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سخن مدیر مسئول

به نام خالق يکتا

همگام با تغییر اَشکال مختلف فساد و حركت آن از سادگی به پیچیدگی، از كم وسعتی 
به فراگیری و از محلی و ملی به بین المللی، مقابله با آن نیز دستخوش تحوالتی توسعه ای 
شده و به يمن تالش های جهانی، می رود تا به يک صنعت فعال و پويا تبديل شود. امروزه در 
سپهر كالن فعالیت های مقابله با فساد، همه كشورها به ايفای نقش می پردازند و اين نقش ها، 
چه به شکل فردی يا در قالب های جمعی، گروهی و سازمانی، به تجربه هايی ماندگار و قابل 

استناد تبديل می شوند كه از قابلیت درس آموزی فراوانی برخوردارند.
فصلنامه دانش ارزيابی به منزله يکی از معدود فصلنامه های تخصصِی شناسايی و تحلیل 
موضوعات و تجارب مرتبط با فساد، اين افتخار را دارد كه با انتشار مقاالت علمی به ويژه به 
قلم آنانی كه در میدان دانش و عمل مقابله با فساد هستند، سهمی هرچند اندک را در پیشبرد 

اهداف تجربه آموزی و تجربه اندوزی در اين عرصه به خود اختصاص دهد.
شماره جديد فصلنامه حاضر كه به طور عمده بر مفاسد اقتصادی و شناسايی روش های 
تولید و مقابله با آن تمركزيافته، مانند همیشه امید دارد در بازنمايی بخشی از تجارب علمی 

و عملی فعالیت های مقابله با فساد، نظر مثبت خوانندگان را به خود جلب نمايد.

                                                                                         بـمنـه  وكـرمــه 
                                                                                   ناصر سراج                                                                                                                              





مقاالت   علمی





سال هشتم
شماره 2۸

تابستان 139۵
راه های شناسایی دست کاری قیمت سهام شرکت ها

در بورس های معتبر دنیا
دكتر سیدحسن قوامی1 

مجید علی فر2

بورس عبارت است از يک بازار كه در آن سرمايه های جزئی برای تجهیز مالی شركت ها انباشت شده اند و وجود آن 
برای هر اقتصاد پیشرفته  الزم است. به هر اقدام نامتعارفی كه فرايند طبیعی قیمت گذاری اوراق بهادار، فرايند طبیعی بازار 
و به طور كلی بر تصمیم گیری سرمايه گذاران تأثیر بگذارد، دست كاری قیمت گفته می شود. دست كاری قیمت باعث 
ايجاد ظاهری گمراه كننده و غیرواقعی از بازار اوراق بهادار و در نتیجه بی اعتمادی مردم به بازار و كاهش سرمايه گذاری 
در اين بازارها و در نتیجه تخصیص نامناسب منابع به ساير بازارها می شود كه اثرات زيان باری بر اقتصاد يک كشور 
دارد. اگرچه ممکن است هريک از افراد حاضر در بازار  قیمت را دست كاری كنند اما افرادی از قبیل سهام داران 
عمده، كارگزاران، ناشران و مديران شركت های سهامی، با توجه به جايگاه و موقعیتشان، توانايی و امکانات بیشتری 
برای دست كاری قیمت دارند. هرچند روش های دست كاری قیمت را نمی توان در يک مجموعه محدود بیان كرد اما 
براساس نوع دست كاری به سه دسته يعنی دست كاری بر مبنای اطالعات، دست كاری بر مبنای عمل و دست كاری بر 
مبنای معامله تقسیم بندی می شوند. اغلب دستکاری های رخ داده از نوع دست كاری بر مبنای معامله هستند. با توجه به آثار 
زيان بار دست كاری قیمت، نظام های حقوقی همه بورس های دنیا دست كاری قیمت را ممنوع كرده و درصدد مقابله با 
آن برآمده اند. نظام های حقوقی در بورس های معتبر درصدد هستند قوانینی را وضع كنند كه همه انواع دست كاری را 
پوشش دهد و دست كاری قیمتی نباشد كه خأل قانونی برای آن وجود داشته باشد. نتايج تحقیق نشان می دهد در واقعیت، 
نوع نظام هوشمند نظارتی مورد استفاده توسط نهادهای ناظر مهم تر از نوع قوانین آن بورس ها در كشف دست كاری 
قیمت است. نهادهای ناظر در بورس ها وظیفه رصد معامالت در بازار را بر عهده دارند و هر زمان معامالت مشکوكی 
مشاهده كردند مطابق قانون با آن برخورد می كنند. به دلیل تعداد معامالت باال در هر ساعت برای نظارت بر آن ها از 
نرم افزارهای هوشمند استفاده می شود. به روز بودن و سرعت باالی اين نرم افزارها به كشف سريع دست كاری قیمت 

بسیار كمک  می كند.  
واژگان کلیدی: اوراق بهادار، بورس، دست کاری قیمت، روش های دست کاری، قوانین 

ضددست کاری قیمت
 mirhasang@yahoo.com 1- عضو هیأت علمی، دانشگاه عالمه طباطبايی

majid.alifar@gmail.com 2- كارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه صنعتی شريف
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مقدمه 
بورس ازنظر اقتصادی، به نوعی بازار داد و ستد يا نوعی نظام خريد و فروش اطالق می شود كه در 
آن اسناد و اوراق مالی، پول های كشورهای مختلف، طال، كاالهای پايه ای و امثال آن مبادله می شود. 
به جمع آوری  از كاركردهای بورس می توان  پیشرفته ای الزم است.  اقتصاد  برای هر  وجود بورس 
پس اندازهای  كارگیری  به  شركت ها،  مالی  منابع  تجهیز  برای  آن  انباشت  و  جزئی  سرمايه های 
راكد در تولید، تأمین مالی دولت و مؤسسات، كنترل حجم پول، نقدينگی و تورم و... اشاره كرد. 
نباشد، بورس را دچار اختالالت  انجام كاركردهای خود كارآيی1 الزم را نداشته  بازار در  هرگاه 
عمده ای می كند و تبعات ناشی از آن در سطوح ملی و حتی فراملی منعکس خواهد شد. در يک 
قیمت ها  داشت  انتظار  نبايد  و  نمی توان  هرگز  تهديدی  چنین  معرض  در  يا  بازار دست كاری شده2 
باشند. در واقع،  بازار  اقتصادی حکم فرما بر سازوكار عرضه و تقاضای  منعکس كننده واقعیت های 
احتمال دست كاری می تواند تمامی مزيت ها و منافع اقتصادی بورس را با تهديدی جدی مواجه سازد 
و از سوی ديگر منع دست كاری قیمت از جمله ابزارهای مهمی است كه ممکن است باعث توسعه 
عمقی بورس شود. با افزايش عمق بازار3، كارآيي نیز به سطح باالتري ارتقا مي يابد. تحقیق حاضر 
درصدد است به اين سؤاالت پاسخ دهد كه دست كاری قیمت به چه روش هايی انجام می شود؟ نحوه 
كشف دست كاری قیمت در بورس های معتبر دنیا چگونه است؟ قوانین و مقررات در بورس های 
معتبر دنیا چگونه با دست كاری قیمت برخورد می كنند؟ قوانین ضددست كاری در ايران در مقايسه 

با بورس های معتبر چگونه است؟ 
مرور ادبیات

هلند(  )آمستردام  بهادار  اوراق  بورس  اولین  تشکیل  اندازه  به  تقريباًً  قیمت  موضوع دست كاری 
قدمت دارد. هرچند امروزه به واسطه تصويب قوانین مناسب و پوشش بسیاری از موارد كه باعث 
بر هم زدن تعادل منطقی قیمت سهام شركت ها در بورس های پیشرفته می شود، دست كاری قیمت 
در اين نوع بازارهای مالی ممکن است بسیار سخت به نظر برسد، اما نبايد اين گونه تصور كرد كه 
بحث دست كاری قیمت در اين بورس ها يک موضوع حل شده است؛ زيرا در بورس های پیشرفته 
دست كاری قیمت اغلب به واسطه روش های پیچیده و كاماًل مخفی كه شناسايی و تحت مقررات 
در آوردن آن ها بسیار دشوار است، انجام می شود. در مقابل، در بورس های نوظهور كه نظام نظارتی 
كارا ندارند و در جلوگیری از دست كاری قیمت مؤثر نیستند، دست كاری قیمت اوراق بهادار توسط 
كسانی كه از قدرت الزم برای اين منظور برخوردارند، به صورت گسترده و در همه اَشکال آن وجود 

دارد )جیان پینگ می و گیوجان وو4، 2004(.
1- Efficiency
2- Manipulated
3- Depth of the market
4- Jianping Mei & Guojun Wu
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از نخستین تحقیقات صورت گرفته در زمینه دست كاری قیمت، مطالعات هارت1 )1977( است 
می پردازد.  دارايی ها  بازار  در  اقتصادسنجی  مدل های  قیمت  بااستفاده از  دست كاری  بررسی  به  كه 
هارت شرايطی كه تحت آن سفته بازی2 سودآور در يک وضعیت غیراحتمالی3 امکان پذير است را 
مطالعه كرد. وی دريافت اگر توابع تقاضا غیرخطی4 باشد سفته بازان قادر به انجام معامالت سودآور 

خواهند بود )جاروو۵، 1992(.
جاروو )1992( تحلیل های هارت را به وضعیت احتمالی تعمیم داد و همان نتايج را به  دست آورد. او 
نشان داد اگر تکانه  قیمت6 وجود داشته باشد، سفته بازی سودآور امکان پذير است؛ زيرا افزايش قیمت 
در يک دوره به واسطه معامله سفته باز، باعث افزايش قیمت ها در دوره های آتی خواهد شد. عالوه براين 
نشان داد كه دست كاری سودآور زمانی امکان پذير خواهد بود كه سفته باز قادر به تحت فشار قرار 
دادن بازار باشد. در هر دو تحقیق ذكر شده تابع تقاضای سرمايه گذاری بیشتر از آنکه تحت تأثیر رفتار 
حداكثرسازی7 مطلوبیت مورد انتظار۸ آن ها باشد، مستقل در نظر گرفته شده است. بنابراين روشن نیست 

كه چگونه و با چه شرايطی دست كاری با فرض عقاليی بودن9 سازگار است.
مالی  بازارهای  سطح  در  قیمت  دست كاری  زمینه  در  كه  دانشگاهی  منسجم  مطالعات  اولین  از 
انجام شد و بعد از آن به مثابه مبنايی برای تحقیقات بعدی شد، تحقیقات آلن و گیل10 )1992( بود. 
عقاليی  انتظاراتی  بازار  فعال  عوامل  همه  آن،  در  كه  نامتقارن  اطالعات  را  بااستفاده از  مدلی  آن ها 
دارند و در پی حداكثرسازی مطلوبیت خود هستند را توسعه دادند. آن ها در يک چاچوب محدودتر 
نشان دادند كه دست كاری قیمت  بود،  قانونی  ابزارهايی تحت مقررات  به وسیله  قیمتی  كه حباب 
حتی در صورت نبود تکانه  قیمت و عدم امکان تحت فشار قرار دادن بازار نیز سودآور خواهد بود. 
بنابراين آلن و گیل مدلی را ارائه نمودند كه در آن، سه نوع معامله گر وجود دارد: 1( تعداد انبوهی 
از سرمايه گذاران منطقی قابل شناسايی، 2( يک معامله گر مطلع بزرگ، و 3( يک دست كاری كننده 
بزرگ كه به صورت معامله گر بزرگی دارای اطالعات محرمانه است. در اين مدل، اطالعات ناقص 
سرمايه گذاران و عدم تقارن اطالعات در بازار عامل اصلی دست كاری قیمت است. سرمايه گذاران 
در مورد اينکه هدف معامله گر بزرگی كه اقدام به  خريد سهام می كند، آگاهی او از زير ارزش بازار 
بودن سهم است يا دست كاری قیمت آن، اطمینان كافی ندارند و اين همان عاملی است كه سودآور 
1- Hart
2- Speculation
3- Non-probabilistic
4- Nonlinear
5- Jarrow
6- Price momentum
7- Maximization
8- Expected utility
9- Rationality
10- Allen & Gale
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بودن دست كاری را امکان پذير می كند.
آلن و گیل در مطالعات خود سه نوع طبقه بندي از دست كاري قیمت ارائه می كنند كه در زير به 

هر يک از آن ها اشاره مي كنیم:
 1- دست كاري بر مبنای عمل1 عبارتست از سلسله اقداماتي كه برای تغییر ارزش واقعي يا ارزش 

مورد انتظار دارايي ها، انجام مي شود.
 2- دست كاري بر مبنای اطالعات2 به نوعي از دست كاري اطالق مي شود كه بر پايه انتشار اطالعات 

نادرست يا شايعات غیرواقعي انجام مي شود.
 3- دست كاري بر مبنای معامله3 نوعي دست كاري است كه رديابي و پیگرد قانوني آن با دشواري هاي 
با  بیشتري روبه رو است. اين نوع دست كاري هنگامي روي مي دهد كه سرمايه گذار در نظر دارد 
خريد و سپس فروش سهمي و صرف نظر از هرگونه اقدام در انظار عمومي براي تغییر ارزش شركت 

يا انتشار اطالعات غلط قیمت سهم مورد نظر خود را تغییر دهد.
تا   1927 سال های  سهام شركت های دست كاری شده طی  بازده  روند  بررسی  با   )1993( هالی4 
1992 در بورس های نیويورک و لندن دريافت كه الگوی رفتاری دست كاری قیمت در بیشتر موارد 
مشابه است. براساس نظر وی دست كاری قیمت يک سهم در بورس اوراق بهادار را می توان به چهار 

مرحله زير تقسیم كرد:
 1 - مرحله تشکیل ائتالف بین دستکاری كنندگان و تبانی آنان برای ايجاد تقاضای كاذب در بازار،

 2 - افزايش شديد و مستمر قیمت سهم به دلیل افزايش تقاضا نسبت به عرضه در بازار،
 3 - خروج دستکاری كنندگان از سهم، با فروش يک جای سهام موردنظر به متقاضیان، 

 4 - كاهش شديد تقاضا و حجم معامالت سهم موردنظر و درنتیجه سقوط قیمت سهم به  كمتر از 
قیمت قبل از دستکاری.

بگنولی و لیپمن۵ )1996( دست كاری قیمت بر مبنای عمل  بااستفاده از الگوی قیمت پیشنهادی6 را 
 مطالعه كردند. در مدل آن ها ابتدا دستکاری كنندگان قیمت اقدام به تملک اوراق بهادار می نموند؛ سپس 
قیمت پیشنهادی بیشتر برای تملک اوراق بهادار ارائه می كردند كه در اين شرايط قیمت اوراق بهادار 
در بازار افزايش می يابد. بنابراين دستکاری كنندگان قادر خواهند بود در قیمت های باالتر اوراق خود 
را بفروشند. درنهايت، بعد از فروش اوراق بهادار ديگر قیمت پیشنهادی باال برای خريد اوراق توسط 

دستکاری كنندگان دنبال نخواهد شد و قیمت اوراق بهادار كاهش خواهد يافت.
1- Action-based manipulation
2- Information-based manipulation
3- Trade-based manipulation
4- Holley
5- Bagnoli, & Lipman
6- Take-over bids
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ماهونی1 )1999( به  تحقیق در زمینه دست كاری قیمت بر مبنای اطالعات پرداخت. او میانگین رفتار 
ايالت متحده آمريکا را مطالعه كرد.  قیمتی سهام معامله شده در سال های 192۸ و 1929 بورس های 

ماهونی )1999( نشان داد شواهد اندكی برای اثبات دست كاری قیمت بر مبنای اطالعات وجود دارد.
آگاروال و وو2 )2002( با مطالعه شواهد تجربی دست كاری قیمت اوراق بهادار در بورس های 
كه  بازاری  در  دريافتند  آن ها  دادند.  را  توسعه   )1992( گیل  و  آلن  مدل  آمريکا،  متحده  ايالت 
دستکاری كنندگان حضور دارند و تعداد زيادی از افراد در پی كسب اطالعات هستند، رقابت بر سر 
اوراق بهادار افزايش خواهد يافت و در اين حالت، شرايط ورود دستکاری كنندگان اوراق بهادار 
درونی  اطالعات  از  مطلع  افراد  دريافتند  پژوهش  اين  در   )2002( وو  و  آگاروال  می شود.  تسهیل 
سهام داران  و  بهادار  اوراق  پذيره نويسان  كارگزاران،  شركت ها،  عالی  مديران  همچون  شركت ها 
آن ها  می شوند.  محسوب  بهادار  اوراق  قیمت  دستکاری كنندگان  به منزله  احتمال  بیشترين  با  عمده 
همچنین دريافتند اوراق بهاداری كه نقدشوندگی پايینی داشته باشد، با احتمال بیشتری در معرض 
دست كاری قیمت قرار دارند و دست كاری باعث افزايش نوسان قیمتی اوراق بهادار خواهد شد؛ به 
اين صورت كه قیمت سهام در طول دوره دست كاری افزايش و در دوره بعد از دست كاری كاهش 
می يابد. هنگامی كه دستکاری كنندگان اوراق بهادار را می فروشند قیمت و نقدشوندگی سهام نسبت 
به  زمانی كه آن را می خرند، بیشتر است؛ بنابراين آگاروال و وو )2002( مدلی را در اين رابطه ارائه 

كردند و نتیجه گرفتند كه دست كاری قیمت روی كارآيی بازار تأثیر زيادی دارد.
علل  از  يکی  را  تبانی های جمعی  و  توافقات  تحقیقی وجود  در   )200۸( همکاران  و  پالشیکار3 
تبانی های جمعی  توافقات و  نشان دادند  نامیدند. آن ها  اساسی پديد آمدن دست كاری قیمت سهام 
برای دست كاری قیمت وجود دارد. پالیش كار و همکاران )200۸( معتقدند اين توافقات و تبانی های 

جمعی، بازار را در معرض بازده های تحريف شده و اثرات مضر آن قرار می دهد. 
سان4 و همکاران )2011( برای بررسی دست كاری قیمت، رفتار سرمايه گذاران را در بازار سهام 
استفاده كردند.  در دوره يک ساله  معامالت سهام 100 شركت  از  منظور  اين  برای  تحلیل كردند. 
آن ها به وسیله يک شبکه معامالتی۵ اقدام به  مدل سازی دست كاری قیمت نمودند. يافته های سان و 

همکاران )2011( برای شناسايی سهام های دست كاری شده به كار می رود.
را  توسعه  مبنای  بر  قیمت  دياز و همکاران6 )2011( در تحقیقی مدل های شناسايی دست كاری 
در   )2011( همکاران  و  دياز  كردند.  استفاده  روز7  طی  داده های  از  مدل سازی  برای  آن ها  دادند. 
سهام  شناسايی  برای  الگويی جديد  معامله،  در  تقلب  طريق كدگذاری خصوصیات  از  مقاله خود 
1- Mahoney
2- Aggarwal & Wu
3- Palshikar
4- Sun
5- Trading network

6- David Diaz
7- Intraday

راه های شناسایی دست کاری قیمت سهام شرکت ها در بورس های معتبر دنیا
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فرايندهای  اثربخشی  افزايش  برای  پیشنهاد  چند  همچنین  آن ها  می كنند.  معرفی  دست كاری شده 
عملیاتی بازار بورس و نهادهای نظارتی آن ارائه كردند.

پوتنینز1 )2011( در مقاله ای چگونگی وقوع دست كاری قیمت و تأثیر قوانین بر اين دست كاری 
بررسی كرد. پوتنینز در اين مقاله طبقه بندی جديد و گسترده ای از انواع مختلف دست كاری قیمت 
ارائه می كند و دست كاری و دسته بندی راهکارهای دست كاری قیمت را  تعريف می كند. پوتنینز 
دست كاری شده،  سهام  پايانی3  قیمت های  مطالعه   با  ديگری  تحقیق  در   )2014( كامرتن فرد2  و 
و  نامتقارن  اطالعات  با  سهام های  داد  نشان  آن ها  يافته های  می كنند.  بررسی  را  قیمت  دست كاری 
قیمت ها  دست كاری  همچنین  دارند؛  قرار  قیمت  دست كاری  معرض  در  بیشتر  پايین  نقدشوندگی 
اغلب در انتهای هر ماه/سه ماهه رخ می دهد. پوتنینز در اين تحقیق بودجه نظارتی دولت را دارای اثر 

قوی هم بر دست كاری قیمت و هم بر شناسايی دست كاری قیمت می داند.
دستکاری های  و  دست كاری  منع  قوانین  به  بررسی  مطالعه ای  در   )2012( همکاران  و  میسرا4 
مدارک   ،2007 نوامبر  مالی  بحران  شروع  در  كه  دادند  نشان  آن ها  پرداختند.  رخ داده  تاريخی 
مالی،  بازارهای  تجزيه و تحلیل  در  داشتند  تأكید  آن ها  داشت.  وجود  بازار۵  دست كاری  از  قوی 
و  میسرا  شود.  گرفته  نظر  در  بايد  هماهنگ  گروه های  يا  افراد  طرف  از  عمدی  اقدامات  امکان 
و  شفافیت  با  بايد  بهتر،  اثربخشی  برای  دست كاری  منع  قوانین  گرفتند  نتیجه   )2012( همکاران 

دردسترس بودن اطالعات بازار، همراه شود.
را   آسیا  بازارهای  در  سهام  قیمت  دست كاری  و  نهانی7  معامالت   )201۵( لیم6  و  ديسانايکی 
 مطالعه كردند. معامالت نهانی به  معامالتی گفته می شود كه براساس اطالعات نهانی۸ برای كسب 
سود يا جلوگیری از زيان، قیمت سهام شركت را دست كاری می كند. ديسانايکی و لیم در مقاله 
قیمت  دست كاری  و  نهانی  معامالت  شناسايی  آن ها  اول  هدف  كردند؛  دنبال  را  هدف  سه  خود 
است  ممکن  كه  است  جلوگیری شده(  زيان  )يا  غیرقانونی  سود  مقدار  برآورد  دوم  هدف  است؛ 
ديگر  و  قانون گذاران  مناسب  پاسخ  تجزيه و تحلیل  سوم  نهايت هدف  در  و  باشد؛  آمده  به دست 
قانون گذاران  نتیجه گرفتند كه  است. آن ها  قیمت  و دست كاری  نهانی  به  معامالت  بازار  اعضای 
بايد منابع بیشتری را به كار تحقیقاتی در اين حوزه اختصاص دهند و همچنین شركت ها بايد در 

انتشار اطالعات حساس به  بازار بیشتر دقت كنند. 
از نخستین پژوهش های داخلی درباره دست كاری قیمت سهام شركت ها می توان به مطالعات دكتر 
میرفیض فالح شمس)13۸4( اشاره كرد. فالح شمس )13۸4( با بررسی روند بازده همه شركت های 
1- Tālis J. Putniņš
2- Putnins, T.J. & Comerton-Forde C.
3- Closing prices
4- Misra
5- Market manipulation
6- Gishan Dissanaike & Kim-Hwa Lim
7- Insider trading
8- Insider information
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پذيرفته در بورس طی دوره زمانی 13۸1 الی 13۸3 و مقايسه آن با مباحث نظری دست كاری، سهام 
شركت های دست كاری شده را شناسايی كرد. او وجود مشکالت ساختاری در بورس اوراق بهادار 
تهران از قبیل نبود تنوع ابزارهای مالی، كم عمق بودن بازار، نبود ابزارهای مديريت ريسک را عامل 
اصلی تمايل به دست كاری قیمت در بازار می داند. فالح شمس )13۸4( همچنین پس از بررسی به 
نتیجه رسید كه در بورس اوراق بهادار تهران امکان بروز دو نوع دست كاری وجود دارد كه  اين 
مبنای اطالعات؛ عمدتاً دستکاری های  بر  مبنای معامله و دست كاری  بر  از: دست كاری  عبارت اند 

رخ داده به صورت تركیبی از اين دو نوع است. 
فالح شمس )13۸7( در تحقیق ديگری، با بررسی سهام 130 شركت بورس اوراق بهادار تهران 
كه در طی سال های 13۸2 تا 13۸4 در مقاطعی از نوسانات شديد قیمتی برخوردار بودند، دست كاری 
تشخیص  در  مؤثر  عوامل  تحقیق  اين  در  او  كرد.  مطالعه  تهران  را  بهادار  اوراق  بورس  در  قیمت 
قیمت های دست كاری شده را پنج مورد بیان می كند كه شامل نسبت قیمت به  عايدی )P/E(1، اندازه 
شركت، شفافیت اطالعات، میزان مالکیت و نقدشوندگی سهم می شود. او عدم شفافیت اطالعات 
را مهم ترين عامل بروز دست كاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران معرفی می كند. عدم وجود 
اطالعات شفاف در مورد عملکرد شركت ها، زمینه را برای تبانی و انتشار اطالعات غلط و شايعات 

از سوی دستکاری كنندگان قیمت ها فراهم خواهد كرد.
بورس  در  قیمت  بروز دست كاری  پیش بینی  و  مدل سازی  به   )1390( كردلوئی  و  فالح شمس 
شفافیت  به  عايدی،  قیمت  نسبت  اندازه شركت،  متغیرهای  از  آن ها  پرداختند.  تهران  بهادار  اوراق 
قیمت  دست كاری  تعیین كننده  عوامل  به منزله  سهام داران،  تركیب  و  سهم  نقدشوندگی  اطالعات، 
بازار  مناسب  بازار، عدم ساختار  داد كم عمق بودن  نشان  نتايج آن ها  استفاده كردند.  در مدل سازی 
بهادار  اوراق  بورس  قیمت در  بروز دست كاری  اساسی  از علل  قانونی،  پیگیری های  و عدم وجود 
بردار  ماشین  مدل  ديگری  بااستفاده از  تحقیق  در   )1391( كردلوئی  و  شمس  فالح  است.  تهران 
ديرش3  وابستگی  آزمون  ابتدا  بااستفاده از  آن ها  كردند.  را  پیش بینی  قیمت ها  دست كاری  پشتیبان2 
شركت های دست كاری شده را انتخاب كردند؛ سپس دقت پیش بینی مدل ماشین بردار پشتیبان در 
دست كاری قیمت ها را اندازه گیری كردند. نتايج آن ها نشان داد مدل ماشین بردار پشتیبان ۸1 درصد 

از دستکاری ها را به درستی پیش بینی می كند. 
دست کاری قیمت چیست؟

دست كاری قیمت به صورت »مداخله تعمدي در نیروهاي آزاد عرضه و تقاضا در بورس اوراق 
بهادار« يا »اقدامی آگاهانه برای ترغیب ديگران به اخذ موقعیت معامالتی خاص موردنظر )خريد يا 
1- Price - earnings ratio
2- Support vector machine
3- Duration Dependence Test

راه های شناسایی دست کاری قیمت سهام شرکت ها در بورس های معتبر دنیا
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فروش( يا كنترل تغییر قیمت به صورت ساختگی و  بااستفاده از معامالت ساختگی« تعريف شده است. 
بنابراين به طور كلی دست كاری قیمت شامل همه فعالیت هايی است كه افراد خاصی به  طرق مختلف 
قیمت های ساختگی و تصوير غیرواقعی از فعالیت بازار برای گمراه كردن ساير سرمايه گذاران ايجاد 
انتشار شايعه، ايجاد تقاضا و عرضه كاذب و...  با فريب،  می كنند. دستکاری كنندگان1 قیمت سهام 
قیمت سهام را در جهت منافع فردی خود تغییر می دهند؛ اين موضوع باعث بی اعتمادی و نارضايتی 
سرمايه گذاران در بورس خواهد شد. همه افراد حاضر در بازار، حتی سهام داران جز )با انتشار اخبار 
را  قیمت  قیمت را دست كاری كنند. اگرچه دست كاری  يا پخش شايعات( ممکن است  نادرست 
و  ناشران  اما سه گروه سهام داران عمده، كارگزاران،  نمود  به گروه های خاصی  نمی توان محدود 
مديران شركت های سهامی، با توجه به امکانات و موقعیتشان، احتمال بیشتری وجود دارد كه به منزله 
دستکاری كننده در بازار حضور پیدا كنند. البته بیشتر دستکاری های رخ داده، نه توسط يک گروه، 
بلکه توسط مجموعه ای چند از گروه های ذكر شده به طور هماهنگ و از پیش برنامه ريزی شده، انجام 

می شود.
از  مقصود  بدين  رسیدن  برای  كه  است  سود  آوردن  دست  به  دستکاری كنندگان  نهايی  هدف 
روش های مختلف دست كاری قیمت، معامالت ساختگی، انتشار شايعات و اطالعات خالف واقع 
بهره می گیرند. در تقسیم بندی كلی كه توسط آلن و گیل2 در زمینه دست كاری قیمت انجام شد، 
و  معامله«  مبنای  بر  »دست كاری  اطالعات«،  مبنای  بر  »دست كاری  دسته  به  سه  قیمت  دست كاری 

»دست كاري بر مبنای عمل« تقسیم می شود.
دست کاری بر مبنای اطالعات

 دست كاری قیمت بر مبنای اطالعات از شايع ترين و پراستفاده ترين روش های دست كاری قیمت 
است كه بخش عمده ای از دست كاری قیمت های رخ داده را به  خود اختصاص داده است. در اين 
انتشار اطالعات گمراه كننده، شايعات نادرست و  با  نوع از دست كاری قیمت، دستکاری كنندگان 
ساختگی، عدم بیان بخشي از واقعیات يا وارونه نشان دادن وقايع برای گمراه كردن سهام داران، قیمت 
نادرست  اطالعات  انتشار  با  متخلف  مثال، شخص  عنوان  به  می كنند.  دست كاری  را  بهادار  اوراق 
يا دامن زدن به شايعات، تقاضا برای  اوراق بهاداری را كه خود پیش از آن خريداری كرده است، 
افزايش می دهد و سپس آن ها را با قیمت های بیشتر می فروشد. از نمونه های بارز اين نوع دست كاری 
قیمت اوراق بهادار، می توان به معامالت ائتالفی در اياالت متحده در طول دهه 1920 اشاره كرد. 
در اين استراتژی، گروهی از سرمايه گذاران با تشکیل يک ائتالف ابتدا اقدام به خريد اوراق بهادار 
كردند؛ آنگاه با انتشار شايعات موردنظر در مورد شركت در نهايت سهام فوق را با قیمت های بیشتر، 

يک جا می فروشند و از اين رهگذر سود به  دست می آورند.
1-  Manipulators
2- Allen & Gale
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دست کاری بر مبنای معامله
از  يا گروهی  بزرگ  معامله گر  می دهد كه يک  زمانی رخ  بهادار  اوراق  نوع دست كاری  اين   
با خريد تدريجی و ايجاد تقاضای كاذب و سپس فروش يک جای  معامله گران به طور بسیار ساده 
اوراق بهادار، قیمت را دست كاری می كنند. از آنجا كه بخش عمده معامالت صندوق ها و شركت های 
سرمايه گذاری به صورت بلوک های بزرگی از يک سهم است، بنابراين شناسايی و كشف دست كاری 
قیمت اوراق بهادار براساس معامله بسیار سخت و دشوار است. اين نوع از دست كاری مجموعه بسیار 
بر مبنای معامله را در يک  بر می گیرد. دست كاری  وسیعی از روش های دست كاری قیمت را در 
تعريف كلی، می توان دست كاری بازار  بااستفاده از انجام معامالت مؤثر بر ارزش واقعی يا انتظاری 
اوراق بهادار دانست. معامالت ساختگی كه بخش مهمی از دست كاری بازار را در  بر  می گیرد، به 
شیوه های گوناگونی انجام می شود. در اين نوع دست كاری اشخاص متخلف اغلب برای انجام چنین 
معامالتی از اسامی و حتی شركت های بدلی استفاده می كنند و ماهیت واقعی خود را مخفی می كنند 
و در مواردی نیز افراد مرتبط با هم، در اقدامی هماهنگ و مشترک با تشکیل ائتالفی مخفی به تبادل 
اوراق بهادار در بین خود می پردازند و پس از جذب سرمايه گذاران ديگر، اوراق بهادار مزبور را با 

قیمت های بیشتر می فروشند.
دست کاری بر مبنای عمل

 دست كاری بر مبنای عمل برخالف دو نوع دست كاری قبلی بسیار محدود و كم كاربرد است. 
تحت  را  دارايی ها  انتظار  مورد  ارزش  يا  واقعی  ارزش  كه  معامالت  از  غیر  اعمالی  به  به طور كلی 
تأثیر قرار می دهند، دست كاری قیمت بر مبنای عمل گفته می شود. متداول ترين روش در اين نوع 
دستکاری، قیمت پیشنهادی برای تملک1 است. در اين روش دستکاری كنندگان ابتدا اقدام به  خريد 
را  بیشتری  پیشنهادی خريد  قیمت  بهادار شدند،  اوراق  زمانی كه صاحب  و  می كنند  بهادار  اوراق 
برای اوراق بهادار خود مطرح می كنند؛ در اين شرايط قیمت اوراق بهادار در بازار افزايش می يابد. 
بفروشند.  بیشتر  قیمت های  با  را  خود  بهادار  اوراق  بود  خواهند  قادر  دست كاری كنندگان  بنابراين 
بیشتر  پیشنهادی خريد  قیمت  از سوی دست كاری كنندگان،  بهادار  اوراق  از فروش  بعد  درنهايت، 
چشمگیری  به طور  بهادار  اوراق  قیمت  و  شد  نخواهد  دنبال  اين  از  بیش  بهادار  اوراق  خريد  برای 
كاهش می يابد. از آنجا  كه قیمت های پیشنهادی خريد باال به انجام معامالتی نیز منجر می شود، عده ای 
تفاوت مهمی  اما  مبنای معامله می دانند.  بر  نوع دست كاری قیمت را زيرمجموعه دست كاری  اين 
كه اين نوع دست كاری را از دست كاری بر مبنای معامله متمايز می كند اين است كه در اين نوع 
عامل  بلکه  نیست  معامالت گمراه كننده  يا  معامالت ساختگی  فريب سهام داران  عامل  دست كاری 

فريب سهام داران عمل دست كاری كنندگان مبنی بر پیشنهاد خريد باال است.

1- Takeover Bid

راه های شناسایی دست کاری قیمت سهام شرکت ها در بورس های معتبر دنیا
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روش های دست کاری قیمت
دست كاری قیمت به روش های بسیار متنوعی انجام می گیرد. همگام با پیشرفت و تحول بورس ها 
اين روش ها ابعاد تازه ای می يابند و به  صورت های متفاوتی اجرا می شوند. روش های دست كاری 
قوانین  تغییر  با  اين روش ها  بیان كرد؛ زيرا  نمی توان در يک مجموعه روش های محدود  را  قیمت 
و...  بورس ها  معامالتی  سامانه  تغییر  ارتباطی،  فناوری های  تحول   و  پیشرفت  بورس ها،  در  نظارتی 
می توانند شکل جديدی به خود بگیرند. بنابراين دست كاری كنندگان بسته به  شرايط برای رسیدن به  

اهداف خود روش های دست كاری قیمت جديدی را پديد می آورند. 
روش های  بیان  با  اما  كرد  بیان  را  قیمت  دست كاری  ممکن  روش های  تمام  نمی توان  اگرچه 
دست كاری مهم می توان به بینشی برای پیش بینی روش های بعدی رسید. بنابراين در اينجا تعدادی از 

روش های مهم دست كاری قیمت بررسی می شود.
 ايجاد رونق مصنوعی1: به روشی از دست كاری قیمت گفته می شود كه در آن دست كاری كنندگان 
روش،  اين  در  می گذارند.  اثر  خودشان  میان  در  فروش  يا  خريد  وسیله  به  بهادار  اوراق  قیمت  بر 
معامالت ظاهری گمراه كننده و ساختگی2 از روند و حجم معامالت در بازار يا حركت قیمتی سهام 

خاص را نشان می دهد. معامالت در اين روش می تواند به طرق زير انجام شود:
سهام  همان  از  مالحظه ای  قابل  بخش  يا  سهام  همان  دوباره  خريد  و  فروش  ساختگی3:  معامله   -1 
)به طوری كه باعث تغییر مالکیت شركت نشود( به اين منظور كه قیمت سهام افزايش يابد. در اين 

استراتژی دو طرف خريد و فروش يک نفر است؛ بنابراين تشخیص آن دشوار نیست.
 2- معامالت از پیش تعیین شده4: به خريد و فروش روی قرارداد آتی۵، اختیارات6 يا سهام شركت كه 
بین كارگزاران و دالل های سهام در قیمت از پیش تعیین شده انجام می گیرد معامالت از پیش تعیین 

شده می گويند.
خريد و فروش  سفارش  كردن  جفت  وسیله  به  معامالت  انجام  ساختگی7:  جورشده  سفارشات   -3 
سهام شركت در يک قیمت و يک زمان صورت می پذيرد. در سفارشات جورشده ساختگی برای 
تعیین اينکه چگونه سفارشات را با سفارشات وارد شده خودشان جور كنند و چگونه معامالت را به 
سمت چیزی كه می خواهند هدايت كنند، از الگوريتم هايی استفاده می شود. يک الگوريتم مشهور 
استفاده شده در سفارشات جور  شده ساختگی، اولین ورودی اولین خروجی۸، است كه در آن اولین 

سهام خريداری شده بايد با اولین فروش ثبت شود.
1- Painting the tape
2- Artificial and misleading appearance
3- Wash sale
4- Pre-arranged trading
5- Futures 
6- Options 
7- Matched orders
8- First In, First Out (FIFO) 
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 افزايش قیمت پیشنهاد خريد1: در اين روش دست كاری كنندگان پیشنهاد خريد برای سهام مورد 
نظر را افزايش می دهند و در پی آن قیمت به طور ساختگی افزايش می يابد. سپس دستکاری كنندگان 

اين توهم را به وجود می آورند كه افزايش قیمت به سبب فعالیت شركت سهامی رخ داده است. 
 خريد و فروش سريع سهام2: به طور كلی روش خريد و فروش سريع سهام عبارتست از خريد سهام 
مورد نظر سپس القای ظاهری گمراه كننده، انتشار اخبار ساختگی و نادرست و در انتها فروش سهام 
و كاهش شديد قیمت سهام. اين استراتژی عموماًً بخشی از نقشه بزرگ پیچیده ای از دست كاری 
قیمت روی سهام مورد نظر است. عامالن اين نقشه )دست كاری كنندگان( مسئوالن شركت را برای 
سپس  می كنند.  متقاعد  شركت(  وضع  دادن  ترقی  بهانه  )با  آن ها  به  كردن  واگذار  و  سهام  انتشار 
همه  برای  را  آن  و  می كنند  تهیه  شركت  درباره  مثبتی  ساختگی  اطالعات  دست كاری كنندگان، 
اقبال  بعد از آن  Pump مشهور است(.  به  اينجای دست كاری  سهام داران خرد ارسال می كنند )تا 
می يابد؛ سپس  افزايش  قیمت سهام  و  معامالت  زياد می شود و حجم  برای خريد سهم  سهام داران 
Dump می گويند(.  از دست كاری  اين مرحله  )به  را می فروشند  دست كاری كنندگان سهام خود 
با خروج دست كاری كنندگان از سهم و تکذيب اطالعات ساختگی قیمت سهم در اكثر اوقات به 
سطح پايین تری نسبت به قبل از دست كاری قیمت كاهش می يابد و سهام داران خرد به منزله بازندگان 

اصلی اين نقشه، بخشی از سرمايه خود را از دست می دهند.
تبلیغ و فروش سريع سهام3: در اين روش دست كاری كنندگان سهام مورد نظر را خريداری   
می كنند و به تبلیغ گسترده درباره آن سهم می پردازند. در اين روش دست كاری كنندگان از تمام 
مزبور  سهام  درباره  زياده گويی  به  اجتماعی  شبکه های  در  و  می كنند  استفاده  ارتباطی  ابزارهای 
می پردازند و شايعات مثبتی درباره سهام منتشر می كنند. در نهايت زمانی كه قیمت سهام باال رفت 
سريعاً اقدام به فروش سهام می كنند و تبلیغات درباره سهم قطع می شود و قیمت سهام به سطح قبلی 
معامله گران ساده  و  نیز سهام داران خرد  اين روش  در  از آن كاهش می يابد.  پايین تر  خود و حتی 

بازندگان اصلی هستند.
 فريب و تحت فشار قرار دادن4: هنگامی كه وضعیت شركت سهامی خیلی بد می شود و بدهی های 
زيادی، دارايی های ناچیزی دارد و هر سال زيان می سازد همه به دلیل اين چشم انداز بد شركت اقدام به 
فروش سهام اين شركت می كنند. حتی كسانی كه سهام شركت را ندارند اقدام به فروش استقراضی اين 
سهم می كنند؛ تا اينکه سهام شركت كه فروش استقراضی شده است از كل سهام شركت بیشتر شود. در 
اين هنگام كسانی كه از اين موضوع با خبر می شوند ابتدا اقدام به خريد سهم می كنند و سپس همه كسانی 
كه فروش استقراضی انجام داده بودند، سهام مزبور را خريداری می كنند. اين، تمايالت به خريد قیمت 
1- Advancing the bid
2- Pump and dump
3- Hype and dump
4- Lure and squeeze
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سهم را افزايش می دهد و قیمت تا زمانی افزايش می يابد كه سهام داران متوجه شوند همه به اندازه كافی 
سهام دارند و دوباره فشار فروش و فروش استقراضی و... و اين چرخه ادامه می يابد.

وسیله  به  را  سهام  قیمت  آخرين  دست كاری كنندگان،  روش  اين  در  معامله1:  آخرين  تعیین   
تأثیر قرار می دهند. آخرين قیمت معامله شده می تواند تصور اشتباه در  خريد )فروش( سهام تحت 
اوضاع  )وخامت(  بهبود  معنی  به  را  معامله  )كاهش( آخرين  افزايش  و  بیاورد  به وجود  سهام داران 
شركت تلقی كنند و در روزهای آتی اقدام به خريد )فروش( سهام نمايند و در جهت خواست و 
ارزش  دادن  قرار  تأثیر  تحت  برای  معامله  آخرين  تعیین  كنند.  دست كاری كنندگان حركت  امیال 
پرتفوی برای ظاهرسازی2 برای سرمايه گذاری ها نیز پركاربرد است. شركت های سرمايه گذاری از 

طريق اين روش اقدام به سود سازی می كنند.
افزايش  و  پرحجم  معامالت  انجام  با  دست كاری كنندگان  روش  اين  در  بردن3:  پايین  يا  باال   
ايجاد می كنند كه  اشتباهی را در ذهن ساير سهام داران  )كاهش( ساختگی در قیمت سهام، تصور 
سهام  )فروش(  خريد  به  اقدام  سهام داران  ساير  سپس  است.  )وخیم(  مطلوب  مزبور  سهام  اوضاع 

می كنند و دست كاری كنندگان بالفاصله سهام مذكور را می فروشند )خريداری می نمايند(.
 انحصار موقتی4: در اين روش دست كاری كنندگان ابتدا میزان قابل مالحظه ای از سهام شركت را 
خريداری می كنند و با خريد قابل مالحظه خود قیمت سهام باال می رود. آن ها در دوره زمانی محدود 

سهام خود را نگه می دارند تا بتوانند در موقعیت مناسبی با قیمت های زياد آن را به فروش برسانند.
روش  اين  در  است.  مشهور  نیز  مشتری  و  كارگزار  منافع  تضاد  به  روش  اين  دستی۵:  پیش   
به خريد سهام می كنند و سهام مزبور را  اقدام  دست كاری كننده همان كارگزار است. كارگزاران 
به مشتريان خود معرفی می كنند و به تبلیغ و زياده گويی درباره سهام می پردازند. در انتها با باال رفتن 
قیمت سهام و فروش آن توسط كارگزار، ديگر توصیه های خريد دنبال نخواهد شد و قیمت سهام با 

افت همراه خواهد بود.
نهانی  معامالت  می شود  انجام  نهانی  اطالعات  كه  بااستفاده از  معامالتی  به  نهانی6:  معامالت   
افراد  يا  مديران  دست كاری كنندگان  نهانی  معامالت  دست كاری  بااستفاده از  در  عموماًً  می گويند. 
نزديک به مديران شركت هستند. مديران شركت هنگامی كه اتفاق مثبتی در وضعیت شركت می افتد 
و خبر آن اتفاق هنوز اطالع رسانی نشده است  بااستفاده از اين مزيت اقدام به  خريد سهام شركت 
خود می كنند و هنگامی كه خبر مزبور اطالع رسانی شد با افزايش قیمت سهام اقدام به  فروش سهام 

می كنند. اين موضوع درباره اخبار منفی و فروش سهام توسط مديران نیز صدق می كند.
1- Marking the close
2- Window dressing
3- Ramping 
4- Cornering
5- Front running
6- Insider trading 
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 الپوشانی و انباركردن1: سهام داران عمده اغلب از اين روش استفاده می كنند. آن ها برای فرار 
از الزامات قانونی مالکیت شركت های سهامی، سهام خود را در قالب معامالت جعلی به سهام داران 
قابل مالحظه ای  افزايش  يکباره  به  معامالت  هنگام حجم  اين  در  می كند.  منتقل  ديگری  ساختگی 
می يابد. سهام داران جز اين افزايش حجم را نشانه بهبود و ترقی اوضاع سهام برآورد می كنند و ممکن 

است با خريد ناآگاهانه در وضعیت موجود متضرر شوند.
رخ  شركت  صاحبان  توسط  معموالًً  قیمت  دست كاری  استراتژی  اين  قیمت2:  دست كاری   
می دهد. در اين روش سفارشات خريد )فروش( با حجم زياد با هدف حفظ قیمت سهام در سطحی 
خاص يا افزايش قیمت سهام، انجام می شود. دست كاری كنندگان از افزايش قیمت برای رسیدن 
به  اهداف مالی يا حسابداری، انتشار سهام جديد با قیمت های باالتر، جذب سرمايه گذاران جديد 

به  شركت و... استفاده می كنند. 
 پوشش3: در اين روش دست كاری كنندگان اقدام به  فروش سهام می كنند يا شايعات و اخبار 
يا  يابد  اين هدف كه قیمت سهام كاهش  با  ساختگی منفی درباره سهام مورد نظر منتشر می كنند؛ 
حداقل حفظ شود. دستکاری كنندگان اين كار را برای ممانعت از اجرای قراردادهای اختیار خريد 

می كنند زيرا منافع اصلی آن ها در قراردادهای اختیار خريد است.
 تثبیت4: در اين روش دست كاری كنندگان سهام را خريداری می كنند يا اخبار ساختگی مثبت 
درباره سهام منتشر می كنند؛ به  اين منظور كه قیمت سهام مزبور افزايش يابد يا حداقل حفظ شود. 
دست كاری كنندگان اين كار را با هدف ممانعت از اجرای قراردادهای اختیار فروش می كنند؛ به  اين 

دلیل كه منافع اصلی آن ها در قراردادهای اختیار فروش است.
 تهاجم افتان۵: در اين روش دست كاری كنندگان با فروش سنگین سهام يا فروش استقراضی6 
گسترده، قیمت سهام را كاهش می دهند. پس از كاهش قیمت سهام را می خرند و سهام فروخته شده 

خود را با قیمت كمتر مجدداً خريداری می نمايند و از اين محل سود می كنند.
اين روش دستکاری كنندگان  باالتر7: در  قیمت های  معامالت در  يا  قیمت  باالترين   خريد در 
بیشترين قیمت خريد را پیشنهاد می دهند و در پیشنهادهای خريد، رقابت را برای خريد در میان ساير 
سرمايه گذاران خرد به  وجود می آورند. هنگامی كه قیمت پیشنهادی جديد توسط ساير معامله گران 
افزايش  را  فروش  پیشنهادی  قیمت  می گیرد،  قرار  دست كاری كنندگان  پیشنهادی  قیمت  از  بیشتر 
تحريک  پیشنهادشان  بردن  به  باال  را  سرمايه گذاران  بنابراين  می كنند؛  را كم  آن  يا حجم  می دهند 
1- Parking and warehousing
2- Price manipulation
3- Capping
4- Pegging
5- Bear raid
6- Short selling
7- Highest bidder or transaction at progressively higher prices
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می كنند. در اين وضعیت افزايش تدريجی قیمت سهام اتفاق می افتد.
 تشکیل ائتالف1: اين ائتالف ها به وسیله توافق نامه )اغلب نوشته شده( در میان معامله گران  	

تشکیل می شود. معامله گران يک رهبر را انتخاب می كنند و با مديريت رهبر در يک دوره زمانی 
معامالت  قیمت و حجم  افزايش  باعث  معامالت آن ها  معامله می كنند.  را  مزبور  خاص روی سهام 
معامله گران  ساير  نزد  را  سهامی  بهبود وضعیت شركت  از  غلط  تصور  موضوع  اين  می شود،  سهام 
به وجود می آورد. سپس ساير معامله گران نیز اقدام به  خريد سهام مزبور می نمايند؛ در اين هنگام 
ائتالفی  دست كاری كنندگان  می نمايند.  خود  سهام  به  فروش  اقدام  ائتالفی  دست كاری كنندگان 

براساس توافق نامه سود يا زيان به دست آمده خود را بین خود تقسیم می كنند. 
نحوه شناسایی دست کاری قیمت

برای  ناظر  مقامات  است،  نامحدود  حتی  و  متنوع  بسیار  قیمت  دست كاری  شیوه های  از آنجا  كه 
كشف و پیگیری آن در بازار با مشکالت و پیچیدگی های خاصی مواجه اند. با اين حال، اين مقامات 
از گستره وسیعی از ابزارهای بازدارنده دست كاری قیمت برای حفظ سالمت و واقعی بودن قیمت 
از  منصفانه  منظم و  بازاری  ايجاد  از:  بازار عبارت اند  بر  نظارت  اصلی  اهداف  بهره می گیرند.  بازار 
طريق كنترل و نظارت بر معامالت غیرعادی و سوداگری بی رويه، حمايت از سرمايه گذاران از طريق 
از طريق  نظارتی  موقع سیاست ها و رويه های  به  مرور  و  موقع،  به  و  مربوطه  نظارتی  اقدامات  انجام 

بازخوردهای دريافتی مقايسه با مقررات نظارتی ساير بورس های پیشرو در جهان.
در اكثر كشورها دست كاری قیمت براساس قوانین بازدارنده فعالیت های متقلبانه پیگیری می شود. 
بدين منظور ناظران و مأموران تحقیق، ملزم به  شناخت شیوه های متنوع دست كاری در بازار و همچنین 
نیازمند نظام های مناسبی برای بررسی و كشف اعمال متقلبانه در آن هستند. اولین گام برای كشف 
دست كاری قیمت، بررسی روند قیمت ها و حجم معامالت است. مأمور تحقیق با مشاهده قیمت يا 
حجم داد و ستدی خارج از معیارهای متعارف كه خود براساس ضوابط مشخصی تعیین می گردند به 
وجود دست كاری در بازار مظنون می شود. گام بعدی بررسی روند معامالت سهام دست كاری شده 
موارد  در  تحقیق  مأمور  است.  موردنظر  با شركت  مرتبط  اطالعیه های  و  اخبار  مرور  و  گذشته  در 
مقتضی وضعیت اشخاصی را كه به  دادوستدهای مشکوک می پردازند، نیز بررسی می كند و در اين 
راه كارگزاران و واسطه های بازار را به همکاری با خود فرا می خواند. گسترش واحدهای نظارتی 
و وضع قوانین و مقرراتی علیه دست كاری در بازار عالوه بر آنکه به  شناسايی موارد دست كاری و 
عامالن آن در بازار ياری می رساند، هزينه تقلب و دست كاری را برای دستکاری كنندگان بالقوه باال 

