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سخن مدیر مسئول

به نام خالق قلم

هجدهمين شماره از فصلنامه دانش ارزيابی به قلم جمعی از نويسندگان، استادان، محققان و فعاالن 
دستگاه های اجرايی به زيور طبع آراسته گرديد. در اين شماره نيز مانند شماره های پيشين کوشيده ايم 
تا ضمن ارايه مجموعه ای از مطالب در چارچوب مباحث نظارت و بازرسی، اصل تنوع را نيز ارزشی 
درخور قايل باشيم تا خواننده گرامی بی آنکه ماللی از تکرار بيابد، بحث های گوناگون را با رويکردی 
واحد دنبال نمايد. به همين خاطر در شماره پيش رو، دامنه نگاه ها را در گستره ای فراملی به سوی 
کشورهای اسالمی، کشورهای در حال توسعه و کشورهای اروپايی نيز کشانده ايم تا از رهگذر طرح 

بحث هايی از اين دست، بر غنای مطالب اين شماره بيافزاييم. 

دانش ارزيابی مجالی مناسب برای همه انديشمندان و قلم به دستانی است که به اشتراک گذاری 
دانش خويش در حوزه نظارت و بازرسی را گامی مفيد برای ارتقاء کيفی کارکردهای نظام مقدس 

جمهوری اسالمی می پندارند. دست آنان را می فشاريم و برايشان آرزوی توفيق داريم. 

                                                                                                 بـمنـه  وکـرمــه 
                                                                                   ناصر سراج                                                                                                                              
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نقش کشورهای توسعه یافته در ایجاد فساد مالی در کشورهای در حال توسعه  

غالمحسین همایونی1 
دکتر یحیی کمالی2 

نوش آفرین سماواتی3

فساد مسئله ای فراگير است که در تمام سيستم های اجتماعی به چشم می خورد و در تمامی طبقات جامعه، تمامی 
سازمان های دولتی، تمامی نظام های سياسی و کشورهای صنعتی و درحال توسعه وجود دارد. سازمان هاي جهاني 
پديده فساد مالي و سياسي را به عنوان يکي از مهم ترين نگراني هاي مديريت دولتي و مانعي بزرگ براي توسعه 
پايدار شناسايي کرده و براي  مبارزه  با اين  معضل  در سطح  جهان  اقداماتی انجام داده اند اما تالش  كنوني  جامعه  
جهاني  در مبارزه  با فساد، نامتوازن  و ناموفق مانده است. عالوه بر اين فساد در کشورهای در حال توسعه هزينه هاي 
اقتصادي و سياسي زيادی داشته است که منجر به افزايش شکاف بين طبقات اجتماعي و افزايش بي اعتمادي مردم 
نســبت به دولت گرديده است. هر چندزمينه فساد در کشورهای صنعتی، به دليل اقتصادي  قوي  و درجه  توسعه  
باالتر، كم تر فراهم  است اما اين کشورها نيز با پديده فساد درگير هستند و به نوعی با فساد در کشورهای در حال 
توسعه نيز مرتبط هستند. در اين مقاله سعی شده است ضمن بيان نمونه هايی از فساد کشورهای صنعتی و شرکت های 
چند مليتی در کشورهای در حال توسعه، نقش کشورهای توسعه يافته در ايجاد  فساد در کشورهای در حال توسعه 

بررسی شود.

واژگان کلیدی: فساد، کشورهای صنعتی و توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه، رشوه، پولشویی

homauni.h@gmail.com.1-معاون  مرکز رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور ، کارشناسی ارشد مدیریت  دولتی
2-دکتری سیاستگذاری عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3-کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک ، دانشگاه امام حسین ) ع (
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مقدمه
فســاد مالي  پديده اي  عالم گير است  و به  هيچ  وجه  به  گروه  خاصي  از كشورها محدود نمي شود. 
جرايمي  نظير اختالس، ارتشا، جعل، تقلب  و مفاسد مالي، جرايم  جديدي  نيستند و قدمتي  به  اندازه 
دولت ها دارند و هزينه هاي  تحميلي  چنين  جرايمي  بر جامعه  و دولت، باعث  شده  تا همگان  بر مقابله  با 
پديده فساد  تأكيد ورزند. فساد گسترده در ميان مقامات عالی رتبه ی دولتی تهديدی برای دموکراسی 
و حکومت قانون در کشور های در حال توسعه است. چنين فسادی، پاسخگو بودن در موارد مالی 
را متزلزل کرده، مانع سرمايه گذاری خارجی شده و از رشد اقتصادی جلوگيری می کند، همچنين 

اطمينان به نظام قانونی و حقوقی را کاهش می دهد.
طبق گفته ی بانک جهانی در سال ،يک تريليون دالر رشوه پرداخت می شود و به گفته ی سازمان ملل 
بيـش از 400 بيليون دالر تنها از آ فريقا به غارت برده شده و در کشـور های خارج پنهان گشتـه اسـت. 
دزد ساالری به توسعه مربوط می شود، زيرا فساد در سطوح باال توسعه ی اقتصادی را تضعيف کرده و 
اقدامات پر اهميت مانند مبارزه با فقر را بی حاصل می کند. در بسياری از نقاط جهان، دزد ساالرها در 
عوض پرداخت مخارجی برای رشد و توسعه، از قبيل ساختن راه ها، مدارس و بيمارستان ها، جيب های 

خودشان را پر می کنند.
سطح و تنوع گسترده فساد سبب می شود که در بررسی اين پديده به عوامل گوناگون آن توجه 
شــود. از اين رو در اين مقاله ســعی می شود با بررسی ابعاد فساد در کشورهای صنعتی و در حال 
توسعه، نمونه هايی از فساد کشورهای صنعتی و شرکت های چند مليتی را در کشورهای در حال 
توسعه ارايه و اقداماتی را که در سطح سازمان های بين المللی و در کشور ايران جهت مقابله با فساد 

صورت گرفته است مورد بررسی قرار دهيم.
گستره فساد

فساد مسئله ای فراگير است که در تمام سيستم های اجتماعی به چشم می خورد و تمامی طبقات 
جامعه، تمامی سازمان های دولتی، تمامی نظام ها، پادشاهی ها و جمهوری ها، تمامی وضعيت ها چه 
در جنگ و چه در صلح، تمامی گروه های سنی و همه زمان ها از باستان و قرون وسطی تا معاصر 
را تحت تاثير قرار داده است. امروزه دولت ها از تمامی طيف های سياسی و در هر کشوری با هر 
سطحی از توسعه تحت تاثير رسوايی های فساد قرار می گيرند؛ به طوری که اين مسئله به موضوعی 
رايج و متداول در نظام های سياسی تبديل شده است. از طرف ديگر، فساد به آفت اصلی رسيدن به 
دموکراسی و سد راه توسعه تبديل شده است. لذا پرداختن به معضالت فساد و کنترل آن امروزه در 
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صدر برنامه های توسعه کشورها قرار گرفته و پيدا کردن راهکارهای عملی در اين زمينه به دغدغه 
اصلی متفکران و صاحبنظران علوم مختلف تبديل شده است.

بانك جهاني تخمين مي زند كه ساليانه مبلغ 1 تريليون دالر آمريكا در سراسر جهان رشوه پرداخت 
مي شود.  بايد به اين رقم، مبلغ نامعلومي را كه صرف تاراج ذخيره ملي و سرقت از دارايي هاي ملي 
توسط مسئوالن فاسد مي شود را اضافه کرد.  براي مثال عقيده بر اين است كه موگوتو سه سه كو 
رييس جمهوري وقت زئير )كه اينك جمهوري دموكراتيك كنگو ناميده مي شود( و آباكا رئيس 
جمهوري نيجريه، هر يك حدود 5 ميليارد دالر از سرمايه هاي كشورشان را به يغما برده اند.  سپس 
به اين مبلغ بايد رقم 1/5 تريليون دالر آمريكا و حجم غيرقابل محاسبه اي از كالهبرداري هاي بخش 
خصوصي را نيز افزود.  ميزان فساد در مقياس خرد به نحو چشمگيري در نوسان است، به طوري كه 
حتي محاسبه آن نيز دشوارتر مي باشد. از موارد عنوان شده مشخص می شود كه به طوركلي مقياس 

فساد خيلي گسترده است.
فساد و توسعه

فساد مانع توسعه است و به افراد فقير صدمه مي زند. همچنين مانع از رشد تجارت مي شود. بانك 
جهاني فساد را به عنوان بزرگ ترين مانع بر سر راه توسعه جهاني تشخيص داده است.  در تحقيقاتي 
كه بانك جهاني در مورد ســرمايه گذاري در 9 كشور آفريقايي انجام داد، مشخص شد كه فساد 
بزرگ ترين مانع بر سر راه سرمايه گذاري در اين كشورها است.  هم فساد خرد و هم فساد كالن، هر 

دو به نحو چشمگيري به توسعه اقتصادي آسيب مي رسانند. 
اما هزينه هاي توسعه فساد بسيار بيش تر از فقدان سرمايه هاي مالي است. تأثيرات غيرمستقيم از 
دست رفتن سرمايه، توسعه بخش خصوصي و رشد اقتصادي را تحت تأثير خود قرار مي دهد و در 
جايي كه فساد به صورت بومي در مي آيد، تأثيرات آن كل توسعه كشور را در بر مي گيرد. بانك 
جهاني برآورد مي كند كه 300 درصد  تا 400 درصد  نظارت هاي توزيع شده مي تواند در درازمدت 
تابع نظارت هاي صحيح و كنترل فساد قرار گيرد. اين امر مي تواند بصورت افزايش سه يا چهار برابر 
درآمد سرانه كشور و كاهش عمده ساير مظاهر فقر از مرگ و مير كودكان باشد.  همچنين محققان 
برآورد كرده اند كه فســاد حدود 2 تا 4 درصد از رشــد ساليانه مي كاهد.  همچنين فساد مي تواند 
درآمدهاي مالياتي را به ميزان 50درصدكاهش دهد و بودجه اي كه دولت برای مخارج عمومي در 

اختيار دارد را نيز كاهش مي دهد. 
افراد فقير فشار ناشي از فساد را متحمل مي شوند. خدمات عمومي كم تر مي شوند وهزينه تداركات 
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افزايش مي يابد.اين مخارج اضافي به مصرف كنندگان منتقل مي شود. برخي از خدمات فقط به علت 
وجود فساد ارايه نمي شوند. تهيدستان هستند كه از همه بيش تر به خدمات عمومي متكي بوده و به 

بدترين نحو ممكن از فقدان خدمات عمومی، قيمت باال و عملكرد ضعيف آن رنج مي برند.
يكي از تأثيرات مستقيم فساد بر روي مشاغل، افزايش هزينه سرمايه گذاري است. همچنين، پرداخت 
مداوم رشوه موجب افزايش هزينه مشاغل و در نتيجه كاهش سوددهي مي شود.  فساد همچنين باعث 
افزايش خطر براي مشاغل مي شود، زيرا مشروعيت قراردادهايي كه از راه رشوه منعقد مي شوند زير 
سؤال است و در صورتي كه به مسئوالن فاسد پيشنهاد بهتري داده شود، اعتبار قراردادهاي قانوني نيز 
به مخاطره مي افتد.  اين امر مي تواند موجب افزايش قيمت كاالها تا ميزان 20% نيز بشود.  در نتيجه 
يك تحقيق به عمل آمده روشــن شد كه تأثير فساد بر روي سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي 
مي تواند معادل افزايش 20 درصدي ماليات ها باشــد و اين موجب مأيوس كردن سرمايه گذاران 
خارجي و نيز كاهش حاشيه سوددهي شود. صندوق بين المللي پول تخمين مي زند كه فساد مالي 
موجب كاهش سرمايه گذاري به ميزان 5% خواهد شد.  يكي از استادان دانشگاه هاروارد  برآورد 
كرده كه افزايش يك درصدي شاخص فساد منجر به كاهش 8 درصدي سرمايه گذاري خارجي 
خواهد شد.  همچنين فساد مالي موجب كاهش توانايي كشورها در رقابت هاي تجاري بين المللي 

خواهد شد. 
در نتيجه وجود فساد، شركت هاي كوچك تر بيشتر متحمل زيان خواهند شد، زيرا رشوه اي كه 
آنان پرداخت مي كنند قسمت بزرگتري از عايدي آنها را تشكيل مي دهد و اين توان رقابت آنان 
با شــركت هاي بزرگ را كاهش مي دهد، زيرا در اين صورت تضمين انعقاد قرارداد مشــروط به 

پرداخت رشوه هاي سنگين مي شود.

فساد در کشورهای توسعه یافته  و درحال توسعه

فســاد پديده ای است که در همه کشــورها از جمله کشورهای صنعتی و در حال توسعه وجود 
دارد. اما در کشورهای صنعتی، به دليل كارآمدي نظارت، كنترل و بازرسي نهادهای مدنی امکان 
مهار فساد بيش تر است. فساد اشكال گوناگوني از رشوه، تبارگماري، عزل و نصب، سرقت اموال 
و امتيازات دولتي، شانه خالي كردن از پرداخت ماليات، انحراف و تغيير درآمدهاي دولتي و تقلبات 
انتخاباتي و... را دربر مي گيرد. به طور كلي مي توان گفت كه فساد در سه سطح شخصی، نهادی و 
سيستمی ممکن است اشاعه يابد. در سطح شخصی زمانی است که انجام فساد در راستای نفع فردی 
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يک شخص صورت می پذيرد. در سطح نهادی اين اقدام در جهت منافع ارگان و نهاد معين انجام 
می گيرد و در سطح سيستمی زمانی است که فساد کل رژيم و نظام سياسی کشور را در بر می گيرد. 
پژوهش ها نشان  مي دهد كه  كشورهاي  ضعيف  و جهان  سومي  و كشورهايي  كه  متمركز هستند، 
درجه باالتري  از ميزان  فساد مالي  را دارا می باشند و كشورهاي  توسعه يافته، كم تر به  اين  مسأله  دچار 
هستند و يا اين  كه  زمينه  فساد در اين  گونه  كشورهايي  كه  از نظر اقتصادي  قوي  هستند و درجه  توسعه  
باالتري  دارند، كم تر فراهم  است. نكته  قابل  توجه  در اين  زمينه  آن  است  كه  افزون  بر پيشگيري ها و 
روش هاي  اجرايي  كه  در كشورهاي  در حال توسعه بايد صورت  گيرد، الزم  است  جامعه  جهاني  در 
اين  مهم  به  ياري  آن ها بشتابد و اين  اقدام ها در سطح  بين المللي  نيز مورد توجه  قرار گيرد. متأسفانه  به  
جاي  اين  كه  تالش  همگاني  براي  مبارزه  با اين  معضل  در سطح  جهان  صورت  گيرد، تالش  كنوني  

جامعه جهاني  در مبارزه  با فساد نامتوازن  است.
نوك  تيزپيکان سياست هاي  مبارزه  با مفاســد مالي  در سطح  جهاني، متوجه  مقام هاي  دولتي  در 
نظام هاي  فاسد در كشورهاي  جهان  سومي  و عقب  مانده  است؛ در حالي  كه  واقعيت  چيز ديگري  
است. منشأ بخش  اعظم  فعاليت هاي  فسادآلود و رشوه اي  كه  در تجارت  بين المللي  دست  به  دست  
مي شود، در كشورهاي  صنعتي  قرار دارد كه  اكنون  بيش  از ديگر كشورهاي  جهان  نداي  مبارزه  با 
مفاســد را ســر داده اند )فوگل، 1377: 8(. عدم  توازن  در امر مبارزه همگاني  با فساد مالي  در سطح  
جهاني، به  يقين  به  ضرر كشورها خواهد بود و بي تفاوتي  به  فساد در يك كشور، در دراز مدت  به  نفع  
كشور ديگر نخواهد بود و همه  و همه  بايد دست  به  دست  هم  دهند تا اين  معضل  را ريشه  كن  كنند.

فساد در کشورهای توسعه یافته
فساد در كشورهاي توسعه يافته نيز اتفاق مي افتد. فساد با انواع مختلف خود، در کشورهاي توسعه 
يافته مکررًا مشاهده شده است مثال فساد درتامين هزينه هاي انتخاباتي بيل کلينتون رئيس جمهور 
وقت آمريکا در سال 1996، فساد در مبارزات انتخاباتي جان ميجر نخست وزير وقت انگلستان در 
سال 1997 و همين طورجرايم سازمان يافته همبسته با فساد درروسيه در سال 1997نمونه هاي بزرگي 
از فساد در کشورهاي توسعه يافته است )هييود،پل،1381(. اما به طور کلي بين توسعه نيافتگي و فساد 
يک رابطه مثبت و متقابل وجود دارد که از يک سو در کشورهاي توسعه نيافته فساد بيش تررشد 
مي کند و از سوي ديگر وجود فساد دريک کشور مانع توسعه يافتگي مي شود)ربيعي 1383، 18(. 

فساد مالی، نه تنها کشورهای کم درآمد را دچار مشکل کرده است، بلکه کشورهای ثروتمند نيز 
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برای حفظ ســطوح باالی شفافيت سازی با مشکل مواجه هستند به همين دليل هم مسووالن امور 
خواستار نظارت و سرپرستی شديدتر پارلمان ها، مجريان قانون، رسانه های مستقل خبری و جامعه 
مدنی شده اند؛ چرا كه زمانی که اين موسسه ها عملکرد ضعيفی دارند، کنترل موارد فساد مالی از 
دست آن ها خارج می شود و اين مساله پيامدهای وحشتناکی را برای مردم عادی و به طور کلی 

عدالت و مساوات در جوامع به دنبال خواهد داشت. 
    در حال حاضر كشورهاي صنعتي كه هميشه از وجود عدم شفافيت در ساير كشورها گاليه داشته اند 
به واسطه عدم نظارت بر بخش خصوصي عملًا چشمان خود را روي فساد حاكم بر معامالت خارجي 
خود با ساير كشورها بسته اند، در حالي كه كشورهاي فقير دنيا همچنان در زمره فاسدترين كشورهاي 
جهان هستند و باالترين سطح ناكارآمدي و عدم شفافيت مالي را دارند. سازمان غيردولتی شفافيت 
بين المللي در گزارش ساالنه خود بخشي را به اغماض كشورهاي غربي در مواجهه با فساد حاكم بر 
مراودات بخش خصوصي اين كشورها با طرف هاي خارجي و استفاده از شيوه هاي نامتعارف و سوال 
برانگيز در مراودات مالي و تجاري اين كشورها با جهان سوم اختصاص داده است و تاكيد دارد كه بايد 
به نقش پول در سياست پرداخته شود، چرا كه پول  تا حدود زيادي دنياي سياست در جهان غرب را 
تحت سيطره خود درآورده است و اينك همه چيز در سايه قدرت پول و فارغ از جايگاه سياسي آن 

حل و فصل مي شود.
يكي از داليلي كه موجب شد سازمان شفافيت بين الملل درصدد تهيه جدول اشاعه فساد مالي در 
كشورهاي صنعتي برآيد افشاي فساد مالي در پرونده معامالت شركت تسليحات سازي BAE بريتانيا 
با عربستان سعودي در پرونده اي موسوم به اليمامه بود كه دستگاه قضايي اين كشور همين اواخر 

روند تحقيق در مورد آن را با وجود ا عتراض گروه هاي حامي حقوق مدني متوقف كرد.
شفافيت بين الملل در بخشي از گزارش خود تصريح كرده توقف روند تحقيقات پيرامون پرونده 
اليمامه )معامله BAE و عربستان سعودي( ترديدهاي بيش تري در مورد پايبندي بريتانيا به مبارزه با 
فساد مالي به وجود آورده است. در واقع يكي از مولفه هايي كه در تهيه فهرست فساد مالي مدنظر 
سازمان شفافيت بين الملل بود، وجود يا فقدان اراده سياسي براي مقابله با فساد مالي در معامالت 
خارجي است؛ چرا كه فساد مالي جنگ عليه فقر جهاني را به مخاطره انداخته و لزوم ايجاد نهادي 
براي نظارت بر نحوه هزينه شــدن كمك هايي را كه از ســوي كشــورهاي صنعتي و ثروتمند به 
كشورهاي فقير اعطا مي شود مورد تاكيد قرار مي دهد و بر تاثير دو سويه اقدام هاي سياسي و قدرت 
مالي در جهان اشاره مي كند و خواستار توقف جدي سوء استفاده هاي مالي در دنياي سياست شده 
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است، اما اين درخواست بيش تر به يك رويا مي ماند كه هيچ گاه رنگ و بوي حقيقت را به خود 
نخواهد ديد)دنياي اقتصاد،1387، 31(.

از طرفی در روســيه بعد از کمونيســم بعضی جنبه های حقوق مالکيت مبهم است. نظام مالياتی 
غارتگری، از کســب درآمد از کاالهای در تملک توسط صاحبان دارايی ها جلوگيری می کند 
و پيرامون توانايی ابزار دولتی در بازدارندگی موثر از جرايم مال اندوزانه و فساد ترديد هايی وجود 
دارد. يکی از عوامل مهم مبين فســاد در روسيه وجود البی های قدرتمندی است که می توانند از 

معافيت های مالياتی بهرمند شوند)هييود،پل،1381، 365(.
به دنبال موج بــي ســابقه ادغام هاي شــرکت هاي بزرگ دارويي و تبديل شرکت هاي نامدار به 
شرکت هاي چندمليتي، اکنون ده شرکت بزرگ، 50 درصد بازار جهاني دارو را به خود اختصاص 
دهند. گسترش فساد مالي و رشوه خواري بسياري از شرکت هاي داروسازي و تعامل دو جانبه آن ها با 
برخی از  دانشمندان و نشريات دارويي براي فروش هر چه بيش تر داروهاي توليدي نيز موجب شده است 
که بيـش از 80 درصد مردم جهان به عملکرد اجرايي بسياري از شرکت هاي داروسازي به خصوص 
شرکت هاي اروپايي و آمريکايي بي اعتماد شوند. بررسي ها نشان مي دهد که فساد عادي و رايج در 
عملکرد روزمره اين صنايع، سرانجام به گسترش چشمگير بي اعتمادي  در تمام سطوح سيستـم بهداشت 

عمومي در کشور های صنعتی منجر شده است. 
اين غول هاي دارويي ســعي مي کنند تصوير شــفاف و ساده اي از خود به جهانيان نشان دهند . 
تصويري که در آن، اين شــرکت ها ضمن پاسخ به ســودآوري مورد نظر سهام داران، مشکالت 
مربوط به بهداشــت در سراســر کره زمين را نيز حل مي کنند و با سود حاصل از فروش داروها به 
کشف و توليد مولکول هاي جديد مي پردازند اين در حالي است که افشا شدن برخي پرونده ها 
نشان مي دهد اين شرکت ها بيش از آنکه به انجام تحقيقات دارويي بپردازند به بازاريابي و پرداخت 

.)1388 ،www.BornaNews.ir(رشوه به پزشکان پرداخته اند
اين موارد نمونه هايی از فساد در کشور های صنعتی است که نشان می دهد اين کشور ها عليرغم 
برخورداری از سازمان های نظارتی مستقل، از فساد مصون نيستند و فساد در اين کشورها تنوع و حجم 
بسيار بااليی دارد که بخش بزرگی از مردم اين کشورها و کشورهای جهان سوم را درگير می کند و 

مقابله با اين امر نيازمند عزم بين المللی است.
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فساد در کشورهای در حال توسعه

فساد اقتصادي و سياسي فزاينده در بسياري از کشورها با شرايط اقتصادي، اجتماعي و ايدئولوژيک 
متفاوت مشاهده مي شود. سازمان هاي جهاني پديده فساد مالي و سياسي را به عنوان يکي از مهم ترين 
نگراني هاي مديريت دولتي و مانعي بزرگ براي توسعه پايدار شناسايي کرده اند. در تمام جوامع چه 
دموکراتيک، چه اقتدارگرا نوعي فساد مشاهده شده است، اما پديداري فساد سيستماتيک نشان دهنده 
اين واقعيت است که در کشور های در حال توسعه منابع تخصيصي براي مصارف عمومي به طور موثر 

مديريت نشده و به مصارف شخصي يا گروهي مفسدين و خالفکاران جامعه مي رسد. 
از جمله هزينه هاي فساد اقتصادي و سياسي مي توانيم به افزايش شکاف بين طبقات اجتماعي، 
افزايش بي اعتمادي مردم نسبت به دولت و به يکديگر اشاره کنيم. اين پندار در مردم تقويت مي شود 
که مقامات دولتي و نخبگان اقتصادي منابع ملي را به يغما برده و حيف و ميل مي کنند. اين ديدگاه 
منفي نسبت به دولت مي تواند به بحران هاي سياسي با پيامدهاي جدي امنيتي در سطح ملي و حتي 
در سطوح باالتر منطقه اي و بين المللي منتهي شود. بدون برنامه ريزي براي مبارزه جدي و مستمر با 

فساد نبايد اميدي به موفقيت برنامه هاي توسعه داشت)لطفيان،1385:187(.
در گزارش سال 2013 سازمان شفافيت بين المللی درخصوص شاخص ادراک فساد)CPI(، از 
ميان 177کشور مورد بررسی، دانمارک و نيوزلند با کسب نمره 91)از 100( در رتبه نحست شاخص 

ادراک فساد قرار گرفته و سالم ترين کشورهای جهان در سال 2013 شناخته شدند.
الزم به ذکر است در تدوين فهرست کشورها از لحاظ فساد اداری و اقتصادی، سازمان شفافيت 
بين الملل به هر کشور نمره ای را اختصاص می دهد که از نمره 100) به طور کلی فاقد فساد( تا صفر 
)کامال فساد(تغيير می کند. در شاخص ادراک فساد2103، فنالند و سوئد با نمره 89 رتبه سوم  را به 
دست آوردند و نروژ و سنگاپور بانمره 86، رتبه پنجم شاخص ادراک فساد را از آن خود کردند.
همچنين سومالی، کره شمالی و افغانستان با نمره 8 در رتبه آخرو بنابراين فاسدترين کشورهای جهان 

در سال2013 بوده اند.اين کشورها در سال2012 نيز باامتياز8، فاسدترين کشورهای دنيا بوده اند.
عالوه بر اين ســودان، ســودان جنوبی، ليبی، عراق، ازبکستان، ترکمنستان، سوريه و يمن از ديگر 

کشورهای فاسد دنيا در سال 2103 در گزارش سازمان شفافيت بين الملل هستند.
در گزارش سال2013سازمان شفافيت بين الملل، جمهوری اسالمی ايران با نمره 25در رتبه 144دنيا 
از نظر فساد اداری و اقتصادی قراردارد.عالوه بر اين کشورهای نيجريه، گينه نو، جمهوری آفريقای 
مرکزی و کامرون نيز از کشورهايی بوده اندکه باکسب امتياز25، در رتبه 144قرار داشته اند. جمهوری 
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اســالمی ايران در سال 2012ميالدی با28 امتيازدر رتبه 133در شــاخص ادراک فساد قرارداشت 
.) www.trancparency.org/CPI.2013(

درافغانســتان مساله فساد اداري به يک مشکل بزرگ تبديل شده است و به دست طالبان و ساير 
مخالفين دولت اين بهانه را داده است تا بي کفايتي دولت را مورد تاکيد قرار داده امنيت کشور را 
متزلز ل نمايد تنها بعد مثبت اين مشــکل آن است که همه اقشار مردم افغانستان اعم از عامه مردم، 

فرهنگيان، مطبوعات، رسانه ها، سايت ها، دولت و مجلس مساله فساد را مورد توجه قرارداده اند. 
 در آفريقا فساد شديدًا پيشرفت هاي ملي، اجتماعي و اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهد. به واقع 
فساد اغلب به فروپاشي ملي منجر مي شود از جمله طبق شواهدي كه راجع به كشور زئير و سومالي 
وجود دارد در كشوري كه دادن امتياز به خويشاوندان منجر به سقوط خودشان شد مثال هاي ديگر 
نيز فروپاشي رژيم ماركوس در فيليپين مي باشد كه آن هم به علت فساد گسترده در ميان حاكمان و 
وابستگان آن ها رخ داده است. فروپاشي اخير در ساختارهاي ايالتي در آلباني نيز چنين است و عالوه بر 

اين فروپاشي ممتد دولت در پاكستان در چند سال اخير نيز از جمله اين ماجرا است.
  در آفريقا تقريبًا هرتغييري كه در دولت ايجاد مي شــود، چه ديكتاتور و يا چه صلح گرا توسط 
گروگان ها براي محو كردن دولت هاي فاســد جريان پيدا كرده اســت. فساد، اقتصاد را از طريق 
دست دادن و عدم تخصيص منابع غيركارآ خواهد كرد. دراين كشورها نيازهاي اساسي شهروندان 
اعم از غذا، سرپناه، سالمتي و آموزش مورد بي توجهي قرار گرفته است. عالوه براين فساد يك نياز 
مصنوعي براي كمك هاي خارجي جهت جبران و حمايت ها و عوارض جانبي آن است. فساد عدم 
مديريت و عدم احساس مسئوليت براي منابع ملي را به وجود آورده و در کشورهای در حال توسعه، 
بخش قابل مالحظه ای از هزينه های رانت جويی مربوط به شبکه های حامی  پيرو است و رانت های 
به دست آمده اغلب در داخل همين شبکه ها توزيع می شود. از يک طرف بخش بزرگی از کل 
نهاده های مورد اســتفاده در رانت جويی، اغلب در داخل اين شبکه ها هزينه می شوند که بخش 
زيادی از آن ها غير قانونی هستند مانند پرداخت رشوه به روسای مافيا و اعضای جناح های سياسی برای 
اينکه حامی آن ها باشند بنابراين، اين نهاده ها قدرت سازمانی حاميان را که اغلب جهت برنده شدن در 
مسابقات رانت جويی تعيين کننده هستند، حفظ می کنند. از طرف ديگر بخش زيادی از رانت های به 
دست آمده از رانت جويی به احتمال زياد به اعضا يا رأی دهندگان کليدی داخل اين شبکه ها می رسد. 
بنابراين يک جريان چرخشی وجود خواهد داشت که به موجب آن بخش زيادی از درآمد های رانتی 
که در يک دوره برای حاميان ايجاد می شود در دوره بعدی مخارج نهاده های رانت جويی پيروها را 
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فراهم می کند. اين کار قدرت سازمانی آن ها را حفظ می کند و امکان دوره های رانت جويی بيش تری 
را فراهم می کند)حسين خان، مشتاق، 1386، 153(. 

تنها در يك كشور اين قاره يعنی نيجريه، كميسيون ملي جرايم مالي و اقتصادي  چنين برآورد 
نموده كه حكمرانان سابق اين كشور در طي سال هاي 1960 تا 1990 ، بيش از 220 ميليارد پوند را به 
سرقت برده باشند، كه بخش اعظم اين پول در خارج نگهداري مي شود. اين مبلغ معادل كمك هاي 
اعطايي بين المللي به كل اين قاره در طي مدت چهاردهه است.  اين حقيقت به ما كمك مي كند كه 
توضيح دهيم، علي رغم اينكه نيجريه يكي از غني ترين كشورهاي جهان از لحاظ منابع طبيعي است و 
درآمد نفتي اين كشور از اواسط سال هاي دهه هفتاد تاكنون حدود 300 ميليارد دالر آمريكا بوده است، 
چرا درآمد سرانه اين كشور در سال 2002 يك چهارم حداكثر آن در اواسط سال هاي هفتاد و كم تر 

از سطح آن در دوران استقالل بوده است.
تحقيقاتي كه گروه مبارزه با فساد در كنگو به عمل آورد نشان داد كه تنها 3% از قراردادهاي دولتي 
مربوط به تداركات در جمهوري دموكراتيك كنگو از راه شركت در يك مناقصه صحيح منعقد 

شده است.  بدون وجود چنين اقدامات حفاظتي، امكان رشوه خواري بسيار زياد مي شود.
قاره آفريقا متحمل زيان هاي فراواني در نتيجه آلودگي به فساد مالي شده است، زيرا اكثر عايدات 
ناشــي از آن در بانك هاي خارج از اين قاره ســپرده گذاري مي شود. احتمالًا بزرگ ترين معضل 
آفريقا، فرار سرمايه است. اتحاديه آفريقا برآورد نموده كه به علت وجود فساد مالي، ساليانه حدود 
148 ميليارد دالر به خارج از اين قاره ســرازير مي گردد   و اين ميزان به اندازه يك چهارم درآمد 
ناخالص ملي در اين قاره است . ساير برآوردها مربوط به مبلغ كلي عايدات غيرقانوني كه به خارج از 
قاره آفريقا سرازير مي شود )شامل عايدات ناشي از فساد، معامالت تجاري ناسالم و اعمال مجرمانه( 
به ميزان 100 تا 200 ميليارد دالر نيز مي رسد  و اين موجب مي شود كه كمك هاي اعطايي به آفريقا 

و نيز كمك هايي كه به اين قاره در جهت جبران بدهي هاي آن مي شود ناچيز به نظر برسد.
در طي سال هاي اخير ساليانه مبلغ 25 ميليارد دالر صرف كمك به آفريقا شده است اين رقم را 
با برآوردي كه از خروج سرمايه از قاره آفريقا که بين 100 تا 200 ميليارد دالر در سال  می باشد و 
نهايتا  به خزانه هاي غرب سرازير مي شود ، مقايسه نماييد. به بيان ديگر در ازاي هر 1 دالر كمك 
خارجي كه ســخاوتمندانه و آشــكارا به آفريقا اعطا مي شود، چهار تا هشت دالر پول كثيف و به 

صورت زيرميزي دريافت مي گردد. 
در مورد آفريقا، سرمايه اي كه به صورت غيرقانوني خارج مي شود هرگز برنمي گردد. برآوردها 
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نشان مي دهد كه بين 80 تا 90 درصد سرمايه خارج شده هرگز به اين قاره برنمي گردد.   برآورد 
ديگر نشان مي دهد كه سياست مداران آفريقايي تا كنون بين 700 تا 800 ميليارد دالر را از اين قاره 

خارج نموده اند و به حساب هاي خود در بانك هاي خارجي ريخته اند. 

توصيه هاي كميسيون ویژه آفریقا: 

- دولت هاي كشورهاي توسعه يافته، سهام داران شركت ها و مصرف كنندگان مي بايست شركت ها 
را تحت فشار قرار دهند كه درخصوص فعاليت هايشان در كشورهاي در حال توسعه از خودشان 
شفافيت بيش تري نشان دهند و در رفتارشان در اين كشورها به موازين و قوانين بين المللي پايبند باشند. 
- اصول شفافيت، نظير اصولي كه در طرح ابتكاري مربوط به شفافيت صنايع استخراجي  وجود 

دارند، مي بايست به ساير بخش هاي منابع طبيعي نظير جنگل ها و آبزيان نيز گسترش يابد. 
- كشورهاي توسعه يافته مي بايست سازمان هاي اعطا كننده اعتبارات صادرات  خود را تشويق كنند 
كه از خودشان شفافيت بيش تري نشان دهند و در راستاي حمايت از كشورهاي در حال توسعه، 

شركت ها را ملزم به رعايت موازين باالتري از شفافيت نمايند. 
- كشورها وسرزمين هايي كه داراي مراكز مالي قابل توجهي هستند بايد در مورد عودت سرمايه ها 
و دارايي هايي كه به صورت غيرقانوني راهي آن كشورها شده اند با فوريت اقدام نمايند و در اين راه 

از هيچ گونه اقدام قانوني يا اداري فروگذار ننمايند. 
ما تمامي كشورها را تشويق مي كنيم كه قوانيني وضع نمايند كه به موجب آن از ورود و فرآهم 
آوردن ساحلي امن براي عايدات ناشي از فساد و به تبع آن اشخاصي كه متهم به ارتكاب فساد هستند 

ممانعت به عمل آيد. 
تحقيقات ديگر نشــان مي دهد كه رييس جمهور زئير، موبوتو، در اين روش پيشگام بوده است. 
ميليون ها قطعه الماس از طريق يك شركت دولتی به نامه جكاماينز  با قيمتي كم تر از 8/55 دالر در 
هر قيراط )كه كاملًا زير قيمت بازار بود( از كشور زئير خارج شد و اين در حالي بود كه مابه التفاوت 
ارزش اين ســنگ هاي قيمتي به حساب هاي شــخصي پرزيدنت موبوتو در خارج از كشور واريز 
مي شد . در واقع از قيمت گذاري غلط به عنوان سازوكاري براي انجام اختالس  هاي كالن و پولشويي 

سرمايه هاي دولتي استفاده مي شد. 
عكس اين سازوكار را نيز مقامات فاسدي كه ترتيب واردات كاالهاي خارجي را با قيمت هاي 
بيش تر از حســاب هاي دولتي مي دهند و مازاد آن را به حســاب هاي شخصي خود، كه اغلب در 
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خارج از كشور است واريز مي كنند، به كار مي گيرند. مثال هايي از اين مورد شامل واردات دستبند 
براي استفاده در پليس كنيااست، كه قيمت واقعي براي هر جفت آن هزار شيلينگ كنيايي بود، ولي 
در فاكتور فروش، قيمت هر جفت از آن ســه هزار و پانصد شيلينگ منظور شده بود به طوري كه 
شخص بتواند از هر جفت آن بيش از صدو پنجاه درصد سود كسب نمايد . قيمت هاي تورمي در 
بخش ســالمت و در تهيه دارو مشكالت حادي را به وجود آورده است . استفاده از قيمت گذاري 

غلط در بخش تداركات عمومي به معناي اختالس از منابع دولتي است.

ژنرال آباكا و مفقود شدن ميلياردها پول: 

يكي از بدنام ترين رهبران سياســي جهان كه به خاطر دزدي هايش معروف اســت، ژنرال ساني 
آباكااست كه در بين سال هاي 1993 تا 1998 رييس جمهور نيجريه بود. برآورد مي شود كه در آن 
زمان او و نزديكانش بين 3 تا 5 ميليارد دالر از مردم نيجريه سرقت كرده باشند.  در جريان تحقيقاتي 
كه پس از تغيير دولت اين كشور صورت گرفت اطالعات در مورد چگونگي و مكان پولشويي 
و نيز مشكالت موجود بر سر راه رديابي، مسدود كردن و بازگشت پول هاي به سرقت رفته آشكار 

شده است. 

پول هاي آباكا در بریتانيا: 

تحقيقات ســازمان بازرسي خدمات مالي  در سال 2001 نشــان مي دهد كه بيش از 1/3 ميليارد 
دالر آمريكا كه مرتبط با آباكا بود، در بين ســال هاي 1996 تا 2000 به 42 حســاب بانكي وي در 
بريتانيا واريز شده است. اين رقم حدود 20 درصد كل مبالغي است كه تخمين زده مي شود آباكا و 

اطرافيانش دزديده باشند.  
سازمان بازرسي خدمات مالي دريافت كه از اين تعداد، 15 بانك داراي »ضعف آشكار« بودند و 
98 درصد اين پول به اين بانك ها واريز شده است . سازمان بازرسي خدمات مالي نام اين بانك ها را 
افشا نكرد و اين در حالي بود كه مقامات سوييسي تصميم گرفتند نام بانك هاي متخلف در سوييس 
را اعالم نمايند موجب انتقاد شديد از سازمان بازرسي خدمات مالي براي حمايتش از مجرمان شد كه 
مي توان از آن درس هايي براي موارد مشابه در آينده گرفت. تجربه اين تحقيق در رديابي سرمايه هاي 
به ســرقت رفته هم دستاوردهايي را كه مي توان كسب كرد نشان داد و مشكالت موجود و به ويژه 
معضل تأخير زماني، انجام تحقيقات و رديابي دارايي ها به منظور رسيدن به مرحله مسدود كردن آن 
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زمان بيش تري مي برد تا اينكه يك حسابدار يا بانكدار اين دارايي ها را به حساب ديگري منتقل كند.

مصادیق فساد کشور های توسعه یافته در کشور های در حال توسعه
-فساد کشورهای صنعتی و شرکت های چند ملیتی در عراق

استوارت بوون يکی از مقامات بلندپايه آمريکا در بازسازی عراق می گويد: »عراق از جايگاه سوم 
در ليست فاسد ترين کشورها برخوردار است. فساد مالی عراق به بيش از چهار ميليارد دالر می رسد« 
بوون اين فساد مالی موجود در عراق را نتيجه وجود تقلب و سوءمديريت برشمرد. ميزان فساد در عراق 
به بيش از 10 درصد از توليد ناخالص ملی عراق می رسد. بين هشت تا 10 ميليارد دالر از بودجه ساالنه 
عراق به دليل عدم توانايی کشور دراستفاده صحيح از اين مبالغ ، در طرح های بيهوده پايمال می شود و 

اين امر ناشی از ميزان فساد شايع در کشور است)روزنامه سرمايه، خرداد1388(.
اوايل ماه جاري، كميسيون بررسي قراردادهاي منعقد شده در عراق گزارشي را كه توسط بازرس 
كل امور بازسازي عراق آماده شده بود به كنگره آمريكا ارايه كرد. در اين گزارش به بي كفايتي ها، 
پارتي بازي ها، ناكامي ها و سرپوش گذاشتن ها براشتباهات در فعاليت ها براي بازسازي عراق نه تنها از 
سوي مقام های عراقي بلكه از طرف مقاطعه كاران آمريكايي اشاره شده است. در گزارش بررسي 
بازســازي عراق آمده است كه تا اواسط ســال 2008، 117 ميليارد دالر شامل 50 ميليارد دالر در 
بازسازي عراق هزينه شده است كه با توجه به اين هزينه ها روند بازسازي عراق به شدت با كندي 

انجام مي شود و اين در حالي است كه هنوز عراق با ويراني هاي بسياري روبرو است. 
پروژه بازسازي عراق به طور ويژه اي به فعاليت مقاطعه كاران وابسته است. اين در حالي است كه 
وابستگي به فعاليت مقاطعه كاران باعث شده كه زمينه  پارتي بازي و سود جويي ها ميان اين مقاطعه كاران 
خارجي در عراق فراهم شود. فساد دايـم در بخش هاي نفت و گاز عراق احتماال اثرات مخربـي بر 

تالش هايي که در جهت برقراري صلح صورت مي گيرد، داشته است. 
ژنرال اســتوارت پاون، بازپرس ويژه آمريکا در امر بازسازي عراق، در گزارش خود اعالم کرد: 
توليد نفت عراق طي ماه مارس به طور متوسط روزانه به 18 /2 ميليون بشکه رسيد که اين ميزان کم تر 
از ميــزان توليد در قبل از جنگ بود. در حالي که قبل از جنگ، توليد روزانه نفت به 58 /2 ميليون 
بشکه مي رسيد و کم ترين ميزان توليد نفت قبل از جنگ 3 /2 ميليون بشکه بود. گزارش اين ژنرال 
آمريکايي حاکي از اين است که فساد در بخش هاي نفت و گاز عراق مشکل دايمي است و مي تواند 
تاثيرات بدي در عمليات بازسازي و ايجاد دموکراسي در عراق بگذارد. وضعيت بخش هاي نفت و 
گاز در عراق، تغييري نکرده است. از ميان 439 /18 ميليارد دالري که کنگره آمريکا براي بازسازي 
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عراق اختصاص داده، بخش نفت و گاز تنها به 74 /1 ميليارد دالر آن دسترســي پيدا کرده اســت 
)گلف نيوز، 7 اسفند 1387(. 

تحریم کشورهای در حال توسعه و فساد

 شــواهد قوی وجود دارد دال براينکه فســاد جذابيت يک کشور برای جذب سرمايه گذاری را 
کاهش می دهد و باعث افت تجمع و ورود سرمايه می شود. دريک بررسی از 65 کشور با درنظر 
گرفتن متغير های توضيحی مختلف مانند توليد ناخالص داخلی ســرانه، نرخ پس انداز داخلی و 
صادرات مواد خام، با سطح اطمينان 99 درصد نشان داده شده است که فساد ورود سرمايه را کاهش 
مـی دهد ازسوی ديگر فساد به بهره وری سرمايه آسيب می زند و لذا انگيزه سرمايه گذاری را برای 
سرمايه گذاران داخلی و خارجی کاهش می دهد از اين رو کشورهای فساد پذير در رقابت های جهانی 
برای جلب سرمايه بازنده می شوند. همچنين ازآنجا که فساد خطر سرمايه گذاری را با کاهش امنيت 
حقوق مالکيت افزايش می دهد، به طور قطع تاثير منفی برنسبت سرمايه گذاری به توليد ناخالص داخلی 

دارد . 
 اقتصاد سايه، بازار سياه يا اقتصاد زيرزمينی به عنوان بازاری شناخته می شود که از انواع مختلف 
دادوستدها تشکيل شده است. در اين بازار ماليات ها، قانونمندی ها و راهکارهای قانونی تجارت 
ناديده گرفته شده و از آن پرهيز می شود. اقتصاد سايه در زمينه هايی امکان رشد می يابد که فساد، 
قوانين دست و پا گير و انحصارات قانونی امکان فعاليت های قانونی اقتصادی را محدود کند. اقتصاد 

سايه به عنوان اقتصاد غيررسمی شناخته می شود و محدود به فعاليت های غيرقانونی نمی شود.
 ادامه قوانين دست و پا گير در کشورهای در حال توسعه زمينه توليد و پرداخت ماليات و دشواری 
در دريافت جواز کار همچنان عامل مهمی در روند تقويت بازار زيرزمينی و اقتصاد ســايه اســت 
بنابراين در حالی که کشورهای در حال گذار  در درجه اول از کالهبرداری های مالياتی که شامل 
صادرات بازار ســياه نيروی کار می شــود تاثير می پذيرند، کشورهای توسعه يافته تمرکز خود را 
معطوف به مبارزه با فعاليت های مجرمانه می کنند. در اين ميان، فساد عامل تعيين کننده در وجود 

اقتصاد زيرزمينی است. 

 برخورد با فساد از طریق تعهدات و پيمان های بين المللی

مبارزه عليه فســاد، که زمانی در حوزه ی عمل دولت هر کشــور بود، در حال حاضر وظيفه ی 
جامعه ی بين الملل است که با تالش مشترک به تکميل اقدامات يکديگر بپردازند. زمانی بود که 
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فساد پديده ای فراگير تلقی می شد و پرداختن به آن را اقدامی غير ممکن می دانستند و اکراه داشتند 
در مورد فساد صحبتی به ميان آورند و آن را پديده ای داخلی و خاص خود می شماردند. امروزه، 
جلسات متعدد و همايش ها و مکانيزم های چند جانبه فقط برای پرداختن به مسئله ی فساد در جريان 

است. کشور های گوناگونی در فعاليت های عليه رشوه خواری با يکديگر همکاری دارند. 
از سال 1996، توافقات بين المللی ضد فساد، تعهداتی سياسی برای مبارزه با فساد ايجاد کرده و 

عالوه براين قواعد و مقرراتی برای به عمل درآوردن اين اقدام وضع گرديده است. 
توافقات چند جانبه ی مبارزه با فساد، اصول شناخته شده ی بين المللی برای اين اقدام را تدوين 
کرده و تعهد دولت ها برای عمل به اين اصول را تحکيم می بخشد. اين اصول که درکنوانسيون 
سازمان ملل عليه فساد )UNCAC(  صورت بندی شد، فرا تر از صرفاً  ترغيب دولت ها به غير قانونی 
اعالم کردن اعمال فساد آميز می رود. اين ها اصولی هستند که مستلزم اقداماتی جدی در بعضی 
حوزه ها می باشند. اين توافقات، مبارزه در يک يا چند جبهه را برای از ميان بردن فساد می طلبند که 

فهرست وار در ذيل می آيد:
- اج�رای قان�ون : تحقيقات بی طرفانه، قدرت قضايی و تحت پيگرد قانونی قرار دادن، اصولی 
هستند که می توانند به افشای فساد پرداخته و موارد آن را تحت تعقيب قرار دهند. به اين ترتيب، 
دولت ها وادار می شوند قوانين مؤثری عليه اين قبيل جرم ها و کشف آن ها و منع از آن ها وضع 

کرده و مجازات هايی جهت رشوه خواری و ديگر اعمال فساد آميز تعيين کنند.
- جلوگیری از فساد در بخش دولتی: بسياری از توافقات ضد فساد بين المللی، از دولت ها می خواهند 
تا  سلسله تدابيری را در راستاي مبارزه با فساد اتخاذ کنند، از جمله در نظر گرفتن معيار های واالی اخالقی 
برای کارمنـدان، ايجاد نظام های مديريتی و مالـی شفاف، علنـی کردن دارايی های شخصی، حمايت از 

خبرچيـن ها، ايجاد نهاد هايی که پاسخگوی اقدامات دولت باشند و تأمين دسترسی به اطالعات دولتی.
- جل�وگی�ری از فساد در بخش خصوص�ی: بسـياری از توافقات بين المللـی ضـد فساد بـرتعهـد 
دولت ها برای ايجاد تمهيـداتـی در جهت رفتار بخش خصوصی هم تأکيد کرده اند ماننـد ضوابط 
کنتـرل حساب های شرکت برای جلوگيری از پنهان کردن مبالغی که به طور غيرقانونی وارد اين 
حساب ها می شود و رشوه، همچنين کالهبرداری شرکتی و موارد معافيت های مالياتی رشوه خواری. 
- شیوه های پیگیری: در چارچوب ابزار های چند جانبه ی ضد فساد، شيوه های ارزش يابی يا 
پيگيری اقدامات انجام شده موجب تسهيل در شناسايی نقاط ضعف در همياری های بين المللی و 

جبران آن ها است.
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در حال حاضر چهار نهاد ضد فساد برای ارزش يابی شيوه های کار وجود دارد: سازمان شيوه ی 
پيگيری اياالت متحده آمريکا، مجمع گروه اتحاديه اروپا عليه فساد، سازمان همكاری های اقتصادی 

و توسعه ی )OECD(، کارگروه مبارزه با رشوه خواری، پيمان ثابت ابتکار ضد فساد .
 

