
  ؟چرا مسئولین و کارمندان دولتی بھ خانھ و مھمانیھای ما نمی آیند
  

 روبرو  باالؤال آزار دھندهـ سھر چند وقت یکبار باما مأمورین دولتی،  فرھنگھای مختلف،  از ارباب رجوعرای بدر رابطھ با انجام وظیفھ

، چنین دعوتی نشاندھنده خصلت مھمان نوازی و بسیار ت بھ فرھنگی کھ در آن بزرگ شده اس، با توجھ از دید مراجعھ کننده.می شویم

 کمبود خویشاوندان و بستگان خارجیان در فنالند، احساس تنھائی و میل بھ مصاحبت با ،باضافھ اینکھ. طبیعی و معقول بھ نظر می آید

مور رابطھ دوستانھ ای داشتھ باشد، با  کھ اگر با مسئولین ا؛حّتی ممکن است بھ فکر شخصی خطور کند. مھمانان مطلوب را افزایش می دھد

 علت دعوت یک مأمور ،ھمچنین.  و راھنمائیھای آنھا گوش کرده و کارش را بھتر از پیش خواھد بردتوجھ بیشتری بھ دستوراترغبت و 

 از ،کر، صرفًا بھ عنوان تشارباب رجوع راضیدانی سر چشمھ گرفتھ باشد؛ و  غذا، ممکن است فقط از احساس قدردولت بھ صرف

  .دعوت بھ عمل می آور دکارمندی کھ بھ کارش رسیدگی کرده،

، یا حّتی یک پذیرائی  بھ یک مھمانی خانوادگی آنجائول یا کارمندـمسمراجعھ کننده اداره ای از وقتی کھ مثًال  فوق، با توجھ بھ توضیحات

 بھ  بھ ھمین سبب،. سخت رنجیده و آزرده خاطر شودهاوائل ممکن است کھ دعوت کنند ،ا نمی پذیرداو دعوتش ر د وکنساده دعوت می 

 ،در نپذیرفتن دعوت. ائی کردـشناسات فنالند را خوب مسئولین ادار ایف و اختیارات وظاداری، الزم است کھ عرف عنوان ارباب رجوع،

ی؛ مانند بخش خدمات اجتماعی، ثر بخشھای خدمات دولت در اک،در فنالند. تـر دعوت کننده نیسـھیچ عمدی برای آزردن و رنجاندن خاط

یکی از این مقررات این . ضع و بھ مورد اجرا گذاشتھ شدهاصول و مقررات اخالقی دقیقی وخدمات مشاغل پزشکی، ترجمھ و روانشناسی، 

. دل گردد ارتباط شخصی یا خصوصی مبینوعوجھ بھ  نباید بھ ھیچ ، کھ ماھیت رابطھ بین ارباب رجوع یا بیمار با مسئول مربوطھ؛تـاس

 ان،ـتمام مراجعھ کنندگان بطور یکس بھ امور  بیطرفانھ رسیدگی؛ یعنیدر غیر این صورت، اصل بیطرفی و عدم جانبداری مامور دولتچون 

  . وضع گردیده استی از سوء استفاده ھای مأمورین برای حفظ منافع ارباب رجوع و جلوگیر زیادی نیزمقررات. بھ خطر می افتد

 این خطر . مقرراتی تنظیم گردیده استابھی قبول نمایند نیزـ یا چیز مش و ھدیھ ارباب رجوعا مسئولین دولتی می توانند ازاینکھ آیدر مورد 

 ، رشوه خواری بھ موجب قانون مدون کھ؛ه گیری تعبیر نمودوـوجود دارد کھ بتوان قبول ھدیھ، خوراکی یا چیزی مشابھ آن را بھ عنوان رش

 Criminal Law)" ء در مورد رشوه خواریپیمان اجالسیھ قانون جزا"در متن . مجازات می باشدتعقیب و  قابل  وجرم محسوب شده

Convention on Corruption)  رشوه خواری یا اعمال نفوذ مشابھ بھ آن چھ صدمات ، بھ شرح زیر توضیح می دھد؛ کھاروپادر 

موجب ، دموکراسی حاکم بر جامعھ و حقوق بشر بوده؛  قانونیدی بھ اصول دولترشوه خواری تھدی": بزرگی بھ کل جامعھ وارد می کند

؛ قدرت رقابت را تحریف کرده؛ مانع پیشرفت اقتصادی گردیده و تعادل دهف مدیریت خوب، عدالت اجتماعی و تساوی حقوق جمعی شیضعت

  ."عملکرد سازمانھای دموکراتیک و اصول اخالق جامعھ را بھ خطر می اندازد

اصل  کھ بتوان اطمینان ح،تـده، ھرکسی این استنباط را می کند؛ کھ چقدر پسندیده اسـ حقوقی عاریھ گرفتھ شلھ باال، کھ از یک متنجماز 

در جامعھ ای کھ نظام قانونی بر آن حاکم است، ھیچ یعنی؛ .  دیگران انجام داده شودسان با بیطرفانھ و ھم کھ امور ھر فرد جامعھ،نمود

چون . شودل  متوس امر مسئولینیھ و یا پذیرائی از بھ اعطای ھدقانونی خود،خورداری از حقوق و خدمات   کھ فردی برای براحتیاجی نیست

  دچار مراجعھ کنندگان خود،ئولین دولتی ھمھ از این مطلب آگاھی دارند، اکثرًا نسبت بھ دریافت ھدیھ یا قبول دعوت بھ منزل یا مھمانیـمس

ھمیشھ روابط حرفھ ای و شخصی خود را از یکدیگر کامًال متمایز   دولتی، وظیفھ شناسان مسئول وکارمند. می شوندتردید و عذاب وجدان 

  .بھ ھمین مناسبت، نمی توانند بھ عنوان یک دوست بھ طور خصوصی بھ مھمانی شما بیایند. و جدا نگاه می دارند

  )Sirkku Suikkanen" (سیرّکو سویّکانن"

  "یوَوسکوَال" خارجھ فرمانداری اداره خدمات اتباع
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