دهند  نشان  موجود  مستندات  و  منابع 
بیشتر  و  پیگیری کرده است  و  تعریف  فساد  با  مبارزه  برای  و همه جانبه  به صورت جدی  را 
اهداف مدنظر نظام این کشور را با موفقیت تحقق بخشیده است. اصالح منظم ساختارهای 
نظارتی و قانونی در دهه های مختلف به ویژه از سال 2012 به بعد نیز نتایج مثبت تحوالت 
با فساد  برابر کرده است. اگرچه جایگاه جهانی چین در زمینه مبارزه  این حوزه را چندین 
آمارها  بررسی  با  اما  نیست،  دفاع  قابل  غربی  مؤسسات  معیارهای  براساس  شفاف  سازی  و 
و تالش های دیپلماتیک مثمرثمر چین برای استرداد مفسدان فراری می توان چنین استنباط 
با فساد شتاب گرفته است. توجه  کرد که روند تحول نظام قضایی این کشور برای مبارزه 
باالی  رده  مقامات  و  دولتی  دستگاه های  از  فساد  عوامل  حذف  حاکمیتی،  ساختارهای  به 
دولت و اجرای قاطع و بدون اغماض قانون را شاید بتوان به عنوان مهم ترین عوامل برشمرد. 
تعریف برنامه های پایدار و عملیاتی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای مبارزه با فساد 
و حذف عوامل تسهیل کننده فساد اداری از دیگر موارد مهمی هستند که در حال پیگیری 
توسط دولت هستند. بهره گیری از فناوری های نوین و توانمندی های جامعه نخبگانی؛ توسعه 
و  اموال  بازپس گیری  و  توقیف  فراری،  مفسدان  بین المللی جهت دستگیری  همکاری های 
کاالهای مسروقه؛ دقت در انتخاب و گزینش نیروها )به ویژه مدیران( و توسعه سازوکارهای 
مربوط به هشدار سریع جهت شناسایی به موقع عوامل فساد از دیگر نکات مورد توجه نظام 
قضایی چین است. امید است که با تالش مضاعف مسئولین و نیز بهره گیری حداکثری از 
تجربیات کشورهای موفق بتوان فساد در کشور عزیزمان را با سرعت و کیفیت بیشتری از 

ریشه و مبدأ خشکاند. 
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عالئم اختصاری 

NSC: National Supervisory Commission of the People’s Republic of China

CCDI: Central Commission for Discipline Inspection of the Chinese Communist Party 

SPP: Supreme People’s Procuratorate

SPC: Supreme People’s Court

MOJ: Ministry of Justice

CPI: Corruption Perceptions Index
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