توافقات و ابتکارات بين المللی موجود 

 کامل ترين و جامع ترين توافقاتی که تا به حال صورت گرفته در سايه ی حمايت های سازمان 
ملل متحد بوده است. بيش از 130 کشور در مذاکرات دوساله ی کنفرانس های  سازمان ملل عليه 
فساد شرکت داشته اند که از ماه دسامبر 2005 به مورد اجرا درآمد و ششمين آن در سال 2014 در 
کشور پاناما برگزار شد. اين رشته توافقات تمام زمينه های کاری را که در باال به آن ها اشاره شد 
تحت پوشش قرار می دهد و برای اولين بار، در چارچوب اين همکاری می توان در مورد بازيافت 
دارايی ها  نيز اقدام نمود وتا به امروز با 140 امضاکننده و 80 هيأت، اولين توافق جهانی قابل اجرا بر ضد 

فساد است.
شورای اروپا )COE(، سه سند اوليه برای هدايت اعضای خود به سوی مبارزه با فساد تهيه کرده 
است. دو سند قطعنامه هايی هستند )قطعنامه قانون جرم 1997 شورای اروپا عليه فساد و قطعنامه ی 
حقوق مدنی شورای اروپا عليه فساد( و ديگری شامل اصول غير الزامی است )بيست اصل هادی 
شورای اروپا برای مبارزه عليه فساد(. شورای اروپا شيوه ی مشابهی نيز برای کنترل اجرای اين اصول 
و قطعنامه ها برای42 کشــور،از جمله اياالت متحد آمريکا ايجاد کرده است. اتحاديه ی اروپا نيز 
اسنادی برای هدايت اعضای خود تنظيم کرده است اين اسناد شامل پيمان سال1997 اتحاديه ی اروپا 
برای مبارزه عليه فساد شامل مقامات جوامع اروپا يا مقامات کشور های عضو و اقدامات مشترک 
اتحاديه ی اروپا در مورد فساد در بخش خصوصی سال 1998 است. سند ديگری نيز متعلق به سال 
2002 تحت عنوان "اصول مبارزه با فساد در بخش خصوصی اتحاديه ی اروپا "وجود دارد. پيمان 
ثبات سال 2000، که توسط هفت کشور جنوب شرقی اروپا به امضا رسيد و شيوه ی مشابه کنترل 

اجرای آن، تحت عنوان ابتکار عمل پيمان ثابت ضد فساد )SPAI( شناخته شده است.
در آمريکای التين، درســال 1996، پيمان ميان کشور های آمريکا بر عليه فساد، تحت حمايت 
ســازمان ايالتی آمريکا)AOS( مورد مذاکره قرار گرفت و در ســال 2001 دستور اجرای شيوه ی 
مشــابهی برای ضمانت اجرايی آن صادر شد. در حال حاضر 33 کشور، من جمله اياالت متحده، 

امضاکنندگان اين موافقت نامه هستند.
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در آسيا، 21 کشور منطقه ی پاسيفيک، قرار دادی غير الزامی عليه فساد امضا کرده اند. اين قرار دادکه 
موسوم است به برنامه ی عملياتی ضد فساد برای آسيا و منطقه ی پاسيفيک ADB/OECD، تحت 
حمايت بانک توسعه ی آسيا و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه صورت گرفت. در سال 
2004، رهبران APEC )همياری های اقتصادی در منطقه ی پاسيفيک و آسيا( فعاليت های ضد فساد 
را تأييد کرده و در آن متعهد به اجرای مواد اجالسيه ی سازمان ملل عليه فساد شده اند. آن ها تعهد 
کرده اند که در منطقه برای پناه مقامات فاسد، کسانی که به آن ها رشوه می دهند و پول هايی که از 

راه غير قانونی کسب شده، جايی نباشد.
در آفريقا، اجالس اتحاد آفريقا در جلوگيری و مبارزه با فساد، توسط سران کشور ها در اجالس 
سران ماپوتو در موزامبيک، در ژوييه ی 2003 ، تشکيل شد. در پروتوکل ضد فساد توسعه ی جامعه  
جنوب آفريقا در ســال 2001، تدابيری انديشيده شده که توسط 14 کشور عضو مورد تأييد قرار 
گرفته است. در سال 1999، اتحاد جهانی برای آفريقا)GCA( با تنظيم اصول غير الزامی برای مبارزه 

با فساد توانست حمايت و همکاری 11 کشور عضو را جلب نمايد.
در خاورميانــه، کشــور های عرب از طريق يک شــبکه ی منطقه ای، حکومت شايســته برای 
توسعه)GFD(، جهت اعمال اصالحاتی در حکومت و مدرنيزه کردن بخش دولتی و ايجاد شرايط 
الزم برای پيشــرفت های اقتصادی و اجتماعی در منطقه، به همکاری پرداخته اند. مبارزه با فســاد و 
مخصوصاً  تالش برای اجابت کنفرانس سازمان ملل عليه فساد، يکی از ستون های اصلی اين اقدام ها 

می باشد.
37 کشوری که پيمان سال 1997 در مورد مبارزه با رشوه خواری مقامات خارجی در فعاليت های 
 OECD تجاری بين المللی را امضا کرده بودند، تدابيری برای ضمانت اجرايی آن اتخاذ نمودند. پيمان
محـدوده ای دقيق دارد و توجـه آن در درجـه ی اول به استفاده از قوانين کشـور برای محکـوم کـردن 

رشـوه خواری از سوی مقام های دولتی خارجی است.
گروه ضربت مالی )FATF(  هم در دستور کار بين المللی ضد فساد سهم دارد.FATF ، طبق معيار های بين 
المللی با پولشويـی و جرم های مالی در 9+40 توصيه ی خود مبارزه کرده وبه کنترل اجرای اين توصيـه ها در 
کشور ها می پردازد. اين هيأت ميان دولتی، نمايندگان مقامات سرپرستی- نظارتی و نهاد های مالی را گرد هم 
می آورد و سوءاستفاده های نظام مالی را، که در نتيجه ی فساد صورت می گيرد به آنان گوشزد می کند.

در ســال های اخير، گروه G8( 8(، که گروهی متشکل از 8 کشور ) کانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، 
ژاپن، روسيه، بريتانيا، و اياالت متحده ( است و برای بحث و بررسی در مورد اقتصاد وخط مشی های 
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سياسی گرد هم آمده است، مبارزه با فساد را يکی از موضوعات اصلی جلسات خود قرار داده اند و 
به تالش برای مبارزه با فساد در سطوح باال )دزد ساالری(، پناه ندادن به مقامات فاسـد، همکاری در 
جبران دارايـی های حاصله از راه های غير قانونی، حمايت از شفافيت طرح ها برای باالتر بردن بودجه، 

تدارکات و حس مسئوليت اولويت بخشيده اند.
توافقات بين المللی ضد فســاد، نقش مؤثری در محکوم کردن فســاد در سطح جهانی دارد اين 
توافقات دولت ها را وادار به اقدام کرده و همکاری های بين المللی و کمک های فنی را تسهيل 

می کنند.
اجالسيه ی سازمان ملل عليه فساد يا )UNCAC( نقطه ی عطفی در توسعه ی توافقات بين المللی 
در همين مورداست. اين اجالسيه از موضوعات مطرح شده در اجالس های منطقه ای و جهانی قبل 
استفاده کرده و يک سلسله مسووليت های جامع پديد می آورد. اين نخستين توافق بين المللی است 
که بيش از 40 هيأت و تا به امروز بيش از 80 هيأت را جلب نموده و احتماالً  اولين سند قابل اجرای 
بين المللی خواهد بود که منحصراً  به فساد می پردازد. در اين سند اصول آزمايش شده برای مبارزه با 
فساد، که شامل اهميت همکاری های بين المللی نيز هست، چون اصول جهانی که از سوی کشورها 

يا مناطقی با طرز فکر مشابه اتخاذ شده اند، مورد توجه قرار گرفته است.
دولت ها به تدريج از  کنوانسيون ملل متحد برای مبارزه با فساد استقبال می کنند و به آن می پيوندند 
و برای عملی کردن هر چه بهتر اهداف آن و تسهيل در اخذ کمک های فنی، پيگيری های الزم 
را به عمل می آورند در ضمن، تعهدات منطقه ای و شيوه های کار برای پيشبرد فعاليت های ضد 
فساد و حفظ همکاری دولت ها در ميان شرکايی آشنا از اهميت زيادی برخوردار است. به عالوه، 
 OECD صادر کنندگان عمده ی جهان بايد همکاری نزديک خود را با اجالس ضد رشوه خواری
و شيـوه های کنـترل آن ادامـه داده تا از رشـوه خـواری مقام های خارجـی در فعاليت های تجـاری 
بيـن المللی کاســته شود.کشور های OECD بايد اراده ی سياسی خود را از طريق مجری نمودن 

قوانينی که رشوه خواری را ممنوع اعالم می کند، به منصه ی ظهور برسانند.
ماهيت بين المللی فساد به گونه ای است که برای جلوگيری کردن از آن و انجام تحقيقات و پيگرد 
مواردمرتبط با آن نياز به همکاری های بين المللی وسيع وجود دارد. گروه احزاب يکپارچه پارلمان 
بريتانيا ويژه مسايل آفريقا به دولت بريتانيا توصيه می کند که به کار کردن با شرکای بين المللی خود 
ادامه دهد تا موجب ارتقاء استانداردهای مبارزه با فساد گردد. يکی از روش های مهم در اين زمينه 
حمايت فعال ازاعضای غير از سازمان توسعه وهمکاری های اقتصادی است که آنان را مجبور به 
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امضای کميسيون نمايد و موجبات ملحق شــدن آنان را به کارگروه مبارزه با ارتشاء در معامالت 
تجاری بين المللی فراهم کند)آن روی سکه، بريتانيا و فساد در آفريقا، ترجمه حسن مرادی، مرکز 

پژوهش های مجلس، 1387(.
صندوق بين الملي پول نگراني خود را از شفاف نبودن فعاليت هاي دولت گينه استوايي و وجود 
تبعيض در توسعه بخش اعظمي از جمعيت اين كشور، كه علي رغم صدها ميليون دالر درآمدهاي 
نفتي اين كشور به وقوع پيوسته ابراز كرده است. در پاسخ به درخواست هايي كه از اين كشور براي 
شفافيت مالي شد ســخنگوي دولت عنوان كرد اينكه چگونه اين پول ها خرج شود به دولت اين 
كشور مربوط مي شود.  مطبوعاتي كه در اين رابطه تحقيق كرده اند افشا نموده اند كه اكثر اين پول ها 
توسط مقامات دولتي و شخص رييس جمهور اين كشور به سرقت برده شده و به  بانك هاي خارجي 

واريز شده است. 
بنا به گزارش روزنامه لوس آنجلس تايمز مبلغ 300 تا 500 ميليون دالر آمريكايي در بانك ريگز ، 
شعبه شهر واشينگتون دي.سي. سپرده گذاري شده، و اين مبلغ در اختيار شخص رييس جمهور اين 
كشور آبيانگ بود و اينكه او اين مبلغ را از شركت هاي نفتي اكسون موبيل  و آمرادا هس  دريافت 
كرده بود. دولت گينه استوايي مي گويد كه اين حساب يكي از حساب هاي رسمي خزانه داري اين 
كشــور است، اما بانكي كه اين حساب را باز كرد همچنين تسهيالتي را براي خريد دو باب منزل 
شــخصي مجلل براي آبيانگ و برادرش كه فرمانده نيروهاي مسلح اين كشور بود نيز در آمريكا 
فراهم كرد . گزارشي كه توسط گروه اقليت سناي آمريكا منتشر شد نشان مي دهد كه آبيانگ و 
دولتش حدود 60 حساب در بانك ريگز دارند كه جمعًا حدود 700 ميليون دالر آمريكا در آن ها 
وجود دارد. بنا به اين گزارش، در يك مقطع زماني بانك ديگر مبلغي بيش از 11 ميليون دالر از يكي 
از حساب هاي خارجي متعلق به آبيانگ و همسرش دريافت كرد . پس از انجام تحقيقات فدرال، 

بانك ريگز به خاطر فعاليت هايش در سال 2004 جريمه شد. 
در اين پرونده بانك بريتانيايي HSBC و صاحب شــعبه Spanish Abbey BSCH هم مورد 
اتهام قرار گرفته اند. هر دو آن ها حواله هايي از حساب هاي رسمي مربوط به درآمدهاي نفتي از بانك 
ريگز را به حساب هاي خارجي كه مأموران تحقيق معتقدند در اختيار آبيانگ بوده فرستاده اند. به نظر 
مي رسد كه HSBC حساب هايي را براي يكي از اين شركت ها در لوكزامبورگ و قبرس باز كرده 
باشد. قوانين مربوط به محرمانه بودن حساب هاي بانكي اشخاص  از صاحبان ذي نفع اين حساب ها 

حمايت كرده و مانع از ادامه تحقيقات مقام های آمريكايي در اين رابطه شده است. 
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)OECD(كنوانسيون ضد رشوه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه  

اين كنوانسيون عليه رشــوه دهندگان به مأموران دولتي در قراردادهاي تجاري بين المللي است 
كه ابزار قانوني بســيار مهمي، برای مبارزه عليه رشوه دهندگان در معاهدات بين المللي است. اين 
كنوانسيون در سال 1999 به اجرا درآمد و در حال حاضر شامل 37 عضو، از جمله شامل كشورهاي 

عضو جی-8  است. 
هرچند اين كنوانســيون منبع و مرجع مهمی براي مبارزه عليه رشوه دهندگان است، اما بيش تر 
مديران كشورهاي اروپايي غربي و اياالت متحده آمريكا هيچ گونه آشنايي با اين كنوانسيون ندارند.
همچنين اين نكته حايز اهميت است كه مديران ارشد كشورهاي پر درآمد در مقايسه با مديران ارشد 
كشورهاي با درآمد پايين تر، آگاهی کم تری از اين كنوانسيون دارند كه نسبت آن 79 درصددر 

.)Bribe Payers Index http://www.transparency.org , 2008(مقابل 68 درصداست

رشوه درمعامالت بين المللی و قوانين برخورد با رشوه 

در فرهنگ عمومي رشوه عبارت است از دريافت وجه يا مال يا هر چيزي كه براي از بين بردن 
حق يا انجام كاري بر خالف مقررات و وظيفه به كسي داده مي شود. رشوه دادن و رشوه گرفتن هر 
دو عملي غير اخالقي و مذموم هستند كه انجام آن ها تحت شرايطي كه بررسي خواهيم كرد، قابل 
مجازات است. رشاء )رشوه دادن( و ارتشاء )رشوه گرفتن( از جمله جرايم عليه آسايش عمومي اند 
كه موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هيأت حاكمه و نظام اجرايي و اداري و از بين رفتن اطمينان 
عمومي نسبت به كاركنان اداري و مامورانی  دولتمي شوند و زمينه ترويج فساد مالي را براي سايرين 

فراهم مي كنند.
رشــاء و ارتشــاء تقريبًا با روي كارآمدن نهادهاي عمومي در جوامع بشري ظهور پيدا كردند به 
طوري كه در طول تاريخ داستان هاي زيادي در اين خصوص به چشم مي خورد. در اسالم عمل 
رشوه دادن و رشوه گرفتن گناه و مستوجب مجازات است. قرآن كريم از آن به »اكل مال به باطل« 
ياد كرده است. در روايات نيز اين كار هم پايه كفر به خدا دانسته شده و به راشي و مرتشي وعده 

آتش داده شده است.
رشوه داد و ستد پيچيده ای است که يک طرف آن کسی است که رشوه می دهد و از آن نفع می برد 
و طرف ديگر کسی است که آن را قبول می کند. سازمان شفافيت بين الملل  با ارايه تعريفی از فساد يعنی 
» سوء استفاده از قدرت در جهت منافع شخصی« محدوديت های بسياری را برای رشوه دهندگان و رشوه 
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گيرندگان ايجاد نموده است.
يافته های حاصل از پيمايش رشوه دهندگان در سال 2008 نشان می دهد که بسياری از کشورهای 
پيشرفته اقتصادی و بخش های مهم صنعتی آن ها، به نوعی با فساد بين المللی آلوده شده اند. سازمان 
شــفافيت بين الملل از دولت ها و بخش های خصوصــی می خواهد تا با تالش های هماهنگ و 

مستمر، سوء استفاده از قدرت را متوقف نمايند و تأثير مخرب آن را بر زندگی بشر کاهش دهند.
بر اســاس پژوهش به عمل آمده، سازمان ها و شرکت های متعلق به کشورهای بلژيک و کانادا 
به هنگام انجام معامالت تجاری خارجی، کم ترين پرداخت رشــوه را دارند. بعد از اين کشورها، 
کشورهای هلند و سوييس قرار می گيرند و در انتها پاسخ دهندگان، بيان کرده اند که شرکت های 
روســی بيش ترين حد پرداخت رشوه را دارا می باشند نتيجه ای که می توان دريافت اينکه، هيچ 
کشوری به امتياز 9 يا 10 دست نيافت و اين بدان معنی است که تمامی کشورها، به نوعی درگير در 

فساد خارجی هستند.
  رشوه خواري به اشكال و روش هاي گوناگوني بروز پيدا مي كند تاجايي كه در قالب قراردادهاي 
بين المللي و داخلي نيز ظاهر شــده و به نحوي عمل مي شود كه كاملًا موجه و قانوني جلوه كند. 
متأسفانه در كشور ما بعد از پايان جنگ اين عمل مذموم رشد قابل مالحظه اي پيدا كرد و مقنن بر 
آن شد تا با تشديد مجازات، درصدد مقابله با آن برآيد. از اين رو در سال 1367 مجمع تشخيص 
مصلحت نظام »قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء« را تصويب كرد. برابر مقررات فعلي هرگاه 
مستخدمين و ماموران دولتي اعم از كادر قضايي و اداري، شوراها يا شهرداري ها يا نهادهاي انقالبي 
و به طور كلي قواي سه گانه، نيروهاي مسلح، شركت هاي دولتي يا سازمان هاي دولتي يا وابسته 
به دولت يا مامورين به خدمات عمومي )خواه رسمي يا غير رسمي( براي انجام دادن يا انجام ندادن 
امري كه مربوط به سازمان هاي مزبور است وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيمًا 
يا غير مستقيم قبول كنند، در حكم مرتشي هستند و فرق نمي كند كه امر مورد نظر مربوط به وظايف 
آن ها باشد يا آنكه مربوط به مامور ديگري در آن سازمان باشد.در اين صورت خواه آن كار را انجام 
داده يا نداده باشد و انجام آن بر طبق وظيفه يا برحق بوده يا نبوده باشد يا آنكه در انجام يا عدم انجام 

آن مؤثر بوده يا نبوده باشد ، مجازات هايی برای آن تعيين شده است. 
    اما رشــوه دهنده )راشــي( نيز با دادن رشــوه مرتكب جرم شده و از حيث قانون قابل تعقيب و 
مجازات است. از اين رو قانون مقرر داشته است: هر كس عالمًا و از روي عمد براي اقدام به امري يا 
امتناع از انجام كاري كه از وظايف مامورين است وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه )مثل چك، و 
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سفته( يا سند تسليم مالي )مانند حواله واگذاري خودرو يا موافقت اصولي( را مستقيم يا غير مستقيم 
بدهد، عالوه بر ضبط مال ناشــي از ارتشــاء به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا 74 ضربه شالق 

محكوم خواهد شد.
    با اين همه به لحاظ خطرات ناشــي از جرم ارتشاء در نظم اداري كشور، فسادهاي پنهان ناشي 
از آن و اهميت نقش و همكاري رشوه دهندگان در كشف فساد و رشوه خواري كاركنان دولت، 
چنانچه رشوه دهنده قبل از كشف جرم مامورين و ضابطين دادگستري را از وقوع جرم مطلع كند، از 

ضبط مال معاف مي شود و اگر امتيازي به او تعلق گرفته باشد، لغو نخواهد شد.
 چنانچه رشوه دهنده با اقرار خود پس از كشف جرم توسط مأموران و در ضمن تعقيب موجب 
شود كه رشوه گيرندگان شناسايي و تعقيب شوند، تا نصف مالي كه به عنوان رشوه پرداخته است 
به او بازگردانده شود ولي امتيازي كه به وي تعلق گرفته لغو مي شود. اگر ثابت شود رشوه دهنده 
مضطر بوده يا براي حفظ حقوق حقه اش ناچار به پرداخت رشوه شده، تعقيب و مجازات نخواهد 
شد و وجه يا مالي كه پرداخته به او بازگردانده خواهد شد )البته اثبات اين موضوع در دادگاه و پس 

از طي مراحل قضايي است( .
در قوانين کشور، به اشكال مختلفي از جرم انگاری  به جرم ارتشاء برمي خوريم كه به اختصار به 

آن ها مي پردازيم.
 ارتشاء توسط كارشناسان رسمی دادگستری 

كارشناسان رسمی دادگستري چه از سوي دادگاه انتخاب شوند و چه از سوي طرفين اختالف، 
چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهار نظر كنند، به حبس از شش ماه تا دو 

سال يا جزاي نقدي از 3 تا 12 ميليون ريال محكوم مي شوند.
 ارتشاء توسط كاركنان قضایي

  اگر قضات دادگاه به واســطه ارتشاء حكم به مجازاتي شديدتر از آنچه كه در قانون مقرر شده 
صادر كنند، عالوه بر مجازات ارتشاء به مجازات مقدار زايدي كه در مورد حكم واقع شده محكوم 

مي شوند.
ارتشاء هنگامي كه رشوه وجه نقد نباشد

 اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بالعوض يا به مقدار بسيار ارزان تر از قيمت معمولي 
يــا ظاهرًا به قيمت معمولي ولــي در واقع به مقدار كم تر از قيمت واقعي به مأموران دولتي به طور 
مستقيم به خودشان يا به شخص مورد نظر آنان منتقل شود يا به قصد رشوه مالي از آن ها به مقدار 
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گران تر از مقدار حقيقي اش خريداري شود، مجازات ارتشاء بر آن ها تحميل خواهد شد.
واسطه گري براي رشوه دادن و رشوه گرفتن   

هر كس عالمًا و از روي عمد سبب شود تا جرم ارتشاء محقق شود )براي مثال با طرفين رشوه دهنده و 
رشوه گيرنده مذاكره كند يا در پرداخت و گرفتن وجه كمك كند(، به مجازات رشوه دهنده محكوم 

مي شود.

گرفتن كميسيون و پورسانت
يكي از جرايم شــايع در معامالت بين المللي يا داخلي، اخذ كميسيون يا پورسانت در معامالت 

دولتي است كه ارقام آن بسيار زياد است.
كشف اين جرايم متاسفانه به واسطه قدرتي كه حاكمان دولتي دارند بسيار سخت بوده و معمولًا به 

صورت شبكه اي و در قالب جرايم سازمان يافته محقق مي شوند.
در سال 1372 قانونگذار به صورت خاص به اين عمل توجه پيدا كرد و با تصويب ماده واحده اي، 

مجازات حبس و جزاي نقدي براي آن مقرر كرده است.
بر اين اساس قبول هرگونه پورسانت اعم از وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال تحت هر 
عنوان به طور مستقيم يا غير مستقيم )براي مثال منظور كردن پورسانت به حساب فرزندان يا اقوام 
ديگر( در رابطه با معامالت خارجي، قواي ســه گانه، ســازمان ها، شركت ها و مؤسسات دولتي، 
نيروهاي مســلح، نهادهاي انقالبي، شهرداري ها و كليه تشكيالت وابسته به آن ها ممنوع است و 
مرتكب، عالوه بر پورسانت يا معادل آن به دولت، به دو تا پنج سال حبس و جزاي نقدي معادل مبلغ 

پورسانت محكوم مي شود.

 قانون پورسانت خارجی

قبول هر گونه پور سانت از قبيل وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال تحت هر عنوان به طور 
مستقيم يا غيرمستقيم در رابطه با معامالت خارجی قوای سه گانه، سازمان ها، شركت ها و مؤسسات 
دولتی، نيروهای مسلح، نهادهای انقالبی، شهرداري ها و كليه تشكيالت وابسته به آن ها ممنوع است. 
مرتكب عالوه بر رد پورسانت يا معادل آن به دولت به حبس تعزيری از 2 تا 5 سال و جزای نقدی 

برابر پورسانت محكوم می شود. 
تبصره 1- مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذكور است و در صورتی كه 
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نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد مرتكب به مجازات آن جرم نيز محكوم خواهد شد. 
تبصره 2- در متن ماده واحده رد پورســانت يا معادل آن بــه دولت از مورخه 1358/1/1 مجری 

خواهد بود. 
تبصره 3- در صورتيكه شــخص حقيقی يا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت می پردازد 
موضوع به اطالع مســوول دستگاه ذيربط رسانده می شود و وجه مزبور دريافت و تمامًا به حساب 

خزانه واريز می شود در اين صورت اقدام كننده مشمول ماده فوق نخواهد بود. 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم تير 
ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراى اسالمى تصويب و در تاريخ 1372/5/3 به تأييد 

شورای نگهبان رسيده است.

راهکار های مبارزه با فساد در سطح بين المللی

 به منظور حمايت هرچه بيش تر از نظام مالي بين المللي در مقابل عايدات غيرقانوني ناشي از فساد، 
تمامي كشــورها می بايستی تشويق شوند كه نسبت به معامالت مالي كه مقام های سياسي نيز در 
آن دخيل هستند از خود دقت بيش تري به خرج دهند. مطابق قطعنامه شماره 1532 شوراي امنيت، 
کشورها می بايستی  افرادي را كه مرتكب اين اعمال مي شوند شناسايي و دارايي هاي آنان را مسدود 

کنند. 
دولت های کشورها توسعه يافته و همچنين شركت های فعال در اين کشورها که دارای مراودات 
تجاری با کشورهای در حال توسعه می باشند، براي سازگار شدن با برنامه هاي ضد ارتشاء و تهيه 
گزارش  از عايدات ناشي از فساد و متعهد ساختن خود براي همكاري با دولت هاي کشورهای در حال 

توسعه به منظور تضمين پيگرد افرادي كه در ارتشاء و عايدات آن دست دارند ، همکاری نمايند. 
کشورهای توســعه يافته می بايســت براي حمايت از بازارهاي مالي در مقابل سوءاستفاده هاي 
مجرمانه، كه شامل ارتشاء و فساد مي شود، دست به اقدام های جدي بزنند، بدين ترتيب كه تمامي 
مراكز مالي را تحت فشار قرار دهند تا باالترين استانداردهاي بين المللي شفافيت و تبادل اطالعات را 

كسب و اجرا نمايند. 

قيمت گذاري غلط: 

قيمت گذاري هاي غلط به طور فزاينده اي گسترش يافته و گزارش واقعي آن ها تهيه نمي شود. از اين 
روش براي انتقال غيرقانوني پول در بين كشورها از طريق شركت ها و اشخاص استفاده مي شود  تا از 
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پرداخت ماليات خودداري ورزند يا پول هايي را به جيب بزنند و يا به اختالس از سرمايه ها بپردازند. 
اين عمل به صورت توافق محرمانه اي بين خريدار و فروشنده براي اعالم قيمت غلط پروژه ها و اقالم 
انجام مي شود، به اين ترتيب كه اختالف موجود بين قيمت واقعي و قيمت ثبت شده به حساب هاي 

بانكي شخصي در خارج از كشور منتقل مي شود. 
قيمت گذاري غلط به يك مشكل جهاني تبديل شده، اما به نظر مي رسد كه اين اقدام بيش تردر 
كشورهاي در حال توسعه رواج داشته باشد، زيرا روش مؤثري براي غارت و پولشويي منابع دولتي 
اســت. ماهيت آن نيز به گونه اي اســت كه برآورد حجم معامالت پنهاني آن را دشــوار مي كند. 
تحقيقات نشان مي دهد كه با استفاده از روش قيمت گذاري غلط ساليانه بين 100 تا 150 ميليارد دالر 
از گردونه اقتصاد كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار خارج مي شود.  يكي از برآوردهاي 
به عمل آمده در اين خصوص نشان مي دهد كه در آفريقا با ميانگيني بيش از 11 درصد در 60 درصد 
معامالت تجاري از روش قيمت گذاري غلط استفاده مي شود.  يكي از تحقيقاتي كه در اين زمينه 
انجام شد نشان مي دهد كه فرار سرمايه از روسيه به آمريكا از طريق قيمت گذاري غلط در نيمه دوم 

دهه 1990 به رقمي معادل 8/92 ميليارد دالر آمريكا مي رسد. 
ممكن است شركت ها با يكديگر توافق نمايند و پرداخت هايشان را به روش هاي نامتداول انجام دهند، 
ولي با استفاده از اين روش ها ضرورتًا نمي توانند عايدات حاصله را با شركاي فاسد خود تقسيم نمايند. 
با وجود اين، به  سهولت و به منظور تضمين فروش يا خريد از اين روش استفاده مي كنند. شركت هاي 
غربي كه شامل شركت هاي بريتانيايي نيز مي شوند متهم هستند كه در بعضي از اين اقدام ها دست 
داشته اند. بانك هاي بريتانيايي و شركت هاي خارجي كه به طور صوري ثبت شده اند متهم به پول شويي 

عايدات ناشي از آن هستند. 
استفاده از قيمت گذاري غلط به صورت مشــكلي براي بخش تداركات عمومي و صادرات ملي 
درآمده است. در نيجريه و ديگر نقاط، مواردي گزارش شده است كه شركت هاي خصوصي در حين 
متضرر شدن به فعاليت خود ادامه مي دادند، زيرا كاالي وارداتي مورد استفاده شركت با قيمت هاي 
بيش تر و بسيار باال خريداري مي شد و مابه التفاوت آن به حساب هاي بانك شخصي به خارج از كشور 
سرازير مي شد.  در حقيقت صاحب شركت يا مديرعامل آن مي توانست براي شركتش به سرعت سود 
زيادي كسب نمايد بدون آنكه مجبور به پرداخت ماليات باشد. چنين شركتي در توسعه اقتصادي نقشي 

ندارد و تنها، وسيله اي براي گريز از پرداخت ماليات و فرار سرمايه است. 
فهرستي از شركت هايي كه مقرشان در شهر لندن است و متهم به اختالس در برنامه نفت در برابر 
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غذاي سازمان ملل شده اند تهيه شده است. 
در مبارزه با ارتشــاء سازمان هايي كه ســرمايه را براي شركت ها تأمين مي كنند نقش كليدي را 
ايفا مي كنند. بازارهاي عمده ســهام، مديران مؤسســات اعتباري و ساير افرادي كه مايل به تأمين 
سرمايه گذاري هستند مي توانند با توجه به مسئوليت هاي اجتماعي شركت درخواست هايي را از آنان 
مطرح نمايند كه اين درخواست ها شامل اقداماتي بر ضد فساد بوده و مي تواند در سياست هاي داخلي 

شركت ها در مبارزه با فساد تأثير مهمي داشته باشد. 
همان گونه كه قبلًا نيز عنوان شد، اعطا كنندگان وام در بخش خصوصي نيز مي توانند به اين نكته 
توجه نمايند كه چگونه وام هاي اعطايي آنان به دولت هايي كه به شــدت در فســاد غرق هســتند 
مي توانند، از طريق همكاري با مؤسسات مالي بين المللي كه در آن كشورها فعاليت مي كنند، در 

جهت بهبود شفافيت مالياتي مؤثر واقع شود. 
وارد كردن معيارهاي ضد ارتشاء در FTSE 4Goods Index Series مثال خوبي از اين نكته 

است كه چگونه مبارزه با ارتشاء مي تواند براي سرمايه گذاران به يك موضوع مهم تبديل شود.  
يكي از طرح هاي ابتكاري ويژه صنايع كه توسط مشاغل و با حمايت سازمان شفافيت بين المللي 
تدوين شده مجمع مبارزه با فساد بريتانيا  است. توجه اصلي اين نهاد بر زيرساختارهاي بخش ساخت و ساز 
متمركز است كه به نظر مي رسد در مقايسه با ساير بخش ها بيش تر مستعد فساد باشد. اين تشكيالت 
بيانيه فعاليت خود را صادر كرده كه به موجب آن هم به ادامه وجود فساد در بخش ساخت و ساز 
اقرار شده و هم از شركت هاي ساختماني، اتحاديه ها، بانك ها، مؤسسات اعتباري و دولت درخواست 
شده كه براي مبارزه با اين فساد اقدام نمايند. همچنين توصيه مي نمايد كه نوعي »ليست سياه«  نيز 
فراهم آيد. بانك جهاني از يك »ليست سياه« براي تضمين جلوگيري از حضور شركت هاي درگير 
فساد از شركت در مناقصات استفاده مي كند. اين سيستم به شركت هاي سالم، كه ممكن است از بيم 
رقابت با شركت هايي كه به پرداخت رشوه )در مناقصات( معروف هستند از شركت در مناقصات 

منصرف شوند كمك مي كند. 
 طرفين عرضه و تقاضاي فساد را  می بايست شناسايي كرد. چه كسي فساد را عرضه و چه كسي 
عايدات آن را پولشــويي مي كند؟ در بســياري از موارد، شركت ها و افراد به منظور تضمين عقد 
قرارداد و نيز ساير امتيازات، مسئول دادن پيشنهاد رشوه به مقامات دولتي بوده اند. بانك هاي غربي 
در پولشويي عايدات ناشي از فساد نقش داشته اند و شركت هاي غربي كه به صورت صوري به ثبت 
رسيده اند و تراست ها براي تسهيل اين امور فعاليت مي كنند. همچنين، متخصصان امور مالي در غرب 
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متهم به ياري رساندن به مقامات فاسد براي پولشويي عايدات غيرقانوني شده اند. در اين رابطه، جامعه 
بين المللي، اعطاكنندگان كمك ها و بخش خصوصي به خاطر چشم پوشي از اين جنون وافر براي 

دزدي گناهكار شناخته شده اند. 
دوم اينكه بايد توجه داشــت، زماني كه حجم انبوهي از پول وارد كشــوري مي شود كه نه اراده 
سياسي و نه ظرفيت هاي سازماني براي تضمين خرج كردن آن به روش صحيح وجود دارد، خود 
اين امر به ارتكاب فساد مالي دامن مي زند. چنين پولي از طريق سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، در 
كشورهايي كه در آن ها منابعي از قبيل نفت يافت مي شود و يا به صورت خودكمك ها، يا وام ها 
تأمين مي شــود. اگر شركت ها، دولت ها و اهداكنندگان چندجانبه در مورد بكارگيري اقدام های 

مبارزه با فساد در استانداردي باال اهتمام نورزند، مي توانند موجب وخيم تر شدن اوضاع شوند. 
از اين موضوع نيز بايد هراس داشــت كه مبادا عايدات فســاد هم، نظير ساير »پول هاي كثيف«، 
پولشويي شوند. نظام مالي جهاني داراي نقاط ضعف فراواني است كه آن را آسيب پذير مي سازد. 
اعمال ضعيف قوانين مبارزه با پولشويي موجب شده تا بعضی از كارشناسان برآورد نمايند كه ساليانه 

حدود يك تريليون دالر پول به طور غيرقانوني از مرزها خارج می شود.

نتيجه گيری :

موارد عنوان شــده حاکی از اين است که گرچه فساد معظلی جهانی و فراگير بوده و در تمامی 
کشــورهای توســعه يافته و در حال توسعه کم و بيش قابل مشاهده اســت، وليکن اين پديده در 
کشــورهای در حال توسعه به علت ساختارهای سياسی و اقتصادی وکمبود و يا نبود شفافيت در 
فعاليت های مالی و همچنين ضعف ساختارهای دولتی و عمومی در پاسخ دهی به مردم شيوع بيش 
تری دارد. در اين بين بانک ها و يا مؤسســات مالی برخی از کشورهای توسعه يافته در ايجاد و يا 
کمک به دولتمردان فاسد برخی از کشورهای در حال توسعه در زمينه پولشويی عوايد حاصل از 

فساد نقش قابل توجهی دارند . 
به طور کلی کشورهای توسعه يافته می بايستی در عرصه های زير به مبارزه با فساد در کشورهای 

در حال توسعه بپردازند :
1.توجه به جانب عرضه فساد، پرداخت رشوه و ساز و کارهايی در تجارت و اعتبارات بين المللی 

که فساد را آسان می کند.
2.توجه به پولشويی عايدات ناشی از فساد.
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3.محافظت از کمک های اعطايی به منظور تضمين اينکه اين کمک ها صرف فساد و يا حمايت 
نا خواسته از رهبران فاسد نمی شود و در عوض صرف مبارزه با اين مشکل خواهد شد.

4.کشورهای توسعه يافته قوانين و تحريم های موجود بر عليه رشوه خواری، فساد و پول شويی بين المللی 
را قاطعانه اعمال کنند.

5.ايجاد يک چارچوب کاری و يک سيســتم کارآمد به منظور نظارت بر اجرای کنوانســيون 
سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد توسط امضا کنندگان آن و همچنين کنوانسيون سازمان توسعه  

وهمکاری اقتصادی در مورد رشوه خاری مسووالن سازمان های عمومی خارجی.
6.اتخاذ يک رويکرد فعال توســط کشورها توسعه يافته برای شناسايی و کشف مصاديق رشوه 
خواری بين المللی توسط بانک و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنين شرکت های چند مليتی و 

تهيه ليست سياه از اين مؤسسات و شرکت ها.
7.توســعه همکاری های بين المللی در خصوص انجام تحقيقات و بازپرسی های موثر از طريق 

درخواست برای کمک ها و معاضدت های دو جانبه و يا چند جانبه قضايی.
8.توسعه تدابير بين المللی برای مقابله با اعالم قيمت های واقعی جهت جلوگيری از فرار سرمايه در 

کشورهای در حال توسعه.
9.ايجاد سازوکارهای بين المللی برای بازگرداندن پول های به غارت رفته توسط دولتمردان فاسد 
برخی از کشــورهای در حال توسعه به کشور مبدأ و نظارت بر نحوه هزينه کرد آن ها در راستای 

توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی مردم آن کشورها.
منابع :
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ماهیت حقوقی عالیم استاندارد و لزوم بازنگری در قوانین مربوطه

مرتضی واحدی1 
سعید صادقی2 

علیرضا آذربایجانی3

عاليم اســتاندارد از جمله عاليمی هســتند که امکان تبيين ماهيت حقوقی آن ها به ويژه در قالب عاليم 

تجــاری و صنعتی وجود دارد، معذلک با متون قانونی فعلی ايران، شــناخت اين گونه عاليم به عنوان عاليم 

تجاری با موانعی مواجه اســت. از اين رهگذر، تبيين مفاهيــم تقنينی خاص نظير عاليم تأييدی و تضمينی و 

تنقيح قوانين و شناسايی تعارضات قانونی می تواند کارساز باشد. اگرچه رويه اداری موجود، تلقی دست اندرکاران 

امور و جهت گيری قوانين فعلی کشــور، مبين قرار گرفتن اين گونه عاليم در عداد عاليم رســمی و دولتی 

است، معهذا پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی قوانين قديم و فعلی در حوزه استاندارد و برخی معاهدات 

بين المللی نظير معاهده پاريس و رويه موجود در حقوق انگلستان، به رهيافت دقيق تری از ماهيت حقوقی عاليم 

استاندارد دست يابد.

واژگان کلیدی: عالمت استاندارد، عالیم تأییدی، عالیم جمعی، عالیم تجاری

Morteza.Vahedi@ut.ac.ir .1-کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران
2-کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران

3-دکترای حقوق خصوصی،  دانشيار پرديس قم دانشگاه تهران
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مقدمه: 
استاندارد يکی از مهم ترين قواعدی است که نحوه توليد و کيفيت کاالهای مصرفی را تعريف 
و تضمين می کند. سازمان جهانی برای استاندارد سازی)ISO( و سازمان های ملی استاندارد در 
هر کشوری قواعد و ضوابط خاصی را برای استانداردسازی کاالها و خدمات درنظر می گيرند 
که برخی از آن ها اجباری و برخی اختياری است. پس از اعطای گواهی استاندارد به هرکااليی، 
مصرف کنندگان با اعتماد و اطمينان حاصل از نشان تجاری)Brand( مربوطه اقدام به خريد کاال 
می نمايند دراين شرايط تخطی از اين چارچوب استاندارد قطعًا موجب خسارات مادی و معنوی 
به مصرف کنندگان شده، بی-توجهی به موازين و مقررات استاندارد مسووليت هايی را به دنبال 

خواهد داشت.
اگرچه پيش بينی استاندارد به عنوان مبنايی جهت تضمين کيفيت کاالها در سطح يک کشور و 
يا در سطوح بين المللی، اقدام مؤثری بوده است ولی متأسفانه عليرغم اقدام های فنی و مهندسی 
صورت گرفته در اين زمينه، تاکنون تبيين حقوقی جامعی در اين رابطه صورت نپذيرفته و در اين 

ميان ماهيت عاليم استاندارد نيز در کشور ما با ابهامات فراوانی روبرو است.
بديهی است هرگونه کارکردی که از عاليم استاندارد مدنظر باشد کاملًا وابسته به تعريفی خواهد 
بود که از اين گونه عاليم ارايه می شود. بنابراين تبيين ماهيت حقوقی عاليم استاندارد در پيش بينی 
نحوه احقاق حقوق مصرف کننده و تأمين حقوق شهروندی گامی مؤثر به شمار می رود. عمده 
منابع قانونی در زمينه عاليم استاندارد و تجاری مشتمل بر قانون مربوط به عاليم و ثبت اختراعات 
مصوب 1310، قانون ثبت اختراعات، عاليم تجاری و طرح های صنعتی مصوب 1386 و النهايه 
کنوانسيون 1883 پاريس است، اين کنوانسيون در سال 1883 با امضای يازده کشور پيشرفته شکل 
گرفت و بعدها در سال 1900 در بروکسل، 1911 واشنگتن، 1925 الهه، 1934 لندن، 1958 
ليسبون، 1967 استکهلم و همچنين در سال 1979 اصالح و بازنگری شد، هم اکنون 180 کشور به 
اين کنوانسيون ملحق شده اند و کشور ايران نيز در سال 1337 به عضويت اين کنوانسيون درآمده 
است. اين پژوهش با بهره گيری از شيوه مطالعه تطبيقی و توصيفی با استمداد از منابع کتابخانه ای، 
ميدانی و روش تحليل روايت درصدد است تا ماهيت حقوقی عاليم استاندارد را شناسايی و تبيين 

نمايد.
جستاری در رابطه با عالیم تجاری)تجارتی( و صنعتی: 

در حوزه »حقوق عاليم تجاری و صنعتی«، عالمت استاندارد را می توان جزء عاليم صنعتی يا به 
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عنوان يک عالمت تجاری )البته از نوع تأييدی و تضمينی( درنظر گرفت. اگرچه برخی اين عاليم 
را از حيث آثار مشابه عاليم تجاری دانسته و از حيث مبنا قايل به تفاوت اين دو شده اند)جاکوب، 

رابين و همکاران، 1386: ص175(. 
عالمت تجاری و صنعتی)مارک( مهم ترين نشانه تمايزبخش ميان کاالها و خدمات شرکت های 
مختلف است و کارکرد آن روز به روز بيش از گذشته نمود می يابد، بی سبب نيست که در کشورهای 

مختلف قوانين مربوط به مالکيت بر اين عاليم نيز هر از چندگاه متحول شده و ترقی می يابد. 
در کشور ما قوانين مربوط به عاليم تجاری سال هااست که تغيير نيافته، بر اين اساس رويه قضايی 
نيز از پويايی الزم برخوردار نيست، درحالی که سازمان های جهانی مرتبط با مالکيت صنعتی 
همانند WIPO به دليل تحول عميق در ساختار و ديدگاه های مربوط به تجارت بين الملل تالش 
گسترده ای را برای ارتقاء کيفيت و سازگار نمودن قوانين کشورهای عضو خود در اين زمينه 

مبذول داشته اند)شمس، عبدالحميد، 1382: صص3و4(.
برای اينکه محصوالت صنعتی و تجاری و کشاورزی را بتوان از جهت مبدأ، تهيه و ساخت از 
يکديگر متمايز نمود الزم است که محصوالت مزبور با عالمت مخصوصی به وسيله تهيه کنندگان 
به بازار عرضه گردد. عالمت صنعتی و تجاری، نماد)شعار( و معرف يک مؤسسه توليدی صنعتی 
يا تجاری است و همان طور که واحدهای توليدی اعم از کارخانه ها و کارگاه ها و مؤسسات 
بازرگانی به منظور فراهم کردن تسهيالت الزم در انجام کارهای روزانه خود و مراجعه کنندگان 
به تابلو و تبليغ احتياج دارند، محصوالت آن ها هم احتياج به معرفی دارد که اين امر با استمداد از 

عاليم صنعتی و تجاری انجام می گيرد.
»عالمت تجارتی« و »عالمت صنعتی« عليرغم تفاوت در معنای ماهوی اغلب عرفًا در معنی، 
مترادف استعمال شده و در زبان التين»trade mark«  ناميده می شود. عالمت تجارتی به مثابه 
يک نام عام، برای معرفی کاالهای يک تجارتخانه بکار می رود، درصورتی که عالمت صنعتی 
برای مشخص کردن نوعی از محصول بکار می رود ليکن در عرف، عمل و اصطالح، عالمت 

تجارتی و عالمت صنعتی اغلب در يک معنی استعمال می شوند. 
عاليم صنعتی و تجاری در تمام کشورهای عضو جامعه جهانی مورد حمايت قانونی هستند، بدين 
معنی که وقتی عالمتی به نام شخص طبيعی)حقيقی( يا حقوقی بر طبق مقررات به ثبت رسيد، 
ديگران حق ندارند از عالمت مزبور عينًا و يا با تغيير دادن قسمتی از خصوصيات عاليم ثبت شده، 
تقليد کنند و محصوالت خود را با عالمت تقليدی به بازار عرضه نمايند در صورت تقليد، مالک 
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در تشخيص اين امر بدين صورت است که مشابهت بين عالمت اصلی و عالمت تقليدی نبايد 
طوری باشد که مشتری عادی)کسی که اطالعات خاصی نسبت به محصول ندارد( فريب بخورد 

و او را به اشتباه اندازد.
الف. تعریف قانونی عالیم تجاری)تجارتی( و صنعتی: 

قانونگذار ايران در بند الف ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عاليم تجاری 
مصوب 1386 از عالمت چنين تعريف کرده است؛ »عالمت يعنی هر نشان قابل رؤيتی که بتواند 
کاالها يا خدمات اشخاص حقيقی يا حقوقی را از هم متمايز سازد«، در قانون سابق )قانون ثبت 
عاليم و اختراعات مصوب 1310(، ضمن درج لفظ عالمت تجارتی1 که توسط نظريه پردازان 
حقوقی مترادف با عالمت تجاری درنظر گرفته شده است، عالمت تجارتی مورد تعريف قرار 
گرفته درحاليکه در قانون فعلی، به جای تعريف عالمت تجارتی از عاليم به صورت کلی تعريف 
نموده و اين تعريف به نحوی است که عاليم تجاری و عاليم خدماتی را شامل می شود. عالمت 
ممکن است معرف محل ساخت يا تهيه و توليد محصول يا بيانگر توليدکننده و فروشنده و امثال 

آن باشد.
از عموم ماده مزبور چنين استنباط می شود که فقط تّجار نيستند که حق دارند عالمت تجارتی 
داشته باشند، بلکه افرادی که شغل معمولی آن ها معامالت تجارتی نيست و از شمول ماده 2 
قانون تجارت خروج موضوعی دارند نيز می توانند عالمتی برای محصول خود انتخاب کنند. 
علی ايحال درصورتی که صاحب عالمت بر طبق قانون، آن را به ثبت برساند اين نشان، عالمت 
تجارتی)تجاری( ناميده می شود مثلًا کسی که فرآورده های کشاورزی را بسته بندی و به بازار 
عرضه می کند يا در يک کارگاه، چمدان می سازد می تواند عالمتی برای محصول خود انتخاب 
و درخواست ثبت کند و درصورتی که اين عالمت با رعايت موازين قانونی صدراالشاره به ثبت 

برسد، عالمت تجاری اطالق و مورد حمايت قانون قرار خواهد گرفت.