می برد و بدين ترتیب خود به منزله عاملی بازدارنده مطرح می شود.
آن،  در  سرمايه گذاری  برای  مناسب  شرايط  از  سرمايه گذاران  آگاهی  و  بورس ها  گسترش  با 
تعداد معامالت در بورس ها بسیار باال رفت. به اين ترتیب كه امکان بررسی و چک نمودن تک تک 
1- Pools 
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معامالت توسط مأموران تحقیق امکان پذير نیست؛ درنتیجه برای اين منظور از نرم افزارهای نظارتی 
ناظران  برای آگاه نمودن  نر م افزاری خاصی  برنامه های  از  اكثر بورس های دنیا  استفاده می شود. در 
ديگر،  معتبر  بورس  و چند  لندن  نیويورک،  بورس های  در  می شود.  استفاده  نامتعارف  معامالت  از 
SMART SONAR استفاده می شود. اين  از نرم افزار نظارتی بسیار پیشرفته و هوشمندی به نام 
امکان  شركت،  اخبار  و  اطالعات  و  بازار  داده های  تجزيه و تحلیل  و  جمع آوری  عالوه بر  نرم افزار 
به  امکان  اين  دارد.  نیز  را  خبری  سايت های  يا  گفتگو  تاالرهای  در  متنی  اطالعات  جمع آوری 
 SMART SONAR كمک می كند كه روند معامالت آتی سهام شركت ها را پیش بینی كرده 
و در صورت مغايرت يا معامالت غیرمنتظره، آن ها را گزارش دهد. به عنوان مثال اگر تمام اخبار 
 SMART درباره سهام شركتی مثبت باشند اما معامالت سهام شركت با رشد منفی همراه باشد، 

SONAR اين مورد را گزارش كرده و مأمور تحقیق بايد آن را بررسی كند. 
بررسی مقررات منع دست کاری قیمت در بورس های معتبر دنیا

از  بازار  از  سوء استفاده  مصاديق  و  مالي  بازار  واقعیت هاي  از  يکي  به منزله  قیمت  دست كاري 
دغدغه هاي اساسي در بازارهاي مالی نیز محسوب مي شود و يکي از موضوعات مهمي است كه هم 
براي مقررات معامالت و هم كارايي بازار از اهمیت ويژه اي برخوردار است. مقامات ناظر هرگونه 
دست كاری بازار را به دلیل تحريف قیمت ها، اختالل در فرآيند كشف قیمت و احتمال وارد آوردن 
زيان هاي سنگین بر گروه كثیری از سرمايه گذاران ممنوع اعالم كرده اند. به طور خاص، بسیاري از 
بوده و در نتیجه  اندكي  معامالت  داراي حجم  برخوردارند كه  بهاداری  اوراق  از  بازارهاي آسیايي 
بیشتر از دست كاري بازار آسیب مي پذيرند. در بازارهاي مالي مدرن، دست كاري اغلب به طور پنهان 
صورت مي گیرد كه به راحتي قابل رديابي و انجام پیگردهاي قانوني نیست. اگرچه به نظر مي رسد 
فعالیت هاي دستکارانه در بورس هاي بزرگ تا حد قابل توجهي كاهش يافته است، ولی هنوز يکي 
از مسائل جدي در بازارهاي فرابورس در اياالت متحده و نیز بازارهاي مالي نوظهور به شمار مي رود. 
به خصوص در بسیاري از بازارهاي نوظهور كه از مقررات اجرايي و حقوقي ضعیفي برخوردارند، 
دست كاري بازار همچنان شايع و متداول است. با اين حال، در اياالت متحده كه بازارها از مقررات 
جامع تري برخوردار هستند، در دهه گذشته بیش از 100 مورد دست كاري قیمت به ثبت رسیده است. 
اگرچه نظريه هاي متعددي درباره دست كاري بازار سهام ارائه شده است، شواهد تجربي چنداني در 
اين زمینه موجود نیست. عالوه بر اين، اغلب شواهد تجربي موجود نیز بر كشورهاي توسعه يافته نظیر 
اياالت متحده متمركز شده اند و تحقیقات چنداني در رابطه با بازارهاي نوظهور انجام نشده است. 
الزامات افشاي اطالعاتي و مقررات اوراق بهادار در كشورهاي مختلف بسیار متفاوت است. الزامات 
افشا در اياالت متحده با ساير كشورهای توسعه يافته از وابستگي بااليي برخوردار بوده، در حالي كه 

اين الزامات و مقررات اوراق بهادار در بازارهاي نوظهور چندان سخت گیرانه نیست.
 مقامات ناظر بورس ها برای جلوگیری از انتشار شايعات غلط و گمراه كننده، كه بنا به  مطالعات 
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و بررسی های صورت گرفته اثر منفی بر وضعیت بازار می گذارد، اقدام به  تدوين مقررات نموده اند. 
اگرچه شايعه پراكنی1 در اغلب بازارهای مالی به دلیل استفاده از ابزارهای مختلف از مشکالت چندان 
بازار  در  بورسی  درباره شركت های  منتشره  اطالعات  اعتبار  از آنجا كه  اما  نمی رسد،  نظر  به  شايعی 
برای تأمین اعتماد به بازار بسیار حائز اهمیت است. بنابراين مقام های ناظر بورس ها در اين  خصوص 
از شدت عمل بااليی برخوردار بوده و اقدام به تدوين قواعد و مقررات صريح و سخت گیرانه ای در 

اين زمینه نموده اند. 
با مطالعه مقررات و قوانین ضد دست كاری در بورس ها مشاهده می شود، دست كاری قیمت در 
همه آن ها با توجه به شیوه های انجام دست كاری تعريف شده و ممنوع است. به عبارتی ديگر هرگونه 
انجام عمل  به  به اعمال خالف قانون، تشويق  نیرنگ، پخش شايعه، توسل  داد و ستد، رفتار )دروغ، 
انتشار اطالعات غیرواقعی و اغراق آمیز، پنهان كردن اطالعات مهم،  خالف قانون(، اقدام فريبنده، 
سوء استفاده از اطالعات خاص، اعالم تعهد يا پیش بینی فريبنده و نادرست و استفاده از هر نوع ابزار 
و روشی كه بر بازار و افزايش، كاهش يا ثبات قیمت اوراق بهادار مؤثر باشد، طبق قوانین و مقررات 
ممنوع است و متخلف مجرم شناخته می شود. در برخی از بورس ها چنانچه شخص هر يک از اعمال 

فوق را انجام دهد يا باعث انجام اعمال مزبور شود، مجرم شناخته و مجازات می شود. 
تعريف دست كاری قیمت در بورس های مختلف با يکديگر متفاوت است. در بورس لندن ملیت 
انگلیسی در تعريف دست كاری آمده است كه در هیچ يک از بورس های ديگر اين شرط ذكر نشده 
است. در برخی از بورس ها مانند لندن، عمدی بودن اعمال مالک تشخیص جرم است؛ در حالي كه 
اعمال فـوق شـود، مـجرم شـناخته  يا غیرعمد مرتکب  به عمد  در بورس های ديگر چنانچه شخص 
می شود. در بورس های نیويورک، لندن، فرانکفورت و تركیه قید داشتن قصد )ضابطه ذهنی2( براي 
تشخیص دستکاري قیمت در نظر گرفته مي شود. از قید داشتن قصد از جهات مختلف انتقاد شده است. 
تعیین قصد دستکاري دشوار است و تعقیب نادرست، سبب دلسردي سرمايه گذاراني مي شود كه به طور 
صحیح فعالیت مي كنند. عالوه بر قید داشتن قصد دست كاری قیمت، قید انجام دست كاری قیمت نیز 
می تواند معامالت نامطلوب و دست كاری قیمت را، بدون نیاز بهک بررسی پرهزينه و اغلب ناامیدكننده 
درباره انگیزه معامله كنندگان سهام، ممنوع سازد. از طرف ديگر نیز اقداماتي كه باعث دستکاري قیمت 
مي شوند، ممکن است بر اثر نا آگاهي، عدم مهارت، اشتباه و به طور كلي بدون قصد دستکاري انجام 
شود؛ ولي همان آثار مخرب را بر بازار و سرمايه گذاران داشته باشد. بنابراين، به نظر مي رسد قید داشتن 
قصد نمي تواند معیار مناسبي براي تشخیص دست كاری قیمت باشد. در حقوق ايران مقنن در بند 3 
ماده 46 قانون بازار مقرر می دارد: »هر شخصی كه اقدامات وی نوعاً باعث ايجاد ظاهر گمراه كننده از 
فرآيند معامالت اوراق بهادار يا ايجاد قیمت هاي كاذب يا اغواي اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار 

1- Rumor mongering 
2- Subjective
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شود« به مجازات مقرر محکوم می شود. همانگونه كه مشاهده می شود مقنن در تعريف دست كاری 
قیمت، مالک را بر اقدام قرار داده و نه داشتن قصد دست كاری قیمت؛ از آنجا  كه بررسی و كشف قصد 
دست كاری بسیار پرهزينه و دشوار است و همچنین ممکن است دست كاری قیمت به صورت اشتباه 
انجام شده باشد و آثار سوء بر بورس و معامالت بگذارد و نیز راه فرار و توجیه برای دستکاری كنندگان 
ايجاد كند. براساس اين قید اقدام به دست كاری قیمت نه تنها محدوديت های قید ديگر را ندارد بلکه به 
همان كارآيی قید قصد دست كاری قیمت است. فرايند كشف دست كاری قیمت به اين صورت است 
كه نرم افزارهای نظارتی براساس الگوهای دست كاری قیمت از پیش مشخص شده، معامالت مشکوک 
به دست كاری را به مأمورين نظارتی گزارش می كنند، سپس آن مأموران به بررسی مورد مشکوک 
می پردازند. در اين فرايند فقط می توان عمل دست كاری و اطالعات مربوط به نوع معامله و طرفین 
معامله و سابقه آن ها را مشاهده كرد كه تمام اين مدارک نمی تواند قصد معامله گر را به طور كامل نمايان 
سازد؛ بنابراين در بورس هايی كه قید داشتن قصد انجام دست كاری مالک است جمع آوری مدارک 
و مستندات بسیار دشوارتر و پیچیده تر می شود. در نتیجه اين تفاوت در تعريف دست كاری كه بورس 
تهران و برخی از بورس های ديگر با بورس های نیويورک، لندن، فرانکفورت و تركیه دارند، ضعف و 

خأل قانونی محسوب نمی شود. 
تجربه  می شود.  انجام  رخ داده  دستکاری های  مشاهده  با  قیمت  دست كاری  منع  قوانین  وضع 
كشورها حاكی از به كارگیری روش های مختلفی در دست كاری قیمت است؛ كه با وضع قوانین 
سعی در كنترل و جلوگیری از آن دارند. گرچه روش های دست كاری قیمت نا محدود است اما همه 

دستکاری ها  بااستفاده از اصول و شاخصه هايی انجام می شود كه برخی از آن ها عبارت اند از:
	انجام داد و ستد  بدون تغییر در اصل مالکیت،

	وارد كردن دستور فروش با آگاهی از وجود دستور خريد متقابل توسط همان شخص يا شخص ديگر،
	وارد كردن دستور خريد با آگاهی از وجود دستور فروش متقابل توسط همان شخص يا شخص ديگر،

	انجام معامالت صوری،
	انتشار اطالعات غیرواقعی و فريبنده در مورد نقل و انتقال اوراق پذيرفته شده،

	خريد و فروش به قصد حفظ ارزش اوراق بهادار شركت و برخالف اصول،
	خريد و فروش به قصد انتقال حق تقدم ها،

	امضای قرارداد يا انجام عملی به قصد فريب ديگران،
	انتقال محرمانه ابزارهای مالی به قصد دريافت مجدد آن به قیمت كمتر، و

	معامالت پیاپی با هدف ترغیب ديگران.
در حقوق ايران اگرچه اصطالح دستکاري در متون قانوني به كار نرفته است، اما عنوان مجرمانه 
مندرج در بند 3 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار، همان دستکاري قیمت است. در واقع مقنِن به جاي 

راه های شناسایی دست کاری قیمت سهام شرکت ها در بورس های معتبر دنیا
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ماده  است.  داده  توضیح  را  برخي شیوه هاي آن  و  مفهوم  اين  قیمت،  از اصطالح دستکاري  استفاده 
هفت دستور العمل انضباطی كارگزاران شامل 37 بند است كه در آن مقنِن بسیاری از اقدامات احتمالی 
دستکاری كنندگان كه با انجام آن ها اقدام به دست كاری قیمت می كنند را ممنوع كرده است. در اين 
ماده همه حاالت دست كاری قیمت كه پايه و اصل در دست كاری قیمت محسوب می شوند ممنوع 
شده است. بنابراين اين ماده را می توان مهم ترين ماده قانونی منع دست كاری قیمت در بورس اوراق 
بهادار دانست كه شامل تعداد قابل مالحظه و طیف وسیعی از روش های دست كاری قیمت می شود. به 
عنوان مثال در بند هشت اين ماده، معامالتی كه باعث تغییر مالکیت نمی شود ممنوع اعالم شده اند؛ زيرا 
با معامالت دو طرفه و ساختگی می توان ساير سهام داران را گمراه كرد و رونق ظاهری در معامالت سهام 
مزبور به وجود آورد. بنابراين ماده مذكور نقش اساسی در منع مصاديق و ابزارهای دست كاری قیمت 
در قالب فعالیت های مرتبط با داد و ستد و فعالیت های مرتبط با انتشار اطالعات و اشاعه شايعات دارد؛ 

همچنین كارگزاران را از انجام معامالت مشکوک به دست كاری قیمت منع می كند. 
با وجود اختالف در تعريف دست كاری قیمت در بورس های مختلف، ممنوعیت دست كاری قیمت 
و تحت پیگرد قرار گرفتن دستکاری كنندگان در تمام بورس های دنیا مشترک است. با توجه به مباحث 
باال می توان دست كاری قیمت را به اين صورت تعريف كرد: »هر اقدام نامتعارفی كه فرايند طبیعی 
قیمت گذاری اوراق بهادار، سازوكار طبیعی بازار و به طور كلی تصمیم گیری سرمايه گذاران را تحت 
با وجود تفاوت قوانین دست كاری قیمت در كشورهای  تأثیر قرار دهد«. به طور كلی می توان گفت 

مختلف، می بینیم كه دست كاری قیمت به خوبی توسط قوانین در اين بورس ها محدود شده است. 
نتیجه گیری

بهادار و درنتیجه  اوراق  بازار  از  ايجاد ظاهري گمراه كننده و غیرواقعي  باعث  قیمت  دستکاري 
بی اعتمادی عموم مردم به اين بازار مي شود. اين بی اعتمادی و به دنبال آن كاهش سرمايه گذاری در 
اين بازارها از بُعد كالن اقتصادی روی اقتصاد كشور تأثیر می گذارد. دست كاری قیمت عبارتست از 
هر اقدام نامتعارفی كه فرايند طبیعی قیمت گذاری اوراق بهادار، سازوكار طبیعی بازار و به طور كلی 
افراد  تصمیم گیری سرمايه گذاران را تحت تأثیر قرار دهد. دست كاری قیمت را ممکن است همه 
حاضر در بازار انجام دهند، اما گروه هايی از افراد حاضر در بازار از قبیل سهام داران عمده، كارگزاران، 
ناشران و مديران شركت های سهامی با توجه به جايگاه و موقعیتشان توانايی و امکانات بیشتری برای 
بی ترديد هدف  بیشتر است.  برای آن ها  اين تخلف  به  ارتکاب  احتمال  قیمت دارند و  دست كاری 
به اين  اما برای رسیدن  اصلی و نهايی متخلفان از دست كاری قیمت، به دست آوردن سود است، 

مقصود ممکن است اهداف میانی خاصی را نیز دنبال كنند. 
اوراق  بورس  به  عمومي  اعتماد  كاهش  و  سرمايه گذاران  از  وسیعي  طیف  زيان  سبب  دستکاري 
بهادار مي شود. براساس اين، نظام هاي حقوقي تمام بورس های دنیا دستکاري قیمت را ممنوع كرده و 
درصدد مقابله با آن برآمده اند. بنابراين مقابله حقوقي با دستکاري اغلب به دلیل ضررهايي است كه به 
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بورس اوراق بهادار و سرمايه گذاران وارد مي كند. در برخی از بورس ها قید داشتن قصد برای تشخیص 
دست كاری قیمت در نظر گرفته می شود. از طرفی اقداماتي كه باعث دستکاري مي شود، ممکن است 
بر اثر ناآگاهي، نداشتن مهارت، اشتباه و به طور كلي بدون قصد دستکاري انجام شود؛ ولي همان آثار 
مخرب را بر بازار و سرمايه گذاران داشته باشد. بنابراين، به نظر مي رسد قید داشتن قصد نمي تواند معیار 
مناسبي براي تشخیص دست كاری قیمت باشد. بنابراين قید عمل دست كاری قیمت معیار مناسب تر 
و كاربردی تری نسبت به قید داشتن قصد است. بنابراين، هر اقدام يا رويه نامتعارفي كه سبب تأثیر بر 
فعالیت طبیعی بازار و سازوكار عرضه و تقاضای بازار شود ممکن است دستکاري قیمت محسوب شود. 
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سال هشتم
شماره 2۸

تابستان 139۵
نقش شاخص فساد بر وفور درآمدهاي منابع طبیعی و رشد 

اقتصادی در كشورهاي منتخب نفتي
اصغر مبارک1

در اين مقاله تالش شده است اثرات وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش 
اثربخشی  مانند  نهادی  اثرات كیفیت  نهادي بررسی شود. بدين منظور،  متغیر  به منزله  شاخص فساد 
دولت و كنترل فساد در كنار عامل وفور منابع طبیعی روی رشد اقتصادی كشورهای دارای اقتصاد 
نفتی طی دوره زمانی 2014- 1996  بااستفاده از رويکرد داده هاي تابلويي بررسی شده است. نتايج 
تجربي نشان می دهد طی دوره زمانی مورد بررسی وفور منابع طبیعی دارای تأثیر منفی و معني دار و 
نیز كیفیت نهادی دارای اثر مثبت و معني دار بر رشد اقتصادی اين كشورها بوده است. درضمن، عدم 
برخورد مناسب و منطقي با وفور منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن به پايین آمدن سطح كیفیت 
نهادی منجر شده و از اين طريق باعث كاهش بیشتر رشد اقتصادی اين كشورها شده است. با توجه به 
نتايج به دست آمده و تحلیل های ارائه شده ازآنجاكه توأم بودن وفور منابع با ضعف كیفیت نهادی در 
يک چرخه باطل سبب كندی هرچه بیشتر رشد اقتصادی می شود. توصیه سیاستی مهم مقاله، اصالح 
الگوی مديريت درآمدهای ناشي از فروش منابع سرشار طبیعي برای بهبود و ارتقای كیفیت نهادی 
است؛ اين امر می تواند يکی از راهبردهای مناسب برای شکستن چرخه باطل و به طور متعامل در يک 
فرايند دوسويه، موجب افزايش و پايداري رشد اقتصادی تلقی شود. در كنار اصالح الگوی مديريت 
درآمدهای منابع طبیعی، اهتمام به ارتقای كیفیت نهادی از كانال های ديگر نیز می تواند در تسريع 

رشد اقتصادی مؤثر واقع شود. 
نهادی،  کیفیت  اقتصادی،  رشد  تابلویی،  داده های  نفتی،  اقتصادهای  کلیدی:  واژگان 

وفور منابع طبیعی

asghar_mobarak@yahoo.com 1- دانشجوی دكتری علوم اقتصادی
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۱- مقدمه
مروری بر نظريات كالسیک اقتصاد داللت بر آن دارد كه بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی 
رابطه مثبت وجود داشته و براساس نتايج مطالعات انجام گرفته تا اواسط قرن بیستم، وفور منابع طبیعی 
همواره سبب تسهیل رشد اقتصادی قلمداد می شده است. اما در نیم قرن اخیر مطالعات جديدی در 
اين زمینه انجام شده كه يافته ها و مشاهدات آن تا حدودی برخالف نگرش كالسیک است. گروهی 
از اقتصاددانان همانند ساكس و وارنر1 به وجود رابطه منفی بین رشد اقتصادی و منابع طبیعی پی بردند 
و از آن به منزله بالی منابع طبیعی2 ياد كرده اند. برای تبیین اين پديده تعجب برانگیز تالش هايی انجام 
شد كه توضیحات ارائه شده در اين خصوص بر حول موضوعاتی نظیر بیماری هلندی، رانت جويی3، 

شوک های قیمتی برون زای منابع طبیعی و كیفیت نهادی4 تأكید دارند. 
به اعتقاد اقتصاددانان بالی منابع طبیعی در كشورهايی مصداق دارد كه از مديريت پايدار عايدات 
نهادی يک كشور  پايین تر پس انداز می شود. كیفیت  نرخ های  باعث  امر  اين  و  ناتوان هستند  منابع 
در اين مسیر، يعنی در مسیر مصیبت يا موهبت منابع طبیعی، نقشی اساسی و بی بديل بازی می كند؛ 
به مصیبت  تبديل  منابع طبیعی  انتظار داشت كه  نهادی خوب می توان  با وجود كیفیت  به طوری كه 

نشوند و نقش موهبت را ايفا كنند.
ازآنجاكه كیفیت نهادی در چگونگي استفاده از وفور منابع طبیعي و تبديل آن به فرصت و يا 
بالي منابع نقش تعیین كننده دارد و نیز يکی از مهم ترين كانال های اثرگذاری وفور منابع طبیعی بر 
رشد اقتصادی كشورهاي نفتي تلقي مي شود، ازاين رو ازجمله موضوعات مهمی است كه برای تبیین 
وفور  اثرگذاری  بنابراين چگونگی  منابع مطرح می شود.  بر  متکی  وفور در كشورهای  پارادوكس 
منابع طبیعی از كانال كیفیت نهادی بر رشد اقتصادی كشورهای نفتی از مهم ترين مسائل قابل طرح 
است. در اين راستا، مقاله حاضر با هدف »بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی با در نظر 
گرفتن نقش كیفیت نهادی در اقتصادهای نفتی« تنظیم شده و مباحث آن در ادامه مقاله به شکل زير 
سازماندهی شده است؛ مبانی نظری تحقیق در قسمت دوم ارائه شده و سپس مطالعات تجربی درزمینه 
وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی و كیفیت نهادی مرور شده است. در قسمت چهارم، مدل مورد 
به برآورد  استفاده و چگونگی جمع آوری و پردازش داده ها توضیح داده شده و در قسمت پنجم 

مدل و استحکام نتايج پرداخته شده و در قسمت پايانی نیز نتايج و جمع بندی بحث ارائه شده است.
2- مبانی نظری

با توجه به اينکه منابع طبیعي همانند نیروي كار و سرمايه عوامل اساسی تولید محسوب مي شود، لذا 
انتظار مي رود وفور آن به طور ذاتي موجب تسهیل و تسريع رشد اقتصادي شود؛ به طوري كه مطالعات 
1- Sachs and warner 
2- Natural resource curse 
3- Rent seeking 
4- Institutional quality
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تجربي انجام شده طي قرن نوزده و نیمه اول قرن بیستم منابع طبیعي را به منزله موتور رشد اقتصادي 
معرفي كرده است )Bravo-Ortega and Gregorio, 2005(. اين در حالي است كه از اواسط 
قرن بیستم تاكنون يافته هاي تجربي برخالف اين نظريه بوده و در اين مطالعات از وفور منابع به منزله 
عامل كندي رشد اقتصادي ياد شده است. به عبارت ديگر، شواهد تجربي داللت بر اين دارد كه 
اغلب كشورهای ثروتمند از لحاظ منابع طبیعی، به طور متوسط شاهد رشد اقتصادي كندتری نسبت 
به كشورهای فاقد چنین منابعی هستند. اين پارادوكس وفور منابع طبیعي براي اولین بار در مطالعه 
تجربي ساكس و وارنر1 )199۵( مطرح و تبیین شده و بعدها اين موضوع در مطالعات تجربي متعددي 
همانند ساكس و وارنر )2001 و1997(، گیلفاسون2 )2001(، هاوسمن و ريگوبن3 )2002(، اتکینسون 
بررسي شده  استیجنس6 )200۵( و... بحث و  پاپیراكس و قرالف۵ )2004( و  و همیلتون4 )2003(، 
است. از اين رو اقتصاددانان سعي كرده اند داليل وجود رابطه منفي بین وفور منابع و رشد اقتصادي 
را تبیین كنند و در اين راستا داليل مختلفی برای تبیین پديده بالی منابع طبیعی طرح شده است كه 

برخی از اين داليل به صورت زير هستند:
الف- يکی از مهم ترين علل اقتصادی اظهار شده در اين خصوص، پديده بیماری هلندی است. 
در كشورهای صادر كننده منابع طبیعی، بخش های تولیدی قابل تجارت غیر از بخش منابع طبیعی )به 
عنوان مثال بخش صنعت( از رونق بخش منابع و افزايش ارزش پول ملی متضرر می شوند؛ زيرا درآمد 
منابع طبیعی با افزايش قیمت، در بخش های غیر  قابل تجارت7 داخلی جذب می شود و عوامل تولید 
 Iimi,( برای كسب سود بیشتر از بخش های مولد قابل تجارت به اين بخش ها سوق پیدا مي كنند
توان صادراتي  تولیدی همانند صنعت و كاهش  به تضعیف بخش های  معیوب  اين چرخه   .)2007

آن ها منجر مي شود.
ب- وفور منابع طبیعی باعث ساختار اقتصادی متکي بر درآمدهای صادراتی آن ها می شود كه باعث 
بي ثباتي ها رشد  اين  و درنتیجه  منابع شده  قیمت  برون زای  قبال شوک های  اقتصاد در  آسیب پذيری 
اقتصادی كندتر می شود )De Ferranti et al, 2001, cited in Iimi, 2007(. همچنین نوسان 
قیمت جهانی منابع طبیعی، تولیدكنندگان و فعاالن اقتصادي را با نااطمینانی مواجه می كند و نااطمینانی 

.)Sachs and Warner, 1997( باعث افزايش ريسک و كاهش انباشت سرمايه می شود
فساد  دارد.  رونق  رانت جويانه۸  رفتارهای  غنی،  طبیعی  منابع  دارای  اقتصادهای  برخی  در  ج- 

1- Sachs and Warner 
2- Gylfason 
3- Hausmann and Rigobon
4- Atkinson and Hamilton
5- Papyrakis and Gerlagh
6- Stijns
7- Non-tradable  
8- Rent seeking 
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داخلی  تولید  از  و حمايت شديد  اداری  نظام  ناكارآمدی  دولت،  و  بخش خصوصی  در  اقتصادی 
از جمله فعالیت های رانت جويانه است. پیامدهای اصلی رفتارهای رانت جويانه در پديده هايي ازقبیل 
نابرابری  افزايش  اقتصادی،  كارايی  كاهش  مولد،  فعالیت های  كاهش  منابع،  تخصیص  در  اختالل 

اجتماعی و كندی رشد اقتصادی نمود مي يابد )سلمانی و ياوری، 13۸3(.
د- كاهش بلندمدت در قیمت های واقعی منابع طبیعی، ضمن ايجاد وابستگی فزاينده و شکل گیری 
محروم  بلند مدت  دوره های  در  اتکا  قابل  مالی  منابع  از  را  اين كشورها  اقتصادهای تک محصولی، 

.)Hamilton and Ruta, 2006( می كند
ه- رانت حاصل از وفور منابع طبیعی از يک طرف موجب رضايت خاطر و غفلت دولت مردان 
شده و با پوشاندن ناكارآمدی های اقتصادی و اجتماعي، انگیزه های الزم برای اصالحات اقتصادی 
و بهبود كارايي و بهره وري اقتصاد را از بین می برد؛ از سوي ديگر اين پديده اغلب باعث افزايش 
مصرف گرايی می شود )Hamilton and Ruta, 2006( كه در دولت ها به صورت كسري بودجه 
و در ساير اجزای تقاضای نهايي ازجمله خانوارها به صورت فزونی سطح تقاضا و مصرف بر تولید و 

عرضه داخلي ظاهر مي شود.
شرايط  و  داشته  متعددي  داليل  رشد،  و  طبیعي  منابع  پارادوكس  بروز  شد،  اشاره  همان طوركه 
اقتصادي كشورهاي داراي وفور منابع طبیعي، در ايجاد پارادوكس نقش بسزايي دارد. به طوري كه 
برخی  اينکه  دلیل  به  نمی شود،  طبیعی  منابع  دارای  كشورهای  همه  شامل  الزاماً  طبیعی  منابع  بالی 
است  گونه ای  به  آمريکا  و  استرالیا  مانند  كشورها  از  بعضی  بر  حاكم  اقتصادي  ساختار  و  شرايط 
كه اين كشورها به رغم دارا بودن منابع طبیعی فراوان شاهد سطح توسعه بااليی هستند. به عبارت 
ديگر، مي توان استدالل كرد كه الزاماً وفور منابع طبیعي به طور ذاتي عامل بازدارنده رشد و توسعه 
از وفور  بر كشورها،  نامناسب حاكم  اقتصادي  دلیل وجود ساختار  به  اغلب  بلکه  نیست؛  اقتصادي 
منابع طبیعي استفاده كارآمد نشده و وفور منابع سبب بروز انحرافات خاص در اقتصاد شده و بدين 
ترتیب از كانال هاي مختلف موجب كندي رشد اقتصاد مي شود. اين انحرافات از طريق مکانیزم ها 
و كانال هايي- همانند نوسانات درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات منابع طبیعي، بیماري هلندي، 
ضعف و سوء  مديريت دولتي، فساد و ارتشا، كاهش سرمايه انساني و كاهش كیفیت نهادي از پديده 
وفور منابع به اقتصاد منتقل می شود. بدين ترتیب وفور منابع طبیعي به طور غیرمستقیم باعث ايجاد آثار 

نامطلوب اقتصادي ازجمله كاهش رشد اقتصاد مي شود )بهبودی و همکاران، 13۸۸(.
۱-2. وفور منابع طبیعی، رشد اقتصادی و کیفیت نهادی

همان طور كه در باال اشاره شد، وفور منابع طبیعی به خودی خودی برای كشورها نعمت است و 
می تواند در روان سازي چرخه فعالیت های اقتصادي تعیین كننده باشد و اين ساختار اقتصادی حاكم 
منابع  بالی  بروز  موجب  و  كشیده  انحراف  به  را  منابع  وفور  از  استفاده  نحوه  كه  كشورهاست  بر 
از  منابع  وفور  را كه  منابع، كانال هايی  بالی  تبیین  برای  اقتصاددانان  راستا،  اين  در  طبیعی می شود. 
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طريق آن ها زمینه را برای كندی رشد اقتصادی فراهم می نمايد بررسی كرده اند. كیفیت نهادی يکی 
اقتصاددانان همانند  از  اقتصادی است. برخی  بر رشد  منابع  اثرگذاری وفور  از مهم ترين كانال های 
مهلوم1 و همکاران معتقدند كه در كشورهای دارای منابع طبیعی، كارفرمايان و فعاالن اقتصادی بین 
رانت جويی و فعالیت های سودمند و مولد اقتصادی يکی را انتخاب می كنند. سودمندی نسبی اين 
فعالیت ها به میزان شاخص های كیفیت نهادی همانند حاكمیت قانون و اثربخشی دولت، كنترل فساد 
و حق اعتراض و پاسخ گويی بستگی دارد. كیفیت نهادی باال باعث ايجاد موقعیتی می شود كه در 
آن فعاالن اقتصادی به فعالیت های مولد می پردازند؛ در حالی كه كیفیت نهادی پايین باعث گرايش 
به رانت جويی می شود. از اين رو می توان نتیجه گرفت كه منابع فقط در جايی به صورت بال درمی آيد 
كه كیفیت نهادی ضعیف باشد. بنابراين، كیفیت نهادي مي تواند در نحوه استفاده از وفور منابع طبیعي 

و از اين رو در رشد اقتصادي نقش تعیین كننده ايفا كند. 
مروري بر ادبیات اقتصادي نشان مي دهد به رغم اينکه كیفیت نهادي در نحوه استفاده از وفور 
اين  از  ايفا مي نمايد و  يا بالي طبیعي )نقمت( نقش مهمي  به فرصت )نعمت( و  منابع و تبديل آن 
طريق بر رابطه بین وفور منابع و رشد اقتصادي اثرگذار است، خود كیفیت نهادي نیز مي تواند تحت 
را  نهادي  منابع طبیعي مي تواند سطح كیفیت  به طوري كه وفور  قرار گیرد.  منابع طبیعي  تأثیر وفور 
كاهش دهد و از اين كانال رشد اقتصادي را به طور منفی تحت تأثیر قرار دهد. به طور كلي در ادبیات 
اقتصادی سه رويکرد مختلف درباره ارتباط كیفیت نهادی و بالی منابع طبیعی وجود دارد كه در 

مطالعات تجربی نیز اين سه رويکرد قابل مالحظه است:
− فراوانی منابع طبیعی موجب آسیب رساندن به كیفیت نهادی می شود و مقادير شاخص  های آن 	

را كاهش می دهد. اين رويکرد كه مبنای كار بسیاری از مقاالت نیز هست، مدعی است كه مهم ترين 
دلیل بالی منابع طبیعی، پايین بودن كیفیت نهادی در كشورهای غنی از نظر منابع طبیعی است. برای 
مثال راس2 معتقد است كه وابستگی به نفت موجب كاهش دموكراسی می شود. در واقع، در اين 
نهادي(  كیفیت  كانال  )از  اقتصادي  رشد  بر  طبیعي  منابع  وفور  غیرمستقیم  منفي  اثرات  به  رويکرد 
شده  نهادي  كیفیت  كاهش  باعث  منابع  وفور  است  معتقد  ديدگاه  اين  به طوري كه  مي شود.  تأكید 
بنابراين وفور منابع طبیعي درنهايت  با رشد اقتصادي رابطه مثبت دارد،  و از آنجا كه كیفیت نهادي 
موجب كندي رشد اقتصادي مي شود. اين رويکرد در كشورهای در حال توسعه بیشتر مصداق دارد و 

برای كشورهای توسعهافته برخوردار از منابع طبیعی چندان موضوعیت ندارد.
 رويکرد دوم رابطه خاصي بین كیفیت نهادی و وفور منابع طبیعی قائل نیست. ساكس و وارنر 	−

از مهم ترين افراد اين گروه هستند كه در مطالعات خود تأثیر كیفیت نهادی در توضیح بالی منابع 
را رد می كنند. از ديدگاه ايشان كیفیت نهادی نقش توضیح دهنده ای درباره بالی منابع ندارند، بلکه 

1- Mehlum 
2- Ross 
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عامل اصلی از نظر آن ها بیماری هلندی است. به طور خالصه اين رويکرد بر اين داللت دارد كه وفور 
منابع طبیعي تأثیر معني داری بر كیفیت نهادي نداشته و كیفیت نهادی متأثر از عوامل ديگری است. 
ازاين رو طرفداران اين ديدگاه معتقدند كه وفور منابع طبیعی نمي تواند از كانال كیفیت نهادی رشد 

اقتصادي را تحت تأثیر قرار دهد.
اين 	− منظر  از  می شود.  طبیعی  منابع  بالی  موجب  ضعیف،  نهادی  كیفیت  همراه  به  منابع   وفور 

رويکرد هر چند ممکن است وفور منابع طبیعی موجب كاهش كیفیت نهادی نشود، ولی آنچه كه 
رشد را تحت تأثیر قرار می دهد، تركیبی از دو عامل نهادی و وفور منابع است. به عبارت ديگر، در 
اين رويکرد بر نقش كیفیت نهادي در رابطه بین وفور منابع طبیعي و رشد اقتصادي تأكید شده است 
و اين رويکرد متفاوت از رويکرد اول است. به طوري كه در اين ديدگاه چگونگي اثر وفور منابع 
طبیعي بر رشد اقتصادي به كیفیت نهادي بستگي دارد. چنانچه كشورهاي داراي وفور منابع طبیعي 
از سطح كیفیت نهادي ضعیف برخوردار باشند، وفور منابع طبیعي باعث بالي طبیعي خواهد شد؛ 
ولی چنانچه كشورهاي داراي منابع طبیعي از سطح كیفیت نهادي باالتر برخوردار باشند، وفور منابع 
طبیعي تبديل به فرصت خواهد شد. بنابراين، آنچه وفور منابع طبیعي را به فرصت يا بالي منابع تبديل 
مي كند، كیفیت نهادي است. درواقع در اين رويکرد، وفور منابع طبیعی به خودی خود عامل منفی 
برای رشد اقتصادی تلقی نمی شود و اينکه آيا وفور منابع باعث بالی طبیعی می شود يا رشد اقتصادی 
را تسريع می كند، به كیفیت نهادی كشور بستگی دارد. به طوری كه كیفیت نهادی تعیین كننده اثرات 

وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی است.
بنابراين، براساس ادبیات منابع طبیعی می توان استدالل كرد كه نحوه استفاده از منابع طبیعی در 
نعمت يا نقمت بودن آن نقش بسیار مهم ايفا می نمايد كه اين امر به مسائل متعددی ازجمله كیفیت 
نهادی كشورها بستگی دارد. كیفیت نهادی به دو شکل ممکن اثرات وفور منابع بر رشد اقتصادی 
را متأثر می سازد. از يک طرف، براساس رويکرد اول، وفور منابع می تواند به طور مستقیم كیفیت 
نهادی كشورها را تضعیف نمايد و از اين راه، رشد اقتصادی را كندتر كند. از سوی ديگر، براساس 
رويکرد سوم مطرح شده، چگونگی كیفیت نهادی كشورها می تواند در رابطه بین وفور منابع و رشد 
اقتصادی، تعیین كننده باشد؛ به طوری كه پايین بودن سطح كیفیت نهادی، استفاده از وفور منابع طبیعی 
را به انحراف كشیده و اين انحرافات و استفاده نادرست از وفور منابع باعث كندی رشد اقتصاد شود.

3- پیشینه مطالعات تجربی 
كیفیت نهادی ازجمله موضوعاتی است كه به دلیل تأثیر آن بر رشد اقتصادی كشورهای دارای 
از كشور  به ويژه در خارج  از مطالعات تجربی  منابع طبیعی، در سال های اخیر حجم زيادی  وفور 
را به خود اختصاص داده است. در اين قسمت از مقاله پیشینه مطالعات تجربی با رويکرد انتقادی 
بررسی كرده است. به عبارت ديگر، در اين بخش نتايج مطالعات تجربی انجام شده درزمینه موضوع 
تحقیق مرور شده است و سازگاری مباحث مطرح شده در قسمت 2-1 مقاله )وفور منابع طبیعی، رشد 
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اقتصادی و كیفیت نهادی( با نتايج و شواهد تجربی بحث شده است. 
ساالی مارتین و سابرامانیان1 )2003( در مطالعه خود به اين نتیجه رسیدند كه وابستگی به منابع از 
دو طريق می تواند بر رشد اقتصادی اثر گذار باشد: به طور مستقیم يا به طور غیر مستقیم از طريق تأثیر 
بر كیفیت نهادی. آن ها همچنین تأثیر منفی وابستگی به منابع طبیعی بر كیفیت نهادی در مورد منابع 
معدنی و سوختی را بسیار قوی تشخیص دادند. نتايج اين مطالعه رويکرد اول مطرح شده در بخش 

2-1 مبانی نظری را تأيید كرده اند.
پاپیراكس و قرالف )2004( نیز بیان مي كنند كه وفور منابع طبیعي موجبات كندي رشد اقتصادي 
را فراهم مي كند، اما آن ها دريافتند كه وقتي متغیرهايي از قبیل فساد، سرمايه گذاري، درجه باز بودن 
تجاري، رابطه مبادله و شاخص هاي سرمايه انساني در تصريح مدل در نظر گرفته مي شوند، وفور منابع 
طبیعي اثر مثبتي روي رشد اقتصادي مي گذارد. لذا همان طور كه در مبانی نظری اشاره شد وفور منابع 
ذاتاً و به طور مستقیم، اثر منفی بر رشد ندارد بلکه آنچه موجب مشاهده رابطه منفی بین اين دو مفهوم 
اساسی می شود وجود كانال هايی است از وفور منابع متأثر می شوند و به طور غیرمستقیم بر رشد اثر 
منفی می گذارند. به نظر می رسد در غیاب همه متغیرهای مربوط به اين كانال ها در تصريح مدل، اثر 

آن ها در ضريب منفی وفور منابع ظاهر می شود.
بالی  و  طبیعی  منابع  وفور  مسئله  سیاسی  اقتصاد  زاويه  از  شركا )13۸2(  برادران  و  خیرخواهان 
منابع در كشورهای عضو اوپک را بررسی كردند. آنان ضعف نهادهای قانونی و حضور گروه های 
ذی نفع قدرتمند و رانت جويی را به منزله داليل رشد نیافتگی اين كشورها و ظهور پديده بالی منابع 
منابع  اينکه  بر  به نوعی رويکرد سوم مندرج در قسمت 2-1 مقاله مبنی  نتیجه گیری  اين  دانسته اند. 
طبیعی به خودی خود بحران زا نبوده، بلکه بر اينکه فقدان كیفیت نهادی مناسب و سطح باال در يک 
كشور باعث ايجاد بالی منابع می شود تأيید كرده است. در اين راستا مطالعات ديگری مانند عاليلی2 
)200۵( و ايمی و اوجیما3 )200۵( نیز به نتايج مشابهی دست يافته اند. عاليلی در مطالعه خود به اين 
نتیجه رسید كه با افزايش شفافیت پرداخت های حاصل از منابع توسط شركت ها به دولت، افزايش 
می توان  باال،  ريسک های  با  تجارت  كردن  محدود  منابع،  درآمدهای  مديريت  در  دولت  شفافیت 
درآمدهای حاصل از منابع طبیعی را در جهت رشد و توسعه به كار گرفت. همچنین ايمی و اوجیما 
 بااستفاده از مدل رشد درون زای منابع طبیعی، به طور تجربی دريافتند كه وفور منابع طبیعی معموالًًً 
اعمال  برای  كافی  توانايی  دولت ها  اگر  در حالی كه  می شود؛  منجر  اقتصادی  رشد  شدن  كندتر  به 
سیاست های مناسب مديريت منابع را داشته باشند، وفور منابع می تواند ابزار سودمندی برای توسعه 
اقتصادی باشد. در مطالعه ديگری بولت4 و همکاران )200۵( رابطه بین وفور منابع و شاخص های 
1- Sala-i-Martin and Subramanian 
2- Alayli 
3- Iimi and Ojima 
4- Bulte 
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مختلف رفاه را بررسي كرده و به اين نتیجه رسیدند كه كشورهای دارای وفور منابع طبیعی در يک 
كه  دريافتند  همچنین  آن ها  می برند.  رنج  انسانی  توسعه  پايین  سطوح  از  معین،  اولیه  درآمد  سطح 
ارتباط مستقیم ضعیفی بین منابع طبیعی و رفاه وجود دارد؛ در حالی كه ارتباط غیر مستقیمی بین آن ها 

وجود دارد كه از طريق كیفیت نهادی عمل می كند.
و كارايی  اقتصادی  است كه شرايط  نیز حاكی   )2006( و همکاران  رابینسون1  مطالعات  نتايج   
دولت در اثرگذاری وفور منابع بر رشد نقش قابل توجهی دارد. ايشان چنین استدالل كرده اند كه 
باعث  ديگر  از طرف  و  منابع  استخراج  مسیر  بهبود  باعث  از يک سو  منابع،  بخش  درآمد  افزايش 
حمايت بیشتر و بنابراين ناكارايی در بخش دولتی می شود. اثر كل اين پديده به كیفیت نهادی بستگی 
دارد. در جايی كه كیفیت نهادی باال بوده و قابلیت حسابرسی سیاستمداران وجود داشته باشد، رونق 
بالعکس درصورتی كه كیفیت  و  اقتصادی می شود  ملی و رشد  افزايش درآمد  باعث  منابع  بخش 

نهادی ضعیف باشد، به كندی رشد اقتصادی منجر می شود.
همان طور كه مالحظه می شود، در مطالعات تجربی فوق كیفیت نهادی در رابطه بین وفور منابع و 
رشد اقتصادی نقش بسزايی داشته است. مطالعات تجربی متعدد ديگری همچون ژوكووا2 )2006(، 
كلستاد3 )2007(، ايمی )2007(، برانش ويلر4 )2007( و مهرآرا و همکاران )200۸( به نقش كیفیت 
نهادی در چگونگی استفاده از وفور منابع طبیعی و در نتیجه آثار آن بر رشد اقتصادی تأكید كرده و 
اين اهمیت را  بااستفاده از شواهد تجربی كشورهای مختلف تأيید كرده اند. ژوكووا با آزمون فرضیه 
آستانه ای برای نرخ های رشد اقتصادی بدون به كار گرفتن سازوكار رانت جويی به اين نتیجه رسید 
كه وفور منابع طبیعی بر روی نرخ رشد اقتصادی كشورهای با منابع طبیعی پايین تر از سطح آستانه، 
دارای تأثیر مثبت و برای كشورهای دارای منابع طبیعی بیشتر از سطح آستانه دارای تأثیر منفی است. 
همچنین يافته هاي وي نشان داد كه سطح آستانه نیز به كیفیت نهادی بستگی داشته و با توسعه آن 
افزايش می يابد؛ به طوری كه در اين مطالعه توضیح داده می شود كه چرا كشورهای با كیفیت نهادی 
وارنر  و  بین كشوری ساكس  داده های  كلستاد  بااستفاده از  می شوند.  منابع  بالي  خوب، كمتر دچار 
منابع  بر روی بحران  نهادی بخش خصوصی در مقابل بخش دولتی  اثر كیفیت  به آزمون   )1997(
پرداخته و به اين نتیجه مي رسد كه فقط بهبود كیفیت نهادی بخش خصوصی بالی منابع طبیعی را 

اصالح می كند.
ايمی  بااستفاده از داده های بین كشوری به بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی با ملحوظ 
و  اعتراض  حق  فساد،  كنترل  سیاست های  قانون،  حاكمیت  )همانند  نهادی  كیفیت  اثرات  كردن 
پاسخ گويی( پرداخت و نشان داد كه كیفیت نهادی خوب برای مديريت مؤثر منابع طبیعی و رشد 
1- Robinson
2- Zhukova
3- Kolstad 
4- Brunnschweiler 
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با در  اقتصادی  بر رشد  اثرات وفور منابع طبیعی  با  برانش ويلر )2007(  اقتصادی خیلی مهم است. 
نظر گرفتن نقش كیفیت نهادی به اين نتیجه رسید كه رابطه تجربی مثبت بین وفور منابع طبیعی و 
رشد اقتصادی بین سال های1970 -2000 با كیفیت نهادی سالم تقويت می شود. مهرآرا و همکاران 
)200۸( نیز در مطالعه خود رابطه بین بالی منابع طبیعی و كیفیت نهادی كشورهای صادركننده نفت 
را بررسی كرده اند. آن ها با تقسیم كشورهای نفتی به دو گروه كشورهای با كیفیت نهادی ضعیف و 
خوب به اين نتیجه رسیدند كه در كشورهای گروه اول درآمدهای نفتی دارای اثر منفی و معنی دار 
بر رشد اقتصادی است؛ درحالی كه در كشورهای گروه دوم اين درآمدها دارای اثر مثبت و معنی دار 
بر رشد اقتصادی هستند. به عبارت ديگر نقمت يا نعمت بودن منابع طبیعی )نفت( در اين كشورها به 

كیفیت نهادی آن ها بستگی دارد. 
منفی  تأثیر  تجربی  مطالعات  اغلب  هرچند  كه  كرد  مشاهده  می توان  تجربی  مطالعات  مرور  در 
وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی كشورهای برخوردار از منابع طبیعی را نتیجه گیری نموده اند، ولي 
برخی نیز اين تأثیر را مثبت گزارش نموده اند. در ارتباط با رابطه وفور منابع طبیعی، كیفیت نهادی 
نتیجه رسیده اند كه وفور منابع طبیعی در صورت وجود  به اين  نیز اكثر مطالعات  و رشد اقتصادی 
كیفیت نهادی باال می تواند در جهت رشد و توسعه اقتصادی كشورهای دارای اين منابع به كار گرفته 
شود، در غیر اين صورت منابع طبیعی به منزله نقمت تلقي شده و به كاهش رشد منجر خواهد شد. 
در حقیقت منابع طبیعی نعمتی است كه در اختیار جوامع انسانی قرار گرفته است و به خودی خود 
نمی تواند بالاستفاده محسوب شود، بلکه نحوه استفاده از اين منابع است كه سبب می شود احیاناً اين 

منابع به صورت بالاستفاده دربیايند و در اين راستا، سطح كیفیت نهادي نقش اساسي دارد.
بنابراين همان طور كه در مبانی نظری بحث شد و مطالعات تجربی نیز نشان داد، شرايط اقتصادی 
اثرگذاری وفور منابع  انسانی و كیفیت نهادی می تواند در نحوه  حاكم بر كشورها ازجمله سرمايه 
نتايج متفاوتی  بر رشد اقتصادی نقش مهمی دارد و بسته به شرايط اقتصادی كشورها ممکن است 
حاصل شود. بنابراين چگونگی اثرات وفور منابع بر رشد اقتصادی و نیز نقش كیفیت نهادی در اين 
رابطه مستلزم انجام مطالعه تجربی دقیق است. مروری بر مطالعات تجربی انجام شده نشان می دهد، 
به رغم اينکه در سال های اخیر به ويژه از سال 200۵ به بعد، تحقیقات زيادی در خارج از كشور در 
زمینه وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن كیفیت نهادی انجام يافته يا در حال انجام 
است، در اقتصادهای نفتی در اين زمینه مطالعه ای انجام نشده است. ازاين رو بررسی موردی نقش 
اثرات كیفیت نهادی در رابطه وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی در اقتصادهای نفتی ضروری است 
و با توجه به قرار گرفتن كشورمان ايران در اين گروه از كشورها حائز اهمیت است. لذا بررسی روابط 
بین وفور منابع طبیعي و رشد اقتصادي از يک سو و نقش و اهمیت كیفیت نهادي در اين رابطه از 
سوي ديگر مهم ترين هدف مقاله را تشکیل می دهد؛ تا به اين ترتیب رويکردهای سه گانه مطرح شده 
در قسمت 2-1 مقاله در اقتصادهای نفتی مورد آزموده  می شود و چگونگی اثرات وفور منابع بر رشد 
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اقتصادی و نیز نقش كیفیت نهادی در اين كشورها معلوم شود.
۴- مدل و داده های تحقیق

منابع  وفور  و  رشد  موضوعی  ادبیات  متعارف  در چارچوب  مطالعه،  اين  در  استفاده  مورد  مدل 
طبیعی قرار دارد، كه با تکیه بر مطالعات رشد بین كشوري همانند منکیو، رومر و ويل )1992(، بارو 
و ساالي مارتین )199۵( و بارو )1997( و نیز مطالعات تجربي رشد اقتصادي در كشورهاي صاحب 
منابع طبیعي همانند ساكس و وارنر )199۵ الف، 1997، 1999 و 2001(، به ويژه مطالعه ايمی )2007( 

شکل گرفته است كه به شکل زير معرفي مي شود:
git = α0 + α1 FUELit + α2 θit + α3 FUELit*θit + α4 Nit + α6 Xit’ + ε

كه در آن:
  g نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه به قیمت ثابت دالر سال 2000؛

FUEL سهم صادرات سوخت از كل صادرات كااليی به منزله شاخص وفور منابع طبیعی؛
دولت )GOV(، كنترل  اثر بخشی  متغیرهای  مطالعه  اين  در  نهادی،  كیفیت  شاخص   θ  
شاخص  به منزله   )RUL( قانون  حاكمیت  و   )VOI( پاسخ گويی  و  اعتراض  حق   ،)COR(فساد

كیفیت نهادی1 استفاده شده است.
 N نرخ رشد جمعیت بوده و X نیز شامل متغیرهای برون زايی است كه برای كنترل نا همسانی 
بین كشورها استفاده می شود، كه در اين مطالعه لگاريتم تولید ناخالص داخلی سرانه در ابتدای هر 
دوره دو ساله )lnGDP( و سرمايه انسانی )HUM( به منزله متغیر كنترل استفاده شده اند. همچنین 
در اين تحقیق از نرخ ثبت نام دوره متوسطه مردان به منزله معیار سرمايه انسانی استفاده شده  است.

