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کــه در اداره ی دولتــی یــا در مواجــه بــا یــک شــخص حقیقــی بــا پیشــنهاد رشــوه مواجــه شــویم. و یــا  بــرای هریــک از مــا ممکــن اســت ایــن موضــوع پیــش بیایــد 
کــه از پــول  کمتــر، حتــی ممکــن اســت بــه ایــن نتیجــه برســیم منابــع عمومــی  گردیــم. در ابعــاد  گاه  کارمــان آ اینکــه اساســا از یــک فســاد از نــوع اداری و مالــی در محــل 
گردنــد و بــه اصطــاح تلــف مــی شــوند. اولیــن احســاس مــا در ایــن لحظــه مــی توانــد خشــم باشــد، بــه  مالیــات دهنــدگان تامیــن مــی شــوند بــه درســتی هزینــه نمــی 
کــه چــرا چنیــن اتفاقــی در جامعــه مــان مــی افتــد و مــا به عنــوان یک شــهروند  کنــش نشــان دهیــم. ممکــن هــم اســت بــه فکــر فــرو رویــم  کــه بخواهیــم ســریعا وا نوعــی 
گــزارش هــای فســاد را از ســوی شــهروندان دریافــت مــی  کــه  کنیــم. در جوامــع دموکراتیــک، نهادهــای غیــر دولتــی وجــود دارنــد  چگونــه مــی توانیــم بــا آن برخــورد 
کشــور مــا  کننــد )POGO و Corruption Watch(. در  گــزارش مــی  کــه بــه ایــن نتیجــه برســند واقعــا فســادی اتفــاق افتــاده آن را  کننــد و پــس از بررســی آن و در صورتــی 
هــم چنیــن نهادهایـــ بــه صــورت مــوردی وجــود دارنــد. "دیــده بــان شــفافیت و عدالــت" یکــی از آنهاســت. حــال بیاییــد ببینیــم بــه عنــوان یــک شــهروند چگونــه 

کنیــم. راهنمــای زیــر در پـــ پاســخی بــه ایــن پرســش اســت. گــزارش  مــی توانیــم فســاد یــا سواســتفاده یــا هرگونــه نقــض حقــوق اساســی مــان را 

کنند؟ رش  گــزا ا  ر د  فســا نند  توا می  شــهروندان چگونه 

ا  ر مجلس  در  ــان  ت ینده  نما
نکنید مــوش  فرا

نماینــدگان مجلــس بــه دلیــل اینکــه 
واحدهــای  بــا  گســترده  ارتبــاط  در 
کمیتــی هســتند، محــل  دولتــی یــا حا
گــزارش هــای  بــرای  مراجعــه خوبــی 
گــر  مرتبــط بــا فســاد خواهنــد بــود. ا
انتخاباتــی  حــوزه  نماینــده  بــه  شــما 
امــکان  کنیــد،  مراجعــه  خودتــان 
تاثیرگــذاری تــان افزایــش مــی یابــد، 
کار  چــون ایــن نماینــده بــا پیگیــری 
بعــدی  دوره  بــرای  واقــع  در  شــما 
کنــد.  گــذاری مــی  انتخابــات ســرمایه 
کوچــک  اثــر ایــن مــورد در شــهرهای 
را مــی  افــراد بیشــتر همدیگــر  کــه  تــر 
شناســند، افزایــش مــی یابــد. مجلــس 
اصــل  کمیســیون  یــک  همچنیــن 
پیگیــری  اش  وظیفــه  کــه  دارد   90
گانــه  کار قــوای ســه  شــکایت از طــرز 
ظرفیــت  ایــن  از  توانیــد  مــی  اســت. 