ب. فایده عالمت تجاری)تجارتی( و صنعتی:

عالمت تجاری يکی از عوامل جلب سرمايه و حمايت از صنعت و تجارت و افزايش فروش 
محصول است. سابقًا وقتی مشتری به فروشگاهی مراجعه می نمود، فروشنده سعی می کرد با 

1-قانون ثبت عالیم و اختراعات مصوب 1310، ... ماده 1 - عالمت تجارتی عبارت از هر قسم عالمتی است که اعم از نقش- تصویر - رقم - حرف 
- عبارت - مهر - لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی - تجارتی و یا فالحتی اختیار می شود. ممکن است یک عالمت تجارتی 

برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.
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بهره گيری از فن بيان، کيفيت کاالی مورد نظر را بهتر توصيف و او را ترقيب به معامله کند، اما 
امروزه مرغوبيت کاال تحت تأثير مشخصات فنی، چگونگی و شرايط بسته بندی قرار گرفته است 
و خريدار بدون اينکه تهيه کننده کاال، بازرگان و يا فروشنده را بشناسد نقش عالمت تجاری يا 
صنعتی را در ذهن نگه می دارد و مشخصات آن را به خاطر می سپارد و به فروشنده مجال کم تری 
می دهد که در تصميم او نقشی داشته باشد بدين معنی که کاالی مورد نظر را از فروشنده مطالبه 

می کند و با ديدن عالمت تجاری که به خاطر دارد معامله را انجام می دهد.
عمده خصوصيت يک عالمت تجاری و صنعتی اين است که به يک شرکت و يا مجموعه ای از 
شرکت های وابسته به يک مؤسسه مادر، اين امکان را می دهد که خود و محصول و يا خدمات 
خود را نسبت به محصوالت و خدمات شرکت های ديگر متمايز سازد و هماهنگ با آن قدرت 
انتخاب مصرف کننده را افزايش دهد بنابراين؛ عاليم مذکور ابزارهايی در خدمت مصرف کننده 
و رقبای تجاری و صنعتی هستند. همچنين، آگاه سازی مردم در رابطه با مبدأ صنعتی يا تجاری 
کاال يا خدمات از جمله کاربردهای اين گونه عاليم محسوب می شود. در واقع اين عاليم به طور 
غيرمستقيم تضمينی برای کيفيت هستند، چراکه مصرف کننده انتظار دارد از کاال و خدمات همراه 
با عالمت تجاری، کيفيت و استاندارد، پويايی را دريافت کند)شمس، عبدالحميد، 1382: ص31(.

ج. ماهیت حقوقی عالیم استاندارد:

عاليم تجاری رسالت کنترل منشأ يا کيفيت محصول يا خدمات را حسب مورد، بر عهده دارند. 
اگرچه در معاهده پاريس اشاره ای به اين کارکرد نشده است در عمل، مصرف کننده اين ابزار را 
به عنوان تضمينی برای شناسايی اصالت و کيفيت کاال می شناسد خصوصًا هنگامی که اين گونه 
عاليم به عنوان » عاليم جمعی«،» عاليم مشهور«،»عاليم تأييدی« يا »عاليم گواهی اعتبار« محسوب 
شوند، عاليم استاندارد )اعم از ملی، منطقه ای يا بين المللی( را می توان در زمره چنين عاليمی 

محسوب نمود چراکه به نوعی کيفيت محصوالت را تضمين می کنند.

عالیم جمعی)اشتراکی(:

يک عالمت هنگامی اشتراکی يا جمعی ناميده می شود که هر شخص بتواند ضمن رعايت 
مقررات پيش بينی شده توسط صاحبان عالمت ثبت شده از آن بهره برداری کند. در اين راستا 
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معمولًا دو دسته عاليم اشتراکی وجود دارد؛ »عاليم جمعی« در مفهوم خاص و »عاليم جمعی 
گواهی شده«. هر دو گروه از عاليم دارای اين نقطه اشتراک هستند که در هر دو حالت عاليم توسط 
اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی، در جهت تأمين منافع عمومی يا خصوصی بکار گرفته شده اند؛ 
اما عاليم جمعی خاص، خصوصيت تضمين کننده نيز دارند چراکه در اين چارچوب عاليم جمعی 
مربوط، محصوالت و خدمات را به دليل ماهيت، خواص، ويژگی ها و کيفيت آن ها تعيين می کنند.
نظر غالب اين است که »عاليم جمعی« عاليمی هستند که برای تشخيص و امتياز محصوالت 
عده ای از ارباب ِحَرف يا ساکنان محل معينی بکار می روند مانند »سولينگن« که برای تشخيص و 
امتياز محصوالت فوالدی ناحيه معينی از آلمان بکار می رود. اين نوع عاليم مختص کارخانجات 
و صنعتگران و توليدکنندگانی است که در آن ناحيه مشخص فعاليت می کنند يا عضو اتحاديه 
ای هستند که به ساخت اجناس مزبور مبادرت می ورزند)ستوده تهرانی، حسن،1382: ص104(. 

به نظر می رسد بتوان »عاليم استانداردی« را جزء عاليم جمعی در مفهوم خاص قلمداد نمود. در 
بند ب ماده 30 قانون ثبت اختراعات، طرح ها و عاليم تجاری)مصوب 1386(، درخصوص عاليم 
جمعی چنين آمده است: »عالمت جمعی يعنی هر نشان قابل رؤيتی که به عنوان عالمت جمعی 
در اظهار نامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند کيفيت کاال يا 
خدمات اشخاص حقيقی و حقوقی را که از اين نشان، تحت نظارت مالک عالمت ثبت شده 

جمعی استفاده می کنند، متمايز سازد«.
بديهی است چنانچه عالمت استاندارد را از جمله عاليم جمعی به شمار آوريم، نيازی به ثبت آن 
توسط توليدکنندگان و عرضه کنندگان نخواهد بود بلکه استفاده از عاليم جمعی توسط اشخاص 
تحت نظارت مالک عالمت ثبت شده و برابر با دستورالعمل صادره صورت می پذيرد)ميرحسينی، 

سيد حسن، 1390: ص65(.

عالیم مشهور:

يک عالمت هنگامی مشهور تلقی می شود که مورد شناخت عموم باشد. در اينجا مقصود از 
عموم، آحاد افراد معقول و نرمال جامعه است که بالفاصله عالمت مزبور را »ادراک« می کنند. در 
قوانين ايران به »عالمت مشهور« به عنوان يک استثناء برای يک عالمت تجارتی که می توان حتی 
در صورت عدم ثبت از استعمال آن توسط اشخاص ديگر ممانعت به عمل آورد اشاره ای نشده 
است؛ اما بديهی است که دارنده هر عالمت مشهوری می تواند با استناد به قرارداد پاريس)ماده 6 
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مکرر بند 2(، از حق خود در محاکم قضايی دفاع کند. عاليم استانداردی نيز چنانچه جزء عاليم 
مشهور و معروف تلقی شوند، بدون نياز به ثبت مورد حمايت رسمی خواهند بود. فايده اينکه 
عالمت استاندارد جزو عاليم مشهور محسوب شود، اين است که عاليم اصولًا از اصل سرزمينی 
بودن تبعيت می کنند يعنی اعتبار ثبت در کشوری است که به ثبت رسيده است ولی عاليم مشهور 
طبق قاعده مورد پذيرش در معاهده پاريس )از جمله بندهای 1 تا 3 ماده 6 مکرر( مورد حمايت در 
تمامی جوامع و مجامع ملی، منطقه ای و بين المللی خواهند بود. دليل آن نيز به روشنی، جلوگيری 
از سوءاستفاده از شهرت عالمت ياد شده و همچنين جلوگيری از ورود ضرر و خدشه به اعتبار 
آن است و اينکه افراد سودجو نتوانند بدون هزينه از شهرت عالمت تجاری مشهور بهره مند شوند 

)قاعده منع سواری مجانی(.

عالیم تأیيدی:

عالمت تأييدی يا تضمينی، عالمت تجاری يا خدماتی است که نشان می دهد کاال يا خدمات 
دارای برخی از استانداردهای کيفيتی است و از مبدأ خاصی نشأت گرفته است)آقايی، بهمن، 

فرهنگ حقوقی بهمن، 1387: ص219(.
بر اساس تعريفی که در ماده 50 قانون عالمات تجاری انگلستان از عالمت تأييدی شده است، 
عالمت تأييدی عبارت از عالمتی است که داللت می کند بر اينکه کاالها يا خدماتی که عالمت 
درخصوص آن ها استعمال می شود از نظر مبدأ، جنس، طرز ساخت کاالها يا ارايه خدمات، 
کيفيت، دقت يا ساير ويژگی ها مورد تأييد مالک عالمت می باشند. به عبارت ديگر، عالمت 
تأييدی يا تضمينی عالمتی است داّل بر اينکه کاال يا خدمات ارايه شده از نظر محل، مبدأ، مواد، 
ساخت، کيفيت و ساير ويژگی های ديگر مطابق با استانداردهايی است که مالک عالمت تعريف 
کرده است. اگرچه برخی اين گونه عاليم را غير از عالمت تجاری دانسته و بيان داشته اند که 
عاليم تأييدی نشانگر اصل و مبدأ توليد کاال يا خدمات نيستنـد ولی به نشان دادن اين امر کمک 
می کنند که کاالها يا خدماتی که موضوع استفاده از آن است مورد گواهی و تأييد دارنده عالمت 
در ارتباط با اصل، ماده، روش ساخت کاال يا اجرای خدمات، کيفيت، دقت يا ديگر ويژگی های 

آن است)جاکوب، رابين و همکاران، 1386: ص175(.
اين گونه عاليم می توانند برخی ويژگی های خدمات و محصوالت و يا تمامی صفات درج شده 
روی يک کاال را تأييد و تضمين کنند. اگر محصوالت يا خدماتی با عالمت تأييدی ارايه و عرضه 
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شود، از حيث ماهيت، کيفيت و اوصاف، با ضوابط اين عالمت انطباق دارد. بنابراين محصوالت 
و فعاليت های خدماتی اگر دارای چنين عالمتی باشد از حيث ماهيت، خصوصيات، اوصاف و 
کيفيت، مورد تصديق و تأييد صاحب يا صاحبان اين گونه عاليم است و منطبق با همان کيفيتی 

است که در اظهارنامه عمومی پيش بينی شده است.
در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عاليم تجاری مصوب 1386 و کنوانسيون پاريس از 
عاليم تأييدی نامی برده نشده ولی با توجه به خصوصيات اين گونه عاليم چنين استنباط می شود که 
اين عاليم، همانند عاليم استاندارد صادره از مؤسسات استاندارد است که در مورد کيفيت توليدات 

برای توليد کننده محصوالت يا ارايه خدمات صادر می شود)امامی، اسداهلل، 1390: ص198(.
معذلک در برخی اسناد سازمان جهانی مالکيت معنوی در تعريف عاليم تأييدی آمده است: 
»عاليم تأييدی عاليمی هستند که برای تميز کاالها يا خدماتی که دارای برخی از استانداردها 
بوده و توسط مقام های صالحيت دار مورد تأييد قرار گرفته اند، استفاده می شوند«)بی نام، مؤسسه 

مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1358: ص 33(.
بنابراين عاليم استانداردی می توانند به عنوان يکی از عاليم تأييدی يا تضمينی محسوب گردند 
که به منظور کنترل مرغوبيت کاال و کيفيت آن، به همراه ضمانت اجرای حقوقی و کيفری برای 
متخلفين از ضوابط عاليم مزبور، نقش بسزايی در توسعه فعاليت های اقتصادی و حمايت از 

مصرف کنندگان ايفا می کنند.
در انگلستان نيز مؤسسه استاندارد بريتانيا عالمت »کايت« را به عنوان عالمت مورد تأييد و استاندارد 
به ثبت رسانده است. کاالهای اشخاص، فقط در صورتی اجازه داشتن چنين عالمتی را دارند که از 

طرف مؤسسه مزبور دارای مجوز باشند)جاکوب، رابين و همکاران، 1386: ص175(. 
به طور مثال نشان »wool mark« عالمت گواهی کننده تجاری تثبيت شده توسط شرکت وول 
مارک است و اين نشان نماد تضمين کيفيت محصوالتی است که بر آن ها الصاق می شود و اين 
محصوالت بايد از صد در صد پشم نو تهيه شده باشند و تمام خصوصيات عملکردی که شرکت 
وول مارک مقرر کرده است را دارا باشند. اين نشان در بيش از 140 کشور ثبت شده است و 
اجازه بهره برداری از آن در 67 کشور به توليدکنندگانی داده شده که قادر هستند موازين کيفی را 

رعايت کنند)ميرحسينی، سيدحسن، 1390: ص71(.
بنابراين عالم تأييدی استانداردشامل مجموعه استانداردهای طراحی شده ای هستند برای اطمينان 
يافتن از اينکه خدمات به خوبی ارايه می شوند و مکانيسم های کنترل کيفيت خود را نيز بکار می برند 
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.)Reeve, Patrick, 2009: p 17(و به نوعی کيفيت کاال را تضمين می نمايند
د. ماهیت حقوقی شعار:

ساختن شعار يعنی گردآوری چند واژه که می تواند به صورت يک جمله يا عبارت کامل و با 
هدف جذب مشتری بکار گرفته شود. امروز شعار را می توان مانند عالمت تجاری به ثبت رساند. 
شعارهای »به عمل کار برآيد« و »هنر نزد ايرانيان است« معرف خدمات و کاال هستند »عالمت 
استاندارد نشانه مرغوبيت کاال است« شعاری است که به مثابه ابزاری ثمربخش برای شناساندن 
استاندارد و کاالی مشمول آن در مقابل مردم استفاده می شود و عمدتًا همراه عالمت اصلی 

مؤسسه استاندارد بکار گرفته می شود)شمس، عبدالحميد، 1382: ص47(.
حسن شعار اين است که در جريان مبارزات تبليغاتی وسيع يا هنگامی که طی ساليان بسيار از يک 
شعار استفاده می شود جمله يا عبارت مزبور به تنهايی، در ذهن مردم کاال يا خدمات استاندارد را 
تداعـی مـی کنـد. شعار تبليغاتـی مـی تواند در چارچوب »حق مؤلف« تحت حمايت قـرار گيـرد و  
می توان آن را همانند عالمت تجاری حمايت و ثبت کرد و انحصار در بکار بردن آن را به مؤلف 

بخشيد..

ه. عالیم تجاری استاندارد:

برای ثبت عاليم تجاری شرايط و ضوابطی در نظر گرفته می شود که از جمله آن ها توصيفی 
نبودن عالمت يا گمراه کننده نبودن آن يا عدم مخالفت با نظم عمومی است. اما فارغ از مقررات 
موجود، برخی عاليم تجاری بعضًا خود به عنوان يک استاندارد کاربرد می يابند به عنوان نمونه 
عالمت گروهی جامعه اروپايی به منظور اداره هماهنگ بازار داخلی آن جامعه ايجاد شده و به 
عنوان عالمت تجاری جامعه اروپايی در سراسر اتحاديه اروپا معتبر می باشد. اين گونه عاليم ابتدا 
به عنوان يک عالمت استاندارد ايجاد نشده اند بلکه محدوده جغرافيايی که اين عالمت را روی 
کاالهای خود درج می کند ضوابطی را که اتحاديه مدنظر دارد لحاظ می نمايد؛ بنابراين ممکن 
است چنين عاليم يا نشانه هايی از سوی اشخاص ثالث نيز مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان يک 
عالمت استاندارد تلقی گردد کما اينکه دارنده اين گونه عاليم نيز نمی تواند مانع استفاده از چنين 
عاليم يا نشانه ها از سوی سايرينی شود که مطابق با رويه های درست و بی شائبه در زمينه های 

صنعتی يا تجاری از آن ها استفاده می کنند.
نمونه ديگر از اين گونه عاليم »استيلتون« است که به عنوان تنها پنير توليد بريتانيا خود به عنوان يک 
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عالمت استاندارد محسوب گرديده و تحت حمايت )PDO(، )نشانه های مبدأ مورد حمايت( 
است و يا نمونه خوب ديگری که می توان در اين خصوص مثال زد عنوان »فتا« برای پنيرهای 

توليدی در برخی کشورهای اروپايی است)جاکوب، رابين و همکاران، 1386: ص178(.       
جستاری در رابطه با ثبت عاليم تجاری: 

ثبت عالمت تجاری حسب قوانين و مقررات مربوط به مالک آن عالمت، اعم از شخص حقيقی 
يا حقوقی حق انحصاری می دهد که به موجب آن می تواند از عرضه کاالهای يکسان يا مشابه 
توسط اشخاص ثالث تحت عاليم تجاری که همانند يا به طريق گمراه کننده ای مشابه عالمت 
تجاری آن ها است جلوگيری کند. اگر عالمت تجاری اشخاص ثبت نشود اشخاص رقيب از 
همان عالمت يا عالمتی که شباهت آن با عالمت آن ها به اندازه ای است که موجب گمراهی 
خواهد شد برای همان کاال يا کاالهای مشابه استفاده خواهند کرد و در نتيجه سرمايه گذاری 

اشخاص در بازاريابی يک محصول ممکن است به هدر رود. 
با توجه به ماده 31 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عاليم تجاری)1386( حق استفاده 
انحصاری از يک عالمت به کسی اختصاص دارد که آن عالمت را طبق مقررات اين قانون به 
ثبت رسانده باشد. با عنايت به ماده ياد شده قانونگذار در سال 1386 برخالف قانون 1310 اهميت 
خاصی برای ثبت عالمت قايل شده و تقريبًا از مواضع قبلی خود در قانون 1310 راجع به اهميت 
و اعتبار دادن به استفاده مستمر عدول کرده است. بنابراين اگر کسی عالمتی را به عنوان عالمت 
يا نشان تجارتی انتخاب کند ولی طبق موازين قانونی آن را به ثبت نرساند نمی تواند ديگری را 
از استعمال عالمت مزبور منع کند و برای خود حق انحصاری قايل شود. برای برخورداری از 
امتيازات قانونی و به رسميت شناختن عالمت تجاری)تجارتی( درخواست ثبت عالمت بايد طبق 
آيين نامه اجرايی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عاليم تجاری انجام شود و متقاضی 
ثبت عالمت موظف است با تنظيم اظهارنامه مخصوصی که اداره ثبت شرکت ها و عاليم صنعتی 
و تجارتی در اختيار او قرار می دهد، تعيين نمايد که عالمت را برای تميز و تشخيص چه نوع از 

محصوالتی که در آيين نامه مزبور طبقه بندی و درجه بندی شده انتخاب کرده است.
ثبت عالمت در تهران، در شعبه عاليم اداره ثبت شرکت ها انجام می شود. چنانچه متقاضی ثبت 
در شهرستان ها و يا خارج از کشور مقيم باشد می تواند عمليات ثبتی را به وسيله وکيل خود انجام و 
تعقيب نمايد. درصورتی که اين قبيل متقاضياِن ثبت اقامتگاهی در تهران نداشته باشند بايد در تهران 
اقامتگاهی برای خود انتخاب و در اظهارنامه قيد نمايند تا نامه ها و اخطاريه ها به اقامتگاه انتخابـی 
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آن ها ارسال و ابالغ گردد.
طبق موازيـن قانونـی صـدرالذکر مدت اعتبار ثبت عالمت ده سال است ولـی صاحب عالمت 
می تواند پس از خاتمه مدت برای ده سال ديگر تقاضای تجديد ثبت نمايد و اين درخواست را در 
پايان هر ده سال تجديد کند. بدين ترتيب برای هر مدت ده سالی که ثبت عالمت تجديد می شود 
حق استعمال انحصاری برای مدت مزبور با صاحب عالمت خواهد بود. هر تغييری که در عالمت 
و يا نوع محصولی که عالمت برای تميز و تشخيص آن بکار می رود يا در مالکيت عالمت حاصل 

شود ثبت عالمت مزبور بايد تجديد گردد تا در مقابل اشخاص ثالث مورد حمايت قرار گيرد.
اشخاصی که در خارج از ايران مؤسسه صنعتی يا تجارتی يا کشاورزی دارند می توانند عالمت 
تجارتی خود را با رعايت شرايط پروتکل مادريد در ايران به ثبت برسانند و طبق ماده 156 آيين نامه 
اجرايی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عاليم تجاری، اظهارنامه ثبت بين المللی عاليمی 
که ايران را به عنوان کشور تعيين نموده باشد بر حسب قانون و آيين نامه ثبت عاليم ايران مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.

الف. موارد ممنوعه:

 1 - قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عاليم تجاری:
طبق ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عاليم تجاری؛ عالمت در موارد زير قابل 

ثبت نيست:
 الف- نتواند کاالها يا خدمات يک مؤسسه را از کاالها و خدمات مؤسسه ديگر متمايز سازد؛ 
ب- خالف موازين شرعی يا نظم عمومی يا اخالق حسنه باشد؛ ج- مراکز تجاری يا عمومی را 
به ويژه در مورد مبدأ جغرافيايی کاالها يا خدمات يا خصوصيات آن ها گمراه کند؛ د-عين يا 
تقليد نشان نظامی، پرچم يا ساير نشان های مملکتی يا نام يا نام اختصاری يا حروف اول يک نام يا 
نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بين دولت ها يا سازمان هايی که تحت کنوانسيون های 
بين المللی تأسيس شده اند، بوده يا موارد مذکور يکی از اجزای عالمت باشد مگر آنکه توسط 
مقام صالحيت دار کشور مربوط يا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود؛ ه-عين يا 
به طرز گمراه کننده ای شبيه يا ترجمه يک عالمت يا نام تجاری باشد که برای همان کاالها 
يا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه ديگری در ايران معروف است؛ و- عين يا شبيه آن قبلًا برای 
خدمات غيرمشابه به ثبت رسيده و معروف شده باشد مشروط بر آنکه عرفًا ميان استفاده از عالمت 
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و مالک عالمت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک عالمت قبلی لطمه وارد 
سازد؛ ز- عين عالمتی باشد که قبلًا به نام مالک ديگری ثبت شده و يا تاريخ تقاضای ثبت آن مقدم 
يا دارای حق تقدم برای همان کاال و خدمات و يا برای کاال و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و 

شباهت موجب فريب و گمراهی شود.
درخصوص بند ه ماده ياد شده بايد متذکر شد که در ايران قبلًا از عالمت تجاری مشهور حمايت 
جدی به عمل نمی آمد زيرا در قانون 1310 اشاره ای به حمايت از عالمت مشهور نشده بود و 
بعضًا قضات به استناد کنوانسيون پاريس که ايران از سال 1337 به آن ملحق شده است و طبق ماده 
9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است از عالمت تجاری مشهور حمايت می کردند و تعدادی 
از قضات هم به اين بهانه که کنوانسيون پاريس برای اجرايی شدن نياز به تصويب قوانين داخلی 
درخصوص مورد دارد از اجرای مفاد کنوانسيون ياد شده در رابطه با عالمت تجاری مشهور 

خودداری می کردند)ميرحسينی، سيدحسن، 1390: ص150(.
با توجه به بند ه ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عاليم تجاری)1386( ظاهرًا 
نيازی نيست که عالمت تجاری يا خدماتی معروف و همچنين نام تجاری معروف در ايران به ثبت 
رسيده باشد. به عبارت ديگر صرف اشتهار و معروفيت اين گونه عاليم برای مورد حمايت قرار 

گرفتن در برابر عاليم معارض کافی خواهد بود.
در قانون عاليم تجاری انگلستان حمايت از عالمت تجاری مشهور تحت شرايطی به رسميت 
شناخته شده است؛ در حقوق اين کشور چنانچه عالمت معارض برای کاالها يا خدمات غيرمشابه 
با عالمت تجاری معروف و مشهور مورد استفاده قرار گيرد تحت شرايطی نقض حقوق صاحب 
عالمت مشهور تلقی می شود. البته خواهان بايد در اين فرض اثبات کند که عالمت تجاری 
او دارای اعتبار و معـروفيت است و خوانـده با استفاده غيـرمجاز از عالمت او از حسـن شهـرت و 
ويـژگـی های بارز عالمت تجاری او امتياز غيرعادالنه کسب کرده يا به آن زيان رسانده است. مصاديقی 
که در حقوق انگلستان درخصوص مورد بيان شده است عبارتند از؛ تضعيف عالمت، ورود خدشه  و 

بهره کشی.

2 - کنوانسیون پاریس:
همان طور که قبلًا بيان شد، ايران در سال 1337 به عضويت کنوانسيون پاريس برای حمايت 
مالکيت صنعتی درآمده است و به موجب ماده 6 اين معاهده متعهد است از عاليم رسمی، بيرق، 
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نشانه های دولتی و... حمايت کند.
براساس بند الف ماده 6 ياد شده، اگر بدون اجازه مقام های صالح، عاليم رسمی، بيرق و نشانه های 
ديگر دولتی کشورهای عضو اتحاديه و نشانه و انگ رسمی و دولتی و تقليد آثار و عاليم تاريخی 
و خانوادگی را برای عالمت تجاری يا صنعتی يا عناصر اين عالمت بکار برند، کشورهای عضو 
کنوانسيون توافق دارند که تقاضای ثبت آن را نپذيرند و اگر اين تقاضا ثبت شده است، ثبت آن را با 

اقدامات مقتضی باطل و استعمال آن را منع کنند.

ب. عالمت استاندارد ملی ایران: 

عاليم و انگ های رسمی کنترل و تضمين در برخی از کشورها در مورد تعيين عيار فلزات 
گران بها و يا محصوالت غذايی بکار می رود. در حال حاضر، مهر مؤسسه استاندارد ملی ايران 
نيز در رديف اين عاليم است. مهر و انگ رسمی کنترل و تضمين وقتی مشمول مقررات ماده 6 
کنوانسيون پاريس خواهد بود که خود دولت آن را مورد قبول قرار داده باشد نه اينکه فقط مربوط 

به يک سازمان دولتی باشد)امامی، نورالدين، 1350: ص76(. 
الزم به ذکر است که سابقًا عالمت استاندارد ملی ايران، يک عالمت تجاری به حساب می آمد 
که مؤسسه استفاده از آن را به متقاضيان به عنوان بهره بردار اين عالمت تجويز می نمود، در حالی 
که مطابق قوانين اصالحی بعدی، اين عالمت به عنوان يک عالمت رسمی دولتی شناخته شد که 
اجازه استفاده از آن به عنوان يک عالمت رسمی)ونه تجاری( به اشخاص داده می شود. توضيح 
آنکه چون سابقًا طبق ماده 1 اساسنامه مؤسسه استاندارد مصوب 1344 مؤسسه مزبور انتفاعی و 
دارای شخصيت حقوقی بود و طبق اصول بازرگانی اداره می شد، لذا اعمال مؤسسه در حکم 
اعمال تجاری محسوب و مؤسسه به موجب قانون ثبت عاليم تجاری و اختراعات)1310( حق 
داشت برای اموری که عهده دار است عالمت مشخصی داشته باشد. از اين رو عالمت مؤسسه، 
عالمت تجارتی و خصوصيات آن در اظهارنامه ثبت عاليم بازرگانی به شرح زير توصيف و طريقه 

استعمال آن يادآوری شده بود:
- شرح و توصيف عالمت؛ شاخه ای از گل نيلوفر مقتبس از حجاری های تخت جمشيد با 

.I.S.I.R.I عبارت مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران و عالمت اختصاری
- طريقه استعمال عالمت؛ به طريق مهر، محکوک، برجسته، با رنگ ها و اندازه های مختلف در 

روی اوراق و گواهينامه ها و بسته بندی کاالهای استاندارد شده و مصنوعات مختلف.
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عالمت مزبور که عالمت خدماتی مؤسسه محسوب می شد به شماره -27837 45/1/16 در اداره 
ثبت شرکت ها و عاليم صنعتی و تجارتی به ثبت رسيد و از لحاظ تقلب، مشمول کيفر مقرر در 
ماده 249 قانون مجازات عمومی سابق بود. عالمت مزبور قابل نقل و انتقال و مدت اعتبار ثبت آن 

نيز مطابق قانون ده سال بود و مؤسسه می توانست پس از پايان مدت مجددًا تجديد ثبت نمايد.
مطابق ماده 14 قانون ثبت عاليم و اختراعات)1310( حق استعمال انحصاری در مدتی که ثبت 
عالمت بر اعتبار خود باقی است برای صاحب عالمت محفوظ می بود و بدين طريق از حمايت 
قانونی نيز برخوردار بود. اما مؤسسه صرفًا نمی توانست به داشتن عالمت تجارتی و استفاده از آن 
در طبقات خاصی از جداول طبقه بندی عاليم صنعتی و تجارتی اکتفا نمايد و از طرفی بنا به اعمالی 
که مؤسسه در قلمرو حاکميت انجام می دهد، داشتن عاليم رسمی دولتی ضروری می نمود، از 
اين رو قانونگذار به اين نتيجه رسيد که عاليم استاندارد را به وسيله يک متن قانونی در عداد عاليم 

رسمی دولتی درآورد.
در اين ارتباط ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد)مصوب 1349( چنين 
بيان می دارد؛ »عاليم مشخص شده از طرف مؤسسه که تعداد و خصوصيات آن ها از نظر شکل 
و مضمون و موارد و شرايط بکار بردن برحسب طبقه بندی انواع فرآورده ها به پيشنهاد مؤسسه و 
تصويب شورای عالی استاندارد تعيين خواهد شد، در حکم عاليم رسمی ادارات دولتی است«؛ 
اما با اين وجود ماهيت مؤسسه همچنان بازرگانی و انتفاعی بود تا اينکه در قانون اصالح قوانين و 
مقررات مؤسسه استاندارد)مصوب1371( و طی ماده 2 آن، ماهيت مؤسسه غيرانتفاعی و دارای 
شخصيت حقوقی مستقل کشوری اعالم شد و به موجب بند 16 ماده 20 همين قانون »تصويب 
طرح عاليم استاندارد به عنوان عاليم رسمی دولتی« در صالحيت شواری عالی استاندارد قرار 

گرفت.
در حال حاضر با توجه به ماده 30 قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد)مصوب1371( 
که عناوين مغاير را صريحًا ملغی اعالم داشته و نيز از آنجا که با قانون مزبور، رسمی و دولتی 
بودن عاليم به تصويب شورای عالی استاندارد موکول شده است، مضاف به مراتب اينکه پس از 
تصويب قانون موصوف تاکنون چنين موضوعی در جلسات شورا مطرح نشده است، بنابراين در 

حال حاضر ماهيت عالمت استاندارد ملی ايران با تشکيک مواجه است.
در ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عاليم تجاری)1386(، از عاليم رسمی 
و دولتی صرفًا اشاره ای به ميان آمده و در قانون ثبت عاليم و اختراعات)1310( نيز طی ماده 5 



49ماهیت حقوقی عالیم استاندارد و لزوم بازنگری در قوانین مربوطه

که موارد ممنوعه و غيرقابل ثبت را بيان می داشت، در بند 1 به »انگ های دولتی« اشاره می نمود 
که البته در اين خصوص نيز به مصاديق آن اشاره ای نشده است. در اين ارتباط با توجه به آنکه 
در زمان تصويب قانوِن ثبت عاليم)سال 1310( هنوز بحث استاندارد به صورت قانونی در کشور 
مطرح نبوده و اولين قانون در اين زمينه مربوط به سال 1339 است، به نظر می رسد عمده مصاديق 
اين گونه عاليم در آن زمان، عاليم مخصوص مربوط به قانون »اوزان و مقياس ها« )مصوب1304( 
بوده است که به صورت »رسمی و دولتی« مقرر شده بود و بعدها با تشکيل مؤسسه استاندارد در 

زمره وظايف اين مؤسسه قرار گرفت)شيرمحمدی، وحيد و همکاران، 1391(.
مطابق مفاد قانون فوق االشاره، ممنوعيت استعمال نشان ها و مهرهای رسمی نظارتی و تضمينی 
فقط در مواردی خواهد بود که عاليمی که شامل آن است به منظور استفاده روی کاالهای همان 
نوع يا مشابه آن بکار برده شوند. البته نشان رسمی متعلق به کشور که در بند د ماده 32 قانون ثبت 
اختراعات، طرح های صنعتی و عاليم تجاری)1386( ذکر شده است نشان و مهرهای رسمی 
نظارت و تضمين که در کنوانسيون پاريس آمده است را تحت پوشش قرار می دهد که در اين 
صورت چنانچه عالمت مورد درخواست ثبت، عين يا تقليد چنين نشانی باشد ولو اينکه به منظور 
استفاده روی کاالهای همان نوع يا مشابه آن بکار برده نشود، می تواند غيرقابل ثبت تلقی شود. در 
مجموع به نظر می رسد در حال حاضر نسبت به ماهيت اين گونه عاليم نيازمند اقدام های عملی و 
قانونی هستيم و با توجه به نحوه واگذاری حق استفاده از اين گونه عاليم، تحليل و شناسايی آن ها 

در شمار عاليم تجاری نيز الزم و ضروری می نمايد.

نتيجه گيری:

در حال حاضر ماهيت حقوقی عاليم استاندارد خاصه عالمت استاندارد ملی ايران با ابهام روبرو 
است به گونه ای که از يک سو می توان اين گونه عاليم را در قالب عاليم تجاری )اعم از جمعی، 
مشهور يا تأييدی( توجيه نمود و از ديگر سو رويه حاکم بر نظام استاندارد ايران تمايل به توجيه 
عاليم استانداردی تحت عنوان »عاليم رسمی و دولتی« دارد، امری که البته خود با موانع و خألهای 
قانونی مواجه بوده و نيازمند اقدام های تقنينی خواهد بود، در اين راستا تمسک به قوانينی از جمله 

قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات کشور )مصوب 1389( می تواند کارساز باشد. 
در حوزه تجارت بين الملل نيز، قواعد معاهدات بين المللی گرايش به تجاری سازی عاليم 
استانداردی دارد، معذلک استانداردهای ملی کشورها را که در چارچوب حقوق ملــی و عاليـم 
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رسمی دولتی قلمداد شوند مورد حمايت قرار می دهد. در اين ميان پيدايش برخی »عاليم تجاری« 
که جنبه استانداردی به خود گرفته و تبديل به يک استاندارد ملی يا منطقه ای نظير عالمت تجاری 
اتحاديه اروپايی شده اند راه را برای توجيه هر چه بيش تر اين گونه عاليم تحت عنوان عاليم 
تجاری هموار می نمايد. فايده اين تحليل حقوقی نيز در برخورداری از سطوح ضمانت اجراهای 
مختلفی است که بسته به ماهيت هر عالمت برای آن منظور می شود به گونه ای که لزوم ثبت اين 
گونه عاليم به عنوان يک ابزار شناسايی و برخورداری از حقوق حمايتی، کاملًا بستگی به تعريف 

و ماهيت حقوقی عاليم مزبور خواهد داشت. 
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بررسی تحلیلی اثر مدل سیپ بر نظارت و کنترل مالی در سازمان بازرسی  

 )مطالعه موردی : استان اصفهان(

اکرم مهری قهفرخی1 
سید رسول آقاداوود2 

سید محمد رضا داودی3

هدف تحقيق، بررسی تحليلی اثر مدل سيپ بر کنترل و نظارت مالی و شامل مؤلفه های درون داد، پردازش، بازخورد و 
برون داد با زير مجموعه هايی در هر مؤلفه، در سازمان بازرسی استان اصفهان است.روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفی بوده 
و جامعه ی آماری آن شامل کليه ی بازرسان و سربازرسان سازمان بازرسی استان اصفهان است. پژوهش از نوع سرشماری 
و در سال 1392 انجام شده است. جهت جمع آوری اطالعات از روش پرسشنامه استفاده شده که اعتبار پرسشنامه با استفاده 
از ضريب آلفای کرونباخ 94 /0و بر اساس مطالعه مقدماتی برآورد شد. اطالعات جمع آوری شده با نرم  افزار spss مورد 
تجزيه و تحليل قرار گرفت. درون داد، پردازش، بازخورد و برون داد متغيرهای مستقل و نظارت و کنترل مالی متغير وابسته 
است. بر اساس نتايج به دست آمده از آزمون های استنباطی تحقيق بين درون داد، بازخورد و برون داد و نظارت و کنترل مالی 
همبستگی مثبت و معناداری وجود دارداما پردازش فاقد اين ارتباط است. همچنين به بررسی اجزای مدل مورد استفاده در 

اين پژوهش) مدل سيپ(، با استفاده از زيرمجموعه هايی پرداخته شد.

واژگان کلیدی:نظارت وکنترل، بازرسی، مدل سیپ، درون داد، پردازش، بازخورد، برون داد
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2-هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ، گروه مدیریت
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مقدمه:
در نظام جمهوری اسالمی ايران برای نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتی از باالترين مقام تا رده های 
زيرين بر اساس قانون اساسی، سازمان هايی پيش بينی شده است. نظارت به مفهوم فراهم سازی اطالعاتی 
برای اثربخشی مديريت و به عنوان يکی از وظايف مديريت تلقی می گردد. وجود يک نظام نظارتی 

هماهنگ و سازگار همواره مورد نظر سازمان های موفق بوده است.
مديران با انجام وظيفه ی برنامه ريزی، اهداف سازمان و راه های دستيابی به آن ها را مشخص می کنند. 
آگاهی از اجرای دقيق برنامه ها و اطمينان به حرکت سازمان در راستای دستيابی به هدف های اصلی آن 
در صورتی امکان پذير خواهد بود که نظامی دقيق و جامع برای نظارت و کنترل وجود داشته باشد. هر 
سازمانی دارای منابع و امکاناتی است که برای رسيدن به اهداف سازمان بايد از آن ها به صورت مطلوب 

و بهينه بهره برداری کند و اين امر جز در سايه وجود نظارت و کنترل امکان پذير نيست.
توجه به نظارت و کنترل در اجرای بودجه، امری اجتناب ناپذير در مديريت کشور است.وجود 
يک نظام نظارتی اثربخش و به خصوص نظام درون سازمانی،کمک شايانی به اجرای عدالت 
اجتماعی وتوسعه اقتصادی کشور می کند واز سوی ديگر در سازمان های موفق، بهره گيری مناسب 
از منابع انسانی جزء مهم ترين برنامه های مديران است. مديران با بهره مندی ازمتخصصان امور در 
اداره ی سازمان موفقيت بيش تری به دست خواهند آورد. به عالوه با توجه به اينکه بودجه، شاهرگ 
حياتی و قلب تپنده ی برنامه ريزی هر کشوری است وکليه ی فعاليت ها بدون وجود منابع مالی اجرا 
نخواهد شد، نظارت بر مصرف منابع و تطبيق هزينه هابا قوانين ومقررات از مهمات نظارت وکنترل 

است.
برنامه ی مالی دولت ها، مهم ترين بخش مديريت مالی يا مرکز فعاليت ديوان ساالری است و با 
توجه به اينکه کليه اقدامات دولت جهت برآوردن نياز جامعه از طريق اجرای صحيح بودجه صورت 
می گيرد،پس وجود کنترل های مالی،اداری، فنی ونظارت بر اجرای فعاليت های سازمان ها مطابق با 
بودجه ی مصوب، از مهم ترين وظايف دولت است. به خصوص در کشورهای کم تر توسعه يافته، 

وجود يک سيستم نظارتی کارآ وقوی نشان از مديريت صحيح جامعه خواهد داشت.
همان گونه که از اوايل سال 1940 به بعد در بيشتر کشورهای صنعتی، برنامه ريزی ونظارت به 
عنوان دو وظيفه ی مهم مديران بخش دولتی قرار گرفت، لذا نه تنها تهيه وتنظيم بودجه واجرای آن 
بسيار مهم قلمداد می گردد، بلکه اصل نظارت بر اجرای بودجه نيز بسيار اهميت دارد. وجود سيستم 
مالی وحسابداری مناسب، نظارت مالی دقيق وتهيه ی گزارش های صحيح، زمينه ی تصميم گيری 
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دقيق تر از سوی برنامه ريزان و مديران را فراهم می کند.
در ايران، قانون اساسی و ساير قوانين مربوط، توجه ويژه ای به بودجه ونظارت بر اجرای آن کرده 
است . قانون اساسی در اصول 43،44،48،75 و 126 استفاده از منابع ومصرف بهينه آن و تهيه ی 
بودجه ی ساالنه کل کشور را تصريح کرده است و در اصول 53،54 ،55،76،77،88،89 و 174 
نظارت و کنترل و حدود آن را مشخص وتعيين نموده است. در نظر گرفتن چندين اصل در قانون 
اساسی، نشان دهنده ی اهميت اصل نظارت است. همچنين در مواد 90 تا 94 قانون محاسبات عمومی 
کشور، مصوب سال 1366، چارچوب اصلی کنترل های مالی بر کار دستگاه های اجرايی در اجرای 
بودجه مشخص شده است . در فصل پنجم اين قانون نيز مسووليت حفظ و نگهداری حساب اموال 
دولتی وچگونگی نقل وانتقال و فروش اموال منقول و غير منقول دولت به بحث گذاشته شده و 
چگونگی نظارت بر اموال دولت مشخص گشته است و مواد 95 تا 105 همين قانون در راستای 
تحقق اصل 55 قانون اساسی، چگونگی تصويب بودجه و تهيه ی گزارش بودجه را معلوم ساخته 

است.
تمامی اين اصول برای تهيه ی بودجه و اجرای صحيح قوانين و مقررات تدوين شده است و البته 
نظارت بر عملکرد دولت طی اصول 54 و55 قانون اساسی بر عهده ی ديوان محاسبات کشور 
که زير نظر قوه ی مقننه فعاليت می کند، قرار داده شده است و بر اساس اصل 174 قانون اساسی، 
سازمان بازرسی می تواند بر کليه ی ارگان ها و دستگاه های اجرايی، نظارتی عملياتی کند. اما اين 
نوع نظارت ها بيش تر نظارت بيرونی و بعد از خرج است و به تنهايی برای اصل نظارت کافی نيست. 
بنابراين الزم است قبل از انجام هر گونه خرجی جهت جلوگيری از خروج سازمان های دولتی از 
چارچوب قانون، نظارت درونی و قبل از خرج صورت گيرد. لذا وزارت امور اقتصادی و دارايی با 
بهره گيری از بازوهای نظارتی موجود در معاونت هزينه و خزانه داری کل در راستای پياده سازی امر 
خطير نظارت، امر نظارت قبل از خرج را بر عهده دارد. اداره کل نظارت مالی و امور ذيحساب ها که 
به عنوان زير مجموعه معاونت هزينه و خزانه داری کل فعاليت می کند با تربيت افرادی متخصص و 
آگاه به قوانين و مقررات مالی و محاسباتی و با صدور حکم ذيحسابی، آنان را به امر نظارت و کنترل 
در دستگاه های اجرايی می گمارد تا بدين ترتيب ، با انطباق هر گونه پرداختی با قوانين و مقررات 

دولتی ) مالی و محاسباتی ( مانع هر گونه انحراف در اجرای بودجه شود.
به منظور نظارت بر حسن جريان امور واجرای صحيح قوانين در دستگاه های اداری و در اجرای 
اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، سازمانی به نام سازمان »بازرسی کل کشور« که در 
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اين قانون به اختصار سازمان ناميده می شود زير نظر رييس قوه قضاييه و با اختيارت و وظايف مندرج 
در اين قانون تشکيل می شود.

بر اساس قانون تشکيل اين سازمان که به تصويب مجلس شورای اسالمی)19 مهرماه 1360(رسيده 
است، وظايف زير برای سازمان در نظر گرفته شده است:

الف(بازرسی مستمر کليه وزارتخانه ها و ادارات ونيروهای نظامی وانتظامی و مؤسسات وشرکت های 
دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای 
انقالبی و سازمان هايی که تمام يا قسمتی از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت استيا دولت به نحوی از 
انحا بر آن ها نظارت يا کمک می کند و کليه سازمان هايی که شمول اين قانون نسبت به آن ها مستلزم 

دکر نام آن ها است بر اساس برنامه منظم.
ب (انجام بازرسی های فوق العاده حسب االمر مقام معظم رهبری و بر حسب دستور رييس قوه 
قضاييه يا به در خواست کميسيون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسالمی و يا بنا به تقاضای 
وزير يا مسوول دستگاه های اجرايی ذی ربط و يا هر مورد ديگری که به نظر رييس سازمان و رييس 

قوه قضاييه ضروری تشخيص داده شود.
ج ( اعالم مورد تخلف و نارسايی ها و سوء جريان های اداری ومالی در خصوص وزارتخانه ها 
و نهادهای انقالبی به رييس جمهوری و در خصوص مؤسسات و شرکت های دولتی و وابسته به 
دولت به وزير وزارتخانه ی ذی ربط و در خصوص شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها به وزير 
کشور و در خصوص ادارات و سازمان های تابعه و واحد های مر بوط به دادگستری به رييس قوه 
قضاييه و در خصوص مؤسسات غير دولتی بهره مند از کمک از دولت به وزارت امور اقتصادی و 
دارايی.همچنين سازمان بازرسی در بيش تر سازمان های دولتی، هيأت های بازرسی را مستقر کرده 
است وبازرسی های الزم را به دو صورت »رسمی وعلنی«1 و »غير رسمی و مخفی«2  انجام می دهد. 
سازمان های نظارتی از جمله سازمان بازرسی در جهت تسهيل امر نظارت و کنترل تشکيل شده اند 
اما در عمل ساختارهای نظارتی رفتارها و واکنش هايی پيش بينی نشده را موجب می شوند که باعث 
اختالل در اهداف نظارتی می شوند. در يک جمع بندی کلی می توان گفت که ساختار نظارتی 
کشور دارای مشکالتی اعم از گستردگی و پراکندگی واحدهای نظارتی، نبود استانداردهای روشن 
در نظارت، تلقی وجود بازرسی های بازدارنده و غير کارا، مشکالت زمينه ای و فرهنگی و فقدان 
وجود خود کنترلی در دستگاه های اجرايی است.از اين رو در اين تحقيق سعی بر آن است تا با 

1-Official and Public
2-Informal and Hidden 
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استفاده از يک مدل ارزيابی، نظام نظارت مالی در سازمان بازرسی کشور مورد بررسی قرار گيرد و 
جهت انجام اين مهم از مدل سيپ استفاده شده است. 

در اين پژوهش با استفاده از موارد قانونی روند نظارتی سازمان بازرسی با استفاده از مدل مورد 
نظر بررسی می شود.مدل سيپ1  تالشی برای ارزيابی مستقيم مربوط به نيازهای تصميم گيرنده ها 
در طول مراحل مختلف فعاليت های يک برنامه است، در اين روش به منظور مناسب و مفيد بودن 
ارزيابی، بايستی سؤاالتی را بيان کرد که از تصميم گيرنده ها پرسيده می شود و بايستی سؤاالت را 
به شيوه ها و زبانی ابراز کند که تصميم گيرنده ها بتوانند به آسانی آن را درک کنند. مقصود سيپ 
آن است که تصميم گيرنده ها را در پروسه ی طرح ريزی ارزيابی به عنوان شيوه ی افزايش احتمال 

يافته های ارزيابی که با آن ارتباط دارند و استفاده می شوند شامل گرداند.