خاطر نشان مي سازد كه داده های مربوط به همه متغیرهای مدل به جز شاخص كیفیت نهادي از 
لوح فشرده بانک جهاني )WDI, 2012( اخذ شده و اطالعات مربوط به شاخص كیفیت نهادي نیز 

از مطالعه محاسبات انجام شده توسط كافمن و همکاران )2011( اخذ شده است.
همان طور كه از مدل اقتصاد سنجی تحقیق معلوم است، برای بررسی نقش كیفیت نهادي در رابطه 
 )α3( وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی از ضريب متغیر تقاطعی وفور منابع طبیعی و كیفیت نهادی
استفاده شده است. در واقع، ضريب )α3( ازلحاظ آماري رويکرد سوم مطرح شده در بخش )2-1( 
مقاله را آزموده است و همان طور كه قباًل نیز اشاره شده است، چگونگي اثرات وفور منابع طبیعي بر 

رشد اقتصادي به كیفیت نهادي )خوب و ضعیف( بستگي دارد. 
مدل معرفی شده  بااستفاده از رگرسیون داده های تابلويی نامتوازن2 تخمین زده شده است. با توجه به 
نتايج آزمون F، فرضیه صفر مبتنی بر استفاده از روش تركیبی قابل رد كردن نبوده و ازاين رو برای 
1- شاخص های مربوط به كیفیت نهادی -كه شامل حق اعتراض و پاسخ گويی، ثبات سیاسي، اثربخشی دولت، كیفیت تنظیم بازار، حاكمیت قانون 
و كنترل فساد، است- توسط كافمن و همکاران در سال های متعددی محاسبه و منتشر شده كه آخرين ويرايش آن مربوط به سال 2011 است. برای 

مشاهده داده ها و كسب اطالعات بیشتر بهKaufmann & Kraay and Mastruzzi, 2011 رجوع شود.
2 - به دلیل فقدان داده های آماری برخی متغیر ها برای برخی از كشورها يا برخي سال ها، روش داده های تابلويی نا متوازن به كار گرفته شده است. 
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برآورد مدل از روش حداقل مربعات تعمیم يافته )EGLS( استفاده شده است.
دوره زمانی اين پژوهش 2014- 1996 است كه به صورت شش دوره زمانی دو ساله در نظر گرفته 
برحسب  نفت خام هستند كه  نیز كشورهای صادر كننده عمده  مطالعه  اين  می شود1. جامعه آماری 
تعريف انکتاد 2014، كشورهای الجزاير، آنگوال، بحرين، برونئی، كنگو، گابن، گینه استوايی، ايران، 
عراق، كويت، لیبی، نیجريه، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوريه، ترينیداد و توباگو، امارات متحده 

عربی، اكوادر، سودان، ونزوئال و يمن اقتصاد نفتی2 تلقی می شوند.
۵- برآورد مدل و تحلیل نتایج

نتايج برآورد مدل در جدول )1( نشان داده شده است. همان طور كه اشاره شد با توجه به آزمون 
F كه در سطر پايانی جدول مورد اشاره و ذيل هر مدل گزارش شده فرضیه صفر مبتنی بر استفاده از 
روش تركیبی قابل رد كردن نبوده و ازاين رو برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات تعمیم يافته 
)EGLS( استفاده شده است. نتايج حاصل از تخمین مدل حاكی است كه در طی دوره زمانی مورد 
بررسی، به طور كلی در اقتصادهای نفتی، وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار 

داشته است. 
همچنین نتايج داللت بر اين دارد كه رابطه بین تولید ناخالص داخلی سرانه ابتدای دوره با نرخ 
رشد سرانه كشورها منفی است؛ يعنی هرچه GDP سرانه اولیه كمتر باشد، نرخ رشد اقتصادی طی 
دوره بیشتر خواهد بود. اين پديده در ادبیات موضوعی رشد به همگرايی شرطی موسوم بوده و يکی 

از نتايج مدل رشد نئوكالسیک است كه در كشورهای مورد بررسی مورد انتظار است.
رابطه بین سرمايه انسانی و رشد اقتصادی در كشورهای مورد مطالعه مثبت و معنی دار بوده است. 
اقتصادی است.  انسانی در رشد  انتظار تئوريک بوده و نشان دهنده اهمیت سرمايه  نتیجه مطابق  اين 

عالمت ضريب متغیر جمعیت نیز منفی و معنی دار بوده است كه مطابق انتظار است.
و  مثبت  ضريب  و  است  اقتصادی  رشد  بر  تأثیر گذار  مهم  عوامل  از  ديگر  يکی  نهادی  كیفیت 
معنی دار متغیر اثربخشی دولت )به منزله شاخصی برای كیفیت نهادی( حاكی از آن است كه كیفیت 
نهادی ازجمله متغیرهای كلیدی تأثیر گذار بر رشد اقتصادی كشورهای نفتی بوده است. اين شاخص 
توانايی دولت در تنظیم و اجرای سیاست های درست را نشان می دهد. هرچه دولت های كشورهای 
رشد  به  می توانند  كنند  عمل  موفق  درست،  و  مناسب  سیاست های  اجرای  در  نفتی  اقتصاد  دارای 
اقتصادی اين كشورها كمک كنند. يعنی رشد اقتصادی می تواند  بااستفاده از كیفیت نهادی سالم و 

خوب در كشورهای دارای وفور منابع طبیعی تقويت شود.

1 - به علت محدوديت داده های مربوط به كیفیت نهادی كه توسط كافمن و همکاران در بانک جهانی فقط برای سال های )2007-1996( محاسبه شده و 
تا سال  2014نیز فقط برای سال های زوج تخمین زده شده  است، ناگزير دوره زمانی به 2007-1996 محدود شده و از داده های دو ساالنه استفاده می شود. 

بنابراين در اين مطالعه دوره گذر رشد تخمین زده می شود.
 .)UNCTAD, 2008(2 - اقتصادهايی كه سهم صادرات نفت و فراورده های نفتی از كل صادرات كااليی آن ها ۵0 درصد و بیشتر باشد

نقش شاخص فساد بر وفور درآمدهاي منابع طبیعی و رشد اقتصادی در کشورهاي منتخب نفتي
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جدول۱- رابطه رشد اقتصادی با وفور منابع طبیعی در حضور شاخص کیفیت نهادی )اثربخشی 

دولت( در اقتصادهای نفتی )20۱۴- ۱996(

 (۵مدل) (4مدل) (۳مدل) (۲مدل) (۱مدل) 
 

C 
49/۲ 

(74/۱) 
08/۱۲ 

(4۵/۵)* 
86/8 

(۵4/۱) 
86/۲ 

(۳۲/۲)* 
8۵/4 

(6۳/۱) 
 

LNGDP 
64/0- 

(8۵/۱-)*** 
8۵/0- 

(48/۲-)* 
۵4/۱- 

(۳۵/۲-)*** 
۳8/0- 

(۵۲/۱-) 
۱7/0- 

(۲۱/0-) 
 

N 
08/۱- 

(90/۲-)* 
49/۱- 

(94/۳-)* 
8۵/0- 

(74/8-)* 
4۲/۲- 

(8۵/8-)* 
۱9/۱- 

(6۵/4-)* 
 
HUM 

09/0 
(84/۲)* 

 
---- 

074/0 
(7۵/۲)* 

4۵/0 
(۳۲/4)* 

068/0 
(74/۲)* 

FUEL 
007/0- 

(8۵/0-) 
009/0- 

(9۵/۱-)*** 
0۲/0- 

(۳6/۱-) 
0۲/0- 

(8۵/۳-)** 
0۳۵/0- 

(4۱/۲-)* 

GOV ---- 
۳6/۱ 

(48/۳)** 
78/۱ 

(8۵/۱) ---- 
8۵/۱ 

(۳۵/۱)*** 

GOV*FUEL ---- ---- ---- 
004/0- 

(۳8/۱-) 
87/0- 

(84/۱-)*** 
2R ۳4/0 ۳6/0 48/0 8۵/0 8۵/0 

 ۵۲ 48 4۵ 8۵ 48 تعداد مشاهدات
 ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱6 ۱۵ تعداد کشورها
 F 6۵/0 ۳۵/۱ ۵۳/0 6۵/0 6۳/0نتایج آزمون 

 
 اعداد داخل پرانتز نشان دهنده آماره آزمون t است.

 *، ** و *** به ترتیب نشانگر معنی داری در سطح 99، 9۵ و 90 درصد است.

ضريب متغیر تقاطعی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی را در حضور متغیر كیفیت نهادی بیان 
می كند. همان طور كه قباًل نیز اشاره شد، ضريب اين متغیر بیانگر نقش كیفیت نهادي در رابطه بین 
وفور منابع طبیعي و رشد اقتصادي است. به بیان بهتر، ضريب متغیر تقاطعي نشان دهنده اهمیت و نقش 
كیفیت نهادي در تبديل منابع طبیعي به نعمت )فرصت( و يا نقمت )بالي طبیعي( است. همان طور كه 
در جدول 1 مالحظه می شود، ضريب متغیر تقاطعي كیفیت نهادي و وفور منابع طبیعي منفي شده 
است و اين عالمت منفی بیانگر اين مطلب است كه در كشورهای مورد مطالعه، ضعف كیفیت نهادی 
سبب شده است وفور منابع طبیعي به خوبي استفاده نشود و به جاي نعمت به نقمت تبديل شود و از 

اين طريق اثر منفی وفور منابع طبیعي بر رشد اقتصادی تشديد شود.
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همان طور كه در رويکرد اول ادبیات نظري مربوط به رابطه بین وفور منابع، كیفیت نهادي و رشد 
اقتصادي نیز مطرح شد، ممکن است وفور منابع طبیعي موجب كاهش كیفیت نهادي شود و از اين 
طريق رشد اقتصادي را تحت تأثیر قرار دهد. در واقع، ممکن است اين سئوال مطرح شود كه اثرات 
غیرمستقیم وفور منابع از كانال كیفیت نهادي بر رشد اقتصادي چگونه است؟ آيا وفور منابع طبیعي 
در اقتصادهاي نفتي موجب كاهش كیفیت نهادي شده است؟ و با توجه به اثر مثبت و معني داركیفیت 

نهادي بر رشد، آيا وفور منابع از كانال كیفیت نهادي سبب كندتر شدن رشد اقتصادي شده است؟ 
در پاسخ به اين سئوال بايد گفت كه براساس مدل مطرح شده در كل، وفور منابع طبیعی دارای 
دو اثر مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی است. يعنی اگر رشد اقتصادی )y( را تابعی از دو متغیر 
وفور منابع طبیعی )x1( و كیفیت نهادی )x2( در نظر بگیريم، با توجه به اين مسئله كه كیفیت نهادی 
در كشورهای دارای منابع طبیعی تحت تأثیر پديده وفور منابع قرار می گیرد، پس خود متغیر كیفیت 

نهادی تابعی از وفور منابع طبیعی است؛ بنابراين می توان نوشت:
  y = f)x1, x2( x2 = g)x1( 

از  اثر كل وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی می توان  با توجه به روابط ذكر شده، برای بررسی   
مشتقات جزئي استفاده كرد؛ به طوری كه:

dy/dx1 = δy/δx1+ )δy/δx2(* )δx2/δx1(  dy/dx1

بیانگر كل اثرات )مستقیم و غیرمستقیم( وفور منابع طبیعي بر رشد اقتصاد است كه در آن:
)δy/δx1( نشان دهنده اثر مستقیم وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی اقتصادهای نفتی است كه در 

اين مطالعه رابطه بین دو متغیر منفی است.
)δy/δx2(  بیانگر اثر كیفیت نهادی بر رشد اقتصادی اقتصادهای نفتی است. همان  گونه  كه در 
جدول )1( می توان مشاهده كرد، رابطه مثبت بین اين دو متغیر برقرار است، يعنی هرچه كیفیت نهادی 

افزايش يابد، رشد اقتصادی نیز بیشتر خواهد بود. عالمت اين مشتق جزئی مثبت است.
)δx2/δx1( نشان دهنده اثرات وفور منابع طبیعی بر كیفیت نهادی است. آمار توصیفی مربوط به 
ارتباط وفور منابع طبیعی با كیفیت نهادی در اقتصادهای نفتی، حاكی از وجود رابطه منفی بین آن ها 
است. بدين معنی كه هرچه وفور منابع طبیعی در اين كشورها بیشتر باشد، كیفیت نهادی بیشتر كاهش 

می يابد. پس عالمت اين مشتق منفی خواهد بود. 
نمودار شماره 1 نیز رابطه وفور منابع طبیعی و شاخص كیفیت نهادی )اثربخشی دولت( را در دوره 

نقش شاخص فساد بر وفور درآمدهاي منابع طبیعی و رشد اقتصادی در کشورهاي منتخب نفتي
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مورد بررسی )2014- 1996( به صورت توصیفی نشان می دهد كه حاكی از رابطه منفی اين دو متغیر است.

نمودار شماره ۱- رابطه بین وفور منابع طبیعي و کیفیت نهادي )اثربخشی دولت(  

 
 شاخص وفور منابع طبیعی

 
 

y = -0.002x-0.21 
 

ت 
دول

ی 
خش

ثرب
ی: ا

هاد
ت ن

یفی
ک

 

 

عبارت مشتق زنجیره اي )δy/δx2(*)δx2/δx1( بیانگر اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی از 
كانال كیفیت نهادی است. كه با توجه به فرمول رياضی، حاصل ضرب دو مشتق جزئي خواهد بود و 
عالمت آن منفی است. به عبارت ديگر، آثار غیرمستقیم وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی از كانال 

كیفیت نهادی منفی خواهد بود. 
نتايج فوق نشان مي دهد كه هر دو اثر مستقیم و غیرمستقیم وفور منابع طبیعي بر رشد اقتصادی 
منفي بوده و درنتیجه كل اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی اثري منفی است؛ يعني در اقتصادهای 
نفتی، وفور منابع طبیعي به طور مستقیم داراي تأثیر منفي بر رشد اقتصادي بوده و اين اثر منفی از طريق 
كیفیت نهادی نیز تشديد می شود. از اين رو در كشورهای دارای اقتصاد نفتی، اتکا بیشتر به منابع طبیعی 
نیز باعث  اين طريق  از  نهادی می شود و  به كیفیت  بیشتر نفت خام موجب صدمه زدن  و صادرات 
تشديد كاهش رشد اقتصادی اين كشورها می شود. ضمن اينکه براساس ضريب منفي متغیر تقاطعي 
مدل، كیفیت نهادي در اين گروه از كشورها توانايي مديريت و استفاده صحیح از منابع درآمدي 
ناشي از صدور نفت خام را ندارد و به دلیل ضعیف بودن كیفیت نهادي اين كشورها، وفور منابع 

طبیعي به جاي نعمت به نقمت تبديل مي شود.
در اين قسمت برای بررسی استحکام نتايج به دست آمده، از سه شاخص ديگر از شاخص های 
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كیفیت نهادی )كنترل فساد، حق اعتراض و پاسخ گويی و حاكمیت قانون( استفاده شده است و مدل 
مدل   ،F آزمون  آماره  از  نتايج حاصل  با توجه به  است.  برآورد شده  نهادی  متغیرهای  اين  لحاظ  با 
 بااستفاده از روش حداقل مربعات تعمیم يافته تخمین زده شده كه نتايج برآورد در جدول2 نشان داده 

شده است.
نتايج حاصل از تخمین مدل های سه گانه در بررسی استحکام نتايج )جدول 2(، نشان دهنده اين 

است كه عالمت انتظاری ضرايب متغیرهای توضیحی همانند مدل اصلی )جدول 1( مطابق انتظار بوده 
و براساس نتايج حاصل از برآورد مدل ها می توان گفت كه وفور منابع طبیعی، رشد جمعیت و درآمد 
سرانه اولیه، اثر منفی بر رشد اقتصادی كشورهای نفتی داشته و متغیر سرمايه انسانی دارای تأثیر مثبت 

و معنی دار بر رشد اقتصادی می باشند. 
استحکام  در  شده  گرفته  كار  به  نهادی  كیفیت  شاخص های  كه  می دهد  نشان  نتايج  همچنین 
اين  تقاطعی  ضرايب  لیکن  است.  داشته  انتظار  مطابق  و  مثبت  رابطه  اقتصادی  رشد  با  نتايج 
پايین  مطالعه  مورد  در كشورهای  كه  دارد  اين  بر  داللت  و  بوده  منفی  منابع،  وفور  با  شاخص ها 
بودن كیفیت نهادی سبب شده است كه وفور منابع بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بر جای گذاشته 
به  نعمت  و  فرصت  جای  به  منابع  وفور  شده  باعث  پايین  نهادی  كیفیت  ديگر  عبارت  به  است. 

تهديد و نقمت تبديل شود.
از سوی ديگر بررسی نمودارهای پراكنش )نمودارهای 2 تا 4 در پیوست( بین ساير شاخص های 
كیفیت نهادی و وفور منابع طبیعی نیز نشان می دهد كه رابطه منفی بین اين دو متغیر وجود داشته است. 
به طوری كه در دوره مورد مطالعه در اين كشورها با افزايش وفور منابع طبیعی كیفیت نهادی كاهش 
يافته است. هرچند رابطه بین كیفیت نهادی و رشد اقتصادی به لحاظ نظری و مطالعات تجربی مثبت 
بوده و نتايج تحقیق حاضر نیز آن را تأيید كرده است، ولی وفور منابع طبیعی به طور غیر مستقیم از 
كانال كیفیت نهادی موجب كندی رشد اقتصادی شده است. اين فرايند كه نشانگر اثر غیرمستقیم 
وفور منابع از كانال كیفیت نهادی بر رشد اقتصادی است، موجب می شود ضعف كیفیت نهادی در 
يک چرخه باطل سبب كندی هرچه بیشتر رشد اقتصادی در اين كشورها شود. به عبارت ديگر، در 
اقتصادهای نفتی، درآمد حاصل از صادرات منابع طبیعی منابع اغلب به جای اينکه صرف حمايت از 
رشد و توسعه اقتصادی شود، در فرايندها و مديريت نامناسب به هدر می رود و توان استفاده مؤثر از 

فرصت برخورداری از وفور منابع طبیعی را تضعیف می كند.

نقش شاخص فساد بر وفور درآمدهاي منابع طبیعی و رشد اقتصادی در کشورهاي منتخب نفتي
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جدول 2- استحکام نتایج: رابطه رشد اقتصادی با وفور منابع طبیعی در حضور شاخص های کیفیت نهادی 

)کنترل فساد، حق اعتراض و پاسخ گویی و حاکمیت قانون( در اقتصادهای نفتی )20۱۴- ۱996(

(6مدل)  (7مدل)  (8مدل)   

C 
09/7  

(45/2)  
85/14  

*  (20/2)  
17/5  

(08/3) **  

LNGDP 
190/0-  
(20/2-)  

54/0-  
(35/1-)  

42/0-  
(69/0-)  

N 
45/0-  

*  (01/7-)  
95/0-  

*  (64/2-)  
35/1-  

*  (85/5-)  

FUEL 
05/0-  

*  (45/7-)  
07/0-  

***)-1/85( 
32/0-  

*  (54/3-)  

HUM 
08/0  

*  (35/3)  
55/13  

*  (32/2)  
08/0  

*  (85/2)  

COR 
74/4  

*  (74/2)  ---- ---- 

COR*FUEL 
024/0-  

*  (90/4-)  ---- ---- 

VOI ---- 
75/3  

*** )2/95( ---- 

VOI* FULE ---- 
04/0-  

(95/1-)  ---- 

RULE ---- ---- 
35/1  

(86/1)  

RULE * FULE ---- ---- 
03/0-  

(95/1-)  
R2 54/0  59/0  64/0  

 45 54 48 تعداد مشاهدات
 15 15 15 تعداد کشورها

نتایج آزمون   F 62/0  56/0  45/0  

اعداد داخل پرانتز نشان دهنده آماره آزمون t است.
*، ** و *** به ترتیب نشانگر معنی داری در سطح 99، 9۵ و 90 درصد است.



41

 6- نتیجه گیری و توصیه سیاستی
مالحظات نظری حاكی از آن است كه اصوالً وفور منابع طبیعی باعث گسترش امکانات تولیدی 
يک اقتصاد می شود؛ ازاين رو منابع طبیعی به طور ذاتی و طبق تئوری های اقتصادی نمی تواند مانع رشد 
اقتصادی شود. بلکه وفور منابع طبیعی از طريق كانال هايی از قبیل كاهش بلندمدت در رابطه مبادله، 
بیماری هلندی، فساد اداری، رانت جويی، كاهش كیفیت نهادی و ... موجب بروز برخی انحرافات در 
عملکرد اقتصاد های متکی بر منابع شده و درنتیجه رشد اقتصادی آن ها را به طور منفی متأثر می سازد. 
همچنین مالحظه ادبیات تحقیق نشان مي دهد چگونگي كیفیت نهادي كشورها در نحوه تأثیرگذاري 
)مثبت يا منفي( وفور منابع طبیعي بر رشد اقتصادي نقش بسزايي دارد. به طوري كه كشورهايي كه 
داراي كیفیت نهادي ضعیف هستند، وفور منابع طبیعي به خوبي مديريت نشده و از اين لحاظ موجب 
بالي طبیعي شده است، ولی در كشورهايي كه داراي كیفیت نهادي باالتر هستند، وفور منابع تبديل 

به نعمت شده و به رشد اقتصادي آن ها كمک كرده است.
نتايج تجربی تحقیق داللت بر اين دارد كه وفور منابع طبیعی در اقتصادهای نفتی باعث بدتر شدن 
كیفیت نهادی شده و از اين طريق باعث كندی رشد اقتصادی اين كشورها می شود. در اين كشورها 
به شاخص های  با آسیب زدن  بلکه  اقتصادی نمی شود،  افزايش رشد  نفتی باعث  نه فقط درآمدهای 

كیفیت نهادی باعث كندی رشد اقتصادی می شود. 
ضرايب مربوط به متغیرهاي تقاطعي كیفیت نهادي و وفور منابع طبیعي نیز چنین نتیجه گیري را به 
خوبي تأيید مي كنند؛ چون عالمت منفي اين ضرايب داللت بر اين دارد كه در اين گروه از كشورها 
به دلیل ضعیف بودن سطح كیفیت نهادي، وفور منابع طبیعي به خوبي مديريت نشده و استفاده صحیح 
از درآمدهاي ناشي از صدور منابع طبیعي به عمل نیامده است و به همین جهت، وفور منابع طبیعي 
منابع  اين عوامل در مجموع سبب شده است وفور  نهادي شده و  پايین آمدن سطح كیفیت  باعث 
طبیعي بالي اين كشورها شود و در رشد اقتصادي اين كشورها تأثیر منفي از خود بر جاي بگذارد. 
در واقع، در كشورهاي نفتي وجود كیفیت نهادي ضعیف باعث شده است نه فقط برخورد صحیح و 
كارآمد با درآمدهاي حاصل از صدور منابع طبیعي صورت نگیرد، بلکه بر بروز اين مشکل )تضعیف 

كیفیت نهادي( افزوده و از اين كانال رشد اقتصادي را به طور معني دار كاهش داده است.
از سوی ديگر بررسی توصیفی نشان داد كه بین شاخص های كیفیت نهادی و وفور منابع طبیعی 
رابطه منفی وجود داشته است. بنابراين هرچند ازلحاظ نظری و مطالعات تجربی بین كیفیت نهادی 
و رشد اقتصادی رابطه مثبت وجود دارد و نتايج تحقیق حاضر نیز آن را تأيید كرده است، ولی وفور 
منابع طبیعی به طور غیر مستقیم از كانال كیفیت نهادی موجب كندی رشد اقتصادی شده است. اين 
رشد  بیشتر  هرچه  كندی  باعث  باطل  در يک چرخه  نهادی  كیفیت  می شود ضعف  موجب  فرايند 

اقتصادی در اين كشورها شود. 
منابع  بودن وفور  توأم  از آنجاكه  ارائه شده،  به دست آمده و تحلیل های  نتايج  نظر گرفتن  با در 
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با ضعف كیفیت نهادی در يک چرخه باطل سبب كندی هرچه بیشتر رشد اقتصادی می شود؛ اين 
از  درآمدهای حاصل  و جذب  هزينه كرد  نحوه  در  مناسب  تدبیر  عدم  به  منتج  سو  از يک  پديده، 
صدور منابع طبیعی ازجمله نفت خام و از سوی ديگر ناشی از ضعف كیفیت نهادی است؛ بنابراين 
حلقه مفقوده عدم تحقق نرخ های رشد اقتصادی باالتر و پايدارتر در اين جوامع را به رغم وفور منابع 

طبیعی، بايد در نحوه برخورد با درآمدهاي حاصل از فروش منابع و مديريت آن جستجو كرد. 
در اين راستا، طبق نتايج اين مطالعه، توصیه سیاستی مهم آن، اصالح الگوی مديريت درآمدهای 
ناشي از فروش منابع سرشار طبیعي برای بهبود و ارتقای كیفیت نهادی است كه اين امر می تواند يکی از 
راهبردهای مناسب برای شکستن چرخه باطل و به طور متعامل در يک فرايند دو سويه، موجب افزايش و 
پايداري رشد اقتصادی تلقی شود. در كنار اصالح الگوی مديريت درامدهای درآمدهای منابع طبیعی 

ارتقای كیفیت نهادی از كانال های ديگر نیز می تواند در تسريع رشد اقتصادی مؤثر واقع شود.
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پیوست:
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سال هشتم
شماره 2۸

تابستان 139۵
آسیب شناسی فرایند مناقصه و مزایده  و شناسایی فسادهای آن

علی احمدی1 

يکی از راه هايی كه قانون گذار، برای تأمین نیازهای دستگاه های دولتی، همچنین فروش اقالم، امالک و محصوالت 
تولیدی، پیش بینی نموده مناقصه و مزايده است، اين فرايند ) مناقصه عمومی و محدود ( در معامالت عمده بوده و با 
توجه به شیوه اطالع رسانی و قبول پیشنهادها و بعضاً تبانی در معامالت ازطريق فروش اطالعات )رانت اطالعاتی( مربوط 
به معامله، ابهام در شرايط و اسناد مناقصه و مزايده، كلی گويی و فقدان شفافیت در شرايط و مختصات اقالم موردنیاز، 
درهم نمودن اقالم سالم و معیوب و اعالم به منزله مازاد و بعضاً، رعايت ننمودن مواعید مقرر در فرايند برگزاری و انتخاب 
پیمانکار و انعقاد قرارداد و متعاقب آن فقدان نظارت مؤثر توسط واحد ناظر در دستگاه طرف قرارداد با پیمانکار يا مشاور، 
تهیه و تأيید صورت وضعیت های صوری به سبب ماهیت آن ها، باألخص در پروژه های عمرانی كه پس از انجام، بررسی 
را با شرايط سخت مواجه می نمايد، همچنین وجود گستره مالی زياد و مطرح شدن موضوع اموال عمومی در آن، تمايل 

متولیان امر اعم از بخش خصوصی و دولتی را برای ايجاد فساد نمايان می نمايد. 
شايان ذكر است، عواملی ازجمله: اعتباربخشی به پیشنهادهای مبهم، مخدوش، مشروط، ارائه شده خارج از وقت 
مقرر در قوانین و اسناد متناظر، توافقات بعد از تشريفات معامله، فقدان برنامه نیازسنجی متناسب و تالش برای تأمین اقالم 
غیرضروری، برآورد غلط و بعضاً غیرواقعی بودن برآورد اولیه، ندادن رسید به ذی نفع پس از تحويل پاكت ها، توجیه پذير  
جلوه دادن يک طرح ازنظر اقتصادی و زيست محیطی، رويکرد اسناد مناقصه به نفع يک فرد خاص و محدود كردن 
رقابت، پیچیدگی عمدی اسناد مناقصه برای دشوار كردن امر نظارت، فقدان معیار صحیح و استفاده از معیارهای ذهنی 
برای ارزيابی مناقصه گران و در برخی موارد اعمال غرض يا اعمال نفوذ با داشتن هدف خاص، سوء استفاده از شرايط 
اضطراری مانند باليای طبیعی، جنگ و...، پرداخت رشوه برای افزايش رتبه پیمانکار و وارد شدن در فهرست كوتاه 
يا خارج شدن از فهرست سیاه، سوء استفاده از قانون و برگزاری مناقصه محدود و ترک تشريفات مناقصه به منزله يک 
اصل، ارائه قیمت بسیار باال برای برنده كردن شخص موردنظر، و توافق عوامل تأثیرگذار با خريداران اقالم در مزايده ها و 

تبانی برای ارائه قیمت اندک، ورود كارچاق كن ها و... فساد در معامالت دولتی را افزايش می دهد.
مزایده،  محدود،  مناقصه  عمومی،  مناقصه  تبانی،  رانت،  آسیب شناسی،  کلیدی:  واژگان 

معامالت دولتی، فساد

1- كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، معاون بازرسی كل استان مركزی
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مقدمه
براساس بند الف ماده 2 قانون برگزاری مناقصه، مناقصه فرايندی است رقابتی برای تأمین كیفیت 
موردنظر ) طبق اسناد مناقصه( كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری كه كمترين قیمت 
مناقصه،  برگزاری  قانون  ماده 9  به  باشد واگذار می شود، همچنین مستند  پیشنهاد كرده  را  متناسب 
فرايند برگزاری  مناقصات  به  ترتیب  شامل  مراحل: الف  ـ تأمین  منابع  مالی . ب  ـ تعیین  نوع  مناقصه  
در معامالت  بزرگ  )يک  مرحله ای  يا دومرحله ای، عمومی  يا محدود(. ج  ـ تهیه  اسناد مناقصه . د ـ 
ارزيابی  كیفی  مناقصه گران  درصورت  لزوم . هـ ـ فراخوان  مناقصه . و ـ ارزيابی  پیشنهادها. ز ـ تعیین  
برنده  مناقصه  و انعقاد قرارداد می باشد. در پیگیری و عملیاتی نمودن موارد مذكور، اختیارات شناور 
متولیان امر در دستگاه های دولتی،  به اعتبار اينکه منافع بخش عمومی نیز در مناقصه وجود دارد و فرد 
اموال خود را معامله نمی كند، امکان وسوسه برای برداشت قسمتی از منافع برای فرد و درنتیجه امکان 

سوء استفاده بیشتر برای تصمیم سازان و تصمیم گیران در حوزه معامالت دولتی می شود. 
آسیب های مرتبط با فرايند مناقصه و مزايده، در مراحل مختلف شامل، اعالم نیاز از سوی واحد 
تهیه  مزايده،  در  قیمت  تعیین  برای  به كارشناسی  ارجاع  و  مناقصه  در  قیمت  اولیه  برآورد  مربوطه، 
اسناد، انتشار آگهی، بازگشايی پاكت ها، انعقاد قرارداد و درنهايت انجام كار كه باعث فساد می شود، 
قانونی  اختیارات  از  معامالت  كمیسیون  اعضای  باألخص  امر،  متولیان  مسئولین  سوءاستفاده  عموماًً 
واداری  بااستفاده از ترفند و شیوه های مختلف، تفسیرهای سلیقه ای از قوانین و مقررات مورد عمل 
و استفاده از ابهامات موجود در قوانین، به ويژه جاهايی كه قانون گذار برای مشخص نمودن روش 
انجام كارسکوت نموده است، باهدف انتفاع اقتصادی از سطوح پايین در سیستم های اداری، همچنین 
اغماض واحدهای ناظر درون سازمانی و بعضاً برون سازمانی در مراحل مختلف معامله دولتی و اعالم 

ننمودن نارسايی و تخلفات و متعاقب آن تخلفات پیمانکار در اجرای پروژه، محقق می شود.
دارای  غیردولتی،  بخش  معامالت  با  قیاس  در  دولتی  معامالت  حجم  بودن  باال  شک  بدون 
گستردگی و پیچیدگی خاصی بوده و همین عامل ازيک طرف و میل و رغبت دستگاه های دولتی 
برای انجام معامله به صورت ترک تشريفات از سوی ديگر، زمینه تبانی در معامالت دولتی را افزايش 
اصل  به   1366 سال  مصوب  عمومی  محاسبات  قانون   79 ماده  در صدر  قانون گذار  می دهد.گرچه 
لزوم انجام كلیه معامالت دولتی براساس تشريفات مناقصه و مزايده تصريح داشته است. لیکن در 
بنابراين، در انجام  ارائه توجیهاتی، اجرای دقیق اصل فوق تا حدودی مغفول مانده است،  با  عمل، 
معامالت دولتی، اصل بر انجام آن ها از رهگذر برگزاری تشريفات مناقصه و مزايده است مگر در 
با عنايت به مراتب فوق، رقابتی بودن يکی از اركان مناقصه بوده و به تعبیر ديگر،  موارد خاص،  
ماهیت خاص مناقصه، انتخاب طرف قرارداد و معامله ازطريق ايجاد فرصت برای اشخاص حقیقی و 
حقوقی واجد صالحیت  بااستفاده از ظرفیت های پیش بینی شده در قوانین و مقررات متناظر با رعايت 
مديريت رقابت سالم در كلیه فرايندها می باشد. ازسوی ديگر طبق ماده 9 قانون برگزاری مناقصه، 
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فرايند برگزاری مناقصه، شامل تأمین منابع مالی، تعیین نوع مناقصه، تهیه اسناد  مناقصه، ارزيابی كیفی 
مناقصه و درصورت لزوم فراخوان مناقصه، ارزيابی پیشنهادها و انعقاد قرارداد می باشد.

شیوه های انجام يک معامله دولتی، كه دولت برای رفع حوائج ضروری خود مبادرت به انجام 
تشريفات آن می نمايد، اعم از اينکه طرف معامله دولت باشد يا طرفین آن از ادارات دولتی و اعم از 
اينکه طرف شخص حقیقی باشد يا اينکه شخص حقوقی، خصوصی يا عمومی باشد در اجرای ماده 
11  قانون برگزاری مناقصه، با توجه به نوع آن )كوچک يا جزئی، متوسط و بزرگ يا عمده ( تعیین 
البته در برخی موارد به لحاظ انحصاری بودن و ماهیت طرف قرارداد كه دولتی يا  گرديده است. 

مؤسسه عمومی غیردولتی باشد، استثنائاتی در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است. 
درباره مزايده طبق ماده ۸2  قانون محاسبات عمومی، درمورد معامالت جزئی به بیشترين بهای 
ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش، درمورد معامالت متوسط با حراج و درمورد معامالت 
در  مزايده  و  مناقصه  فرايند  مقاله،  اين  در  می گیرد.  عمومی صورت  مزايده  آگهی  انتشار  با  عمده 
دستگاه های اجرايی و دولتی، از منظر آسیب شناسی موردتوجه قرار گرفته و فسادهای مرتبط با آن 
با مقاله تبیین شده و شیوه های تبانی در معامالت  نیز براساس مطالعه ادبیات نظری و عملی مرتبط 
البته كمتر از مناقصه است(  دولتی و ارتکاب اين جرم باتوجه به سیاست های تقنینی در ايران )كه 

اشاره می شود.
مبحث اول( آسیب ها، جهت گیری  و مدل های تحقق تبانی در مناقصه ها:

در سال های اخیر، در فرايند برگزاری مناقصات كشور، تمايل زياد دستگاه های مناقصه گذار برای 
برگزاری مناقصات محدود مشاهده  شده است. در اين حالت، مناقصات محدود و ترک تشريفات 
مناقصات به منزله يک اصل و مناقصات عمومی به منزله يک استثنا مطرح می شود، به طوری كه ازنظر 
زمینه های  حالت  اين  مسلماً،  می گیرد.  پیشی  عمومی  مناقصات  از  محدود  مناقصات  میزان  ريالی، 
دولتی  به طوركلی، هرقدر خريدهای  مهیا می  كند.  افرادی خاص  برای  را  و سوء استفاده  رانت جويی 
)اعم از كاال يا خدمات( از روش مناقصه عمومی فاصله می گیرند و به سوی مناقصه محدود يا ترک 
تشريفات مناقصه نزديک می شوند، اعمال نظارت بر فرايند خريدها كم رنگ تر شده و احتمال وقوع 
تبانی بیشتر می شود. قانون گذار نیز در مفاد جزء 2 بند ب ماده 4 و ماده  27 قانون برگزاری مناقصات 
با تشخیص صحیح اين مطلب، خريد های بزرگ دستگاه ها را فقط ازطريق برگزاری مناقصه عمومی 
مجاز دانسته و انجام معامله از طرق ديگر را فقط برای وضعیت های خاص، اضطراری و با شرايط 
اكثر  كه  فرضی  در  كه  است  اين  آن  و  دارد  وجود  قاعده ای  است.  كرده  تجويز  محدود كننده، 
خريدهای اداره ای، ازطريق برگزاری مناقصه محدود يا بدتر از آن ازطريق ترک تشريفات مناقصه 
به حسن  بايد  نباشد،  منطقی  نیز چندان  اين روش ها  اتخاذ  برای  ارائه شده  و داليل  باشد  انجام شده 
جريان امور در بخش خريدهای آن دستگاه شک كرد، هرچند برگزاری مناقصه عمومی، به تنهايی 

اثباتگر سالمت معامالت انجام گرفته نیست. 

آسیب شناسی فرایند مناقصه و مزایده  و شناسایی فسادهای آن
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تشریح آسیب ها، جهت گیری و مدل های تحقق تبانی در مناقصه های عمومی )معامالت 
عمده(: 

برخی شکل گیری های فساد اقتصادی ناظر بر مناقصه عمومی، كه با تبانی بخش دولتی و خصوصی 
همراه است به شیوه های زير محقق می شود:

- روابط پشت پرده و قول و قرارهای متولیان برگزاری مناقصه و پیشنهاددهندگان قیمت،  بعضًا 
با ورود کارچاق کن ها و به اصطالح واسطه ها یا از منظر حقوقی، رایش ها:۱

تا عقد  مناقصه گذار  از سوی دستگاه  نیاز  تعريف  از زمان  يعنی  مناقصه،  انجام   در همه مراحل 
مراحل  در  كه  دارد؛  وجود  فساد  بروز  درنتیجه  و  سوء استفاده  امکان  محصول،  تحويل  و  قرارداد 
مختلف، به اشکال مختلف و احتمال وقوع متفاوت نمايان می شود. درباره تبانی به شیوه فوق ممکن 
با عناوين كمیسیون، حق الزحمه، حق العمل يا پاداش برای خود يا ديگری، نفعی در داخل يا خارج 
از كشور، ازطريق توافق يا تفاهم يا ترتیبات خاص ديگر منظور دارد يا با اقداماتی زمینه تغییر در 
مقدار يا كیفیت مورد معامله يا افزايش قیمت تمام شده شود، البته عبارت، افزايش قیمت تمام شده كه 
ذيل ماده 603 قانون مجازات اسالمی2 آمده داللت بر اين امر دارد كه قانون گذار به خريد و مناقصه 

توسط دستگاه ذی ربط نظر داشته، نه فروش و مزايده. )مهاجری، 1379(
نحوه  طراحی  و  قیمت  ارائه  چگونگی  درباره  باهم  توافق  و  یکدیگر  با  مناقصه گران  مذاکره   -

پیشنهاد قیمت:

توافقات  با  دارند،  را  مناقصه  در  شركت  قصد  كه  اشخاصی  و  شركت ها  اين خصوص،  در    
ارائه قیمت می نمايند، كه  به كیفیتی  و عامداً،  فی مابین و اطالع از وضعیت موضوع مناقصه، عالماً 
نوسانات موجود در قیمت های پیشنهادی، زمینه برنده شدن قیمت های پايین تر كه به نحوی در چرخه 
تحصیل  آن ها  برای  كه  انتفاعی  و  امتیاز  از  آن  متعاقب  و  برنده  دارد،  قرار  قیمت گذاری خودشان 
به گونه ای است كه  اين فرض  مناقصه در  می شود سهیم می  شوند. )رويه عملی اعضای كمیسیون 
اگر متوجه تبانی مناقصه گران نگردند، قیمت های باال را حذف و به مناسب ترين قیمت كه به برآورد 
آن ها نزديک تر باشد، جهت برنده نمودن اظهارنظر می نمايند(. البته در برخی موارد نیز مناقصه گران 
با يکديگر تبانی و قیمت پايین ارائه می كنند تا در مناقصه برنده شده و پس از انعقاد قرارداد و دريافت 
بخشی از مبلغ قرارداد، زمینه تضییع حقوق دولت را فراهم نمايند، كه در اين خصوص تبانی و توافق 

1 - به فرد يا افرادی كه در دريافت رشوه توسط كاركنان دولت، نقش واسطه را دارند، رائش يا رايش گفته می شود.
2- هريک از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده دار وظیفه  مديريت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های مذكور در ماده )۵9۸( 
كه بالمباشره يا به واسطه در معامالت و مزايده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هر عنوانی اعم از كمیسیون يا 
حق الزحمه و حق العمل يا پاداش برای خود يا ديگری نفعی در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم  يا ترتیبات خاص يا ساير اشخاص يا 
نمايندگان و شعب آن ها منظور دارد يا بدون مأموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهی كه 
حسب وظیفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابی كه بايد به عمل آورد برای خود يا ديگری نفعی منظور دارد، به تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از 
اين طريق محکوم می شود و درصورتی كه عمل وی موجب تغییر در مقدار يا كیفیت مورد معامله يا افزايش قیمت تمام شده آن شود به حبس از شش 

ماه تا پنج سال يا مجازات نقدی از سه تا سی  میلیون ريال نیز محکوم خواهد شد. ماده 603 قانون مجازات اسالمی
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باعث فسادی كه زمینه به ضرر دولت يا شركت ها و مؤسسات وابسته به دولت شود، مشمول مجازات 
لحاظ شده در قانون مجازات تبانی در معامالت دولتی خواهد بود. )مهاجری، 1379(

- تبانی مناقصه گران با دستگاه مناقصه گذار برای اعالم برآورد اولیه غیر واقعی و عدم اعالم مبلغ 

برآوردی معامله از سوی مسئوالن دستگاه مربوط برای اعالم آن به اشخاص موردنظر: 

 ممکن است اعضای كمیسیون مناقصات به استناد بند ۵ ماده 13 قانون مناقصات1، از ذكر مبلغ 
برآوردی معامله در اسناد مناقصه خودداری كرده، ولی با تبانی مناقصه گران موردنظر، مبلغ را به آنان 
اعالم می كنند تا اين افراد در پیشنهاد قیمت خود مبلغی را پیشنهاد دهند كه باعث برنده شدن آنان 
شود. اين نوع تبانی را فقط در فرض شركت يا معاونت كاركنان دولتی دستگاه مربوط می توان تصور 
كرد. فساد فاحش تر در اين خصوص مربوط به زمانی است كه برخی افراد در سیستم دولتی با تبانی با 
افرادی كه مقرر است پیشنهاد ارائه و در مناقصه شركت نمايند، نسبت به برآورد اولیه قیمت، قیمت 
برآوردی كه مالک مقايسه برای قیمت های پیشنهادی مناقصه گران است را باالتر از قیمت معقول 
و منطقی محاسبه و اعالم می نمايند. به ويژه اگر موضوع مناقصه امور و نیازهای تخصصی دستگاه 
باشد كه در اين فرض، چون مدخلیت ساير اعضای كمیسیون معامالت، به اعتبار صالحیت اظهارنظر 

توسط متولی واحد تخصصی درون دستگاهی، كم رنگ می باشد، فساد وسیع و پیچیده تر می شود.
- شرکت در مراحل اولیه مناقصه وعدم حضور در مراحل پایانی:

تعداد  افزايش  و  بازارگرمی  برای  مناقصه گرانی است كه  به  مربوط  اين فرض، عموماًً  تبانی در 
با مذاكره و  اولیه حاضر و در فرايندهای بعدی  شركت كنندگان در فراخوان مناقصه در تشريفات 
توافق با ساير پیشنهاددهندگان، حضور پیدا ننموده و زمینه برنده شدن شركت يا شركت هايی كه 
باهم تبانی داشته اند را فراهم می نمايد. نکته اقدام به اين عمل اين گونه است كه  اگر از ابتدا حضور 
نداشته باشد، احتمال تجديد مناقصه به علت به حدنصاب نرسیدن شركت كنندگان متصور است.2 
گرچه در اين موارد دستگاه می تواند از محل ضمانت نامه ارائه شده اقدامات قانونی را  پیگیری نمايد، 
لیکن به علت اينکه برخی شركت كنندگان حرفه ای، معموالًًً ضمانت نامه های دارای اشکال ارائه يا 
معامالت  اعضای كمیسیون  نیز  بعضاً  و  می اندازند،  اعتبار  از  را  آن  بانک صادركننده  هماهنگی  با 
دستگاه ها اشرافیت الزم برای تشخیص ايرادهای موجود در ضمانت نامه را ندارند، موضوع پیگیری 
اين است كه گرچه عدم حضور شخص در فرايند  اين بحث  پايانی در  عماًل منتفی می شود. نکته 
از  مناقصه، گاهی ممکن است سبب محدوديت ها و مشکالتی برای وی شود،3  لیکن عالماً عامداً 
1- مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن ) درصورتی كه تعیین آن میسر يا به مصلحت نباشد( در مواردی كه فهرست بهای پايه وجود دارد، برآورد 

مربوط طبق فهرست يادشده تهیه می شود.
2- مستفاد از بند 1 ماده 24 قانون برگزاری مناقصات.

3- طبق ماده 24 آيین نامه ارجاع كار به پیمان كاران مصوب 24/مهر/13۸1 هیأت وزيران » پیمانکارانی كه در يک دوره يک ساله بیش از سه بار شركت 
در فراخوان ارجاع كار در صورت دريافت دعوت نامه، خودداری كنند، می بايست داليل خود را مستند به مدارک و اسناد معتبر برای بررسی به سازمان 
مديريت و برنامه ريزی كشور ارسال كنند. چنانچه كمیته فنی تشخیص صالحیت، امتناع از كار را ناشی از فقدان صالحیت در ارجاع كار تخصیص 

دهد، گواهی نامه صالحیت پیمانکار به مدت يک سال لغو خواهد شد.« 

آسیب شناسی فرایند مناقصه و مزایده  و شناسایی فسادهای آن
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ادامه كار انصراف داده تا شخص ديگری برنده شود.
- هماهنگی با برخی نشریات، که در دسترس همگان نبوده و مخاطبان محدودی دارند برای چاپ 

فراخوان مناقصه:

در برخی موارد، آگهی مناقصه با علم و به عمد در روزنامه كثیراالنتشاری كه مورد مراجعه عموم 
نیست يا در صفحه هايی از روزنامه كه كم تر جلب توجه می كند، به چاپ می رسد تا هم وظیفه قانونی 
مقرر دربند ب ماده 13 قانون برگزاری مناقصات رعايت و هم بااطالع موضوع به افراد موردنظر، 

زمینه برنده شدن آنان فراهم شود. 
-  کم رنگ بودن ارزیابی اسناد مدارک شرکت کنندگان در مناقصه از سوی اعضای کمیسیون 

معامالت به منزله یکی از مؤلفه های فرایند شکلی مناقصه:

قانون گذار در ماده ۸ نظام مستندسازی مناقصات1 ارزيابی شکلی پیشنهادهای ارائه شده 2 را يکی 
بند 3 ماده 10  به  آنکه مستند  از تکالیف اعضای كمیسیون معامالت پیش بینی نموده است، مضافاً 
پیشنهاد های  به  نیست  مجاز  مناقصه گذار  دستگاه   « دولتی مصوب 1349،  معامالت  آئین نامه  قانون 
مبهم، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاد هايی كه بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب 
فرايند  پیشنهادهای مبهم و مشروط و در ضمن شركت در  ارائه  با  اثر بدهد«، گاهی، مناقصه گران 
فراهم  را  ايرادهاست  اين  فاقد  پیشنهاد وی  برنده شدن شخص موردنظر خود را كه  مناقصه، زمینه 
اعضای  نمايند،  شركت  مناقصه  در  است  مقرر  كه  اشخاصی  اينکه  برای  ديگر،  تعبیر  به  می كنند. 
كمیسیون معامالت دستگاه را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند و مجبور باشند به عللی ازجمله، 
ضیق وقت، برگشت نشدن اعتبار دولتی كه با مشقت فراوان جذب گرديده و نتیجه گیری از جلسات، 
برنده مناقصه ای داشته باشند، باهم تبانی نموده و در بین برخی پیشنهادها، پیشنهادهای دارای ايراد 
ارائه می دهند كه روز بازگشايی پاكت ها كنار گذاشته شوند و درنهايت برخی پیشنهادهای خاص 
كه خودشان ارائه داده اند برنده گردند. پیشنهاد مشخص درباره پیشگیری از موارد مشابه اين است 
ارائه شده، دقت كافی  اسناد و مدارک  به  پاكت ها  بازگشايی  معامالت روز  كه: اعضای كمیسیون 
و وافی نموده، باألخص درباره امضای اسناد تعهدآور كه معموالًًً در ارائه پیشنهاد قیمت ها رعايت 
نمی شود، با اخذ آخرين تغییرات شركت كه توسط اداره ثبت شركت ها، آگهی گرديده، موضوع 
ثبت  نمايند. همچنین ضمن  اطمینان حاصل  تعهدآور  اسناد  امضاهای مجاز در  از  فوق را كنترل و 
پاكت ها پیشنهادی در دبیرخانه با قید تاريخ و ساعت و مقام تحويل گیرنده، به كلیه شركت كنندگان 
رسیدی مبنی بر تحويل پاكت های مربوط ارائه تا از حذف سلیقه ای شركت كنندگان پیشگیری شود. 
در بسیاری از موارد مشاهده گرديده كه به علت عدم ثبت پاكت ها در دبیرخانه و عدم ارائه رسید، به 
1- آيین نامه اجرايی نظام مستندسازی و اطالع رسانی مناقصات مصوب ۸۵/9/۵ هیأت محترم وزيران )موضوع بند د ماده 23 قانون برگزاری مناقصات(

نیز خوانا بودن و  ازنظر كامل بودن مدارک آن ها و امضای آن ها و  پیشنهادهای مناقصه گران  برگزاری مناقصات: بررسی  قانون  بند ب ماده 6   -2
غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت)ارزيابی شکلی(.
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هنگام تشکیل جلسات كمیسیون معامله، برخی پاكت ها به خاطر اعمال نفوذ برای برنده كردن برخی 
افراد خاص، در جلسه بازگشايی نشده و فرد حقیقی يا حقوقی پیشنهاددهنده نیز دلیلی برای اثبات 
ادعای خود مبنی بر شركت در مناقصه نداشته و از اين حیث ضمن تضییع حقوق افراد، سوء جريان 

فساد استمرار دارد. 1  
-انصراف برنده اول از انعقاد قرارداد: 

يکی ديگر از آسیب هايی كه باعث فساد در معامالت دولتی می شود،گاهی، پذيرش پیامدهای 
درنهايت  و  مناقصه  برنده  سوی  از   ) مناقصه  در  شركت  سپرده  ضبط  ازجمله،   ( مربوط  احتمالی 
نفر دوم  برنده شدن  اين رهگذر زمینه  از  برنده اول و  با  انعقاد قرارداد  برای  نبودن مقدمات  فراهم 
را فراهم می كند می باشد، مستند به بند ب ماده 21 قانون برگزاری مناقصات »قرارداد با برنده اول 
در مهلت پیش بینی شده در اسناد منعقد خواهد شد، چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع كند يا 
ضمانت انجام تعهدات را ارائه نکند، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می شود. 
درصورت امتناع نفر دوم تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجديد می شود«. در موارد پیش گفته، تبانی 
اغلب بدون آگاهی مستخدمان مربوط در دستگاه دولتی يا بدون شركت يا معاونت آنان رخ می دهد. 