کنیــد. اســتفاده  هــم  قانونــی 

وب سایت دیده بان شفافیت و عدالت •

• POGO
• Corruption Watch

تلگرام ز  ا خبر  ر  ــا نتش ا

گر  کــه ا خاصیــت تلگــرام در ایــن اســت 
موضــوع، دارای ارزش خبــری باشــد، 
بــه ســرعت منتشــر مــی شــود. بــرای 
انتشــار هــم مــی توانیــد از شــبکه هــای 
کنیــد  اســتفاده  خانوادگــی  تلگرامــی 
یــا اینکــه خبــر را در اختیــار شــبکه  و 
هــای تلگرامــی رســانه هــا قــرار دهیــد. 
صفحــات  از  اســتفاده  بعــدی  گزینــه 
تلگــرام )یــا توییتــر( معــروف از جملــه 
گــر  ا "وحیــد آن الیــن" اســت و شــما 
محفــوظ  تــان  هویــت  خواهیــد  مــی 
بمانــد، مــی توانیــد از طریــق یــک ای 
یــا  ناشــناس  توییتــر  کانــت  ا یــا  میــل 
اســتفاده از شــماره تلفنــی غیــر از تلفن 
ــک  ــن ی ــماره تلف ــد ش ــان - مانن خودت
ج از ایــران- اینگونــه  دوســت در خــار
اخبــار را در اختیــار آنهــا قــرار دهیــد. 
کــه  گــر بــه ایــن نتیجــه برســند  آنهــا ا
خبــر شــما معتبــر اســت و مــورد اقبــال 
کمــک  واقــع مــی شــود، بــه انتشــار آن 
ــر وقــت  گ ــت ا ــرد. و در نهای ک خواهنــد 
ــان هــم  ــد خودت و حوصلــه اش را داری
تلگــرام  از طریــق شــبکه  توانیــد  مــی 
خودتــان، اخبــار را منتشــر نماییــد و 
از دوســتانتان بخواهیــد آنهــا هــم در 
شــبکه خودشــان یــا ســایر شــبکه هــا، 

کننــد.    گونــه خبرهــا را پخــش  ایــن 

ما ز  ا بررسی   ، شــما ز  ا رش  گزا

ایــن عنــوان یکــی از بخــش هــای وب ســایت "دیــده بــان شــفافیت و عدالــت" اســت. ایــن 
گزارشــی از مــوارد مهــم فســاد دارنــد آن را بــه  گــر  وب ســایت از شــهروندان مــی خواهــد ا
کــه نتیجــه بررســی  گویــد  همــراه مســتندات در اختیــار آنهــا قــرار دهنــد. وب ســایت مــی 
گــزارش دهنــده مــی رســاند و اطمینــان  خــود را از طریــق شــماره تمــاس بــه اطــاع فــرد 
ــازمان  ــر س کث ــن روش ا ــد )ای ــد مان ــوظ خواه ــرد محف ــخصات ف ــام و مش ــه ن ک ــد  ــی ده م

هــای غیردولتــی در همــه دنیاســت(.

اجتماعی های  ــبکه  ش در  ــئوالن  مس صفحات 

گرام و  امـــروزه بســـیاری از مســـئوالن دولتـــی در شـــبکه هـــای اجتماعـــی ماننـــد اینســـتا
کامنـــت  توییتـــر، دارای صفحـــه مختـــص بـــه خودشـــان هســـتند. مـــی توانیـــد بـــرای آنهـــا 
کنیـــد  کانـــت توییتـــر، بـــه صـــورت خاصـــه مطلـــب را بیـــان  بگذاریـــد و یـــا اینکـــه در یـــک ا
ـــی جـــا نیافتـــاده  ـــه خوب ـــران ب ـــام صفحـــه آنهـــا را "منشـــن" نماییـــد. ایـــن امـــر هنـــوز در ای و ن
کشـــورهای جهـــان خواهـــد  اســـت، امـــا در اثـــر تکـــرار، اثرگـــذاری خـــود را هماننـــد دیگـــر 

داشـــت.

نکنید ــوش  م فرا ا  ر ها  مه  نا وز ر

در بســیاری مــوارد رســانه هــا، بــه خصــوص روزنامــه هــا و وب ســایت هــای 
گــر بــه هــر  کننــد. ا کشــور، اخبــار مرتبــط بــا فســاد را منتشــر مــی  رســمی داخــل 
کند  کــه چنیــن اخبــاری را پیگیــری می  طریــق امــکان دسترســی بــه رســانه ای 
داریــد، حتمــا آن را امتحــان نماییــد. اخبــار حقــوق هــای نجومــی و تخفیــف 
کشــور  هــای شــهرداری را ایــن روزنامــه هــا و وب ســایت هــای خبــری داخــل 

کردنــد.  کــه بــرای اولیــن بــار منتشــر  بودنــد 

داری ا لت  عدا ن  دیوا

قانــون اساســی جمهــوری اســامی در اصــل 173، دیــوان عدالــت اداری را 
کــرده اســت. البتــه  بــرای رســیدگی بــه شــکایت مــردم نســبت بــه دولــت تعییــن 
شــکایت در دیــوان عدالــت اداری تابــع قوانیــن خــاص اســت. بــه عنــوان مثــال 
کار شــما را بــه درســتی  کنیــد و ایــن اداره  گــر بــه یــک اداره دولتــی مراجعــه  ا
انجــام ندهــد، در واقــع بــه سواســتفاده از موقعیــت خــودش پرداختــه اســت. 
مراجعــه بــه دیــوان در چنیــن مــواردی یکــی از راه هــای حــل مشــکل اســت.  
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