اهميت وضرورت تحقيق:

نظارت و کنترل در سازمان يکی از عناصر حياتی و ارکان اصلی مديريت وضرورتی انکارناپذير 
است. اين اصل مهم در مديريت سالم و کار آمد، در حصول اطمينان از درستی حرکت همه عوامل 
دست اندر کار سازمان به سمت اهداف تعيين شده، ضروری و مهم می نمايد. مديران و مسووالن 
سازمان ها هرگز نمی توانند مطمئن باشند که رويدادها و اتفاقات طبق برنامه به وقوع پيوسته و 
حرکت سازمان کامال منطبق بر برنامه های طراحی شده  باشد؛ چراکه پيش بينی هاو برنامه های 
عملياتی سازمان همواره با درصدی از خطا همراه است و فعاليت های سازمان و کارکنان آن همواره 
منطبق بر برنامه نخواهد بود. بنابراين، ضروری است که مديران با استفاده از نظارت و کنترل، سازمان 
و استمرار فعاليت های آن را از خطا و اشتباه مصون دارند؛يا ميزان خطاها را کاهش دهند و نيز در 

صورت نياز، عملکرد را اصالح نمايند.
نظارت و کنترل، صحت و دقت انجام فعاليت ها را در سازمان تضمين می کند. اصولًا نمی توان 
بدون داشتن يک نظام کنترلی مناسب و کارآمد، سازمان را اداره نمود و صحت و دقت عمليات 
و نيز اجرای کامل وصحيح برنامه ها را تضمين کرد. همچنين حصول اطمينان از کيفيت و کميت 
کاالها و خدماتی که در سازمان ارايه می شوند، تنها در صورتی ميسر است که يک نظام مناسب و 

توانمند کنترل ونظارت در سازمان وجود داشته باشد.
نظارت و کنترل در سازمان يکی از عناصر حياتی و ارکان اصلی مديريت و ضرورتی انکارناپذير 

1-Cipp Model
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است. اين اصل مهم در مديريت سالم و کارآمد در حصول اطمينان از درستی حرکت همه ی 
عوامل دست اندرکار سازمان به سمت اهداف تعيين شده، ضروری و مهم می نمايد. مديران و 
مسووالن سازمان هرگز نمی توانند مطمئن باشند که رويدادها و اتفاقات طبق برنامه به وقوع پيوسته 
و حرکت سازمان کاملًا منطبق بر برنامه های طراحی شده است چراکه پيش بينی ها و برنامه های 
عملياتی سازمان همواره با درصدی از خطا همراه است و فعاليت های سازمان و کارکنان آن همواره 
منطبق بر برنامه ها نخواهد بود. نظارت و کنترل، صحت و دقت انجام فعاليت ها را در سازمان تضمين 
می کند. اصولًا نمی توان بدون داشتن يک نظام کنترلی مناسب و کارآمد سازمان را اداره نموده 
و صحت و دقت عمليات و نيز اجرای کامل و صحيح برنامه ها را تضمين کرد. هم چنين حصول 
اطمينان از کيفيت و کميت کاالها و خدماتی که در سازمان ارايه می شوند تنها در صورتی ميسر 
است که يک نظام مناسب و توانمند کنترل و نظارت در سازمان وجود داشته باشد. سازمان های 
نظارت کننده در نظام اداری کشور، ضمن صرف نيروی انسانی و منابع بسيار، از حيث دسترسی به 

اهداف و اثربخشی می توانند مطلوبيت بيش تری کسب کنند. 
کثرت سازمان های نظارتی و مشخص نبودن تفاوت ميان سازمان يا دستگاه های نظارتی و مرجع 
رسيدگی کننده به تخلفات در اين سازمان ها، باعث شده که برخی از وظايف نظارتی مانند بازرسی، 
ذيحسابی و حسابرسی با هم انجام شوند. همچنين تعدادی از سازمان های نظارتی نقش خود را مهم تر 
از سايرين جلوه دهند به طوری که به نظر می رسد هماهنگی و وحدت عمل در هدف وجود ندارد 
که باعث موازی کاری، تداخل وظايف و اتالف وقت می گردد. فسادهای کالن مالی در نظام بانکی 
و ساير ارگان های دولتی در سال های اخير اهميت نظارت دقيق و کارآمد را در جلوگيری از وقوع 
جريانات مشابه دو چندان کرده است. به عالوه رخداد چنين جرياناتی در نظام مالی کشور ضرورت و 
اهميت نظارت مالی  را نمايان کرده و فاصله ی دستگاه های نظارتی تا آرمان های مطلوب را مشخص 

می سازد.

اهداف تحقيق:

نتايج مطالعات وتحقيقات انجام شده نشان دهنده اين واقعيت تلخ است که تخلف در شکل های 
مختلف در دستگاه های اداری وجود دارد و سازمان های نظارتی به رغم تمامی تالش های انجام شده 
قادر به مقابله وبرخورد با آن نبوده اند. هرچند ارزيابی وضعيت نظارت در کشور منوط به اطالعات و 
آمار عملکرد سازمان های نظارتی و تحليل کيفيت فعاليت ها واقدامات آن ها در سطح کشور است، 
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اما در يک ديدگاه کلی به نظر می رسد مجموعه اقداماتی که تحت عنوان نظارت و بازرسی در 
کشور انجام می شود به لحاظ موانع، محدوديت ها و مشکالت از کفايت و کارآيی الزم برخوردار 
نبوده و نتوانسته در برخورد با پديده های مختلف تخلف نقش سالم سازی را ايفا نمايد و همه ی زوايا 
و عرصه ها را تحت پوشش قرار دهد. نظارت وارزشيابی به عنوان يکی از اصول مديريت بايد از 
کار آيی و اثربخشی برخوردار باشد و متناسب با شرايط محيطی و هدف در اشکال گوناگون انجام 
شود. نظارت دقيق و کامل بر دستگاه های مختلف کشور يک ضرورت است و بايد برای اين مهم 

تدابير ويژه ای اتخاذ گردد.
سازمان بازرسی کل کشور يکی از مهم ترين ارکان قوه قضاييه است که نقش نظارتی آن بسيار 
مهم و حساس بوده و عامل تضمين کننده سالمت حاکميت دستگاه های اجرايی و اصالح اقتدار 
آن ها است. دغدغه ها و ابراز نگرانی مسوولين کشورو همچنين انتظارات آن ها از نحوه و کيفيت 
نظارت و اثر بخشی آن در خور توجه است. در مطالعه تاريخی روند شکل گيری و سابقه نظارت و 
بازرسی در کشور به ويژه بعد از انقالب اسالمی وتالش های انجام شده برای يافتن راه های افزايش 
کارآيی و تأثير، می توان به تصويب اليحه ی قانونی راجع به تشکيل سازمان بازرسی کل کشور )با 
فاصله ی اندک پس از پيروزی انقالب اسالمی ( و آيين نامه اجرايی مصوب 58/5/6 هيأت وزيران 
اشاره کرد. اما به رغم تمام اقدامات تاکنون نتوانسته است اعتماد افکار عمومی را جلب ورضايت 
شهروندان را تامين نمايد. هرچه موانع و محدوديت های بيش تری برای نظارت وجود داشته باشد 
فساد بيش تر به روز و گسترش خواهد يافت. موفقيت و کار آمدی نظارت را از اين طريق می توان 
ارزيابی کرد. با شناخت موانع و محدوديت ها و علل آن و تالش برای رفع آن ها، می توان اهداف 

مورد نظر را تحقق بخشيد.
در مجموع اهم اهداف مد نظر در تحقيق به صورت ذيل است:

 1-تأکيد بر نقش ويژه نظارت و کنترل
2 -شناسايی سازمان بازرسی و نقش مهم اين سازمان در امر نظارت، همچنين شناخت قانون 

تشکيل اين سازمان
3 -يادآوری موانع موجود بر سر راه نظارت و تأکيد بر اين نکته که تا موانع وجود دارد فساد نيز 

وجود دارد
اهداف علمی تحقيق:

مرور و گردآوری مواد قانونی در خصوص اهميت و جايگاه نظارت مالی در دستگاه های دولتی 



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال پنجم، شماره هجدهم، زمستان 1392 60

و استفاده از مدل سيپ جهت ساده سازی مسير نظارت و کنترل با استفاده از چارچوب مشخص و 
خاص مورد نظر در اين مدل)درونداد، پردازش، بازخورد و برونداد(.

پيشينه  تحقيق:

مهدی الوانی در سال 1380 در مطالعه ی خود ويژگی های نظام کارآمد نظارتی را در غالب 
يازده فاکتور عنوان می نمايد. از نظر ايشان استقرار نظام هاي كارآمد نظارتي از اهداف اوليه و عمده 
مديران در هر بخش به شمار مي آمده است .در اين مقاله، ويژگي هاي نظام كارآمد نظارتي با توجه 
به تحوالت دانش مديريت مطرح گرديده و چارچوبي براي الگوي نظارتي جامع ارايه می شود. 
از جمله ويژگی های نظام کارآمد از نظر الوانی می توان به نظارت اصالح گر، مثبت نگر، پيش نگر، 
عينيت گرا، سازمان گرا، واقع گرا، کارا و غايت  نگر، کل گرا، مشتری گرا، نامتمرکز و فرهنگ مدار 

اشاره نمود)الوانی، 56:1380(.
سيد نصراهلل ابراهيمی در سال 83 بازرسی هدفدار و  نظارت کارآمد را مورد بررسی قرار داده و به 
اين نکته اذعان داشته است که ادامه ی وضعيت فعلی برای سازمان های نظارتی و عدم رفع موانع، 
مشکالت و محدوديت ها خود به عنوان سوء جريان در نظام اداری کشور محسوب می شود. 
وی ضرورت توجه به سازمان های نظارتی، تامين نيازهای اوليه و حمايت از فعاليت های نظارتی 
اشاره نموده است. همچنين به ايجاد رابطه مسالمت آميز مستمر از طريق تشکيل کميته های مشاوره 
مديريت و اجرايی در سازمان ها و شرکت های دولتی جهت تبادل آراء و اتخاذ تصميمات مناسب برای 
رشد و ارتقاء کيفی تصميمات مربوطه مبادرت ورزيده شود. ايشان به ارتباط با سازمان ها و مؤسسات 
بين المللی در خصوص ارتقای سطح علمی و تجربی بازرسان و اتخاذ آخرين دانش فنی در جهت 
اجرای عمليات موفق بازرسی و تضمين نظارت کارآمد اشاره نموده و خواستار کارهای تحقيقاتی و 

پژوهش در خصوص سياست ها، اهداف و مکانيزم های بازرسی بوده است)ابراهيمی ، 86:1383(.
رضا شفيعی زاده در سال 1383 نظام نظارت و ارزيابی موثر، ويژگی ها و الزامات آن را بررسی نموده و 
بيان می کند که موفقيت و مطلوبيت هر نظام منوط به خواص و ويژگی های مطلوب در اجزاء آن است 
که اجزای اصلی مشتمل بر معيارها، شاخص ها، روش ها، موقعيت زمانی و مکانی و اهداف آن است. 
از نظر ايشان اصول کلی مديريت که عبارت است از برنامه ريزی، سازمان دهی، رهبری و نظارت توجه 
به کارايی و اثربخشی امر مديريت نظارت و کنترل بيش از پيش مشخص می شود. سازمان ها هميشه 
نياز به شناخت کارکنان و فرآيندهای در حال انجام هستند تا بر اساس آن وضعيت منابع انسانی، سرمايه 
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و اطالعات خود را بهبود بخشند و به اين ترتيب بر کيفيت توليد و يا ارايه خدمات بيافزايند و بتوانند 
در روند حرکت خود تحوالت مثبت ايجاد نمايند. ايشان به نقش تشويق، آموزش، بهسازی و بعضًا 
مؤاخذه مديران يا کارکنان اشاره نموده است و به ويژگی ها و مشخصات نظام ارزيابی کارآمد و 

اثربخش، راهبردها و روش های اجرای آن اشاره نموده است)شفيعی زاده ، 122:1382(.
اصغر شريفی در سال 1383 آسيب شناسی ساختار سازمانی سازمان بازرسی کل کشور را مورد 
بررسی قرار داده و از لحاظ ساختاری ابعاد رسميت، کنترل و تمرکز را مورد بررسی قرار داد. وی در 
اين پژوهش به اين نتيجه رسيد که ساختارهای نظارتی دارای يک سری نقاط ضعف مشترکی هستند 
که توجه به آن ها باعث کارآمدتر شدن نظارت و ساختارهای نظارتی می شود. ايشان عنوان نموده اند 
نظارت های اداری بر اساس معيارهای علمی و روشن انجام نمی گيرد، در نتيجه اولين گام در مراحل 
اعمال نظارت درست برداشته نمی شود. همچنين به ايجاد يک تعريف مشترک از نظارت اداری جهت 
انجام نظارت صحيح اشاره نموده و برای جلوگيری از برخوردهای ناهماهنگ خواستار ايجاد آن شده 

است)شريفی ، 156:1383(.
علی نقی اميری در سال 1383 مدلی برای بررسی نظارت اثربخش در سازمان طراحی نموده است 
که مبنای آن رويکردهای نظارت سازمانی مهم مورد مطالعه قرار گرفته و مدل سه شاخگی نظارت 
اعم از رفتاری، ساختاری و زمينه ای تبيين شده است. ايشان ضمن بررسی اهميت و نقش مدل در 
تحقيقات علمی، به ضرورت مبحث نظارت و مطالعه ی قاعده مند آن اشاره نموده و مدلی را در 
اين زمينه طراحی می نمايد. به اين منظور رويکردهای نظارت سازمانی مهم را مد نظر قرار داده و 
بر رويکرد نظارت تأکيد شده است . به  اين ترتيب که با احصاء شاخص های نظارت اثربخش در 
سازمان، رابطه ی مدل سه شاخگی و اين شاخص ها در سه شاخه ی رفتاری، ساختاری و زمينه ای 

تبيين شده است)اميری ، 98:1383(.
طبق مطالعات انجام شده کشور ژاپن بازرسی)ارزشيابی يا مميزی( نظام های مختلفی دارد. فعاليت های 
سازمان های اداری قوه ی مجريه همان گونه که در قانون اساسی پيش بينی شده مستقيمًا زير نظر قوه ی 
مقننه است. نظارت و بازرسی در اين کشور از دو منظر سازمان مديريت اداری و هيأت بازرسی دولت 

مورد توجه قرار گرفته است.
بازرسی و نظارت در کشور جمهوری خلق چين از طريق وزارت بازرسی انجام می شود. طبق 
قانون اساسی چين وزارت بازرسی تحت نظر شورای دولتی اين کشور است و به منظور ارتقای 
مديريت دولت و افزايش اعتماد و تالش در ميان سازمان های اداری آن و ترقيب کارمندان آن ها در 
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اجرای وظايف و پيروی از قانون و مقررات تشکيل شده است. وزارت بازرسی باالترين سازمان اداری 
بازرسی در کل کشور چين است و زير نظر نخست وزير انجام وظيفه می کند)طاهری، 85:1375(.

در کشور آلمان دادگاه قانون اساسی فدرال ناظر بر رعايت قوانين و مقررات مجلس، دولت و 
دستگاه قضايی است و اين دادگاه مستقل از تمامی نهادهای مذکور در قانون اساسی است. اين 
دادگاه با درخواست اشخاص يا نهادها به مسئله رسيدگی می کند. به عالوه يک کميسيون درخواست 
و شکايت برای رسيدگی به شکايات مردم از عملکرد دستگاه های اداری در مجلس آلمان وجود دارد. 

همچنين کميسيون هايی تحت عنوان تحقيق و بررسی در مجلس وجود دارد.
ساختار کالن نظارتی کشور فرانسه دارای بخش های عمده ی زير است که از مطالعه قانون اساسی 

و ساختار حکومتی فرانسه استخراج شده است:
1 -نظارت اداری و فنی بوسيله ی خود قوه ی مجريه بر نظام اداری اعمال می شود.

2 -دفتر مقام ميانجی يا آمبودزمان فرانسه زير نظر پارلمان اعمال نظارت می کند.
3 -نظارت دادگاه های اداری نيز از جمله دستگاه های نظارتی فرانسه است)سبزواری، 245:1369(.
در کشور رومانی، کلوج ناپوکا ، با الگو برداری از مدل اين پژوهش )سيپ ( در قالب ساختاری 
کشور خود، الگويی تحت عنوان PAEM را به ثبت رسانده است که شامل سه بخش نتايج، شاکی 
و خواهان و اقتصادی است.  در قسمت نتايج دستيابی به هدف، عوارض جانبی و هدف رايگان را 
مورد بررسی قرار داده و در قسمت شاکی و خواهان، مشتری گرايی، ذينفع گرايی و بررسی همکاران 
می باشد و در قسمت اقتصادی نيز باروری، هزينه مؤثر و کارايی را مورد بررسی قرار داده است. در واقع 
در اين مقاله محقق با بررسی ساختار سازمانی کشور خود و با الگو گرفتن از مدل سيپ الگويی را برای 

ساختار نظارتی کشور خود تهيه نموده است)ناپوکا ، 145:2008(.
همچنين در مقاله ای تحت عنوان استانداردهای داخلی کنترل در دولت فدرال، ديويد واکر ، به بررسی 
اين موضوع پرداخته که در صورتی می توان کنترل اثربخش داشت که از داخل دستگاه های اداری 
و اجرايی هر بخش شروع کرد و در هر دستگاه استانداردهايی را ايجاد و کنترل داخلی را لحاظ نمود. 
از نظر واکر قانون صداقت مالی مديران فدرال  دفتر حسابداری عمومی به صدور استانداردهای کنترل 
داخلی در دولت نياز دارد. در واقع از نظر اين محقق کنترل در دولت از طريق وضع استانداردهايی و 
اجرای اين استانداردها در دستگاه ها و بازرسـی داخلـی اين استانداردها است. اين محقق بيـش تر از 
جنبه ی کنترل داخلی و خودکنترلی به بررسی سيستم های نظارتی در دولت فدرال پرداخته است. از 
نظر ايشان نظارت زمانی کارآمد است که هر سازمان از داخل خود و هر سطح نيز از زيرسطح های 
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خود شروع به نظارت نمايد در واقع تبيين نظام خودکنترلی در دولت فدرال بسيار کارآمد دانسته و در 
اين راستا به ايجاد استانداردهايی در اين زمينه اشاره نموده است و برای نظارت در اين دولت بررسی 

استانداردها را مؤثر دانسته است)واکر ، 168:1999(.
حامد آرمش در مقاله ای با عنوان سيستم های کنترل مديريت ، ضمن استفاده از جمع آوری 
اطالعات، به ارزيابی عملکرد منابع مختلف سازمان و همچنين استراتژی های سازمان به عنوان 
يک کل پرداخته و به اين نتيجه رسيده است که اين سيستم تحت تأثير منابع سازمانی برای اجرای 
استراتژی های سازمان قرار خواهد گرفت. ايشان از منظر منابع انسانی، رفتارسازمانی و مالی به بررسی 
کليه ی منابع موجود در سازمان پرداخته است در يک سازمان اجرايی در صورتی موفقيت حاصل 
خواهد شد که کليه ی منابع موجود در اين سازمان به دقت مورد بررسی و ارزيابی قرار گيرد. در 
ضمن تأمين منابع مالی و نظارت بر هزينه ها در سازمان را زمينه ی جلوگيری از فسادهای مالی، عنوان 

نموده اند)آرمش ، 125:2010(.
کاپريو1  در سال 2011 در آمستردام، در مقاله ای تحت عنوان چارچوب نظارت مالی در اروپا، 
به بررسی چارچوب نظارت مالی جديد در اتحاديه اروپا پرداخته است و آن را با شيوه قبلی مقايسه 
نموده است. تا سال 2011، نظارت مالی به اين صورت بوده است که هر کدام از کشورهای عضو 
اتحاديه از نظارت بخشی و نظارت دو قله ای استفاده می کردند و آن را با استانداردهای اتحاديه اروپا 
مورد استفاده قرار می دادند که اين مسأله باعث اختالط هايی می شد و کارايی و اثربخشی را زير 
سؤال می برد اما در چارچوب جديد، در اتحاديه اروپا سه کميته نظارتی که احکام اجرايی ندارند 
و صرفًا جهت مشاوره تشکيل شده اند، ايجاد شده و هر کدام از کشورهای عضو اتحاديه با توجه 
به قوانين و استانداردهای موجود در کشور خود از روش نظارت بخشی يا نظارت دوقله ای استفاده 
نموده و با مشاوره با کميته های مشاوره ای موجود در اتحاديه در چارچوب کشور خود به اجرا در 

می آورند)کاپريو ، 75:1996(.

مدل تحقيق:

در اين تحقيق از مدل ارزيابی سيپ استفاده شده است که با توجه به استفاده از اين مدل در ارزيابی های 
آموزشی، استفاده در زمينه ی مالی و نظارتی جنبه ی نو آوری اين مدل را در بر دارد.

مدل سيپ2  تالشی برای ارزيابی مستقيم مربوط به نيازهای تصميم گيرنده ها در طول مراحل مختلف 

1-Caprio
2-CIPP)context, input, process, product)
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فعاليت های يک برنامه است، در اين روش به منظور مناسب و مفيد بودن ارزيابی، بايستی سؤاالتی را 
بيان کرد که از تصميم گيرنده ها پرسيده می شود و بايستی سؤاالت را به شيوه ها و زبانی ابراز کند که 
تصميم گيرنده ها بتوانند به آسانی آن را درک کنند. مقصود سيپ آن است که تصميم گيرنده ها را 
در پروسه ی طرح ريزی ارزيابی به عنوان شيوه ی افزايش  احتمال يافته های ارزيابی که با آن ارتباط 
دارند و استفاده مـی شوند شامل گرداند. در اين مدل از  متغـيرهای کمکــی مثل تخصص، تجربه 
کاری، دوره های آموزشی، توجه به قوانين ومقررات  وغيره به عنوان درونداد و انجام امور بر اساس 
دستورالعمل ها، هم جهت قرار گرفتن اهداف سازمان با اهداف کارکنان، ميزان عالقمندی کارکنان به 
کار، تأثير نحوه تجزيه وتحليل اطالعات  وسرعت تهيه آن و غيره به عنوان پردازش وميزان بهره برداری 
از نتايج گزارش های و اطالعات ساير دستگاه های نظارتی، ميزان به موقع قرار گرفتن گزارش های در 
اختيار تصميم گيرندگان، ميزان اعتماد مردم به دستگاه های نظارتی و غيره به عنوان بازخورد و تعقيب 
کيفری مديران متخلف، ميزان تشويق نيروهای کار آمد، ميزان اصالح روش های دستگاه های اجرايی 

از طريق نظارت مالی و غيره به عنوان برون داد در نظر گرفته شده است. 
 

نمودار 1-1: مدل سيپ )استافل بيم، 2002: 5(
فرضيه های تحقيق:

در تحقيق پيش رو با توجه به مدل انتخابی سيپ 4 فرضيه به قرار زير مدنظر قرار گرفته است:
1 -بين درونداد سازمان بازرسی و کنترل ونظارت مالی رابطه وجود دارد.

2 -بين پردازش در سازمان بازرسی و کنترل و نظارت مالی رابطه وجود دارد.
3 -بين بازخورددر سازمان بازرسی و کنترل و نظارت مالی رابطه وجود دارد.

4 -بين برونداد سازمان بازرسی و کنترل و نظارت مالی رابطه وجود دارد.
: 1)r(آزمون ضریب همبستگی اسپيرمن

اين ضريب ميزان همبستگی رابطه ای ميان دو متغير را نشان می دهد و به عبارت ديگر متناظر 
ناپارامتری ضريب همبستگی پيرسون می باشد. در اين ضريب همبستگی به جای استفاده از خود 
1-Pearson Correlation Coefficient
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متغيرها از رتبه های آن ها استفاده می شود)آذر و مومنی، 215:1390(.
متغير نظارت و کنترل از جمع درون داد،پردازش،بازخورد و برون داد ساخته شد.

جدول -1 آزمون ضریب همبستگی بین نظارت و کنترل مالی و اجزای مدل سیپ درسازمان بازرسی

RPاجزای نظارت و کنترل

0/001<0/86درون داد
0/340/06پردازش
0/001<0/74بازخورد
0/001<0/89برون داد

فرضیه  اول: بین درون داد سازمان بازرسی و نظارت و کنترل مالی رابطه وجود دارد.
جهت بررسی رابطه ی بین درون داد و نظارت و کنترل مالی فرضیه ی آماری زیر مورد آزمون 

قرار می گیرد:
H0: بین درون داد سازمان بازرسی و نظارت و کنترل مالی رابطه وجود ندارد.
H1: بین درون داد سازمان بازرسی و نظارت و کنترل مالی رابطه وجود دارد.

جدول -2نتایج آزمون همبستگی بین درون داد سازمان بازرسی و نظارت و کنترل مالی

ضریب تعدادسطح معنی  داریمتغیر وابسته متغیر مستقل
همبستگی

86درصد00031/نظارت و کنترل مالیدرون داد سازمان بازرسی

نتایج آزمون همبستگی فوق بین متغیر مستقل )درون داد سازمان بازرسی( و متغیر وابسته )کنترل و 
نظارت (نشان می دهد بین این دو متغیر در سطح خظای 0/001، همبستگی مثبت و معناداری وجود 
دارد. بدین ترتیب فرض H0 مبنی بر اینکه بین درون داد سازمان بازرسی و نظارت و کنترل مالی 

رابطه وجود ندارد، رد و فرض H1، پذیرفته می شود.
فرضیه  دوم: بین پردازش سازمان بازرسی و نظارت و کنترل مالی رابطه وجود دارد.

جهت بررسی رابطه ی بین پردازش و نظارت و کنترل مالی فرضیه ی آماری زیر مورد آزمون 
قرار می گیرد:

H0: بین پردازش سازمان بازرسی و نظارت و کنترل مالی رابطه وجود ندارد.
H1: بین پردازش سازمان بازرسی و نظارت و کنترل مالی رابطه وجود دارد.
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جدول 3 - نتایج آزمون همبستگی بین پردازش سازمان بازرسی و نظارت و کنترل مالی

ضریب همبستگیتعدادسطح معنی  د اریمتغیر وابسته متغیر مستقل

000310/34/نظارت و کنترل مالیپردازش سازمان 

نتایج آزمون همبستگی فوق بین متغیر مستقل )پردازش سازمان بازرسی( و متغیر وابسته )کنترل و 
نظارت(نشان می دهد بین این دو متغیر در سطح خظای 0/001، همبستگی مثبت و معناداری وجود ندارد. 
بدین ترتیب فرض H0 مبنی بر اینکه بین پردازش سازمان بازرسی و نظارت و کنترل رابطه وجود ندارد، 

پذیرفته و فرض H1، رد می شود.
فرضیه  سوم: بین بازخورد سازمان بازرسی و نظارت و کنترل مالی رابطه وجود دارد.

جهت بررسی رابطه ی بین بازخورد و نظارت و کنترل مالی فرضیه ی آماری زیر مورد آزمون 
قرار می گیرد:

H0: بین بازخورد سازمان بازرسی و نظارت و کنترل مالی رابطه وجود ندارد.
H1: بین بازخورد سازمان بازرسی و نظارت و کنترل مالی رابطه وجود دارد.

جدول 4 -نتایج آزمون همبستگی بین بازخورد سازمان بازرسی و نظارت و کنترل مالی

ضریب همبستگیتعدادسطح معنی  داریمتغیر وابستهمتغیر مستقل
74درصد00031/نظارت و کنترل مالیبازخورد سازمان

نتایج آزمون همبستگی فوق بین متغیر مستقل )بازخورد سازمان بازرسی( و متغیر وابسته )کنترل و نظارت(
نشان می دهد بین این دو متغیر در سطح خظای 0/001، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. بدین 
ترتیب فرض H0 مبنی بر اینکه بین بازخورد سازمان بازرسی و نظارت و کنترل مالی رابطه وجود ندارد، 

رد و فرض H1، پذیرفته می شود.
فرضیه چهارم: بین برون داد سازمان بازرسیو نظارت و کنترل مالی رابطه وجود دارد.

جهت بررسی رابطه ی بین برون داد و نظارت و کنترل مالی فرضیه ی آماری زیر مورد آزمون قرار 
می گیرد:

H0: بین برون داد سازمان بازرسی و نظارت و کنترل مالی رابطه وجود ندارد.
H1: بین برون داد سازمان بازرسی و نظارت و کنترل مالی رابطه وجود دارد.

جدول 5- نتایج آزمون همبستگی بین درون داد سازمان بازرسی و نظارت و کنترل مالی

ضریب همبستگیتعدادسطح معنی  داریمتغیر وابستهمتغیر مستقل

89درصد00031/نظارت و کنترل مالیبرون داد سازمان
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نتایج آزمون همبستگی فوق بین متغیر مستقل )برون داد سازمان بازرسی( و متغیر وابسته )کنترل 
و نظارت (نشان می دهد بین این دو متغیر در سطح خظای 0/001، همبستگی مثبت و معناداری وجود 
دارد. بدین ترتیب فرض H0 مبنی بر اینکه بین برون داد سازمان بازرسی و نظارت و کنترل مالی رابطه 

وجود ندارد، رد و فرض H1، پذیرفته می شود.
بخش دوم: تحلیل های ثانویه 

ضریب همبستگی اجزاء مدل سیپ: آزمون ضریب هم بستگی اسپیرمن نشان داد که هم بستگی 
بین اجزای مدل سیپ به قرار جدول 6است :

جدول 6- ضریب همبستگی اجزاء مدل سیپ

RPاجزای درون داد

0/001<0/77بین درون داد و برون داد

0/001<0/62بین درون داد و بازخورد

0/001<0/59بین بازخورد و برون داد

ضریب همبستگی اسپیرمن برای اجزاء مدل سیپ، بین درون داد و برون داد با 0/77 معنی دار است. 
همچنین این ضریب برای درون داد و بازخورد با 0/62 و برای بازخورد و برون داد با 0/59 معنی دار 

است و این در حالی است که ضریب همبستگی اسپیرمن بین سایر اجزاء معنی دار نیست.
ضریب همبستگی بین اجزاء درون داد: 

آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین اجزاء درون داد به قرار جدول 7 می باشد.

جدول 7- ضریب همبستگی اسپیرمن بین اجزاء درون داد

rPاجزای درون داد

0/001<0/72بین تخصص در رشته تحصیلی و انجام امور بر اساس روش ها و دستورالعمل های مدون

0/001<0/58بین میزان بودجه تخصیص یافته و برگزاری دوره های آموزشی

0/570/001بین میزان بودجه تخصیص یافته و ضمانت اجرایی در قوانین و مقررات

0/550/001بین ضمانت اجرایی در قوانین و مقررات و برگزاری دوره های آموزشی

ضریب همبستگی اسپیرمن برای اجزاء درون داد، حاکی از آن است که بین تخصص در رشته 
تحصیلی و انجام امور بر اساس روش ها و دستورالعمل های مدون، r=0/72، که این موضوع بیان گر 
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معنـی داری این دو زیـرمجمـوعه بــرون داد است. در مــورد میزان بودجـه تخصیص یافته و برگـزاری 
دوره های آموزشی این ضریب، 0/58 است که نشان از وجود رابطه ی معنی دار بین این دو زیر مجموعه 
است. همچنین بین میزان بودجه تخصیص یافته و ضمانت اجرایی قوانین و مقررات نیز این ضریب 
با 0/57 معنی دار است و در پایان بین ضمانت اجرایی در قوانین و مقررات و برگزاری دوره های 

آموزشی با ضریب 0/55 معنی دار است. 
ضریب همبستگی بین اجزاء پردازش: 

بین اجزای پردازش هم بستگی مثبت و ضعیفی دیده شد)r>40درصد(.
ضریب همبستگی بین اجزاء بازخورد:

آزمون ضریب همبستگی بین اجزاء بازخورد مطابق حدول 8 است:
جدول 8- ضریب همبستگی اسپیرمن مابین اجزاء بازخورد

r*Pاجزای بازخورد
بین توجه به مفاد گزارشات بازرسی و مطالعه گزارش های نهایی مربوط به بازرسی های 

0/001<0/61دیگر

0/540/002بین مطالعه گزارش های نهایی مربوط به بازرسی های دیگر و  ارایه نتایج تصمیم گیرندگان
0/540/002بین ارایه نتایج تصمیم گیرندگان و توجه به مفاد گزارش های بازرسی

بین بهره برداری از نتایج گزارش ها و اطالعات سایر دستگاه های نظارتی و به 
0/520/003موقع در اختیار قرار دادن گزارش های بازرسی برای تصمیم گیرندگان

در مجموع از نتایج استخراج شده در جدول باال، بین توجه به مفاد گزارش های بازرسی و مطالعه 
گزارش های نهایی مربوط به بازرسی های دیگر، با ضریب 0/61 رابطه ی معنی دار وجود دارد. 
همچنین بین مطالعه گزارش های نهایی مربوط به بازرسی های دیگر و ارایه نتایج تصمیم گیرندگان با 
ضریب 0/54 ازتباط معنی دار وجود دارد. به عالوه بین مطالعه گزارش های نهایی مربوط به بازرسی های 
دیگر و ارایه نتایج تصمیم گیرندگان با ضریب 0/55 رابطه معنی دار است و باالخره بین بهره برداری از نتایج 
گزارش ها و اطالعات سایر دستگاه های نظارتی و به موقع در اختیار قرار دادن گزارش های بازرسی برای 

تصمیم گیرندگان  با ضریب 0/52 ارتباط معنی دار است.
ضریب همبستگی بین اجزاء برون داد:

بین اجزای برون داد هم بستگی مثبت و ضعیفی دیده شد )r>50درصد(.
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آزمون آنالیز واریانس آنوا1 
چنان چه در تحقیق به دنبال مقایسه ی میانگین چندین جامعه )بیش از دو جامعه ( باشیم، از این 

آزمون استفاده می نماییم.
 بررسی ارتباط بین سن و سابقه خدمت با اجزای مدل سیپ:

آزمون آنالیز واریانس، نشان داد ارتباط بین سابقه خدمت و اجزای مدل سیپ )درون داد، پردازش، 
بازخورد وبرون داد( در رده های سنی مختلف یکسان است و یا به عبارت دیگر، این ارتباط از نظر 

آماری معنادار نیست.
بررسی ارتباط بین تحصیالت و سابقه خدمت با اجزای مدل سیپ:

آزمون آنالیز واریانس نشان داد ارتباط بین سابقه خدمت و اجزای مدل سیپ در مقاطع تحصیلی 
مختلف یکسان است و یا به عبارت دیگر این ارتباط از نظر آماری معنادار نیست.حداکثر امتیاز درون 

داد )30(، پردازش )20(، بازخورد )25( و برون داد )55(  است.
نتیجه گیری :

نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در فرضیه اول نشان می دهد بین درونداد نظام نظارت مالی با 
نظارت و کنترل در سطح خطای 0/001 همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد و ضریب به 
دست آمده برابر با0/88 است. در فرضیه دوم، بین پردازش نظام نظارت مالی با نظارت و کنترل 
در سطح خطای 0/001 همبستگی مثبت و معنی داری وجود نداشته و ضریب به دست آمده برابر 
با 0/34 است. در فرضیه سوم، بین بازخورد نظام نظارت مالی و نظارت و کنترل در سطح خطای 
0/001 همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد و ضریب به دست آمده برابر با 0/78 است. 
فرضیه چهارم نشان داد بین برونداد نظام نظارت مالی و نظارت و کنترل در سطح خطای 0/001 
همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد و ضریب به دست آمده برابر با 0/89 است. از لحاظ شیوه 
نظارتی، علی الخصوص نظارت مالی با حساسیت های باالی آن و نحوه قانون گذاری، می توان به این 
نکته اشاره کرد که تقریباً بین ایران و سایر کشورهای جهان هیچ گونه شباهتی وجود ندارد. فقط با توجه 
به مطالعات انجام شده توسط محقق پژوهش حاضر به نتیجه جالبی رسیده و آن اینکه در اتحادیه اروپا 
برای سوق دادن نظارت مالی به سمت کارایی بهتر یک کمیته نظارتی که بیش تر جنبه مشورتی دارد 
تشکیل شده که این کمیته نقش هدایت گر و مشاور را ایفا می کند و این در حالی است که در ایران 
شورای عالی هماهنگی ایجاد گردیده که این شورا نیز با در نظر گرفتن قوانین نظارتی و با وجود اعضایی 
از دستگاه های نظارتی همین وظیفه را به عهده دارد. همچنین از نظر واکر، قانون صداقت مالی مدیران 
1-Anova
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فدرال دفتر حسابداری عمومی به صدور استانداردهای کنترل داخلی در دولت نیاز دارد که به نوعی 
در این پژوهش، به این مهم پرداخته شده است و یکی از سیاست های سازمان بازرسی نیز تبیین نقش 

خود کنترلی در رسیدن به اهداف سازمان ها است. 

پیشنهادها:

1-استفاده از بازرسان و سربازرسان با تجربه تر و رشته تحصیلی مرتبط به منظور اثربخشی بیش تر 
می تواند مثمـرثمـر باشدو به جای بازرسی های برون سازمانی، سیستم خودکنترلی داشته باشند و 

مصداق حدیث باشند که حاسبوا قبل ان تحاسبوا.
2-برای باال بردن کیفیت در سازمان دوره های آموزشی بصورت دوره های مرتب و مداوم 

برگزارشود و بدین منظور بودجه از پیش تعیین شده ای اختصاص یابد.
3-انجام امور براساس دستورات و قوانین مدون در این زمینه و جلوگیری از ورود سلیقه در این 

بخش می تواند به اثربخشی نظارت مالی کمک مؤثر نماید.
4-به جای بازرسی های مکرر و بی اثر، بازرسی های با کیفیت باال را در سازمان مد نظر قرار داده 

و در این راستا از کمیتی کار کردن در سازمان به جای کیفیت خودداری شود.
5-استانداردهای محکم و استوار و پیشرفته در مسیر استانداردها، به نظارت کمک  می نماید و برای 
جلوگیری از موازی کاری های بی مورد و کاهش هزینه ها از سیستم نظارت یکپارچه استفاده شود.

6-از گزارش های رسانه ها و مطبوعات، به منظور در جریان قرار گرفتن شاخه ها و مسیرهای بیش تر، 
استفاده شود.

7-توجه کردن به مفاد گزارش های بازرسی به جای پرداختن به نتیجه، کمک مؤثرتری در این 
زمینه می نماید.

8-الزم است گزارش های بموقع در دسترس باشد به همین منظور می بایست بایگانی بازرسی ها 
به صورت مستمر و کارآ در اختیار بازرسان قرار داشته باشد و به منظور اثربخشی بیش تر، نتایج به 

تصمیم گیرندگان ارایه شود.
9-به منظور اثربخشی باید بهره برداری های الزم از نتایج گزارش ها و سایر اطالعات صورت پذیرد.

10-برای جلوگیری از فسادهای مالی، الزم است با مدیران متخلف و فاسد برخورد جدی صورت پذیرد 
و تحت تعقیب کیفری قرار گیرند.

11-دادن اطالعات به محققان جهت بررسی روندهای نظارتی ایران، به منظور بررسی بیش تر 
روندهای کنونی و ارایه دادن نقاط قوت و ضعف.



71 بررسی تحلیلی اثرمدل سیپ برنظارت و کنترل مالی درسازمان بازرسی

12-سیستمی کردن روند نظارتی بین سه قوه تا جایی که از دوباره کاری ها جلوگیری شودو 
تشکیل کمیته های مشاوره ای در سازمان ها که رابط بین دستگاه های نظارتی و سازمان ها باشند به 

منظور جلوگیری هر چه بیش تر از مفاسد اداری.
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بررسی تأثیرفضای کسب وکاروسرمایه گذاری مستقیم خارجی بررشداقتصادی
 درکشورهای اسالمی منا

اصغر مبارک1

سرمايه يکی ازپيش نيازهای اساسی رشد اقتصادی محسوب می شود،ازاين رو جذب سرمايه گذاری مستقيم 
خارجی به عنوان مکمل منابع مالی داخلی يکی ازراه های تأمين سرمايه است.براساس مطالعات، سرمايه گذاری 
مستقيم خارجی تابع عوامل زيادی می باشد که فضای کسب وکاريکی ازاين عوامل است، بهبود فضای کسب 
وکارنقش مهمی درافزايش قدرت رقابت پذيری بنگاه ها و رشد اقتصادی پايداردارد. دراين پژوهش رابطه بين 
سرمايه گذاری مستقيم خارجی، شاخص فضای کسب وکار و رشداقتصادی بااستفاده ازروش ها وآزمون های 
اقتصاد سنجی خاص داد های  )پانل( برای کشورهای منتخب منطقه منا )MENA( وسازمان کنفرانس اسالمی 
دربازه زمانی 2011-2000 بررسی شده است.نتايج تحقيق  نشان می دهند که تأثير سرمايه گذاری مستقيم خارجی وسهولت 
فضای کسب وکار، بررشد اقتصادی مثبت ومعنی دار است، ازطرفی باتوجه به ماهيت شاخص فضای کسب وکارکه به 
صـورت امتياز ورتبه بوده وضعيت هرکشـورباسايـرکشورهامـورد ارزيابی قرارمی گيرد، اين رتبه بندی اعالم شده توسـط 
نهاد های بين المللی نقش مهمی درانتخاب مکان برای سرمايه گذاران خارجی ايفاءمی کند. بنابراين توصيه می شود 
کشورهای مورد بحث ازجمله ايران جهت دستيابی به رشد وتوسعه پايداروجذب سرمايه گذاری خارجی، اصالح 

قوانين ، بهبود وشفاف سازی، فضای کسب وکار رامورد توجه جدی قراردهند.

واژگان کلیدی:رشد اقتصادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فضای کسب وکار، داده های )پانل(

Asghar_mobarak@yahoo.com1-دانشجوی دکتری علوم اقتصادی و کارشناس ارشد بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی
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مقدمه:
سرمايه موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در تمام نظريات و الگوهای رشد اقتصادی محسوب 
می شود. از اين رو برای دستيابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی در هر کشور تجهيز و تخصيص 
بهينه منابع سرمايه گذاری ضروری است به عبارت ديگر با انجام سرمايه گذاری فعاليت های مولد 
و کاالهای توليدی افزايش  و در نهايت ثروت در جامعه تعديل خواهد شد و در شرايط ثبات 
ساير عوامل هرچه توليد افزايش يابد سطح رفاه نيز افزايش خواهد يافت)مايکل تودارو2008(1 .از 
طرفی با گسترش مباحث مرتبط با جهانی شدن و ارتباط متقابل کشورها و عدم تکافوی منابع مالی 
داخلی برای سرمايه گذاری،کشورها ناگزير به جذب سرمايه های خارجی و رقابت در جذب آن 
هستندکه ازمهم ترين آثارو فوايد سرمايه گذاری خارجی درقياس باسرمايه گذاری های داخلی 
می توان به تأثيرآن برانتقال فناوری های روزآمد، دانش جديد، افزايش اشتغال، بهبود ترازپرداخت 
ها و افزايش قدرت رقابت و باالبردن توانايی مديريت اشاره کرد. براساس مطالعات،سرمايه گذاری 
خارجی تابع عوامل زيادی ازقبيل نرخ بازگشت سرمايه،بازبودن اقتصاد،زيرساخت ها،رشد اقتصادی،بدهی 
خارجی ،نرخ ارز،تورم،منابع طبيعی،اندازه بازارمی باشد، ازطرفی يکی ازمواردبسيارمهم برسرمايه گذاری 
خارجی وضعيت مقررات درکشورميزبان است،مقررات به طورنسبی می تواند به صورت مانعی برای 
ورودسرمايه گذاران به عرصه توليدباشد.مانعی که هم می تواندبرسرراه سرمايه گذاران داخلی وهم 
سرمايه گذاران خارجی)به صورت شديدتر(باشد مثالاگرمالکيت خارجيان بردارايی های داخل 
کشورممنوع باشد،انگيزه سرمايه گذاران رابرای سرمايه گذاری کاهش می دهد. هزينه های مقررات 
درفضای کسب وکارکشورها به دوصورت پولی وزمانی است. هزينه های مالی هزينه های است 
که درانجام فرايند سرمايه گذاری ويادرطول بهره برداری ازسرمايه گذاری به عواملی غيرازعوامل 
توليدبايدپراخت شودمانندهزينه های که برای ثبت شرکت بايد پرداخت شود وياهزينه های که براساس 
قانون به عوامل توليد بايد بيش تر ازهزينه مستقيم توليدپرداخت گردد مانند هزينه های که براساس قانون 
کاربه صورت حق مسکن و....بايدپرداخت شود. هزينه های زمانی هم هزينه های است که به سرمايه 
گذاران طی فرايند سرمايه گذاری تحميل می شود. آنچه دردنيای امروزبسيار مهم می باشدمسئله زمان 
است،قوانين پرپيچ وخم که اکثرًاهم زمان برمی باشندسرمايه گذاران را ازفرصت های سرمايه گذاری 
دورمی نمايد بعضی اثرات منفی باال بودن مقررا2ت درفضای کسب وکاررامی توان اين گونه برشمرد.
• بزرگ شدن بخش غيررسمی اقتصادوايجادبازارسياه که به خاطرفرارازهزينه های ناشی ازمقررات 

1-Todaro



75بررسی تأثیرفضای کسب وکاروسرمایه گذاری مستقیم خارجی بررشداقتصادی

ياگريزازمراحل پرپيچ وخم مقررات به وجود می آيد.
درکشوروکاهش  بيکاری  ميزان  باالرفتن  آن  تبع  به  و  دراقتصاد  گذاری  سرمايه  کاهش   •

رشداقتصادی درکشور.
 محيط فضای کسب وکار درکشورها هرچه شفاف ترورقابتی ترباشد منجر به افزايش سالمت 
اقتصادی کشورها واتخاذ سياست های مطلوب شده وروند بهبود شاخص های اقتصادی رادرپی خواهد 
داشت .فضای کسب وکارسرمايه گذاری درکشوررا می توان ازحوضه های استراتژيک توسعه صنعتی 
تلقی کردکه عمدتًاناشی ازعواملی چون بهره وری ،اشتغال،آزاديهای اقتصادی توليدکنند گان،آزادی 
سرمايه گذاران وظرفيت های توليدی است کاس1)2005( .آنچه مسلم است اصالح فضای کسب 
وکاروبهبود شاخص های مزبوردرعرصه جهانی نه تنها گامی مثبت واساسی درجهت تقويت مشارکت 
بخش خصوصی درعرصه اقتصادوارتقاءسطح اشتغال وتوليددرکشورمحسوب می شود،بلکه گامی 
مهم برای استقبال سرمايه گذاران خارجی برای ورود به کشوربه شمارمی رود.درفضای نامناسب کسب 
وکار، بخش خصوصی به سمت اقتصاد زيرزمينی غيرمولـد وغيـررسمـی سوق پيدا کرده رشـوه وفساد 
افزايـش مـی يابـد ونهايتًا تبانـی درقـراردادها ،مزايـده ها،مناقصه ها وخريد های دولتی زياد می شود، 
ازاين رو کشورهای که به اهميت اين مسئله پی برده اند تالش های زيادی برای بهبود وگسترش فضای 
کسب وکار وشاخص های مرتبط باآن دراقتصاد ملی به کاربرده اند.اصالح قوانين موجودبايد سه 
ويژگی مهم رادربرگيرد، اول اينکه تعدادمراحل قانونی انجام يک فعاليت تاحد امکان کاهش يابد، 
دوم بايدهزينه های ناشی ازقوانين تاحدممکن کاهش يابد، سوم ومهم ترازهمه مدت زمان اجرای يک 

فرايندقانونی کاهش يابد.
عوامل  وشناخت  توسعه  درحال  درکشورهای  ويژه  به  اقتصادی  رشد  اهميت  به  باتوجه   
مؤثربرآن،واضح است که باروشن شدن اثرسرمايه گذاری مستقيم خارجی وسهولت قوانين کسب 
وکارمی توان به اعمال سياست ها وراه کارهای مناسب درجهت رشد وتوسعه پايدار پرداخت. 
اهميت فضای کسب وکاروسرمايه گذاری مستقيم خارجی وتأثيرآن هابرمتغيرهای کليدی، اشتغال 
توليد دراين پژوهش به بررسی تأثيرفضای کسب وکاروسرمايه گذاری مستقيم خارجی بررشد 
اقتصادی با استفاده ازروش پنل ديتا برای دوره زمانی 2011-2000درکشورهای منتخب منطقه 
مناMENA(2(وسازمان کنفرانس اسالمی پرداخته می شود. پس ازمقدمه به مبانی نظری وتعريف 

1-kose

2-شامل کشورهای ارمنستان،آذربايجان،بحرين،بنگالدش،مصر،ايران،قطر،عربستان،امارات، ،عمان،پاکستان،ترکيه،يمن،قزاقستان،مالزی،کويت،تاجيکستان دليل 
اينکه اين کشورهای اسالمی برای اين مطالعه درنظرگرفته شده همگنی نسبی فرهنگی،اقتصادی موجود بين آن ها است.
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شاخص های فضای کسب وکاروروش های ارزيابی آن پرداخته می شود، مروری برپيشينه تحقيق 
وارايه روش تخمين موضوع های بعدی رابه خوداختصاص داده است، نتايج حاصل ازتخمين مدل 

و نهايتًاجمع بندی ونتيجه گيری موضوع های بخش های پايانی راتشکيل می دهند.
مبانی نظری