-استفاده از فرصت های خاص برای انتشار آگهی:

مالی  سال  پايان  در  مناقصه  فراخوان  انتشار  به  دولتی  دستگاه  در  مربوط  مسئوالن  است،  ممکن 
يا نزديک به آن در موعدی اقدام كنند كه اكثر مناقصه گران پیش تر در مناقصات ديگر شركت و 
ظرفیت فعالیت كاری آن ها تکمیل شده است و با تبانی اين موضوع را به شخص موردنظر كه ظرفیت 

الزم را دارد اطالع داده و از اين رهگذر سبب برنده شدن وی شوند. 
- کلی گویی در برخی اسناد مناقصه اولیه و متعاقب آن شفاف سازی برخی موارد در سایر اسناد 

برای  باهدف آگاه سازی آن ها  به برخی مناقصه گران خاص  با همان مناقصه و اطالع رسانی  مرتبط 

ارائه پیشنهاد مشخص و محروم نمودن سایرین از فرصت به وجود آمده برای حضور در معامله:

اختیار  در  كاستی  و  كم  هیچ  بدون  و  يکسان  به طور  بايد  قانون  به  مستند  مناقصه  اسناد  تمامی 
شركت كنندگان در مناقصه قرار گیرد، 2حال اگر اشتباهي در اسناد مناقصه باشد كه پیمانکار متوجه 
آن شود و از دستگاه مناقصه گذار سؤال نمايد، بايد اين اشتباه به اطالع تمامي شركت كنندگان در 
مناقصه برسد كه اين كار مي تواند با تشکیل جلسه و دعوت تمامي شركت كنندگان يا نامه نگاري 

 1- تجارب نظارتی در مأموريت های سازمانی با موضوع نظارت بر روند برگزاری مناقصه و مزايده در دستگاه های اجرايی. 
2- براساس ماده»13« قانون برگزاري مناقصات كه بحث فراخوان مناقصه است، در يک آگهي بايد: 1- نام دستگاه 2- نشاني دستگاه 3- شرحي 
دريافت  مهلت  اسناد،6 -  دريافت  ۵- محل  مناقصه  در  تضمین شركت  مبلغ  و  نوع   -4 و كمیت  كیفیت  همراه  مورد نیاز به  يا كاالي  از خدمات 
اسناد، 7- مهلت تحويل اسناد و محل آن ۸- زمان گشايش پیشنهادها 9- مبلغ و مباني برآورد شده معامله درصورتی كه از فهرست بها استفاده شده 
باشد،10-رعايت مهلت حداقل 10 روزه میان زمان دريافت اسناد تا تحويل اسناد، 11-چاپ آگهي كامل با رعايت موارد فوق حداقل 2 تا 3  بار 
آگهي دريکی از روزنامه هاي كثیراالنتشار كشوري يا استان مربوطه، 12- استفاده از ساير رسانه ها براي اطالع رساني كامل تر، 13- چاپ آگهي 
دريکی از روزنامه هاي كثیراالنتشار انگلیسي زبان داخلي و يک مجله يا روزنامه بین المللي مرتبط با موضوع درصورتی كه مناقصه بین المللي باشد. 
برخي از دستگاه ها در فراخوان مناقصه برخي از اين موارد را رعايت نمي كنند و زمینه ای فراهم می شود كه تبانی صورت گرفته و اطالعات كامل در 

اختیار برخی پیمانکاران گیرد و آن ها با آگاهی و اشراف بیشتر به شرايط مناقصه قیمت را ارائه و برنده گردند.

آسیب شناسی فرایند مناقصه و مزایده  و شناسایی فسادهای آن
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مکتوب براي همگي صورت بپذيرد، در برخی موارد چنین اطالع رسانی صورت نگرفته و زمینه تبانی 
می شود. با توجه به موضوع فوق ضعف يا كمبود جريان اطالع رسانی مستقل يا رانت اطالعاتی در 
اجزا و ماهیت مناقصه يا مزايده كه مؤثر در ارائه قیمت و آنالیز می باشد نیز می تواند زمینه بروز و 

تشديد فساد اقتصادی در مناقصات را فراهم آورد.
- ُخرد کردن یا جزء جزء نمودن موضوع معامله باهدف برگزار نشدن مناقصه عمومی: 

كه  معامالتی  كردن  تفکیک  و  ُخرد  با  می توانند  دولتی  بخش  تبانی  كنندگان  اين صورت،  در   
انجام آن ها به صورت واحد، مستلزم انجام مناقصه عمومی است به اجزای كوچک، زمینه معامله را با 
تبانی با افراد موردنظر خود انجام دهند. همچنین برخی معامالت با توجه به برآورد و نصاب، درواقع 
تركیبی از يک فراخوان عمومی و يک مناقصه محدود می باشند، يعنی دستگاه مناقصه گذار در ابتدا 
ازطريق انتشار آگهی ارزيابی در جرايد كثیراالنتشار كشور از مناقصه گران ذی صالح برای دريافت 
كار برگ های استعالم ارزيابی دعوت به عمل می آورد و پس از انجام ارزيابی كیفی مناقصه گران، 
از مناقصه گرانی كه حائز حداقل امتیاز تعیینی گرديده اند جهت شركت در مناقصه و دريافت اسناد 
مناقصه كتباً دعوت به عمل می آورد. حال هرقدر كه مبلغ برآورد اولیه مناقصه بزرگ تر شود يعنی 
نیز كمتر خواهد  بیشتر باشد به طور منطقی تعداد مناقصه گران ذی صالح  حجم كار يا حجم خريد 
شد، خصوصاً اگر موضوع مناقصه يک EPC  )طراحی، تأمین كاال و ساخت( باشد. برای مثال تعداد 
مناقصه گران داخلی كه قادر به طراحی و ساخت سد های دو قوسی در كشور می باشند به مراتب از 
تعداد مناقصه گرانی كه توانايی طراحی و احداث بندهای كوچک آبی را دارند كمتر است و در اين 
مطلب ترديدی وجود ندارد. اين مثال قابل تعمیم به تمامی حوزه های پیمانکاری كشور می باشد، لذا 
در معامالت بسیار بزرگ دولتی كه تعداد مناقصه گران ذی صالح غالباً كمتر از تعداد انگشتان يک-

دست می باشند، تبانی مناقصه گران با يکديگر يا با عناصری از داخل دستگاه مناقصه گزار، منافع آنان 
را به شکل بهتری در مقام مقايسه باحالت مشاركت آنان در يک رقابت منصفانه تأمین می نمايد، لذا 
منطق اقتصادی ايجاب می  كند كه اين مناقصه گران بر سر يک قیمت كف، توافق نموده و برای بیشتر 
از آن با يکديگر به رقابت برخیزند يا حتی پیشاپیش با انجام مذاكرات و تقسیم منافع، از بین خود، 
شركتی را به منزله برنده تعیین نموده و ساير مناقصه گران نسبت به ارائه پیشنهادهای مبهم، مشروط، 
مخدوش و به طوركلی غیرقابل قبول مبادرت می نمايند تا با بازخواست احتمالی مناقصه گذار يا شک 

وی مبنی بر وقوع تبانی نیز مواجه نگردند. 
و  مستندسازی  نظام  اجرايی  آيین نامه   »10« ماده  »الف«  بند  تبصره  مفاد  وفق  است  شايان ذكر 
از  درصد   10 بیش از  مناقصه گران  پیشنهادی  قیمت  حداقل  درصورتی كه  مناقصات  اطالع رسانی 
مناقصه گذار  دستگاه  فنی بازرگانی  كمیته  كه  است  الزم  باشد  مناقصه گذار  دستگاه  اولیه  برآورد 
صحت مبانی قیمت و توجیه پذيری آن را تأيید نمايد.  لذا اگر مناقصه گران امکان تبانی با اكثريت 
اعضای كمیته فنی- بازرگانی يا اعضای كمیسیون مناقصه دستگاه مناقصه گذار را بیابند قادر خواهند 
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بود پیشنهاد قیمتی حتی بیش از 10 درصد برآورد اولیه دستگاه مناقصه گذار نیز ارائه نموده و برنده 
مناقصه اعالم شوند. برای مثال دريک مناقصه با برآورد اولیه 20 میلیارد تومان هريک درصد افزايش 
میلیون   200 مناقصه گزار، معادل  دستگاه  اولیه  برآورد  به  نسبت  برنده،  مناقصه گر  پیشنهادی  قیمت 
مناقصه گران و هم كاركنان كلیدی  بر  افسونگری زيادی هم  مبلغی كه قدرت  بود،  تومان خواهد 

دستگاه مناقصه گذار دارد. 
- تصمیم گیری های مغرضانه یا کمتر عقالنی در زمان ارزیابی مناقصه گران:

ارزيابی كیفی مناقصه گران، باألخص در مناقصه محدود و مناقصات عمومی دومرحله ای،  عبارت  
به  تشخیص  وی  توسط   يا  است  از ارزيابی  توان  انجام  تعهدات  مناقصه گران  از سوی  مناقصه گذار 

كمیته  فنی  بازرگانی. 1 
ارزيابی كیفی، ارزيابی صالحیت انجام كار مناقصه گر است و درصدد ارزيابی شخص مناقصه گر 
می باشد )بدون درنظر گرفتن پیشنهاد مناقصه گر(، گرچه مواردی ازجمله: تضمین  كیفیت  خدمات  و 
محصوالت، داشتن  تجربه  و دانش  درزمینه موردنظر، حسن  سابقه، داشتن  پروانه  كار يا گواهینامه های  
بايد  ارزيابی كیفی  انجام  كار ضرورت دارد در  برای   متقاضی   مالی   توان   صالحیت. درصورتی كه  
تعدادی از كاركنان متخصص دستگاه دولتی عهده دار  لحاظ شود. لیکن در اين فرايند كه معموالًًً 
به  امتیازدهی  و  ارزيابی  برای  عینی  و  علمی  مشخص  ضابطه  و  فرمول  نداشتن  می گردند،  ارزيابی 
صاحبان شركت های شركت كننده در مناقصه و استفاده از معیارهای انتخابی ذهنی به جای وجود 
ضوابط و معیارهای معین، باألخص در مواردی كه داشتن امتیاز باال، نقش تعیین كننده در برنده شدن 
داشته باشد فساد صورت می گیرد، به عبارت ديگر با برخی شركت ها تبانی صورت گرفته و وضعیت 
و اهمیت شركت از حیث قابلیت ها و ظرفیت ها موردمطالعه و محاسبه اولیه قرارگرفته و در فرايند 
ارزيابی، آيتم های امتیازآور به گونه ای طراحی می شود كه در شركت مدنظر وجود داشته و مقدمات 

برنده شدن فراهم می شود. 
- تخصیص سیاسی منابع و اعتبارات و وجود رانت اقتصادی: 

اقتدار  در  می توان  را  دولتی  مناقصات  در  اقتصادی  فساد  بروز  اصلی  زمینه های  از  ديگر  يکی 
بوروكراسی  دستگاه  در  آن  باالی  شکنندگی  و  ارباب رجوع  حقوق  بودن  مخدوش  بوروكراتیک، 
اطالع  و  كشور  اقتصادی  ساختار  در  هنگفت  رانت های  وجود  دلیل  به  درواقع،  كرد.  جست  و جو 
وجود  دولتی  مناقصات  برگزاری  در  رانت  رفتارهای  بروز  امکان  همواره  امر،  اين  از  بوروكرات ها 
از رانت های حاصله  از قدرت خود، بخشی  با سوء استفاده  تا  دارد. كارگزاران دولتی سعی می كنند 
را به نفع خود جمع آوری كنند و درنتیجه دوستان و هم حزبی های خود را در زمره واجدين شرايط 
درآورند و مناقصه و قراردادها را به آن ها واگذار كنند. سیاسی بودن تخصیص منابع اقتصادی و ايجاد 
كمپانی های سرمايه  داری ساختگی )ازطريق وضع قوانین و مقررات اقتصادی و درواقع، تنظیم اقتصاد 

 1- بند ه ماد ه 2  و بند الف ماده 12 قانون برگزاری مناقصات.
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توسط  بوروكرات ها( ازجمله منابع اصلی توانايی بوروكرات ها در سوء استفاده از مناصب دولتی است. 
منابع  تخصیص  سازوكار  بوروكراسی،  و  بوروكرات ها  سیاسی  شود،  منابع  تخصیص  زمانی كه 
انحصاری  موقعیت های  به  مربوط  حقوق  دنبال  به  كه  گروه هايی  و  افراد  بنابراين   شد.  خواهند 
خريداری  شده ای  سیاسی  بازارهای  از  را  آن ها  بايد  می كند،  ايجاد  دولت  كه  هستند  سودآوری 
كنند كه بوروكرات ها كنترل می كنند. بوروكرات ها نیز بر اين نکته واقف  هستند كه موقعیت های 
انحصاری و امتیازات دولتی برای افرادی كه به آن ها دست پیدا می كنند، مازاد غیر تولیدی شايان 
از  بخشی  آن ها  از  رشوه  دريافت  با  می كنند  ازاين رو، سعی  دارند.  همراه  به  رانت(  )يعنی  توجهی 
انتقال دهند. درواقع، تنظیم اقتصاد ازطريق بوروكرات ها و ايجاد  مازاد غیر تولیدی را به خودشان 
محدوديت ها و كمیابی های ساختگی )دولتی( برای افراد و گروه هايی كه از آن ها بهره مند می شوند، 

هم سبب شکل گیری رانت می شود و هم برای بوروكرات ها رشوه ايجاد می كند. 
- فقدان حضور رسانه ها در زمان بازگشایی پاکت ها: 

با عنايت به نقش رسانه ها در شفاف سازی امور و اعتماد عمومی مردم به آن ها، يکی از آسیب های 
قانونی  الزامات  فقدان  پاكت ها،  بازگشايی  هنگام  به  دولتی،  معامالت  برگزاری  فرايند  در  موجود 
برای حضور رسانه ها در روز بازگشايی پاكت ها است، حضور رسانه ها در زمان بازگشايی پاكت ها 
برخی  در  به گونه ای كه  می شود،  شفاف سازی  باعث  ارائه شده،  قیمت های  باألخص  پیشنهادی، 
تلويزيون صورت  ازطريق  مزايده  گاز  و  برق  شبکه  توزيع  مزايده های  در  تركیه  ازجمله  كشورها، 
می گیرد، برای رفع آسیب فوق و پیشگیری از هرگونه فساد ازآنجايی كه رسانه ها چشم مردم هستند 
و حضورشان در مناقصه و مزايده ها، به خصوص مناقصه های بزرگ می تواند سطح اعتماد عمومی 
مردم را باالتر برده و بر شفاف سازی اقتصادی كمک شايانی داشته باشد، پیشنهاد مشخص نگارنده 
اين است كه: در تغییرات بعدی قانون برگزاری مناقصات، ترتیباتی اتخاذ شود كه رسانه ها نیز بتوانند 
بر فرايند مناقصه و مزايده نظارت داشته و همانند برخی كشورها، معامالت از طريق رسانه ها، به ويژه 

رسانه ملی اطالع رسانی و تشريفات آن پیگیری شود. 
بر فرايند برگزاری مناقصات  به خصوص فقدان دانش نظارتی در  ضعف ساز و كارهای نظارت 
نظارت  كار  شکل  و  اسناد  ظاهر  صرفاً  نظارت ها  در  اين که  اعتبار  به  معامالت،  در  تبانی  تشخیص 
می شود، يکی ديگر از زمینه های تبانی است، به عبارت ديگر اگر عنصر نظارتی كه به منزله ناظر در 
جلسات بازگشايی پاكت ها شركت نموده و به قوانین و مقررات و فنون مختلف تبانی در معامالت، 
شناخت و تسلط كافی نداشته باشد، نوع نظارت كیفی نبوده و چه بسا اعضای كمیسیون معامالت نیز 
از ضعف دانش عنصر نظارتی نسبت به اتخاذ تصمیم خالف اقدام و به تأيید عنصر نظارتی رسانده و 
پیگیری را در مراحل بعدی دشوار نمايند. پیشنهاد مشخص اين است كه: عناصر نظارتی در حدود 
وظايف ذاتی خود با كسب تجربه و افزايش ظرفیت های قانونی و مستندسازی تجارب فنی و فنون و 
مهارت های مختلف در اين خصوص، در نظارت های خود به ماهیت اسناد و مدارک مربوط، مداقه 
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برای  را  زمینه  معامالت،  اعضای كمیسیون  به  ارائه رهنمودهای اصالحی  با  و  نموده  تأمل عمیق  و 
برگزاری معامله به دوراز هرگونه فساد فراهم نمايند.    

تشریح آسیب ها، جهت گیری و مدل های تحقق تبانی در مناقصه های محدود )معامالت عمده(: 

يکی از روش های انتخاب طرف معامله ازنظر روش دعوت از مناقصه گران، مناقصه محدود است 
كه  در آن  به  تشخیص  و مسئولیت باالترين  مقام  دستگاه  مناقصه گذار، محدوديت  برگزاری  مناقصه  
مناقصه گران   برای   دعوت نامه   ارسال   ازطريق   مناقصه   فراخوان   می شود.  تأيید  ادله   ذكر  با  عمومی  
اطالع   به  مناقصات  [  برگزاری  قانون     )27( و   )13( مواد  ضوابط  موضوع   ]براساس   صالحیت دار 

مناقصه گران  می رسد.1
برخی از شیوه های تبانی در مناقصه های محدود به شرح زير می باشد:

و  فهرست سازمان مديريت  را  بلند خود  لیست  تهیه  مبنای  مناقصه گذار  1- هنگامی كه دستگاه 
برنامه ريزی كشور قرار می دهد، می تواند به صالحديد خود تعدادی از مناقصه گران را برای ارزيابی 
كیفی انتخاب نمايد، لذا دستگاه مناقصه گذار می تواند در كنار انتخاب مناقصه گر مدنظر خود از چند 
مناقصه گر ضعیف نیز برای ارزيابی كیفی دعوت به عمل آورد و با تعیین حداقل امتیاز ارزيابی كیفی 
باال )مثاًل امتیاز ۸۵( ساير مناقصه گران را به دلیل عدم كسب حداقل امتیاز كیفی، رد صالحیت نموده 
و فقط مناقصه گر منتخب خود را تأيید صالحیت نمايد و به استناد مفاد بند »ت« ماده »11« آيین نامه 
مناقصه محدود(  برگزاری  اجرايی  )آيین نامه  مناقصات  برگزاری  ماده  26قانون  »الف«  بند  اجرايی 

مناقصه را به شرايط انحصار كشانده و ازطريق مذاكره با مناقصه گر منتخب وارد معامله شود.
2- ازآنجاكه در مناقصه  ی محدود نیازی به انتشار آگهی مناقصه نیست و برنده مناقصه براساس 
میان  از  ماده  اين  الف  بند  اجرايی  آيین نامه  و  مناقصات  برگزاری  قانون   26 ماده  در  مقرر  ضوابط 
فهرست های بلند يا كوتاه انتخاب می شود2 امکان تحقق تبانی بیش تر از مناقصه عمومی،  به ويژه در 
مواردی كه برنده مناقصه از میان فهرست كوتاه وفق بند ب ماده 11 آيین نامه اجرايی بند الف ماده 

26 قانون مناقصات انتخاب می شود بیش تر است. 
به  دعوت  برای   ) كوتاه  فهرست   ( شرايط  واجد  مناقصه گران  تعداد  »حداقل  بند،  اين  مطابق 
مناقصه محدود، پنج مناقصه گر در كارهای پیمانکاری درصورت استفاده از فهرست  بهای پايه و سه 

مناقصه گر در ساير مناقصات می باشد«. 
طبق بند پ ماده 11 آيین نامه، » درصورتی كه تعداد مناقصه گران صالحیت دار كمتر از تعـداد مذكور 
دربند) ب ( باشد از همه اشخاص صالحیت دار دعوت می شود«  درهرحال، به همان میزان كه از عمومی 

بودن مناقصه و تعداد مناقصه گران كاسته می شود، بر احتمال تبانی در انجام مناقصه افزوده می شود. 
تشريفات  از رعايت  برای گريز  اجرايی،  اگر دستگاه های  پیش تر گفته شد،  3- همان گونه كه 

1- بند ب ماده 4 قانون برگزاری مناقصات.
2- هدف از برگزاری مناقصه محدود، ضمن رعايت اصل رقابت بین مناقصه گران صالحیت دار، تسريع در فرايند انتخاب مناقصه گران است ) ماده 1 

آيین نامه مناقصه محدود(.
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پیچیده و طوالنی  مناقصه عمومی، با تفکیک اقالم يک معامله كه ازنظر عرف واحد تلقی می شود به 
اجزای كوچک تر اقدام به انجام  مناقصه به شکل محدود كنند، از اين رهگذر زمینه بر ای برنده شدن 

شخص موردنظر آن ها و درنتیجه انجام تبانی فراهم می شود. 
4- ازآنجايی كه مناقصه محدود، مناقصه اي است كه  در آن به تشخیص و مسؤولیت باالترين مقام 
دستگاه مناقصه گذار، محدوديت برگزاري مناقصه با ذكر ادله تأيید می شود. برابر ماده»26« قانون، 
در مناقصه محدود بايد فهرست  مناقصه گران صالحیت دار توسط مراجع ذي صالح دولتي تأيید شده 
باشد يا حداكثر 2  سال قبل در يک مناقصه عمومي هم طراز ]با اين مناقصه محدود[ در همان دستگاه 
مناقصه گذار به دست آمده باشد،1 لیکن بسیاري از دستگاه ها با تبانی با پیمانکاران بدون در نظرگرفتن 
اين بند قانوني با فهرست هاي خاصي، مناقصات را به صورت محدود برگزار مي كنند كه اين امر فساد 

اقتصادي را در پي خواهد داشت.

تشریح آسیب ها،جهت گیری و مدل های تحقق تبانی در معامالت کوچک: 
انجام تباني در معامالت كوچک از سوي اشخاص به جز كاركنان دولت بعید به نظر می رسد. در 
اين موارد، نحوه انجام معامالت به گونه ای است كه زمینه اي براي تباني  افراد غیردولتي يعني افرادي كه 
مي توانند اقدام به فروش يک كاال يا خدمت  به دولت كنند فراهم نیست. در اينجا، ممکن است كارپرداز 
با فروشنده كاال يا خدمت تباني كرده و از اين رهگذر ضرري متوجه دولت شود. به عبارت ديگر، 
در معامالت كوچک فقط احتمال تحقق قسمت سوم ماده واحده قانون مجازات  تباني در معامالت 
دولتي2 را مي توان تصور كرد، ازآنجاكه در معامالت كوچک  فرآيند رقابت قابل طرح نیست، اصوالً 
درصورت وقوع تباني موضوع به اندازه ای  نیست كه بتوان متضرر شدن دولت را در معناي موردنظر 
قانون تصور كرد، در معامالت متوسط، احتمال وقوع هر سه حالت يادشده در ماده واحده را مي توان 
تصور كرد  ؛ يعني، در اينجا احتمال دارد افرادي كه طرف استعالم قرارگرفته اند، باهم تباني كرده و 
قیمتي را هماهنگ و پیشنهاد بدهند كه از قیمت متعارف بیش تر بوده و از اين رهگذر زمینه برنده شدن 
يکي از آن ها  را فراهم و دولت را متضرر كنند. در چنین حالتي، كه معموالًًً نیز شايع است، احتمال تباني 
اين افراد با شخص كارپرداز و مسئول واحد تداركاتي وجود دارد. البته، در اين معامالت نیز حجم ريالي 

معامله در سطحي نیست كه دولت ضرر عمده اي ببیند، لیکن فساد وجود دارد. 
مركزی،   فهرست دستگاه های  برنامه ريزی،  و  مديريت  فهرست سازمان  از:  است  عبارت  بلند  فهرست  مناقصه محدود،  آيین نامه   3 ماده  مطابق    -1
فهرست سازمان های حرفه ای، البته استفاده از فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزی در مواردی كه از رتبه های پايین قرار است استفاده شود غیرممکن 

و بسیار دشوار خواهد بود. 
2-  ماده واحده - اشخاصی كه در معامالت يا مناقصه ها و مزايده های دولتی يا شركت ها و مؤسسات وابسته به دولت يا مأمور به خدمات عمومی يا 
شهرداری ها با يکديگر تبانی كنند و درنتیجه ضرری متوجه دولت يا شركت ها و مؤسسات مذكور بشود به حبس تأديبی از يک تا سه سال و جزای 
نقدی به میزان آنچه من غیر حق تحصیل كرده اند محکوم می شوند. هرگاه مستخدمین دولت يا شركت ها يا مؤسسات مزبور يا شهرداری ها و همچنین 
كسانی كه به نحوی از انحاء از طرف دولت يا شركت ها يا مؤسسات فوق در انجام معامله يا مناقصه يا مزايده دخالت داشته باشند و با علم يا اطالع 
از تبانی معامله را انجام دهند يا به نحوی در تبانی، شركت يا معاونت كنند به حداكثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شركت ها و 
مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها محکوم خواهند شد. در كلیه موارد مذكور درصورتی كه عمل مطابق قانون مستوجب كیفر شديدتری باشد 

مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.  مصوب 134۸/3/19
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تشریح آسیب ها،جهت گیری و مدل های تحقق تبانی در ترک تشریفات: 
برخی ضرورت ها و محدوديت های موجود، انجام معامله از رهگذر مناقصه را دشوار می كند و 
دستگاه اجرايی ناگزير است كه معامله را بدون رعايت تشريفات حاكم بر مناقصه انجام دهد، مجوز 
قانونی ترک تشريفات مناقصه ) و مزايده ( كه پیش تر در ماده ۸3 قانون محاسبات عمومی آمده بود 
و اكنون با برخی تغییرهای جزئی در ماده 27 قانون برگزاری مناقصات مقررشده است،1 هرچند اصل 
بر لزوم انجام معامالت دولتی از رهگذر مناقصه و مزايده بوده و ترک تشريفات مناقصه و مزايده 
استثنا به حساب می آيد، اما ممکن است دستگاه های اجرايی با تهیه گزارش های واهی، كلیشه ای و 
توجیه ناپذير و درنتیجه گرفتن مجوز از هیأت ترک تشريفات مناقصه، از رعايت اين تشريفات سرباز 
زده و از اين رهگذر معامالت دولتی را بدون رعايت هرگونه تشريفات به افراد موردنظر خود واگذار 
پیشنهاد  است.  شايع  آنجا  در  تبانی  است كه  مواردی  ازجمله  مناقصه  تشريفات  ترک  موارد  كنند، 
نگارنده اين است كه: در اجرای ابالغیه مورخ 13۸۸/6/2۸ هیأت محترم وزيران2 و حضور و نظارت 
مستمر دستگاه ها و عناصر نظارتی در معامالت دستگاه ها، به نحوی تدبیرشود تا انتخاب طرف قرارداد 

ازطريق ترک تشريفات، به حداقل ممکن برسد. 

به  الزام  عدم  موارد  در  تبانی  تحقق  مدل های  و  جهت گیری  آسیب ها،  تشریح 
برگزاری مناقصه:

تشريفات  رعايت  بدون  را  معامله  انجام  رأساً  قانون گذار  بیان شد، گاهی  پیش تر  همان گونه كه 
مناقصه تجويز كرده است.3 اين موارد عبارت اند از خريد اموال منحصربه فرد) انحصاری(4، اجاره به 
شرط تملیک با اجازه گرفتن اموال غیرمنقول، خريد اموال منقول و غیرمنقول و كاالها و خدماتی 
كه نرخ آن ها را مراجع صالحیت دار تعیین كرده اند، تعمیر تجهیزات و ماشین آالت ثابت و متحرک، 
خريد خدمات مشاوره، خدمات فرهنگی و هنری آموزشی و ورزشی، خريد قطعات يدكی، معامالت 
محرمانه و خريد سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضايی . هرچند مجوز قانون گذار توجیه پذير 
برای مثال در  تبديل شود،  تبانی  برای  به دستاويزی  اين مجوز در جای خود می تواند  لیکن  است، 
خريد يک ملک، گرچه محل استقرار آن ملک و تناسب آن با نیاز دستگاه مربوط از هر امر ديگری 
ندارد و خريد آن در  اين ملک اهمیت و ضرورت چندانی  مهم تر است، گاهی محل قرار گرفتن 

1- در مواردی كه انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گذار به تشخیص يک هیأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده ) 2۸ ( 
اين قانون میسر نباشد می توان معامله را به طريق ديگری انجام داد. در اين صورت هیأت ترک تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صالح دستگاه ترتیب 

انجام اين گونه معامالت را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد برای يک نوع كاال يا خدمت تعیین و اعالم خواهد نمود.
2- دستگاه های اجرايی در انعقاد قرارداد و انجام معامالت و واگذاری كارها و پروژه ها، تشريفات قانونی مناقصات را دقیقاً رعايت نموده و از انجام 

ترک تشريفات به استثنای موارد ضروری و براساس موازين قانونی خودداری نمايند. 
3- ماده 29 قانون برگزاری مناقصات 

4 - دستورالعمل تبصره 1 بند د ماده 10 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسالمی ايران مصوب 90/10/19 شورای اقتصاد ، براساس ماده ۵ كاالهای 
انحصاری را كاالهايی تلقی نموده كه سهم يک يا چند بنگاه عادی يا شركت تولیدكننده خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد 

كه قدرت تعیین قیمت يا مقدار را در بازار داشته يا ورود بنگاه های جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد. 
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هر مکانی نیاز دستگاه را برطرف می كند. در اين گونه موارد، راه برای تبانی باز است. يا در شرايط 
برگزاری  به  الزام  عدم  به  معتقد  تا  ندارد  وجود  فردی  منحصربه  كاالی  عمل  در  امروزی،  رقابتی 
مناقصه شويم، لیکن در عمل اين امکان وجود دارد كه دستگاه ها برخی كاالها را انحصاری تلقی 
كرده و بدون رعايت تشريفات يادشده به خريد آن ها اقدام كنند، يا در مثالی ديگر، خريد خدمات 
باشد، ولی، اگر  با رعايت تشريفات مناقصه  نیز می تواند  يا تعمیر تجهیزات و ماشین آالت  مشاوره 
دستگاه های اجرايی انجام معامالت را با رعايت تشريفات مناقصه ناممکن بدانند، از اين رهگذر راه 

را برای تبانی فراهم می كنند.  
مبحث دوم( آسیب ها، جهت گیری  و مدل های تحقق تبانی در مزایده:  

و  خاص  به طور  الزاماتی  و  احکام  مناقصه،  همانند  مزايده،  با  مرتبط  مقررات  و  قوانین  در    
تعیین  برای  مناقصه،  مقررات  مالک  وحدت  از  موارد  برخی  در  لیکن  است،  پیش بینی نشده  ويژه 
تکلیف مزايده نیز استفاده می شود. احکام مقرر در آيین نامه حاكم بر اموال دولتی، درحال حاضر 
مورداستفاده در فروش اموال دولتی می باشد، در فرايند مزايده كه عموماًً فروش اقالم و امالک و 
محصوالت است، به اعتبار اينکه بیشترين قیمت پیشنهادی مالک عمل خواهد بود مانور متقلبانه از 

سوی شركت كنندگان و كاركنان سیستم دولتی به شیوه های زير قابل تصور می باشد:
تا  معامله  مورد  مبلغ  نبردن  باال  بر  مبنی  مزایده  در  شرکت کنندگان  توافق   -۱  

معین: سقفی 
می گذارند  قرار  و  نموده  تبانی  باهم  دارند  مزايده  در  اشخاصی كه قصد شركت  فرض،  اين  در 
شدن  برنده  درصورت  فرض  اين  در  نبرند،1  باالتر  مشخص  سقف  تا  را  خود  پیشنهادی  مبالغ  كه 
هريک از ديگران كه در منافع حاصله شريک باشند، اين توافق چندجانبه می تواند يکی از مصاديق 
معیار كالسیک  قوانین و مقررات مربوط، ضابطه و  تبانی در  برای تشخیص  البته  قرار گیرد.  تبانی 
را  تبانی  می توان  معامله،  بر  حاكم  جهات  و  قرائن  مجموع  از  و  است  بیان نشده  مشخص شده ای  و 

تشخیص داد.)مهاجری، 1379( 
2- تبانی مأمور فروش با داوطلبان خرید اقالم مورد مزایده:

با توجه به فرايند مزايده، كه در معامالت جزئی، مأمور فروش با مراجعه به اشخاص حقیقی و 
حقوقی كه قصد خريد دارند و انجام تحقیق كـامل از بها و با رعايت صرفه دولت، معامله را انجام 
1ـ  ماده واحده ـ اشخاصی كه در معامالت يا مناقصه ها و مزايده های دولتی يا شركت ها و مؤسسات وابسته به دولت يا مأمور به خدمات عمومی يا 
شهرداری ها با يکديگر تبانی كنند و درنتیجه ضرری متوجه دولت يا شركت ها و مؤسسات مذكور بشود به حبس تأديیی از يک تا سه سال و جزای 

نقدی به میزان آنچه من غیر حق تحصیل كرده اند محکوم می شوند. 
هرگاه مستخدمین دولت يا شركت ها يا مؤسسات مزبور يا شهرداری ها و همچنین كسانی كه به نحوی از انحاء از طرف دولت يا شركت ها يا مؤسسات 
فوق در انجام معامله يا مناقصه يا مزايده دخالت داشته باشند و با علم يا اطالع از تبانی معامله را انجام دهند يا به نحوی در تبانی شركت يا معاونت كنند 
به حداكثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولت و شركت ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها محکوم خواهد شد و در كلیه موارد 

مذكور درصورتی كه عمل مطابق قانون مستوجب كیفر شديدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
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دهد و سند مربوط را با تعهد به اينکه معامله با بیش ترين بهای ممکن انجام شده است و با ذكر نام و 
نام خانوادگی و سمت و تاريخ امضاكننده تنظیم و ارائه می كند. 1 در اين بخش از مزايده كه مأمور 
فروش رعايت منافع بیت المال برايش مهم نباشد، يا با قبول مبلغی حاضر باشد اسناد را صوری تهیه 

نمايد در عمل فرض تبانی بین معامله كنندگان حالت شايع تبانی در معامله است. 
3-  تبانی خریداران با یکدیگر در حراج و ارائه قیمت های پایین:

از حیث مبلغ در زمره معامالت متوسط می باشد طبق فرايند،2  اقالم مورد مزايده كه  در فروش 
»حراج « می باشد كه اشخاص با ارائه قیمت بسیار پايین می توانند زمینه برنده شدن  شخصی را كه 
پیشنهاد وی مختصری از ديگران بیش تر است  را فراهم كنند. در اين خصوص، فرض تبانی كه برای 
كاركنان دولت متصور است، عدم اعالم دقیق مشخصات مورد معامله در آگهی مزايده برای برنده 
كردن شخص موردنظر است، به ويژه آن دسته از مشخصات موضوع معامله كه آگاهی از آنان ممکن 

است سبب ارائه پیشنهاد قیمت باال از سوی درخواست كنندگان شود. 
۴-  فقدان شفافیت الزم درباره مزایده اقالمی که در زمره معامالت عمده می باشند:

در معامالت عمده يکی از زمینه های وجود تبانی، فقدان احکام قانونی جامع و شفاف است، وجود 
و  مزايده  اجرای  شدن  سلیقه ای  سبب  عمل  در  باشد«  منطبق  مزايده  عمل  با  درصورتی كه   « عبارت 
درنتیجه احتمال وقوع تبانی می شود، برای مثال، ممکن است مسئوالن يک دستگاه دولتی معتقد باشند 
كه مشروط و مبهم بودن پیشنهادهای قیمت، جزء اموری نیست كه قابل انطباق با مزايده باشد و از اين 
رهگذر با پذيرش اين گونه پیشنهادها، زمینه را برای تبانی و اعمال سلیقه شخصی فراهم كنند وانگهی، 
پس از تصويب قانون برگزاری مناقصات كه موجب نسخ بخش مناقصات آيین نامه معامالت دولتی 
شده است، اختالف نظرهای جدی درمورد ضرورت يا عدم ضرورت انطباق احکام مزايده يا قانون تازه 

تصويب به  وجود آمده كه از اين امر نیز به جای خود می تواند محلی برای تحقق تبانی شود. 3
برخالف مناقصه، كه مداخله كاركنان دولت در انجام آن ها به طور مطلق ممنوع است، قانون گذار در 
برخی موارد اجازه حضور كاركنان دولت را در مزايده های دولتی صادر كرده است. ازجمله اين موارد 
ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی مصوب سال 13۸۵ و آيین نامه اجرايی آن است كه فروش 
خانه های يادشده را به كاركنان تجويز كرده است. بند الف ماده 63 قانون بودجه سال 1364 و بندهای 
الف و  ج و ک تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 و ماده 1 اليحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های 
دولتی و فروش اتومبیل های زائد مصوب قوانین بودجه سنواتی كه فروش اموال و امکانات دولتی به 
كاركنان درخواست كننده بازخريدی را تجويز كرده است، در چنین مواردی ازآنجاكه كاركنان دولت 

1- ماده 36 آيین نامه معامالت دولتی
2- ماده 37 آيین نامه معامالت دولتی
3- ماده 3۸ آيین نامه معامالت دولتی
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قدرت و نفوذ بیش تری نسبت به اشخاص عادی دارند و آنان، به ويژه وقتی معامله به همان دستگاه محل 
خدمت آن مربوط است، اطالعات جزئی و دقیق از موضوع معامله دارند، احتمال تبانی وجود دارد. 
۵- تبانی شرکت کنندگان خاص در مزایده های اقالم تخصصی با کارشناس قیمت گذار 

و ارزیاب:
برخی اقالم در دستگاه های اداری وجود دارد كه فروش آن ها نفعی برای همگان ندارد اشخاص 
با  هستند  انحصاری  مشتريان  لذا چون  رادارند،  آن ها  احسن  به  تبديل  و  بهره برداری  خاصی حرفه 
كارشناس مربوطه در مرحله قیمت گذاری تبانی و مبلغ را تا حد قابل توجهی پايین آورده و در مزايده 
هیچ گونه  امروزه  مزايده،  درباره  جامع  مقررات  وجود  عدم  به  توجه  با  می شوند.  برنده  و  شركت 
محدوديتی برای شركت افراد در مزايده وجود ندارد، برای مثال در مواردی كه »مبنای نصاب در 
فروش مبلغ ارزيابی كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط دستگاه اجرايی مربوطه انتخاب 
می شود، خواهد بود«1. درنتیجه، شخص كاردان يادشده كه در جريان دقیق كیفیت معامله می شود، 
عالوه بر اينکه می تواند شخصاً در مزايده شركت كند می تواند با تبانی با ديگران و اعالم دقیق اين 

مشخصات به آنان زمینه برنده شدن آن ها را فراهم كند.
دارای  کاالهای  باألخص  اشخاص  با  اسقاطی  کاالهای  به  مربوطه  کمیته  تبانی   -6

مشتری خاص:
برخی اقالم در دستگاه های دولتی دارای مشتريان محدود و حرفه ای هستند كه اعضای كمیته اسقاط 
در دستگاه دولتی ازطريق تبانی با آن ها جنس را به ويژه اقالم و كاالهای تخصصی را با داشتن عیب 
جزئی كه بعضاً هم قابل تعمیر است معیوب تشخیص و درنتیجه سود سرشاری متوجه خريدار می شود.

نتیجه گیری:
سوءاستفاده از اختیارات اداری و قانونی و بعضاً برداشت های غلط يا تفسیر شخصی و سلیقه ای از 
قوانین و مقررات ناظر بر معامالت دولتی آن هم باهدف تبانی و اعمال نفوذ در معامالت برای انتفاعات 
اقتصادی به طورمعمول وجود دارد، برخی كشورها كه در حوزه مبارزه با فساد رتبه مطلوبی دارند و 
سالمت اداری در آن ها بیشتر از كشورهای ديگر است، شیوه های مختلفی برای پیشگیری و مقابله 
با فساد در حوزه مناقصه و مزايده، تجربه كرده اند، لیکن در كشور ما، كماكان مصاديقی در حوزه 
روابط ناسالم و برخی چالش ها در موضوعات مرتبط با مناقصه ها و مزايده ها وجود دارد، كه عموماًً 
مرتبط با زمینه های دخالت دولت در تنظیم معامالت دولتی، وجود منابع رانت اطالعاتی برای افراد 
ذی نفع، نامناسب بودن ساختارها و چارچوب نهادی هدايت كننده مناقصات دولتی، نامتناسب بودن 
نظام قیمت گذاری در مناقصات و بعضاً تبانی در قیمت گذاری اقالم مزايده، كامل و به موقع انجام 

1- تبصره 2 ماده ۸0 قانون محاسبات عمومی
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نشدن ارزيابی كیفی، فنی و بازرگانی و مالی مناقصه گران، آشنا نبودن مناقصه گران نسبت به حقوق 
خود، افزايش حجم و مبلغ قرارداد حین انجام كار، كمبود جريان اطالع رسانی مستقل )مطبوعات( 
برگزاری معامالت، زمینه های  بر روند  نظارت  مناقصات، ضعف سازوكارهای  برگزاری  فرايند  در 
مربوط به اقتدار بوروكراتیک و ...از آسیب های عمده ايجاد فساد در حوزه مناقصه و مزايده می باشد.

در اين راستا استفاده از شیوه های الکترونیکی شفاف سازی فرايندها و به تعبیر ديگر بازنگری در 
فرايندها، توجه به آسیب های موجود )كه به برخی از آن ها اشاره گرديد( و متعاقب آن بازنگری در 
سیاست های تقنینی ناظر بر پیشگیری و مقابله با فساد و  استفاده از صاحب منصبان متخصص و متعهد 
در  آن ها  بومی سازی  و  قوی  و  هوشمند  سیستم های  طراحی  دستگاه ها،  معامالت  كمیسیون های  در 
دستگاه های اداری، استفاده از  فناوری و تجارب موفق كشورهايی كه در حوزه ارتقای سالمت نظام 
اداری دارای رتبه های برتر می باشند و بومی سازی آن ها با روش های انجام كار در سیستم اداری كشور 
ناظر بر معامالت دولتی، ارتقای سطح علمی و آگاهی كاركنان دولت و افراد جامعه در كنار تقويت 
و تجهیز رسانه های گروهی برای امکان اطالع رسانی دقیق و شفاف قوانین و مقررات، فرايند برگزاری 
معامالت دولتی و آشنايی با مفاسد مالی قابل ارتکاب در روند تأمین كاالها و خدمات دولتی، شفافیت 
 )24( ماده  »ب«  بند   )۵( در جزء  پیش بینی شده  از ظرفیت  استفاده  مورد عمل،  مقررات  و  قوانین  در 
قانون برگزاری مناقصات كه به كمیسیون مناقصه دستگاه های مناقصه گزار اين اختیار داده شده است 
تا درصورت تشخیص وقوع تبانی بین مناقصه گران نسبت به لغو مناقصه اقدام نمايند، تبیین روش های 
انجام كار براساس معیارهای دقیق علمی و اجرايی، تقويت سازوكارهای نظارتی مؤثر و كارآمد و 
كالن نگر، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، امکانات، اختیارات و مناصب دولتی برای تأمین منافع 
شخصی، جلوگیری از ُخرد كردن معامالت، تقويت دانش و تجربه تصمیم سازان و تصمیم گیران ازطريق 
برگزاری دوره و كارگاه های آموزشی متناسب، توجه خاص به نیازسنجی اولیه و ارائه اطالعات شفاف 
و صحیح در اسناد مناقصه برای پیشگیری از كلی گويی و برداشت های نادرست و درنتیجه برخورد با 
رانت اطالعاتی و برخورد قاطع با كارچاق كن ها و مفسدان  در تمام سطوح، اختصاص به هنگام اعتبار 
و امکانات، رفع دغدغه و نیازهای معیشتی كاركنان دولت، مداقه دقیق در قوانین و مقررات ناظر بر 
تشريفات معامالت و داشتن نشاط و روحیه مضاعف برای اجرای دقیق و صحیح آن ها، رسیدگی دقیق به 
شکايات شركت كنندگان در مناقصه و مزايده توسط هیأت رسیدگی به شکايات پیش بینی شده در قانون 
برگزاری مناقصات، بازنگری در برخی قوانین و مقررات ازجمله تبانی در معامالت دولتی مصوب 134۸ 
و قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتی مصوب سال 1337 و ساير قوانین و مقررات 
بازدارنده ناظر به فساد در معامالت دولتی و ساير عوامل مرتبط، به منزله نمونه ای از مؤلفه های تأثیرگذار 

بر پیشگیری و برخورد با فسادهای موجود در مناقصه و مزايده ها می باشد. 

آسیب شناسی فرایند مناقصه و مزایده  و شناسایی فسادهای آن
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تابستان 139۵
وضعیت ارزیابی اثربخشی سیاست ضد فساد جمهوری اسالمی 

ایران برمبنای شاخص های بین المللی
رضا فلسفی1 

مسعود صفری دنیاچالی2
امید سحرخیز3

سازمان هاي  تجربه   و  سابقه  هستند.  بحث برانگیز  همواره  فساد  پیشگیری  و  كنترل  سیاست هاي 
بین المللي براي بهبود عملکرد نهادهاي عمومي توانسته درس هاي ارزشمندي براي تدوين برنامه هاي 
مدون براي مبارزه با فساد در آشنايي با شاخص ها، استانداردها و كشورها به همراه بیاورد. از اين رو 
كنوانسیون هاي بین المللي معتبر در زمینه  سالمت اداري و فساد مي تواند ديد بهتري از وضعیت فساد و 
سالمت اداري در كشور هاي مختلف به ما نمايش دهد و براي مقايسه و ارزيابي وضعیت ايران با ساير 
نموديم  بااستفاده از روش توصیفی-  اين پژوهش تالش  اين، در  براساس  كشور ها مفید واقع شود. 
اسنادي و براساس مطالعه و بررسي آثار موجود مرتبط با موضوع تحقیق و رجوع به اسناد و مدارک 
مربوط به ارزيابی میزان اثربخشی سیاست  مقابله با فساد جمهوری اسالمی ايران بر مبنای چند شاخص 
معتبر بین المللي ازجمله شاخص درک فساد، حاكمیت قانون و آزادی اقتصادی مؤسسه فريزر و بنیاد 
هريتیج بپردازيم. نتیجه اين كاوش بیانگر آن است كه سیاست های ضد فساد در جمهوری اسالمی 
ايران باتوجه به رتبه و امتیازات محاسبه شده در مؤلفه ها و شاخص های معتبر بین المللی از اثربخشی 

الزم برخوردار نیست.
واژگان کلیدی: پیشگیری، فساد، درک فساد، حاکمیت قانون، آزادی اقتصادی

1- كارشناسی ارشد حقوق عمومی، گرايش مديريت نظارت و بازرسی، دانشگاه علوم قضايی و خدمات اداری تهران
 reza_falsafi@ymail.com

2- بازرس كل استان خراسان شمالی
3- معاون نظارت و بازرسی استان خراسان شمالی
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مقدمه
فساد،  از  اثربخش  پیشگیری  می گويند  جامعه شناسان  فساد،  از  پیشگیری  اثربخشی  درباره 
و  عقايد  هنجارها،  ارزش  ها،  اگر  كه  به گونه  ای   است؛  ارتباط  در  عقیدتی  و  فرهنگی  ريشه  های  با 
باورهای حاكم بر افراد اجتماع متکی بر ارزش  های مادی  گرايانه، فردگرايانه و مصرف گرايانه باشد 
و ساختارهای اجتماعی از انسجام و كاركردهای الزم برخوردار نباشند، ناكارآمدی و ضعف نظام 
فرهنگی و اجتماعی را به دنبال داشته و پیامد آن، شکل  گیری فساد در همه سطوح و اليه  های اجتماع 
خواهد بود)Abueva, 1970: 206) . آن ها همچنین معتقدند جايي كه احساس ظلم، اجحاف و 
نابرابري، تبعیض، قانون گريزي و رويه هاي مذمومي از اين قبیل در میان آحاد مردم رواج پیدا كند، 
آن جامعه يا كشور روي توسعه را به خود نخواهد ديد و نظام حاكم بر آن با بحران مقبولیت مواجه 

خواهد شد. در چنین وضعیتي مردم رغبتي به همکاري با دولت ها نخواهند داشت )همان: 20۸(.
می دهد  كاهش  جامعه  در  را  فساد  با  مقابله  اثربخشی  آنچه  كه  باورند  اين  بر  عده ای  مقابل  در 
حاكمیت  طويل  و  عريض  دستگاه  بلکه  نیستند  كشور  يک  مردم  می شود،  آن  گسترش  موجد  و 
سیاسی و ساختار اقتصادی و اجتماعی مسلط بر يک كشور است (Pope, 2000: 37). اما به نظر 
میان رژيم  های  بايد  مفاسد در يک كشور  از  پیشگیرانه  اثربخشی سیاست های  تعیین  برای  می رسد 
و  غیردموكراتیک  درحکومت های  زيرا  شد  قائل  تفاوت  مذهبی  و  غیردموكراتیک  دموكراتیک، 
تمامیت خواه، با عنصر قانون تالش می كنند مردم را مطیع خود سازند و همه صداها را خاموش كنند. 
عنصر ايدئولوژی، در رژيم های ايدئولوژيک قدرت بیشتری دارد و به همین ترتیب، عنصر قانون در 
حکومت های مذهبی باز هم قوی تر عمل می كند )Abueva, 1970: 207(. درواقع در اين نوع 

رژيم ها، اجرای قانون  به منزله اجرای قوانین خدا بوده و بر همه الزم االجرا است.
در رژيم های دموكراتیک، نظام های نظارت و كنترلی عديده ای برای مبارزه با فساد وجود دارند؛ 
نیز  افراد  بهترين  و  ترين  پاک  نباشد،  كنترل  و  نظارت  اگر  است كه  اين  بر  فرض  اين جوامع،  در 
می توانند به سوی فساد كشیده شوند )همان(. به عبارتی، نظارت و كنترل مردم بر دولت و حکومت، 
شاه كلید نظام نظارت و كنترل فساد در اين جوامع است. اما در رژيم های ايدئولوژيک تمركز قدرت 
در دست حاكمیت بوده و كنترل و نظارت مردمی بر عملکرد دولت و حاكمیت میسر نیست )همان: 20۸(. 
با توجه به مطالب پیش گفته آنچه از بررسی سیاست های ضد فساد در جمهوری اسالمی ايران با توجه به 
ساختار حاكمیتی ِمذهبی از نوع اسالمی و دمکراسی از نوع ِمردم ساالری به دست می دهد1، به نظر 
نظارت  و  كنترل  سیاست های  هم  ايران،  اسالمی  در جمهوری  فساد  ضد  سیاست های  كه  می رسد 

1- اصل )1( قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران: حکومت ايران جمهوری اسالمی است كه ملت ايران، براساس اعتقاد ديرينه اش به حکومت حق و 
عدل قرآن، در پی انقالب اسالمی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آيت اهلل العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و يازدهم فروردين ماه 
يک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی االول سال يک هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اكثريت %9۸/2 

كلیه كسانی كه حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد.
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مردمی1 و هم نظارت و كنترل های حاكمیتی2 از جانب اركان حکومتی را دارا است و حاكی از آن 
است كه سیاست های اتخاذ شده به درستی صورت پذيرفته و علی القاعده بايد مؤثر واقع شود.

اما بايد برای اثبات اين ادعا به اين پرسش كه »وضعیت سیاست های ضد فساد جمهوری اسالمی 
ايران بر مبنای شاخص های معتبر بین المللی چگونه است؟« به منزله يکی از ابزارهای مهم و معتبر در 
ارزيابی میزان اثربخش بودن سیاست های ضد فساد و همچنین به منزله پرسش محوری و اصلی اين 
پژوهش پاسخ داده شود تا مشخص شود سیاست های كنترل و نظارت مردمی و حاكمیتی اتخاذ شده 
در كشور به چه میزانی اثربخش بوده است. بر اساس اين، ما پس از تبیین مبانی نظری پژوهش )گفتار 
اول( بر ای درک مطلوب تِر مخاطباِن اين كاوش به ارزيابی سیاست های ضد فساد جمهوری اسالمی 
ايران برمبنای شا خص های بین المللی )گفتار دوم( همچون شاخص درک فساد، حاكمیت قانون و 

آزادی اقتصادی مؤسسه فريزر و بنیاد هريتیج خواهیم پرداخت.3
گفتار اول: مبانی نظری

نظر  بحث است. بدون در  هر بحثی، مستلزم شناخت مفاهیم، مشخصات و قلمرو آن  به  ورود 
گرفتن چنین امری، احتمال سرگردانی در قلمرو بحث وجود دارد. برخی از مفاهیم نیاز به تعريف 
به طور جداگانه  بايد  بنابراين يک واژه علمی  بفهمند؛  را  تا ذهن ها همگی يک مطلب  دقیق دارند 
نه آنکه آن  به درک متقابل كمک كند و  باشد كه  به گونه ای  بايد  اين تعاريف  اما  تعريف شود. 
انديشمندان و  بايد پیش از استفاده، برای همه نوع از  را دشوار سازد. به همین علت مفاهیم علمی 

خوانندگان قابل درک باشند. 
با شناخت نظريه های مطرح  در اين گفتار به چارچوب های نظری پژوهش خواهیم پرداخت تا 
در اين زمینه و بهره برداری از آن ها بتوانیم مسیر تحقیق را به طور دقیق و صحیح تری هدايت نمايیم.

برای روشنگری و  برمبنای نظريه هاي صاحب نظران و دانش و تجربه محققان  ما  اين،  بر اساس 
هويت مفاهیم نظری تحقیق، مفاهیم اصلی و بنیادی پژوهش را مشخص می كنیم و با بهره گیری از 
آثار و نوشته های انديشمندان و نويسندگان مختلف و با استناد و رعايت نظمی معقول به توصیف و 

تشريح مفاهیم نظری خواهیم پرداخت.
بند اول: تعریف و مفهوم »اثر بخشی«۴

در فرهنگ معین مؤثر بودن، كارگر، اثر و نشان به جا گذارنده بودن در معنای اثربخشی به كار 
رفته است )معین، همان: ۵6(. واژه اثربخشی يکی از كلید واژه هايی است كه در علم مديريت به آن 
1- به منزله نمونه رجوع كنید به اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی، اصل ۸ قانون اساسی، ماده ۸ قانون آمران به معروف و ناهیان 

از منکر )مصوب 1394/01/23 مجلس شورای اسالمی(.
2- به منزله نمونه رجوع كنید به قانون تشکیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1360/07/19 با اصالحات و الحاقات بعدی و قانون ديوان محاسبات 

كشور مصوب 1361/11/11. 

3 - در اينجا اشاره به اين نکته نیز مهم است كه مؤسسات يادشده، مؤسساتی غربی هستند و در بسیاری مواقع، رويکردهای سیاسی می تواند بر روش 

كار و به دنبال آن در نوع نتايج به دست آمده و اعالمی ازسوی آن ها تأثیر بگذارد. بنابراين يکی از ويژگی های نوشته حاضر، آشناسازی خوانندگان با 

مؤلفه هايی است كه ازسوی اين مؤسسات به منزله مبنای ارزيابی موقعیت مدنظر قرار می گیرد.
4- Effectiveness 

وضعیت ارزیابی اثربخشی سیاست ضد فساد جمهوری اسالمی ایران



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال هشتم، شماره بیست و هشتم/ تابستان 139۵ 68

پرداخته شده است و در اين پژوهش مقصود ما از طرح آن همان كاربرد مديريتی است. اما به دلیل 
كثرت تركیبات و شاخه های اين واژه در علوم مديريت و خروج موضوعی و غیرمرتبط بودن آن ها، 
ما برای جلوگیری از سردرگمی ذهن مخاطب و اطاله كالم به يکی از بايسته ترين تعاريف مرتبط با 

موضوع تحقیق خواهیم پرداخت.
منظور از اثربخشي درواقع بررسي میزان مؤثربودن اقدامات انجام شده براي دستیابی به اهداف از پیش 

تعیین شده است. به عبارتي ساده تر در يک فرايند اثربخش، میزان تحقق اهداف اندازه گیري مي شود.
 به طور كلی اثربخشي هنگامی حاصل خواهد شد كه اول، نیازها به روشنی تشخیص داده شود؛ 
دوم، برنامه مناسبي براي برطرف ساختن نیازها طراحي شود؛ سوم، برنامه طراحي شده به درستي اجرا 
شود، و چهارم، ارزيابي مناسبي از فرايند های دستیابي به اهداف انجام شود )رضائیان، 139۵: 22۵(.

به اين ترتیب اثربخشی نشان می دهد كه تالش های انجام شده تا چه میزان موجب كسب نتايج 
مورد نظر شده است. بر اساس اين، در اين پژوهش قصد داريم بررسی نمايیم وضعیت ايران در امر 
پیشگیری از فساد و مقابله با آن برمبنای شاخص های بین المللی تا چه میزان ما را به اهدافمان در اين 

حوزه رسانیده است.
بند دوم: تعریف و مفهوم »فساد«۱

فساد در لغت به معنای »تباهی، ويرانی، نابودی، فتنه، آشوب، كینه، دشمنی، ستم و پوسیدگی« است 
)عمید، 1369: ماده فساد(. همچنین راغب اصفهانی در كتاب مفردات گفته است: »فساد خارج شدن 
از حالت اعتد ال است، كم باشد يا زياد و نقطه مقابل آن »صالح« است )راغب اصفهانی، 1404: 379(. 
فساد طبق تعريفی كه در فرهنگ معروف »وبستر«2 آمده عبارت است از »پاداشی نامشروع كه 
به   .)134  :13۸7 )سرداری،  است«  شده  داده  تخصیص  وظیفه  از  تخلف  به  فرد  كردن  وادار  برای 
بتواند  او  كه  به شکلی  سوم  برای شخص  يا خدمتی  چیز  پنهانی جهت كسب  عملی  فساد  تعبیری 
اعمالی انجام دهد كه منافعی برای خودش يا شخص سوم يا هر دو داشته باشد و عامل فساد در آن 

.)Senior, 2006: 69( دست داشته باشد
 تعريفی ديگر از فساد آن است كه مقامات دولتی اعمالی را انجام دهند كه مجاز به انجام آن 
نیستند يا با اهداف مالی يا خصوصی كارهايی را كه مسئول انجام آن هستند، تسريع نمايند )ممیش 
اوقلو و دورگان، 1390: ۵(. به طور كلی می توان گفت فساد مفهومی سهل ممتنع است؛ به گونه ای كه 
از ديدگاه برخی از نويسندگان پیچیدگی مفهوم فساد را از تعدد قربانیان اين پديده به خوبی می توان 
معنی  به  فساد  ديگر  تعريفی  بنابر   .)Akindele and Adeyemi, 2011: 198( درک كرد
منافع خصوصی است )Morris, 1991: 18(. سازمان  برای  از قدرت عمومی  استفاده غیرمجاز 
1- Corruption
2- Webster
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شفافیت بین الملل به اختصار فساد را »سوء استفاده از قدرت اعطاشده براي انتفاع شخصي« تعريف 
   .)Stapenhurst and Langseth, 1997: 10(كرده است

مي شود.  مشاهده  متمايز  دسته بندي  نوع  سه  فساد  از  ارائه شده  تعاريف  غالب  در  به طور كلی 
اين تعاريف تمركز بر ادارات عمومي، تمركز بر بازار و تمركز بر منافع عمومي را مدنظر قرار 
فساد در نظام اداري، كم و بیش گريبان گیر همه كشورها   .)Collier, 1999: 97( دهند  مي 
نیست  كشورهاي جهان سوم   به  مشکل فساد در همه جا وجود دارد و فقط مربوط  است و 

.)Ghazanafar and Karen, 2000: 351(
 به طور كلی، فساد به فرهنگ كشورها ارتباط ندارد و كشوری با شرايط فرهنگی باال نیز می تواند 
نظر اكثريت است،  درگیر فساد شود )Lee, 2013: 2۸7(. معیاری كه در تعريف عام فساد مورد 
مفهوم قدرت و سوء استفاده از آن است. بسیاری از ساختارهايی كه در دنیای غرب برای مبارزه با فساد 
  )SergioDíazشکل گرفته، برای اين منظور است كه زمامداران از قدرت خود سوء استفاده نکنند
)and Jorge Pérez, 2013: 114. فارغ از اين تعابیر، با تمركز بر واژه فساد می توان به كارگیری 
طیف وسیع و متنوعی از معیارها از قبیل نقض هنجارهای فرهنگی، سلب اعتماد عمومی، سوءاستفاده 
فسادآور،  و ساختارهای  دموكراسی  اصول  با  مخالفت  قانون گريزی،  اداری،  منصب  و  موقعیت  از 

سوءاستفاده از قدرت، منابع مالی و... را در تعاريف فساد مشاهده كرد.
در يک جمع بندی كلی، نگاهی به تعاريف و مفهوم پردازی های ياد شده نشان می دهد كه فساد 
مفهومی چند وجهی و متغیر دارد. درواقع می توان گفت كه فساد مفهومی پیچیده است. به طوری كه 
برخی معتقدند كه اين پیچیدگی در مفهوم فساد مانع از آن می شود كه بتوان به همه عوامل مؤثر بر 
بروز آن پی  برد )Heidenheimer and Johnston, 2011: 45(. سخن كوتاه اينکه دستیابی 
به تعريف و مفهوم سازی واحدی از فساد بسیار مشکل است و اين بدين معنا است كه فساد همیشه 
اهداف، هنجار ها و ارزش های  با ماهیت،  متناسب  اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی  پس زمینه 
ملت ها دارد )Johnson and Sharma, 2004: 19-21(. به هر حال بايد توجه داشت، بسته به 
اينکه فساد را در كدام شاخه از علم حقوق يا علم سیاست يا ساير علوم تعريف می كنیم، تعاريف 

مختلفی از آن به دست می آيد.
 بنابراين فساد در يک معنای تقريباًً جامع و مانع، هرگونه سوءاستفاده از قدرت و اختیارات قانونی 
منافع  تلقی می شود كه ممکن است در جهت  از اصول قدرت  ناشايست و خارج  استفاده  و حتی 

شخصی باشد يا نباشد و در همه عرصه ها از جمله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... مطرح است.
گفتار دوم: وضعیت ارزیابی اثربخشی سیاست ضد فساد جمهوری اسالمی ایران بر 

مبنای شاخص های بین المللی
سازمان هاي  تجربه   و  سابقه  هستند.  بحث برانگیز  همیشه  فساد  پیشگیری  و  كنترل  سیاست هاي 
بین المللي براي بهبود عملکرد نهادهاي عمومي توانسته درس هاي ارزشمندي براي تدوين برنامه هاي 
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مدون براي مبارزه با فساد در آشنايي با شاخص ها، استانداردها و كشورها به همراه بیاورد. از اين رو 
كنوانسیون هاي بین المللي معتبر در زمینه  سالمت اداري و فساد مي تواند ديد بهتري از وضعیت فساد 
وضعیت  ارزيابي  و  مقايسه  براي  و  دهد  نمايش  ما  به  را  مختلف  كشور هاي  در  اداري  سالمت  و 
میزان  وضعیت  بررسی  به  ادامه  در  شود.  واقع  مفید  كشور ها  ساير  با  ايران  فساد  ضد  سیاست های 
اثربخشی سیاست های ضد فساد ايران در شاخص های بین المللي پیش گفته درباره سالمت اداري و 

پیشگیری از فساد كه از اهمیت ويژه ای برخوردار است می پردازيم.
بند اول: شاخص درک فساد۱

اين شاخص توسط سازمان شفافیت بین الملل2 در سال )199۵( برای ارزيابي ساالنه  سطح فساد در 
 .)De Maria, 2008: 185( كشور ها براساس ارزيابي و نظرسنجي كارشناسان طراحي شده است
شاخص درک فساد بر روي فساد در بخش عمومي )شامل دولت( متمركز شده است و فساد را سوء استفاده 
 .)Melgar, 2010: 120( بخش عمومي و دستگاه هاي دولتي از منافع افراد جامعه تعريف مي نمايد
آمارگیري هايي كه براي تهیه اين شاخص انجام مي گیرد سؤاالتي را در رابطه با سوء استفاده قدرت 
دستگاه هاي دولتي و عمومي از منافع خصوصي مردم مورد پرسش قرار مي دهد كه اين سؤاالت 
به طور مثال، در رابطه با رشوه گیري توسط دستگاه هاي دولتي است و نظرسنجي ها همه موارد فساد 
مي شود  شامل  را  و...  بزرگ  كوچک،  قانونی،  قضايی،  اداری،  فساد  سیاسي،  فساد  مديريتی، 

)همان: 121(.
اين شاخص به نمره دهي كشورها بین )0( تا )10( مي پردازد. به گونه اي كه كشوري با كمترين 
 ,De Maria(مي كند آن خود  از  را   )0( نمره  فساد  میزان  بیشترين  با  و كشوري   )10( نمره   فساد 
منبع اطالعاتی مستقل سرچشمه مي گیرد  از دوازده  منبع اطالعاتی كه  همان: 1۸7(. تعداد چهارده 
براي تهیه اين شاخص استفاده شده است )De Maria, William, 2008: 785( كه اين دوازده 
نام  به  منابع اطالعاتی توسط يک كمیته  اعتبار  انتخاب و  منبع در جدول )1( آمده است. همچنین 
استفاده شده  اطالعات  زمانی  دوره  مي شود كه  تعیین  بین المللي«3  شفافیت  راهبري شاخص  »كمیته 
برای محاسبه شاخص، معموالًً دو سال است و هر كشوري كه در بیش از سه منبع بررسي شده باشد، 

در اين شاخص قرار مي گیرد )همان: 7۸7(.
قابل توجهي را در  اقدامات  بايد  پايین شاخص دسته بندي مي شوند،  كشور هايي كه در سطوح 
مقابله با فساد اتخاذ كنند و كشور هايي كه در باالي شاخص قرار مي گیرند بايد از عدم صادر كردن 
1- Corruption Perception Index (CPI)

ايران. تهران: كمیسیون رقابت، خصوصي سازي و  اداري در  ا. )1394(. گزارش وضعیت فساد و سالمت  ا.م.، جعفريانی،  همچنین نک؛ راهداری، 
سالمت اداري، صص 13-۵.

2- Transparency International (TI)
سازمان شفافیت بین الملل يک سازمان غیر دولتی است كه در سال )1993( تأسیس شد و دفتر اصلی آن در برلین، آلمان قرار دارد. هدف اين سازمان 
كه در حدود 100 كشور نمايندگی دارد تالش برای مبارزه با فساد و افزايش آگاهی در مورد آن است. اين سازمان به طور سالیانه اقدام به انتشار 

شاخص ادراک فساد می كند. 
3- Transparency Internationl Index Steering Committee
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فساد به كشورهاي كمتر توسعه يافته اطمینان حاصل كنند )همان(. امتیاز پايین در شاخص نشانه اي 
از رشوه، عدم حاكمیت قانون، عدم پاسخ به نیاز و خواسته  شهروندان و عدم حفظ منافع آنان است.

)Melgar, Ibid: 123(
 وضعیت ايران در اين شاخص از سال )2012( تا )201۵( در جدول )2( آمده است. وضعیت ايران 
در شاخص ادراک فساد در جدول )2( نشان می دهد كه در سال )201۵( با كسب رتبه 130 صعود 
داشته است. اما به طور كلی به نظر می رسد نوسانات امتیازی چندان چشم گیر نیست. در مجموع با توجه به 
سیاست های ضد فساد در جمهوری اسالمی ايران به خصوص قوانین باالدستی بايد گفت در اين زمینه 

نتايج خوبی حاصل نشده است و تا دسترسی به اهداف كالن ِ كشور فاصله زيادی وجود دارد. 
جدول )۱(۱: منابع اطالعاتی ِتعیین شاخص ادراک فساد در سازمان شفافیت بین الملل

1- Melgar, N, Máximo R, & Tom W. S. The perception of corruption. p. 128-29.
همچنین نک؛ عطائی، ا. )13۸7(. گزارش نقدی بر شاخص های سنجش فساد )شاخص ادراک فساد )CPI(. تهران: مركز پژوهش های مجلس شورای 

اسالمی، صص9-13.
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ادامه جدول )۱(: منابع اطالعاتی ِتعیین شاخص ادراک فساد در سازمان شفافیت بین الملل.
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جدول )2(۱: وضعیت سالمت ایران در شاخص ادراک فساد از سال )20۱2( تا )20۱۵( سازمان 
شفافیت بین الملل

 سال رتبه امتیاز 
 2012 175از  133 100از  28
 2013 175از  144 100از  25
 2014 175از  136 100از  27
 2015 167از  130 100از  27

بند دوم: شاخص حاکمیت قانون2
حاكمیت قانون مفهومي بسیار مهم است كه به عقیده برخی، تعريف دقیق و روشني از آن ارائه 
نشده اما برداشت هاي بسیاري از آن شده است )مركز مالمیری، 13۸۵: 19(. حاكمیت قانون يکي از 
اصول مهم سیاسي و حقوقي است كه بشر از ديرباز در پي تحقق آن بوده است. گاهي از اين اصل 
برابر قانون تعبیر شده و گاهي از آن به حکومت قانون در مقايسه  برابري و مساوات در  به مفهوم 
با حکومت هاي ديکتاتوري، مطلقه و پادشاهي استفاده شده است؛ گاهي نیز آن را به ويژگي هاي 

عمومیت داشتن، استمرار و صريح و شفاف بودن قوانین توصیف نموده اند )همان: 22(. 
تصمیم گیري هاي  در  قدرت  از  مستبدانه  و  استفاده خود سرانه  اصل صاحب نظران  اين  مطابق 
و  حافظان  به منزله  سیاستمداران  و  حاكمان  كه  باورند  اين  بر  و  می دانند  مردود  را  حکومتي 
مشروعیت  میزان  به طوری كه  قانونند؛  مشمول  نیز  خود  و  مي شوند  محسوب  قانون  خادمان 
بستگي  خردمندانه  و  فرا شخصي  قانوني،  معیارهاي  به  آنان  وفاداري  میزان  به  آن ها  حکومت 
داردScalia, 1989: 1175-88; Rigobon and Rodrik, 2005: 535( (. به هر حال 
حاكمیت قانون دارای يک معنای عام و يک معنای خاص است. در معنای عام، يعنی وجود نظم 
در كشور)Przeworski and Maravall, 2003: 12(. به عبارت ديگر، وقتی افراد جامعه 
قانون  كه  است  آن  معنای  به  نمايند،  رفتار  مشترک  هنجارهای  رعايت  با  و  مشابه  گونه ای  به 
حاكم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی كه مجلس و مقامات 
صالح كشور به نحوه درست و در راستای اجرای آن هدف قانون وضع كرده اند. )همان: 12( 

درباره  دولت ها  و سالمت  توسعه  در  آن  تأثیر  و  قانون  حاكمیت  جايگاه  و  اهمیت  با توجه به 
منتشر  جهاني3  عدالت  پروژه  توسط  قانون  حاكمیت  شاخص  عنوان  با  شاخصی  فساد،  نبود 
 99 با   )2014( سال  در  و  97 كشور  با   )2013( و   )2012( سال هاي  براي  اين شاخص  مي شود. 
شاخص  اين   ،)201۵( سال  در   .)Agrast, et al., 2015: 18(4 است  شده  محاسبه  كشور 
اين كشور ها مشخص  قانون در  میزان حاكمیت  تا  ارزيابي كرده  102 كشور  را در  فساد  درک 
1- Report Corruption Perception Index. (2015). Retrieved from: http://www.transparency.org/cpi2015#re-
sults-table 
1- The Rule of Law Index
3- World Justice Project
4- Retrieved from: http://works.bepress.com/alejandro_ponce/9/
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و مسائل حاكمیتي براي استفاده در برنامه ريزي توسعه اندازه گیري شوند. اين شاخص از 1000 
قانون و ساير  اولیه،  به 2۵00 كارشناس در مورد فساد، آزادي هاي  نفر در هر كشور و نزديک 
مسائل حاكمیتي مي پرسد. براي محاسبه  اين شاخص از هشت عامل )نشانگر( اصلي و 47 متغیر 

فرعي استفاده شده است. 
هشت عامل اصلي عبارت اند از: 

1( محدوديت بر قدرت هاي دولت1، 2( نبود فساد2، 3( دولت باز3، 4( حقوق اساسي4، ۵( نظم 
و امنیت۵، 6(  اجراي قانون6، 7( عدالت مدني7، و ۸( عدالت قضايي۸. ايران از اين شاخص در سال 
)2012( تا )2013( امتیاز 37 و در سال )2014( امتیاز 44 را كسب كرده است9 . با توجه به وضعیت 
در  ايران  عملکرد   بهترين  است  آمده   )4( جدول  در  كه   )201۵( سال  در  شاخص  اين  در  ايران 
نشانگر های اجراي قانون، عدالت مدني و عدالت قضايي و در حقوق  اساسي، دولت باز و محدوديت 

بر قدرت هاي دولت ضعیف بوده است10. 
جدول )3(۱۱: وضعیت سالمت ایران در هشت نشانگر حاکمیت قانون )20۱۵(.

 

رتبه 
رتبه  نام فاکتور امتیاز جهانی

 نام فاکتور امتیاز جهانی

 هايقدرت بر محدوديت 37/0 94 نظم و امنیت 62/0 80
 دولت

 نبود فساد 42/0 64 اجراي قانون 54/0 35
 دولت باز 35/0 99 عدالت مدنی 56/0 40
 حقوق اساسی 22/0 102 عدالت قضايی 39/0 60

1- Constraints on government powers
2- Absence of corruption
3- Open government

»دولت باز« يک دكترين حکمرانی است كه بیان می دارد، شهروندان حق دسترسی به مدارک و رويه های دولتی را دارند تا بتوانند بر بخش عمومی 
نظارت داشته باشند. به طور كلی اين دكترين بر مقابله با استدالل های ديگر دولت برای مشروعیت بخشی به محرمانگی فزاينده عملکرد دولت استوار است. 

برای مطالعه بیشتر در اين زمینه نک؛
Veljković, N., Sanja B. D., and Leonid S. (2014). “Benchmarking open government: An open data perspec-
tive.” Government Information Quarterly. 31(2), 279.
4- Fundamental rights
5- Order and security 
6- Regulatory enforcement
7- Civil justice
8- Criminal justice
9- The WJP Rule of Law Index 2015 report. Retrieved from: http://worldjusticeproject.org/search/node/
iran2015
همان -10
همان -11
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بند سوم: شاخص آزادي اقتصادي۱
آزادی اقتصادی يا حق آزادی اقتصادی نشان دهنده قابلیت اعضای يک جامعه برای انجام كنش های 
 .)Gwartney, et al., 2014: 17( اقتصادی و يکي از ابعاد نبود فساد در نظام اداري كشور است
خود  كار  نیروي  و  دارايي  كنترل  در  انساني  هر  اساسي  حق  را  اقتصادي  آزادي  برخی 
كه  زماني  تا  دارند  اجازه  افراد  اقتصادي،  ازنظر  آزاد  جامعه   يک  در  به طوری كه  می دانند؛ 
سرمايه گذاري  و  تولید، مصرف  كار،  مي خواهند  كه  هر شکلي  به  می كنند،  رعايت  را  قانون 
ازنظر  آزاد  جامعه   يک  در  درواقع   .)De Haan and Sturm, 2000: 219(كنند
چرخش  آزادانه  به صورت  محصوالت  و  سرمايه  كار،  نیروي  مي دهد  اجازه  دولت  اقتصادي، 
پیدا كنند. با توجه به اهمیت و جايگاه آزادی اقتصادی در كشورها اين عامل تبديل به يک شاخص 
با عنوان شاخص آزادي اقتصادي شده است كه يکی از مهم ترين شاخص های اندازه گیری سالمت 

و میزان فساد دركشور ها است.
اين شاخص توسط مؤسسه فريزر2 و بنیاد هريتج3 هر ساله به طور جداگانه منتشر مي شود و نقش مهمی 
در تشخیص فساد و نبود آن در دولت ها دارد. مؤسسه فريزر كه در ونکور كانادا قرار دارد، يک سازمان 
سیاست عمومی است كه تمركز آن بر نقش بازار های رقابتی در تأمین مناسبات اقتصادی و اجتماعی مردم 
كانادا است. اين مؤسسه شاخص آزادی اقتصادی جهان4 را برای اندازه گیری سازگاری نهاد ها و سیاست های 

كشورها با آزادی اقتصادی بخش خصوصی طراحی كرده است )احمديان و شهبازی غیاثی، 1390: 11(. 
بنیاد هريتیج يک مؤسسه تحقیقاتی آموزشی است كه از سال )1973( در واشنگتن تأسیس شده 
است و از سال )199۵( با همکاری روزنامه وال  استريت، سالیانه به محاسبه شاخص آزادی اقتصادی 
كشور ها و رتبه بندی آن ها می پردازد و با گذر زمان به تکمیل و تجديد نظر در اين شاخص اقدام 
می كند )همان و Terry and Anthony, 2016: vii(. به منزله نمونه اين مؤسسه در ويرايش سال 
)2007( تغییراتی را در روش رتبه بندی خود ايجاد كرده است. به طوری كه در روش پیشین امتیاز هر 
شاخص فرعی در فاصله 1 تا ۵ تعیین می شد و نیز كسب امتیاز بیشتر به معنی آزادی اقتصادی كمتر 
بود ولی در روش جديد امتیاز هر شاخص فرعی در فاصله %100-0 تعیین می شود و كسب امتیاز 

بیشتر به معنی آزادی بیشتر است )احمديان و شهبازی غیاثی، همان: 11(.
هريک از اين مؤسسات برای محاسبه آزادی اقتصادی در جهان و كشور ها دارای مجموعه ای 
شاخص های فرعی و مؤلفه های تشکیل دهنده است كه شباهت های بسیاری دارند، اما در دسته بندی 
و تركیب مؤلفه ها اندكی تفاوت مشاهده می شود كه در جدول های )۵( و )6(۵ نشان داده شده است. 
براساس آخرين رتبه بندي انجام شده توسط مؤسسه فريزر در سال )2013( و بنیاد هريتیج در سال 
)2016( كشورهای هنگ كنگ، سنگاپور، نیوزيلند، استرالیا، دانمارک و سوئیس با كمی نوسان در 
1- Economic Freedom Index (EFI)
2- Fraser Institute
3- Heritage Foundation
4- Economic Freedom of The World (EFW)
5- Terry, M., Anthony B. K. (2016). “Report Index of Economic Freedom”. pp. 22-24.
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رتبه ها و امتیازات كسب شده در صدر اقتصادهاي آزاد و رها از فساد طبقه بندي شده اند1.
جدول )۴(2: شاخص ها و مؤلفه های مؤسسه فریزر در محاسبه سالمت کشور ها در شاخص آزادی 

اقتصادی جهان  

 Indexs and Components هاها و مؤلفهشاخص
 اندازه دولت

 مخارج مصرفی دولت .1
 (GDP)درصدی ازها های انتقالی و یارانه. پرداخت2
کل به گذاری دولت نسبت. مالکیت دولتی و سرمایه3

 سرمایه گذاری
 نرخ مالیات بر بیشترین. 4

 الف( درآمد
 ب( مزد و حقوق

Size of Government 
1. Government consumption 
2. Transfers and subsidies 
3. Government enterprises and investment   
 
4. Top marginal tax rate 
(i) income  
(ii) payroll               

 آزادی تجارت بین المللی
 هاتعرفه. 1

)درصدی از بخش  الف( درآمد حاصل از مالیات تجاری
 تجارت(

 های تعرفهب( متوسط نرخ
 های تعرفهج( انحراف معیار نرخ

 . موانع قانونی تجارت2
 ایالف( موانع غیرتعرفه

 های صادرات و وارداتب( هزینه
 ارز بازار سیاه  نرخ . 3
 اندازه مورد انتظاربه اندازه بخش تجاری نسبت. 4

 گذاری و مالکیت خارجیهای سرمایهالف( محدودیت
 های سرمایهب( کنترل
 المللیهای بازار سرمایه بینج( کنترل

Freedom to Trade Internationally 
1. Tariffs 
(i) Revenue from trade taxes (% of trade 

sector) 
(ii) Mean tariff rate 
(iii) Standard deviation of tariff rates 
2. Regulatory trade barriers 
(i) Non-tariff trade barriers 
(ii) Compliance costs of importing and 

exporting 
3. Black-market exchange rates 
4. Controls of the movement of capital and 

people 
(i) Foreign ownership / investment 

restrictions 
(ii) Capital controls 
(iii) Freedom of foreigners to visit 

 ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت
 . استقالل قضایی1
 . عدالت قضایی2
 . حمایت از حقوق مالکیت3
 های نظامی در اجرای قانون. دخالت نهاد4
 ذاریگتم قانونسسی سالمت. 5
 ها. اجرای قانونی قرارداد6
 های قانونی فروش دارایی حقیقی. محدودیت7

Legal System and Property Rights 
1. Judicial independence 
2. Impartial courts 
3. Protection of property rights 
4. Military interference in rule of law and 

politics 
5. Integrity of the legal system 
6. Legal enforcement of contracts 
7. Regulatory costs of the sale of real 

property 

 پول سالمبه دسترسی
 . رشد پول1
 . انحراف معیار تورم2
 های اخیر. تورم سال3
 . آزادی داشتن حساب بانکی خارجی4

Sound Money 
1. Money growth 
2. Standard deviation of inflation 
3. Inflation: most recent year 
4. Freedom to own foreign currency bank 

accounts 

1- James G, Robert L, & Joshua H. Economic Freedom of the World, p. 8, & See Also: a. http://www.free-
theworld.com/release.html ; b. Terry, Miller. Anthony B. K. (2016). “Report Index of Economic Freedom”. 
pp. 4-6. ; & http://www.heritage.org
2- See: James G., Robert L., and J. H., (2015). Economic Freedom of the World: Annual Report, Publisher: 
Fraser Institute, p. 4 ; See Also: www.fraserinstitute.org & www.freetheworld.com
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جدول )۵(۱: شاخص ها و مؤلفه های بنیاد هریتیج در محاسبه سالمت کشور ها در شاخص آزادی اقتصادی

 
 Indexs and Components هاها و مؤلفهشاخص

 اندازه دولت
 . آزادی مالی1
 های دولتی. هزینه2

Goverment Size 
1. Fiscal freedom 
2. Government spending  

 حاکمیت قانون
 . حقوق مالکیت1
 آزادی از فساد )نبود فساد(. 2

Rule of Law 
1. Property rights  
2. Freedom from corruption  

 قانوني ييآکار
 . آزادی کسب و کار1
 . آزادی نیروی کار2
 . آزادی پولی3

Regulatory Efficiency 
1. Business Freedom  
2. Labor Freedom  
3. Monetary Freedom  

 بازارهای آزاد
 آزادی تجارت. 1
 گذاری. آزادی سرمایه2
 . آزادی مالی3

Open Markets 
  

1. Trade Freedom 
2. Investment Freedom 
3. Financial Freedom  

   وضعیت ايران در شاخص آزادی اقتصادی جهان و مؤلفه های آن توسط مؤسسه فريزر به صورت 
تفکیک شده در جدول های زير نشان داده شده است و حاكی از آن است كه ايران جايگاه مناسبی 

ندارد.
جدول )6(2: وضعیت سالمت ایران در شاخص اندازه دولت و مؤلفه های آن )20۱3( مؤسسه فریزر 

* نمرات اكتسابی از )10( است.

1- Terry, M., Anthony B. K. (2016). “Report Index of Economic Freedom” by the Heritage Foundation. 
Wall Street Journal.
2- Gwartney, J., Lawson, R, and Hall, J. Economic Freedom of the World. p. 95. & See Also: www.freethe-
world.com • www.fraserinstitute.org
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جدول )7(۱: وضعیت سالمت ایران در شاخص آزادی تجارت بین المللی و مؤلفه های آن )20۱3( مؤسسه فریزر

 

 امتیاز هامؤلفه امتیاز شاخص
 
 
 
 
 
 
 
 

آزادی تجارت 
 المللیبین

 
 
 
 

 
12/4 

درصدی از صادرات و  عنوانبه. مالیات 1
 واردات

07/4 

 . درآمد حاصل از مالیات تجاری2
 )درصدی از بخش تجارت(

25/7 

 68/4 های تعرفه. متوسط نرخ3
 00/0 های تعرفه. انحراف معیار نرخ4
 31/5 . موانع قانونی تجارت5
 87/4 ای. موانع غیرتعرفه6
 76/5 های صادرات و واردات. هزینه7
اندازه به . اندازه بخش تجاری نسبت8

 مورد انتظار
86/5 

 25/1 . نرخ ارز بازار سیاه9
 66/2 المللیبینهای بازار سرمایه . کنترل10
های سرمایه گذاری و . محدودیت11

 مالکیت خارجی
77/0 

 34/0 های سرمایه.کنترل12
* نمرات اكتسابی از )10( است.

جدول )8(2: وضعیت سالمت ایران در شاخص ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت و مؤلفه های آن )20۱3( 
مؤسسه فریزر

 امتیاز هامؤلفه امتیاز شاخص
 
 
 

ساختار قانونی و 
 امنیت حقوق مالکیت

 
 
 
21/5 

 98/3 . استقالل قضایی1
 09/3 . عدالت قضایی2
 76/4 . حمایت از حقوق مالکیت3
های نظامی در اجرای . دخالت نهاد4
 قانون

50/7 

 67/6 گذاریقانونتم سسی سالمت. 5
 63/5 ها. اجرای قانونی قرارداد6
های قانونی فروش محدودیت. 7

 دارایی حقیقی
85/5 

* نمرات اكتسابی از )10( است. 
1- همان، ص. 95
2- همان، ص. 95
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جدول )9(۱: وضعیت سالمت ایران در شاخص دسترسی به پول سالم و مؤلفه های آن )20۱3( 
مؤسسه فریزر

* نمرات اكتسابی از )10( است.

جمع بندی و نتیجه گیری
به طور  كه  بین المللی  شاخص های  مبنای  بر  ايران  اداری  سالمت  وضعیت  و  جايگاه  با توجه به 
مبسوط بررسی شد، بايد در مقام پاسخ به اين سوأل كه »وضعیت ارزيابی اثربخشی سیاست ضد فساد 
جهوری اسالمی ايران بر مبنای شاخص های معتبر بین المللی چگونه است؟« به منزله پرسش محوری 
و اصلی اين تحقیق اين  گونه پاسخ دهیم كه میزان اثربخش بودن سیاست های ضد فساد جمهوری 
اسالمی ايران از كارآيی و اثربخشی الزم برخوردار نیست و نیاز به تقويت و حتی در برخی موارد 
سیاست گذاری مجدد دارد و به نظر می رسد يکی از شیوه های تقويت اين سیاست ها بهر ه گیری از 

سیاست های مشترک مقابله با فساد در كشور های موفق و سازمان های بین المللی باشد.
آنچه در اين پژوهش ارائه شد، درآمدی كوتاه بر يک موضوع نسبتاً گسترده بود. با اين حال سعی 
شد به رئوس اصلی مسائل اشاره شود. به عالوه سعی شد به مهم ترين منابع مرتبط داخلی و خارجی كه 
در اين زمینه منتشر شده اند ارجاع داده شود تا افرادی كه مايل به توسعه مطالعات خود در اين زمینه 
هستند با مهم ترين آثاری كه در اين خصوص نگاشته شده اند، آشنا گردند. بديهی است به بسیاری از 

موضوعات اشاره نشد و مواردی نیز كه به آن ها اشاره شد، مطالعه و مداقه بیشتری را می طلبند.
 به هر روی، برخی نکات و مسائلی كه محققان در ضمن مطالعه منابع اين پژوهش بدان دست 
يافتند و به دلیل اينکه پرداختن به اين نکات و مسائل خود موضوع يک مقاله يا حتی گسترده تر از 

آن است در اينجا به برخی از مهم ترين آن ها اشاره می نمايیم. 
به شدت  مناطق  ديگر  به  نسبت  مناطق  از  برخی  نه فقط  كه  است  آن  از  حاكی  ما  مطالعات   )1
تحت تأثیر فساد هستند، بلکه فساد در تمامی مناطق جهان داراي اشکال و چارچوب هاي متفاوتی 
از  نوع  اين  مناطق،  ديگر  در  است،  رايج  بسیار  اداري  فساد  مناطق  از  برخی  در  در حالی كه  است. 
ماهیت  ارزيابی  اهمیت  از  امر خود  اين  فساد سیاسی، كنترل شده محسوب می شود.  به  نسبت  فساد 

1- همان، ص. 95
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فساد قبل از طراحی سیاست هاي ضدفساد حکايت دارد تا سیاست گذاران به اولويت بندي اهداف 
و استفاده مؤثر از منابع موجود قادر باشند. درک تفاوت هاي موجود در ماهیت و ساختار فساد در 
تمامی مناطق و كشورها می تواند به تبیین معماي چرايی شکست برخی سیاست ها كه موفقیت كامل 
بايد اعتراف نمود كه  اثبات شده است در بعضی از كشورها كمک نمايد.  آن ها در شرايط ديگر 
در بسیاري از موارد نهادها و سازمان هاي مسئول مبارزه با فساد خود »اسیر« فساد شده و به شیوه هاي 
فسادآلود رفتار می كنند. در برخی موارد ديگر تالش هاي ضدفساد به خاطر منابع ناكافی يا فقدان 
تمايل سیاسی الزم براي تضمین كارآمدي اين اقدامات، نمی تواند پايدار شود. بنابراين تمامی اين 
مالحظات دوباره به اهمیت انجام مطالعات موردي مجدد هريک از كشورها برای درک ماهیت فساد 

و طراحی استراتژي هاي مؤثر ضدفساد اشاره دارد.
2( فساد پديده اي است كه مبارزه با آن فقط با تصويب قانون و ابالغ بخش نامه و دستورالعمل 
امکان پذير نیست، بلکه بايد ريشه هاي آن را شناخت و با اصالح زيرساخت هاي الزم، و برنامه ريزي 
درازمدت، به مقابله سیستمي با آن پرداخت. فساد در هر كشور بسته به شرايط خاص آن، مي تواند 
ناشي از شرايط اقتصادي )گذر، تعديل، بازسازي، خصوصي سازي و...(، ضعف مسئولیت پذيري ها، 
ناكارآمدي نظام  اداري، ضعف نظارت سیستمي، ضعف نظارت عمومي )جامعه مدني، مطبوعات، 
احزاب و...(، ضعف نظام جزايي و كیفري، ضعف قوانین و مقررات و بي ثباتي آن ها، شفاف نبودن 
قوانین و مقررات، نظام مند نبودن رقابت هاي سیاسي و حمايت جريان هاي سیاسي از عناصر مرتبط، 
فقدان امنیت شغلي، ضعف نظام تأمین اجتماعي و... باشد. بنابراين گزينش راهبردها چهره ای اقتضايی 

براساس توجه به شرايط مختلف به خود می گیرد.
نهادهاي  و  مسئولیت هاي دستگاه ها  و  اختیارات،  يا هم پوشاني وظايف،  ناسازگاري،  ابهام،   )3  
مهم  اصل  درنهايت  كه  قانون گذاري  و  قضايی،  اجرايی،  قواي  از  اعم  حکومت  تشکیل دهنده 
نبود  يا كارآمد،  مؤثر  نظارت  و  ناكارآمد مي سازد، ضعف كنترل  يا  را خدشه دار  مسئولیت پذيري 
معیارهاي ارزيابي و سنجش فساد به منزله ابزار كنترل و نظارت، نبود شفافیت و گردش مناسب داده ها 
و اطالعات به منزله ابزار ارزيابي و سنجش فساد، عدم الزام به حساب دهي و گزارش دهي به منزله ابزار 
شفافیت، فقدان پوشش قانوني مؤثر يا اجراي نادرست قانون يا نابرخورداري قانون از ضمانت اجرايي 

كافي، ازجمله عواملي هستند كه باعث تشديد فساد در هر كشور مي شود.
4( تعدد قوانین و پیچیدگی ها و ابهامات موجود در آن ها و وجود قوانین نامناسب و سکوت يا 
ابهام قانون در تشخیص و اثبات برخی از مصاديق فساد، به همراه طوالنی بودن فرايندها و روش هاي 
انجام كار و عدم آگاهی ارباب رجوع از آن فرايندها موجب گرديده است تا فضاي الزم براي بروز 
فساد اداري- مالی فراهم شود. در مورد ايران به نظر مي رسد چارچوب هاي حقوقي رضايت بخشي 
وجود دارند؛ هرچند اين قوانین كامل نیستند و نیاز به اصالح و گسترش دارند ولي به نظر مي رسد 

مشکل اصلي در اجرای بی طرفانه قانون و همه گیرانه آن است.  
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۵( و نکته آخر اينکه به نظر می رسد نحوه نظارت در سازمان هاي دولتی ايران ازنظر فراهم آوردن 
بستر مقابله با  فساد و فراهم ساختن بستر كنترل و نظارت دقیق، مستمر و به هنگام ساختن كنترل ها، 
نبودن كامل سیستم نظارت عمومی  با توجه به فعال  بازبینی شود؛ زيرا ضعف اين موارد  بايد مجدداً 
)مردم، نهادهاي مدنی و رسانه ها( و عدم پاسخ خواهی مردم از مديران و كاركنان و پايین بودن سطح 
آگاهی عمومی )مردم و كاركنان( و عدم وجود تناسب بین مجازات متخلفان ازنظر شدت جرايم، 

به موقع، متناسب و قاطع بودن، زمینه عقالنی براي ارتکاب به فساد اداري - مالی را فراهم می سازد.
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تابستان 139۵
مفاهیم و مصادیق جرایم شركتی و ضرورت توجه به راهکارهای ایزو 

26000 و حسابداری اجتماعی از سوی سازمان بازرسی كل كشور
حمزه ملکیان1

اصغر سپهبان قره بابا2

  امروزه فساد به علت عواقب مضر آن ازجمله باال بردن هزينه معامله، عدم اطمینان و درنهايت پیشگیری 
از سرمايه گذاری، بهکی از بزرگترين چالش های جهان تبديل شده است. بسیاری از شركت ها در راستای حفظ 
جايگاه و منافع خود در بازارهای رقابتی، با عدول از الزامات قانونی و استانداردهای حاكم بر خود، همچنین با نقض 
قوانین موجود ضمن وارد آوردن خسارات و صدمه های جبران ناپذير و هزينه های گزاف اقتصادی و اجتماعی بر 
كشورها، حقوق و منافع گروه های ديگر و درنهايت جامعه را تضییع می كنند و مرتکب جرايم شركتی می شوند. در 
اين میان نقش سازمان بازرسی كل كشور به منزله نهاد متولی نظارت بر حسن جريان عملکرد دستگاه ها، در حوزه 
شناسايی، پیشگیری، اصالح و مقابله با اين چرائم بسیار پررنگ است. هدف مقاله حاضر، بررسی دقیق مفاهیم و 
مصاديق جرايم شركتی و همچنین به كارگیری استاندارد بین المللی ايزو 26000 و حسابداری اجتماعی به منزله 
راه حلی برای مقابله با اين پديده توسط سازمان بازرسی است كه جهت دستیابی به هدف مقاله و بررسی ريشه های 
ظهور جرايم شركتی، مفهوم مسئولیت اجتماعی شركتی نیز تشريح گرديد. نتايج تحقیق بیان می دارد هر استاندارد 
و معاهده ای كه به گونه ای به مسئولیت اجتماعی شركتی توجه كرده باشد، بايد به منزله يک عامل مهم توسعه پايدار 
و مقابله با جرايم شركتی در واحد های تجاری تقويت شود، كه سرآمد آنان استاندارد بین المللی ايزو26000 است. 
از طرفی در راستای ايفای مسئولیت پاسخ گويی و گزارشگری آثار متقابل معامالت بین واحدهای تجاری و جامعه 
پیرامونی اش، حسابداری اجتماعی به منزله راه حل پیشگیرانه و كاشف جرايم شركتی معرفی گرديد. بنابراين نتايج 
تحقیق توصیه می كند سازمان بازرسی كل كشور جهت مقابله با پديده جرايم شركتی، استفاده از اين ظرفیت ها را 

برای حسن جريان امور در دستور كار خود قرار دهد.
حسابداری  ایزو26000،  شرکتی،  اجتماعی  مسئولیت  شرکتی،  جرایم  کلیدی:  واژگان 

اجتماعی، سازمان بازرسی کل کشور

h.malekian_1989@yahoo.com     1- كارشناسی ارشد حسابداری، عضو پیوسته انجمن حسابداری ايران
2- دانشجوی دكتری اقتصاد دانشگاه رازی كرمانشاه، بازرس اقتصادی و امور زيربنايی اداره كل بازرسی استان كرمانشاه
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۱. مقدمه
ابزارهای  به منزله  خصوصی  شركت های  انکار ناپذير  نقش  و  فراملی  و  ملی  بازارهای  توسعه 
نگاهی  شکل گیری  سبب  مختلف،  جوامع  اقتصاد  تعالی  و  توسعه  عامل  و  كارآفرينی  بی بديل 
يک سويه به كاركرد های مثبت شركت ها شده است. اين در حالی است كه بسیاری از واحد های 
از  عدول  با  رقابتی،  بازارهای  در  خود  منافع  و  جايگاه  حفظ  راستای  در  اشتباه  تفکری  با  تجاری 
با نقض قوانین موجود در زمینه های كار،  الزامات قانونی و استانداردهای حاكم بر خود، همچنین 
تجارت، محیط زيست، مالیات، گمرک و بورس و وارد آوردن خسارات و صدمه های جبران ناپذير و 
هزينه های گزاف اقتصادی و اجتماعی بر كشورها، ضمن ارتکاب به جرايمی دست به فساد می زنند.

فساد يک پديده جهانی است كه در همه كشورها وجود دارد، ولی براساس شواهد، به كشورهای 
فقیر بیش از سايرين آسیب می زند، رشد اقتصادی را سركوب می كند و بودجه های مورد نیاز برای 
بانک  از مسیر خود منحرف می سازد. براساس آمار  آموزش، بهداشت و ساير خدمات عمومی را 
بالغ بر يک تريلیون دالر از طريق رشوه رد و بدل می شود1. امروزه  جهانی، ساالنه و به طور تقريبی 
فساد به علت عواقب مضر آن ازجمله باالبردن هزينه معامله، عدم اطمینان و درنهايت پیشگیری از 
همکاران،2  و  )ويرجینیا  است  شده  تبديل  جهان  چالش های  بزرگ ترين  از  بهکی  سرمايه گذاری، 
 ،)TI(3در راستای مبارزه با اين پديده، نهادهای بین المللی همچون سازمان بین المللي شفافیت .)200۸
و   ۵)GAC( جهانی  بانک  متحد،  ملل  سازمان   ،4)OECD( توسعه و  اقتصادی  همکاری  سازمان 
به طرز چشمگیری  بهادار  اوراق  بورس  و كمیسیون  آمريکا  دادگستری  اخیر وزارت  در سال های 
اقدامات خود را علیه جريانات فعال مفاسد افزايش داده اند )الکن و پانده6، 2011(. در ايران نیز به 
استناد اصل )174( قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و ماده يک قانون تشکیل سازمان بازرسی 
كل كشور امر نظارت بر حسن جريان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اجرايی بر عهده 
سازمان بازرسی قرار داده شده است. اين سازمان به منزله نهاد متولی مقابله با فساد، ضمن شناسايی و 
علت يابی پديده فساد و تجزيه و تحلیل آن، موظف است با ارائه راهکارهايی در جلوگیری از فساد 

به صورت كارا عمل نمايد. 
و  خصوصی  انتفاعی  شركت های  بین  روابط  در  شركتی  فساد  فساد،  مختلف  اشکال  میان  در 
تأمین كنندگان يا مشتريان اتفاق می افتد. زمانی كه مقامات شركت های سهامی بزرگ از منابع شركت 
شركتی  فساد  مرتکب  می كنند  استفاده  سهامداران  هزينه  به  و  آوردن منافع شخصی  دست  به  برای 
می شوند )موزز مونتش، 1392(. حال آنکه اگر هر گروهی منافع شخصی خود را بدون در نظر گرفتن 
1- www.unodc.org/islamicrepublicofiran/fa/legal.html
2- Arvanitidou Virginia, Konstantinidou Eleni, Papadopoulos Dimitrios and Xanthi Chrysoula
3- Transparency International
4- The Organisation for Economic Co-operation and Development
5- Governance and Anti-Corruption
6- Benjamin, A., Olken, MIT and Rohini Pande, Harvard University.
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عواقب اعمال خود بر اجتماع هدف قرار دهد جان سالم به در نمی برد )الينوز1، 1974(؛ به اين معنی كه 
توانايی كسب و نگهداری استانداردهای بین المللی و فرصت حضور در بازارهای جهانی را نمی يابند يا 

در صورت حضور با از دست دادن اعتماد در جامعه، جايگاه خود را از دست می دهند. 
هدف مقاله حاضر، بررسی دقیق مفاهیم و مصاديق جرايم شركتی و معرفی استاندارد بین المللی ايزو 
26000 و حسابداری اجتماعی به منزله راه حلی برای مقابله با اين پديده است كه می تواند توسط سازمان 
بازرسی به آن توجه شود. جهت دستیابی به هدف مقاله و بررسی ريشه های ظهور جرايم شركتی و پس 
از ارائه مفاهیم و مصاديق آن، مفهوم مسئولیت اجتماعی شركتی نیز تشريح می شود. بدين ترتیب ضمن 
معرفی علت اصلی جرايم شركتی، مبنايی برای توسعه چارچوب مفهومی اصول استاندارد بین المللی 

ايزو 26000 و تئوری حسابداری اجتماعی به منزله راه حل های پیشنهادی فراهم می شود. 
2. چارچوب مفهومی فساد و جرایم شرکتی

حتی  و  اقتصاد  توسعه،  به  مربوط  مناظرات  و  متون  در  مهمی  جايگاه  به  فساد،  گذشته  دهه  در 
سیستم  هزينه های  اندازه گیری  برای  اقتصاد،  در  فساد  اثر  بررسی  تا جايی كه  است؛  رسیده  سیاست 
حکومت های ناكارآمد، حائز اهمیت است ) گونزالو2، 2013(. بانک جهانی در تعريفی ساده، فساد 
فعالیت  فساد يک  تانزی3، 199۸(.   ( نفع خصوصی می داند  برای  از قدرت عمومی  را سوءاستفاده 
متقلبانه است كه در آن رئیس، مدير اجرايی، مدير، كارمند يا پیمانکار يک نهاد برای دستیابی به 
برخی منافع شخصی يا نفع خود يا برای يک فرد يا نهاد ديگری خالف منافع نهاد عمل نموده و از 

موقعیت اعتماد خود در نهاد سوءاستفاده می كنند. 
بنیاد فکری جرايم شركتی با مطالعات ساترلند در دهه چهل قرن بیستم بر روی سابقه بزهکاری 
بازرگانی و صنعتی شکل گرفت.  معتبر در عرصه های تجاری،  هفتاد شركت خصوصی مشهور و 
ايشان در مطالعات خود به اين نتیجه رسیدند كه تمامی شركت های بزرگ، ضمن نقض قوانین و 
مالیاتی،  تقلب های  فريبکارانه،  تبلیغات  همچون  جرايمی  مرتکب  مکرر  به طور  بازرگانی  مقررات 
سوءاستفاده از عالئم تجاری و جرايم علیه قوانین و مقررات كار شده اند )شکريان، 1390(. به دنبال 
تحقیقات ساترلند و با مطالعات مارشال كلینارد و ريچارد كويینی )1973( و كلینارد )1990( فساد 
بخش خصوصی با اصطالح جرم شركتی وارد ادبیات جرم شناسی گرديد و نخستین تعريف از آن 
شکل گرفت. از ديدگاه ايشان رفتارهای ناقض قانون و مجرمانه ای كه توسط شركت يا كارمندانش 
يا ساير قوانین  قانون مدنی  قانون جزا،  به موجب  اينکه  از  انتفاع ارتکاب يافته و صرف نظر  به قصد 
قابل مجازات باشد يا خیر جرم شركتی نامیده می شود )مون4، 2002(. ون دی بوت۵ جرايم شركتی 

1- Linowes
2- Gonzalo F. Forgues-Puccio
3- Tanzi
4- Wei-Teh Mon
5- Van de Bunt
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را فعل يا ترک فعل های غیرقانونی می داند كه  به صورت فردی يا گروهی توسط اعضا و كاركنان 
شركت ها و با هدف كسب منفعت شركت در خالل وظايف سازمانی شان ارتکاب می يابد )شکريان، 
1390(. در تعريفی ديگر فريدريچ جرايم شركتی را اعمال غیر قانونی و مضری می داند كه توسط 
يا  منافع شخصی  افزايش  هدف  با  و  كارمندان شركت  يا  منصبات  مديره، صاحبان  هیأت  اعضای 
شركتی ارتکاب می يابد )فردريچ1، 1379(. آنچه از اين تعاريف برمی آيد اين است كه مديران و 
كاركنان شركت ها و واحد های بخش خصوصی برای دستیابی به منافع - چه منافع شخصی و چه 
منافع شركتی- ضمن تخطی از قوانین و استانداردهای حاكم، حقوق و منافع گروهی ديگر را نیز 
پايمال می نمايند و در نگاه وسیع تر، ارتکاب جرم توسط شركت يک تهديد قابل مالحظه در رفاه 
جامعه است )قانون اصالحات كمیسیون نیو سات ولز2، 2001(. در ادامه برای آشنايی بیشتر با جرايم 

شركتی به منزله يک تهديد اجتماعی، نمونه هايی از مصاديق و اشکال آن ارائه می شود.
۱-2- مصادیق و اشکال جرایم شرکتی