  1 - تعاریف ومبانی نظری ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورشد اقتصادی
اعتقادسرمايه گذاران وتحليلگران اقتصادی درکشورهای درحال توسعه براين است،که سرمايه گذاری 
شرط الزم توسعه اقتصادی است وبه همين دليل سرمايه گذاری به عنوان يک ابزار قوی جهت رشدوتوسعه 
بکار می رود ولی کشورهای در حال توسعه معموال با کمبود سرمايه مواجه بوده اند،لذا همواره سعی 
نموده اند که برای جبران آن از استقراض خارجی استفاده نمايند، ولی به دليل بحران های شديد ناشی 
از بازپرداخت آن، امروزه سرمايه گذاری مستقيم خارجی به عنوان جانشينی برای آن و ابزاری برای 
رسيدن به هدف رشد اقتصادی مطرح است، به همين دليل در ميان انواع سرمايه گذاری از نظر کشور 
ميزبان سرمايه گذاری مستقيم خارجی به دليل مزيت های متعددی که دارد، از مطلوبيت بيش تری 
برخوردار است.مهم ترين وجوه تمايز سرمايـه گـذاری مستقيم خارجـی با ديگـر وجوه سـرمايـه را 
مـی توان به ميزان و درجه کنترل سرمايه گذاری و ميزان مشارکت، سود و زيان هايی که متوجه 
سرمايه گذار است و همچنين رابطه و منافع بلندمدت ميان سرمايه گذار و سرمايه پذير دانست.
عالوه بر وجوه فوق مهم ترين آثار سرمايه گذاری خارجی در قياس با سرمايه گذاری های داخلی 
تأثير آن بر انتقال فناوری های روزآمد و دانش فنی پيشرفته در کشور ميزبان می باشد که اين امر به 
تدريج به باال بردن قابليت های تکنولوژيکی در کشور ميزبان کمک می نمايد. ادبيات اقتصاد کالن 
مالی بر اين امر اشاره دارد که سرمايه گذاری مستقيم خارجی در طول بحران های مالی انعطاف 
پذير است به عنوان مثال،در کشورهای شرق آسيا سرمايه گذاری قابل مالحظه با ثباتی در طول 
بحران مالی جهانی)1997تا1998( صورت پذيرفت،درحالی که درخصوص اشکال جريان سرمايه 
خصوصی)پورتفليو و جريان های بدهی و به ويژه جريان های کوتاه مدت ( در اين دوران در 
معرض برگشت )خروج بودند( همچنين بر اساس مطالعات نون کن و اسپاتز1)2004(  از آن جا که 
سرمايه گذاری مستقيم خارجی منجر به سرمايه و اشتغال،صادرات و توليد می شود امکان دسترسی 
به منابعی همچون مديريت،نيروی کار ماهر، شبکه های توليد بين المللی و تأسيس نام های تجاری 
را فراهم می نمايد و همچنين موجبات برخورداری ازآثار سرريز و انتقال تکنولوژی را برای کشور 
ميزبان فراهم می سازد ،لذا سرمايه گذاری مستقيم خارجی می تواند موتور رشد اقتصادی کشور 
1-Nunnenkamp and Spatz
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ميزبان محسوب گردد از اين رو، با توجه به منافع سرمايه گذاری خارجی بررسی در خصوص آثار 
سرمايه گذاری خارجی ورودی بر رشد اقتصادی به ويژه با توجه به مساله جهانی شدن ازاهميت 

بسزايی برخوردار است.
مطالعات درحوزه FDI درادبيات اقتصاد کالن - مالی باآزمون اثرات نرخ ارز برسرمايه گذاری 
 FDI مستقيم خارجی آغازشد. نتايج اين مطالعات بيانگرآثار مثبت کاهش نرخ ارزبرجريان ورودی
درکشورميزبان بوده است به گونه ای که کاهش نرخ ارزباعث کاهش هزينه توليد وسرمايه گذاری 
درکشورميزبان می شود، بنابراين سودبخشی سرمايه گذاری مستقيم خارجی را افزايش می دهند 

)رازين وسدکا،2007(1.
نظريه OLI به دوبعدازفناوری به عنوان عوامل بالقوه سرمايه گذاری مستقيم خارجی اشاره می کند.
بعد اول شکاف تکنولوژيکی بين منابع بالقوه وکشورهای ميزبان که هدف سرمايه گذا ری مستقيم 
خارجی ناشی ازمالکيت دارايی های فناوری راتحت تأثيرقرارمی دهد و بعد دوم چارچوب نهادی 
برای انتقال تکنولوژی2  است که تمايل بنگاه هارابرای استفاده ازسرمايه گذاری مستقيم خارجی رابه 
عنوان ارتباط دهنده بين دارايی ومزايای توليد کشورميزبان متأثرمی سازد .نتايج اين نظريه، اهميت 
چارچوب گسترده  نهادی درمطالعات تجربی )یو2010(وهمچنين سرمايه گذاری مستقيم خارجی 

)جنسن،2003(راتأیید می نماید)پتری،2011(.
نئوکالسيک ها، سرمايه گذاری خارجی رابه واسطه خصوصی کردن بنگاه های دولتی، تشويق 
صادرات وتجارت آزاد، حذف مقررات زائد دولتی و انحرافات قيمتی به عنوان يک عامل مثبت 
در رشد اقتصادی کشورميزبان تلقی می کنند وسرمايه گذاری مستقيم خارجی راعاملی برای انتقال 

سرمايه، تکنولوژی پيشرفته ومديريت کارآمد می دانند که منجربه افزايش رفاه اجتماعی می شود.
بنابرنظردملو3 )1977(سرمايه گذاری مستقيم خارجی منافع بيش تری ازديگر جريان  های مالی به 
همراه دارد که عالوه برافزايش موجودی سرمايه داخلی تأثيرمثبتی نيزبررشد بهره وری ارطريق انتقال 
تکنولوژی وتخصص مديريتی دارد.گلوبرمن وکوکو4 )2001(مطرح کردند که سرمايه گذاری 
مستقيم خارجی درصورتی دررشد اقتصادی کشورميزبان تأثير دارد که اين کشورازلحاظ سطح 

آموزش درسطح قابل قبولی باشد.
نظرات بسياری دررابطه با اثرمبهم سرمايه گذاری مستقيم خارجی بررشد اقتصادی وجود دارد)جرج 
1-Razin &Sedka

2-بخصوص قانون ومقررات ورژیم حقوق دارایی فکری درکشورمیزبان
3-Demello
4-Globerman & Kokko
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وگرينوی 2004(. برخی از مدل های اقتصادی بيان می کند که رابطه ميان سرمايه گذاری مستقيم 
خارجی ورشد اقتصادی به مداخله عوامل ديگر مشروط است به عنوان مثال، مدلی که توسط هرمس 
ولنسينک1 )2003( ارايه شده پيش بينی می کند که اثر سرمايه گذاری مستقيم خارجی بر رشد 
اقتصادی مشروط به توسعه بازارهای مالی کشورهای ميزبان است.براساس نظراقتصاد دانان عملکرد 
خوب بازارهای مالی ريسک های طبيعی درسرمايه گذاری که توسط بنگاهای محلی که به دنبال 
تقليد فناوری های جديد هستند راکاهش می دهد. باتوجه به مطالعه آلفرووديگران)2004(توسعه 
بازارهای محلی پيش شرط مهمی برای اثرمثبت سرمايه گذاری مستقيم خارجی بررشداقتصادی 

است.
درمدل های اخير رشد درون زاتوجه به بخش مالی داخلی به عنوان مکانيزم انتقال سطح تکنولوژی ميان 
جريان های سرمايه بين المللی ورشد اقتصادی شده است)بانک جهانی،1989 ،لوین1997،لیو1998(.
سيستم مالی خوب توسعه يافته ازدومسيرجمع آوری پس اندازها که ممکن است حجم قابل دسترس 
سرمايه گذاری تامين مالی راافزايش دهد،نظارت برپروژه های سرمايه گذاری،که موجب کاهش 
هزينه به دست آوردن اطالعات وافزايش بهره وری درجريان پروژه هارافراهم می آورد سبب تسريع 
دررشد اقتصادی می شود)گرين وود وجوانويک،1990،لوین1991،سین پل1992(. بنابرمطالعه 
کاس وهمکاران2 )2004(سرمايه گذاری مستقيم خارجی اثرمنفی نوسان های ستاده بررشد اقتصادی 
راکاهش مـی دهند، درحالـی که جريان های مالـی ديگـررابطه منفـی نوسان های رشــد راتشديـد 
مـی کنند. سـرمايه گذاری مستقيم خارجی بامعرفی فناوری های جديد ماننـدشيـوه های توليـد 
جديد، مهارت های مديريتی، ايده ها وتنوع درکاالهای سرمايه ای جديد درافزايش موجودی 

سرمايه وهمچنين رشداقتصادی کمک می کند.
لوين وزرووس)1998(معتقدند که يکی ازمهم ترين عوامل مؤثر برتوسعه بازار سرمايه رشد 
اقتصادی است که باتکامل روند آن نياز به نهادهای مالی بيش تر می شود.اين رشد تقاضا منجر به 
ايجاد نهادهای مالی جديد وپيچيده شده تابتواند پاسخگوی نياز جامعه باشد.رشد اقتصادی عالوه 
براينکه ازطريق قيمت هابرعرضه وتقاضای بازار اثر می گذارد)طبق نظريه راسل(می تواند سطح 
اطمينان بازار را نيز افزايش دهدواز اين طريق زمينه های رشد تقاضای داخلی وبين الملی رافراهم 
می آورد. لوين متوجه شد که رشد اقتصادی به تنهای پاسخگوی تمام بخش های بازارنيست وعامل 
ديگری به نام سياست های مالی واقتصادی نيز بربازاراثرگذار است.وی دريافت که آزادسازی 

1-Hermes &lens ink
2-Kose & et al
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بازارورفع محدوديت های سرمايه گذاری می تواند نقدينگی وارزش بازار را افزايش دهد همزمان با 
آزادسازی مالی، خصوصی سازی درکشورهای درحال توسعه صورت گرفت وازاين طريق عرضه 

عمومی اوليه ،منجربه رشد بازارسرمايه شد)وفایی1378(.

تعاریف ومبانی نظری  مرتبط بافضای کسب وکارورشد اقتصادی
1 - مبانی نظری

نقطه آغازمباحث اقتصاد آزاد وبخش خصوصی رامی توان باانتشار کتاب ثروت ملل آدام اسميت 
هايی که درآن ضرورت دخالت دولت  باظهورنظريه  بااين وجود  دانست  دردهه 1770همراه 
دربازارها راامری اجتناب ناپذير می دانستند،تصدی گری های دولت ها به مرورزمان افزايش يافت 
که مهم ترين پيامد آن بروز نشانه هايی ازناکارآمدی دولت درفعاليت های اقتصادی بود)صادقی 
وهمکاران 1391 ص 212(.اين موضوع خود زمينه ايجاد نظريه ها وتئوری های اقتصادی که 
مبنای ترکيب بهينه دولت وبازار بودند رافراهم نمود.براين اساس کشورهای جهان ازدهه 80برای 
دستيابی به اقتصاد غير دولتی به خصوصی سازی روی آوردند.بااين وجود ازاوايل دهه 90 ،نظريه 
پردازان وسياست گذاران اقتصادی بربهبود فضای کسب وکارتأکيد نمودند که اين تغير در پارادايم 
سياست گذاری رامی توان محصول تحوالت اقتصادی جوامع وطرح نظريه ها جديد اقتصادی 
دانست)ميدری وقودجانی 1378 ص 14(.دراين ميان نظريه ها جديد انقالب بزرگی رادرکشورهای 

توسعه نيافته ايجاد کرد.
2  -تعاریف ومفاهیم شاخص سهولت  فضای کسب وکار

دريک بيان ساده وصريح می توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی ازمقتضيات رشد اقتصادی 
هرکشور درگرو فضای کسب وکار مناسب دران کشور است، فضای کسب وکارسرمايه گذاری 
رامی توان ازحوزه های استراتژيک توسعه صنعتی درکشورميزبان تلقی کرد،که عمدتاناشی 
ازعواملی چون بهـره وری واشتغال نيـروی کار، سرمايه گذاری وآزادی های اقتصادی توليد 
کنندگان وظرفيت های توليدی است. ازسوی ديگررشدوتوسعه اقتصادی برپايه رقابت پذيری 
کشورها استوار است و سالمت محيط کسب وکارازعوامل مؤثربررقابت پذيری کشورهادرعرصه 
اقتصادجهانی است.برای رشد وتوسعه اقتصادی بايد شرايط مورد نياز اين کار نيز مهيا باشد.شرايط 
مورد نياز برای رشد وتوسعه رامی توان به فضای »کسب وکار«تعبير کرد. فضای کسب وکارمتغيرهای 
مؤثربرکسب وکار بنگاه های اقتصادی است که خارج ازتسلط وقدرت بنگاه ها است اما برنتيجه تالش 
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آن ها تأثير می گذارد.
برای بررسی ومقايسه جايگاه کشورهادرفضای کسب وکار عمومًا شاخص سهولت فضای کسب 
وکارکه توسط گروه بانک جهانی تهيه می شود مورد استفاده قرار می گيرد، شاخص مذکورنشان دهنده 
وضعيت قوانين ومقررات حاکم برفضای کسب کارهرکشوردرمقايسه باسايرکشورها است. باتوجه 
به ماهيت شاخص های پيش گفته که به صورت امتيازورتبه بوده وضعيت هرکشوردرمقايسه 
باسايرکشورهاموردارزيابی قرارمی گيرد.پروژه بررسی سهولت فضای کسب وکار درکشورهای 
جهان ،درسال2004 دربانک جهانی کليد خورد.مؤسسه مالی بين المللی)IFC (1به عنوان مجری 
اين پروژه نقش بازوی توسعه بخش خصوصی رابرای بانک جهانی ايفا می کند وبه دليل اعتبار 
بااليی که آمارهای اعالم شده توسط اين مؤسسه برای سـرمايه گذاران دارد،کسب جايگاه مناسـب در 
رتبه بندی های اين مؤسسه، از اهميت راهبردی و فوق العاده ای برخودار است ضمن اينکه اين رتبه بندی ها 
و آمارهای اعالم شده از سوی اين مؤسسه ،برای سرمايه گذاران خارجی راهنمای مطمئن برای انتخاب 

کشور ميزبان تلقی می شود.
ايجاد اصالحات به بنگاه ها اجازه می دهد تا سريع تر رشد نمايند و مشاغل بيش تری را ايجاد کنند 
که تعداد بيش تری از اين شغل ها در بخش رسمی اقتصاد ايجاد خواهد شد زيرا فوايد رسمی بودن 
)مانند استفاده از اعتبارات و خدمات عمومی بهتر(بر هزينه های رسمی بودن )مانند ماليات ها(برتری 
و ترجيح دارد. بزرگ شدن بخش رسمی به اين معنی است که کارگران بيش تری از حمايت های 
مستمری بازنشستگی، مقررات ايمنی کارومزايای سالمت برخوردار می گردند. همچنين باعث افزايش 
درآمدهای مالياتی دولت می شود که با انتقال بيش تر شرکت ها به بخش رسمی دولت ها مـی تواننـد 
بار مالياتـی شرکت ها را کاهش دهنـد که خود،  انگيـزه مضاعفـی را برای کسب کار در بخش توليد 
مـی دهد. زنان که سه چهارم بخش غير رسمی را تشکيل می دهند و جوانانی که به دنبال پيدا کردن 
نخسـتـيـن شغل خـود هستننـد اصلـی تـرين گـروه های هستنـد که از اين اصالحات نفـع مـی بـرند. 
رتبـه بندی آسان سازی انجام کسب وکار ،تمام مسائل را عنوان نمی کند. اين شاخص مواردی مانند 
نزديکی به بازارهای بزرگ، کيفيت خدمات زير بنايی)به غير از خدمات تجارت بين مرزی(امنيت 
اموال از دزدی و چپاول، اوضاع اقتصاد کالن يا قدرت نهادها رادر نظر نمی گيرند که اين از معايب اين 

شاخـص می باشد که خود تدوين کنندگان آن هم برآن واقفند. 
3  -شاخص های فضای کسب وکار

ـ شروع کسب وکار)فرايند ثبت شرکت( 1
1-International Finance corporation
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ـ اخذمجوزها)تمامی فرايندهای الزم الرعايه ازاخذمجوز تا تأسيس وراه اندازی يک کارگاه راشامل  2
می شود(

ـ استخدام واخراج نيروی کار 3
ـ ثبت مالکيت)فرايند الزم جهت ثبت دردفتراسنادرسمی می باشد( 4

5ـاخذ اعتبار
ـ حمايت ازسرمايه گذاران)سهامداران( 6

ـ پرداخت ماليات  7
ـ تجارت برون مرزی 8

ـ الزام آوربودن قراردادها 9
ـ خاتمه يک فعاليت 10

1-3:تأسیس وراه اندازی یک فعالیت)فرایند ثبت شرکت(
اين شاخص مجموعه فرايندی راکه يک کارآفرين به منظورتأسيس يک شرکت تا بهره برداری 
رسمی ازيک فعاليت تجاری، خدماتی و ياصنعتی انجام می دهد، ارزيابی می کند.دراين شاخص 
چالش های مربوط به آغاز يک فعاليت جديـد)منظـور فرايند ثبت شرکت اسـت (که درنظر گرفته 

می شوند عبارتند از:
الف – تعداد مراحلی که الزم است يک کارآفرين برای آغاز يک فعاليت طی نمايد

ب – متوسط زمان الزم برای انجام فرايند)روز تقويمی (
ج- هزينه مورد نياز)درصد درآمد سرانه ناخالص ملی (

د- حداقل سرمايه مورد نياز برای آغاز فعاليت)درصد درآمد سرانه ناخالص ملی(

مفروضات درمورد شرکت:

بامسئوليت محدود است، دربزرگ ترين شهر تجاری واقع است، دارای مالکيت  • شرکت 
صددرصد داخلی )بومی(، دارای پنج مالک بوده وهيچ يک از آن ها شخصيت حقوقی نيستند، اين 
شرکت سرمايه ای اوليه معادل 10 برابر درآمد سرانه دارد، يک ماه پس ازشروع فعاليت دست کم 
10 وحداکثر 50 کارمند بامليت همان کشور استخدام می نمايد، دارای گردش مالی حداقل 100 

برابردرآمد سرانه است.
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جدول  1 -وضعيت شاخص فرايند ثبت شرکت درکشورهای منطقه در2011
ارمنستان مالزی سنگاپور قزاقستان مصر ترکیه عربستان ایران شروع کسب وکار

5 9 3 6 6 6 9 9
مراحل

14 17 6 19 7 6 21 29
مدت زمان

3.1 17.5 2 1 10.7 10.7 7.3 7.1
هزینه)درصددرآمد

سرانه(

0 0 0 0 0 9.9 0 2.1
حداقل سرمایه برای 

شروع کار

Doing Business world Bank group 2011:مأخذ

3 -اخذ مجوزها)فرایند اخذ گواهی تأسیس وراه اندازی کارگاه (
پس ازآنکه يک کارآفرين کسب وکار جديد را به ثبت رسانيد، موظف است مقرراتی رابه منظور 
عملياتی نمودن فعاليت، مراعات و طی نمايد. برای بررسی اين فرايند گزارش های Doing Busin تنها 
بررسی فرايندهای عمليات بخش ساختمان اعم ازاخذ مجوزها وپروانه ها ی الزم، تکميل فرم ها، 
رعايت دستورالعمل های بازرسی،مقررات مربوط به انشعابات آب وبرق وگازو....مبتنی است.اين 
شاخص ميزان سهولت يا سختی تعامل بامراجع قانونی صادرکننده مجوزهای ساخت يک انباربرای 

مصارف صنعتی را بررسی می کند،هدف نهايی:
الف  - محاسبه تعداد مراحل قانونی. 

ب- زمان)برحسب روزهای تقويمی(.
ج-هزينه اتمام هرمرحله)به صورت درصدی ازدرامد سرانه(درشرايط واقعی ومتعارف برای فعاالن 

اقتصادی .
مفروضاتی درمورد شرکت سازنده :

شرکت بامسئوليت محدود می باشد،دربزرگ ترين شهر تجاری آن کشور فعاليت می کند،بامالکيت 
خصوصی وصددرصد داخلی )بومی(است،دارای 5مالک است که هيچ يک ازآن ها شخصيت حقوقی 
نيستند، دارای يک تيم کاری 60نفره )کارگران،کارمندان(که همه آن ها اتباع ان کشورهستند،اين گروه 
کاری تجربه ومهارت فنی الزم برای اخذ پروانه ساختمانی وديگر گواهی ها رادارا می باشند،دارای 
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دست کم يک کارمند بامجوز رسمی معماری است،تمام ماليات ها وهمچنين بيمه های محاسبه شده 
مرتبط بافعاليت های عمومی خود)برای مثال بيمه حوادث برای کارگران وهمچنين بيمه مسئوليت 

شخص ثالث(راپرداخت کرده است،مالک زمينی است که قرار است انباردر آنجا ساخته شود.
مفروضاتی درمورد ساخت انبار وخطوط آب ،برق وتلفن:

دارای دو طبقه،هردو باالتر از سطح زمين،بامساحت کل 1300 مترمربع وارتفاع هرطبقه نيز 3متراست 
دارای دسترسی به جاده وواقع درپيرامون بزرگ ترين شهر تجاری کشور)اما همچنان درمحدوده 
رسمی شهر(است.درمناطق ويژه اقتصادی ياصنعتی نيز واقع نشده، انبار نيازمند يک انشعاب برق سه فاز 
140 کيلو وات آمپر است، انبار نيازمند حداکثر 1325 ليتر آب درروز است وانباردارای خط تلفن ثابت 

می باشد.
جدول 2 - وضعیت شاخص اخذ گواهی تأسیس کارگاه درکشورهای منطقه 2011

ارمنستان مالزی سنگاپور قزاقستان مصر ترکیه عربستان ایران اخذ مجوز

6 5 4 6 7 5 4 16 مراحل

242 46 93 88 87 75 61 320
زمان)روز 
تقویمی(

278.9 64.7 1.9 111.3 509.6 714.3 21.5 262.3
هزینه
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3-3: شاخص استخدام نیروی کار

مشکالت وسختی هايی که کارفرمايان دراستخدام ويا اخراج کارگران با آن مواجه اند دراين شاخص 
مستتر است.دامنه هر شاخص ارقام ازصفر تاصد است.رقم باالتر مبين سختی وغير منعطف تر بودن مقررات 
است. شاخص های استخدام نيروی کار براساس پاسخ هايی که به پرسش های مطرح شده درفرم های 
پرسشنامه داده شده است تهيه می شود.سؤاالت مورد نظر برپايه بررسی ميزان آزادی عمل کارگر 
وکارفرما درتنظيم قرارداد،ميزان ساعت کار،کاردر ايام تعطيل وکار شبانه،نحوه استخدام واخراج نيروی 
کار، هزينه های استخدام واخراج نيروی کار برای کارفرما وسؤاالتی ازاين قبيل تنظيم گرديده است.
ناگفته نماند که به منظور ايجاد همسانی ميان شرايط درکشورهای مختلف برخی مفروضات درقبال 
نيروی کاردرنظرگرفته شده است.ازجمله اين مفروضات می توان به واقع شدن شرکت درشهر پر 
جمعيت،کارگر مرد،تمام وقت و با بيست سال سابقه کاری باشد، عضواتحاديه کارگران نمی باشد مگر 
آنکه عضويت دراتحاديه اجباری باشد شرکت بامسئوليت محدود وتمامًا بامالکيت داخلی است.الزم به 
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توضيح است اعمال محدوديت برکار شبانه،کاردر ايام تعطيل، درجريان قرار گرفتن يک نهاد ثالث به 
هنگام اخراج نيروی کار نکات منفی تلقی شده وبرای محاسبه شاخص امتياز منفی منظور می شود. 
برای محاسبه شاخص استخدام کارگران دو زير شاخص کلی معرفی کرده اند که عبارت است از:

الف – شاخص انعطاف ناپذيری اشتغال
ب- هزينه های اخراج

شاخص انعطاف ناپذيری اشتغال بامحاسبه سه شاخص فرعی زيربه دست می آيد:
• شاخص دشواری استخدام

• شاخص انعطاف ناپذيری ساعات کار
• شاخص دشواری اخراج

هزينه های اخراج شامل هزينه های زير برمبنای دستمزد هفتگی می باشد.
• هزينه الزامات اعالم قبلی برای اخراج کارگر

• حق سنوات 
• جرايم متعلقه 

جدول 3 -شاخص استخدام نیروی کار درکشورهای منطقه درسال 2011
سنگاپور قزاقستان مصر ترکیه  عربستان ایران استخدام نیروی کار

- رتبه 

14 21 36 35 30 40
شاخص چسبندگی 

استخدام 

15 24 27 24 25 23
هزینه های غیردستمزدی 

نیروی کار

18 24 58 32 40 91
هزینه های اخراج)هفته 

دستمزد(
   Doing Business World Bank group :مأخذ 

4-3: شاخص ثبت وانتقال مالکیت
شاخص سهولت ثبت حقوق مالکيت شامل تعداد مراحل،زمان الزم وهزينه های مرتبط باثبت مالکيت 
است.دراين شاخص، فرايند کامل خريد يک زمين، ساختمان وانتقال حق مالکيت آن ازيک فرد به فرد 
ديگر ثبت می شود.اين انتقال بايد به گونه ای باشدکه خريدار بتواند از اين اموال برای توسعه تجارت 

خود به عنوان وثيقه جهت اخذ تسهيالت ويافروش آن استفاده نمايد.
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جدول 4 - وضعیت شاخص ثبت وانتقال مالکیت درکشورهای منطقه درسال 2011
ارمنستان مالزی سنگاپور قزاقستان مصر ترکیه عربستان ایران شاخص ثبت مالکیت

3 5 2 4 7 6 5 9 مراحل

7 48 1 40 72 6 8 36 مدت زمان

0.3 3.2 0.1 0.1 0.8 3 10.5
هزینه)درصدی ازارزش 

ملک(
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 5-3: شاخص اخذ اعتبار
اين شاخص وضعيت ثبت،به اشتراک گذاری ومبادله اطالعات اعتباری وحقوق قانونی تسهيالت 
گيرندگان وتسهيالت دهندگان رانشان می دهد.اين مولفه شامل دو مجموعه شاخص فرعی »حقوق 

قانونی«وشاخص«اطالعات اعتباری«به شرح ذيل است.
الف – حقوق قانونی وام گيرندگان ووام دهندگان 

اين شاخص درجه حمايت قوانين وثيقه و ورشکستگی ازحقوق وام گيرندگان ووام دهندگان وآثار 
آن درتسهيل وام دهی را اندازه گيری می کند.درمحاسبه اين شاخص مجموعا10ً ويژگی مورد بررسی 
قرار می گيردکه ازاين ميان 7ويژگی ناظر برقانون وثايق و 3قانون مرتبط باقانون ورشکستگی است.به 
هر يک از اين ويژگی ها امتياز يک تعلق می گيرد بنابراين دامنه اين شاخص ازصفر تا 10 است وامتياز 

باالتر به مفهوم آن است که قوانين جهت ارايه تسهيالت به نحو بهتری  طراحی شده اند.
ب – شاخص اطالعات اعتباری

ثبت،به اشتراک گذاری ومبادله اعتباری افراد)حقيقی وحقوقی(وميزان دسترسی وکيفيت اطالع 
بخش های عمومی وخصوصی ازوام ها رانشان می دهد.اين شاخص بين صفر تا 6 بوده وارقام باالتر 

مبين دسترسی بهتر بخش های عمومی وخصوصی به اطالعات اعتباری می باشد.
جدول5  -وضعیت شاخص اخذ اعتباردرکشورهای منطقه درسال 2011

مالزی ارمنستان سنگاپور قزاقستان مصر ترکیه عربستان ایران شاخص اخذاعتبار

10 6 10 3 3 4 5 4 شاخص حقوق قانونی

6 5 9 5 6 5 6 5 شاخص حقوققانونی

62 16.9 0 2.9 18.3 25.5 شاخص حقوققانونی

100 38.3 78 29.9 10.3 42.2 18 31.9 شاخص حقوققانونی

Doing Business world Bank group  :مأخذ    
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 6-3: شاخص حمایت از سرمایه گذاران 
تمرکز اين شاخص برمعامالتی است که درآن ها منافع مديران بامنافع شرکت درتعارض است وبه 
عبارت ديگر منافع مديران بامنافع سهامداران شرکت درتعارض باشد.حال اين پرسش مطرح است 
که تحت اين شرايط سهامداران جزء تاچه حد قادرند دربرابر چنين معامالتی که صرفًامطابق منافع 

مديران صورت گرفته است از حقوق خود دفاع نمايند.
جدول -6 وضعیت شاخص های حمایت از سرمایه گذاری درکشورهای منطقه درسال 2011

ارمنستان مالزی سنگاپور قزاقستان مصر ترکیه  عربستان ایران شاخص حمایت ازسرمایه 
گذاری

5 10 10 8 8 9 9 7 شاخص افشاء

2 9 9 1 3 4 8 4 شاخص مسئولیت مدیر

8 7 9 9 5 4 4 0
شاخص سهولت دادخواست 

سهامداران

5 8.7 10 6 5.3 5.7 7 3.7
شاخص حمایت 

ازسهامداران
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    7-3: شاخص پرداخت مالیات 
اين شاخص مبين آن است که يک شرکت چه مقاديری راتحت عنوان ماليات دريک سال مالی 
می بايست بپردازد.معيارهای مزبورشامل تعداد پرداخت هايی است که يک کارفرما می بايست 
تحت عنوان ماليات داشته باشد.ساعت صرف شده برای انجام امور مالياتی ودرصدی ازسود که 
تحت عنوان ماليات پرداخته می شود.اين شاخص تمام انواع ماليات وپرداخت های اجباری به 
دولت وصندوق بازنشستگی که در حساب های شرکت منعکس می شودوبردرآمدهای اظهار شده 
موثر است رامحاسبه می کند ماليات برارزش افزوده درحساب ها منعکس نمی شود ولی مراحلی 

رابرشرکت تحميل می کند.
جدول 7 - وضعیت شاخص پرداخت مالیات درکشورهای منطقه درسال 2011

ارمنستان مالزی سنگاپور قزاقستان مصر ترکیه عربستان ایران
شاخص پرداخت 

مالیات

50 12 3 7 29 15 14 20 تعداد پرداخت

581 145 50 271 433 223 79 344 زمان)ساعت(

38.6 33.7 20 28.6 42.6 44.5 14.5 44.1
کل نرخ مالیات 

)درصدازسود(

   Doing Business world Bank group 2011 :مأخذ



87بررسی میزان تأثیر عوامل سازمانی و مدیریتی در بروز رفتار کاری انحرافی

8-3: شاخص تجارت برون مرزی
شاخص تجارت برون مرزی، ميزان سهولت انجام تجارت خارجی توسط کشورها رابه نمايش می گذارد.
اين شاخص کليه مراحل الزامی برای صادرات وواردات رابررسی می کند وبرای مقايسه ميان کشورها 
واردات وصادرات محموله مشخصی، ازطريق حمل ونقل دريايی راگردآوری می کند.کليه مراحل 
اداری واردات وصادرات کاال)ازتوافق پيمانکارگرفته تاحمل کاال(ونيز زمان وهزينه انجام امور،ثبت 
وضبط می شود.عالوه برآن برای تصفيه حساب کاالی مبادله شده بين مرزها ثبت وضبط می شود. 
برای اينکه مقايسه اين شاخص ميان کشورها قابل قبول باشد، فرايند کاالی صادراتی و وارداتی را 

تعريف کرده اند.
• کاالهای صادراتی:مراحل ازبسته بندی کاالدرکارخانه تاخروج ازبندرراشامل می شود.

• کاالهای وارداتـی:مـراحل ازپهلـو گرفتن کشتـی دربنـدر تا تحـويل کاال به انبار کارخانه رادر 
بر مـی گيرد.

جدول  8- وضعیت شاخص تجارت برون مرزی درکشورهای منطقه درسال 2011  

ارمنستان مالزی سنگاپور قزاقستان مصر ترکیه عربستان ایران تجارت برون مرزی

5 5 4 9 8 7 5 7 تعداداسناد برای 
صادرات

13 13 5 76 12 13 13 25 زمان برای صادرات

1.665 450 456 3.005 13 990 765 1090 هزینه صادرات)دالر\
کانتینر(

8 6 4 12 9 7 5 8 اسنادبرای واردات

18 10 4 12 13 14 17 32 زمان برای واردات

2.04 450 439 3.29 755 1.563 936 1735 هزینه واردات)دالر\
کانتینر(

Doing Business world Bank group 2011 :مأخذ
9-3:شاخص الزام آوربودن قراردادها

اين شاخص مبين ميزان کارايی قراردادها درهنگام بروز دعاوی حقوقی ميان افراد می باشد. دراين 
شاخص کارآيی التزام به قراردادها قابل ردگيری است آنچه مسلم است يک نظام دادرسی وحل 
اختالف کارا به صاحبان کسب وکار اين اطمينان رامی دهد که دامنه تعامل خودراگسترش داده 
وبه مشتريان وتأمين کنندگان مالی جديد روی آورند. قطعًاتحت چنين شرايطی ضمن کاهش 
هزينه های معامالتی، برای بنگاه ها امکان توسعه فعاليت وتغير فضا ازجو عدم اطمينان به فضای 
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اعتمادوهمکاری فراهم می شود. دراين شاخص، زمان هزينه وتعداد مراحل مورد نياز از زمان 
تدوين شکايت تاصدور و اجرای رای صادره را مورد بررسی قرارمی دهد. اطالت اين شاخص 
ازطريق بررسی قوانين آيين دادرسی مدنی وديگر قوانين مربوط به آيين رسيدگی دردادگاه ها 
وپرسشنامه هايی که توسط حقوق دانان محلی متخصص دراين زمينه تکميل شده،گردآوری 

شده است.
جدول 9 - وضعیت شاخص الزام آوربودن قراردادهادرکشورهای منطقه درسال 2011

ارمنستان مالزی  سنگاپور قزاقستان مصر ترکیه عربستان ایران الزام آوربودن 
قراردادها

285 585 90 390 100 420 635 505 مدت زمان

19 27.5 15.2 22 26 27.9 27.5 17
هزینه )درصدی 

ازارزش مورد دعوا(

49 30 14 37 42 36 43 39 تعدادفرایند

      Doing Business world Bank group 2011 :مأخذ
10-3: شاخص ختم وانحالل یک فعالیت

شاخص پايان کسب وکار،به بررسی يک شرکت داخلی می پردازد که پس ازاعالم ورشکستگی، 
برای طی فرايند قانونی وتسويه بدهی های معوقه ودرنهايت تعطيلی شرکت می بايست ، هزينه ها 
راپرداخت کند.شرکت مذکوردارای بستانکارانی است که به منظور وصول مطالبات معوق خود، 

بايدمتحمل خسارت ناشی ازطوالنی شدن زمان تسويه شوند.
اين شاخص نحوه دسترسی سريع تربستانکاران به مطالبات خود ازشرکت ورشکسته رابررسی 
می کند. همچنين اين شاخص معرف سه مؤلفه زمان وهزينه الزم برای اعالم ورشکستگی ونرخ 

بازستانی است .
زمان: مدت زمان مورد نيازبرای تسويه کامل بدهی ها ومطالبات شرکت ورشکسته وخاتمه فرايند، 

زمان براساس روزهای تقويمی محاسبه می شود.
هزينه:عبارت است هزينه دادخواهی وساير هزينه های قابل پرداخت که به صورت درصدی 

ازارزش دارايی ثبت می گردد.
نرخ بازستانی:درصدی ازمطالبات است که توسط بستانکاران شرکت ورشکسته قابل وصول است.
شاخص مذبورميزان ضعف قانون ورشکستگی وتنگناهای اداری مربوط به فرايندورشکستگی رابه 
نمايش می گذارد.درواقع وجود يک سيستم سالم اعالم ورشکستگی ،اين امکان رافراهم می نمايدکه 
بنگاه های که امکان احياونجات رادارند،ازمابقی که الزم است به فعاليت خود خاتمه دهند،متمايز شوند.
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تجربه بحران های اقتصادی بازارهای نوظهوردردهه1990 اين آموزه ارزشمند را به دنبال داشت که يک 
سامانه اعالم ورشکستگی موفق تاچه اندازه می تواند مفيد باشد.قوانين اعالم ورشکستگی ناکارا،به 
فضای سرمايه گذاری لطمه می زنند.درچنين فضايی ريسک وهزينه مطالبات معوق نظام بانکی 
به جهت اطاله دادرسی افزايش می يابد.اعالم ورشکستگی دريک فرايند غير کارا باعث می شود 
سرمايه انسانی ودارايی های کسب وکارهای که امکان احياءندارند،برای سال ها بالتکليف بوده 

وامکان تخصيص مجددويااستفاده درمصارف کارآمدترازآن هاسلب شود.
جدول 10 - وضعیت شاخص های ختم وانحالل یک درکشورهای منطقه درسال2011

ارمنستان مالزی سنگاپور قزاقستان مصر ترکیه عربستان ایران
شاخص خاتمه 

یک فعالیت

1.9 2.3 0.8 1.5 4.2 3.3 2.8 4.5
زمان

4 15 1 15 22 15 22 9
هزینه

40.6 39.8 81.2 43.3 17.4 21.1 28.4 23.1
نرخ بازستانی

  Doing Business world Bank group2011 :مأخذ
پيشينه  تحقيق:

اقتصادی  ثبات  به  نياز  تنها  فعاليت  برای  اقتصادی  بنگاه های  بودکه  اين  بر  درگذشته تصور 
دارند،اماازدهه 1990 ميالدی اهميت فضای کسب وکاردرادبيات اقتصادی مطرح شد وازسال 2004 
بانک جهانی اقدام به انتشارفضای کسب کارکشورهانمود،اين تالش دردولتمران بيش ترکشورها 
به وجود آمد که فضای کسب وکارکشورهارابرای سرمايه گذاری مساعد سازند.پژوهش های 
صورت گرفته دراين موضوع رامی توان به سه دسته تقسيم کرد.دسته اول پژوهش های که به بررسی 
تأثيرمقررات براقتصادمی پردازند.دسته دوم پژوهش هايی است که به بررسی سرمايه گذاری خارجی 
)fdi(بررشداقتصادی می پردازند ودرنهايت پژوهش هايی که به تأثير همزمان سرمايه گذاری خارجی 

ومتغيرديگربررشداقتصادی رابررسی می کند.
ازپژوهش های دسته اول به مقاله ای که توسط نورمن لويزا 1 )2005(به همراه ماريااويدا  ولويس 
سرون2 انجام شده است.اين پژوهش تحت عنوان »بررسی تأثيرمقررات بررشداقتصادی وبخش 
غيررسمی«نهايتًا به اين نتيجه رسيدندکه مقررات زياد بخصوص دربازار کاروتوليد منجربه کاهش 

1-Norman.loazy
2-Ana mariaovieda .luisserven
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رشداقتصادی وتحريک بخش غيررسمی می شود. استل وهمکاران1   )2006( درمطالعه اثرقوانين 
ومقررات برروی کارآفرينان نوپا وجوان رابطه بين مقررات وکارآفرينی راباتخمين مدل اقتصادسنجی 
برای 39 کشورمورد بررسی قرارداده اند .آن ها دريافتند که کمبود سرمايه مورد نياز جهت شروع 
يک کسب وکار،کاهش نرخ کارآفرينی درکشورها رابه دنبال دارد.جمال ابراهيم حيدر2 )2012(
اقتصادی«در172  فضای کسب وکاربررشد  »تأثيراصالحات شاخص  باعنوان  درپژوهش خود 
کشوربه اين نتيجه دست يافتند که متوسط اصالحات درقوانين )شاخص های کسب وکار(باعث 

افزايش15%دررشدGNP  می شود.
دريمير وپرچت3  )2010( درتحقيقی تحت عنوان »چگونگی ايجاد کسب وکار وشاخص های 
فضای کسب وکار :فضای سرمايه گذاری درهنگام وجود کنترل دربنگاها« سه شاخص گرفتن 
زمان اجازه عملياتی، زمان ايجاد وساخت عمليات و زمان واردات کاال را ارزيابی نموده وبه 
مقايسه جوسرمايه گذاری در بيش از100 کشورجهان پرداخته آنان نشان دادند که درفضای کسب 
وکارزمان عامل مهم وتأثيرگذاراست که اين موضوع تحت تأثير اصالحات سياستی صورت گرفته 

درهرکشوراست. 
نيسترام 4)2010(  درمطالعه ای با عنوان قوانين ومقررات کسب وکار ونوار قرمز دراقتصادکارآفرينان 
به بحث متقابل بين قوانين ومقررات کسب وکار وفعاليت های کارآفرينی پرداخته است.وی دربخش 
تجربی بااستفاده ازروش داده های تابلويی دردوره زمانی 2002-1972 بااستفاده از داده های 23 کشور 
)OECD( به شرح وبسط درروابط بين کارآفرينی وکارايی قوانين ومقررات کسب وکارپرداخته است 

نتايج نشان دهنده روابط مثبت بين کارآفرينی وکارايی قوانين ومقررات کسب وکار است.
درايران نيزپژوهش هايی درمورد تأثيرمقررات بررشد اقتصادی صورت گرفته است، درتحقيق 
مرتضی سامتی و همکاران)1385( در مقاله خود با عنوان »تأثير ازادی اقتصادی بر درآمد سرانه و رشد 
اقتصادی)بارهيافت panel data(«به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر درآمد سرانه پرداخته و با استفاده 
از دو مدل که از ترکيب مدل های کارلسون5  و الند استروم 6 و مدل داده های تلفيقی پويای وينهلد7  
به دست آمده اند به بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال های 1980-2003 در 87 
1-Stel et al
2-Jamal Ibrahim haidr
3-Dreamier &Pritchett
4-Nystrom
5-Carlsson
6-Lundstrom
7-Weinhold
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کشور پرداخته است.نتايج حاکی از اثر مثبت آزادی اقتصادی بر سطح درآمد سرانه و رشد اقتصادی 
کل نمونه است از بين اجزای آزادی اقتصادی، استقالل قضايی و امنيت حقوق مالکيت، پول سالم 
و ضوابط  و قوانين مربوط به بازار کار، اعتبار و کسب و کار بيش ترين اثر را بر درآمد سرانه دارند.
در مقاله سيد علی اکبر رزمی و همکاران)1388(با عنوان«تأثير آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با 
رويکرد مکتب نهاد گرا،بررسی عّلی«نيز به تأثير مثبت آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی تأکيد شده 
است.سيدوحيداحمدی)1378( درمقاله خود تحت عنوان«بررسی مقايسه ای مقررات فضای کسب 
وکاروتأثيرآن برجذب سرمايه های خارجی درايران وکشورهای منتخب »نتايج نشان می دهد،ايران 
نيازمندتالش بيش تری برای دستيابی به اهداف خودولزوم اصالح وساده سازی قوانين ومقررات 
فضای کسب وکارجهت جذب سرمايه گذاری خارجی و رسيدن به رشد وتوسعه اقتصادی است. 
سعيد دايی کريم زاده،صابرمعتقد)1392(درمقاله خود باعنوان تأثيرپذيری توسعه مالی و رشد 
اقتصادی ازتسهيل تجاری وبهبود فضای کسب وکار با استفاده ازروش پنل ديتا برای کشورهای 
منتخب عضو کنفرانس اسالمی دربازه زمانی 2011-2000 به اين نتايج دست يافتند که بهبود فضای 
کسب وکاروتسهيل تجاری بررشد اقتصادی تأثير مثبت دارد،همچنين تسهيل تجاری تأثير مثبت 

ومعنی داری بر توسعه مالی دارد.
مکيان وهمکاران )1392(درپژوهش خود باعنوان »فضای کسب وکارراهبرد رشد«اولويت های 
بهبود شاخص های فضای کسب وکاررادردومنطقه کشورهای عضوسازمان توسعه وهمکاری های 
اقتصادی وکشورهای منتخب منا بررسی ومقايسه نموداند،باتوجه به نتايج به دست آمده وهمچنين 
اسالمی  کشورهای  است  وکاردرمنطقه)OECD(الزم  کسب  فضای  نسبتًامطلوب  وضعيت 
منطقه منابرای بهبود درفضای فضای کسب وکاروشاخص های تجارت برون مرزی واخذ اعتبار 

رادرسياست گذاری های اقتصادی خود مورد توجه قرار دهند.
دسته دوم پژوهش ها که به بررسی تأثير سرمايه گذاری مستقيم خارجی)FDI (بر رشد اقتصادی 
می پردازد، اسحاق تانسن1 )2003(در مقاله ای با عنوان«آياFDI ، رشد اقتصادی کشورهای کم تر 
توسعه يافته را شتاب می دهد؟« به اين نتيجه رسيد که FDI بر رشد اقتصادی کشورهای در حال 
توسعه اثر مثبت می گذارد ولی بر کشورهای کم تر توسعه يافته به نتيجه روشنی دست نيافت.
ازجمله می توان به تحقيقات کالنسز )1993( بارزنتين،موريس وديگران)1999(،سالتروفورد)2001(
سيداقازاده)1378(درکشورهای صادرکننده نفت اشاره کرد،قابل تأمل است که درتمامی تحقيقات 
اشاره برروابط مثبت سرمايه گذاری مستقيم خارجی بررشد اقتصادی داشته اند وازبين جريانات مختلف 
1-Townsend Isaac
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سرمايه گذاری خارجی،سرمايه گذاری مستقيم خارجی نقش اثرگذارترين متغيررابررشداقتصادی 
کشورهادرصحنه اقتصادی بازی می کند وبه لحاظ ماهيت وانگيزه های ايجادکننده ان از افق 
روشن تر و باثبات تری جهت استفاده ازبرنامه ريزی های اقتصادی که هدف رشدرا مدنظردارند 
برخورداراست.سيدصفدرحسينی )1385(بابررسی »تاثيرسرمايه گذاری مستقيم خارجی بررشد 
اقتصادی ايران«نشان داد که سرمايه گذاری مستقيم خارجی اثرمثبتی بررشد اقتصادی داردوسرمايه 
انسانی اثرآن را تقويت می کند.کريم آذربايجانی )1388(نيزنشان دادکه سرمايه گذاری خارجی 

تنها درکوتاه مدت بررشداثر می گذاردکه اين اثرهم منفی است.
محمدرضافرزين ،يکتااشرفی )1391(دربررسی اثرسرمايه گذاری مستقيم خارجی بررشداقتصادی 
)تلفيق روش های سيستم ديناميک واقتصاد سنجی (به اين نتيجه دست يافتند که سرمايه گذاری 

مستقيم خارجی رابطه مثبت ومعنا داری بارشداقتصادی دارد.
ازمان- ساينی وهوک الووحليم احمد)2010(درتحقيق خودباعنوان«سرمايه گذاری مستقيم 
خارجی ورشداقتصادی:شواهدجديددررابطه بانقش بازارهای مالی ،مدل رگرسيون استوانه ای به 

اين نتيجه رسيدند که سرمايه گذاری مستقيم خارجی تأثيرمثبت بررشداقتصادی دارد.
درنهايت مطالعاتی که به بررسی تأثيرمتغيرسرمايه گذاری مستقيم خارجی به همراه متغيرديگری 

بررشداقتصادی می پردازد.
نتيجه  انجام دادند.به اين  ماتياس بوس وخوزه لوييس گرويزارد1 درمطالعاتی که دردونوبت 
رسيدند،که مقررات بيش ازاندازه درکشورهای بامقررات باال،رشداقتصادی ناشی ازسرمايه گذاری 
مستقيم خارجی)fdi(رامحدود می کند.اين مطالعه نشان دادکه نتايج براساس مدل های اقتصادسنجی 

مختلفی که استفاده می شود،متفاوت است.
موسی احمد)2012(درپژوهشی باعنوان«آياسريزجريان ورودی سرمايه گذاری مستقيم خارجی 
روی رشداقتصادی مالزی مؤثراست؟ به اين نتيجه رسيد که جريان ورودی سرمايه گذاری مستقيم 
خارجی ونهاده های استفاده شده دارای اثر منفی بربهره وری کل عوامل توليد هستند. درتحقيق 
اليگوکيل وهمکاران)2011(تحت عنوان »رشدوسرمايه گذاری مستقيم خارجی ورودی:نقش 
محيط نهادی واقتصادی کالن«درکشورهای درحال توسعه باروش)OLS،GMM(نشان دادند،که 
تفاوت های دررابطه باهردوروش تخمين يعنی سيستم GMMدرمقابل روشOLS به دست آمد.
روش های تخمين وسطح توسعه کشورهاهمچنين،اهميت کنترل ظرفيت های محلی مرتبط بامحيط 
نهادی واقتصاد کالن را آشکارنمودند.بنابراين، دولت های کشورهای ميزبان بايد مجموعه ای 
1-Matthias busses and Juseluis Groizard
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ازسياست ها راتوسعه دهندکه نه تنهابرافزايش سرمايه گذاری مستقيم خارجی واردشده توجه داشته 
باشدبلکه چارچوب اقتصادی وسياسی آن هارانيزتوسعه دهد.