دامنه واژه فساد گسترده است و طیف وسیعی از رفتارهايی كه از سوی اشخاص اعم از حقیقی 
» آن دسته   )19۸9( 3  FBI قرار گیرند. سازمان  دامنه  اين  و حقوقی رخ می دهد، ممکن است در 
از اعمال غیرقانونی كه مشخصه آن ها فريب، پنهان كاری يا سوء استفاده از اعتماد است و متکی به 
زور، خشونت يا تهديد نیست و افراد و سازمان ها برای به دست آوردن پول، اموال يا خدمات، برای 
اجتناب از پرداخت هزينه ها يا از دست دادن پول، با هدف حفظ منافع شخصی يا شغلی، مرتکب اين 
اعمال می گردند« را به منزله جرايم شركتی می داند. باتوجه به تعدد و تنوع بسیار جرايم شركتی، در 

ادامه نمونه هايی از جرايم اقتصادی شركتی ارائه می شود:
	جرايم مالیاتی

مهم ترين وظیفه دولت حداكثر كردن رفاه اجتماعی است و مهم ترين و معمول ترين روش تأمین 
باتوجه به   .)1392 همکاران،  و  ) مرادی  است  مالیات  دريافت  اجتماعی  رفاه  برای  دولت  مخارج 
اشخاص  از  می بايست  دولت  مالیاتی  درآمدهای  اعظم  بخش  قابل مالحظه شركت ها،  درآمدهای 
حقوقی اخذ شود. در پی ضعف فرهنگ مالیاتی، شركت ها تمام تالش خود را برای كاهش يا حذف 
از  معامالت صوری، گزارش كمتر  انجام  اعمالی همچون  با  و  به كار می گیرند  مالیاتی  هزينه های 
واقع درآمد4 و حساب سازی های حرفه ای، فعالیت در اقتصاد زير زمینی و ديگر اعمال متقلبانه دست 
به فساد می زنند و مرتکب جرم می شوند. اين نوع جرم شركتی كه به نوعی كالهبرداری از بخش 
مجرمین شركتی  كه  است  اقتصادی  مجرمانه  عناوين  شايع ترين  و  مهم ترين  از  يکی  است  عمومی 

مرتکب آن می شوند )شکريان، 1390(.
1- Friedrich
2- Law Reform Commission for New South Wales
3- Federal Bureau of Investigation
4- Under-reporting of Income



89

	فساد مالی
بسیاری از انديشمندان همچون بکر1 )1974(، تانزی و داوودی2 )1997( و راجیو و نلسون3 )199۸( 
ريشه فساد مالی را در فعالیت های دولت می دانند. اين در حالی است كه امروزه در ايران به موازات 
حوزه  در  حضور  با  خصوصی  بخش  دولت،  پیکره  شدن  كوچک  و  خصوصی سازی  بحث  طرح 
فعالیت های دولتی و بازارهای رقابتی و سهیم شدن در توسعه و رشد اقتصادی سبب شده است كه 
فساد مالی در اين بخش همانند بخش عمومی قابلیت ارتکاب پیدا كند. اعمال نفوذ بر مقامات سیاسی 
و نمايندگان مجلس جهت طرح يا تصويب قوانین خاص و منتفع كننده شركت ها،  سوءاستفاده از 
مناقصه ها و مزايده های عمومی، توسل به وسايل متقلبانه جهت برخورداری از امتیازات و تسهیالت 
عمومی، ارتشا در معامالت داخلی و بین المللی اعم از واردات و صادرات فقط بخشی از مظاهر فساد 
مالی شركت ها هستند كه ضمن ايجاد نابرابری اقتصادی و خدشه دار كردن رقابت سالم در سطح ملی 
و بین المللی موجب تضرر شركت های قانونمند يا خروج آن ها از میدان رقابتی می شوند و درنهايت 

دولت ها را متضرر می سازند )همان، 1390(.
		جرايم گمركی

داخلی  و مصرف كنندگان  تولیدكنندگان  از  برای حمايت  دولتی  به منزله يک سازمان  گمرک 
و جلوگیری از ورود و خروج كاالهای غیر مجاز، مسئولیت اجرای قوانین گمركی و اخذ حقوق 
و عوارض واردات و صادرات را بر عهده دارد. تبعیت از قوانین و مقررات دارای بار مالی بوده و 
مستلزم پرداخت هزينه های زيادی از سوی شركت هاست كه نتیجه نهايی آن افزايش قیمت تمام شده 
كاال و خدمات و كسب سود پايین است )همان، 1390(. اين امر سبب شده است تا عدول از قوانین 
با اعمال  و مقررات گمركی و میل به قاچاق كاال از سوی شركت ها توجیه پذير شود و شركت ها 
شگردهای خاصی همچون اظهار كردن كاالهای ممنوع الورود و غیرمجاز با عنوان كاالهای مجاز 
يا مشروط با نام ديگر، اعمال نفوذ و عدم پرداخت عوارض و تعرفه های گمركی، ايجاد كانال ها و 
به منابع ملی  با تعرض  واسطه های خارج از نظام گمركی برای ورود و خروج كاالهای غیرمجاز، 

ضمن كسب امتیازات مالی بسیار، زمینه ساز بحران های اقتصادی شوند.
		جرايم بورسی

طول  در  و  شد  تشکیل  خود انتظام  بازار  يک  به منزله  بورس  بازارها،  تعالی  و  توسعه  پی  در 
سال های اخیر با شکل گیری نهادهای مالی نوين، گسترش دامنه فعالیت شركت های كارگزاری و 
ورود ابزار های جديد مالی، اين بازار ضمن گسترش دچار پیچیدگی نیز شده است. باتوجه به اينکه 
شركت ها به منزله مشتريان اين بازار به حساب می آيند؛ ازاين رو جرايم شركتی در اين حوزه بیشتر 
موضوعیت پیدا می كند. شركت ها با ارتکاب جرايمی همچون انتشار اخبار كذب، معامالت صوری 
1- Becker
2- V. Tanzi and H. Davoodi
3- Rajeev K. Goel and Michael A. Nelson
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و متقلبانه، خودداری از ارائه اطالعات صحیح،  سوءاستفاده از اطالعات نهانی و عدم پايبندی به اصل 
شفافیت، افشا، گزارش دهی صحیح، مسئولیت پاسخ گويی و تخطی از الزامات قانونی، ضمن دامن 
زدن به عدم كارايی بازار سرمايه موجبات خسارت به سرمايه گذاران و بی اعتمادی ايشان نسبت به اين 

بازار را ايجاد كرده و درنهايت موجبات ركود و تضییع منافع ملی را فراهم می كنند.
عالوه بر موارد ذكر شده به مثابه مصاديقی از جرايم اقتصادی شركتی، رفتارهای مجرمانه و ناقض 
و  غذايی  مواد  به  مربوط  جرايم  زيست محیطی،  جرايم  استخدامی،  جرايم  همچون  ديگری  قانون 
ازنظر  دارند كه  رايانه ای وجود  و جرايم  نقض حقوق مصرف كنندگان  به  مربوط  دارويی، جرايم 

اهمیت و خطرناكی با جرايم اقتصادی شركتی برابری می كنند )همان، 1390(.
همانند ساير مفاسد و جرايم، آنچه به منزله نقطه مشترک مفاهیم و مصاديق جرايم شركتی قابل 
درک است توجه به اين نکته است كه اشخاص حقوقی در قالب شركت ها برای دستیابی و حداكثر 
كردن منافع خود، حقوق و منافع گروه های ديگر و درنهايت جامعه را تضییع می كنند و با تخريب 
بازارهای رقابتی و كاهش سرمايه گذاری، موجبات ركود و ناكارامدی اقتصاد ها را فراهم می آورند. 
امروزه در بسیاري از كشورهاي مختلف جهان فساد و مبارزه با آن به منزله يک مسئله اساسي، مورد 
نظر دولت هاست. با وجود مطالعات انديشمندان بسیاری در اين زمینه، يکی از داليل عدم موفقیت 
مبارزه با فساد و جرايم شركتی، آگاهي محدود نسبت به علل، آثار و معرفی راه های مبارزه متناسب 
با علل اين معضل است. در ادامه با ارائه مفاهیم مسئولیت اجتماعی شركتی سعی بر آن است كه يکی 

از علل اصلی ارتکاب به جرايم شركتی روشن و راهکارهايی برای مقابله با آن ارائه شود.
 )CSR( 3. تعاریف و مفاهیم مسئولیت اجتماعی شرکتی

امتداد گسترش دامنه اهداف واحد های تجاری و نقش پاسخ گويی اين  از دهه ۵0 تاكنون، در 
واحدها نسبت به جامعه، مسئولیت اجتماعی شركت ها كه از آن به منزله وجدان شركتی، شهروندی 
يک  به مثابه  می شود؛  برده  نام  مسئولیت پذير  و كسب و كار  اجتماعی  عملکرد  يا  اقدامات  شركتی، 

مفهوم مهم در ادبیات كسب و كار مطرح گرديد. 
آلتمن2CSR )196۸( 1 را موضوعی هوشمند و هدفمند برای رفاه جامعه می داند كه از فعالیت های 
مخرب شركت جلوگیری می كند و باعث بهبود زندگی انسان ها می شود. مسئولیت اجتماعی شركت 
به  كمک  و  مراقبت  حفظ،  جهت  در  بايد  شركت  كه  است  تعهداتی  و  وظايف  از  مجموعه ای 
جامعه ای انجام دهد كه در آن فعالیت می كند ) بامی و گريفتن3، 1992(. بلوم و گاندلچ4 )2001( 
معتقدند )CSR(تعهدات شركت نسبت به ذی نفعان يعنی مردم و گروه هايی است كه از رويه ها و 
1- Altman
2- Corporate social responsibility
3- Bamey and Griffin
4- Bloom and Gandvlf
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سیاست های شركت اثر می پذيرند يا بر آن ها اثر می گذارند. اين تعهدات فراتر از الزامات قانونی و 
وظايف شركت نسبت به سهامداران است. اجرای اين تعهدات مستلزم حداقل كردن اثرات منفی و 

حداكثر كردن اثرات مثبت شركت بر جامعه است ) نقل از مهربانی و ايقان، 1392(.
 فرنچ و ساورد1 در كتاب فرهنگ مديريت درباره مسئولیت اجتماعی می نويسند »مسئولیت اجتماعی 
وظیفه ای است بر عهده مؤسسات خصوصی؛ به اين معنا كه تأثیر سوئی بر زندگی اجتماعی كه در آن 
كار می كنند نگذارند. میزان اين وظیفه عموماًً مشتمل است بر وظايفی چون آلوده نکردن، تبعیض 
قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیت های غیراخالقی و مطلع كردن مصرف كننده از كیفیت 
محصوالت، كه اين وظايف مبتنی بر مشاركت مثبت در زندگی افراد جامعه است« ) فرنچ و ساورد، 
1371(. به اعتقاد اتاوا »مسئولیت اجتماعی شركت ها معانی مختلفی دارد و برای همه افراد يکسان نیست. 
بعضی، از آن معنی تعهد يا مسئولیت قانونی را برداشت می كنند و برخی ديگر آن را به معنی رفتار 
مسئوالنه اجتماعی بر حسب رعايت مسائل اخالقی می دانند. برای برخی ديگر معنی آن مسئول بودن 
يا معادل هدايای صدقه ای و كمک خیريه است. بعضی نیز آن را به معنی آگاهی اجتماعی می پندارند. 
بسیاری از آنان كه مشتاقانه اين مفهوم را می پذيرند، آن را به منزله مشروعیت و مقبولیت می دانند و 
تعداد كمی آن را به مثابه نوعی وظیفه محول شده برای اعمال ضوابط رفتاری عالی تر بر روی بنگاه های 

اقتصادی، بازرگانان، صنعتگران و نه شهروندان می پندارند« )والس2، 2003(. 
تمامی ديدگاه های مطرح شده در ارتباط با مسئولیت اجتماعی شركتی گويای اين مطلب است كه 
يکی از وظايف و تعهدات سازمان در جهت منتفع ساختن جامعه مسئولیت اجتماعی است؛ به نحوی كه 
هدف اولیه سازمان يعنی حداكثر كردن سود را صورتی متعالی ببخشد )رابینسون3، 19۸0(. به ديگر 
سخن، واحدهای تجاری، الزم است از توجه ِصرف به مسئولیت اقتصادی خود كه حداكثر كردن سود 
است فراتر بروند و برای كسب اعتماد و حركت رو  به جلو در بازارهای رقابتی و حتی دستیابی به اهداف 
اقتصادی شان، بايد تعهدات اجتماعی خود نسبت به جامعه ای كه در آن فعالیت می كنند را به رسمیت 
بشناسند و در راستای اصول اخالقی و الزامات قانونی، به طور مطلوب وظیفه پاسخ گويی خود را به جا 
آورند و به حقوق محیط فعالیت خود و تمامی اشخاصی كه به نحوی با واحدهای تجاری در ارتباط 

هستند يا آثار فعالیت واحدهای تجاری بر آن ها اثر می گذارد توجه كنند. 
اقتصادی،  مسئولیت  نوع  زير، چهار  ارائه يک مدل هرمی  به صورت  با   )1991-1999( كارول4 

قانونی، اخالقی و بشر دوستانه را به منزله عوامل تشکیل دهنده CSR معرفی كرد:

1- French and Savrd
2- Wallace
3- Ropbbinson
4- Carroll
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شکل )۱(: مدل مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکتی کارول )۱99۱-۱999(

 

		مسئولیت اقتصادی
و  تجاری  واحد های  تأسیس  ماهیت  به منزله  جامعه  به  خدمات  و  كاال  ارائه  به  اشاره  با  كارول 
نوع  اين  می كند.  تشريح  را  اقتصادی  مسئولیت  است،  سود  كردن  حداكثر  كه  آنان  اصلی  هدف 
و  مالکان  برای  سرمايه گذاری  بازده  ايجاد  شامل  و  دارد  اقتصادی  ماهیت  مسئولیت پذيری، 
سرمايه گذاران، ايجاد اشتغال در جامعه، پرداخت منصفانه به كارگران، كشف منابع جديد، ترويج 

فناوری پیشرفته، نوآوری و ايجاد خدمات و محصوالت نوين است )حجازی و ابوحمزه، 1393(.
		مسئولیت حقوقی

واحد های تجاری بايد مطابق با قوانین و مقررات اعالم شده از سوی نهادهای قانون گذار، مسئولیت 
اقتصادی خود را انجام دهند كه از نظر كارول اين مهم به گونه ای تحقق بخشیدن به قرارداد اجتماعی 
بین واحد های تجاری و جامعه است. به ديگر سخن، جامعه انتظار دارد كه شركت ها در كنار انجام 
مسئولیت های اقتصادی خود، الزامات قانونی سیستم های حقوقی اجتماعی را نیز رعايت نمايند؛ حتی 
اگر رعايت قوانین و مقررات موجب از دست دادن برخی فرصت های اقتصادی شود )همان، 1393(. 

		مسئولیت اخالقی 
گاهی بسیاری از فعالیت ها بدون آنکه در قوانین و مقررات الزاماتی برای آن ها در نظرگرفته شده 
واحدهای  توجه  اخالقی  مسئولیت های  از  منظور  می گردند.  مطرح  ارزش  به منزله  عرف  در  باشد، 
فعالیت  آن  در  كه  است  جامعه ای  در  موجود  اخالقی  هنجارهای  و  ارزش ها  انتظارات،  به  تجاری 
می كند. اگر خط مشی تجاری شركت يک خط مشی اخالقی باشد طبیعتاً شركت به انجام آنچه كه 

درست، عادالنه و منصفانه است متعهد خواهد شد )همان، 1393(.
		مسئولیت بشردوستانه

در  است كه  بزرگ  اختیاری شركت های  اقدامات  از  بشر دوستانه آن دسته  مسئولیت  از  منظور 
پاسخ به انتظارات جامعه ) شامل درگیر شدن شركت های بزرگ تجاری در اعمال يا برنامه هايی برای 
ترويج رفاه انسان( به منزله شهروندان خوب صورت می گیرد. به عبارت ديگر، مسئولیت بشر دوستانه 
خیريه ای  و  اختیاری  فعالیت های  در  و  كند  رفتار  جامعه  دوستانه  بشر  انتظارات  طبق  يعنی شركت 
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همچون كمک به هنر، آموزش و پرورش يا در پروژه هايی كه باعث افزايش كیفیت زندگی جامعه 
می شود مشاركت نمايد.

در حوزه مدل مفهومی مسئولیت اجتماعی شركتی، وود )1991( در پی اين واقعیت كه سازمان ها و 
جامعه در هم تنیده شده و موجوديتی مجزا از هم ندارند و اينکه جامعه انتظار نتايج مطلوبی از كسب وكارها 
و سازمان ها دارد؛ درصدد ارائه مدل عملکرد اجتماعی شركت برآمد. مدل وود توسعه دهنده استراتژی 
غیر بازاری خوب است كه سه سطح دارد: سطح اول شامل اصول مسئولیت پذيری سازمانی، سطح دوم 
شامل خط مشی گذاری و فرايندهای پاسخ گويی اجتماعی سازمانی و سطح سوم شامل نتايج محسوس و 

مرتبط با مسائل اجتماعی سازمانی است )حساس يگانه و برزگر، 1393(.
از مدل های مفهومی مسئولیت اجتماعی شركتی كارول و وود، می توان اين نکته را درک كرد 
منافع و  به حداكثركردن  از توجه ِصرف  اهداف و مسئولیت واحدهای تجاری  دامنه وظايف،  كه 
جنبه های اقتصادی فراتر رفته اند و اين امر ضرورت پايبندی به اصول اخالقی و مسئولیت پاسخ گويی 
و توجه به منافع جامعه را برای آنان به ارمغان آورده است. باتوجه به اصل يکصد و هفتاد و چهارم 
قانون اساسی كه بیان می دارد: »براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به جريان امور و اجرای صحیح 
قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام »سازمان بازرسی كل كشور« زير نظر قوه قضائیه تشکیل 
می شود...« و قانون و آيین نامه تشکیل سازمان بازرسی كل كشور، می توان به نقش مثمر ثمر سازمان 
بازرسی كل كشور در برقراری مسئولیت اجتماعی و حسن جريان امور در دستگاه ها و تقويت اعتماد 

اجتماعی در جامعه اشاره نمود. 
۱-3- ارتباط مسئولیت اجتماعی شرکتی با جرایم شرکتی

آنچه از مفاهیم جرايم شركتی و مسئولیت اجتماعی شركتی بر می آيد استنباط اين مطلب است كه 
در پی فرايند جهانی شدن و توسعه بنگاه های اقتصادی بزرگ و متعاقب آن تأثیری كه اين بنگاه ها بر 
ساختار و نظام اجتماعی می گذارند، انتظارات جامعه نسبت به نقش و رفتار واحد های تجاری افزايش 
می يابد و سبب شکل گیری مسئولیت اجتماعی شركت ها شده است. اين در حالی است كه شواهد 
اين  زيراكس  و  ورلدكام،  انرون،  ازجمله  بزرگ  مؤسسات  و  مالی شركت ها  بزرگ  رسوايی های 
مطلب را می رساند كه با وجود حضور مؤسسات و سازمان هايی همچون سازمان بین المللي شفافیت 
 )GAC( سازمان ملل متحد، بانک جهانی ،)OECD( سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ،)TI(
و سازمان بین المللی استاندارد )ISO(1، شركت ها با تخطی از مسئولیت اجتماعی خود مرتکب جرم 
محدوديت  زمینه های  جامعه،  در  بی اعتمادی  گسترش  ضمن  و  می زنند  فساد  به  دست  و  می شوند 
1- International Standards Organization
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كسب و كار و رقابت، كاهش بهره وری و درنهايت ناكارآمدی دولت ها را فراهم می آورند. به عبارت 
 CSR با  شركتی  جرايم  و  فساد  مسیر  بودن  جهت  خالف  ارائه شده،  مفاهیم  در  نهفته  نکته  ديگر 
گونه ای  به  كنند  كوتاهی  اجتماعی خود  مسئولیت  در  اندازه شركت ها  هر  كه  معنی  اين  به  است. 
مالی  صورت های  در  نادرست  اطالعات  ارائه  داده اند.  افزايش  را  شركتی  جرايم  وقوع  زمینه های 
شركت، دستکاری در بازار سهام، رشوه خواری تجاری، رشوه به مقامات عمومی به طور مستقیم يا 
غیر مستقیم، ارائه اطالعات نادرست در تبلیغات و فروشندگی، اختالس و  سوءاستفاده از منابع مالی 
درنتیجه  است كه  اقداماتی  از  )اوگرادی1، 2011(، گزيده ای  از جرايم شركتی  نمونه هايی  به منزله 
بی توجهی شركت ها به CSR رخ می دهد. بنابراين می توان عدول از مسئولیت اجتماعی شركتی را 

به منزله عامل فساد و يکی از متغیر های تأثیرگذار بر رفتار مجرمانه شركت ها دانست. 
بی شک شركت های تجاری نقش بسیار مهمی در كاهش و درنهايت از بین بردن فساد چه در 
سطح ملی و چه در سطح بین المللی بازی می كنند. سازمان ملل، با هدف انجام فعالیت ها و كسب وكار 
مسئوالنه تحت قلمرو و موازين حقوق شهروندی، استانداردهای كار، رعايت اصول زيست محیطی و 
مبارزه با فساد و افزايش شفافیت برای ارتقای مسئولیت اجتماعی شركت ها، معاهده ای جهانی را در 
ده اصل به تصويب رساند )مركز ترويج مسئولیت اجتماعی شركت ها، 13۸6( و در يک بند آن به 
الزام تالش شركت ها در جهت افزايش شفافیت و مبارزه با فساد تأكید دارد. در همین راستا، در ادامه 
سعی بر آن است كه دو راه حل ارائه شود كه متناسب با عدول از مسئولیت اجتماعی شركتی كه از 
سوی شركت ها قابل انجام است و می تواند از سوی دستگاه های نظارتی به ويژه سازمان بازرسی كل 

كشور به آن توجه شود. 
2-3- ایزو 26000، استاندارد راهنمای مسئولیت اجتماعی کسب وکار

اجتماعی  مسئولیت  بین المللی  استاندارد  رهنمود  دسامبر2010،  در  استاندارد  بین المللی  سازمان 
نشان دهنده  منتشر كرد كه شايد  استاندارد هدايت داوطلبانه  به منزله يک  را  ايزو26000   سازمانی، 
تنها تالش كامل و منسجم در شرح شیوه های مسئولیت اجتماعی شركتی مؤثر باشد )بیکر2، 2012(. 
ايزو 26000 مسئولیت اجتماعی را به شرح زير بیان می كند: »مسئولیت يک سازمان برای اثر بخشی 
تصمیمات و فعالیت های خود بر جامعه و محیط، از طريق رفتار شفاف و اخالقی شامل موارد زير 
و  اجرايی  قانون  با  مطابقت  و  همخوانی  سهامداران،  توقعات  و  انتظارات  دادن  قرار  مد نظر  است: 
هنجارهای رفتار بین المللی و تعمیم آن در سراسر سازمان و به كار بستن در تمامی روابط آن« )پايگاه 
اجتماعی  نظر گرفتن اصول هفت گانه مسئولیت  با در  استاندارد  اين  پارس مدير(.  علمی-پژوهشی 
اجرای  به  احترام  و عاليق ذی نفعان،  منافع  به  احترام  اخالقی،  رفتار  پاسخ گويی،  شفافیت،  )شامل: 
راهنمايی  ارائه  هدف  با  و  بشر(  به حقوق  احترام  و  بین المللی  رفتاری  هنجارهای  به  احترام  قانون، 

1- O’Grady
2- Backer
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درباره حاكمیت و مديريت سازمانی، حقوق بشر، كاركنان و فعالیت های نیروی كار، محیط زيست، 
توسعه جامعه،  و  مشتريان و مصرف كنندگان، مشاركت جمعی  امور  منصفانه،  اجرايی  فعالیت های 
تمامی سازمان ها را، صرف نظر از فعالیت، اندازه و موقعیت  آن ها، اعم از اينکه دركشورهای پیشرفته 

يا در حال توسعه فعالیت می كنند مخاطب قرار می دهد. 
3-۴- مزایای پیاده سازی ایزو 26000

 1. ترغیب به تصمیم گیری آگاهانه تر براساس شناخت بهتر از انتظارات و توقعات جامعه، فرصت های 
خطرات  و  تهديدها  و  قانونی(  تهديد  و  خطرات  بهتر  مديريت  )نظیر  اجتماعی  مسئولیت  با  مرتبط 

مرتبط با عدم مسئولیت اجتماعی،
 2. بهبود اقدامات مديريت بحران ) تهديد( سازمان،
 3. افزايش شهرت سازمان و افزايش اعتماد عمومی،

 4. افزايش رقابت سازمان با رقبای خود كه شامل دسترسی به وضعیت مالی و شريک ممتاز است،
 ۵. بهبود و ارتقای رابطه سازمان با سهامداران خود و ظرفیت آن برای ابتکار و نوآوری، از طريق ارائه 

ديدگاه ها و نگرش های جديد و تماس با طیف متنوعی از سهامداران،
 6. افزايش وفاداری، صداقت و روحیه كارمندان، ارتقای ايمنی و سالمت كارگران زن و مرد و تأثیر 

مثبت بر توانايی استخدام، ترغیب و ابقای كارمندان،
 7. صرفه جويی حاصل از بهره وری و راندمان منبع، كاهش مصرف انرژی و آب، كاهش ضايعات، 

بازيافت محصوالت فرعی با ارزش و در دسترس روز افزون به مواد خام،
 ۸. افزايش اطمینان پذيری و عدالت در معامالت از طريق امور سیاسی مسئوالنه، رقابت منصفانه و 

فقدان ) عدم( فساد و رشوه خواری،
 9. جلوگیری يا كاهش تمارضات احتمالی با مشتريان در زمینه محصوالت يا خدمات، و

 10. كمک به دوام بلند مدت سازمان از طريق افزايش تداوم منابع طبیعی و خدمات محیطی و كمک 
به تولید كاالی عمومی و تحکیم جامعه و نهادهای شهری.

 1)IOE( در راستای اهمیت و ارزش ايزو 26000، ويلتون دبیر كل سازمان بین المللی كارفرمايان
ايزو  استاندارد  از  را  استاندارد حمايت خود  بین المللی  دبیر كل سازمان  با  طی يک مکاتبه رسمی 
26000، به اين دلیل كه اوالً يک استاندارد راهنما است و به عالوه، مبتنی بر اجماع بین المللی درباره 
می دارد.  اعالم  است،  بین المللی  استاندارد های  از  برگرفته شده  كه  كسب و كار  اجتماعی  مسئولیت 
كار  آغاز  برای  مناسبی  همچنین جهت دهی  و  نموده  فراهم  فرامرزی  بحث های  برای  مبنايی  ضمناً 
مسئولیت اجتماعی كسب و كار را فراهم آورده است؛ از طرف اعضا IOE و شركت های عضو خود 

از ايزو 26000 قدردانی كرد )ويلتون2، 2014(. 
اشتغال زايی و جذب سرمايه گذاری  ايجاد ثروت و  اقتصادی جامعه در  به منزله ركن  شركت ها 
1- International organization employers
2- Wilton
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شناخته می شوند. به همین منظور رعايت حقوق سهامداران، شفافیت اطالعات و ايفای مسئولیت های 
اجتماعی )CSR( توسط شركت ها از مهم ترين عواملی است كه از سوی نهاد های بین المللی بیش 
از گذشته به آن توجه شده است )كشتکار، 1392( و به نظر می رسد برای پیشرفت و تعالی جامعه و 
مقابله با جرائم شركتی، هر استاندارد و معاهده ای كه به گونه ای به مسئولیت اجتماعی شركتی توجه 
كرده است بايد به منزله يک عامل مهم توسعه پايدار و مبارزه با جرايم شركتی در واحد های تجاری 

تقويت شود. 
۴- حسابداری اجتماعی یک ابزار پیشگیرانه 

امروزه به دلیل گسترش دامنه مسئولیت پاسخ گويی واحد های تجاری، اهمیت اطالعات در مورد 
به طور  است  نشده  داده  نشان  مالی  در حسابداری  كه  بزرگ  رفتاری جديد شركت های  جنبه های 
از موفقیت مالی و حركت روبه  اطمینان  برای  بهترين راه  تا جايی كه  پیوسته در حال رشد است؛ 
جلو، گسترش هم پوشانی منافع كسب و كار و منافع جامعه و محیط زيست است ) كاملیا1و همکاران، 
از سازمان يک سیمای  و  بهبود می بخشد  را  اجتماعی، چهره عمومی سازمان  پاسخ گويی   .)2009
مطلوب به جامعه عرضه می دارد و سازمان هايی كه می خواهند چهره عمومی مطلوبی داشته باشند 
بايد در عمل نشان دهند كه از هدف های اجتماعی حمايت می كنند و چهره مطلوب داشتن نیز در 

بازار سرمايه خیلی مهم است )الوانی و قاسمی، 1377(.
شركت ها نمی توانند نسبت به محیط پیرامونی خود بی تفاوت باشند و الزم است مديران واحدهای 
تجاری عالوه بر افزايش سودآوری و تولید كاال و خدمات، آثار رفتارهای واحد های تجاری خود 
به  می توانند  زمانی  تا  سازمان ها  مشروعیت،  نظزيه  براساس  زيرا  بگیرند؛  نظر  در  نیز  جامعه  بر  را 
يک   .)13۸6 همکاران،  و  )فروغی  ببخشد  مشروعیت  آن ها  به  جامعه  كه  دهند  ادامه  خود  حیات 
استراتژی برای اينکه واحد تجاری دوام  پذير باشد، اين است كه بايد منافع همه افراد ذی نفع را در 
نظر بگیرد؛ يعنی سرمايه گذاران، كارمندان، مشتريان، مديران، سازمان های غیردولتی و به طور كلی 
جامعه )كشتکار، 1392(. حال آنکه در جهت مشروعیت و پايداری واحد تجاری، هرگونه راهبردی 
كه توسط مديريت انجام می پذيرد درصورتی می تواند بر جامعه اثرگذار باشد كه افشا شود و در 
منافع  به  به دلیل عدم توجه  از فروغی و همکاران(.  نقل  ) ديگن2، 2002،  قرار گیرد  اختیار عموم 
ساير گروه های اجتماع و همچنین اثرات زيست محیطی ناشی از فعالیت های واحد تجاری و ناتوانی 
حسابداری سنتی برای گزارش آن، در اوايل دهه شصت میالدی مفهوم جديدی به نام حسابداری 

اجتماعی3 در مباحث نظری حسابداری مطرح شد.
اين  متقابل  تأثیر  و  معامالت  گزارش  و  اندازه گیری  گردآوری،  فرايند  اجتماعی  حسابداری 
1- Cmelia
2- Deignan
3- Social accounting
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معامالت بین واحدهای تجاری و جامعه پیرامونی اوست. حسابداری اجتماعی از طريق اندازه گیری 
و گزارشگری تأثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش، ارزيابی از توان ايفای تعهدات 
اجتماعی را امکان پذير می سازد )جعفری، 1372( و می تواند به منزله يک ابزار پیشگیرانه در جهت 
اقدامات سوء واحد های تجاری عمل كند. با در نظر گرفتن دو كاركرد تولید و ارائه كاال و خدمات 
سودمند برای جامعه و توزيع عادالنه امکانات اقتصادی، اجتماعی يا سیاسی بین گروه های اجتماعی 
كه به دنبال قرارداد واحد تجاری و جامعه پیرامونش پديدار می شود؛ حسابداری اجتماعی سه هدف 

را دنبال می كند:
تعیین و اندازه گیری خالص انتفاع و مشاركت اجتماعی واحد تجاری طی دوره مالی از طريق . 1

محاسبه هزينه ها و منافع اجتماعی واحد تجاری،
تعیین ارتباط استراتژی وعملیات جاری واحد تجاری با ترجیحات و معیار های اجتماعی. اين دو . 2

هدف تأثیرات متقابل معامالت اجتماعی واحد تجاری و جامعه را تعیین می كند و همچنین بر ارزيابی 
عملکرد اجتماعی واحد تجاری تأكید دارد،

ارائه اطالعات مربوط در مورد هدف ها، سیاست ها و برنامه های اجتماعی واحد تجاری.. 3
حسابداری اجتماعی با تأمین هدف های سه گانه باال به تکمیل حسابداری مرسوم در گزارشگری و 
تأمین اطالعات كافی، مربوط و مناسب مورد نیاز كلیه استفاده كنندگان كمک می كند )همان، 1372(.

۴-۱- حسابداری اجتماعی و حسن جریان امور
مطالعات نشان می دهد هر اندازه افراد جامعه نسبت به وقوع جرم بی تفاوت و آماده ناديده گرفتن 
آن باشند، امکان ارتکاب جرم بیشتر می شود. بنابراين آنچه می تواند در كاهش جرايم به آن توجه 
شود پیشگیری های اجتماعی است. به اين معنی كه با ايجاد شفافیت در اطالعات و ارائه گزارشات 
تسهیل كننده  زمینه های اصالح محیط های  به عامه مردم،  بخشیدن  اجتماعی می توان ضمن آگاهی 
جرم را فراهم آورد. به استناد اصل 1۵6 قانون اساسی، قوه قضايیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی 
و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است كه اين مهم را با بر عهده گرفتن وظايفی همچون نظارت 
بر حسن اجرای قوانین، كشف جرم و تقلب و به منزله گام نخست اقدام مناسب برای پیشگیری از 
وقوع جرايم، می تواند انجام دهد. مطابق با اصل 174 قانون اساسی، متولی نظارت بر حسن جريان 
امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمان بازرسی كل كشور است كه می تواند 
نقش تعیین كننده ای در انجام رساله پیشگیری از وقوع جرايم به خصوص جرايم شركتی ايفا نمايد. 
از آنجاكه پیشگیری از جرم همواره كمترين هزينه و بیشترين تأثیر را در جلوگیری از سوء جريان 
در دستگاه های اجرايی دارد، بنابراين ضروريست توجه بیشتر دستگاه های نظارتی همچون سازمان 
بازرسی در راستای حسن جريان امور صرف تقويت امور پیشگیری از جرايم شود. با توجه به مطالب 
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تجاری  واحد های  سوی  از  اجتماعی  حسابداری  كارگیری  به  كه  داشت  اذعان  می توان  ذكر شده 
می تواند ضمن پیشگیری از رفتارهای متقلبانه در جهت تضییع حقوق جامعه، زمینه های گزارشگری 
مسئولیت  راستای  در  جامعه  با  متقابل  روابط  آثار  از  را  مناسب  و  كافی  اطالعات  تأمین  و  صحیح 
پاسخ گويی را نیز فراهم آورد. بنابراين، حسابداری اجتماعی می تواند به منزله ابزاری برای پیشگیری 

از جرايم شركتی و حسن جريان امور توسط سازمان بازرسی كل كشور مطرح شود.
۵- نتیجه گیری

امروزه فساد و مبارزه با آن به يک مسئله اساسي در بسیاري از كشورهاي مختلف جهان و همچنین 
سازمان های بین المللی تبديل شده است. در اين مقاله با ارائه مفاهیم و مصاديق جرايم شركتی سعی 
بر آن شد كه جرايم شركتی معرفی شود و اين نتیجه حاصل شد كه بسیاری از واحد های تجاری با 
تفکری غلط و اشتباه در راستای حفظ جايگاه و منافع خود در بازارهای رقابتی، با عدول از الزامات 
قانونی و استانداردهای حاكم بر خود و همچنین با نقض قوانین موجود، ضمن وارد آوردن خسارات 
منافع  و  حقوق  كشورها،  بر  اجتماعی  و  اقتصادی  گزاف  هزينه های  و  جبران ناپذير  صدمه های  و 
گروه های ديگر و درنهايت جامعه را تضییع می كنند و مرتکب جرايم شركتی می شوند. اين در حالی 
است كه به موازات فرايند جهانی شدن و توسعه بنگاه های اقتصادی بزرگ و متعاقب آن تأثیری كه 
اين بنگاه ها بر ساختار و نظام اجتماعی می گذارند؛ انتظارات جامعه نسبت به نقش و رفتار واحد های 
تجاری افزايش يافته و سبب شکل گیری مسئولیت اجتماعی شركت ها شده است. در ادامه مقاله با 
مرتکب  خود  اجتماعی  مسئولیت  از  تخطی  با  كه شركت ها  گرديد  استدالل   ،CSR مفاهیم  ارائه 
بی اعتمادی در جامعه، زمینه های محدوديت  فساد می زنند و ضمن گسترش  به  جرم شده و دست 
كسب و كار و رقابت، كاهش بهره وری و درنهايت ناكارآمدی دولت ها را فراهم می آورند. بنابراين 
عدول از مسئولیت اجتماعی شركتی به منزله عامل اصلی جرايم شركتی و يکی از متغیر های تأثیرگذار 
بر رفتار مجرمانه شركت ها معرفی گرديد. در اين میان نقش سازمان بازرسی كل كشور به منزله نهاد 
متولی نظارت بر عملکرد دستگاه ها، در حوزه شناسايی، پیشگیری و مقابله با اين جرايم بسیار پررنگ 
از  بین المللی  استانداردهای  به كارگیری  و  اجتماعی  مسئولیت  اجرای  راستای  و می تواند در  است 

سوی واحد ها و همچنین توجه به حسابداری اجتماعی مثمر ثمر واقع شود.
همچنین، با استناد به نتیجه به دست آمده و توجه به معاهده سازمان ملل مبنی بر اينکه شركت ها 
بايد در راستای افزايش شفافیت و مبارزه با فساد تالش كنند، بر نقش شركت ها در مبارزه با فساد 
تأكید شد و متناسب با عدول از مسئولیت اجتماعی شركتی به منزله علت معرفی شده ارتکاب جرايم 
اجتماعی  مسئولیت  به  به گونه ای  معاهده  كه  و  استاندارد  هر  نتیجه حاصل گرديد كه  اين  شركتی، 
شركتی توجه كرده باشد، بايد به منزله يک عامل مهم توسعه پايدار و مبارزه با جرايم شركتی در 
واحد های تجاری تقويت شود كه سرآمد آنان استاندارد بین المللی ايزو26000 است. همچنین در 
و  تجاری  واحدهای  بین  معامالت  متقابل  آثار  گزارشگری  و  پاسخ گويی  مسئولیت  ايفای  راستای 
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جامعه پیرامونی اش، حسابداری اجتماعی به منزله راه حل پیشگیرانه و كاشف جرايم شركتی معرفی 
گرديد. 

6- پیشنهادات کاربردی
با در نظر گرفتن نتايج، و به بار نشستن مطالعات از در سطح جوامع و شركت ها، سازمان بازرسی 
كل كشور برای مقابله با پديده جرايم شركتی، استفاده از اين ظرفیت ها را برای حسن جريان امور 

در دستور كار خود قرار دهد.
−•−باتوجه به مزايا و محاسن به كارگیری مسئولیت اجتماعی و استانداردهای بین المللی، به شركت ها 
فراملی،  و  ملی  رقابتی  بازارهای  در  مثبت  و  فعال  و حضوری  پايدار  توسعه  برای  كه  پیشنهاد شود 
با  كه  نمايند  تالش  می كنند،  فعالیت  آن  در  كه  جامعه ای  در  اعتماد  سطح  افزايش  برای  همچنین 
و  سیاست  بین المللی،  معاهده های  به  پیوستن  و  ايزو26000  ازجمله  بین المللی  استانداردهای  كسب 
خط مشی خود را برای دستیابی به هدف اصلی شركت كه به حداكثر رساندن سود است را متناسب 
با مسئولیت اجتماعی خود تنظیم نمايند و برای گزارش نتايج آثار اعمال شان بر جامعه، به حسابداری 

و گزارشگری اجتماعی توجه كنند.
و  الزامات  با تصويب  پیشنهاد شود  نهادهای رسمی  و  به دولت  با جرايم شركتی،  مبارزه  جهت  −•−
قوانینی، شركت ها را موظف به ايفای تعهدات مسئولیت اجتماعی خود نمايند و با اعطای امتیازات 
به شركت هايی كه در كسب استانداردهای بین المللی يا پیوستن به معاهدات جهانی پیشگام هستند، 

موجبات انگیزشی در آنان را تقويت نمايند. 
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سال هشتم
شماره 2۸

تابستان 139۵
حفاظت و اطالعات؛ جستاری در ماهیت یک نظارت استراتژیک

مهدی لطفی1

نهادهای نظارتی را می توان به دو شاخه تقسیم كرد كه ازنظر دامنه نظارت و حدود اختیارات از يکديگر متمايزند. بعضی از 
نهادهای نظارتی جنبه عمومی دارند و گستره نظارت وسیعی برای آن ها تعريف شده است و دسته ديگر جنبه اختصاصی و محدوده 
متمركزتری دارد. ولی اختصاص گرايی در اين گونه دسته بندی، حاكی از نقش ضعیف و دامنه كوتاه آن نهاد نظارتی خاص نیست؛ 
بلکه ممکن است اين ساختار متمركز در يک سیستم و سازمان، دامنه نظارت پرنفوذ و پرارزشی داشته باشدكه اثرگذاری و عمق 
استراتژيک آن بیشتر از نهادهای نظارتی عام باشد. پرداختن به موضوع نهادهای نظارتی خاص ازجمله سازمان حفاظت و اطالعات  
در مراكز نظامی و امنیتی و اداری مانند مركز حفاظت و اطالعات در قوه قضائیه و سازمان های تابعه آن كه جزئی از كل هستند، 
ازنظر اهمیت، هم تراز با نهادهای نظارتی عام ازجمله سازمان بازرسی كل كشور و جامعه اطالعاتی در قالب كلی از جز هستند. 
وظايف يک نهاد نظارتی خاص در سیستم، جهت تحقق سالمت و صیانت از سازمان است. هويت و جايگاه يک نهاد حفاظتی 
در زمان بحران و شرايط آشفته سیستم به خوبی خود را نشان می دهد؛ زيرا اهتمام مديران و رؤسا، بیشتر تمركز بر اجرا و سرعت 
در حصول نتیجه است تا دوران مديريت متفاوت و موفقی در رزومه مديريت خود ثبت نمايند. اين امر محقق نمی شود جز اينکه 
منويات مديران و رؤسا توسط يک شبکه تیز بین و مطمئن درون ساختار تا لحظه اجرا شدن توسط مجريان، از انحراف و اهمال كاری 
مراقبت و نظارت شود. اينجا است كه می توان از سازمان حفاظت و اطالعات به منزله يک شبکه اعصاب كه عیون بیدار و حصون 
مستحکم برای شکوفايی و تعالی يک دستگاه است نام برد. نهادهای حفاظت و اطالعات با دو نقش صیانت از پرسنل و صیانت از 
سیستم می تواند در جايگاه نگهبان تفکر مدير در تحقق اهداف مديريت، نقش ايفا كند و و در مقابل هرگونه برنامه ريزی پنهان جهت 
ساختارشکنی و ايجاد آنارشی سیستمی و ُكند نمودن سرعت رشد و تحقق آرمان و برنامه مدير، اقدام پیشگیرانه نمايد و با شناسايی و 
پااليش و آسیب  شناسی، قبل از وقوع بحران، نسخه اصالح تنظیم كنند؛ اين يک رفتار به هنگام برای يک نهاد نظارتی »استراتژيک« 
خاص است كه براساس وظايف متمركز سازمانی برای او تعريف شده است و نشان دهنده همان ارزش هم تراز با نهادهای نظارت 

عام در سطح گسترده صیانت از حکومت و وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی يک ملت است. 

واژگان کلیدی: حفاظت و اطالعات، نظارت عام، نظارت خاص، نظارت استراتژیک، 
اطالعات، نفوذ

     lotfi1029@yahoo.com    1- دانش آموخته كارشناسی ارشد علوم سیاسی
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۱- مقدمه
»حفاظت  سازمان  اداری،  و  امنیتی  و  نظامی  مراكز  در  خاص  نظارتی  دستگاه های   از  يکی 
واطالعات« است كه به منزله يک مجموعه صیانتی در كنار ساختارهای اداری و اجرايی نقش آفرينی 
می كند كه ازجمله ساختارهای فعال و اثرگذار در نظام اداری است. شايد حفاظت و اطالعات را 
با سیمای يک تشکیالت امنیتی، اطالعاتی پنهان بشناسیم ولی با اين باطن استراتژيک هدفی متعالی 
برای  امن  فضای  ايجاد  با هدف  محیط،   و  سازمان  و حفظ سالمت  آن صیانت  و  می كند  دنبال  را 
با  بايد  تا مچ گیرانه.  است  پیشگیرانه  اول  اين مجموعه در گام  اقدامات  است.  يک تالش صادقانه 
تحقق  مهم  رسالت  اين  و  شود  رفتار  سیستم  زوايای  و  ابعاد  در  ارشادی  رويکرد  و  اصالحی  نگاه 
نمی يابد جز با آگاه سازی و مشاركت عمومی توسط سازمان حفاظت و اطالعات.  يکی از ضعف های  
موجود در سیستم های  اداری و مديريتی، ايجاد خطوط فاصل با سازمان حفاظت و اطالعات است 
از  يکی  نگاه،   نوع  اين  نگاه می شود.  اداری  از شبکه  مجزا  تار و پود  با  به منزله  مجموعه ای    آن  به  و 
چالش های  مراكز حفاظت و اطالعات در انجام مأموريت های  سازمانی خود است؛ زيرا تشکیالت 
بلکه موفقیت های  يک مجموعه  نیست،  به ساختار خود  قائم  انحصاری و  حفاظتی يک تشکیالت 
اعتماد است. رويکرد اصالحی،  نظارتی در گرو همکاری و مشاركت جمعی است كه الزمه آن 
با  يک اقدام يک طرفه و واحد نیست بلکه اقدامی مشترک و دوسويه است؛ زيرا شناسايی آسیب 
گسترش چتر نظارت بر محیط،  امکان پذير است. در غیر اين صورت عدم اطالع به موقع از بحران 
می تواند ضربه جبران ناپذيری را بر ساختار سیستم وارد نمايد كه َصرف اين هزينه،  برای كل مجموعه 
مستلزم  اصالح،   برای  استراتژيک خود  مأموريت های   براساس  اطالعات  و  سازمان حفاظت  است. 
اقدام عملیاتی به صورت پنهان هستند،  ولی در مقوله دريافت و كسب خبر رسالت و تکلیفی است 
كه بر همه مخاطبین و پرسنل و آحاد جامعه گذاشته شده است و تکلیف انحصاری برای سازمان 
حفاظت و اطالعات محسوب نمی شود. در بعضی مواقع اين ديدگاه به وجود می آيد كه اعالم خبر 
اشتباه  تلقی،  اين  است.  امور آن ها  در  مداخله  نوع  نظارتی يک  نهادهای  به  و گزارش سوءجريان 
است زيرا نظارت جامع االطراف،  جز با جمع آوری اخبار از منابع سازمانی و غیرسازمانی تحقق پیدا 
نمی كند و عدم مشاركت عمومی در ارسال و اعالم اخبار و حوادث سوء می تواند اخبار كانالیزه شده 
و  به سازمان حفاظت  تدبیر  و  تحلیل  برای  را  تولید كند كه جهان بینی محدودی  را  و جهت داری 

اطالعات بدهد،  بنابراين جامعه حفاظتی مجموعه ای   فراگیر و اجتماعی است. 
2- تعریف حفاظت و اطالعات

در  و  است  كردن  نگاهبانی  و  حراست  و  نگهداری  كردن،   حفظ  معنای  به  لغت  در  حفاظت 
اصطالح عبارتست از همه اقداماتی كه برای حفظ و نگهداری تأسیسات،  اسناد و مدارک، اخبار 
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از جاسوسی،  ناشی  علیه خطرات  حیاتی كشور  موضوعات  ساير  و  مخابرات  پرسنل،  اطالعات،  و 
براندازی، خرابکاری، سرقت و خطرات طبیعی به عمل آيد و از دسترسی افراد غیر مجاز به موارد 
فوق جلوگیری و ممانعت نمايد1. البته اين تعريف باتوجه به نوع سازمان و نوع مأموريت های  ابالغی 
تعاريف خاص خود را پیدا می كند،  درتعريف ديگر از حفاظت و اطالعات آمده است: اطالعات 
اطالعات   و  دارد. حفاظت  مناسب  به حفاظت  احتیاج  و  است  سازمان  برای  ارزشمند  سرمايه  يک 
ابزاری است برای حفاظت از تهديد ها برای استمرار در روند كار،  حداقل نمودن خسارت  و حداكثر 
كردن بازگشت سرمايه و ايجاد فرصت های  شغلی مناسب و مرتبط )حاجیان و شهابی، 13۸4: 4۸ (. 
عبارت  اطالعات  و  »حفاظت  كرد  استنباط  می توان  اطالعات  و  حفاظت  مركز  اساس نامه  از  آنچه 
خرابکاری،  جاسوسی،   براندازی،  فعالیت های   نمودن  خنثی  و  شناسايی  كشف،  پیگیری،  از  است 
انجام مأموريت و ساير تهديد ها  ايجاد اختالل در  نفوذ جريانات سیاسی و  نارضايتی،  ايجاد  موارد 
قوه  استقالل و صیانت  برای حفظ  مالی و اخالقی  فشارهای  با  مقابله  و  امنیتی  و آسیب پذيری های  
قضائیه از طريق حفاظت از كاركنان،  حفاظت از اطالعات،  حفاظت از اسناد و مدارک، حفاظت از 
اماكن و تأسیسات، حفاظت از وسايل و تجهیزات، ايجاد امنیت در ارتباطات و حفاظت از ارزش های  
انقالب اسالمی و دستاورد های  آن در قوه قضائیه«2. حفاظت و اطالعات در نقش يک شبکه عصبی 
است كه وظیفه خطیر مراقبت و امنیت ارسال پیام استراتژيک اتاق فرمان را در يک سیستم بر عهده 
دارد. بعضی در دسته بندی دو مجموعه حفاظت و اطالعات و اطالعات قائل به تفکیک دو مجموعه 
هستند؛ درحالی كه در ساختار نهاد حفاظت و اطالعات فعالیت اطالعاتی گنجانده شده است و جزو 
اقدامات سازمانی به حساب می آيد، اطالعات در تعريف جمع اطالع است و در اصطالح به معنی 
آگاهی ها، دانستنی ها و معلومات است )فرهنگ لغت دهخدا (. زيرا بررسی اخبار واصله و شناسايی 
آشکار صورت  و  پنهان  اخبار  با جمع آوری  كه  است  اطالعاتی  فعالیت های   نیازمند  سوءجريانات 
می گیرد. پیوند ساختاری تعريف شده بین اطالعات و حفاظت و اطالعات امری الزامی و محتوم است 
و اصالت اين دو بخش غیر قابل تفکیک  است. اگر اين دو بخش به تفکیک از يکديگر عمل كنند 
در راستای تأمین منافع امنیت ملی حركت نکرده اند و به عبارتی منافع قشری و صنفی را بر مصالح 

ملی ترجیح داده اند )رحیمی، 13۸7: 1۵۸ (.
1-1- اطالعات ازنظركاربرد به دو قسم می شود:

می پذيرد  انجام  قدرت  توسعه  و  بسط  هدف  با  كه  است  اطالعاتی  ايجابی:  اطالعات   -1-1-1
ساكن  به  ابتدا  اقدامات  فعالیت  و  تهاجم  امکان  آفند،  امکان  ما  به  درواقع  و  می شود (   )گرد آوری 

1- جزوه آموزشی مبانی حفاظت و اطالعات
2- جزوه آموزشی مبانی حفاظت واطالعات

حفاظت و اطالعات؛ جستاری در ماهیت یک نظارت استراتژیک



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال هشتم، شماره بیست و هشتم/ تابستان 139۵ 106

می دهد. 
با هدف تثبیت قدرت گردآوری می شود و به ما  1-1-2- اطالعات سلبی: اطالعاتی است كه 

امکان تدافع، پدافند و اقدام می دهد 1.
و  اخبار  و كامل ترين  از جديدترين  بهره مندی  فاصله هاست.   و  ثانیه ها  مرگ  عصرجديد، عصر 
اطالعات در كوتاه ترين زمان دست برتری تصمیم گیری را برای مديران تصمیم ساز ايجاد می كند؛ 
اين مستلزم توسعه منابع خبری است.  عموم جامعه سرمايه اجتماعی قابل اعتمادی برای سازمان حفاظت 
و  افراد سازمانی  برای عموم  مأموريت های  حفاظت و اطالعات  و اطالعات محسوب می گردند و 
غیرسازمانی آرامش،  امنیت و سالمت را به ارمغان می آورد. منابع خطری كه می تواند تهديدكننده 
اطالعات يک سازمان باشد را می توان در چهار بخش متمركز نمود: 1. از داخل سازمان، 2. از خارج 
سازمان، 3. بر حسب تصادف، و 4. از روی عناد از طرف ديگران )حاجیان، و شهابی، 13۸4: 4۸ (. 
چنانچه سازمان های  حفاظت و اطالعات بی توجه به تحوالت محیط امنیتی دچار عادت و روزمرگی 
شوند و تغییر و تحوالت را ناديده بگیرند،  به نقطه ای  می رسند كه بايد تغییرات بنیادی در ساختار، 
فرايند ها،  فرهنگ سازمانی و ديگر زمینه های  برجسته سازمانی را در زمانی كوتاه و با شتاب تند تجربه 
كنند و به جای پیش بینی تحوالت برنامه ريزی شده با ريسک و خطرپذيری باعث هزينه های  كالن و 

خسارات جبران ناپذيری می شوند )رحیمی، 13۸7: 1۵۸ (. 
3- ضرورت ایجاد سازمان حفاظت و اطالعات

۱-3- از منظر عقلی 
و  امن  فضای  در  قرارگرفتن  دنبال  به  فردی  هر  می كند  ايجاب  انسانی  كرامت  و  امنیت  حس 
از  متشکل  كه  مجموعه ای  و  محیط  هر  و سالمت  امنیت  باشد.  بی دغدغه  زندگی  يک  برای  آرام 
گروه ها و تشکل های انسانی است، وابسته به بهره گیری از ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری برای 
تحقق اين امنیت و آرامش هستند. هیچ كس نمی تواند در ضرورت آرامش و امنیت   در جامعه ترديد 
با دغدغه و پرتالطم،  شرايط مرگ تدريجی را فراهم می كند. ازجمله مجموعه های   كند. زندگی 
تشکیالتی كه می تواند آرامش و امنیت را ايجاد كند، سازمان حفاظت و اطالعات است كه ضرورتی 
غیر قابل انکار     در يک سیستم است. نیروهای حفاظت و اطالعات بايد ازروی بینايی،  يقین و اطمینان 
كه  ترديد  و  شبهه  براساس  عمل  نه  است  امور  داشتن حقايق  نیازمند  مأموريت  نوع  كنند.  حركت 
انديشه است )مهدوی راد و   ايمان سوز است. اين كار در درجه اول مستلزم فکر و  آفت زا و احیاناً 

صادقی، 1393: 19 (. الزم است در ادامه به بعضی از اين ضرورت ها اشاره شود:
۱-۱-3- تشکیالتی بودن فساد

باتوجه به رشد و توسعه  فناوری و ارتقای سیستم نظارت،  شبکه های  فساد نیز تغییر ساختار داده 
و متناسب با اين تغییر رويکرد نفوذ حرفه ای   و مجازی خود را در دستوركار قرار داده اند. اين خود 

1- همان
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برگرفته از مرام نامه ای پنهان است كه الزم است به اقسامی از دسته بندی های  فساد اشاره شود:
قائده مند  شکل  به  و  است  رايج  جامعه  در  نظام مند  نظام مند: فساد  فساد  و  تصادفی  فساد  يک. 
در می آيد. احتمال كشف و مجازات مجرم و انگیزه فساد كاهش می يابد؛ زيرا برخالف حالت اتفاقی 
طرفین تمايلی به گزارش كردن خالف ندارند. در اين حالت نهاد ها و ضوابط رفتاری با الگو های  

غارتگری ديوان ساالری تطابق می يابد؛ مانند رواج رشوه. 
دو. فساد سازمان يافته و فساد فردی: در فساد سازمان يافته سرمايه گذاران می دانند به چه كسانی 
رشوه دهند و در قبال چه چیزی رشوه به دست آورند. در فساد فردی بايد به چند تن مقام رسمی 
رشوه دهند و صفاتی هم نیست كه با تقاضای رشوه بیشتری رو به رو نشوند. فساد سازمان يافته درواقع 
پديده ای   سیاسی است. يعنی كسانی كه در مواضع قدرت هستند از دولت و قدرت برای انتقال منافع 

و عوايد نامشروع به خود و وابستگان استفاده می كنند. 
سه. فساد كالن و فساد خرد: فساد رؤسای دولت،  وزيران و كارمندان عالی رتبه را فساد كالن و 
فساد كارمندان جز مثل افراد پلیس و مأموران گمرک و مالیات را فساد خرد می گويند. كنترل فساد 
با اعمال غیرقانونی تجلی نمی يابد.  البته بدون ترديد فساد اداری همیشه  كالن مقدم بر خرد است. 
منافع  باشد كه  مقطعی  قانونی صورت می گیرد،  در  انجام وظايف  چه بسا تصمیماتی كه در جهت 
ارتشا،   اختالس،   مثل  اداری  فساد  مصاديق  كنار  در  جهت  همین  به  شود.  خاصی  افراد  شامل  آن 
سوء استفاده از اموال و امکانات دولتی،  كم كاری،  تبعیض و تسريع كار دوستان و آشنايان و ... )فساد 
اداری غیرقانونی (،  می توان به مصاديقی ازجمله وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند 
و طبقات مورد لطف دولت و بخشیدن انحصارات دولتی به افراد خاص )فساد اداری قانونی (  اشاره 

كرد )بخارايی13۸6: ۸۵ (. 
2-۱-3- تهدیدات نرم و سخت

مفهوم لغوی واژه تهديد: ترساندن، بیم دادن، بیم عقوبت دادن )بهشتی، 1369: 314 (. در لغت نامه 
وبستر1 برای »تهديد« دو تعريف ارائه داده است: نخست تهديد را بیان و آن را قصد آسیب رساندن،  
نابود يا تنبیه كردن ديگران از روی انتقام يا ارعاب می داند و در تعريف دوم آن را نشان دادن خطر2،  

آسیب و شرارت قريب الوقوع مانند جنگ تعريف كرده است )عبداله خانی، 13۸۵: 491-۵11(. 
اطالق  بالقوه ای    و  بالفعل  خطرات  دسته  آن  »به  است:  آمده  تهديد  واژه  از  ديگر  تعريفی  در 
می شود كه ارزش حیاتی يک كشور ازجمله تمامیت اراضی،  استقالل و حاكمیت ملی،  نظام حاكم 
و نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و ايدئولوژی و فرهنگ و افتخارات ملی را به خطر اندازد. 
تهديد ها ممکن است به درون مرزی،  برون مرزی و تهديد هايی كه مرز مشخصی ندارند تقسیم شود« 

)كريمايی، 13۸4: 47 (. 

1- Webster
2- Danger
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همچنین كارل روپر معتقد است تهديد عبارت است از»هرگونه نشانه، حادثه يا شرايطی كه توان 
ايجاد خسارت و ضرر علیه يک دارايی را داشته باشد )عبداله خانی، 13۸6: 23 (. ازجمله تعاريف 
ديگر تهديد اين است: » به مجموعه خطرهای بالقوه برون سازمانی كه امنیت كاركنان و سازمان را به 

مخاطره می اندازد، تهديد گفته می شود« )بهاری نیا، 13۸6 :2۵ (. 
باز  تهديدات سخت  از  اساسی  معیار  دو  به  می توان  را  تهديدات  نوع  اين  نرم:  تهديدات  الف. 
شناخت. اولین معیار غیرخشونت آمیز بودن روش تهديد و معیار دوم، نرم افزاری بودن پیامد تهديد 
بنابراين چنانچه تهديدی از سوی عامل آن به روش غیرخشونت آمیز اجرا شود و پیامد های   است. 

ناشی از آن نیز نرم افزاری باشد،  تهديد نرم نامیده می شود. 
سخت  تهديدات  معیار های   اصلی ترين  نرم،   تهديدات  معیار های   عکس  سخت:  تهديدات  ب. 
است. بنابراين خشونت آمیز بودن در روش اقدام و سخت افزاری بودن در پیامد اقدام دو معیار اصلی 
نتیجه آن  ابزارهای تجهیزات مرگ بار انجام شده و  با  تهديدات سخت است. اين تهديدات اغلب 

تخريب، انهدام،  كشتار و وحشت آفرينی است )عبداله خانی، 13۸6: 67 (. 
البته مفهوم ديگری به نام جنگ نرم و جنگ سخت وجود دارد كه اصطالح جنگ نرم1 كه در 
مقابل جنگ سخت2 استفاده می شود يکی از مفاهیم متداول در مکاتبات و مذاكرات استراتژيست ها،  

نظريه پردازان و كارشناسان علوم اجتماعی و سیاسی است )عبدی، 13۸9: 24 (. 
3-۱-3- نیاز به امنیت

امنیت يک مفهوم آشنا و قابل شناخت برای تمام جوامع بشری از جوامع اولیه چون قبايل كوچک 
گرفته تا امپراتوری های  بزرگ جهان باستان و دولت شهر های  يونان بوده است و به همین قسم امروز 
اولويت نخست سیاست های    “Secure Situation” يا امن«  به »وضعیت  برای رسیدن  نیز تالش 
واحد های  سیاسی مختلف را تشکیل داده و راه های  تأمین آن ازجايگاه خاصی در سیاست گذاری های  

امنیتی دولت ها در قالب امنیت ملی برخوردار است )بوزان، 137۸: 23 (. 
به اين صورت می توان گفت تأمین امنیت و راه های  دستیابی به آن ازجمله سنگ بناهای شکل گیری 
كمک  به  بتوانند  مذكور  جوامع  اعضای  طريق  اين  از  تا  بوده  تاريخی  نگاه  از  سیاسی  واحدهای 
يکديگر به مهم ترين نیازشان كه تأمین امنیت است،  دست يابند. اما آنچه در جوامع اولیه و حتی تا 
اين اواخر مطرح بود يک ديدگاه محدود به امنیت بود؛ به طوری كه بحث امنیت روی موضوعات 
نظامی متمركز بود. در اصل يک نوع ديد تقلیل گرايانه نسبت به امنیت حکم فرما بود و امنیت را در 

توانايی های  نظامی و برقراری صلح بعد از جنگ ها جستجو می كردند )بوزان، 137۸: 23 (. 
»امنیت« ازجمله مفاهیم پیچیده ای   است كه ارائه تعاريف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. 
اين  يعنی  است؛  احساسی  و  اداركی  پديده ای    باشد،  تعريف  قابل  مقوله ای    آنکه  از  پیش  »امنیت« 
3- Soft warfare
4- Hard warfare
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اطمینان بايد در ذهن توده مردم، دولت مردان و تصمیم گیران به وجود آيد كه برای ادامه زندگی 
بدون دغدغه امنیت الزم وجود دارد يا نه.

از  )فراغت  معنای  به   secures از  كه  است.   securitas التین  كلمه  از  مأخوذ  امنیت،   كلمه 
نگرانی (  گرفته شده است. امنیت به معنای ايمن بودن و به دور از مخاطرات است )دوستدار، 13۸۸ 

 .) 121:
امنیت يکی از عناصر بنیادی بُعد سیاسی نظم اجتماعی محسوب می شود كه دارای ابعاد متنوعی 
شامل ذهنی و عینی، داخلی و خارجی، فردی و جمعی است و ازلحاظ گستره نیز شامل حیطه های  
ملی، منطقه ای   و جهانی است ازنظر سطح به سطح خرد و كالن تقسیم می شود. هريک از اين ابعاد، 
گستره و سطوح امنیت به نوبه خود،  به خرده ابعاد ديگری تقسیم می شود. به عنوان مثال امنیت در 
سطح خرد می تواند شامل امنیت جانی، ملی،  فکری،  بیانی،  اخالقی، شغلی و حقوقی باشد و امنیت 
يا  نظامی و طبیعی  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی،   نیز می تواند زير سطوح  در سطح كالن 

زيست محیطی را در بر بگیرد )محبوبی منش، 13۸9: ۵۸ (. 
۴-۱-3. پدیده نفوذ
الف. معانی لغوی »نفوذ«

در كتب لغت شناسی،  نفوذ به معنای اثر كردن در چیزی،  داخل شدن در چیزی )فرهنگ فارسی 
فارسی عمید ( آمده  يا جايی )فرهنگ  پنهانی در گروه  يافتن  بر كسی و راه  تأثیر گذاشتن  معین (،  
است. از سوی ديگر،  معادل انگلیسی نفوذ، واژه )Influence ( است كه در لغت به معنی ُكنش يا 
قدرتی است كه نتیجه ای   را بدون اعمال آشکار زور يا بدون اعمال مستقیم فرمان،  تولید می كند و 
در اصطالح عبارت از اعمالی است كه مستقیم يا غیر مستقیم سبب تغییر در رفتار يا نظارت ديگران 

می شوند )الوانی، 13۸6: 142 (. 
مهار  و  تسخیر  طريق  از  كه  است  قدرت  از  نامرئی  و  ظريف  شکلی  »نفوذ  ديگر  تعريفی  در 
اين  منظور  می شود.  اعمال   ... و  دولت  گروه،  فرد،  يک  تصمیم گیری  نظام  و  محاسباتی  دستگاه 
است كه آن مؤلفه ای   كه سبب عملیاتی شدن و عینیت يافتن قدرت می شود، نفوذ است )جمعی 

از نويسندگان، 1394: 17 (. 
ب. تفاوت رخنه و نفوذ

در  است.  نظامی  مفهوم  يک  نفوذ  واژه  می شود.   گرفته  اشتباه  رخنه  مسئله  با  اغلب  نفوذ  مسئله 
اين  از  برخی  دارد.  وجود  تمايز جدی  يک  طبیعتاً  و»نفوذ«  »رخنه«  مفهوم  دو  بین  نظامی  تاكتیک 
تفاوت ها عبارت اند از: 1. رخنه مستمر اتفاق می افتد اما نفوذ نقطه ای   و موضعی است؛ و 2. غالباً رخنه 
توسط واحدهای ارتش نظامی كالسیک در خط مقدم اعمال می شود،  اما نفوذ توسط نیروهای ويژه 

در عمق مواضع كشور دشمن اعمال می شود. 
میان  به  ... سخن  اقتصادی و  اجتماعی،   نفوذ فرهنگی،  سیاسی،   از  اعم  نفوذ  اين منظر وقتی  از 
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اقتصاد كشور دشمن در عقبه  می آيد منظور اين است كه عناصری از فکر و فرهنگ و اعتقاد و 
از  )جمعی  كرده اند  نفوذ  خودی  نظای  و  امنیتی  اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی،  فرهنگی،  مواضع 

نويسندگان، 1394: 19 (. 
ج. انواع تقسیم بندی نفوذ

ج-1. نفوذ عمودی-نفوذ افقی
ج-1-1- نفوذ عمودی كه بیشتر سخت افزارانه است و حالتی آمرانه دارد، كشورهای قدرتمند 
اعمال  نظامی،   قدرت  و  همچون جنگ  مختلف  راه های  از  را  برتری خود  كه  هستند  آن  دنبال  به 
فشار و تحريم و تهديد نشان دهند؛ درواقع، هر چیزی برای اين كشور وسیله ای   برای برتری طلبی و 

سلطه گری به شمار می آيد. 
ج-1-2- نفوذ افقی، كه وجه نرم افزارانه آن غالب است،  بازيگران به دنبال جلب اعتماد قدرت از 
اين طريق هستند،  بهکديگر اعتماد دارند و احساساتشان را فاش می كنند. در الگوی ارتباط افقی از 
ابزار های  مذاكره،  انواع ديپلماسی و ارتباطات، سبک زندگی،  ارزش های  اجتماعی و فرهنگی و ... 

برای تعامل و ارتباط گیری استفاده می شود )جمعی از نويسندگان، 1394: 24-23 (. 
ج-2. نفوذ فردی-نفوذ جريانی

ج-2-1- اولین و ساده ترين نوع نفوذ، نفوذ موردی و انفرادی است. اين تاكتیک،  عمری به قدمت 
با بهره گیری از رخنه های   به قدرت های  تخاصم تالش می كنند،   از نفوذ  تاريخ دارد. در اين شیوه 
موجود در طرف مقابل،  عناصر خود را وارد خانه حريف كنند تا به اهداف مورد نظر خود برسند. 
اهداف اين نفوذ گران می تواند از ساده ترين مسائل ممکن همچون كسب اطالع و جاسوسی گرفته تا 
پیچیده ترين هدف گذاری ها، يعنی وارد كردن نفوذ گر در بدنه تصمیم گیری و تصمیم سازی سازمان 
ارتقا  را  كارشناسی خود  فرايند  جايگاه  و  كنند  رخنه  تصمیم گیری  نظام  بدنه  در  يا  باشد،  حريف 
با بهره گیری از تعامالت شخصی با برخی از شخصیت های  مؤثر، فرايند تصمیم سازی  می دهند،  يا 
را به دلخواه خود هدايت و راهبرد خود را براساس عملیات »مديريت ادراک« نخبگان بنا می كنند 

)جمعی از نويسندگان، 1394: 2۵-24 (. 
و  جريانی  »نفوذ  است،  اول  روش  از  زيان بارتر  و  پیچیده تر  بسیار  كه  ديگری  نفوذ  ج-2-2- 
شبکه ای« است كه در جريان انسانی گسترده ولی پنهان از عناصر نفوذگر كه ارتباط وسیعی میان خود 
دارند،  وارد محیط حريف می شوند و با بهره گیری از بستر های  موجود سعی می كنند مسیر جامعه را 
تغییر دهند. اگر نفوذ انفرادی به دنبال جهت دهی به معدودی از نخبگان بود،  نفوذ شبکه ای،  عموم 

جامعه را هدف می گیرد و فرايندی فراگیر را تعقیب می كند )جمعی از نويسندگان، 1394: 26 (. 
۵-۱-3- جنگ اطالعاتی

روی  اين  از  می شود.  محسوب  سیستم  آن  برای  سرمايه  و  ارزش  دارای  سیستم  يک  اطالعات 
از  فزار،  سخت افزار،  شبکه،   از اهمیت بسیار زيادی برخوردار است و صیانت  از اطالعات  صیانت 
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رمزنگاری،  پرسنل،  امنیت فیزيکی و محیطی،  كنترل،  بازرسی و ساير موارد ضامن سالمت،  كارآيی، 
بقا و استمرار سیستم است. 

برای  اطالعاتی  سامانه های   و  اطالعات  از  دفاعی  و  تهاجمی  استفاده  اطالعات  جنگ  بنابراين 
و  اطالعات  سامانه های   اطالعات،   بر  مبتنی  فرايند های   اطالعات،   تخريب  يا  تحريف  تکذيب،  

شبکه های  اطالعات دشمن با حفظ منابع اطالعات خود  است )رشید زاده، 13۸۵: ۵0 (. 
تقسیم  متفاوتی  اقسام  و  انواع  به  نقطه نظرهای مختلف  و  ديدگاه ها  از  را می توان  اطالعات  نبرد 
كرد و اما معروف ترين تقسیم بندی توسط لیپسکی وفلو )199۵ (  از اساتید دانشگاه دفاع ملی صورت 
به دو گروه تقسیم كرده اند: گروه اول عبارت است  نبرد اطالعاتی را  گرفته است و آن ها اجزای 
فرماندهی-كنترل  نبرد  نظامی صورت می گیرد و شامل سه مورد  نیروهای  فعالیت هايی كه علیه  از 
)c2w(  ، جنگ جاسوسی و نبرد الکترونیکی است. گروه دوم، فعالیت هايی است كه علیه اجتماع 
صورت می گیرد و شامل جنگ روانی،  نبرد اقتصادی، نبرد سايبر و نبرد اطالع ربايی است در طول 
زمان موارد ديگری به اجزای نبرد اطالعاتی ازجمله نظارت و مراقبت، شناسايی كنترل خسارت1، 

جنگ ماهواره ای2 اضافه شده است )افضلی،  13۸7: 71 (. 
البته مفهوم استفاده از اطالعات در جنگ قدمت طوالنی دارد. ظهور اصطالح جنگ اطالعاتی 
و اهمیت روزافزون آن احتماالً با انقالب اطالعات ارتباط مستقیم دارد. باور همگانی اين است كه 
چنین انقالبی آن قدر قدرتمند و دامنه تأثیر آن آنچنان گسترده است كه می تواند بعد جديدی در 
جنگ يا اصاًل سبک جديدی از جنگ را تعريف كند. در خالل نیمه دوم دهه 1990 اصطالح جنگ 

اطالعاتی مطرح و بعداً توجه به آن كم رنگ شد )وزارت دفاع و پشتیبانی، 13۸4: 17 (. 
اينکه كارشناسان  به  ارائه دهد،  چه رسد  برای آن  هیچ كارشناسی نمی توانست تعريف روشنی 
جنگ  اصطالح  كه  می رسد  نظر  به  اغلب  برسند.  تفاهم  به  مشخص  تعريف  يک  درباره  نظامی 
اطالعاتی طیف بسیار گسترده ای را در برگرفته و شامل موارد سنتی مانند »جنگ فرماندهی و كنترل 

و جنگ« 3 الکترونیک می شود )وزارت دفاع و پشتیبانی، 13۸4: 1۸-17 (. 
مارتین لیپسکی،  از محققان مؤسسه مطالعات استراتژيک در دانشگاه دفاع ملی،  در كتاب »جنگ 
اطالعاتی چیست؟« می نويسد: »تالش برای درک مفهوم جنگ اطالعاتی مانند اين است كه چند نفر 
نابینا بخواهند با لمس كردن بخش های مختلف يک فیل بگويند كه اين موجود چیست. كسی كه 
پايش را لمس كند می گويد اين يک درخت است،  نفر ديگری كه دم آن را لمس كند می گويد اين 
يک طناب است و الی آخر. بنابراين بايد اذعان داشت كه الگوی كلی جنگ اطالعاتی در نگاهی 

عمیق تر در آينده شاهد تحول ماهیت جنگ خواهد بود )وزارت دفاع و پشتیبانی، 13۸4: 1۸ (. 
1- Damagecontorl
2- Satellite war
  3- Command and Control Warfare (c2w)
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2-3- ازمنظر آیات و روایات
و  فطری  پذيرش  نمايد  مصمم  و  مستحکم  را  انسان  اراده  می تواند  عقلی  مباحث  دركنار  آنچه 
معرفتی است كه در اين موضوع با نگاه دين مدارانه كه در بین مسلمان وجود دارد به اين ايدئولوژی 
فکری اهتمام شده است و در كنار عقول بشری به دستورات دينی به منزله يک ضرورت اعتقادی 
توجه شود و كاملیت دين اسالم در تمامی ابعاد و شئون زندگی بر حفظ پیکره بندی اجتماع مسلمین 
دقت نظر دارد و حصون مستحکم در مقابل هرگونه گسست در جامعه اسالمی است و مراقبت و 
هشدار های  الزم را صادر می نمايد،  الزم است تمامی افراد جامعه به اين نقطه برسند كه ادامه حیات 
سیاسی هر جامعه برای حفظ كرامت و استقالل خود به كسب اطالعات و حفاظت و اطالعات از 
اسرار خود نیازمند است. در آيات و روايات مختلف اهمیت و ضرورت اين موضوع روشن شده 
است كه توان نظامی بدون مراقبت حفاظتی، ابزاری بی خاصیت است كه هیچ گونه رخ نمايی برای 

هراس دشمن خارجی از آن وجود ندارد. 
يکی از تفاوت های  اساسی سازمان حفاظت و اطالعات در اسالم و سازمان های  حفاظتی غربی و 
شرقی باتوجه به تفاوت های  مبنايی،  تمايز در مقوله های  هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و 

ارزش شناسی است )مهدوی راد، صادقی، 1393: 2 (. 
خداوند سبحان در قرآن كريم به آماده سازی و توسعه قدرت دفاعی در مقابل دشمن و هراس به 

آن اين گونه بیان فرموده است:
وأَِعّدوا لَُهْم َمااْستََطْعتُْم مِْن قُوه َو مِْن ِرباطِ الَْخیِْل،  تُْرِهبُوَن به َعُدّو اهللِ َو َعُدّوُكم و ... 1

»و هرچه در توان داريد از نیرو و اسب های آماده بسیج كنید تا دشمن خدا و دشمن خودتان را 
بترسانید.« 

)رضوان طلب،  1390: 73 ( 
امیرالمؤمنین )علیه السالم ( در مورد آمادگی در مقابل توطئه های  دشمن می فرمايد:

َمْن لَْم يَتََحرْز مَِن الْمکائِِد قَبَْل ُوقُوِعها لَْم يَنَْفْعُه األَْسُف ِعنَْد ُهُجومِها2
»آن كس كه توطئه ها و حوادث را پیش بینی و پیشگیری نکند، تأسف به هنگام هجوم توطئه برای 

او كارآمد نیست«. 
همچنین امام باقر )علیه السالم (  در مورد بی توجهی به اخبار و اطالعات دشمن اين گونه می فرمايند:

يا تلف كردن  اما هدفش هدر دادن خون مسلمان  نمايد،  تعقیب  يا  پنهان  را  »هركس گزارشی 
مال او باشد،  روز قیامت با چهره ای   سیاه و چشمانی درشت و صورتی لطمه ديده محشور می شود كه 
همه خاليق او را می شناسند و هر كس گزارشی را برای احیای حق دنبال كند،  با چهره ای نورانی و 

تبار نامه ای روشن محشور می شود. «3 
)رضوان طلب،  1390: 6۸ ( 

1- انفال )۸ (،  آيه 60
2- غرر الحکم، ج2،  ص 701

3- اصول كافی، ج7، ص 3۸0
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در جايی ديگر امیرالمؤمنین )علیه السالم ( در مورد هوشیاری اطالعاتی می فرمايد:
َمن لَْم يَْستَْظِهْر بِالْیََقَظِه لَْم يَنْتََفْع بِالَْحَفَظِه1

»آن كس كه از هوشیاری اطالعاتی بی بهره باشد، نگهبانان و سپاهیان برايش مفید نخواهد بود«. 
)رضوان طلب،  1390: 7۵ ( 

همچنین موالی متقیان حضرت علی )علیه السالم (  در مورد حفظ اسرار می فرمايد:
َک اَسیُرَک فَإِْن اَفَْشیْتَُه ِصْرَت اَسیَرُه2 ِسرُّ

»راز تو، اسیر توست و اگر آن را افشا كردی، تو اسیر او شده ای«.
در جای ديگر حضرت امیر )علیه السالم ( در مورد طبقه بندی و رعايت حفظ اسرار می فرمايند:

، فاَلتَْطلََعن َعلَیِْه َصِديَقک ما ُكنَْت كاِتُمه َعُدّوَک مِْن سٍرّ
»آنچه را از دشمنت پنهان می داری، دوستت را نیز از آن مطلع مکن«.

)شبدينی پاشاكی،  عالی نژاد، حسینی،  1391: 3۸ ( 
خداوند سبحان می فرمايد:

يا اَيَّها الّذيَن آَمنُوا، ُخُذْوا ِحْذَرُكْم3
»ای اهل ايمان،  بیدار و مراقب باشید«. 

)رضوان طلب، 1390: 74 ( 
و  الهی  فرامین  اجرای  راستای  در  اسالمی  نظام  در  اطالعات  و  حفاظت  ارزش  و  اهمیت  لذا 
تدابیرحضرات معصومین )علیه السالم (  برای رهبری جامعه اسالمی است تا در مقابل حکام جور برای 

به دست آوردن اخبار و اطالعات دشمنان و صیانت از مسلمانان عمل شود.
۴. نقش و وظایف حفاظت و اطالعات

ازجمله كاركردهای حفاظت و اطالعات، شامل جمع آوری اطالعات درباره سرويس های  امنیتی 
و اطالعاتی،  از طريق منابع آشکار و پنهان،  تحلیل و تحقیق در زمینه ساختار،  اشخاص و عملیات های  
سازمان های  اطالعاتی خارجی،  برای شناخت نقاط ضعف و قدرت آن ها و خنثی سازی فعالیت های  
خصمانه سازمان های  اطالعاتی و امنیتی كشور های  ديگر می شود. برای اجرای اين وظايف،  از نفوذ 
به درون سازمان های  اطالعاتی و دستگاه سیاست خارجی و استفاده از روش های  غیر مستقیم، مانند 

كسب اطالعات از پناهندگان استفاده می شود )رشید زاده،  13۸۵: 62 (.
نهاد  اين  بهداشتی درمانی است.  نهادهای  به  از جهاتی شبیه  اطالعات   وظیفه خطیر حفاظت و 
در ابتدا سعی بر آن دارد ابتدا از هر آلودگی و بیماری پیشگیری نمايد و در مرحله بعد اگر احتماالً 
كسی آلوده شد او را درمان نمايد و درنهايت اگر دو روش قبلی مؤثر واقع نشد او را همچون يک 
عضو مرده و فاسد شده بدن از سیستم جدا كرده و دور بیاندازد.  چنین نقشی را حفاظت و اطالعات 

1- غرر الحکم، ج2، ص 702
2- غرر الحکم، ج 4، ص 146، شماره ۵630

3- نساء )4 (،  آيه 71
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در سازمان ايفا می كند. حفاظت و اطالعات در هر سازمان با پیش بینی نوع تخلف ها و جرايمی كه 
ممکن است در آن سازمان به وقوع بپیوندد سعی می كند به انحاء مختلف،  چشم و گوش كاركنان 
آن سازمان را به روی دام ها و كمین های  سر راه بگشايد و آن ها را هوشیار و آگاه سازد. با اين كارها 
اول آنکه جلوی خسارت های  احتمالی كه مسلماً هزينه های  سنگینی برای سیستم در برخواهد داشت، 
گرفته می شود و دوم آنکه جلوی انتشار تخلف ها و انحراف ها در بین كاركنان گرفته می شود. هدف 
حفاظت و اطالعات، شناسايی و مقابله با تهديداتی است كه از سوی فعالیت های  اطالعاتی اشخاص 
و سازمان های  جاسوسی، خراب كاری، براندازی يا تروريسم،  متوجه كشور و جامعه اطالعاتی است. 
تهديدات  افشای اطالعات، شناسايی و خنثی سازی جاسوسی،  شناسايی  از  امنیت، ممانعت  تقويت 
بالقوه، و كشف و برنامه ريزی عملیات سازمان های  دشمن، ازجمله كاركرد های  حفاظت و اطالعات 

در جامعه اطالعاتی است )رشید زاده،  13۸۵: 63-62 (. 
4-1- اقدامات حفاظت و اطالعات به دو بخش آفندی و پدافندی تقسیم می شود:

و  دشمن  استفاده  برای  مانع سازی  و  اطالعات  از  استفاده  قدرت  بر  تأكید  آفند،  بخش   -1-1-4
بیگانگان دارد. 

4-1-2- بخش پدافندی شامل اقدامات عامل و غیر عامل در برابر جنگ اطالعاتی دشمن و بیگانگان 
است كه از طريق دفاع فیزيکی،  حفاظت اسناد، مدارک، تجهیزات، اماكن، تأسیسات، شخصیت ها، 
تقويت موانع، ضد براندازی، ضد جاسوسی، ضد خرابکاری و مانند آن به انجام می رسد )رشید زاده،  

 .) 63 :13۸۵
•−كاركرد های  حفاظت و اطالعات در سیستم

دريافت،   .3 پاسخ گويی،  نظام  ارتقای   .2 تصمیم گیر،  مراجع  با  مطمئن  ارتباطی  كانال   .1
برای  امین  برای سالمت سیستم، ۵. مشاوری  پشتوانه ای   محکم  اخبار، 4.  پردازش  تجزيه و تحلیل و 
مدير، 6. حافظ منافع كاركنان در سیستم، 7. اعمال رفتارهای پیشگیرانه، ۸. تحقق اهداف مديران، 
9. اطالع رسانی به َهنگام، 10. حفاظت كلیه كاركنان، 11. مدافع حقوق مراجعه كنندگان به سیستم، 
12. مشاوری امین در انتصابات، 13. شفاف سازی و كارآمد سازی قوانین، 14. ارزشیابی و مديريت 
عملکرد كاركنان، 1۵. شناسايی نیروهای مستعد درسیستم، 16. حفاظت فیزيکی از  اماكن،  مقّرها و 

اسناد و مدارک، IT ، و 17. ايجاد امنیت و آرامش روانی در محیط.
۴-2- سه نقش اساسی حفاظت و اطالعات در پیشگیری از وقوع تخلف

نقش های حفاظت و اطالعات در پیشگیری از وقوع تخلف عبارت اند از: اول، نقش هشدار  دهنده 
يا پیشگیری كننده، دوم، نقش اصالح كننده يا درمان كننده، و سوم، نقش جداكننده از سیستم.

 ۵- تبارشناسی مفهوم  نظارت استراتژیک
۱-۵- ماهیت و مفهوم نظارت

از حیاتی ترين اركان هر سیستم سالم وكارآمد وجود يک نهاد نظارتی دقیق است و وجود يک 
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نظم نظارتی در سیستم،   می تواند میزان تحقق برنامه ها و اهداف مدير مجموعه را ارزيابی كند، الزم 
»نظارت« آشنا شويم. واژه نظارت در  با تعريف كلیدواژه  نظارت  به ماهیت  از پرداختن  قبل  است 

»معجم مقايیس اللغه« اين گونه تعريف شده است:
»نظارت از ماده نظر است كه به معنای نظر افکندن و تأمل و دقت در امری است. نظر به معنای 

تأمل در چیزی و معاينه كردن آن نیز معنا می شود« )محسن شیخی،  1390: 13 (. 
همچنین »اقرب الموارد« می گويد: »النظاره« كلمه ای   است كه عجم آن را به كار می برد و منظور 
از آن،  پاكیزه نمودن باغ و بستان است. بنابراين،  نظارت همان مراقبت و كنترل يک چیز، از آفت و 

بیماری است. 
تعريف های  گوناگونی از نظارت و كنترل ارائه شده كه در همه آن ها يک نقطه اشتراک وجود 
دارد وآن اين است كه نظارت عبارت است از»مقايسه بین آنچه هست و آنچه بايد باشد«. عده ای   از 

نويسندگان علم مديريت، »نظارت« را چنین تعريف می كنند:
»نظارت عبارت است از سنجش و اصالح عملکرد برای به دست آوردن اين اطمینان كه هدف های  

سازمان و طرح های اجرايی آن با كامیابی به انجام رسیده است« )محسن شیخی،  1390: 14 (. 
بنابراين،  ضرورت »نظارت« انکارناپذير است و هرقدر اين ابزار با كمال دقت،  متانت، عدالت و 
عدالت و با رعايت شرايط آن به كار رود،  تأثیر آن بیشتر خواهد بود. »نظارت« در سازمان ها نیز در 
جهت كمک به مديريت و فرماندهی در جلوگیری از خطاها و غرض ورزی ها،  اهمیت بااليی دارد 

)محسن شیخی،  1390: 1۵ (. 
اگر سیستمی برخوردار از يک نظام نظارت استراتژيک  نباشد،  دير يا زود متالشی می شود. هنری 
فايول نظريه پرداز معاصر،  نظارت و كنترل را به منزله يک اصل منطقی كه تکمیل كننده چهار اصل 
ديگر، يعنی برنامه ريزی،  سازماندهی،  هماهنگی و فرماندهی، می داند و می گويد منظور از كنترل و 
نظارت،  سركشی و رسیدگی به اجرای فرامین و دستوراتی است كه به اعضای سازمان داده می شود. 
از اين راه است كه می توان نحوه اجرای صحیح آن را دريابیم. به خاطر همین ، اگر كنترل صحیح در 
كار وجود داشته باشد،  همیشه سیستم كنترل،  بايد سیستمی سريع و با دقت باشد به همه امور مربوط 

در اسرع وقت رسیدگی نمايد و نارسايی ها را سريع تشخیص دهد )پاركینسون، 1369: 70 (. 
يکی از عوامل مؤثر در موفقیت برنامه ها، وجود يک نظام دقیق نظارتی است كه در چارچوب 
سازمان حفاظت و اطالعات در هر سیستمی قابل تحقق است. انجام فعالیت های  يک سیستم همراه با 

موفقیت نخواهد بود،  مگر آنکه نظارت های  الزم نسبت به آن صورت گیرد. 
وجود يک نظم نظارتی در سازمان،  مديريت را نسبت به نحوه تحقق هدف ها و انجام عملیات 
آگاه می كند و او را قادر     می سازد پیگیری های  الزم را انجام دهد. سازمان بدون داشتن يک نظام 
دقیق نظارت،  نمی تواند به تمام هدف های  مورد نظرخود دست يابد و از امکانات و منابع موجود،  به 

نحو مؤثر و درست استفاده كند. 
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درصورت  و  می شود  انجام  درست  سازمان  هدايت  و  برنامه  اجرای  اينکه  از  اطمینان  حصول 
مشاهده انحراف،  برای تصحیح آن اقدام الزم به عمل خواهد آمد،  نیازمند يک نظام مؤثر و دقیق 
نیز بدون وجود برنامه،  مفهومی  نظارتی است )محسن شیخی،  1390: 23 (. از سوی ديگر،  نظارت 

ندارد و كاری عبث و بیهوده خواهد بود. 
علم  نويسندگان  از  برخی  كه  است  برنامه ريزی  و  نظارت  میان  تنگاتنگ  ارتباط  اين  دلیل  »به 
مديريت،  نظارت و برنامه ريزی را به دو تیغه يک قیچی تشبیه كرده اند كه بدون هريک از تیغه ها،  

قیچی قادر به كار كردن نیست و فايده ای   نخواهد داشت« )همان، 23تا24 (. 
2-۵- مفهوم استراتژی

به همین  اجرايی آشنا شويم.  ادبیات  در  »استراتژی«  با كلیدواژه  است  اقدامی الزم  هر  از  پیش 
منظور از دو منظر لغوی و اصطالحی به اين موضوع نگاه شده است. 

1-2-۵. مفهوم لغوی استراتژی
واژه استراتژي از كلمه يوناني  »استراتگوس« 1گرفته شده است. استراتگوس يا  »استراتژ «  به معناي 
لشکر است. »استراتگوس« به معني فرماندهي ارتش نیز به كار مي رفت كه معناي ديگري را مي توان 
براي آن تعريف كرد. »فن اداره جنگ،  فن فرماندهي،  فن جنگ و طرح نقشه براي جنگ« نیز از 

ديگر معانی آن است )علي بابايي، 1369: 42 (. 
2-2-۵- مفهوم اصطالحی استراتژی

توسعه و  و علم  فَن  »به  تعريف مي شود:  اين صورت  به  معناي اصطالحي جديد  استراتژي در 
تأمین  برای  نظامي ملت،  هنگام جنگ و صلح،   اقتصادي،  فرهنگي و  به كارگیري قدرت سیاسي،  
كسب  براي  مطلوب  نتايج  به  دستیابي  و  احتمال  افزايش  و  ملي  سیاست هاي  از  پشتیباني  حداكثر 
قدرت  هرگاه  می شود.  اطالق   .) 19۸  :1370 كبورق،  )باقري  حداقل شکست«  و  پیروزي  حداكثر 
رود،   به كار  ملت  نظامي يک  اهداف  به  دستیابي  در جهت  اقتصادي،   و  فرهنگي  نظامي،   سیاسي،  
استراتژي نظامي نامیده مي شود. به همین ترتیب براي هريک از ابعاد فرهنگي،  سیاسي و اقتصادي 
مي توان تعريفي از استراتژي ارائه داد. استراتژي در معناي قديمي خود به معناي به كارگیري همه 
را  از هدف هاي كالن يک كشور  بخشي  بود كه  نظامي  اهداف  به  دستیابي  براي  امکانات كشور 

تشکیل مي داد. 
البته تعاريف متعددي از استراتژي مطرح شده است كه به برخي از آن ها اشاره مي كنم. آندره 
بوفر، اهل فرانسه،  استراتژي را اين  گونه تعريف مي كند: »استراتژي،  هنر به كار بردن زور و جبر است؛ 
به طوري كه اين زور و جبر بتواند تا حد امکان،  بیشترين نتیجه را در رسیدن به اهداف سیاسي به بار 

آورد« )لطفی،  1393: ۵1 (. 
آنچه بوفر در تعريف خود از استراتژی دنبال می كند يک نوع قدرت نمايی جهت تطمیع و ايجاد 
1- Strategos
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رعب در جبهه مقابل است تا امتیاز بیشتری از آن كسب كند ولی اين نوع رفتار فارغ از هرگونه نیت 
سازمانی،  مرزی برای مراقبت ندارد تا از سرحد قدرت نمايی به سمت سلطه گرايی سوق پیدا نکند،  

ولی شايد اين شیوه اتخاذ استراتژی،  راهبردی پرخطر باشد. 
در تعريفي ديگر كه از استراتژی توسط لیدل هارت انگلیسی  بیان شده،  آمده است: »استراتژي 
هنري است كه با آن مي توان با به خدمت گرفتن نیروهاي نظامي، هدفي را كه توسط سیاست هاي 
كه  استراتژی  تعريف   .) ۵1  :1393 )لطفی،   آورد«   دست  به  است،   شده  تعیین  ملتي  يا  دولت  كلي 
توسط هارت صورت گرفته است با تعريف بوفر تفاوت هايی دارد. زيرا اتخاذ استراتژی متناسب با 
سیاست های  كلی دولت و ملت است و وجود بازيگران فعال داخلی و خارجی محدوده رفتار آن را 

كنترل می نمايند. 
امروزه ادبیات سلطه گری و استعمارگرايی از مفهوم واقعی خود تهی شده است و جز خاطره هولناک 
در ذهن جوامع بشری چیزی ديگری باقی نمانده است. امروزه مفهوم واقعی استراتژی بهره مندی از 
تمامی ظرفیت ها و ابزارهاست.  امروزه دولت ها قادر نیستند فقط بااستفاده از قدرت نظامي بر دشمن پیروز 
شوند؛ بلکه به مجموعه اي از ابزارها نیاز دارند كه قدرت نظامي يکي از آن ها است )علي بابايي،  1369: 
44 (. پس مي توان گفت موقعیت استراتژيک،  موقعیتي است كه مزاياي قاطع نظامي،  سیاسي يا اقتصادي 

را به دارنده آن در مقابل رقبا و دشمنانش اعطا مي كند )ملکوتیان، 13۸3:  207 (. 
نظارتی  نهادهای  هستند.  بیرونی  و  درونی  مراقبت  يک  نیازمند  خود  تکامل  مسیر  در  سیستم ها 
ازجمله حفاظت و اطالعات ستون فقرات يک سیستم هستند كه ركن استراتژيک سیستم محسوب 
می شوند. اهداف و آرمان های  يک سیستم محقق نمی شود مگر اينکه سازمان حفاظت و اطالعات را 

به منزله يک جايگاه نظارت استراتژيک در سیستم بپذيريم. 
۵- نتیجه گیری

غیر دولتی  و  دولتی  سازمان های   كاركرد  شدن  تخصصی  و  مديريت  علم  در  تحول  با  امروزه 
متناسب  ابزارهای  از  كه  می كند  فراهم  استراتژيک  نظام  يک  برای  را  شرايطی  بین الملل،   نظام  در 
نابرابر  رقابت های   تکاپوی  در  تا  نمايد  استفاده  خود  مديريت  تحت  جامعه  پیشرفت  و  رشد  برای 
قدرت های  متخاصم جهانی،  اراده مستقل و آزاد خود را در نظام سلطه گری و تسلط پذيری اِعمال 
نمايد. يکی از ابزار هايی كه الزمه استواری و سرپا بودن چنین اراده مستحکمی است، اتحاد از درون 
و مراقبت از نفوذ بیرون است. برای مراقبت از اين دو مقوله،  نیازمند سازمانی تخصصی و فنی برای 
صیانت از اطالعات حیاتی و سالمت نیروی انسانی كارآمد است. آنچه در اين تحقیق مورد كنکاش 
به منزله  نظامی  و  امنیتی  اداری،   سیستم های   در  اطالعات«  و  »حفاظت  سازمان  اهمیت  قرارگرفت،  

حفاظت و اطالعات؛ جستاری در ماهیت یک نظارت استراتژیک
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بازوی  به منزله يک  و  قرار گرفت  توجه  ابعاد گوناگون مورد  بود كه در  استراتژيک  نظارت  يک 
اطمینان بخش و مورد وثوق در كنار مديريت سیستم نقش آفرينی می كند و اهمیت اين نوع نظارت 
خاص،  در مقیاسی برابر با سیستم های  نظارت عام است كه خود جلوه هويت يک نظارت استراتژيک 
در قلب سیستم است و پويايی و نقش آفرينی جامع و كامل آن در مشاركت عمومی و تجانس افراد 

محیط با اهداف و مأموريت های  پنهان و آشکار اين سازمان سخت كوش است. 
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سال هشتم
شماره 2۸

تابستان 139۵
بررسی رابطه فساد و رشد اقتصادی در ایران

حمیدرضا ایزدی1
بهنام ایزدی2 

مهدی رئیسی وانانی3

 اين مقاله به بررسی عامل مهم و تأثیرگذار فساد )قاچاق كاال و ارز و پولشويی ناشی از آن( و 
و  خصوصی سازی  امنیت،  و  نظم  هزينه های  افزايش  ازجمله  عوامل  ساير  همچنین  و  آن  نقش 
 )ARDL( تک نرخی شدن ارز به كمک روش اقتصاد سنجی خود رگرسیونی با وقفه های توزيعی
بر اقتصاد ملی می پردازد. در اين مقاله بعد از تخمین مدل كوتاه مدت و بلندمدت، ضريب تصحیح 
اشتغال و همچنین  بر  منفی آن  تأثیر  اثرات مهم فساد  ازجمله  به دست آمده است.   )ECM( خطا 
مؤثر نبودن سیاست های بازرگانی و اجرايی دولت است؛ اين امر باعث ايجاد يک اقتصاد ضعیف و 
ناسالم می شود و به موجب آن سالمت جامعه و مصرف كنندگان به خطر خواهد افتاد. از طرفی عمل 
تولیدات  فقر، كاهش سطح  افزايش خط  مالیاتی،  بر كاهش درآمدهای  تأثیرات مخربی  پولشويی 
اقتصاد هر كشور، بررسی  اين دو پديده در  باتوجه به نقش مهم  داخلی و اشتغال خواهد گذاشت. 
می توانند  عوامل  اين  كه  است  آن  از  نتايج حاكی  است.  اهمیت  حائز  قاچاق  و  پولشويی  تأثیرات 
و  گذاشته  تأثیر  درحال توسعه  كشورهای  در  به خصوص  بلندمدت  و  كالن  سرمايه گذاری های  بر 
می تواند اشتغال، تولید و به سبب آن رشد اقتصادی را كاهش دهد. بنابراين داشتن سالمت اقتصادی 
)اقتصاد سالم( می تواند به منزله عاملی مؤثر و مهم بر رفاه اقتصادی-اجتماعی، تولید و كاهش فقر در 

كشورهای درحال توسعه باشد و بر شکوفايی اقتصاد و تولید ثروت تأثیر گذارد.
 ARDL ،واژگان كلیدی: فساد، رشد اقتصادی، رفاه، فقر، توسعه

JEL: C22, I1۸, I3۸ :طبقه بندی
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2- كارشناس ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز؛ كارشناس وظیفه بازرسی كل استان فارس.

behnam.izady@yahoo.com
3- كارشناس ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز.

mehdi.re1985@gmail.com
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 ۱- مقدمه
 به طور كلی يکی از شاخصه های توسعه يافتگی، رشد اقتصادی است كه اين امر نیز به سالم بودن 
سیاست های  كارگیری  به  توسعه يافته،  كشورهای  در  بازمی شود.  كشور  آن  در  اقتصادی  سیستم 
مستمر  اقتصادی  رشد  وجود  گونه ای كه  به  است؛  برخوردار  خاصی  اولويت  از  اقتصادی  مناسب 
تقويت  ديگر  سوی  از  می شود.  محسوب  سالم  اقتصاد  يک  ويژگی های  از  تورم  نرخ  كنترل  و 
و  رشد  سوی  به  را  اقتصادی  مستقیم  حركت  روند  مربوط،  دستگاه های  سوی  از  نظارتی  بُعد 
تجارت،  تولید،  میان  منطقی  و  مستقیم  رابطه ای  سالم  اقتصاد  يک  در  می كند.  هدايت  توسعه 
درگیر  همواره  ناسالم  اقتصاد  يک  در حالی كه  دارد؛  وجود  بازاريابی  مهارت های  و  اشتغال 
رانت  بر  ناسالم  اقتصاد  طرفی  از  است.  كاذب  اشتغال  و  بیکاری  تورم،  از  ناشی  تصنعی  موج های 
می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  رشد  روند  آن  در  اقتصادی  مفاسد  و  است  استوار  ويژه خواری   و 
همچنین وجود تعامل میان اقتصاد ملی با اقتصادهای بین المللی و تناسب الزم قوانین بیمه و كار با 
رشد اقتصادی، از ويژگی هايی است كه موجب تمايز اقتصاد سالم از اقتصادهای زيرزمینی می شود. 

2-۱- تعریف قاچاق 
قاچاق تخلف گمركی است شامل جابه جايی كاال در طول يک مرز گمركی به روشی مخفیانه و 
برای فرار از نظارت گمركی. تجارت و مبادله كاال از ديرباز در مناطق مختلف جاري و برقرار بوده 
است و ازجمله مواردي است كه در عین حال كه نیت اصلي آن، صرفه اقتصادي و رسیدن به امکان 
اقتصادي بهتر است، در يک جابه جايي كاال و خدمات به مناطق و افرادي كه از امکاناتي محروم 
هستند، در ازاي پول يا كاال سرويس مي دهد. قاچاق در حاشیه تجارت از نوع تبادل يا دريافت كاال، 
رفع نیازهاي غیرمتعارف جامعه اي است كه با انواع روش ها به خواسته خود مي رسد. رواج مشاغل 
كاذب، افزايش بیکاري، گسترش پول شويي و ورشکستگي تولیدكنندگان و افزايش هزينه دولت، 
از پیامدهاي گسترش قاچاق است و اين امر ضربه جبران ناپذيري را به تولید داخلي و اقتصاد وارد 

مي كند )پژوهش نامه اقتصادی ، شماره 22(. 
قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود كه عبارت اند از: قاچاق مواد 
مخدر، قاچاق كاال، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی. موردهای زير قاچاق به شمار 

می روند:
- وارد كردن كاال به كشور يا خارج كردن آن از كشور به ترتیب غیرمجاز، 

- خارج نکردن وسايل نقلیه يا كاالهايی كه به منزله ورود موقت يا ترانزيت خارجی وارد كشور 
شده است، 

- بیرون بردن كاالی تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمركی و سود 
بازرگانی و عوارض؛ خواه عمل در حین خروج از گمرک يا بعد از خروج كشف شود، 

- تعويض كاالی ترانزيت خارجی يا برداشتن از آن، 
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- اظهار كردن كاالی غیرمجاز با نام كاالی مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر، 
- اظهار كردن كاالی مجاز با عنوان كاالی مجاز ديگری كه حقوق گمركی و سود بازرگانی و 

عوارض آن كمتر است با نام ديگر و  بااستفاده از اسناد خالف واقع، 
- بیرون بردن كاال از گمرک  بااستفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خالف يا اسناد خالف واقع،

- اظهار خالف راجع به كمیت و كیفیت كاالی صادراتی به نحوی كه باعث خروج غیرقانونی 
ارز از كشور شود )ياوری ، 137۸(. 

2-2- دالیل وجود قاچاق 
برای پاسخ دادن به اين سؤال بايد عوامل به وجود آورنده انگیزه قاچاق را به شرح زير بررسی كنیم. 