سيدعبدالحميدجاليی وميناصباغ پورفرد)1388(درتحقيقی باعنوان«بررسی اثرسرمايه گذاری 
مستقيم خارجی بررشد اقتصادی ازمسيربازارهای مالی«نتيجه گرفتندکه توسعه بازارهای مالی موجب 

افزايش وثبات اثرسرمايه گذاری مستقيم خارجی درايران خواهدشد.
روش تحقيق: 

1: متدولوژی تحقیق )مدل داده های تابلویی(
داده های ترکيبـی، مجموعـه ای ازداده ها است که شامل چند مقطـع ويک دوره زمانـی است .مقطـع 
می تواند بيانگرافراد،گروه ها، بنگاه ها ،کـورها و...باشد.درحالت کلی مقطـع ها رابا N  نشان می دهيم.
دوره زمانی نيز مـی تواند روز، هفته ، ماه ،سال و...باشد.طـول دوره زمانی رابرابر باT درنظـرمـی گيريم. 
داده های ترکيبی به دليل آنکه هم تغييرات زمانی وهم تغييرات درون هرمقطع را منعکس می کند،                           
می تواند اطالعات بيش تری رامنعکس  نمايد.بسياری ازنکاتی که درتحليل سری های زمانی،ناديده 
گرفتـه می شـود ياغير قابل مشاهده هستند،درتحليل داده های ترکيبـی روشن می شوند به ويژه  ناهمگنـی  
که غالبًادرسری های زمانی ازآن ها چشم پوشی می شودواصطالحًاغيرقابل مشاهده هستند.درتحليل 
دادهای ترکيبی امکان بررسی آن ها فراهم می شود.صورت کلی مدل داده های تابلويی به صورت 

زيرمی باشد:    
 

که درآن  …n1,2,3= i  نشان دهنده واحدهای مقطعی)مثالکشورها(وt=1,2,..n به زمان اشاره 
دارد.  متغيروابسته برای iامين واحد مقطعی درسال tو  نيزمتغيرمستقل غيرتصادفی 

برای iمين واحد مقطعی درسال tو جزءاخالل الگومی باشد.
2 -مدل مورد استفاده دراین تحقیق

دراين بخش با  توجه به مبانی نظری و بحث های پيشين به ارايه ومعرفی الگوی اقتصادی برای 
بررسی تأثير فضای کسب وکاروسرمايه گذاری مستقيم خارجی بررشد اقتصادی کشورهای منتخب 
دربازه زمانی 2011-2000 براساس داده های اطالعاتی بنياد هريتيج ونيزگزارش های بانک جهانی و

Doing Business  خواهيم پرداخت.مدل مورد نظر دراين پژوهش به صورت زير است.
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درالگوی باال  برداری ازمتغيرهای کنترل و  جمله خطا می باشد.درجدول زيرمتغيرهای 
بکار رفته درمدل بامنبع انتشارآن هابيان شده است.

نام متغیر تعریف منبع انتشار

Yi,tLOG تولید ناخالص داخلی به قیمت 
جاری)دالرآمریکا( WDI)2011( بانک جهانی

Fdii,tLOG خالص سرمایه گذاری خارجی WDI)2011( بانک جهانی

EDBi,t
میانگین 10شاخص مجزا با اوزان یکسان 

 Doing بااستفاده ازگزارش های
Business

 Doing
Business,بنیادهریتیج 

)wdi)

INVi,tLOG سرمایه گذاری ثابت ساالنه  به صورت 
)GNP(درصدی از

بانک جهانی )2011(
WDI

HC متوسط سال های تحصیل افراد 15سال به 
باال،منبع دادها)باروولی2010( WDI)2012( بانک جهانی

G رشد ساالنه جمعیت WDI)2012( بانک جهانی

OU کیفیت قوانین کافمن 1همکاران

IN تورم براساس شاخص قیمت مصرف کننده WDI)2012( بانک جهانی

CPI
بیانگرفسادمیان بخش دولتی 

وخصوصی،میزان رشوه بنیادهریتیج2

GOVEX
هزینه مصرفی نهایی دولت بیانگراندازه 

GDPدولت ،به صورت درصدی از WDI)2012( بانک جهانی

ficl
این شاخص معیاری برای امنیت شبکه بانکی 

بدون وجود کنترل های دولتی است بنیادهریتیج

1-www.world Bank.org/wbi/governance

2-Heritage foundation index

برآورد الگوی فوق به صورت تحليلی- استنباطی است پس ازحصول اطمينان ازبرآورد مدل به 
صورت داده های تابلويی ،مهم ترين سوال قابل طرح اين است که اثرات مقطعی به صورت اثرات 
ثابت هستند ياتصادفی؟ يکی ازرايج ترين آزمون ها برای پاسخ سوال فوق آزمون هاسمن دارای 
آماره خی دو است،که فرضيه صفرآن دال برتأييد وجود اثرات تصادفی درمدل است.باتوجه به 
نتايج آزمون هاسمن ،فرضيه صفرمبنی بروجود اثرات تصادفی درسطح خطای کم ترازيک درصد 
الگوی شماره )2( قابل رد شدن است والزم است مدل بااثرات ثابت تخمين زده شود امادردوالگوی 
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شماره )1(و )3( اثرات تصادفی تأييد می شود.نتايج تخمين مدل درجدول زيرارايه شده است.

الگوی:3الگوی:2الگوی:1
p-valuetضریبآمارهp-valuetضریبآمارهp-valuetمتغیرهاضریبآماره

عرض از مبدا0,00021.217.10.0031.5200,00028,117,1

0,0007.20.20.004.60,110,006,080,19Fdii,tLOG

0,0004.80.01--0,004,050,01EDBi,t
---0.007.40,040,004,21,13INVi,t

0,0082.70.410.004.70,880,004,20,66HC
0,0005.20.06-----G

---0.0262.20,15---CPI
--0.07-----IN
---0.004.90,02---OU
---0.006-2.7-0,03---GOVEX
-4.70.02------ficl

--0.58--0,98--0,58

--128.6--147,5--246F

هاسمن1,6--15,9--4.5--

تحليل  نتایج:
باتوجه به نتايج حاصل ازبرآورد مدل،تأثيرسهولت وآزادی فضای کسب وکاربررشد اقتصادی 
مثبت است وهرچـه اين قوانين سخت گيرانه تـر باشد وفضای کسب وکارباپيچ وخم های قانونی 
بيـش تری روبه رو باشد تأثيرمخرب تری بررشد اقتصادی می گذارد. همچنين سرمايه گذاری مستقيم 
خارجی همانند بيش ترمطالعات ديگری که دراين زمينه صورت گرفته اثرمثبتی بررشداقتصادی 
دارد. ضريب مثبت ومعنا دار اين متغير در مدل نشان می دهد که FDIيک روش مهم ومناسب برای 

افزايش ارتقاء رشد وتوسعه اقتصادی است.
ضريب مربوط به د ومتغير سرمايه فيزيکی وسرمايه انسانی مثبت ومعنا داربوده وبراساس بررسی های 
پيشين بيانگر اين است که هرچه يک کشورازسطح سرمايه گذاری باالونيروی کارسالم تروتوانمندتر 
برخوردارباشد رشداقتصادی باالتری راتجربه خواهدکرد.شاخص فساد نيزضريب مثبت ومعنا داری 
دارد وبيانگراين است که هرچه درجه  آزادی ازفساد بيش تر باشد رشداقتصادی باالتر است شاخص 
مـورد استفاده« شاخص آزادی ازفساد« بنياد هـريتيج نمره آن بين 0-100نمـره باالتـربه معنی فساد 
کـم ترونمره پايين بيانگر فساد بيش تراست، وجود فساد درساختاربخش عمومی باعث می شود 
تافرآيند انتقال وتبديل سرمايه عمومی به کاالها وخدمات عمومی مولد که درتابع توليد به عنوان 

نهاده وارد می شود باانحراف روبروشود.
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درموردشاخص تورم مباحث تئوريک وتجربی فراوان ومتفاوتی وجود دارد و نمی توان به يک 
نتيجه قطعی دراين زمينه دست يافت اما دراکثرمطالعات اين نتيجه حاصل شده است که تورم 
درسطوح باال اثرات منفی وپايداری بررشد اقتصادی دارد.کيفيت قوانين تأثيرمثبت ومعناداری 
اقتصادی دارد،بيانگرکيفيت حکمرانی دريک کشوراست هرچه دريک کشوردولت  بررشد 

پاسخگوتر،کارآمدتر وثبات سياسی بيش تری وجود داشته باشد رشداقتصادی بيش تراست.
مخارج وهزينه های  دولت بررشد اقتصادی تأثيرمنفی دارد که بانتايج مطالعات بارو)1991( 
مطابقت دارد، افزايش اين متغيربيانگر فعاليت هاوسياست های نامطلوب ورانت جويانه است که 
بررشد اقتصادی تأثيرمنفی می گذارد.ضريب متغير آزادی بازارهای مالی مثبت ومعنا دارمی باشد،که 
نشان می دهد سيستم مالی کارآمد موانع تامين مالی داخلی وخارجی راکاهش داده وباتسهيل 
دسترسی واحد های صنعتی وتوليدی به سرمايه خارجی،زمينه گسترش سرمايه گذاری ورشد اقتصادی 
بيش تررافراهم می آورد.ضريب رشدجمعيت نيزتاثيرمثبت ومعناداربررشداقتصادی داردکه بانتايج 

بيـش ترمطالعات پيشين دراين زمينه مطابقت دارد.
نتيجه گيری:

باتوجه به تأثيرمثبت سرمايه گذاری بررشد اقتصادی ومشکل کمبود منابع دراکثرکشورهای 
درحال توسعه سرمايه گذاری مستقيم خارجی می تواند به عنوان مکملی برای نهاده های مالی داخلی 
باشد وابزاری که برای رسيدن به هدف رشد اقتصادی مطرح است،همچنين سرمايه گذاری مستقيم 
خارجی به دليل مزيت های متعدد ازجمله انتقال تکنولوژی،دانش روز،ايجاد اشتغال و...ازمطلوبيت 
زيادی برخوردار است.امابرای جذب سرمايه گذاری خارجی بايد شرايط ورود سرمايه به کشورمهيا 
باشد،عوامل زيادی به عنوان مانع جذب سرمايه معرفی شده اند ازجمله آن می توان به فضای کسب 
وکار اشاره کردودرميان ساير اشکال سرمايه، سرمايه گذاری مستقيم خارجی  باپيوستن به اقتصاد 
جهانی می تواند عامل مهم وتأثير گذاری بررشد وتوسعه اقتصادی باشد،کشورهای مورد مطالعه 
ازجمله ايران می تواند بابهبود فضای کسب وکاروجذب سرمايه خارجی برمتغيرهای کليدی اشتغال 
وتوسعه تأثيرقابل توجهی داشته باشد. تأثيرمثبت سهولت وآزادی قوانين فضای کسب وکاربررشد 
کسب  فضای  های  درشاخص  ايران  ازجمله  مطالعه  مورد  کشورهای  پايين  ورتبـه  اقتصادی 
وکاردررتبـه بندی ساالنه بانک جهانی الزم است ايران، درقوانين مؤثر برفضای کسب وکار تجديد 
نظرنمايند.همانطور که درمقدمه پژوهش هم بيان شده اين تجديد نظردرقوانين بايد تأثير مشخص 
ومثبتی برهزينه وزمان سرمايه گذاران درجهت ايجاد کسب وکارجديد به وجود آورد.درمورد 
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اينکه تغييرات بايد درچه مواردی صورت پذيرد نمی توان به صورت کلی نظر داد،بلکه هرکشوری 
باتوجه به شرايط خاص آن کشور نياز به اصالح قوانين دارد.دراين ميان بانک جهانی هرساله طی 
گزارشی ازوضعيت فضای کسب وکار کشورهای جهان،ضمن معرفی کشورهای پيشرو وموفق 
دراصالح قوانين،راه کارهايی رانيز جهت سرعت بخشيدن به اصالحات قوانين درکشورهای 
جهان ارايه می کند.کشورها می توانند بااستفاده ازتجربه کشورهای پيشرو دراين زمينه وتوجه به 
پيشنهادات بانک جهانی وهمچنين کمک گرفتن ازمتخصصان اين مؤسسه به تسريع دراصالح 

قوانين کشوربپردازند،تاراه رابرای سرمايه گذاری)داخلی وخارجی (هموارسازند.

دراينجا به برخی پيشنهادات بانک جهانی درمورد اصالح قوانين اشاره می شود.
1 -کاهش زمان برای انجام مراحل مختلف وکاهش هزينه به حداقل ممکن

2 -ترکيب وساده سازی قوانين براساس شرايط روزواستفاده ازتکنولوژی روز
3 -درموردثبت شرکت باحذف مراحل اضافی واستفاده ازثبت اينترنتی باعث سرعت بخشيدن به 

اين مرحله شود
4 -دربحث اشتغال نيز به افزايش سن بازنشستگی درکشورهای باجمعيت سالمند باال ويکسان 
سازی سن بازنشستگی زنان ومردان،پرداخت حق سنوات به بيمه بيکاری وايجاد انعطاف پذيری 

بيش تردرقوانين کارمی توان اشاره کرد
5 -دربحث دريافت اعتبارات بانکی نيز می توان به آسان سازی استفاده ازوثيقه هابرای دريافت 

اعتبارات اشاره کرد
6 -دربخش ماليات نيزمی توان باتجميع ماليات ،کاهش معافيت هاوامتيازويژه برای برخی شرکت ها 

وهمچنين درکشورهای درحال توسعه باکاهش نرخ ماليات به گسترش پايه ماليات کمک کرد
7 -نهايتًابخش تجارت خارجی نيازبه اصالح قوانين گمرکی دربرخی کشورها الزم به نظر مـی رسد. 
دراين بخش بابهبود زير ساخت های جاده ای وبنادر می توان به سرعت بخشيدن عمليات گمرکی 

کمک نمود
منابع: 

 احمدی دهنوی،علی محمد،جالل وامين حق نژاد)1390(.«رشد اقتصادی وسرمايه گذاری مستقيم 
خارجی درکشورهای درحال توسعه »پانل ديتا،پژوهشنامه اقتصادی سال 11،شماره دوم.

 ذولقدر،مالک)1388(.«مبانی نظری سرمايه گذاری مستقيم خارجی »،فصلنامه سياست،دوره 
39،شماره 2



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال پنجم، شماره هجدهم، زمستان 1392 98

ميزبان  کشورهای  اقتصادی  بررشد   FDIاثر کمالی)1388(.«  زنور،بهروزوپروانه  هادی   
منتخب«فصلنامه پژوهش های اقتصادی ايران،شماره39،سال13 ،ص 113-116

آذربايجانی ،کريم وشهيدی،آمنه)1388(.بررسی ارتباط بين سرمايه گذاری مستقيم خارجی،تجارت 
ورشد درچارچوب الگوی خودتوضيح باوقفه های گسترده »،فصلنامه پژوهـش های اقتصادی،سال 

9،شماره 33 ،صص 17-1
جاليی،سيد عبدالحميدوصباغ پورفرد،مينا )1388(.«بررسی اثر سرمايه گذاری خارجی بررشد 

اقتصادی ايران ازمسير بازارهای مالی،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی،سال 9،شماره 33،ص171-188
حسينی،سيدصفدرومواليی،مرتضی)1385(.«تاثيرسرمايه گذاری مستقيم خارجی ورشد اقتصادی 

درايران،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،سال6،شماره31،صص57-80.
وکاردرايران  کسب  فضای  های  شاخص  ای  مقايسه  )1387(.«بررسی  ،سيدوحيد  احمدی   

وجهان«فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،شماره 30.
کسب  فضای  ازديدگاه  جهانی  بانک   2012 سال  گزارش  به  )1391(.«نگاهی  معتقد،صابر   

وکاروشاخص بازرگانی فرامرزی برای اقتصاد ايران«فصلنامه ،سياسی اقتصادی،شماره 287.
مستقيم  گذاری  اثرسرمايه  )1391(.«بررسی  فر،فاطمه  يکتا،فهيمی  فرزين،محمدرضا،اشرفی 
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در سراسر جهان، کلمه » آمبودزمان » تداعی احساس امنيت، محافظت و آزادی می کند. در واقع نقش 
آمبودزمان ها حمايت از اقشار مردم در مقابل نقض قانون، سوء استفاده از قدرت، خطا كاري، غفلت، تصميمات 

ناعادالنه در امور اجرايي و عدم حسن اجراي امور است.
»ايده آمبودزمان« از سوئد نشأت گرفته است. بازرس کل در  زبان سوئدی )آمبودرمن( خوانده می شود و از 
مقام های عالی رتبه و طراز اول اين کشور است.  عبارت آمبودزمن در سراسر جهان احساس امنيت، حفاظت و 
آزادی را به اذهان متبادر مي سازد. امروزه مفهوم اين واژه در قانون اساسي ذاتًا با نظريه های دموکراسی، حكومت 
قانون و حقوق بشر گره خورده است. نظريه آمبودزمن  را مي توان ايده ای هوشمند، جهاني و فارغ از قيد زمان 
و مكان ناميد. اين نظريه در طول دو قرن، به صورت بي نظيري موفق بوده است. در اين مقاله ما به »چرا« ها و 
چگونگي هاي موفقيت آمبودزمن و در نهايت به ارايه  مدل های آمبودزمن شامل مدل اساسي يا مدل كالسيكي، 

مدل قاعده قانون و مدل حقوق بشر مي پردازيم. 

واژگان کلیدی: آمبودزمان، گسترش آمبودزمن، مدل های آمبودزمان 
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مقدمه:
در سال 1809، آمبودزمن تنها موسسه منحصر به فرد سوئدي در سراسر جهان بود. در حال حاضر، 
يعنی دويست سال بعد از تأسيس، ما مي توانيم از آن، تحت عنوان مفهومي نام ببريم كه در سرتاسر 
دنيا به تثبيت رسيده و در كل كشورهاي اروپايي به جريان افتاده است و مشخصه يك مؤلفه بنيادي در 
 Kucsko-Stadlmayer,) حكومت هايي است كه وابسته به دموکراسی و حكومت قانون هستند

.)2008

مفهوم آمبودزمن يا بازرس كل حتي در ميان بخش هاي خصوصي نيز اهميت يافته است كه به 
صورت يك كنترل مستقل، شهروند محور و قابل اعتماد که با هدف دفاع از حقوق مردم از كارهاي 
مؤسساتی همچون بانک ها، شركت هاي بيمه و... مطرح مي شود،  اما خود نهاد آمبودزمان نيز تقليدي 
از نهاد نظارت دولت اسالمی )امپراتوری عثمانی( بوده است که از کشورهاي اسالمی به سوئد منتقل 

و با تبديل واژه تغيير نام داده است )عمید زنجانی و موسی زاده، 1390: 350-343(. 
آمبودزمان )که اساسًا ريشه سوئدي دارد(، به مفهوم نظارت و کنترل قانوني و دولتي بر عملکرد 
دستگاه هاي اجرايي کشور و حمايت از حقوق افراد در مقابل سوء جريان های اداري است )خبره، 
1384: 14(. به عبارتي آمبودزمان يک نوع ضمانت اجراي غير قضايي براي نظارت بر حسن جريان 
قانون در کشور و دستگاه دولت و حمايت از حقوق و آزادي ها است )طباطبایي موتمني، 1382: 
225(. همچنين در پاره اي از کشورها حمايت از حقوق بشر از وظايف عمده نهادهاي بازرسي است. 
در واقع اين نهاد شکايت ها را دريافت مي كند و مورد تحقيق و بررسي قرار مي دهد و سپس بر 
اساس قوانين و مقررات خود رهنمودهاي الزم را به مقامات مسئول ارايه مي دهد. اين نهاد در برخي 
کشورها جزيي از قوه مجريه است و در برخي زير نظر قوه مقننه فعاليت مي کند. فقط در ايران اين امر 
توسط سازمان بازرسي کل کشور اجرا می شودکه وابسته به قوه قضاييه است، گرچه داراي استقالل 

عمل می باشد )خبره، 1384: 14(.  
آمبودزمان، به عنوان صاحب منصبی مستقل و غير حزبی که از سوي يکی از ارگان هاي اصلی 
حکومت تعيين می شود، در موقعيتی است که می تواند راجع به شکايات رسيده از جانب مردم 
تحقيق کرده نتايج و توصيه های اصالحی خود را علنًا اعالم کند. راه حل های پيشنهادي او معمولًا 
عبارت است از سازش ميان طرفين يا حسب ضرورت، افشاي علنی تخلفات. او اختيار صدور فرمان 
به دستگاه اداري يا نقض احکام و تصميم های آن را ندارد، بلکه از ابزارهاي کارآمدي جهت تحقيق 

و اثرگذاري بر عملکرد دستگاه های اجرايی بهره می برد )رضایی زاده،1389: 157-153(.
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 ويكپيديا با ارايه تعريف وسيع تري از واژه آمبودزمن آن را اين چنين توصيف مي کند: شخصي كه 
به عنوان يك ميانجي معتمد بين يك سازمان و برخي از تشکالت بيروني ديگر، عمل مي كند و در 
http://en.wikipedia.) عين حال دامنه گسترده اي از عاليق و ساليق موكالن را نمايندگي مي كند

 .)org /wiki/Ombudsman

آمبودزمن سوئدي در سير تاریخ و در بافت قانون اساسي 
ایجاد و توسعه: 

نخست بايد توجه داشته باشيم كه پيشينه تاريخي و سياسي تأسيس بازرسي ويژه سوئدي در سال 
1809 در اروپا در آن زمان واقعًا بي نظير بود. سال هاي بين 1719 و 1772 تداعي كننده عصر آزادي 
هستند و از شاخصه هاي اين دوران مي توان به كناره گيري از حكومت هاي استبدادي و ايجاد يك 
نظام پارلماني بسيار مدرن اشاره نمود. تقريبًا در مابقي كشورهاي اروپايي ) به استثناي انگلستان ( 
مردم فقط مي توانستند رويای چنين شرايطي را  ببينند. سوئد داراي يك قانون اساسي مكتوب، 
حقوق بشر، تضمين آزادي مطبوعات و يك شوراي )ريكسداگ( متشكل از نمايندگان ايالت هايی 
هستند كه داراي قدرت زيادي مي باشند. اين از نظر سياسي براي )ريكسداگ( اين امكان را فراهم 
ساخت تا حق انتصاب »وزير دادگستري« را براي يك دوره كوتاه در سال 1666 كسب نمايد. 
بدين ترتيب، انجمن پادشاهي با دامنه كنترل اداره دولت به پارلمان منتقل شد. بنابراين چندان عجيب 
نيست كه امروز هم اروپا به يادبود آن پيشگاماني مي پردازد كه در قرن هجدهم مغز متفكر مفهوم 
آمبودزمن پارلماني بودند. اين مفهوم در سال 1809 مرتب و تنظيم شد، زمانی که قانون اساسي سوئد 
بر طبق اصل جدايي و تفكيك قواي مقننه و مجريه، بازنگري و تأييد شده و به مرحله اجرا درآمد 

.)Eklundh,1965: 28(

پيشينه قانون اساسي 
براي درك توسعه و گسترش نظريه بازرس ويژه، پيشينه قانون اساسي آمبودزمن سوئدي بايد مورد 
توجه قرار گيرد. به خاطر برخي از ويژگي هاي خاص در قانون اساسي سوئد، آمبودزمن در سيستم 

حقوقي، نقش به شدت مهمي را ايفا مي كند. 
بارزترين ويژگـي قانون اساسـي سوئد اين است كه اداره دولت نه توسط وزراء بلكه توسـط 
نماينـده هايی صورت مي گيرد كه توسط مسئولين دولتي هدايت مي شوند. اين مسئولين براي اجراي 
وظايف دولتي نيازي به آموزش توسط وزيران ندارند. بنابراين وزراء براي عملكرد اين نمايندگي ها 
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در قبال پارلمان هيچ مسئوليتي ندارند. اين بازرس ويژه يا همان آمبودزمن است كه نقايص كنترل 
.) Larsson, 1966:195( سياسي و حقوقي مؤسسه های اداري و اجرايي را جبران مي كند

بنيان ایدئولوژیكي
توسعه تاريخي آمبودزمن سوئدي، بنياد ايدئولوژيكي اين موسسه را شفاف مي سازد. اين نظريه بر 
ايده هاي روشنفكري سوئدي و برداشت آن دوره، نسبت به آزادي انسان استوار است كه فرد را در 
اجتماع مسئول می دانست. در سوئد، در رابطه با اين ايده فردي، مدل يك دولت آزاد و دموکراتيک، 
خيلي زود تحقق مي يابد. اما اين ايده در برداشتمان از اصطالح بازرسي ويژه )دادگستر( كه اعتماد 
پارلمان را به دست آورده و مردم نيز به آن اطمينان دارد، به گونه اي است كه اداره دولتي را كنترل 
مي كند و به منظور تضمين حقوق شهروندان، شكايات افراد را تك به تك مورد بررسي قرار داده 
و به آن ها احساس حفاظت، امنيت و آزادي مي دهد. اين مفهوم كليشه اي مربوط به قانون اساسي، 
هنوز هم هسته مركزي كل انستيتوي آمبودزمن مي باشد. اين مفهوم را مي توان نظريه بازرس ويژه يا 

همان ايده آمبودزمن ناميد. 
گسترش ايده آمبودزمن در فنالند شروع شد كه با سوئد داراي تاريخچه مشتركي بود. اين كشور 
در قانون اساسی اش در سال 1919 نظريه آمبودزمن را گنجاند. فنالند در سال 1809 از سوئد جدا 
شده و براي مدتي بيش از صد سال، تحت سيطره امپراتوری روسيه )تزارها( قرار گرفت. وقتي در سال 
1919 حكومت اين كشورجمهوري شد، بسياري از قوا كه با سلطنت مواجه بودند به رياست جمهوري 
سپرده شدند، بنابراين توازن بين قواي اجرايي و مقننه همچنان حايز اهميت بود. درست همانند سوئد، 
آمبودزمن پارلماني فنالند مي بايست فردي مي بود كه به خاطر دانشش نسبت به قانون شناخته شده بود. 
اين توسعه، بعدها دچار اختالل شد اما مجددا پس از سه دهه از سر گرفته شد  به اين دليل که  
هرچند اصالحات در قانون اساسي بعد از جنگ جهاني دوم براي سيستم هاي معقول كنترل پارلماني 
و بازنگري قضايي، اهميت بسياري قايل شده بود، مشكالت جديدي بروز كرد كه ظاهرًا فقط با 
برگشت به آمبودزمن سوئدي حل شدني بود، ولي 90 سال گذشته بود. بسياري از اين مشكالت 
براي اين توسعه حايز اهميت بود و بسياري از كشورهاي صنعتي اروپايي با آن درگير بودند كه ذيلًا 

 .)Modeent, 1975( جزييات برخي از آن ها را بيان خواهيم نمود
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گسترش این نظریه در اروپا 
اداره دولت در قرن بيستم 

طي بازسازي اقتصادي پس از 1945، قلمرو اداره دولت بسيار گسترش پيدا كرد. حكومت به 
سوي يك فراهم كننده خدمات، تحول يافت و براي شهروندان مسئوليت هاي تازه اي قايل بود به 
خصوص در زمينه خدمات در حوزه منافع عمومي، نظم و ترتيب قانوني، هر چه بيش تر پيچيده و 
مبهم مي شد، به خاطر سيستم بروكراسي بسيار گسترده، افراد شديدًا به اداره دولت وابسته شدند و 
با افزايش نوار قرمز بوروکراتيک، يك احساس نامشخصي از عدم آرامش نسبت به اداره دولت 

.)Hansen, 1985: 49 )پديدار شد
در بسياري از كشورها، به شهروندان، حق يك بررسي قضايي نسبت به عمليات و كارهاي اداري 
داده شد. مع الوصف، براي بسياري از مردم، دسترسي به دادگاه ها در نتيجه موانع اجتماعي، مالي و 
فيزيكي، دشوار شد. نبود واقعي حفاظت قانوني در برخی مسايل مورد انتقاد قرار گرفت كه دولت از 
ابزار قانون خصوصي براي اجراي تعهدات خود، بهره گيري مي كرد. مشكالت در آن كشورها نيز 

به روز كرد كه براي كنترل اداره دولت، اقدام به  تأسيس دادگاه هاي اداري  نمودند. 
دادگاه هاي مربوط به ادارات دولتي، فقط صالحيت رسيدگي به قانونمند بودن اعمال اداره های 
دولتي را داشتند ولي نمي توانند مناسب بودن و صحيح بودن تصميم های اداري را كنترل نمايند. 
قواعد »اداره خوب« كه در مفاد قانوني گنجانده شده نبودند، اصلًا توسط اين دادگاه هاي اداري، قابل 
اجرا نبودند. به همين علت دسترسي به قانون، ظاهرًا کارايی الزم را نداشت، حتي در حكومت هايي 
كه داراي قانون اساسي پيشرفته بودند و سيستم هاي حفاظت قانوني و قضايي، گسترش يافته به تدريج 

در حال بهينه شدن بود. 
سياستمداران، به عنوان يكي از ابزارهای مناسب براي حل اين مشکالت، مفهوم آمبودزمن سوئدي 
را مدنظر قرار دادند كه عبارت بود از يك انستيتوي كنترلی با اشخاص دولتي معتمد و مستقل كه 
به صورت دموکراتيک منتخب شده كه مردم بدون هيچ مانعي به آن ها دسترسي داشتند که از 
خصوصيات اين موسسه عدم محدوديت در كنترل عمليات قانوني )به مثابه دادگاه ها( بود. اين مدل 
می توانست چالش هايی همچون پيچيدگي گسترده اداره دولتي و نياز به حفاظت بهتر از شهروندان 
را رفع نمايد و راه حل های خالق و پيشگيرانه اي را پيشنهاد كند. صالحيت هاي آمبودزمن به سوی 
كنترل هرگونه سوء اداره، تعميم مي يافتند اما اين نيروها در مقايسه با مدل سوئدی، کاستی داشت 
و آن اين بود که اين بازرس ويژه فقط مي توانست دست به تحقيقات زده و نتيجه آن را به صورت 
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پيشنهاداتي به پارلمان گزارش کند. 
قوه قضاييه نيز از حيطه كنترل آمبودزمن يا بازرس ويژه، خارج شده بود. آمبودزمن به عنوان 
چاره اي براي كنترل دموکراتيک نگريسته مي شدند، موسسه اي براي حفاظت قانوني اين نسخه از 
آمبودزمن نخست در دانمارک )1954( محقق شد. در سال )1962( در کشور نروژ، برگزيده شد 
و سپس بدون وقفه در كشورهاي با قانون آنگلو آمريكايي راه يافت، زالندنو )1982( و انگلستان 

)1962(. سپس به سرعت مؤسسات مشابهي در فرانسه )1973( و اتريش )1966( تاسيس شدند. 
بار )BAR( مدل يك موسسه  بين المللی  انجمن  از مفهوم دانماركي در سال 1974،  الهام  با 
آمبودزمن را ايجاد كرد كه داراي اثرات و انگيزه هاي گسترده سياسي بود. آمبودزمن در اين مفهوم، 
فقط قدرت تحقيقات، ارايه پيشنهادات و دادن گزارش به پارلمان را داد. در سال 1975 پيشنهادی توسط 
شوراي مجلس پارلمان اروپايي صادر شد كه از كميته وزرا درخواست نمود تا براي انتصاب آمبودزمن 
ايالت هاي عضو را دعوت نمايد. پيشنهادهای متعددي توسط كميته وزرا بعدي، صادر شد. در نهايت، 
توسعه نظريه آمبودزمن يا بازرسي ويژه داراي تأثيرات بين المللی جديد و يك ارتباط قوي بين نظريه 

 .)  Hutchesson, 1975: 57( آمبودزمن و حقوق بشر اروپايي نوظهور بود

دموکراسی های جدید در اروپا
با اين همه، فروپاشي سيستم هاي توتاليتاري )تماميت خواه( در پرتغال و اسپانيا، نفس تازه اي به 
كالبد اين توسعه بخشيد. به منظور تسريع دموکراسی سازي هر دوي اين كشورها در شوراي اروپايي 
عضو شده و كنوانسيون حقوق بشر اروپايي را امضاء كردند. با هدف تحكيم و تقويت كارايي 
اين حقوق، آن ها مؤسسات جديدي براي حفاظت قانوني افراد ) دادگاه هاي قانون اساسي مدرن( 
تاسيس نمودند، به عالوه مؤسسه های قوي آمبودزمن، با حوزه هاي قضايي وسيع از جمله قدرت 

استيناف از اين دادگاه هاي جديد.
 توسعه هاي مشابهي بعدًا در يونان رخ داد )1995( و در دموکراسی هاي تازه به دوران رسيده در 
اروپاي مركزي و شرقي پس از فروپاشي بلوك شرق، اتحاد جماهير شوروي و يوگسالوي، هدف 
دنبال شده توسط مؤسسه های آمبودزمن در اين زمينه، هميشه يكسان بود. تاسيس سريع ساختارهاي 
دموکراسی و حكومت قانون، مبارزه عليه فساد و خلق يك جامعه مدني، در 22 سال گذشته، 25 
كشور از اين دست، مؤسسه های آمبودزمن را برگزيد: مجارستان )1987(، كرواسي )1996(، 
لهستان )1995(، سلوينا )1995(، بوسني هرزگوين )1996(، روماني )1997(، مقدونيه )1997(، 
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اكراين )1997(، روسيه )1988(، مالدوا )1998(، جمهوري چك )2000(، آلبانيا )2000(، اسلواكي 
)2002(، مونتنگرو )2003(، بلغارستان )2005(، صربستان )2007( حتي در اندكي دورتر، منطقه 
قفقاز گرجستان )1995(، آذربايجان )2002(، ارمنستان )2004( و آسياي مركزي )ازبكستان 1945(، 
قزاقستان و قرقيزستان )2002( بسياري از اين مؤسسه ها به عنوان مؤسسه های حقوق بشري نيز معتبر 
 .)Principles Relating to the Status of National Institutions, 1993 ) شناخته شدند
در سراسر اين زمان، توسعه در اروپاي غربي تداوم يافت. مؤسسه های آمبودزمن بيش تري 
بنياد نهاده شدند براي مثال در هلند )1982(، ايرلند )1984(، ايسلند )1988(، قبرس )1991(، مالتي 
)1995(، بلژيك )1995( و لوكزامبورگ )2004(. در سطح اتحاديه اروپا يك اشتياق قوي براي 
مؤسسه های شهروند محور پا گرفت كه به تقاضايی براي تاسيس آمبودزمن منجر شد. پس از 
مباحثات طوالني در خصوص كليشه هاي گوناگون، آمبودزمن براي اتحاديه اروپا نيز ايجاد شد 
)1995(. اين انستيتو، اسامي متعددي دارد به خاطر ترجمه به زبان های رسمي گوناگون، اما آمبودزمن 

همچنان بر مابقي اسامي اولويت يافته است. 
امروزه 54 كشور در ناحيه جغرافيايي OSCE ،    کشور در سطح ملي وجود دارند و همچنين 
تعداد زيادي مؤسسه های منطقه اي براي مثال در اسپانيا، ايتاليا، سوئيس، انگلستان، آلمان، اتريش، 
بلژيك، دانمارك و صربستان، آمبودزمن هايي نيز وجود دارند كه مسئوليت هايی در زمينه بررسی 
عدم تبعيض، حفاظت از حقوق كودكان و يا اقليت ها، آزادي اطالعات، مراكز انتظامی، امور 
بازنشستگي، نيروهاي مسلح، بانكداري و غيره دارند. مؤسسه های آمبودزمن امروزه تقريبًا در 

.)Kofler, 2004 (سرتاسر اروپا گسترش يافته است
چالش هایي براي مفهوم  مدل های جدید 

يكي از مهم ترين نتايجي كه به آن رسيديم، نشان داد كه گسترش اين موسسه تحت نام هاي 
گوناگون به مدل هاي ناهمگوني منتج شده است. در رابطه با توسعه مؤسسه ها ، يك اختالف نوع 
شناختي برجسته اي به چشم مي خورد. تفاوت های قابل توجه و شگفت انگيز زماني مشاهده شد كه 
قدرت  مؤسسه های مختلف، مورد مقايسه قرار گرفت. اين ها را مي توان به سه نوع طبقه بندي كرد. 

1 -مدل اساسي یا مدل كالسیكي 
مدل اساسي يا كالسيك آمبودزمن مشتمل بر آن قدرت هايی است كه به تمام چنين مؤسسه هايی 
واگذار يا تفويض شده اند. قواي گسترده تحقيقات، توصيه ها و گزارش فعاليت ها به دولت اما فقدان 

اعمال فشار. 
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غالبًا اين قيد و محدوديت در قدرت آمبودزمن در اين مدل، به صورت ويژگي بارز موسسه 
پنداشته مي شود. کارايی آن از طريق تحقيقات اختيار ويژه و فشار نرم با هدف يافتن راه حل های 
رضايت بخش. اين يك مدل گسترده و بسيار موفق است كه می توانيم گسترش فراگير و تحقق آن 
 Kucsko-Stadlmayer,) را در دانمارك نروژ، انگلستان و آمبودزمن هاي اروپايي پيدا كنيم

.)2008

2 - مدل قاعده قانون 
نوع ديگر، آمبودزمن عالوه بر فشار نرم متعارف، داراي ابزارهاي اعمال كنترل بيش تري است. اين 

را مي توان به صورت قاعده مدل قانوني توصيف كرد. 
قدرت هايی كه به اين نوع آمبودزمن به منظور تقويت اختيارشان به آن ها واگذار مي شود، متنوع 
هستند. آن ها مي توانند شامل حق استيناف از دادگاه های معمولي يا اداري، حق اعتراض به قوانين 
و مقررات قبل از دادگاه قانون اساسي، حق آغاز دعاوي جنايي، كيفري و حقوق كارمندان دولت 

باشند. 
 اين قدرت هاغالبًا با يك كنترل خاص قضائي نيز ارتباط دارند، اما در مفاهيم دانماركي و انجمن 
بار چنين هدفي در كار نبوده است، برعكس  دادگاه ها از قدرت آمبودزمن يا بازرس ويژه معاف 
بوده و او حق دخالت در روند دعاوي را نداشته و نه مي توانست تصميمات قضايي را بررسي كند. 
عمليات قضايي معمولًا فقط در صورتي مي توانستند مورد بررسي قرار گيرند كه صالحيت »اداره 
دادگستري« را داشته و متعاقبًا به شيوه اي كاربردي اداره تشخيص داده شوند. اكثريت بازرسان ويژه 

در اروپاي غربي همين مفهوم را دنبال مي كنند. 
با اين وجود، در برخي از حوزه هاي قضايي بخصوص در دموکراسی هاي تازه بازرس ويژه براي 
كنترل قضايي قدرت جزيي دارد. اعطاي قدرتي خاص به موسسه آمبودزمن در زمينه قضايي، بستگي 
به اين دارد كه وظيفه بازرس ويژه براي تحقق بخشيدن به قواعد و قانون متناقض با وظايف دولت 
نباشد. همان طور كه مثال سوئد و فنالند به ما نشان می دهد، نه هر كنترلي توسط بازرس ويژه لزومًا 
به تخطي از استقالل دادگاه منجر نمي شود. تعداد حوزه هاي قضايي كه در آن ها بازرس ويژه قدرت 
فراواني دارد، قابل توجه است. برخي از بهترين مثال ها عبارتند از پرتقال، اسپانيا و بوسني هرزگوين. 
بازرس های ويژه يا همان آمبودزمن هاي سوئد، فنالند و مجارستان كنترل قضايي گسترده اي را 
دريافت كرده اند. حتي به صورت ماده اي از رويه قضايي، به عبارت ديگر، در اين كشورها قوه 

قضاييه در معرض كنترل آمبودزمن قرار دارد درست تا همان حد شاخه اداري. 
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آمبودزمن اتريشي نيز داراي اختيارات بيش تري از اين نوع است: در سال 2008، با تغيير قانون 
اساسي، قدرت آمبودزمن قدرت يافت تا در موارد تأخير در روندهاي دادرسي دست به مداخله بزند 

 .)Kucsko-Stadlmayer, 2008(
3 - مدل حقوق بشر 

باالخره مدل سوم را مي توان تعريف كرد مدلي كه در آن اندازه ها و اقدام های كنترلي از فشار 
نرم مدل پايه اي نيز تجاوز مي كند، اما خصوصًا مشاهدات مربوط به حقوق بشر آزادي هاي بنيادي 
را مورد توجه قرار مي دهند. اين  مدل حقوق بشر نام دارد. در اين مدل بازرس ويژه نه تنها قدرتي 
ايستادگي در برابر دادگاه هاي قانون اساسي را دارد بلكه دارايي قدرت پيشگيرانه نيز است كه به او 
توانايي مي دهد تا در پروسه هاي سياسي و آگاهي عمومي از طريق ارايه پيشنهاد به ارگان هاي دولتي 
بر اجراي حقوق بشر، گزارش دهي و وضعيت كلي حقوق بشر، امور آموزشي، اطالعات و پژوهش 
در زمينه حقوق بشر، همكاري با سازمان هاي غيردولتي اثر بگذارد. فعاليت هاي اين بازرسان ويژه به 
حفاظت از حقوق بشر به صورت انحصاري تمركز دارد. اين مدل در دموكراسي هاي نسبتًا جوان 
اروپاي مركزي و شرقي محبوبيت دارد مثلًا در فدراسيون روسيه، اكراين، گرجستان و در آسياي 

 .)Kucsko-Stadlmayer, 2008( مركزي

نتيجه گيری:

تأسيس هر موسسه بازرسي ويژه اي تحت تأثير مؤسسه های موجود قرار داشت درحالی که راه 
حل های جديد مربوط به نظم قانوني خاص هر كشوري هميشه دنبال مي شوند. اين مدل ها از نظر 

دامنه و تمركز تفاوت دارند حتي در حيطه طبقات مذكور. 
مفهوم سوئدي كاملًا جايگزين مدل كالسيكي و دانماركي شده است. برعكس بسياري از كشورها 
به ويژگی های اصلي مفهوم آمبودزمن سوئدي در ساليان اخير رجوع کرده اند با قدرت هاي مشابه 
بيش تري، براي عمل كردن به عنوان يك مدعی العموم در فرايندهاي كيفري و حقوقي كارمندان 
دولت و همچنين ابزارهاي كنترل قضايي. چنين مؤسساتی عمومًا با قاعده مدل قانوني هماهنگ 

هستند. 
خالصه اينكه در سال 1809 مجلس سوئد )ريكسداگ( براي يك موسسه قانون اساسي ابتكاري، 
كليشه اي را تأسيس كرد. موفقيت اين داستان به خصوص در اروپا در سال های اخير منحصر به فرد 
است. در سراسر جهان، كلمه آمبودزمن احساس امنيت، حفاظت و آزادي را بر مي انگيزد. امروزه 
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مفهوم آمبودزمن يا بازرس ويژه قانون اساسي مانند قوه قضاييه به صورت ذاتي با نظريات دموكراسي 
پيوند خورده است و همچنين با حقوق بشر. 

داليل متفاوتي بر اين وجود دارد: نخستين شخصيت هاي كاريزماتيك اين متصديان در موقعيتشان 
در تمام كشورهاي اروپايي و اتحاديه اروپا، آن ها نه تنها به مؤسسه ها آمبودزين خودشان پرستيژ و 

محبوبيت بخشيدند بلكه به كل مفهوم نيز اهميت دادند. 
به عالوه ايده آمبودزين را می توان هوش و ذکاوت ناميد كه اساس آن جهاني و فراتر از زمان است 
اگرچه ايده اصلی اش مربوط به يك فرد آزاد مي باشد. به منظور حفظ آزادي فردي، اين موسسه به 
صورت ايده آل دموكراسي را با نظريه حكومت قانون ارتباط مي دهد. چون كه بازرس ويژه توسط 
پارلمان منصوب مي شود و در تمام جنبه ها مستقل است. اما بخشي از سيستم بوروکراتيک كالسيك 
به شمار نمي رود. بنابراين به صورت موثر و قابل اعتماد، حفاظت قانوني از افراد را تضمين مي كند 
و اعتماد عمومي در عملكرد مؤسسه های دولتي را بهبود مي بخشد. به عالوه با تمام معيارهاي يك 
دولت کامل نزديكي با شهروندان، شفافيت و مسئوليت پذيري مطابقت دارد و روز به روز با پيشرفت 

سياسي در سراسر جهان مهم تر مي شود. 
فعاليت هاي بازرس ويژه با هدف حفظ قانون صورت مي گيرد. در كشورهاي كم تر توسعه يافته و 
كشورهاي در حال گذار، اين مفهوم در جنگ عليه فساد، تحكيم ارزش های اخالقي و مدرن سازي 

مؤسسه های دولتي نيز نقش دارد.
پیشنهادها :

با توجه به اين که آمبودزمان همواره تالش می کند تا با فعاليت خود دامنه مبارزه با فساد دولتی را 
افزايش دهد و با توجه به اين که آسيا نسبت به اروپا كم تر در حوزه مبارزه با فساد فعال بوده، پيشنهاد 
می گردد از تجربيات اين کشورها برای بهبود وضعيت شفاف سازی، پيشگيری و مبارزه با فساد در 
نظام اداری بهره برد. همچنين پيشنهاد می  شود برای انجام بی عيب و نقص وظايف آمبودزمان از 
استقالل کامل در برابر نهادهای مختلف و باالخص نهادهای تحت نظارت خود بهره مند با شد تا از 

اعمال فشارهای نامشروع در امان باشد. 
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اخالق حرفه اي نظارت و بازرسي در دستگاه های اداری؛
 با تأکید بر آموزه های دینی     

حسینعلی احمدی گرجی1 
دکتر وحید آرایي2 

يکی از ضرورت ها در موفقيت اهداف دستگاه های اداری، وجود يک نظام دقيق نظارت و بازرسی است که مديريت را 
نسبت به نحوه تحقق اهداف و انجام عمليات آگاه می  سازد. در اين راستا، دستگاه های نظارتی کشور به ويژه سازمان بازرسی 
کل کشور مطابق با اصل 174 قانون اساسی، بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين 
در دستگاه هاي اداري به عنوان اصلی ترين مرجـع نظارتی کشور اقدام به آسيب شناسـي، پيشگيـري و مقابله با سـوءجريان ها 
مـی نمايد. در مقوله نظارت و بازرسی از آنجايی که جامعه و سازمان نظارت شونده و همچنين پيشبرد امور و تحقق اهداف در 
جامعه به طور کامل متأثر از اين امر است، وجود اخالق و ويژگی های خاص برای نظارت و بازرسی الزامی و بديهی است و 
آنان بايد بيش تر از هر گروه ديگری از جامعه، خود را ملزم به رعايت اصول اخالق حرفه ای در کار نمايند. به اين ترتيب، به 
مهم ترين ويژگی های اخالق حرفه ای در نظارت و بازرسی مبتنی بر آموزه های دين مبين اسالم اشاره شده است که بازرس 
با شناخت و داشتن چنين ويژگی ها و راهبردها می تواند ضمن انجام دقيق وظايف خود يعنی نظارت بر حسن جريان امور و 
اجرای صحيح قوانين در دستگاه های اداری کشور، از فساد اداری پيشگيری کند. راهبردها و ويژگی های سه گانه قلبی )نظير؛ 
اخالص، توکل، نصيحت و خيرخواهی، پرهيز از كينه و غضب، حسن ظن و سوءظن، خداترسي و دينداري(، قولي )نظير؛ 
صمت و رازداري، عيب  پوشي، صداقت و راستگويی، تيزبينی، عزت نفس و پرهيز از ذلت، بازرسی همراه با مهربانی و نشاط، 
روانشناسي آبرو و پرده پوشی، تقيه و توريه، امانت داری( و عملی )نظير؛ تواضع، صبر و پشتکار، پرهيز از رشوه، خوش خويی 
و خوش رويی، علـم و آگاهی و بهره منـدی از تجارب گذشتـگان و متخصصان، تبيين اهميت و ضـرورت موضـوع برای 

دستـگاه های بازرسی شونده، داشتن ديدی سيستمي و دقت در ارزيابی، عدالت(. 
مقاله حاضر مبتنی بر روش توصيفی و تحليلی است و اطالعات آن به شيوه مطالعات کتابخانه ای )اسنادی( گردآوری 

شده است.