1-2-2- وجود تقاضا در داخل كشور 
قاچاق كاالی وارداتی اغلب برمبنای وجود تقاضای عمومی در داخل كشور بسط می يابد. آغاز 
عوامل  ازجمله  می گیرد.  شکل  بازار  در  كاال  برای  تقاضا  وجود  از  وارداتی  كاالی  قاچاق  پديده 
افزايش تقاضا، روند رو به افزايش توقعات مصرف كننده داخلی و عدم تنوع الزم در بازار كاالهای 
داخلی است. همچنین برخی مؤلفه های ديگر نظیر زيبايی و ابتکار در رنگ و طرح كاالها، كیفیت 
باالی كاالها در مقايسه با كاالهای داخلی، نیازمندی مصرف كننده و افزايش قدرت خريد در قیاس 

با حجم كاالهای موجود در بازار نیز در افزايش قاچاق مؤثرند. 
2-2-2- وجود تبلیغات گسترده

از میان عوامل متعدد افزايش تقاضا برای كاالی قاچاق در داخل، می توان تبلیغات را نام برد؛ به 
ويژه كه تبلیغات در جهان امروز يک علم و فن مستقل را تشکیل می دهد و روش های تأثیرگذاری 
افزايش  به تخصص ويژه بدل شده است. از سوی ديگر گسترش و  بازرگانی  بر مصرف كننده در 
دسترسی عمومی به رسانه های فراملی بستر كافی را برای تبلیغات كاالهای خارجی فراهم می آورد. 
تبلیغات بازرگانی نقش مؤثری را در پديد آوردن نیاز به كاال در داخل ايفا می كند و در شرايط وجود 
تبلیغات همه جانبه، چنانچه به دست آوردن كاالهای مورد تقاضا با ممنوعیت ها يا محدوديت هايی 
رو به رو شود، نه فقط تقاضا برای آن كاال كاهش نمی يابد بلکه بستر مناسبی را برای قاچاق آن كاالها 
فراهم می سازد. تبلیغات خارجی در جرايد داخلی و خارجی، تابلوهای تبلیغاتی در معابر، سريال های 

خارجی تلويزيونی، اينترنت و ماهواره امکان خودنمايی پیدا می كند. 
3-2-2- محدوديت ها و ممنوعیت های بیش از حد

از ديگر عواملی كه موجب پیدايش پديده قاچاق كاال می شود قوانین و مقررات و محدوديت ها 
و ممنوعیت ها هستند. بسیاری از كاالها ازنظر محتوايی و شکلی فاقد زمینه های ناهنجاری زا هستند 
اما مشمول ممنوعیت های گمركی می شوند. در اين حالت تقاضاهای كالن داخل با محدوديت های 
بی رويه روبه رو می شود و آنچه عماًل در بازارهای شهری داد و ستد می شود در مراكز گمركی ممنوع 
تلقی می شود. در اين حالت نیز تقاضاهايی كه می توان آن ها را از راه های قانونی برطرف ساخت، 
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به خودی خود زمینه های گسترش قاچاق  بازرگانی قاچاق ارجاع می شود و همین مسئله  به حوزه 
كاالهای وارداتی را ايجاد می كند. 

4-2-2- ناهمسانی قیمت در داخل و خارج
ازجمله عواملی كه قاچاق را )چه از داخل به خارج و چه از خارج به داخل( گسترش می دهد 
آن است كه قیمت ها در بازارهای داخل و خارجی يکسان نباشند. در صورت يکسانی قیمت های 
داخل و خارج، حتی چنانچه زمینه های ديگر قاچاق كاال وجود داشته باشد، انگیزه ای برای قاچاق 
پديد نخواهد آمد. اين عامل به ويژه در قاچاق كاالی صادراتی )از داخل به خارج( اهمیت ويژه ای 
بازار  در  آن ها،  به  دولتی  يارانه های  تخصیص  علت  به  داخلی  برخی كاالهای  قیمت  زيرا  می يابد؛ 
داخلی به مراتب كمتر از بازارهای كشورهای همسايه است و اين امر به خودی خود موجب خروج 

برخی از اين گونه كاالها به كشورهای ديگر می شود. 
۵-2-2- خألهای اقتصادی

قاچاق  برای  را  اقتصادی شامل مجموعه راه ها و عواملی است كه زمینه های مساعدی  خألهای 
نرخ  و  )رسمی(  مبادالتی  ارز  نرخ  میان  اختالف  به  می توان  عوامل  اين  ازجمله  می آورد.  فراهم 
بازار آزاد ارز )غیررسمی( اشاره كرد كه موجب سودآور شدن قاچاق كاال می شود. همچنین نظام 
با مجموعه معضالتی  قانونی را  بازرگانی  ناكارآمد ازجمله عوامل ديگری است كه  بوروكراتیک 
روبه رو می كند و به همان میزان كه انگیزه های بازرگانی قانونی از میان می رود بسترهای قاچاق كاال 

آماده تر می شود. 
6-2-2- وجود مرزهای طوالنی

مرزهای طوالنی آبی و خاكی با همسايگان كنترل و نظارت بر ورود و خروج كاالها را از اين 
تجهیزات  و  پیشرفته  امکانات  از  استفاده  مرزها  اين گونه  در عین حال وجود  می سازد.  مرزها دشوار 
مدرن را در گلوگاه های مرزی پرهزينه و ناممکن می كند. در چنین شرايطی با وجود ۸7۵۵ كیلومتر 
مرز میان ايران و همسايگان، مخاطرات قاچاق كاال كاهش می يابد و جسارت برای قانون شکنی در 

عامالن قاچاق كاال افزايش می يابد. 
7-2-2- موارد ارتشا يا همکاری در میان برخی از عوامل نیروی انتظامی در مرزها

در  قاچاق  عوامل  كه  است  طبیعی  كاال  قاچاق  به  وابسته  مشاغل  بودن  پر درآمد  دلیل  به 
اين  در  می كنند.  اقدام  ورود كاال  قانونی  زدن سازوكار های  دور  سرمايه گذاری های جانبی جهت 
میان، يکی از اهداف عمده اين گونه سرمايه گذاری های پنهان، جلب همکاری يا چشم پوشی برخی 
از عوامل و بدنه سطوح پايین نیروی انتظامی در مرزهاست كه به اشاعه فساد اداری ـ مالی خواهد 

انجامید و نتیجه آن سکوت يا بی عملی اين قبیل كارگزاران در قبال پديده قاچاق كاال است. 
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۸-2-2- همکاری برخی از عوامل گمرک با قاچاقچیان
عالوه بر نیروی انتظامی، متولی ديگر كنترل ورود و خروج كاال از طريق مرزها سازمان گمركات 
است كه به منزله سوژه سرمايه گذاری قاچاقچیان قابل طرح است و عوامل قاچاق به جلب همکاری 

ايشان نیازمند هستند. 
9-2-2- همکاری ناكافی ادارات و ارگان های حکومتی با نیروی انتظامی

از سويی فقدان منابع مالی الزم برای مبارزه با قاچاق كاال و از سوی ديگر كمبود نیروی اداری 
انتظامی( عوامل تشديدكننده معضل قاچاق كاال  نیروی  ادارات حکومتی )به جز  كارآمد در ساير 
هستند. نوعی عزم يکپارچه و هماهنگ میان ارگان های حکومتی در جهت همکاری با نیروی انتظامی 

در اين زمینه الزم به نظر می رسد. 
10-2-2- به كارگیری نیروی انسانی بعضاً ناكارامد از سوی نیروی انتظامی

غالباً آن دسته از نیروهای انسانی كه از سوی نیروی انتظامی در مناطق مرزی مشغول به فعالیت 
از  نمی توان  كه  به طوری  هستند،  تبعیدی  پرسنل  و  پايین  رده  درجه داران  سربازان،  شامل  هستند 
نیروهای انسانی با اين كیفیت نتیجه ای مطلوب در زمینه مبارزه با قاچاق كاال حاصل كرد. اين قبیل 

نیروهای انسانی ناكارامد طبعاً آمادگی بیشتری برای همکاری و اغفال از سوی قاچاقچیان دارند. 
11-2-2- كم برخورداری از دانش الزم و آگاهی های كاربردی در عوامل نیروی انتظامی

به اين پديده است و  نیازمند نگاه تخصصی  با ورود و خروج غیرقانونی كاال در كشور  مبارزه 
نیروی انتظامی بايد برای موفقیت در اين زمینه به تربیت نیروها و به روز كردن دانش تخصصی آن ها 
)تحت عنوان كارشناس قاچاق( همت گمارد. در اين صورت نوعی چرخه كارشناسی در اين حوزه 
شکل خواهد گرفت كه به مرور زمان به كمک انباشت تجارب و آگاهی ها، سطح عمومی برخورد 

با قاچاق كاال را ارتقا می بخشد. 
12-2-2- سطح نازل قیمت كاالهای قاچاق در مقايسه با محصوالت داخلی

هنگامی كه درباره وجود تقاضای عمومی باال در بازار داخل نسبت به كاالهای قاچاق سخن به 
میان می آيد بايد به اين موضوع توجه خاص شود كه عموماًً كاالهای قاچاق با قیمت واقعی خود 
به فروش نمی رسند. در حالی كه تولیدات داخلی بايد بسیاری از هزينه هايی را كه تولید كننده در 
جريان تولید متحمل شده است به وی بازگردانند. كاالهای قاچاق عموماًً در بر دارنده هزينه ای نیستند 
و در عین داشتن كیفیت مطلوب برای مصرف كننده با قیمت های نازل به فروش می رسند. بنابراين 
مصرف كنندگان داخلی عموماًً تمايل به كاالی قاچاق دارند و اين خود يکی از عوامل ضربه پذيری 

تولیدات داخلی است. 
13-2-2- ضعف صنعت و تولید داخلی

ازجمله عوامل اساسی افزايش تقاضای مصرف كنندگان داخلی نسبت به كاالهای قاچاق ضعف 
كمی و كیفی تولیدات داخلی و سطح پايین فن آوری ها در زمینه های تولیدی است. در چنین شرايطی 

همواره كاالی قاچاق در بازار داخلی از كیفیت و حجم فروش زيادی برخوردار خواهد بود. 

بررسی رابطه فساد و رشد اقتصادی در ایران



فصلنامه دانش ارزیابی/ سال هشتم، شماره بیست و هشتم/ تابستان 139۵ 126

14-2-2- بیکاری جوانان در مناطق و شهرهای مرزی
نیروهای اصلی واردكننده قاچاق به طور عمده جوانانی هستند كه در مناطق مرزی ساكن اند و از 
امکانات فرهنگی و اقتصادی اندكی برخوردارند. از اين رو فقدان شاغل سالم و سازنده در مناطق 

مرزی مرتباً بر داوطلبان عاملیت در زمینه قاچاق می افزايد. 
1۵-2-2- سودآور بودن قاچاق كاال

قاچاق به طور كلی و در انواع گوناگون آن يکی از مشاغل بسیار سودآور در سراسر جهان است. 
به منزله نمونه، قاچاق مواد مخدر در میان انواع گوناگون قاچاق پولسازترين آن هاست. قاچاق كاال نیز 
به همین ترتیب سود زيادی را عايد عامالن خود می كند و طی مدت طوالنی يک بازار و حوزه شغلی 
كاذب را حول خود ايجاد می نمايد كه در شرايط كمبود مشاغل سالم، به راحتی جذب نیرو می كند. 

16-2-2- نبود كنترل و نظارت دقیق بر توزيع كنندگان و فروشندگان كاال
و  ورود  كه  مرزی  نقاط  می دهند.  عالوه بر  شکل  را  قاچاق  كاالی  عرضه  مختلف  گلوگاه های 
درون  به  را  كنترل  و  نظارت  سازوكار  می توان  می گیرد  صورت  آنجا  از  قاچاق  كاالهای  خروج 
بازارهای داخلی منتقل كرد. با وجود اين در شرايط كنونی چنین نظارتی بر توزيع كنندگان كاالها 

صورت نمی گیرد و بدين جهت امکان داد و ستد كاالی قاچاق به راحتی فراهم است. 
17-2-2- پايین بودن سطح امنیت اقتصادی

امنیت اقتصادی از مؤلفه های مهم در رونق بازارها و حفظ سالمت آن هاست. فقدان يا كاستی 
از  اقتصادی و سرمايه گذاری بخش های غیردولتی را  از سويی موجبات مشاركت  اقتصادی  امنیت 
میان می برد و از سوی ديگر زمینه ها و خألهايی را برای رشد بازرگانی قاچاق فراهم می سازد. راكد 
بودن سرمايه های عمومی و مشاركت نکردن آن ها در فرايند تولید يکی از پیامدهای ضريب امنیت 

اقتصادی پايین است. 
1۸-2-2- ضعف قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق

در علم حقوق، افزايش هزينه و مجازات و گستراندن شعاع فراگیرندگی مجازات ها در تمامی 
سطوح، يکی از سازوكار های بازدارندگی مجرمان و كاهش انجام جرم به شمار می رود. در اين زمینه 
نیز به نظر می رسد قوانین و مقررات كنونی در قبال قاچاق اوالً فراگیرندگی الزم را دارا نمی باشد 
فعالیت و  اين  برای اشکال گوناگون  ثانیاً  اين زمینه وجود دارد و  قانونی در  نقاط كور  و كماكان 

پیچیدگی های خاص آن تدابیر قانونی انديشیده نشده است. 
19-2-2- ريسک پايین قاچاق كاال

پديده  به  نسبت  اقتصادی الزم  و  انتظامی  و كمبود كنترل های  قانونی  تدابیر  فقدان  نتیجه طبعی 
قاچاق كاال آن است كه مخاطرات و ريسک اين گونه فعالیت ها كاهش می يابد و اين به خودی خود 
موجب جذب نیروی انسانی بیشتری به اقتصاد زيرزمینی می شود و از سوی ديگر گستردگی بیشتری 

را به آسیب های ناشی از آن می بخشد. 
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20-2-2- فساد اداری
فساد اداری امری است جامع تر از قاچاق كاال، اما وجود فساد اداری در كنار ساير عوامل موجب 
اختالل نظارتی می شود. اساساً نظام های اداری و بوروكراتیک دارای كاركرد بنیادين كنترل كنندگی 
باز می دارد. در اين میان مسلماً  هستند و فساد اداری، نظام بوروكراتیک را از كارايی اصلی خود 
قاچاق كاال كه بخشی از سازوكارهای نظارتی آن در نظام اداری و بوروكراتیک تعريف می شود 

خواهد توانست از گذرگاه های نظارتی بدون آنکه با مشکل جدی مواجه شوند عبور كند. 
21-2-2- ضعف بخش خصوصی و دولتی بودن اقتصاد

دولتی بودن اقتصاد فی نفسه امکان مشاركت سرمايه های راكد ماند، در بخش اجتماعی را منتفی 
می سازد و بدين جهت در جريان توزيع كاالهای قاچاق در بازار، كاالی قاچاق با كمترين آلترناتیو 
ممکن درگیر می شود. فقدان آلترناتیو مناسب برای كاالهای قاچاق در بازار داخلی از سويی معلول 
ضعف بخش خصوصی در اقتصاد است و از سوی ديگر موجد بسترهای بیمارگونه برای رشد ناسالم 

اقتصاد زيرزمینی می شود. 
22-2-2- محرومیت استان ها و شهرهای مرزی

در زمینه پراكندگی جغرافیايی امکانات فرهنگی و اقتصادی، به طور كلی مشکلی بنیادين وجود 
عبور  برای  مهمی  گذرگاه های  كه  ايالم  و  كردستان  بلوچستان،  و  سیستان  نظیر  استان هايی  دارد. 
كاالهای قاچاق به شمار می روند همواره در ذيل فهرست برخورداری از امکانات ملی قرار دارند و نیز 
جمعیت اين استان ها جمعیت غیرفعال است و ارزش اقتصادی افزوده را در غیاب سرمايه گذاری های 
ـ  به ويژه در شهرها و  استان ها  اين گونه  بنابراين جمعیت غیرفعال  نمی كند.  تولید  برنامه ريزی شده 
روستاهای مرزی كه در آخرين رتبه از برخورداری اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قرار دارند ـ به 
سمت قاچاق كاال متمايل می شوند. در عین حال، اين نکته حائز اهمیت است كه سود عمده قاچاق 
كاال عايد مردم محروم حاشیه كشور و استان های مرزی نمی شود بلکه سود اقتصادیـ  چنانکه اقتصاد 

رسمی نیز چنین است ـ عمدتاً عايد واسطه ها و فروشندگان می شود.
2-3- آثار منفی قاچاق و پولشویی بر اقتصاد

اين  و  می شود  بیکاری  میزان  افزايش  و  درنتیجه  داخلی  تولیدات  كاهش  موجب  كاال  قاچاق 
انگیزه سرمايه گذاری مولد  ناخالص داخلی می گذارد. قاچاق همچنین  تولید  بر  نامطلوبی  تأثیر  امر 
اقتصادی را كاهش می دهد.  درنتیجه سرمايه به جای اينکه در امور مولد اقتصادی به كار افتد و باعث 
از منافع در دسترس  به اين ترتیب بخشی  تولید و اشتغال شود، به سوی قاچاق منحرف می شود و 

جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود. 
داخلی،  ناخالص  تولید  رشد  اقتصادی،  فعالیت های  رونق  كلید  تولیدی  امور  در  سرمايه گذاری 
افزايش اشتغال، رشد درآمد سرانه و  . . . است. رواج قاچاق كاال، سرمايه گذاری در امور تولیدی و 
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اشتغال زا را كاهش می دهد.  درنتیجه زمینه اشتغال افراد و نیز تولیدات ملی و داخلی كاهش يافته و 
باعث كاهش درآمد سرانه و به تبع آن گسترش بیش از پیش فقر در جامعه می شود، هرچند درآمدهای 

كالن و بادآورده نیز از اين رهگذر نصیب قاچاقچیان می شود. 
تقاضای  به جا گذارد زيرا  نامطلوبی  اثرات  بازار داخلی  بر قیمت های  گسترش قاچاق می تواند 
بروز  و  قیمت ها  سطح  افزايش  باعث  بازار،  به  كاال  عرضه  محدويت  با  و  می دهد  افزايش  را  كل 
فشارهای تورمی  خواهد شد و  درنهايت دشواری هايی را  به ويژه برای اقشار آسیب پذير جامعه در 

تأمین نیازهای اساسی شان به وجود می آورد. 
2-۴- آثار منفی قاچاق بر سیاست های اجرایی دولت

به  كمک  برای  دولت  زيرا  دارد؛  دولت  اجرايی  سیاست های  بر  منفی  آثاری  قاچاق،  پديده 
رشد اقتصادی و صنعتی كشور اغلب، سیاست های حمايت از صنايع داخلی  به ويژه صنايع نوپا را 
اتخاذ می كند. كاالهای مشابه خارجی كه به صورت قاچاق وارد كشور می شود، به علت نپرداختن 
دارند.  داخلی  تولید  كاالهای  از  كمتر  قیمتی  ورودی(  )حقوق  بازرگانی  سود  و  گمركی  حقوق 
 درنتیجه رقابت برای صنايع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار می شود و چه بسا به زيان دهی، 
مسائل موجب  اين  بیانجامد؛  تولیدی و صنعت  فعالیت واحدهای  تعطیلی  و  درنهايت  ورشکستگی 
بیکاری افراد مشغول به كار در اين واحدهای تولیدی می شود و ركود فعالیت های صنعتی را به دنبال 
خواهد داشت. ايجاد ركود، جريان آتی سرمايه گذاری را نیز دچار اختالل می كند. بنابراين، ورود 
قاچاق، سیاست های اجرايی دولت را مختل می كند و به منزله تهديدی برای تولیدات داخلی كه توان 

كافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، محسوب می شود. 
اين پديده موجب می شود سیاست های اجرايی دولت كم اثر و حتی در برخی موارد بی اثر شود 
و نتوانند اهداف مورد نظر خود را برآورده سازند. قاچاق كاال همچنین در بازار ارزی كشور اثرات 
منفی دارد؛ با اين توضیح كه قاچاق كاال از سويی تقاضا برای ارز را در بازار غیررسمی داخل افزايش 
می دهد و افزايش قیمت داخلی ارز، خاصیت تورم زايی دارد و از سوی ديگر با افزايش عرضه كاالها 
در داخل و جلوگیری از افزايش عرضه كاالها در داخل و جلوگیری از افزايش قیمت آن ها در نظام 
ارزی اختالل ايجاد می كند. قاچاق كاال چه در شکل قاچاق كاالهای وارداتی و چه در شکل قاچاق 
كاالهای صادراتی موجب خروج ارز از كشور می شود و اين امر پشتوانه های مالی كشور را با تزلزل 

روبه رو می سازد. 
اكثر كاالهای قاچاق وارداتی، لوكس هستند و حقوق گمركی و سود بازرگانی آن ها بیش از 
پنجاه درصد است كه با احتساب دو میلیارد دالر قاچاق ساالنه كاال 2000 میلیارد ريال از درآمدهای 
بالقوه كشور در اين فرايند هرز می رود و وصول نمی شود. با خروج بی رويه ارز از كشور، بازار قاچاق 

ارز تقويت می شود و به تدريج نظام ارزی كشور را دستخوش فراز و نشیب های بسیار می سازد. 
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2-۵- آثار منفی قاچاق بر سیاست های بازرگانی
نظر گرفتن  در  با  می زند. دولت  بر هم  را  بازرگانی خارجی كشور  تراز  در  توازن  قاچاق كاال 
با  و . . .  كشور  وارداتی  نیازهای  و  ساالنه  ارزی  درآمدهای  ارزی،  سپرده های  قبیل  از  پارامترهايی 
اهداف ايجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی، يک سری سیاست های تجاری 
اتخاذ می كند كه برمبنای آن، حجم و ارزش صادرات و واردات كشور معین می شود. صادرات و 

واردات غیرقانونی )قاچاق( اهداف مذكور را غیر قابل تحقق می نمايد. 
زيرا نخست واردات غیررسمی يا قاچاق به هر حال برای اقتصاد ملی هزينه ارزی در بردارد و 
اين هزينه خارج از محاسبات دستگاه سیاست گذار، بر اقتصاد كشور تحمیل می شود. دوم صادرات 
غیررسمی يا قاچاق، اهداف دولت در زمینه نظارت بر ارز را با اشکال مواجه می سازد؛ زيرا ارزش 
كاالهای قاچاق صادراتی و وارداتی در حساب های ملی و موازنه بازرگانی خارجی كشور، منظور 
می كند.  مخدوش  را  كشورها  ساير  با  كشور  تجارت  موازنه  به  مربوط  اطالعات  و  درنتیجه  نشده 
دولت مردان  نظر  مورد  واردات  هزينه  بیش از حد  افزايش  باعث  كاال  قاچاق  سو  يک  از  بنابراين، 
و  به دلیل مصرفی  از سوی ديگر،  منفی دارد و  تأثیر  به طور غیرمستقیم  ارزی  توازن  می شود و در 
با  داخلی  بازار  در  نیز  را  داخلی  ناخالص  تولید  وارداتی،  قاچاق  اغلب كاالهای  بودن  غیرضروری 
رقابت فشرده تری مواجه می كند،  درنتیجه قاچاق كاال، سیاست های بازرگانی را هدف قرار داده و بر 
اين سیاست ها خدشه وارد می سازد و موجب می شود توازن تجاری مورد نظر برای بازرگانی خارجی 

در حد و اندازه مورد انتظار دولت، تحقق نیابد. 
2-6- آثار منفی قاچاق کاال بر سالمت جامعه و مصرف کنندگان

مصرف كنندگان  حقوق  داخلی،  تولیدات  به  كردن  وارد  ضربه  بر  افزون  قاچاق  پديده  شیوع 
كه  می شود  معلوم  ايران  بازار  در  موجود  وارداتی  قاچاق  كاالهای  بررسی  با  می كند.  نیز ضايع  را 
بسیاری از اين كاالها فاقد ضمانت و نیز فاقد خدمات پس از فروش )نظیر تعمیرات و تأمین لوازم 
اين مسائل،  به  نسبت  ناآگاهی  يا  بی توجهی  اثر  بر  و قطعات يدكی( در كشور هستند. در حقیقت 
مصرف كنندگان اين اجناس را كه به نوعی حالت يک بار مصرف دارند خريداری می كنند. يعنی 
از گردونه مصرف خارج می شوند.  به وجود آمدن اشکال مختصری در آن ها،  از  بعد  اين كاالها 
اگر مراكزی نیز اقدام به تعمیر اين گونه كاالها كنند، هزينه های زيادی را برای اين كار خود طلب 
می نمايند.  درنتیجه چه بسا مصرف كنندگان ايرانی با خريد اين كاالها زيان نیز می كنند كه سرانجام 

اين  مسئله به اقتصاد كشور لطمه وارد می كند. 
مشکل ديگر واردات قاچاق كاال به كشور، نبود امکان كنترل استانداردها و اعمال كنترل های 
ازنظر ضوابط  آن ها  روی  كنترل  نبود  دلیل  به  به كشور  واردشده  قاچاق  كاالهای  است.  بهداشتی 
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زيان آور، خطرناک،  ورود كاالهای  مقابل  در  از جامعه  برای حفاظت  بهداشتی،  و  ملی  استاندارد 
پرتوزا و . . . موجب وارد شدن زيان های فراوانی به بهداشت و سالمت جامعه می شوند و مردم را در 

مقابل مصرف اين گونه كاالها آسیب پذير می سازند.
2-7- اثرات پولشویی بر اقتصاد

غیر قانونی  و  كثیف  پول های  وسیع  حجم  و  بزهکارانه  و  غیر قانونی  فعالیت های  تنوع  باتوجه به 
حاصل از آن و تطهیر اين پول ها و همچنین ادغام آن در اقتصاد كشورها، اين مواد مربوط به افتتاح 
حساب، احراز هويت مشتريان، اطالعات مربوط به نقل و انتقاالت مالی در سطح داخلی و بین المللی، 
توجه به نقل و انتقاالت غیر معمول در حجم باال  بااستفاده از روش های پیچیده، حمايت از مديران و 
كاركنان مؤسسات مالی در مقابل تهديدهای مجرمان، آموزش مؤسسات مالی در زمینه ارائه گزارش 

موارد مشکوک و . . . است . 
از اين رو،  می دهد.  تشکیل  كثیف  پول های  را  دنیا  كل  جريان  در  پول های  از  گسترده ای  حجم 
اقتصاد  و  پیدا كرده  زيادی  زيرزمینی، وسعت  اقتصاد  فعالیت های  در كل  مافیا  ابعاد وجود  امروزه 

كشورها را تحت تأثیر قرار داده است. 
مطابق با قانون مبارزه با پولشويی )13۸6( پولشويی به معنای:

الف- تحصیل، تملک، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعالیت هاي غیرقانوني با علم به 
اينکه به طور مستقیم يا غیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد. 

     ب- تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي برای پنهان كردن منشأ غیرقانوني آن با علم به اينکه به طور 
مستقیم يا غیرمستقیم ناشي از ارتکاب جرم باشد يا كمک به مرتکب به نحوي كه وي مشمول آثار و 

تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نشود. 
يا  انتقال، جابه جايي  نقل و  منبع، محل،  يا كتمان  كردن ماهیت واقعي، منشأ،  پنهان  يا       ج- اخفا 

مالکیت عوايدي كه به طور مستقیم يا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل  شده باشد. 
عمل پولشويی بر اقتصاد كالن كشورها، ازجمله بر تقاضای پول، نوسانات نرخ بهره و بی ثباتی 
ثبت  اقتصادی  رسمی  آمارهای  در  پولشويی  رشد  از آنجا كه  می گذارد.  زيادی  تأثیر  ارز،  نرخ 
سیاست های  نمی شود،  گرفته  نظر  در  ملی  ناخالص  تولید  داخلی  ناخالص  تولید  در  و  نمی شود 
اقتصادی كشورها را تحت تأثیر قرار می دهد و فقدان آمارهای صحیح، موجب تغییر سیاست های 

پولی و مالی دولت ها می شود. 
2-8- خصوصی سازی

 خصوصی سازی به مجموعه ای از اقدامات گفته می شود كه در قالب آن، در سطوح و زمینه های 
به دست بخش خصوصی  از دست بخش دولتی خارج و  يا مالکیت و مديريت  گوناگون، كنترل 
محدود  اقتصادی  فعالیت های  بر  دولت  مستقیم  نفوذ  دامنه  ترتیب  درنهايت  اين  به  می شود.  سپرده 
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كردن  فراهم  با  خصوصی سازی  می يابد.  افزايش  خصوصی  بخش  در  فعالیت ها  تمركز  و  می شود 
فضای رقابت، واحدهای خصوصی را وارد می كند عملکرد كاراتری نسبت به بخش عمومی داشته 
باشند. تدابیر در مورد خصوصی سازی به عواملی مانند متوسط درآمد سرانه و الگوی توزيع درآمد 
در كشور، وضعیت توسعه صنعتی، ماهیت و كارايی بخش خصوصی در اقتصاد، وضعیت كسری 
اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  شرايط  و  داخلی  بازار  اندازه  خارجی،  بدهی های  و  داخلی  بودجه 
در  را  خصوصی سازی  و  بازار  نظام  سوی  به  گرايش  روند  كه  مهمی  عوامل  دارد.  بستگی  كشور 
برخی كشورها تقويت نموده است، عبارت اند از: عملکرد ضعیف شركت های وابسته به دولت در 
برنامه ريزی متمركز دولتی  الگوهای  كشورهای مختلف جهان، تحوالت اروپای شرقی و شکست 
در كشورهای سوسیالیستی و چرخش آن ها به سوی سازوكار بازار آزاد و تغییر استراتژی های بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول؛ تا حدی كه امروزه واگذاری واحدها و مؤسسات اقتصادی دولتی 
است.  پول  بین المللی  صندوق  و  جهانی  بانک  كارشناسان  اصلی  نظر  به منزله  خصوصی  بخش  به 
تا حدی كه اعطای امتیازات و تسهیالت مالی خود را به بسیاری از كشورهای منوط به اجرای سیاست 

آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی نموده اند. 
و  بنگاه ها  كارايی  افزايش  كشورها،  بیشتر  در  خصوصی سازی  از  هدف  مهم ترين  به طور كلی   
بهینه سازی تخصیص منابع است. نکته اساسی درباره افزايش كارايی ) به ويژه كارايی تخصیصی(، 
افزايش  را  كارايی  سطح  نمی تواند  مالکیت  انتقال  صرف  كه  است  اين  خصوصی سازی  طريق  از 
دهد، بلکه عنصر رقابت نیز نقش بسزايی در اين فرايند دارد. در واقع رقابت نیروی محرک، افزايش 
دولتی  انحصارهای  فقط  با خصوصی سازی ِصرف  رقابت،  نهاد  فقدان  و در صورت  است  كارايی 
تبديل به انحصارهای خصوصی می شود كه اين امر عواقب نگران كننده ای برای يک كشور دارد 

)بهکیش ، 137۸(. 
بیشتر كشورهای توسعهافته و درحال توسعه در مسیر دستیابی به تركیب مطلوب دولت و بازار در 
اقتصاد، خصوصی سازی و كاهش حجم فعالیت های دولت در اقتصاد را از دهه 19۸0میالدی آغاز 
نموده اند و برای آن ها اثبات شده كه تکیه ِصرف بهکی از نظام های افراطی متمركز يا كاماًل آزاد 
به منزله  اين مسیر، شاخص كارايی  نیست. در  نظام ها مطلوب  اين  از  نقايص درون هريک  دلیل  به 
شاخص عملکرد مطلوب در نظر گرفته می شود. در اقتصاد ايران برنامه خصوصی سازی به طور رسمی 
افزايش كارايی، كاهش  بهبود شرايط رقابت و  اجرای آن  از  از سال 136۸ آغاز گرديد و هدف 

هزينه های دولتی و افزايش نقش بخش خصوصی در اقتصاد بود )رزاقی ، 1376(.
پس  از گذشت چندين سال از اجرای خصوصی سازی در كشور، شاخص های مختلفی مانند سهم 
بودجه شركت ها و مؤسسات دولتی از كل بودجه كشور و همچنین رشد شتابان سرمايه گذاری های 
دولت )شركت ها و مؤسسات دولتی( در عرصه های اقتصادی، حاكی از آن است كه دولت نتوانسته 
است هزينه های خود را كاهش دهد.  عالوه بر اين، شواهد حاكی از آن است كه خصوصی سازی در 
ايران اغلب با هدف كسب درآمد و تأمین منابع بودجه ای صورت پذيرفته است و گويا هدف دولت 
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برای  معیاری  به دولت است زيرا هیچ گونه  وابسته  به ساير مؤسسات  بعضاً  فقط واگذاری، آن  هم 
ارزيابی عملکرد شركت های دولتی پس  از واگذاری آن ها به بخش غیر دولتی وجود نداشته است؛ 
در حالی كه تجربه كشورهای موفق در اين زمینه نشان دهنده آن است كه حتی پس از واگذاری يک 
مؤسسه دولتی به بخش غیر دولتی بر عملیات آن نظارت می شود تا از چارچوب رقابتی خارج نشود 

و معیارهای عملکرد آن نیز مدام تصحیح می شود )درخشان ، 13۸3(.
3- معرفي متغیرهاي تابع 

در اين مقاله متغیرهايی همچون تولید ناخالص ملي يا داخلي ، هزينه های نظم و امنیت دولتی، متغیرهای 
مجازی مبارزه با فساد، تک نرخی شدن ارز و سیاست خصوصی سازی دولت بررسی خواهند شد. 

 LGDP        لگاريتم طبیعي تولید ناخالص داخلي
LSEC      لگاريتم طبیعي هزينه های نظم و امنیت توسط دولت

D 1        دامی مربوط به مبارزه با فساد توسط دولت
D 2       دامی مربوط به تک نرخی شدن ارز توسط دولت

D 3  دامی مربوط به پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی )خصوصی سازی( توسط دولت
۱-3- برآورد الگو 

نتايج حاصل از برآورد مدل در كوتاه مدت در جدول ارائه شده است: 
جدول ۱- جدول تخمین تابع در کوتاه مدت

امنیت توسط  نظم و  افزايش در هزينه های  برآورد يک درصد  از  به دست  آمده  نتايج  باتوجه به 
دولت، تولید ناخالص داخلي را به اندازه 0/43درصد افزايش مي دهد. ضريب دامی مربوط به مبارزه 
با فساد توسط دولت برابر با 0/037، ضريب دامی مربوط به تک نرخی شدن ارز توسط دولت 0/039، 
ضريب دامی مربوط به پیاد سازی اصل 44 قانون اساس )خصوصی سازی( توسط دولت 0/037 به 
دست آمده كه تأيیدي بر ديدگاه هاي اقتصادي در زمینه ارتباط بین تولید و متغیرهای توضیحی است. 

جدول 2- جدول آزمون ها و آماره هاي تشخیص

Heteroscedasticity Normality Functional Form Serial Correlation 
47/0 29/0 05/0 51/0 

 
ازنظر  مدل  كه  گرفت  نتیجه  مي توان   )Diagnostic Tests( تشخیصي  آمارهاي  باتوجه به 
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فروض كالسیک و آماره شکست ساختاري داراي بهترين حالت است و با مشکلي روبه رو نیست. 
باتوجه به الگوي تصحیح خطا كه برای تبیین رفتار كوتاه مدت تابع مي باشد و ضريب تصحیح 

خطا كه سرعت تعديل به سمت تعادل بلند مدت را نشان مي دهد نتايج زير حاصل شده است:

جدول 3- جدول آزمون تصحیح خطا
 متغير ضريب انحراف معيار  t آزمون tاحتمال آزمون 

016/0 51/2- 037/0 09/0- ECM 

 
ضريب جمله تصحیح خطا برابر 0/09- برآورد شده است كه نشان مي دهد در هر سال در حدود 
9درصد از عدم تعادل يک دوره در تورم دوره بعد تعديل مي شود. بنابراين، تعديل به سمت تعادل 

نسبتاً با سرعت كم صورت مي گیرد. 

جدول ۴- جدول تخمین تابع در بلند مدت

 يکی از نشانه های فساد، قاچاق است كه هرساله میلیاردها تومان به اقتصاد كشورها ضرر می رساند. 
در اين مقاله اثرات مثبت مبارزه با فساد برسیاست های اجرايی دولت، بررسی شده و رابطه مثبت بین 
تولید و مبارزه با فساد تأيید می شود. همچنین تک نرخی شدن ارز سبب كاهش پولشويی و افزايش 
معینی در نرخ رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی شده است. از طرفی خصوصی سازی در بیشتر كشورها، 
افزيش  درباره  اساسی  نکته  و  دارد  دنبال  به  را  منابع  بهینه سازی تخصیص  و  بنگاه ها  افزايش كارايی 
كارايی ) به ويژه كارايی تخصیصی(، از طريق خصوصی سازی اين است كه تولید در كشور افزايش 
می يابد. از طرفی افزايش هزينه های نظم و امنیت سبب جلوگیری از آثار زيان باری بر اقتصاد كالن و 
برنامه ريزی های بلند مدت دارد. به طور كلی، افزايش مبارزه با فساد موجب حذف بی اعتمادی به بازار و 
میزان سودآوری آن به علت استفاده وسیع از پارتی بازی ها، اختالس و كالهبرداری و افزايش تمايل به 
فرار مالیاتی می شود. تمامی اين مسائل، موجب بروز ناهماهنگی در اقتصاد كشورها می شود. افزايش 

درآمدهای مالیاتی، كاهش خط فقر، افزايش سطح تولیدات داخلی و اشتغال می شود. 
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 ۴- نتیجه گیری
   در اين مقاله اثرات مثبت مبارزه با فساد بر سیاست های اجرايی دولت، بررسی شده و رابطه مثبت 
بین تولید و مبارزه با فساد تأيید می شود. همچنین تک نرخی شدن ارز سبب كاهش پولشويی و افزايش 
كشورها،  بیشتر  در  خصوصی سازی  است.  شده  داخلی  ناخالص  تولید  ساالنه  رشد  نرخ  در  معینی 
افزايش كارايی بنگاه ها و بهینه سازی تخصیص منابع را به دنبال دارد و نکته اساسی درباره افزيش 
كارايی ) به ويژه كارايی تخصیصی(، از طريق خصوصی سازی اين است كه تولید در كشور افزايش 
می يابد. همچنین افزايش هزينه های نظم و امنیت سبب جلوگیری از آثار زيانباری بر اقتصاد كالن و 
برنامه ريزی های بلند مدت می شود. به طور كلی، افزايش مبارزه با فساد موجب حذف بی اعتمادی به 
بازار و میزان سودآوری آن به علت استفاده وسیع از پارتی بازی ها، اختالس و كالهبرداری و افزايش 
تمايل به فرار مالیاتی می شود. تمامی اين مسائل، موجب بروز ناهماهنگی در اقتصاد كشورها می شود. 

افزايش درآمدهای مالیاتی، كاهش خط فقر، افزايش سطح تولیدات داخلی و اشتغال می شود. 
يکی از مسائل مهم هر كشور، اقتصاد آن است. به دنبال اقتصاد ناسالم بايد فقر عده بی شماری 
ايجاد  برای  زمینه ای  كه  داشت  انتظار  را  اندک  عده ای  نزد  ثروت  شدن  انباشته  و  اجتماع  افراد  از 
ناامنی های بسیار در جامعه است. ضرايب و تخمین ها حاكی از آن است كه رابطه موجود بین تولید 
ناخالص داخلی به منزله متغیر وابسته و خصوصی سازی، مبارزه با فساد، تک نرخی شدن ارز و افزايش 
هزينه های امنیتی دولت سبب ايجاد فعالیت اقتصادی سالم و ايجاد اشتغال برای جوانان و سرمايه گذاری 
نیازمند است كه در آن، سرمايه گذار و صنعتگر و عنصر فعال  مطمئن می شود. اين مهم به فضايی 
در كشاورزی و مبتکر علمی و جوينده كار و همه قشرها، از صحت و سالمت ارتباط حکومتی و 
امانت و صداقت متصديان امور مالی و اقتصادی مطمئن باشند و احساس امنیت و آرامش كنند. اگر 
امتیاز طلبان  اگر  همچنین  و  نشود  قطع  امکانات حکومتی  از  سوء استفاده كنندگان  و  مفسدان  دست 
همه  اشتغال طلب،  و  تولید كننده  و  سرمايه  گذار  نشوند،  طرد  انحصارجو  و  پرمدعا  زياده خواهان  و 
احساس ناامنی و نومیدی خواهند كرد و كسانی از آنان به استفاده از راه های نامشروع و غیرقانونی 

تشويق خواهند شد. 
بعضی بر اين اعتقادند كه مبارزه با مفسدان و سوء استفاده كنندگان از ثروت های ملّی، موجب ناامنی 
اقتصادی و فرار سرمايه ها خواهد شد. به اين اشخاص تفهیم كنید كه به عکس، اين مبارزه موجب امنیت 
فضای اقتصادی و اطمینان كسانی است كه می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید كنندگان 
اين كشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند. با اين امر مهم و حیاتی نبايد به گونه 
شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به دست اندركاران اين مهم تأكید می شود به جای پرداختن 
به ريشه ها و امّ الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای كوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه 
البته در جای خود الزم است، بايد به دور از اظهارات نسنجیده و  اطالع رسانی به افکار عمومی كه 

تبلیغات گونه باشد و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد. 
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 در نتیجه گیری بحث قاچاق بايد گفت پديده قاچاق تولید، واردات، صادرات، توزيع داخلی و 
در يک كالم اقتصاد كشور را در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار می دهد. برخورد باقاچاق و قاچاقچی 
برخورد با معلول است نه علت. علت قاچاق عوامل و انگیزه های ديگری است. اگر كیفیت كاالی 
را  جهانی  قیمت های  با  رقابت  توان  داخلی  تولیدات  اگر  نباشد،  خارجی  كاالی  با  متناسب  ايرانی 
نداشته باشند، اگر به جای حمايت علمی و منطقی از صنايع و تولیدات داخلی ديوارهای بلند تعرفه ای 
از تولید و  بانکی كشور به جای حمايت  قانونی ايجاد شود، اگر شبکه  برابر واردات  و غیر فنی در 
تجارت نرخ تسهیالت بانکی اعطايی به اين بخش را حدود 1۸ تا 2۵ درصد دريافت نمايد و درنهايت 
اگر سرمايه گذار و كارآفرين در برابر سرمايه گذاری معنوی و مادی خويش احساس امنیت خاطر 
اقتصادی و اجتماعی نکنند ديگران برای سرمايه های انسانی و مادی آغوش می گسترانند و در اين 

شرايط نبايد از دست پیامدهای قاچاق كاال در ابعاد صادرات و واردات ناله سر داد. 
به نظر می رسد تا زمانی كه كاالی قاچاق ارزان تر از تولید داخلی تمام شود، تولیدات داخلی نمی توانند 
كیفیت كاالی خود را باال ببرند و جهت رقابت و حضور در بازار های جهانی گام بردارند. بنابراين برای 
 مبارزه با قاچاق اجرای موانع تعرفه ای نه فقط كافی نیست بلکه ارتقای كیفیت، رعايت استانداردهای 

بین المللی، اجرای سفت و سخت قوانین حمايت از تولید كنندگان و . . . الزم است. 
 همچنین  درنتیجه بحث پولشويی به اين خواهیم رسید كه عملیات پولشويی در سطح وسیع، اثرات 
نامطلوب و زيان باری بر اقتصاد كشورها و جامعه جهانی بر جای می گذارد. از آن جمله می توان به 
بر  منفی  اثرات  فعالیت های مجرمانه زير زمینی در جامعه ،  اشاره كرد: گسترش  به شرح زير  مواردی 
جمع آوری مالیات و تشويق فرار مالیاتی در جامعه، اختالل در بازارهای مالی، افزايش نرخ تورم، افزايش 
انحرافات اجتماعی، فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب رسانی به اعتبار دولت ها و نهادهای اقتصادی 
كاهش  می شود،  قانونی  تضعیف بخش خصوصی  موجب  كه  اقتصادی  ناسالم  رقابت پذيری  كشور 
اشتغال مولد، افزايش سرمايه از كشور جهت تطهیر ، اختالس و بی ثباتی در اقتصاد كشور، گسترش 
فساد اداری ناشی از پولشويی ، رشوه خواری و اختالس از طريق آلوده نمودن معامالت حقوقی است. 
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Identifying the ways of manipulation of stock price in the 
world’s leading exchanges

Dr. Hassan Ghavami

Majid Alifar

The stock exchange is a market, where partial capitals are accumulated 
to company’s financial outfit and it seems so necessary in every advanced 
economy. Any unusual action that aims to influence the natural process of 
pricing of securities, normal market mechanisms and decision making in-
vestors be called price manipulation. Price manipulation causes misleading 
appearance of the securities market and as a result, loosing public confi-
dence in the market, reduces the investments in them and misallocation of 
resources to other markets. People such as major shareholders, agents, 
publishers and managers of joint stock companies, with regard to their posi-
tion and location are more capable to manipulate the prices. Price manipu-
lation can be classified into three types: manipulation based on information, 
manipulation based on the act and manipulation based on deals. Due to 
the harmful effects of price manipulation, all legal systems in the world pro-
hibited stock price manipulation and trying to deal with it. The results show 
intelligent monitoring system used by the supervisory bodies in detecting 
price manipulation is more important than the rules of stock exchanges. 
Supervisory bodies in the stock market are responsible for observing and 
whenever they saw suspicious transactions, will act according to the law. 
Because of the high number of transactions per hour of intelligent software 
is used to monitor them. Updated and high-speed software helps to discov-
er quickly manipulation of prices.

Keywords: securities, stock exchange, price manipulation, an-
ti-manipulation rules
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The effects of natural resource abundance on economic 
growth by taking role of corruption index

Asghar Mobarak

This paper investigates the effects of natural resource abundance 
on economic growth considering the role of institutional quality. For 
this purpose, has been investigated effects of institutional quality 
such as government effectiveness, control of corruption, Voice & 
Accountability and Rule of law along with resource abundance on 
economic growth in major oil economies countries by using panel 
data technique over the period 1996-2007. The results indicate 
that in these countries institutional quality has a significant posi-
tive effect on economic growth and resource abundant inversely 
related with economic growth. Also, natural resource abundance 
has led to decrease in institutional quality. So, natural resource 
abundance with low level of institutional quality in vicious circle has 
caused economic growth further reduces. This issue recommend-
ed, oil revenues management model have to reform for promotion 
of institutional quality. It is one of main and suitable Guidelines to 
break vicious circle and cause to increase and satiability of eco-
nomic growth.

Keywords: Economic Growth, Institutional Quality, Natural 
Resource Abundance, oil economies Countries, Panel Data.
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Pathology of Tender and Auction Process and Identifying 
its Corruption 

Ali Ahmadi

One of the ways that legislators have predicted for providing the needs of gov-
ernment agencies, as well as selling items, estate and products is tender and 
auction. This process is in major transactions and according to the method of 
notification, the acceptance of offers, sometimes collusion in transactions through 
the sale of information (information rent) related to a transaction, ambiguity in the 
conditions of tender and auction documents, lack of transparency in terms and 
coordinates of required items, the mixture of normal and defective items, decla-
ration as surplus and sometimes failure to comply with promises stipulated in the 
process of holding and selecting a contractor as well as signing a contract and 
subsequently lack of effective supervision by a supervisory unit on the contract 
with the contractor or consultant, the preparation and approval of formal state-
ments due to their nature as well as the existence of much financial scope and 
the proposed issue of public property in it have drawn private and public authori-
ties’ interest to make the corruption visible. It is worth noting that factors such as 
validation of vague, imprecise, and conditional offers out of the time prescribed by 
corresponding rules and documents; agreement after the formalities of the trans-
action; lack of an appropriate need assessment program, effort to provide un-
necessary items; false and sometimes unrealistic initial estimate, failure to give a 
receipt to beneficiaries after delivering envelopes; justification of a plan economi-
cally and environmentally, an approach to tender documents in favor of a specific 
person and limiting competition; intentional complexity of tender documents for 
making the supervision difficult; lack of proper and special criterion as well as the 
use of subjective criteria for evaluating tenderers and in some cases, to apply 
intention or exert influence with having a specific purpose; misuse of emergency 
situations such as natural disasters, war and etc.; to pay bribes to increase the 
rank of contractors; to enter into the short list and exit from the blacklist; to leave 
the tender formalities as a principle of offering a very high price to win the person 
concerned; an agreement of influencing factors with buyers of items in auctions;  
collusion to offer low prices; entry of fixers, etc. are considered as the instances of 
corruption in government transactions. 

Keywords: pathology, rent, collusion, public tender, limited tender, 
auction, government transactions, corruption.
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Evaluating the effectiveness of anti-corruption policy 
of the Islamic Republic of Iran based on international 

standards 

Reza Falsafi
Masoud Safari Donyachali

Omid Saharkhiz

Control and prevention of corruption policies are always con-
troversial. Experiences of international organizations in the field 
of improving the performance of public institutions have valuable 
lessons for developing programs to fight corruption and under-
standing its indicators and standards. So in the field of integrity 
and corruption, credible international conventions can show us 
better view of the integrity situation and administrative corruption 
in various countries and to compare and evaluate the situation in 
Iran with other countries is useful. Accordingly, we have tried in 
this research using descriptive method and based on the study of 
works related to the subject, the effectiveness of anti-corruption 
policy of the Islamic Republic of Iran is based on several indica-
tors: Corruption Perception Index, the rule of law and econom-
ic freedom Fraser Institute and Heritage Foundation. The result 
indicates that Anti-corruption policies in the Islamic Republic of 
Iran with regard to the rank and calculated score in International 
reliable components and indicators, it does not have the efficien-
cy and effectiveness.

Keywords: prevention; Corruption; perceived corruption, 
rule of law, economic freedom
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Concepts and examples of corporate crimes and the ne-
cessity of ISO 26000 and social accounting guidelines by 

the GIO
Hamzeh Malekian

Asghar Sepahban Gharehbaba

Today, corruption is considered as one of the greatest global chal-
lenges due to harmful consequences including raising transactions cost, 
uncertainty and preventing investments. Many companies in order to 
maintain their interest in competitive markets, deviating from legal re-
quirements and standards governing themselves, Also in violation of 
existing laws cause irreparable damage and high social and economic 
costs imposed on countries. The role of GIO as responsible for super-
vising executive bodies in the detection, prevention, correction and cope 
with these crimes is very bold. This article aims a detailed review of 
concepts and examples of crimes and also using the international stan-
dard ISO 26000 and the Social Accounting as a solution to deal with this 
phenomenon by the GIO. In order to achieve the purpose of the article 
and explores the origins of the emergence of corporate crime, also de-
scribed the concept of corporate social responsibility. The results states 
that any standard or convention noticing corporate social responsibility 
at anyway must be boosted as a main factor of sustainable development 
and a way of coping with corporate crimes best exemplified by standard 
ISO 26000.  On the other hand, Social Accounting Was introduced as 
a solution to crime prevention. The study recommends GIO to deal with 
the phenomenon of corporate crime, using of these potential and tools.

Keywords: corporate crime, corporate social responsibility, 
ISO 26000, Social Accounting, GIO
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Intelligence and protection, An Inquiry into the nature of a 
strategic supervision

Mehdi Lotfi

Regulatory bodies can be divided in two branches that differ in 
terms of scope of competence and supervision. Some regulatory 
bodies have a general dimension and extensive scope of super-
vision is defined for them. Another category has specific scope 
and concentrated, but their limitations should not be considered 
as signs of weakness. They may have a powerful and valuable 
supervision and deeper and more strategic impact than the gen-
eral regulatory bodies. The issue of special regulatory bodies, 
including Information and protection of organizations, compared 
with other regulatory bodies such as GIO has equal importance. 
This article seeks to examine the role of this entity in protecting 
staff and safeguarding the system and taking preventive mea-
sures against any hidden plan to deconstruction and creating an-
archy in system.

Keywords: Information and protection, General supervision, 
Specific supervision, Strategic surveillance
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The relationship between corruption and economic growth 
in Iran

Hamid Reza Ezadi
Behnah Ezadi

Mehdi Raeesi Vanani

This paper examines the important and effective role of corruption 
(trafficking and money laundering arising from it) as well as other fac-
tors such as the rising costs of order and security, privatization and the 
portion of the single currency with the help of econometric methods 
Auto Regressive Distributed Lags (ARDL) the national economy. This 
paper estimates the short term and the long-term model and then error 
correction model (ECM) has been obtained. Some of the important 
effects of corruption, including: The negative impact on employment 
Commercial and administrative ineffectiveness of government policies 
that cause a weak economy and unhealthy. On the other hand the 
money laundering will have damaging effect on the reduction of tax 
revenues, increased poverty, low levels of domestic production and 
employment. Given the role of these two phenomena in the economy 
of any country, the effect of money laundering and trafficking is import-
ant. Results indicate that these factors could affect the macro and long-
term investments, especially in developing countries and can affect 
employment, output, and as a result it will reduce economic growth. 
So, the healthy economy can be used as an important factor of so-
cio-economic welfare, production and poverty reduction in developing 
countries and affect the prosperity and wealth creation.

Keywords: Corruption, Economic Growth, Prosperity, Poverty, 
Development, ARDL
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