واژگان کلیدی: اخالق، اخالق حرفه اي، نظارت و بازرسي، دستگاه های اداری 
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مقدمه:
رعايت اخالق و حفظ ارزش هاي اخالقي به صورت يكي از مهم ترين پديده ها در بيش تر 
سازمان هاي پيشرو مورد توجه قرار گرفته و اصول اخالقي به بخشي از سياست هاي رسمي و 
فرهنگ غيررسمي اين سازمان ها تبديل گرديده است. اخالق حرفه اي، مسئوليت اخالقي فرد از منظر 
شغل و به نوعی همان اخالق سازمان است زيرا اخالق سازمان، مسئوليت های اخالقی سازمان و افراد 
را در بر می گيرد. سازمان متشکل از افرادی است که بر اساس شغل خود، مسئوليت هايی را در قبال 
کارکنان و غيرکارکنان سازمان پذيرا است. لذا اخالقی بايد بر سازمان و افراد آن حاکم باشد، که بتواند 
اخالق سازمان و اخالق کاری مربوط به آن افراد را پوشش دهد و در يک سطح باالتر از سازمان 
)محيط بيرونی سازمان( نقش آفرينی نمايد تا سازمان را به سمت موفقيت سوق دهديعنی عالوه بر 
پوشش دادن مسئوليت های افراد و سازمان در قبال هم، بتواند مسئوليت  های آن ها را نسبت به محيط 
درونی در برگيرد که از آن به عنوان اخالق حرفـه ای ياد مـی شـود و حافظ سازمان در ارتباطات 
درون سازمانی و برون سازمانی است. اخالق حرفه ای به سازمان کمک می کند تا در هر شرايطی 
عملکرد اخالق خود را حفظ نموده و باعث شکل گيری کارهای گروهی قوی، کاهش فساد اداری 
و افزايش بهره وری شود و رفتارهای کارکنان را در راستای اهداف و ارزش های سازمان کنترل و 
هدايت می کند. يکی از اهداف اصلی در تدوين و استفاده از اخالق حرفه ای، ايجاد رضايت مندی 
در اعضای سازمان اعم از کارکنان، مديران و مراجعان و ذينفعان از طريق بهبود فرايندها و عملکرد 
سازمان و ارتباطات درون و برون سازمانی است. حاکميت اخالق حرفه ای در سازمان های دولتی 
قادر است به ميزان بسيار چشمگيری سازمان را در جهت کاهش تنش ها، موفقيت در تحقق اثربخش 
اهداف و پاسخگويی ياری کند. نقش بی بديل يک نظام اداري برخوردار از افراد اخالقی و حرفه ای 
در ارايه خدمات به شهروندان امروزه بر کسی پوشيده نيست و به علت گستردگي و تنوع خدمات، اين 
نظام در معرض انواع مختلف فساد و كژكاركردي قرار دارد. از اين رو نظارت بر عملكرد آن سازمان از 
اهميت ويژه اي برخوردار است و كشورهاي مختلف، سازمان هايي جهت انجام اين مأموريت تأسيس 
مي كنند. در جمهوری اسالمی ايران، سازمان بازرسي كل كشور مطابق با اصل 174 قانون اساسي 
عهده دار اين مسئوليت است. سازمان مذکور  به عنوان يک سازمان کاملًا تخصصی و ناظر بر عملکرد 
دستگاه  ها در راستای ُحسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين بايد خود به عنوان يک سازمان تکامل 
يافته و تمام عيار جلوه گر شود. بنابراين، افرادی كه امر نظارت و بازرسی را بر عهده دارند، از هر حيث، 
بايد الگو و اثرگذار باشند و نظام هاي نظارت و بازرسي در صورتي سالم و كارآمد خواهند بود كه 
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ناظران و بازرسان انسان هايي با صفات و ويژگي هاي ارزنده باشند. 
از اين رو، در اين مقاله ضمن بررسی مفاهيم اخالق، اخالق حرفه اي در نظارت و بازرسي و 
ضرورت شناخت آن در دستگاه های اداری، راهبردها و ويژگی های اخالق حرفه اي نظارت و 

بازرسي مبتنی بر آموزه های دينی پرداخته می شود.

مفهوم شناسی )اخالق، اخالق حرفه اي، نظارت و بازرسي(

اخالق1  از نظر لغوي جمع ُخلق و َخلق است. اولي به معناي خوي، صفات و سرشت و جنبه رفتاري 
و ويژگي  هاي خاص فردي در رفتار و عادات است و دومي به معناي قيافه و شكل مانند زيبايي 
اندام و صورت است كه در هنگام خلقت نصيب فرد مي شود )مدرسي، 1371: 17- 16(. ريشه واژه 
 Svensson) به معنی »اقتدار رسوم و سنت« است Ethikos اخالق« نشأت گرفته از واژه يونانی«
Wood, 2003:350 &(. در زبان انگليسي اخالق دو معادل دارد: Moral و Ethics. به طور كلي 

مي توان Moral را منسوب به رفتار فردي و Ethics را معطوف به ارزش هاي خاص جامعه دانست 
)الجابري، 1376: 102(. 

در عمده تعاريفي كه از اخالق شده است، دو مقوله دروني بودن و سر و كار داشتن با ارزش ها 
در اخالق نهفته است. اخالق بيش تر امري اجتماعي است تا فردي و در واقع بستر مناسب اجتماعي 
است كه شرايط رشد و توسعه اخالقي خاص يا وابستگي و پايبندي به ارزشي خاص را فراهم 
مي كند )محسنيان راد، 1375(. با توجه به تعريف اخالق به عنوان ابزاري براي شناخت صحيح از 
ناصحيح و سپس انجام صحيح و ترك ناصحيح، مي توان گفت كه اخالق در سازمان نيز از همين 
تعريف تبعيت نموده و سازمان با بكارگيري اخالق مي بايست صحيح را از ناصحيح تشخيص داده 
و ارزش ها را شناسايي و اولويت بندي نموده تا قادر به كنترل و هدايت رفتارها باشد. در اين راستا، 
اخالق حرفه اي2 مطرح مي شود كه سازمان مي تواند از آن به عنوان اهرم پيش برنده اهداف خود 
استفاده نموده و به سمت موفقيت قدم بردارد. اخالق حرفه اي  مجموعه اي از اصول و استانداردهاي 
سلوك بشري است كه رفتار افراد و گروه ها را تعيين مي کند. به عبارت ديگر، يك فرايند عقالني 
است كه هدف آن محقق كردن اين امر است كه در سازمان چه ارزش هايي را چه موقع بايد حفظ 
و اشاعه نمود )قراملكي، 1385: 102(. از اين رو، اخالق حرفه اي تركيبي است از شرايطي كه فرد 
در محيط سازمان با افرادي كه در محيط با او مشترك اند، خواهد داشت و تنظيم كننده روابط فرد 
1-Ethics
2-Professional Ethics 
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با ديگران در چارچوب اهداف سازماني است. به عبارت ديگر، سازمان و تعامالت انسان ها در يك 
رابطه جمعي و در عين حال روابط انساني كه بر اساس احترام متقابل و شناخت يكديگر به عنوان  

انسان شكل مي گيرد، مجموعه اخالق حرفه ای را تشکيل می دهد. 
نظارت1  در لغت به معنای »نگريستن در چيزی با تأمل، مراقبت و در تحت نظر و ديده بانی داشتن 
كاری، ... است )دهخدا، ج13، 1373: 19946(. نظارت فرايند مشاهده يا رسيدگی نظام دار فرايند 
يک محصول يا خدمت يا رفتار يا برنامه به منظور بررسی انطباق ضوابط مورد انتظار يا از پيش تعيين 

شده است که در نهايت به مداخله يا عدم مداخله می انجامد و هدف آن مهار شرايط است.
بازرسی2  در لغت به معنای »تفتيش و تفحص کردن« و بازرس يعنی »کسی که مأمور رسيدگی به 
کارهای يک فرد يا يک مؤسسه و اداره است« )معين، 1360: 454(. بازرسی فرايند نظام دار جمع آوری 
اطالعات و تفسير آن ها به منظور بررسی انطباق يک محصول يا خدمت يا رفتار با ضوابط از پيش تعيين 

شده است که در نهايت به تأييد يا رد انطباق می انجامد.
طبق تبصره ماده )1( قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصالحات بعدي 
)1375 و 1387(، نظارت و بازرسي عبارت است از مجموعه فعاليت هاي مستمر و منظم و هدفدار 
به منظور جمع آوري اطالعات الزم درباره مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاه هاي مشمول 
ماده )2(3  اين قانون، تجزيه و تحليل آن ها، تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف و تكاليف قانوني و ارايه 

پيشنهادهاي مناسب در جهت اجرای صحيح قوانين و حسن جريان امور.

اهميت و ضرورت اخالق حرفه ای در دستگاه های اداری 

اخالق حرفه اي، تأثير چشمگيري بر فعاليت ها و نتايج سازمان دارد و بهره وري را افزايش داده، 
ارتباطات را بهبود مي بخشد و درجه ريسك را كاهش مي دهد؛ زيرا هنگامي كه اخالق حرفه اي 
در سازمان حاكم است، جريان اطالعات به راحتي تسهيل مي گردد و مدير قبل از ايجاد حادثه، از 

آن مطلع مي شود. 
موفقيت در سازمان ناشي از ايجاد و بكارگيري مديريت اخالق در سازمان است. اخالق سازماني 
از اعتمادآفريني شروع مي شود. هر چه اعتماد به سازمان، برنامه ها و مديران )ارشد، مياني و مديران 
1-Monitoring
2-Inspection

3-بازرسي و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و امور اداري و مالي دادگستري، سازمان ها و دستگاه هاي تابعه قوه قضاییه و نیروهاي نظامي و 
انتظامي و مؤسسات و شرکت هاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آن ها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي انقالبي 
و سازمان هایي که تمام یا قسمتي از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوي از انحاء بر آن ها نظارت یا کمک مي کند و کلیه 

سازمان هایي که شمول این قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام آن ها است بر اساس برنامه منظم.
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پايه( بيش تر باشد، ميزان تعهد به سازمان و وظايف بيش تر خواهد شد. اعتماد آفريني منجر به 
افزايش توان سازماني در پاسخ دهي به نيازهاي محيطي خواهد شد؛ زيرا اعتمادآفريني هم افزايي 
در توان سازمان ايجاد خواهد كرد. هر چه اعتماد كاركنان به مديران و سازمان كاهش يابد، مديران 
بايد هزينه بيش تري را جهت كنترل رفتار كاركنان بپردازند كه نتيجه كم تري نيز به دست خواهند 
آورد. اعتمادآفريني از پيش بيني رفتار ايجاد مي شود. ايجاد اعتماد، از پيش بينـي رفتار حاصل 
مي شود. هر چه پيش بيني رفتار ما براي ديگران آسان و دقيق باشد، اعتماد به ما بيش تر خواهد 
شد و ميزان ريسك پذيري را براي كاركنان و مشتري ها كاهش خواهد داد و همين امر باعث 
جذب افراد و كاركنان به طرف سازمان و مديريت خواهد گرديد. هرگاه سازمان اعتمادآفريني 
كند، مي تواند معقوليت ريسك ارتباط با خود را افزايش دهد. پيش بيني رفتار، از مستمر بودن رفتار 
و قانونمند بودن آن ناشي مي شود. تكرار مستمر و مشابه رفتار در شرايط خاص، مي تواند پيش بيني 
رفتار را افزايش دهد. مستمر و قانونمند بودن رفتار، از مسئوليت پذيري ناشي مي شود. افراد هر چه 
مسئوليت پذيرتر باشند رفتار آنان مستمرتر و قانونمندتر خواهد شد. افراد بي مسئوليت افرادي هستند 
كه تعهد چنداني نسبت به اثربخش بودن رفتار خود ندارند. مسئوليت از پايبندي به قانون يا رعايت 
اصول اخالقي سرچشمه مي گيرد. نكته قابل توجه آنكه اتكا صرف به قانون براي افزايش مسئوليت 
كاري كاركنان، اثربخشي چنداني در پي ندارد. آنچه در در پايبندي آدمي و سازمان به قانون نقش 
مؤثرتري دارد، مسئوليت هاي اخالقي است. مسئوليت پذيري سازمان، سبب ايجاد اعتماد اصيل 
و پايدار محيط به آن شده و موفقيت سازمان را تضمين مي كند )بورف، 1383(. انجام درست 
وظايف از سوي مشاغل مختلف نه تنها به قوانين و مقررات نياز دارد بلكه مستلزم رعايت اخالقيات 
است )ابطحی، 1383: 186(. اخالق حرفه ای به سازمان کمک می کند تا در هر شرايطی عملکرد 
اخالق خود را حفظ نمـوده و باعث شکل گيری کارهای گروهی قـوی، کاهش فساد اداری و 
افزايش بهـره وری شود و رفتارهای کارکنان را در راستای اهداف و ارزش های سازمان کنترل و 
هدايت مـی کند. سازمان ها روز به روز پيچيده تر شده و هم زمان ميزان وقوع کارهای غيراخالقی 
و غيرقانونی در محيط های کاری افزايش می يابد. بی اعتنايی به مسايل اخالقی، منجر به از بين رفتن 
سازمان شده و عامل مؤثری در نابودی عملکرد، موقعيت و جايگاه سازمان است )قراملکی، 1385(. 
از اين رو، يکی از اهداف اصلی در تدوين و استفاده از اخالق حرفه ای، ايجاد رضايت مندی در 
اعضای سازمان اعم از کارکنان، مديران و مراجعان و ذينفعان از طريق بهبود فرايندها و عملکرد 
سازمان و ارتباطات درون و برون سازمانی است. معيارهای اخالقی چارچوبی را برای ارزش ها، 
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اصول، مسئوليت ها و حقوق ارايه می دهند، سازمانی را معرفی می نمايند، مشخص می سازند 
که سازمان ها چه تصميماتی بگيرنـد و به اعضـای يک سازمان کمـک مـی کننـد تا وظايف و 
مسئـوليت های خود را به خوبی شناخته و آن ها را به طور صحيح انجام دهند که اين چارچوب همان 
اخالق حرفه ای است که اساس موفقيت سازمان ها می باشد. با توجه به نکات فوق، حاکميت اخالق 
حرفه ای در سازمان های دولتی قادر است به ميزان بسيار چشمگيـری سازمان را در جهت کاهـش 
تنـش ها و موفقيت در تحقـق اثربخش هدف ياری و سازمان را پاسخگـو نمايد. نقش بی به دليل 
دستگاه های اداری برخوردار از افراد اخالقی و حرفـه ای در ارايه خدمات به شهروندان امروزه بر کسی 
پوشيده نيست، از اين رو نظارت بر عملكرد آن ها از اهميت ويژه اي برخوردار است. سازمان بازرسي 
كل كشور به عنوان مهم ترين دستگاه  نظارتی کشور مطابق با اصل 174 قانون اساسي وظيفه نظارت 
بر حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاه های اداری را بر عهده دارد. بازرسان برای 
آنکه بتوانند کارهای خود را تا حد ممکن عاری از نقص و کاستی انجام دهند، بايد ويژگی های 

اخالق حرفه ای در حوزه نظارت و بازرسی را بکار گيرند. 

ویژگی های اخالق حرفه ای نظارت و بازرسی مبتنی بر آموزه های دین اسالم

هر چند داشتن اخالق شايسته وظيفه همگان است و مخصوص به صنف و گروه خاصی نيست اما 
رعايت برخی از فضايل اخالقی برای گروه های خاص ضرورت مضاعف پيدا می کند زيرا نقاط 
آسيب پذير هر گروه با گروه ديگر تفاوت دارد. در مقوله نظارت و بازرسی از آنجايی که جامعه و 
سازمان نظارت شونده و پيشبرد امور و تحقق اهداف در جامعه به طور کامل متأثر از اين امر است، 
وجود اخالق و ويژگی های خاص برای نظارت و بازرسی الزامی و بديهی است. بازرسان بايد 
بيش تر از هرگروه ديگری از جامعه، خود را ملزم به رعايت اصول اخالق حرفه ای در کار نمايند 
زيرا وجود مشکالت در اين امر باعث به وجود آمدن خطرهای بسياری خواهد شد که هم به ضرر 

بازرسان و سازمان مربوطه و هم به ضرر سازمان-های نظارت شونده است. 

1. صفات و ویژگی های قلبی  
نيات و گرايش های درونی است که بازرس بايد به آن ها متصف بوده و يا از برخی آن ها دوری 

جويد. 
1-1. اخالص: يعنی انسان، عمل خود را تنها برای رضای خداوند انجام دهد و خشنودی ديگران 
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را در نيات خود نياورد. اگر در دستور الهی به عملکرد پيامبر اکرم )ص( نيز دقت کنيم، می بينيم 
که آن حضرت مأمور شده که همه ابعاد زندگی اعم از عبادات و غير آن را در راه خدا قرار داده 
و همه آن ها را برای جلب رضايت حق انجام دهد: » قل ان صالتی و نسکی و محيای و مماتی اهلل 
رب العالمين« »بگو: نماز و تمام عبادات من و زندگی و مرگ من، همه برای خداوند پروردگار 
جهانيان است«)سوره انعام، آيه 162(. از اين رو، اگر بازرس در کار خود دارای نيت خالص باشد، 
عالوه بر برخورداری از مزايای مادی، از ثواب الهی نيز برخوردار خواهد شد. همچنين کسی که به 
حق می انديشد و برای رضای خدا کار می کند، اشخاص در برابر او تفاوتی ندارند و مالحظه افراد 
و اشخاص سبب نمی شود که دست از اجرای حق بردارد. بايد دانست که اگر در انعکاس امور، 
رضای الهی ملحوظ باشد، خداوند متعال بازرس را از گزند مخالفت ها و دشمنی های کسانی که به 
زيان آنان اخباری منعکس می کنند، مصون می دارد. پيامبر اکرم )ص( می فرمايد: »کسی که خدا 
را از خود راضی نگه دارد )گرچه( مردم از دست او ناراحت باشند، خداوند شر آن مردم را از او نگه 

می دارد و ...« )القرشی،1407: 12(. 
2-1. توکل: به معنای اعتماد بر خدا داشتن است. با توجه به مشکالتی که در راه بازرسی صحيح 
پيش می آيد، توکل بر خداوند می تواند روحيه بازرسان را به حدی تقويت کند که در مواجهه با 
مشکالت توان مضاعف يافته و در برابر آن ها تسليم نشوند. اگر بازرسان بر خدا توکل کنند، از او 
نيـرو مـی گيرنـد و در برابـر وسـوسـه های شيطان و نفس امـاره مقاومت مـی کننـد. قرآن کريـم 
مـی فرمايد: »انه ليس له سلطان علی الذين آمنوا و علی ربهم يتوکلون« »او بر کسانی که ايمان دارند 

و بر پروردگارشان توکل می کنند، تسلطی ندارد« )سوره نمل، آيه 2(.
3-1. نصيحت و خيرخواهی: يکی ديگر از صفاتی که برای بازرسان ضرورت دارد، داشتن روحيه 
خيرخواهی نسبت به عموم جامعه اسالمی اعم از مسئولين نظام و آحاد جامعه اسالمی و به ويژه 
افرادی است که اعمال آنان بازرسی می شود. نصيحت عملي بازرسان به آن است كه در عمل 
بيش ترين دقت را نمايند و سستي در امور محوله به خودشان روا ندارند. اين گونه عملكرد، بهترين 
خيرخواهي عملي براي جامعه اسالمي است. زيرا بازرسي صحيح هم موجب شناسايي بسياري از 
فسادها و خرابي هاي موجود در ارگان هاي جامعه مي شود كه مسلمًا به درمان آن ها خواهد انجاميد 
و هم سبب پيشگيري بسياري از انحراف ها خواهد شد. بازرسان بايد توجه داشته باشند که ديدن 
همه مسائل با عينک بدگمانی و بدبينی برای همه مومنان و از جمله بازرسان ممنوع است اما اين 
مطلب بدين معنا نيست که اگر بازرسی در مورد خاص نسبت به عملکرد مدير يا مسئولی گمان به 
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وقوع اشتباه و خطا يافت، آن را حمل بر صحت نموده و تحقيق و پيگيری را رها کند بلکه در چنين 
مواردی قطعًا بايد با هوشياری به انجام وظيفه اقدام کند. 

پيامبراكرم )ص( مي فرمايد: »ايما وال ولي شيئًا من امر المسلمين فلم يجهد لهم نصحه جهده لنفسه 
كبه اهلل علي وجه يوم القيامه في النار.« ... هر والي كه... نصيحت را مراعات ننمايد و نهايت جد و 
جهت در نصيحت را به اندازه اي كه براي خود نصحيت مي كند، رعايت نكند، خدواند او را در 

قيامت به جهنم مي اندازد«)سيوطى، 1416: 12(. 
4-1. پرهيز از كينه و غضب: بازرسان بايد توجه داشته باشند كه چه بسا دشمني با گروهي در عمل 
آنان تأثير گذارده و در مسير بازرسي آنان خلل ايجاد كند. عدم تأثير حب و بغض در قضاوت انسان 
از عهده كساني ساخته است كه تنها رضايت خداوند را مالحظه مي  کنند. در مورد نقش خشم در 
عمل بازرسان بايد توجه داشت كه نبايد خشم خود را در بازرسي دخالت داده و وظيفه او است كه 
در كمال آرامش به موضوع رسيدگي نموده و نتايج بازرسي و بررسي هاي خود را به مقامات ذي 
صالح گزارش دهد. حضرت علي )ع( مي فرمايد: »الحقد ام العيوب«كينه ورزي، مادر همه عيب ها 

است )محمدي ري شهري، 1363: 356(.
5-1. حسن ظن و سوءظن: كساني كه مي خواهند اعمال ديگران را مورد بررسي قرار داده و درباره 
صحت و سقم اعمال آنان ارزيابي داشته باشند، سزاوارتر است كه ابتدا اعمال و رفتار خود را با دقت 
نگريسته و خالص آن را از ناخالص تشخيص دهند. بنابراين الزم است همه مؤمنان و به ويژه بازرسان 
به نفس خود با سوءظن نگريسته و به آن خوش بين نباشند. در حديثي نقل شده است كه؛ »ان المؤمن 
اليمسي و ال يصبح اال و نفسه ظنون عنده؛ مؤمن صبح را شام نمي كند مگر اينكه به نفس خود ظنين 
باشد« )مجلسی، ج 70، 1403ق: 78(.  يک بازرس در نظام جمهوری اسالمی ايران در مقام امر به 
 معروف و نهی از منکر بوده، بر اين اساس بايد پيش از ديگران و بيش از ديگران به هر آنچه که 
مخاطب را مورد امر و نهی قرار می دهد، التزام عملی داشته باشد. بر بازرس فرض است که هم به 
لحاظ اخالق فردی و جايگاه حقيقی و هم به لحاظ اخالق حکومتی و جايگاه حقوقی، متخلق به 
اخالق اسالمی بوده، زيرا او به نمايندگی از مجموعه ای برخاسته است که آن مجموعه بخشی از 
پيکره حکومت اسالمی را شکل می  دهد. پس از اثبات اينكه براي نظارت و بازرسي به مأموراني 
مورد وثوق نياز است، بحث از حدود كاري اين نيروها ضرورت مي يابد كه آنان تا چه حد بايد بر 
عملكرد كارگزاران نظارت داشته باشند و در چه صورت ممكن است به تجسس به معناي مذموم 
آن مبتال شوند. قرآن كريم در مورد تجسس بي جا مي فرمايد:»يا ايهاالذين امنوا اجتنبوا كثيرًا من الّظن 
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اّن بعض الّظن اثٌم وال تجسسوا و اليغتب بعضكم بعضا؛ اي كساني كه ايمان آورده ايد از بسياري از 
گمان ها بپرهيزيد چرا كه بعضي از گمان ها گناه است و هرگز در كار ديگران تجسس نكنيد و هيچ 

يك از شما غيبت ديگري را نكند«.  
6-1. خداترسي و دينداری: بازرس به لحاظ جايگاه ويژه اداري و اجتماعي همواره در معرض 
وسوسه هاي شيطاني است و چه بسيار كه متملقانه و منافقانه به او كرنش و احترام مي شود. در اكثر 
موارد به ارزيابي و سنجش اعمال صاحب منصباني مأمور مي شود كه به لحاظ مرتبه و درآمد 
شغلي داراي اختالف معني داري با او هستند و گاهي به وعده هاي كذايي انتصاب به مشاغل بهتر 
و پرمنفعت تر نزد دستگاه ارزيابي شونده او را دلخوش مي كنند. برخي اوقات ممكن است در 
معرض مظاهر شهواني قرار گيرد و در همه اين احوال در صورت تسليم يا ترغيب بازرس از صفت 
عدالت خارج و به باطل مي گرايد. كليد رهايي از اين حمالت پيشه نمودن تقوي است و ثمره تقوي 
استحكام و استواري در عقيده و حقير جلوه نمودن اين منافع دنيوي است. بازرس در مواجهه با اين 
وسوسه ها بايد از خود بپرسد در صورتي كه داراي چنين جايگاهي نبود آيا باز مورد چنين عناياتي 
قرار مي گرفت؟ ظريف تر آن كه براي كشف درجه صداقت افراد مقابل بايد ديد هر آنچه به بازرس 
پيشنهاد مي شود تا چه ميزان از مايملك و متعلقات شخصي پيشنهاد دهنده است. به عبارتي در چنين 
مواردي صرفًا از خزانه بيت المال هزينه مي شود و در خرجي كه به حساب ديگري است حاتم طايي 

شدن هنر محسوب نمي شود.
در نامه امير مؤمنان )ع( به مالك اشتر اين ويژگی به اين شکل بيان شده است: »َفَفرِّق الولِئَك 
ثَِقتَك ِمن اَهِل الَخشيِه و الّتواُضِع َفليرَفع اِليَك اُموَرُهم؛ پس بر آن ها، افراد مورد اطمينان خود را، 
كه خداترس و متواضع باشند برگزين، تا كارهاي آنان را به تو گزارش كنند« )نهج البالغه، نامه 53(. 
بازرس نخست بايد بداند كه در امر بازرسي چه اهدافي دنبال مي شود. ارزيابي و سنجش اجراي 
مقررات و جريان امور مهم ترين آن ها است. اگر به كنه اين دو مقوله وقوفي حاصل شود بدون 
ترديد به اهميت و قداست آن معترف خواهيم بود. بي جهت نيست كه به قضات محاكم شاغل در 
سازمان بازرسي كل كشور، بازرس قضايي اطالق مي شود و چنين عنواني در تشكيالت قضايي 
نهادينه شده است. بازرس در كار خود هر دو وظيفه تحقيق و قضاوت را عهده دار است. البته اين 
قضاوت از نوع قضاوت محكمه نيست. به هر حال چون در فرايند بازرسي به دنبال استقرار انضباط، 
جلوگيري از انحراف، شناسايي نقاط قوت و ضعف، معرفي متخلفين و ... است، بدون پايداري 
و اعتقاد راسخ به اين اهداف مترقي راه به جايي نخواهد برد. ويژگي ای كه امام علي )ع( براي 
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نظارت كنندگان الزم و ضروري مي داند، »دينداري و پايبندي به قوانين و مقررات ديني« است. آن 
الِح َو الِعفاِف، ِممَّن يوَثُق بِدينه  حضرت در اين خصوص مي فرمانيد: »اَري اَن َتبَعَث َقوما ِمن اَهلِ  الصَّ
َو اَمانَته، يسأُل َعن سيرهِ الُعّماِل َو ما يعَمُلوَن ِفي الِبالد؛ به نظر من بايد گروهي از اهل صالح و عفاف 
كه به دينداري و امانت داري آن ها اطمينان داري، مأموريت دهي تا  در مورد سيره و شيوه عمل 

كارگزاران و نيز كارهايي كه آنان در شهرها انجام مي دهند، تحقيق و بررسي شود«.

2. صفات و ویژگی های قولي  

صفاتي است كه مربوط به مرحله سخن گفتن انسان است و بازرسان با اتصاف به آن ها مي توانند 
هم در كار خود موفق تر عمل نمايند و هم رضاي الهي را به دست آورند.

1-2. صمت و رازداری: يكي از صفات برجسته مومنان سكوت آنان در مواقعي است كه نبايد لب 
به سخن بگشايند. در حديث قدسی معراج، خداوند متعال به پيامبرش مي فرمايد: »الصمت بورث 
الحكمه و تورث الحكمه المعرفه و تورث المعرفه اليقين ...« »سكوت،  حكمت و حكمت،  معرفت و 
معرفت، يقين به بار مي آورد« )سعادت پرور، ج 1، 115(. از اين رو،  اين ويژگي براي بازرس حائز 
اهميت است زيرا بازرسان از سويي وظيفه دارند كه قضايا را پيگيري نموده و با كالم و نوشته خويش 
آن را به مسئولين منتقل نمايند و از سوي ديگر بايد مواظب باشند كه از جاده حق و حقيقت خارج 

نشده و در بيان حقايق زياده گويي يا كم  گويي نكنند تا حق افراد و جامعه پايمال نشود.
رازداري از خصلت هاي خدا و مومنان، نشانه كمال عقل انسان و منبع نيكي ها شناخته شده است. از 
اين رو،  حضرت علي )ع( مي فرمايد: »جميع خيرالدنيا و االخره في كتمان السر« »خير دنيا و آخرت 
در رازداري گرد آمده است« )قمي، 1386: 436(. از اين رو، بازرس براي از ميان نبردن تالش خود 
و مقرون به موفقيت ساختن آن، بايد حاصل تحقيقات خود را پيوسته مخفي نگه دارد  زيرا بي ترديد 
اگر آن را بازگو كند ، مقاومت ها و موانع بسياري براي او فراهم مي آيد و حصول نتيجه را دشوار 

و احيانًا محال مي گرداند.
2-2. عيب پوشي: پيامبر اكرم )ص( پوشاندن عيب مومنان را از حقوق آنان بر همـديگر دانستـه 
و مي فرمايد: »َيجُب للمؤمن علي المؤمن ان يستر عليه سبعين كبيره« »بر مومن واجب است كه 
هفتاد گناه كبيره مومن ديگر را بپوشاند« )مجلسی، 1403: 322(. در مورد عيب جويي قرآن كريم 
مي فرمايد: »ويل لكل همزه لمزه« »واي بر هر عيب جوي مسخره كننده« )سوره همزه،  آيه 1(. 
در فرهنگ اسالمي بين عيب جويي و بيان عيوب ديگران با نهي از منكر و انتقاد سازنده تفاوت 
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وجود دارد زيرا غرض عيب جو،  تنقيص شخصيت افراد است در حالي كه غرض نهي از منكر و 
يا انتقاد كننده و بازرسي، كمك به ا فراد و جامعه در بر طرف كردن و عيوب است. از سوي ديگر 
وظيفه كساني كه بيان عيوب خود از سوي ديگران مواجه می شوند) به ويژه زمانی که کسی که عيب 
را مطـرح مـی کند قصـد خيرخواهـی دارد ( آن اسـت که از ديگـران استقبال نمـوده وهمين امـر را 
وسيلــه ای جهت آگاهی از عيوب خويش و سپس برطرف کردن آن ها کند. يکی از مصاديق اين 
استقبال، برخورد با گزارش های بازرسان است. از نظر اخالقی و ايمانی نيز وظيفه کسانی که گزارش 
بازرسان را بر ضد عمل خويش می يابند آن است که سخن خيرخواهانه آن ها را بپذيرند و به برطرف 

کردن عيب خويش بپردازند. 
3-2. صداقت و راستگويی: يکی از صفات پسنديده که موافق فطرت و سرشت انسانی است، 
راستگويی است. قرآن کريم می فرمايد: »... وکونوامع الصادقين ...« »و با راستگويان باشيد« )سوره 
توبه، آيه 119(.  اهميت راستگويی برای بازرسان از آن جهت است که اگر کلمه ای خالف واقع 
در گزارش خود منعکس کرده و يا کلمه ای از آن بکاهند، حقوق فرد و جامعه را ضايع می نمايند. 
بنابراين، بازرس بايد گزارش خود را بر طبق واقعيت و آنچه که مشاهده کرده است بيان کند. در غير اين 
صورت، انعکاس اخبار خالف واقع،  عده ای را از نظام دلسرد کرده و منجر به فساد اداری و در نتيجه 

تضعيف نظام می شود. 
4-2. تيزبينی، عزت نفس و پرهيز از ذلت: بازرس زبردست و ماهر کسی است که در رسيدگی 
به عملکرد تعريف شده افراد از جمله اسناد مالی و هر آنچه که داللتی واضح و مستند بر وجود 
سوءجريان و يا حکايت از تعلل و کارشکنی در انجام وظايف و تکاليف قانونی دارد، بسيار راسخ، 
تيزبين، جدی و مصمم باشد تا از اين رهگذر نيکوکار و بدکار از هم تشخيص داده شوند و در نتيجه 

نيکوکار به انجام کار نيک دلگرم شده و بدکار در انجام کار بدش بی رغبت شود.
امام علی)ع( خطاب به مالک اشتر فرمودند: »و ال يکونن المحسن و المسی عندک بمنزله سواٍء 
فان فی ذلک تزهيدا الهل االحسان و تدريبا الهل االساَءه علی االساءه والزم کال منهم ما ألزم نفسه؛ 
هرگز نيکوکار و بدکار در نظرت يکسان نباشند زيرا در اين صورت، نيکوکاران در نيکوکاری 
بی رغبت و بدکاران در بدکاری تشويق می گردند بنابراين هر کدام از آنان را بر اساس کاری که 

انجام داده اند، پاداش ده«. 
بازرسان بايد عزت نفس و بی نيازی از مردم را سرلوحه ملکات نفسانی خود قرار دهند و با 

خواهش های نفسانی مبارزه نمايند که اين امر الزمه رسيدن به عزت نفس و صيانت نفس است. 
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5-2. بازرسی همراه با مهربانی و نشاط: بازرسان به هنگام بازرسی و مواجهه با افراد، بايد به آنان 
نگاهی محبت آميز، توأم با مهر و رأفت داشته باشند، امام علی)ع( در فرازی از عهد نامه مالک اشتر، 
مرقوم داشته اند: »... َو أشِعر َقلَبَک الرَّحمه لِلرَِّعيَِّه، َو المَحبََّه َلُهم، و الطَف بِِهم؛ دلت را از مهربانی با 

مردم لبريز کن و با آنان دوست و مهربان باش«. 
آن چه دين اسالم براي مسئوالن، مديران و كارگزاران دولتي الزم مي داند، مسئله نشاط كاري 
و روحيه مثبت و كارايي است. افرادي كه در امر نظارت و بازرسي فعاليت مي كنند بايد هر چه 
بيش تر از ويژگي نشاط كاري برخوردار بوده و از هر گونه كسالت و تنبلي اجتناب ورزند. از 
اشخاص منفي باف، كند، خمود و بي تحرك نباشند كه اگر با اين خصايل، پستي را اشغال كنند، 
مفاسد فراواني را به بار آورده و موجبات نارضايتي بين مردم حاصل شده و روحيه يأس و نااميدي 
در مردم به وجود مي آيد و ديدگاه جامعه نيز بر نظارت و بازرسي منفي خواهد شد. امام علي)ع( 
مي فرمايند: »در كارهايت بر انسان هاي كسل تكيه مكن«. همچنين در فراز ديگری مي فرمايند: »هر 

كس تنبلي اش دامنه دار باشد، اميدش نقش بر آب گردد و كارش به بدي انجامد«. 
6-2. امانت داري: با توجه به اينكه بازرسان به عنوان افراد امين نظام تلقي مي شوند و بسياري از اسرار 
مردم و دستگاه ها را در سينه خود مي گنجانند، ضرورت حفظ اين امانات بديهي است و خيانت در 
اين امانت و افشاي اين اسرار براي دشمنان نظام و افراد فاقد صالحيت، جرمي نابخشودني است. امير 
مؤمنان )ع( در بيان ويژگي ها و خصوصيات كساني كه وظيفه نظارت و كنترل را بر عهده دارند، 
»امانتداري« را از مهم ترين اين ويژگي ها مي داند. درست است كه اين ويژگي يك فضيلت اخالقي 
بوده و صفت برجسته اي است كه هر انساني بايد از آن بهره مند باشد؛ ليكن وجود اين خصوصيت در 
ناظران و بازرسان اهميت و ضرورت بيش تري دارد؛ چرا كه نظارت كنندگان همواره به مجموعه اي 
از اطالعات مهم در مورد سازمان و كاركنان آن آگاه مي شوند كه معمولًا از اسرار سازمان و كاركنان 
است و بايد محفوظ بماند. ايشان در يكي از سخنان خود مي فرمايند: »ُثمَّ ال َتدَع اَن يُكوَن َعليِهم ُعيوُن 
ِمن اَهِل ااَلمانَِه َو الَقوِل بِالَحقِّ ِعنَد الّناِس؛ پس فروگذار مكن كه بايد بر آنان، بازرسان مخفي از ميان 

كساني كه در ميان مردم به امانتداري و حقگويي شناخته شده اند، بگماري«. 
7-2. روانشناسي آبرو و پرده پوشی: معمولًا گزارش هاي بازرسان حاكي از وجود تخلف، 
جرم و يا انحرافات برخي مديران يا كاركنان است. اين موضوع مي تواند آبرو يا حيثيت شغلي، 
اداري، اجتماعي و سياسي افراد را مورد تخديش قرار دهد. گاهي برخي اطالع رساني هاي شتابزده 
موجب مي  شود تا ميزان هزينه و جريمه يك مجرم و يا متخلف به مراتب بسيار بيش تر از ميزان 
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جرم و تخلف شود و اين فرد مجبور گردد عالوه بر پرداخت نقدي، موقعيت شغلي، پاشيده شدن 
خانواده، تمامي موقعيت اجتماعي يا سياسـي خود را از دسـت داده، خـود دچار نوعـي افسردگـي 
و يا خسارت هاي جبران ناپذير روحي و رواني گردد. لذا ناظران و بازرسان بايد به اين حساسيت ها و 

ظرافت ها بيش از پيش دقت نمايند. 
آدمي براي آبروي خويش، جايگاهي بيش تر از جان و مال خويش قايل است و دين اسالم نيز 
احترام به آن را ضروري و واجب مي داند. »َواّلذين الَيْشهدوَن الّزور و اِذا َمّروا بِالّلغو َمّروا ِكرامًا؛ 
و )بندگان خدا( كساني هستند كه بر باطل گواهي نمي دهند و هنگامي كه كارهاي ياوه و سخنان 

پوچي را ببينند و بشنوند، بزرگوارانه مي گذرند« )سوره فرقان، آيه 72(. 
8-2. تقيه و توريه: تقيه به معني دوري كردن و پرهيز از ضرر و خطر است. بازرسان، امين كشور و 
حكومت به شمار مي روند. اسرار مديران و سازمان ها، امانتي است در دست آنان كه جز به اهل آن 
و به قدر ضرورت و وجوب، به كسان ديگري نبايد بسپارند. گاهي موقعيت ها و شرايط  به گونه اي 
است كه به رغم ميل باطني، مجبور می  شوند تا اطالعات و اسرار در اختيار ديگران بگذارند؛ در چنين 
شرايطي، مي توان از شيوه هاي ديگري بهره جست تا از خسارت بيش تر جلوگيري نمود، يكي از 
آن شيوه ها، تقيه است. بازرسان و ناظران در مواقع اضطراری و ناچاری بايد برای حفظ نظام، جان و 
آبروی مومنان، تقيه را رعايت نمايند. در قرآن كريم آمده است: »من كفر باهلل من بعد ايمانه اال من اكره 
و قلبه مطمئن بااليمان؛ كسي كه پس از مؤمن شدن كافر شود، مرتد خواهد بود مگر كسي كه مجبور 
به كفرگويي شود؛ در حالي كه قلب او به ايمان مطمئن و محكم باشد« )سوره نحل، آيه 106(. توريه 
به معنای پنهان کردن، پوشانيدن و افشا نکردن راز است. توريه در صورتی جايز است که باعث از بين 
رفتن حق مشخصی نگردد. ناظران و بازرسان، اطالعات، اخبار و اسنادی در اختيار دارند که همواره 
افراد زيادی هستند که عالقه مند هستند تا به آن ها دسترسی يابند و يا از آن ها به نفع خود يا به ضرر 
ديگران بهره برداری نمايند. به همين دليل با طرح پرسش های متعدد و گاه گمراه کننده، فريبنده، 
تهديد و تطميع کننده، قصد کسب اطالعات را دارند. يکی از شيوه های مواجهه درست در چنين 

مواردی، استفاده از ابزار توريه است. 

3. صفات و ویژگی های عملی 
 صفاتی است که بازرسان بايد در مقام عمل به آن ها متصف شوند تا در حرفه خود به موفقيت 

برسند. 
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1-3. تواضـع: قـرآن کريـم در وصـف بندگان خداونـد به رفتـار متواضعانه آن ها اشاره کـرده 
و مـی فرمايد: »وعبادالرحمن الذين يمشون علی االرض هونا و اذا  خاطبهم  الجاهلون قالواسالما« 
»بندگان خداوند رحمان کسانی اند که با تواضع روی زمين راه می روند و چون نادانان خطابشان 
کنند، سخن نرم  و مسالمت جويانه گويند )سوره فرقان، آيه 63(. هر چند تواضع از صفات نيکو برای 
همه است اما برای کسانی که دارای مسئوليت و مقام در جامعه هستند، شايسته تر و نيکوتر است. 
بازرسان بهنگام رسيدگی به تخلفات و جرم های متهمان به هيچ وجه نبايد خود را بهتر از آنان ببينند. 
همچنين، بازرس برای موفقيت خويش، نياز به همکاری مجموعه ای دارد که عمل بازرسی نسبت 

به آن ها اقدام می شود و يکی از بهترين راه های جلب همکاری ايجاد محبت در دل افراد است. 
2-3. صبر و پشتکار: امام علی )ع( می فرمايد: »من استوطًا مرکب الصبرظفر« »کسی که بر مرکب 
صبر و بردباری سوار شود، به پيروزی خواهد رسيد« )خوانساری، ج5، بی تا: 473(. از اين رو 
بازرسان بايد با صبر و حوصله کامل به سخنان طرفين مورد بازرسی گوش فرا دهند و همه مسايل را 
به طور کامل انتقال دهند. تفاوت مقام، منصب، و موقعيت شاکيان، شاهدان و متشاکيان نبايد در توجه 
بازرسان به آن ها تأثيرگذارد و به عبارت ديگر معروف بودن و حتی مسئول بودن يکی از اطراف 
مسئله نبايد بازرس را تحت تأثير قرارداده و سبب شود بازرس بدون وجود ادله قوی، سخن او را 
بپذيرد. همچنين بازرس بايد در سالمت کامل بوده و در مواقعی که ناراحتی و عصبانيت خاصی دارد 
نبايد بازرسی انجام شود. در نهايت، بازرسان به هنگام جمع بندی مطالب بازرسی شده نبايد شتاب و 
عجله نمايند زيرا شکل تنظيم و کيفيت آن نقش عمده ای در جهت دهی به قضاوت کسانی که پس 

از آن ها  اين پرونده را مورد مطالعه قرار می دهند، دارد.
3-3. پرهيز از رشوه: يکی از علل موفقيت بازرسان در شغل خود، بريدن طمع نسبت به کسانی 
است که عمل بازرسی در مورد آن ها انجام می گيرد. زيرا طمع سبب می شود که بازرس در مقابل 
آن ها افتادگی از خود نشان داده و از اعمال قاطعيت و پافشاری بر حق خودداری کنند. پيامبر اکرم 
)ص(  در مورد رشوه می فرمايد: »الراش و المرتشی والماشی بينهما ملعونون« »رشوه دهنده، رشوه 
گيرنده وکسی که بين آن ها رابطه برقرار می کند، همگی مورد لعنت )خداوند( می باشند« )مجلسی، 
1403: 274(. به همين خاطر است که به هنگام انتخاب بازرس ويژگی هايی نظير وارستگی از هوی 

و هوس و تحت تأثير قرار نگرفتن تطميع و تهديد مورد توجه قرار می گيرد.  
4-3. علم و آگاهی و بهره مندی از تجارب گذشتگان و متخصصان: نظارت و بازرسي از جمله 
حرفي است كه مباشر آن عالوه بر داشتن تخصص و تجربه در موضوع مورد تحقيق، بايد با كليات 
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برخي علوم ديگر نيز آشنايي نسبتًا خوبي داشته باشد. دانش حقوقي، علوم اجتماعي و روانشناسي، 
ادبيات و هنر از جمله آن ها است. با توجه به اين كه مالك و معيار اصلي سنجش امور در عمليات 
بازرسي عمدتًا قوانين و مقررات موضوعه مي باشند لذا عالوه بر اطالع كامل از قوانين سابق و الحق 
در مانحن فيه، شناخت اصول و قواعد حقوقي، گردشكار قانونگذاري و سلسله مراتب مقررات، 
مراجع وضع قوانين و تفسير آن ها، شناخت شخصيت حقوقي دستگاه هاي تابع قواي سه گانه، 
تكاليف و مسئوليت هاي متصديان و كاركنان، مسئوليت هاي تضامني، آشنايي با مراجع قضايي، 
اداري و شبه قضايي و حدود صالحيت هاي آن ها، مسئوليت مدني دولت و مستخدمين عمومي، 
اصول حاكم بر روابط دولت و افراد، اصول تطبيق امور با مقررات و احراز تخلف يا جرايم مرتبط با 

افعال كاركنان و... و به عبارتي مختصر شناخت حقوق عمومي و خصوصي ضروري است. 
پيچيده تـر شـدن روابط و رفتارها و ابزار اداری اقتضاء مـی کنـد که بازرسان در جهت هـر چـه 
اثربخش تر شدن فعاليت های خود از ابزار، روش ها و تکنولوژی متناسب با شرايط روز استفاده کنند. 
همچنين، ورود به هر دستگاه با هدف بررسی عملکرد آن مستلزم در اختيار داشتن شاخص و معيار 

است. 
5-3. تبيين اهميت و ضرورت موضوع مورد بررسی برای دستگاه  های بازرسی  شونده: انسان 
فطرتًا تشنه و جستجوگر عدالت است و در اين راستا از هر حرکت و انديشه ای که تحقق اين مهم 
را به تأخير انداخته يا متوقف نمايد، گريزان و متنفر است. از اين شوق و عالقه درونی و الهی انسان ها 
می توان استفاده های شايانی در جهت تحقق اهداف بازرسی برد و از همراهی و همفکری آنان در 
جهت طی سريع و سالم مسير بازرسی کمک گرفت. مهم آن است که اين اشتياق و اعتماد درونی 
افراد با اتخاذ تدابير هوشمندانه و مدبرانه از سوی کسانی که مسئوليت خطير نظارت و بازرسی را بر 
عهده دارند، بر انگيخته شود. آنگاه قاطبه افراد يک مجموعه متصل به صندوق بيت المال را به سان 
بازرسانی خواهيم يافت که فراتر از تکليف اداری در جهت انجام تکاليف شرعی خود در مسير 
کمک به هدف و حرکت عدالت طلبانه ما قرار گرفته، به اين مهم به چشم يک عبادت می نگرند. 
ترديدی نيست مديرانی که به مسئوليت خود به ديده فرصتی برای خدمت می نگرند برای دست 
يافتن به اين مهم داشتن زير مجموعه ای سالم با دست های پاک را جستجو می کنند و از هر گونه 
اقدامی که به روشن شدن هر وضعيت ابهام آلودی بيانجامد، حمايت نموده و به اين روند کمک نيز 
خواهند کرد. مهم اين است که بازرسان بتوانند اين حس و هدف خود را به مديران موصوف منتقل 
نمايند. در چنين صورتی است که آن مديران نه تنها حضور و فعاليت بازرسان را باعث محدود شدن 
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اختياراتشان نخواهند پنداشت بلکه خود را عضوی از اعضای هيأت بازرسی خواهند دانست و بدين 
وسيله اهداف و برنامه های بازرسی نيز در حداقل زمان و به صورت کامل تر محقق خواهد شد.

6-3. دارا بودن نگرش راهبردي و سيستمی: نگرش راهبردي بازرس سبب مي شود كه تصوري 
كامل و حداكثرگرايانه از اخالق حرفه اي داشته باشد و آن را از اخالق سازماني فراتر ببيند و تنها 
به مسئوليت اخالقي فرد در شغل كاهش ندهد. يكي از ويژگي هاي بسيار مهم براي يك بازرس يا 
مدير داشتن يك نگاه سيستمي و چندبعدي به سازمان است چرا كه مديري كه فاقد چنين ويژگي 
باشد، توانايي شناخت به  موقع معضالت اخالقي و حل اثربخش آن ها را ندارد. مديري كه داراي 
ديد سيستمي و چندبعدي است مي تواند به موقع مشكالت اخالقي را تشخيص دهد و آن را به يك 
مسئله تبديل كند و سپس براي حل آن اقدام نمايد. يكي از بزرگ ترين ابعاد تك بعدي نگري، 
تقليل مسئوليت هاي اخالقي به مسئوليت هاي حرفه اي است به عنوان مثال مديري كه در مواجهه با 
معضالت كارمندان مي گويد »من مسئول امور تأمين اجتماعي و امور خيريه نيستم، بلكه تنها عهده دار 

اداره شركت هستم« در واقع دچار اين عارضه شده است. 
7-3. خودحسابرسي و خودكنترلي: خودحسابرسي و خودكنترلي سبب افزايش حساسيت و دقت 
نظر بازرسان در انجام وظايف محوله و پرهيز از هر گونه خطا مي شود. امام علي )ع( در اين مورد 
مي فرمايند:  »َو اعَلموا اَنَُّه َمن َلم يَعن َعلي نَفِسِه َحتي يكوَن َله ِمنها واِعُظ َو زاِجُر َلم يُكن َله ِمن َغيِرها 
ال زاِجُر َو ال واِعُظ« )نهج البالغه، خطبه 90(؛ اي بندگان خدا قبل از اينكه مورد سنجش قرار گيريد، 
خود را بسنجيد؛ و قبل از اينكه شما را به پاي حساب ببرند حساب خود را برسيد...؛ و آگاه باشيد 
آنكه به خويشتن كمك نكند و واعظ و مانعي از درون جانش براي او نباشد، از ديگران واعظ و 

مانعي براي او نخواهد بود«.
8-3. عدم تأثير شخصيت و دقت در ارزيابی: امام علي )ع( اين نكته مهم را به مالك اشتر متذكر 
شده و او را از انجام دادن اين گونه ارزيابي ها به شدت نهي كرده است. آن حضرت مي فرمايند: »َو 
اَل َيدُعَونََّك َشَرُف امِرٍئ إَِلي أن ُتعِظَم ِمن َباَلئِِه َما َكاَن َصغيرًا َو اَل َضَعُه امرٍئ إِلي أن َتسَتصِغَر ِمن 
َباَلئِِه َما َكاَن َعِظيما؛ )نهج البالغه، خطبه 90( و همانا شرافت و آبروي كسي باعث نگردد كه كار 
كوچك و كم ارزش او را بزرگ و پرارزش بشماري و حقارت و كوچكي كسي باعث نگردد كه 
خدمت پرارج او را كوچك به حساب آوري«. بر اين اساس هنگام ارزيابي، بازرسان بايد توانايی اين 
را داشته باشند که شخصيت افراد مورد بازرسی بر ارزيابي آنان تأثير نگذارد و مانع ارزيابي صحيح 
و دقيق از عملكرد و توانايي آن ها شود. امام علي )ع( اين نكته را نيز به مالك اشتر توصيه كرده اند 
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و مي فرمايند: »ُثمَّ اعِرف ِلُكلِّ امِرٍي ِمنُهم َما أبَلي َو اَل ُتضيَِفنَّ َباَلَء امِرٍئ إَلي َغيِره )نهج البالغه، خطبه 
90( سپس رنج و زحمت هر يك از آنان را در نظر بگير و رنج و تالش كسي را به حساب ديگري 
مگذار«. بر اين اساس، بازرسان هنگام انجام بازرسی به ويژه هنگام انجام بازرسی های گروهي و 
جمعي، بايد دقت كافي در خود داشته و تالش و كوشش هر فردي را براي خود او در نظر بگيرند؛ 
نه اينكه در اثر كم دقتي و بي مباالتي، تالش و زحمت كسي را به فرد ديگري نسبت دهند  و امتياز او 

به ناحق براي فرد ديگري درج شود.
يكي ديگر از محدوديت ها و موانع ارزيابي درست و مطلوب، »ظاهرسازي افرادي است كه مورد 
ارزيابي قرار مي گيرند«. امام علي )ع( خطر ارزيابي اين گونه افراد را به مالك گوشزد كرده و به 
او توصيه مي كنند هنگام ارزيابي آنان دقت الزم را به كار گيرد. آن حضرت مي فرمايند: »ُثمَّ اَل 
نِّ ِمنَك، فِإنَّ الرَِّجاَل َيَتَعرَّفوَن لِِفَراَساِت  َيُكِن اختِياُرَك إِيَّاُهم َعَلي ِفَراَسِتَك َو استِنَاَمِتَك َو ُحسِن الظَّ
الُواَلهِ بَِتَصنُِّعِهم َو ُحسِن ِخدَمِتِهم َو لَيَس َوَراَء َذِلَك ِمَن النَِّصيَحِه َو األَمانَه َشيٌء )نهج البالغه، خطبه 
90(؛ در گزينش آن ها بر فراست و اعتماد و حسن ظن خود تكيه كني، زيرا مردان با ظاهر آرايي 
و نيكوخدمتي، خويشتن را در چشم واليان عزيز گردانند. ولي، در پس اين ظاهر آراسته و خدمت 

نيكو، نه نشاني از نيكخواهي است و نه امانت«.
  9-3. رعايت عدالت: از امام علی )ع( در توصيف عدل و احسان )اخالقى، اقتصادى( چنين آمده 
َ َيْأُمُر بِالَْعْدِل َو اْلِْحساِن الَْعْدُل اْلِْنَصاُف َو اْلِْحَساُن  است: »َو َقاَل ]عليه السالم[ ِفى َقْولِِه َتَعاَلى ِإنَّ اهللَّ
ل؛ و درود خدا بر او، فرمود: عدل، همان انصاف و احسان همان بخشش است )نهج البالغه،  التََّفضُّ
حکمت 231(. امام علی )ع( در روز دردناک ظالم در اثر اجرای عدالت چنين فرموده است: »َو َقاَل 
اِلِم َأَشدُّ ِمْن َيْوِم اْلَجْوِر َعَلى اْلَمْظُلوِم؛ و درود خدا بر او، فرمود: روز  ]عليه السالم[ َيْوُم الَْعْدِل َعَلى الظَّ
اجرای عدل بر ظالم، سخت تر از ستمکاری بر مظلوم است« )نهج البالغه، حکمت 341(. عدالت از 
ديدگاه حضرت اميرالمومنين )ع( يکی از ارکان ايمان است. بازرس با ايمان برای داشتن عملکردی 
عادالنه بايد چهار شرط در خود جمع نمايد و ضمن داشتن فکری عميق بايستی دارای دانشى عميق 
حاصل از تحصيالت و مطالعه و به حقيقت رسيده، داوری و قضاوت نيكو با استفاده از تطبيق اعمال 
و رفتارها با قوانين و مقررات و در شكيبايى استوار و پايدار باشد به طوری که پس از انجام وظايف 

قانونی خود در نتيجه گيری و اثربخشی عجله ننمايد.
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نتيجه گيری :

اخالق حرفه ای، مسئوليت های اخالقی سازمان در قبال محيط مستقيم و غيرمستقيم است و بر اصل 
حق مردم استوار است و اعتقاد دارد که »محيط حق دارد و سازمان وظيفه«. اخالق حرفه ای، رفتار 
ارتباطی سازمان با محيط بر اساس حقوق و تعّهدات و وظايف است. نهادهای نظارت و بازرسی 
در صورتی سالم و کارآمد خواهند بود که ناظران و بازرسان، انسان هايی با صفات و ويژگی های 
ارزنده باشند. اخالق حرفه  ای به دليل هويت اسالمی، مالک نهايی اخالق و اصول راهبردی آن را 
از قرآن و روايات به دست می آورد و جدول  فضايل و رذايل را نيز از آن ها استنباط می کند و تکاليف 
اخالقی موردی را نيز با مراجعه به آن ها به دست می آورد. همچنين، روش اخالق و زبان آموزش های 
اخالقی را نيز از زبان وحی می آموزد. بنابراين، اخالق حرفه ای که بتواند توقعات ياد شده را برآورد، 
بايد در عين حرفه ای بودن، اسالمی باشد و مراد از اسالمی بودن، بهره مندی از منبع بسيار مهم قرآن 
و روايات است و البته اين به معنی بی نيازی از ساير منابع نيست. نظارت و بازرسی، امری بسيار مهم 
است. درست عمل نکردن در اين امر، می تواند باعث وجود ناهنجاری ها و مشکالت زيادی در 
جامعه گردد در حالی که انجام صحيح نظارت و بازرسی می تواند به رشدوشکوفايی و ايجاد نظم در 
کشور کمک شايانی کند و يكى از با اهميت ترين جريان هايی است كه هر سازمانی برای تضمين بقا 
و اطالع از كيفيت عملكرد و اجراى  دقيق سياست ها و برنامه های خود به آن احتياج دارد. به منظور 
جلوگيرى از خطاها و انحراف هاى احتمالى در درون دادها، فرايندها و برون دادهای دستگاه  های 
اداری در بخش های مختلف و ايجاد تحرك و پويايی در آ ن ها، نظام های نظارتی ايجاد می شود 
تا با تمهيدات مستمر خود و ارايه بازخوردهاى اصالحى بر اساس شاخص ها و اهداف پيش بينی 
شده، ضمن فراهم ساختن اطالعات الزم جهت سياستگذاری مطلوب، زمينه های پيشرفت و افزايش 
بهره ورى را فراهم نمايد. دستگاه های نظارتی به ويژه سازمان بازرسی کل کشور به عنوان يک سازمان 
کاملًا تخصصی و ناظر بر عملکرد دستگاه ها درراستای ُحسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين بايد 
خود به عنوان يک سازمان تکامل يافته و تمام عيار جلوه گر شود. بازرسان سازمان که نمايندگان آن 
تلقی می شوند، مسئوليت خطير معرفی سازمان را برعهده دارند. بازرساني كه امر نظارت را بر عهـده 
دارند، از هر حيث، بايد الگو و اثرگذار باشنـد. اسـالم، بازرسان حكـومت را به چشـم هاي حكومت 
تعبير مي كند زيرا به راستي بازرس، چشم حكومت و حاكم است و حكومتي كه نظام بازرسي صحيح 
و مطمئن نداشته  باشد، همانند كوري است كه معايب را نمي بيند و در منجالب عيوب و مفاسد غوطه ور 
مي شود. همان گونه که برای ارزيابی عملکرد بازرسان، معيارها و شاخص هايی جهت تشخيص و تجهيز 
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وجود دارد بايد در پندار، کردار و گفتار آنان نيز ويژگی ها و راهبردهايی تعريف شود تا موازنه آن دو، 
تعادل، تعامل و تکامل در وظايف خطير بازرسی را از حيث مادی و معنوی فراهم سازد. به اين ترتيب، 
به مهم ترين ويژگی های اخالق حرفه ای در نظارت و بازرسی از نگاه اسالمی اشاره شد که بازرس با 
شناخت و داشتن اين ويژگی ها و راهبردها می تواند ضمن انجام دقيق وظايف خود، فساد اداری را 
پيشگيری نمايد: راهبردها و ويژگی های قلبی )نظير؛ اخالص، توکل، نصيحت و خيرخواهی، پرهيز 
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و آگاهی و بهره مندی از تجارب گذشتگان و متخصصان، تبيين اهميت و ضرورت موضوع برای 

دستگاه های بازرسی شونده، داشتن ديدی سيستمي و دقت در ارزيابی، رعايت عدالت. 
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ضرورت تأکید دستگاه های نظارتی بر لزوم تغییر دیدگاه دستگاه های اجرایی 
در مقوله امنیت غذایی و ایمنی غذا

  مهدی  الیاسی

يكي از نيازهاي مبرم بوم شناختي در طول تاريخ مسأله غذا و چگونگي تامين آن براي ادامه حيات بوده و جزو 
نيازهاي اوليه در جوامع انساني منظور مي شود كه سبب ايجاد انگيزش در بشر براي تأمين غذا مي شود. در اين شرايط 
ناتواني در مرتفع ساختن آن جامعه با فاجعه دردناك گرسنگي روبرو مي نمايد كه منشأ بسياري از ناهنجاري هاي 
اجتماعي است. در سال های اخير مسؤوالن دستگاه های اجرايی مختلف به تناوب از واژه های امنيت غذايی و ايمنی 
غذا صحبت نموده اند و در سند چشم انداز توسعه نيز به اين مهم پرداخته شده است ولی اغلب اين واژه ها از سوی 
بعضی از مسؤوالن اشتباه بکار گرفته می شود و به همين دليل مسؤوليت و نقش دستگاه های اجرايی شفاف نيست.

پايداري امنيت غذايي نيازمند ايجاد نظام پايدار توليد و توزيع موادغذايي است و نوسان توليد، حوادث طبيعي، 
تورم و بيكاري، شيوع بيماري و جنگ همواره از جمله عوامل تهديدکننده امنيت غذايي بشر را در نقاط مختلف دنيا 
بوده که اين وضع با توجه به افزايش جمعيت جهان و پيامدهاي ناشي از تغييرات آب و هوايي در توليدات كشاورزي 

و توزيع نامتوازن مواد غذايي، نگراني هايي را در تأمين امنيت غذايي و سالمت آن به وجود آورده است. 
مقاله پيش رو ضمن بررسی موارد فوق، راه حل را تدوين سبد مطلوب غذايی بر پايه سه اصل کفايت، تعادل 
و تنوع )ضمن تأمين نيازهای تغذيه ای و حفظ سالمت جامعه، تفاوت های فردی، عادات و ترجيحات غذايی، 
فرهنگ و سواد تغذيه ای اقشار مختلف( و در نظر گرفتن امکانات توليد، توزيع و دسترسی اقتصادی و فيزيکی در 

سطح ملی عنوان نموده است.

واژگان کلیدی: امنیت غذایی، ایمنی غذا، سبد مطلوب غذایی، ناامنی غذایی، سوء تغذیه
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مقدمه:
سالمت از نيازهای اوليه انسان ها و محور توسعه پايدار بوده که تأمين آن از وظايف اصلی حکومت ها 
است. چند اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، به ويژه بند 12 اصل سوم و اصل چهل 
و سوم بندهايی از چشم انداز سال 1404 کشور و سياست های کلی نظام به اين موضوع اختصاص پيدا 
کرده است. در اصل دوازدهم قانون در چشم انداز بيست ساله جمهوری اسالمی ايران جامعه آرمانی 
»برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايی، تأمين اجتماعی، فرصت های برابر، توزيع مناسب درآمد، 
نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب« ذکر شده که 
مسؤوليت نهايی تحقق جامعه سالم بر عهده دولت قرار داده شده است. هرچند نقش نظام سالمت در 
تأمين سالمت جسمی مهم است اما تحقق اين امر مستلزم تحقق رفاه روحی، اجتماعی و معنوی توسط 
بسياری از بخش های حاکميت نظير نهادهای متولی هويت سازی فرهنگی، اقتصاد، آموزش و پرورش، 
غذا، مسکن و ... بوده که در برابر سالمت جامعه اختيارها و مسؤوليت های  مهمی دارند و بايستی مورد 

توجه و پايش قرار گيرد. 
يكي از نيازهاي مبرم بوم شناختي در طول تاريخ مسأله غذا و چگونگي تامين آن براي ادامه حيات 
بوده و جزو نياز هاي اوليه در جوامع انساني منظور مي شود كه سبب ايجاد انگيزش در بشر براي 
تأمين غذا مي شود. در اين شرايط در صورت ناتواني در مرتفع ساختن آن جامعه با فاجعه دردناك 
گرسنگي روبرو مي شود كه منشأ بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي است. با توجه به آنکه امنيت 
غذايي و تضمين ايمني و سالمت غذا از ضروري ترين اصول سالمت جامعه بوده و محور اساسي 
رشد و توسعه ملي و كيفيت زندگي و استقالل اجتماعي است، اين موضوع به يكي از مهم ترين 
نگراني ها و دغدغه هاي دولت ها مبدل و در هر كشور با توجه به تفاوت در ساختارها براي نظارت 
بر فرايند تأمين مواد غذايي اوليه و فرآوري شده مقررات و نهاد هاي نظارتي را در جهت دستيابي 
به اين مهم پيش بيني شده است. خوشبختانه در قوانين و اسناد باالدستی کشور توجه زيادی به مباحث 
غذا و تغذيه شده است، لکن در اجرا اغلب با مشکالتی نظير همپوشانی وظايف و اختيارات و پاسخگو 
نبودن دستگاه های اجرايی مختلف، به روز نبودن برخی قوانين، آيين نامه ها و دستورالعمل های موجود 
و ... مواجه شده است. شعار جهاني امسال فائو برای روز جهانی غذا »سيستم هاي غذايي پايدار براي 
امنيت غذايي و تغذيه« اعالم شده است. مشخصه هاي سيستم غذايي پايدار را مي توان در مواردي مانند 
ايمن بودن در برابر نوسان ها، كارآمدي و بهره وري باال، داشتن درآمد اقتصادي پايدار، تضمين سالمت 
و ايمني غذا، پايداري زيست محيطي و حفاظت از منابع پايه و حفظ تنوع زيستي برشمرد. پايداري 
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امنيت غذايي نيازمند ايجاد نظام پايدار توليد و توزيع موادغذايي است و نوسان توليد، حوادث 
طبيعي، تورم و بيكاري ، شيوع بيماري و جنگ از جمله مسايلي است كه همواره امنيت غذايي بشر 
را در نقاط مختلف دنيا تهديد كرده است؛ اين وضع با توجه به افزايش جمعيت جهان و پيامدهاي 
ناشي از تغييرات آب و هوايي در توليدات كشاورزي و توزيع نامتوازن مواد غذايي، نگراني هايي را 

در تأمين امنيت غذايي و سالمت آن به وجود آورده است.

امنيت غذایی و ایمنی غذا

در سال های اخير مسؤوالن دستگاه های اجرايی مختلف به تناوب از واژه های امنيت غذايی و 
ايمنی غذا صحبت نموده اند و در سند چشم انداز توسعه نيز به اين مهم پرداخته شده است ولی اغلب 
اين واژه ها از سوی بعضی از مسؤوالن اشتباه به کار گرفته می شود و به همين دليل مسؤوليت و نقش 

دستگاه های اجرايی شفاف نيست.
بر اساس تعريف بانک جهانی )1986(  امنيت غذايی به معنی دسترسی همه مردم در تمام اوقات به 
غذای کافی و سالم برای داشتن زندگی سالم و فعال است. ميزان درآمد خانوار نقش مهمی در امنيت 
غذايی ايفا می کند زيرا بخشی از اين درآمد که صرف خريدن غذا می شود، ذائقه و دانش تغذيه ای 
خانوار در چگونگی تخصيص بودجه به بهترين نوع غذای در دسترس و چگونگی تقسيم غذا در داخل 
خانواده از اهميت ويژه ای در امنيت غذايی برخوردار است. اگر سبدی که هر روز برای خانواده تهيه 
می شود درست انتخاب شده و برای تأمين نيازهای افراد آن خانواده کافی باشد و در جريان پخت و 
تهيه غذا، مواد غذايی سالم و به طرز صحيح به سفره برسد به گونه ای که موجب سيری سلولی افرادی 
که دور سفره اند شود، آن گاه امنيت غذايی تامين شده است. با اين آگاهی می توانيم متوجه شويم که 
برای تامين امنيت غذايی در يک کشور چه سازمان هايی بايد هماهنگ و در کنار هم کار کنند. آنکه 
توليد می کند، کسی که وارد می کند، کسی که آموزش می دهد، آنکه تبليغ می کند و کسانی که 
در سياست گذاری های کالن اقتصادی نقش دارند. متوليان امنيت غذايی بايد بدانند چه مواد غذايی 
به چه ميزان و به چه قيمتی در دسترس مردم است؟ آيا همه مردم از نظر فيزيکی به اين غذا دسترسی 
دارند؟ و آيا درآمدشان به قدری هست که بتوانند اين غذا را خريداری کنند؟ در چه مناطقی ناامنی 
غذايی وجود دارد و چه کسی مسؤول است که با اين نا امنی غذايی مقابله کند. اگر مردم يک منطقه 
به داليلی از جمله بی آبی دچار خشکسالی شدند ويا دسترسی به غذای کافی ندارند کدام بخش 
از وزارتخانه های موجود بايد زنگ خطر را به صدا در آورد؟ چه ارگانی اين امنيت را اندازه می 
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گيرد؟ چگونه ناامنی غذايی را در مناطق مختلف می توان شناسايی کرد؟ متولی اصلی تأمين امنيت 
غذايی کيست و چگونه کاستی های ارگان های متفاوت در زمينه تأمين امنيت غذايی به آن ها منعکس 
می شود؟ قيمت غذا، درآمدها و تورم، بخشی از بودجه خانوار که به غذا تخصيص داده می شود 
بايد با نگاهی علمی مورد توجه قرار گيرد و نارسايی در اين زمينه به سرعت به متوليان اصلی منعکس 
شود. آيا مناطق نا امن تغذيه ای از يارانه های خاص استفاده می کنند؟ آيا ما در کشورمان سيستمی 
برای پايش وضعيت غذا و تغذيه که مارا از روند تغييرات وضعيت تغذيه در طول زمان و در مناطق 
مختلف آگاه کند وجود دارد؟ سيستمی هشدار دهنده برای پيش بينی موقعيت های اضطراری مانند 
خشکسالی و قحطی؟ و آيا در فقدان چنين سيستمی برنامه ريزی به موقع جهت حمايت به موقع از 

گروه های در معرض خطر سوءتغذيه و گرسنگی را دچار مشکل نمی کند؟
يکی از اهداف توسعه هزاره  )MDG(1 کاهش گرسنگی و فقر به ميزان 50 درصد تا سال 2015 
است. طبق اعالم اجالس جهانی غذا، نزديک به 820 ميليون نفر از مردم کشورهای در حال توسعه 
در معرض کمبود دريافت انرژی هستند به نحوی که 96 درصد اين افراد از کمبودهای مزمن مواد 
مغذی رنج می برند و حدود چهار درصد از آن ها به داليلی نظير حوادث طبيعی يا انسانی دچار 

کمبود موقت انرژی و مواد مغذی شده اند.
اما ايمنی غذا،  اطمينان از سالمت غذا و عاری بودن آن از آلودگی هايی نظير آلودگی ميکروبی، 
انگلی، شيميايی است. بررسی های اخير نشان داده که طی دهه های اخير پيشرفت تکنولوژی با رشد 
چشمگير مصرف افزودنی ها، آفت کش ها، آنتی بيوتيک ها و هورمون ها در توليد مواد غذايی 
در کشورهای در حال توسعه، همراه شده که منجر به اثرات سوء انکارناپذيری بر سالمت انسان از 
جمله بروز انواع ناهنجاری های مادرزادی و سرطان ها به ويژه در کودکان شده است. براساس آمار 
موجود ميزان وقوع مسموميت های ناشی از آلودگی غذا در کشورهای در حال توسعه 13 درصد 

بيش تر از کشورهای صنعتی است. 
مشکالتی موجود در زمينه سالمت و ايمنی غذا در کشور زمينه ساز بسياری از بيماری های ناشی 
از غذا و بروز انواع سرطان ها به دليل آلودگی های شيميايی و بيولوژيک مواد غذايی در مراحل 
مختلف از مزرعه تا سفره بوده که مطالعات انجام شده داخلی طی سال های مختلف در زمينه 
آلودگی های ميکروبی و شيميايی مواد غذايی بيانگر اين موضوع است. به عنوان مثال مطالعه ای بر 
روی 525 نمونه از گوشت های مرغ در شهر تهران نشان داده است که 25 درصد مرغ های مورد 
مصرف به انواع سالموناّل آلوده بوده اند که بيماری سالمونلوز را با عوارض اسهال واستفراغ و عفونی 
1-Millennium Development Goals
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شدن بافت روده ای به دنبال دارد.آلودگی مواد غذايی به فلزات سنگين از جمله سرب و کادميوم 
که از راه کودهای فسفاته و لجن های فاضالبی وارد گياه شده و در اثر تغذيه دام ها با علوفه آلوده و 
وارد شدن سرب و کادميوم در شير وارد چرخه غذايی انسان می شود باعث شده اين فلزات سمی در 
ارگان های بدن به ويژه کليه تجمع پيدا کرده و نهايتًا موجب نارسايی کليوی شود. مواردی از وجود 
آفالتوکسين ها که گروهی از سموم قارچی هستند در شير مادران ايرانی که ناشی از مصرف مواد 
غذايی آلوده بوده گزارش شده است. تغذيه با مواد غذايی آلوده به آفالتوکسين مانند گندم و آرد، 
پسته، بادام زمينی و شير نهايتا بروز سرطان کبد را در انسان به دنبال دارد. وجود آفالتوکسين در شير، 
به دليل تغذيه دام با علوفه و نان کپک زده و همچنين در گندم به دليل نگهداری و ذخيره نامناسب 
گندم و کپک زدن آن در ايران به کرات گزارش شده است. وجود بقايای سموم آلی کلردار که 
دسته بزرگی از حشره کش های دفع آفات را تشکيل می دهند و از دير باز عليه بيماری ماالريا و نيز 
آفات و حشرات مورد استفاده قرار می گيرند، آلودگی مواد غذايی از طريق انتقال شيميايی ناشی 
از مواد اوليه بسته بندی نيز در سال های اخير نگرانی هايی را به وجود آورده است. وجود باقيمانده 
سموم اورگانو کلره مانند ددت در نمونه های سبزيجات کشت شده در استان خوزستان بيش تر از 

استاندارد معين شده توسط سازمان جهانی بهداشت و FAO  گزارش شده است.
متوليان ايمنی غذا در کشور چه دستگاه هايی هستند؟ آيا اداره هايی که در وزارت بهداشت و 
در معاونت های متفاوت آن به وظايف خود مشغول هستند اين همه را می بينند و يا هرکدام خود 
را متولی بخشی کوچک می دانند؟ چه سازمانی متولی اصلی است؟ آيا مسؤوالن ايمنی غذا در 
وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد با هم جلسات 
مشترک برای تقسيم وظايف و هماهنگی دارند؟ و آيا به سالمت غذا نگاهی کامل دارند؟ و آيا همه 
غذاها از سبزی و سيفی و کشت های گل خانه ای و حوضچه های پرورش ماهی و مرغ داری ها 
و ... تحت نظارت اند؟ آيا سبزی هايی که می خوريم روی خاک سالمی رشد پيدا کرده اند؟ آيا 
نيترات اين خاک بيش از حد نيست؟ آيا مزارع با آب سالم آبياری می شوند؟ آيا کودهای مناسب 
برای خاک های زراعی مصرف می شود؟ آيا ريزمغذی های خاک کافی است؟ آيا با روش های 

بيولوژيک با آفات نباتی مبارزه می شود؟ آيا باقی مانده سموم بر سبزی و ميوه نمی ماند؟
با عنايت به موارد پيش گفت، می توان تعريف مشخصی از ناامنی غذايی ارايه داد. ناامنی غذايی 
عبارت است از عدم دسترسی مطمئن به مقادير کافی غذای مغذی و سالم برای رشد و تکامل طبيعی 
و داشتن يک زندگی فعال برای همه افراد جامعه است. به عبارت ديگر فقدان امنيت غذايی داللت 
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بر محدوده وسيعی از پديده هايی نظير قحطی، بيماری و گرسنگی دوره ای تا بی ثباتی در عرضه 
غذا دارد. فقر، بيکاری، تورم اقتصادی، بی سوادی، ناآگاهی های تغذيه ای، حوادث، خشکسالی، 

بيماری، اغتشاشات، معضالت اجتماعی و ... هم نتيجه و هم منتج از ناامنی غذايی است. 
صرف نظر از ميزان تأثيرگذاری، دستگاه های اجرايی متعددی در پيشگيری از ناامنی غذايی مؤثر 

هستند که می توان به صورت زير نمايش داد:

 

تحليل عوامل تأثيرگذار بر وضعيت امنيت غذا و تغذيه سالم در کشور به صورت جدول صفحه 
بعد نمايش داده می شود که نشان دهنده ميزان تأثير هر يک از آن ها در سطح کشور است:
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جدول اولویت بندی عوامل تأثیرگذار و زمینه ساز مرتبط با امنیت غذا و تغذیه سالم

عوامل اصلی 
مرتبط با امنیت 
غذایی و تغذیه 

سالم
شدت عوامل تأثیرگذار و زمینه ساز

مشکل
اثربخشی 
مداخالت 

مرتبط

تعهد 
سیاستی 

ملی
پذیرش 
اجتماعی

امتیاز 
کل

ای
یه 

غذ
ی ت

گاه
331310بی سوادیآ

شناخت ناکافی نیازهای تغذیه ای 
جامعه به ویژه در گروه های آسیب 
پذیر )مادران، کودکان و سالمندان(

332311

22228اطالع رسانی ناکافی

قر
ف

433313بیکاری
423312ناکافی بودن درآمد خانوار

پوشش ناکافی حمایت های تأمین 
اجتماعی )بیمه درمانی، بیکاری، 

حوادث و ...(
333312

حمایت های جبرانی ناکافی از دهک 
233210های درآمدی پایین جامعه

فی
 کا

م و
سال

ی 
ذای

د غ
موا

به 
ی 

رس
ست

د

32128محدودیت منابع تولید
22127کمبود منطقه ای مواد غذایی

322310سیستم توزیع نامناسب مواد غذایی
افزایش قیمت مواد غذایی/ نوسانات 

331310فصلی قیمت ها

وقوع بحران های طبیعی )قحطی و 
333312خشکسالی( و بحران های اقتصادی

ایمنی مواد غذایی/ ناسالم بودن 
مواد غذایی در مراحل تولید، توزیع، 

فرآوری و مصرف
331310

ری
یما

433313کافی نبودن خدمات بهداشتی درمانیب

کافی نبودن پرسنل بهداشتی به 
نسبت جمعیت جهت ارائه خدمات 

بهداشتی در منطقه
332311

امتيازدهی: حداقل= 1، متوسط= 2، زياد= 3، خيلی زياد= 4 

حال با اطالع از عوامل اصلی، تأثيرگذار و زمينه ساز، هر چند نمی توان منکر نقش بازيگران 
ديگری نظير وزارت آموزش و پرورش، بنياد مستضعفان و جانبازان، سازمان های غير دولتی 
)OGN( و ... در تأمين امنيت غذا و تغذيه سالم شد، لکن ذيلًا به بررسی نقش پنج دست اندرکار 

اصلی اين موضوع پرداخته می شود:
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تحلیل وضعیت دست اندرکاران

نام وزارت/ 
سازمان/ 

نهاد دست 
اندرکار

رسالت ها و اهداف در حوزه غذابخش های مرتبط 
عوامل 

تأثیرگذار و 
زمینه ساز

سطح تأثیر 
بر حوزه 

غذا

میزان 
تعهد 
قانونی

نمره 
اولویت

وزارت 
بهداشت، 
درمان و 
آموزش 
پزشکی

اداره کل نظارت بر مواد   -
غذایی و آشامیدنی

دفتر سالمت خانواده و   -
جمعیت

دفتر سالمت محیط و کار  -
مرکز گسترش شبکه و   -

ارتقای سالمت
مرکز مدیریت بیماری ها  -

مرکز مدیریت حوادث و   -
فوریت های پزشکی

انستیتو تحقیقات تغذیه کشور  -
روابط   -

عمومی  

تدوین سیاست های مرتبط با   -
سالمت و تغذیه جامعه

اولویت بندی مداخالت حوزه   -
بهداشت و تغذیه در مناطق در 

معرض خطر ناامنی غذایی
تالش برای دستیابی همه مردم   -

به باالترین سطح سالمت
تأمین و تأیید سالمت   -

محصوالت غذایی

آگاهی 
111تغذیه ای

333فقر

دسترسی به 
مواد غذایی 
سالم و کافی

222

111بیماری

وزارت 
جهاد 

کشاورزی

معاونت برنامه ریزی و   -
اقتصادی

سازمان دامپزشکی  -
سازمان شیالت  -

سازمان حفظ نباتات  -
معاونت تولیدات گیاهی  -

معاونت تولیدات دامی  -
سازمان تحقیقات    -

تعیین سیاست ها و راهبردهاي   -
مربوط به بخش کشاورزي

انجام بررسي ها و اقدامات الزم   -
به منظور برنامه ریزي تولید و 

تامین نیاز کشور به محصوالت 
و فرآورده هاي کشاورزي و 

دامي
افزایش بهره وري، کاهش   -

ضایعات و بهبود کیفي تولید 
محصوالت و فرآورده هاي 

بخش کشاورزي

آگاهی 
333تغذیه ای

333فقر
دسترسی به 
مواد غذایی 
سالم و کافی

111

232بیماری

وزارت 
کار، تعاون 

و رفاه 
اجتماعی

دفتر مطالعات اقتصادی و   -
فقرزدایی

دفتر برنامه ریزی بیمه های   -
درمانی

پوشش و سیاست گذاری در   -
خصوص بیمه ها 

تدوین و اجرای سیاست های   -
مناسب جبرانی

آگاهی 
232تغذیه ای

111فقر
دسترسی به 
مواد غذایی 
سالم و کافی

222

333بیماری

سازمان 
بهزیستی

معاونت توانبخشی و   -
پیشگیری از معلولیت ها

معاونت اجتماعی و پیشگیری   -
از آسیب ها

اداره کل آمار و فناوری   -
ارتباطات

دفتر روابط عمومی و بین   -
الملل

شناسایی و انجام مداخالت در   -
زمینه سوء تغذیه اقشار آسیب 

پذیر 
شناسایی شرایط اقتصادی،   -

اجتماعی و رفاهی، دسترسی و 
توزیع غذا و کمک به کنترل 

وضعیت تغذیه اقشار نیازمند

آگاهی 
222تغذیه ای

111فقر
دسترسی به 
مواد غذایی 
سالم و کافی

111

222بیماری

کمیته 
امداد امام 

خمینی

معاونت حمایت و سالمت  -
معاونت خودکفایی  -

معاونت مشارکت ها  -
دبیرخانه حوادث و بالیای   -

طبیعی 
روابط عمومی  -

تدوین عوامل مؤثر در فقر   -
و تبیین راه های حمایتی، 

مشارکتی در امداد به فقرا با دید 
خودکفایی خانواده های نیازمند 

در دستیابی به غذا و نیازهای 
تغذیه ای

تدوین برنامه های مداخله ای   -
در زمان بروز حوادث طبیعی 

در جهت رفع نیازهای جمعیت 
آسیب دیده

آگاهی 
232تغذیه ای

111فقر
دسترسی به 
مواد غذایی 
سالم و کافی

222

222بیماری

امتيازدهی: باال= 1، متوسط= 2، پايين= 3  ونمره اولويت: باالترين اولويت= 1، اولويت متوسط= 2، پايين ترين اولويت= 3 
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چه باید کرد؟

در سال هاي اخير با افزايش رشد جمعيت مسأله تأمين غذا و دستيابي به امنيت غذايي براي همه 
افراد جامعه اهميت بيش تری يافته و تالش و لزوم فعاليت مستمر دولت ها براي رفع كمبودها و 
تأمين مايحتاج غذايي درپي داشته است. باال بردن مقدار توليد مواد غذايي با افزايش سطح زيركشت 
محصوالت كشاورزي با توجه به محدوديت هايي كه درمنابع آب، خاك و امكانات اقتصادي و 
همچنين روند تغيير كاربري اراضي وجود دارد بسيار دشوار است. روندي كه تناسب بين افزايش 
جمعيت و تقاضاي غذا درسال هاي اخير بخصوص پس از انقالب سبز را برقرار كرد افزايش توليد 
در واحد سطح يا همان افزايش عملكرد بود كه كاربرد سموم و انواع كودهاي شيميايي را به دنبال 
داشته است و طبق آمار موجود مصرف كود درايران 5/1 درصد بيش تر از ديگر نقاط جهان است.

در دهه های اخير سالمت و بهداشت مواد غذايی و تغذيه در زندگی بشر امروزی در کليه 
کشورهای جهان اعم از توسعه يافته و در حال توسعه، از اهميت روز افزونی برخوردار شده که 
اين اهميت پس از افزايش جدی انواع بيماری ها و کشف انتقال آن ها از طريق مواد غذايی ناسالم 
شکل جدی تری به خود گرفت. از اين رو دست اندرکاران تهيه وتوليد مواد غذايی، جهت ايجاد 
و يا تداوم موفقيت خود دربازار، نيازمند ايجاد اطمينان در مصرف کنندگان از سالمت مواد توليدی 
خود شدند. باال بردن قابليت سازمان ها در توليد و ارايه مواد غذايی سالم و عاری از خطراتی که به 
طور معقول انتظار و قوع آن ها در فرآيندها، تجهيزات و نهايتًا محصوالت آن ها می رود، از الزامات 

اين گونه سازمان ها شده است.

با بررسی دقيق تر بر روی آنچه ما به عنوان غذا مصرف می نماييم، درمی يابيم که غذا وتغذيه، 
نتيجه حاصل شده از عملکرد زنجيره ای است به نام زنجيره غذايی که شامل توليد کنندگان خوراک 
دام وطيور، محصوالت کشاورزی، مواد غذايی، سيستم های بسته بندی، حمل ونقل، نگهداری و 
انبارش، توليد شوينده های مصرفی در نظافت و ميکروب زدايی صنايع غذايی، انواع افزودنی ها و 

... است.

ارتباط مؤثر و متقابل در ميان تأمين کنندگان زنجيره غذايی از آن جهت حائز اهميت است که 
باعث اطمينان از شناسايی و کنترل کليه خطرات در هرمرحله از زنجيره غذايی و حذف آن مرحله 
می شود که ناايمن بودن هر يک از اعضاء زنجيره، می تواند منجر به توليد غذايی ناسالم و خطرناک 

برای سالمتی انسان گردد.

در کشور ما سوء تغذيه ناشی از فقر از حدود چهل سال قبل گزارش شده است و به رغم اجرای 
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برنامه های مداخله ای متعدد کماکان شيوع نسبتًا وسيعی دارد و طی سال های اخير تغيير در 
هنجارهای سنی )هرم سنی( و بيماری های متابوليک در قالب يک گذار تغذيه ای شتاب زده به 
مشکالت سالمتی دامن زده اند. بر اساس شاخص مصرف انرژی در کل کشور، از هر 01 نفر چهار 
نفر مصرف انرژی باال و دو نفر کمبود مصرف انرژی داشته و فقط چهار نفر در حد مطلوب غذا می 
خورند. به عبارت ديگر حدود چهل درصد جامعه پرمصرفی انرژی دارند که پرمصرفی انرژی در 
نيمه باالی درآمدی شيوع بيش تری دارد. اين تصوير در حقيقت نبود تعادل در الگوی مصرف غذا 

در ايران را نشان می دهد.

تعيين سبد مطلوب غذايی در اکثر کشورها جزو برنامه ها و اهداف اصلی مؤسسه ها و نهادهای 
تصميم گير دولتی مربوطه است. تبيين اين مسأله که گروه های مختلف درآمدی جامعه بايستی چه 
ترکيبی از مواد غذايی را به مصرف رسانند تا ضمن به حداکثر رساندن مطلوبيت خود از سبد غذايی 
منتخب، به سيری سلولی نيز دست يابند بسيار مهم است. به عبارت ديگر ترکيب غذايی موجود در 
سبد مصرفی خانوار به نوعی انتخاب شده باشد که عالوه بر سيری شکم، مواد مغذی ضروری برای 
سالمت بدن را به ميزان الزم و کافی تأمين نمايد، زيرا فقدان يا کمبود هر يک از مواد مغذی سبب 
سوء تغذيه شده و اين امر منجر به بروز انواع بيماری ها می شود. از طرف ديگر استفاده بيش از حد 
مواد مغذی باعث ايجاد نارسايی در امور روزمره برخی اندام ها و اعضای بدن شده و در نهايت افراد 
دچار بيماری بعضًا خطرناک خواهند شد. از نظر متخصصين تغذيه، الگوی غذای مطلوب الگويی 
است که بر پايه سه اصل کفايت، تعادل و تنوع )ضمن تأمين نيازهای تغذيه ای و حفظ سالمت 
جامعه، تفاوت های فردی، عادات و ترجيحات غذايی، فرهنگ و سواد تغذيه ای اقشار مختلف( 
تدوين شده و منعکس کننده امکانات توليد، توزيع و دسترسی اقتصادی و فيزيکی در سطح ملی 

باشد.

مديريت سيستم غذا و تغذيه کشور سه متولی اصلی دارد: مردم به عنوان توليدکننده و مصرف 
کننده نقش عمده و کليدی در امنيت غذايی و سالمت تغذيه ای جامعه دارند. جامعه علمی که 
وظيفه تربيت مديران، ساخت علم و تکنولوژی الزم، عيان سازی مشکالت پنهان و تدارک مبانی 
علمی و تأمين اطالعات الزم برای تصميم گيری را عهده دار است. سهم دولت نيز تعيين جايگاه 
و اولويت امنيت غذا و تغذيه سالم، سياست گذاری سياسی، مالی و اجرايی به منظور برخوردار با 
مشکل است. نکته قابل توجه اين است که عنصر ارتباط دهنده می تواند هماهنگ و همپای سه 
متولی ياد شده در تحقق اين امر نقش تعيين کننده ايفا کند زيرا ايجاد هماهنگی بين متوليان اصلی 
مسأله و همسو نمودن سياست های اجرايی در راستای تأمين امنيت غذا و تغذيه نياز به زبان مشترک 
را الزامی ساخته تا بتوان ضوابط را به زبان ساده و قابل درک برای ذی نفعان تعريف کرد که سبد 



145ضرورت تأکیددستگاه های نظارتی برلزوم تغییر دیدگاه دستگاه های اجرایی 

غذايی مطلوب می تواند به عنوان ابزار برنامه ريزی غذا و تغذيه کشور و همچنين به عنوان ابزار 
استاندارد جهت ارزشيابی عملکرد برنامه ها و سياست های تغذيه ای کشور به کار برده شود.

  عالوه بر آنکه با توجه به فقدان مديريت واحد در نظام نظارت بر ايمنی و سالمت غذا، پژوهش های 
جامع در خصوص ايمنی و سالمت غذا، نظام پايش و کنترل بيماری های مرتبط با غذا، آمار دقيقی 
در خصوص نوع و شدت مخاطره و بيماری های مرتبط با غذا در کشور وجود ندارد، اما به داليل 
گوناگون از جمله وضعيت رو به گسترش بيماری های مرتبط با غذا، انواع سرطان، بيماری های قلبی 
و عروقی، پيری زودرس، مسمويت های حاد غذايی، افزايش شکايت مصرف کنندگان، روش های 
کشت و زراعت نامناسب در داخل کشور، فرسودگی صنايع غذايی، پايين بودن سطح اتوماسيون در 
صنايع تبديلی، نبود انبارهای نگهداری مناسب، توسعه صنعتی کشور و تأثير آن بر افزايش نوع و ميزان 
آالينده های محيطی مؤثر بر ايمنی غذا و کاهش سهم صادرات در تجارت جهانی غذا داللت بر پايين 
بودن سطح ايمنی و سالمت غذا دارند. لذا بايستی برنامه ای فرابخشی با نگاهی جامع و با هدف حذف 
آلودگی غذا به آالينده های بيولوژيکی و شيميايی در طول زنجيره توليد تا سفره است و اهتمام به 
اصالح ارکان نظام ايمنی و سالمت غذا در کشور تدوين شده و درصدد ارتقای سطح ايمنی و سالمت 

آن دسته از گروه های غذايی است که:
1.سهم بيش تری در سبد غذايی خانواده ايرانی دارند.

2.از ريسک باالتری در مخاطرات برخوردارند.
3.مخاطرات آن ها جزء مهم ترين مخاطرات محسوب می شوند.

برآمده و ارتقای توانمندی صنايع غذايی کشور و حذف سوءتغذيه را مورد توجه قرار دهد.
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The Role of Developed Countries in Creating Corruption in 
underdeveloped Countries

 
Gholamhossein Homayouni 

 Yahya Kamali

 Nooshafarin Samavati

Corruption is a pervasive issue which is observed in all social systems and there is this 
phenomenon in all social classes, all governmental agencies, all political systems and 
developed and industrialized countries. The international organizations have identified 
financial and political corruption as one of the most important concerns of public 
administration and a major obstacle to sustainable development and have carried 
out initiatives for combating this problem in the world ,but the effort of the international 
community in the fight against corruption have been failed till now. In addition, corruption 
has brought out the enormous economic and political costs to the under developed 
countries and Leading to a widening gap between social classes and decreasing   
public confidence toward the government of these countries. Although the possibility 
of corruption in industrialized countries, because of their strong economies and higher 
degrees of development,shows lower levels in comparison with the underdeveloped 
countries, but these countries are also involved in corruption.In this paper expressed 
the examples of corruption in industrialized countries and multinational companies in 
developed countries and has reviewed the role of developed countries in generating 
corruption in underdeveloped countries. This is often indicated that some of the banks 
or financial institutions of developed countries have a significant role in the creation 
of corruption or assist to the corrupt government officials in some underdeveloped 
countries in laundering the proceeds of corruption.

Keywords: corruption industrialized and developed countries, 
underdevelopment countries, bribery, and money laundering
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Comparative Study in Legal Essence of standard signs & 
Legislative Obligations

Morteza vahedi 
Saeid Sadeqi 

Ali Reza Azarbayejani
 

The standard signs are of those signs in which the probability of explaining 
their legal nature, under commercial and industrial signs, exists. But, based 
on Iranian current legal texts, there are some obstacles in their pretend as 
commercial symbols. So, defining the specific nature, such as confirmatory and 
approval symbols maybe thought as a solution. Although, current administrative 
procedures, and practitioner›s consideration, and the current laws of the country, 
expressing  these symptoms as located in the states principles,but this article 
is going to achieve a more nuanced approach, with the analysis of the old and 
the new rules in standard realm, and also some international treaties, including 
the treaty of Paris, and the practice of the law of England, of legal nature of the 
standard symptoms. 

Keywords: standard sign, confirmatory signs, community signs, 
commercial signs
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Analytical work on governance and financial control in 
inspection Syp model (Case Study: Isfahan Province)

Akram Mehri

Rasul Aghadavood
M.Davoodi

Different monitoring systems, intrinsic and extrinsic, with various attitudes, criteria and indicators, different 
levels of skills, abilities and knowledge, also with diverse linked or separate tasks and functions, necessitate 
trainings, academic courses, researches and even structural changes, in order to develop a unified, adaptive 
monitoring system. Certainly, developing an academic, empirical core for research would be helpful in this 
regard.

This research is to analytically review the impact of SIP model on the financial control and monitoring. It 
includes input, process, feedback and output components and their subsets in the inspection organization of 
Esfahan province, Iran.The descriptive method has been used in this paper. The statistical population includes 
all of the inspectors of Esfahan inspection organization. This research is a kind of census; 34 questionnaires 
distributed, 31 of them have been returned. An impressive result it is, considering the numbers and specialty 
of the questionnaires. The gathered data analyzed by SPSS software.

The measuring instrument -the questionnaire- adjusted by the researcher through advices and consultations 
of thesis advisor, consoler professor and the research expert of the organization. The Cranach›s alpha used 
to evaluate the reliability and validity of the measuring instrument )0.94). The Likert scale used to measure the 
frequency. All the components of the used model )input, process, feedback and output) are the independent 
variables; the financial monitoring is the dependent variable of the research. To measure this variable we built 
it through the Likert scale.

Data analysis descriptive statistics revealed 87 percent of inspectors and supergiant of the province , men 
and 13 percent of them are women and 48 percent have a bachelors degree and masters degree and 52 
percent of them. Also, based on test results obtained from the analytical study of the inter, the processing, 
feedback control and supervision of the financial crisis and the error 0/001 there is a significant positive 
correlation. Also the model used in this study was to examine the components of the model )CIPP), using 
subsidiaries have been discussed.

Keywords: monitoring and control, CIPP model, context, input, process, product 
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The effect of doing business on foreign direct 

investment and economic growth in MENA countries

Asghar.mobarak 

In this article, the relationship between foreign direct investment, eco-
nomic growth and doing business  index is studied by using econometric 
techniques to test specific contracts (Panel) for MENA countries.

 The results show the positive impact of foreign direct investment on   
doing business.Therefore it is recommended to the countries including 
Iran to achieve sustainable development is of high importance to pay at-
tention to the effects of doing business.

Keywords: economic growth, foreign direct investment, doing business
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The Spread of the Ombudsman Idea in Europe

M.Mirzadeh 
Abolfazl.Khosropoor

  M.Kazemi 
Gholamreza.Shahraki 

 Abasali.Kahkha

All over the world, the very word “ombudsman” evokes feelings of 
security, protection and freedom. Today, the constitutional ombudsman 
concept is intrinsically tied to the ideas of democracy, rule of law and 
human rights. The “ombudsman idea” originated in Sweden. Inspector 
General in Swedish language is called ombudsman. In order to protect  
individual freedom, the institution ideally correlates democracy with the 
ideas of the rule of law.This paper examines the hows and whys of that 
success and finally presents models including the basic or the classical 
model, the model of rule of law and human rights model.

Keywords: Ombudsman, Ombudsman Spread, Ombudsman Model
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 Professional ethics in the field of monitoring and inspection in
administrative system, with emphasis on religious teachings

 Hosseinali Ahmadi Gorji

  Vahid Araei

 A rigorous system of monitoring and inspection makes  managers aware of 
the approach towards achieving the objectives and operations. In this regard, 
the regulatory agencies, especially the General Inspection Organization in 
accordance with the Article 174 of Iranian constitution, deals with prevention 
and suppression of corruption.Here, Ethics in the monitoring and inspection 
is regarded as necessary. Inspectors should more than any other group of 
community commit themselves to observe professional ethics. Thus, here we try 
to mention the most important feature of the monitoring and inspection of ethics 
based on the teachings of Islam. 

 

 Keywords: Ethics, professional ethics, monitoring and inspection, administrative
system
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 The importance of supervision for changing the perspective
on food security and food safety in executive agencies

Mahdi Eliasi

One of the most urgent needs of the ecological history of the problem of food supply to 
survive and one of the basic needs in human societies for the human being supply of 
food is cause motivator. Failure to meet the conditions of its population facing hunger 
catastrophe that is the source of many societal ills .In recent years Executive officers have 
alternatively used the terms “food security” and “food safety” which has also  been known 
in the Development Vision of Iran 1404. Although these terms are often confused by some 
authorities to be handled.
Sustainable food security requires a sustainable system of production and distribution of 
food and Output fluctuations, natural disasters, inflation and unemployment, disease and 
war have always been among the factors threatening human food security in many parts 
of the world. this situation is due to the increase in world population and the consequences 
of climate change on agricultural production and the uneven distribution of food, the food 
security and health concerns have created.
Article Ahead evaluates the above, the optimal solution is formulated food basket is based 
on three principles: adequacy, balance and diversity )while maintaining the nutritional and 
health needs of the community, individual differences, habits and food preferences, cultural 
and nutritional education classes different) and consider the possibilities of production, 
distribution and physical and economic access at the national level as is.
Key Words: Food security, food safety, optimal basket of food, food 

insecurity, malnutrition
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