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 تعارض منافع

 شناسيبندي و مفهوم. دسته1

 

 

 

 
 

 

 چكيده

 ين مسئله برايت اياهم .ستهاومتكمردم از حهاي خواستهترين ياز اساس يكياز فساد  يريجلوگ

ن يشيومت پكرا فساد موجود در حها ومتكر حييو تغها از انقالب يه علت برخكاست  يجوامع تا حد

 حال نيبا ا .ردك بنديدستهمختلف هاي وهيتوان به شمي راها تيمكنند. فساد موجود در حاكمي يمعرف

ه ك ان معنيتعارض منافع است. بدي هاموقعيتآمدن  وجودبهن فسادها يله همه اكه شاكتوان گفت مي

ود وج يتعارض يو منافع اجتماع ين منافع شخصيه در آن، بكرد يگمي قرار يگاهيا سازمان در جايفرد 

ا سازمان به سمت منافع خودشان باشد فساد رخ خواهد داد. يانتخاب شخص  هاموقعيتن ياگر در ا دارد.

 رايز ،ميده اهشكا يم ين ببريتعارض منافع را از بهاي گاهيد جاياز مفاسد با يريشگيپ منظوربهن يبنابرا

ه اقدام درست كانتظار داشت اند هت تعارض منافع قرار گرفتيه در موقعكتوان از همه آحاد جامعه نمي

 رنان خود را از قراكاركه كومت است كفه حيه وظكتوان گفت ميتر قيعم يبا نگاه يرا انجام دهند. حت

 ند.كفساد محافظت هاي گرفتن در پرتگاه

هاست و در نظر تيمكحا يار مهم برايبساي هاز فساد مسئل يريجلوگ با پذيرش اين موضوع كه

ه كشود يم مطرح سؤالن ياز فساد حل مسئله تعارض منافع است ا يريشگيپ يار اصلكه راهكنيگرفتن ا

زارش ن گيشود. امي يتيمكن حاينان و مسئولكاركموجب بروز تعارض منافع در  يطيت و شرايچه موقع

 پاسخ دهد. سؤالن يمسئله تعارض منافع به ا يشناسه ضمن مفهومكتالش دارد 

تعارض منافع  يتوان در دو دسته اصلمي ات موجود مسئله تعارض منافع رايبا توجه به ادب

 آن است كه در يمحور موقعيتتعارض منافع شخص رد.ك يمعرف محورسازمانو  محورشخص

ناشي  موالًمعبه فعليت رسيدن مسئله تعارض منافع . شوندمي تعارض منافعدرگير حقيقي  هايشخصيت

رند. يگمي آن قرار ه افراد دركاست  يگاهيجا يذاتهاي يژگيمربوط به و صه اولي. خصاز دو خصيصه است

تند هس ييهاگاهيجا و... يمالت دولت، معايشهر يريزبرنامهمجوز،  يص اعتبار، اعطاي، تخصيريگميتصم

انند م قرار گرفته در آن جايگاه افراد يشخصهاي يژگياز و يبرخخصيصه دوم يعني مرتبط شدن با ه با ك

 يا قواعد تعيين شده ناظر و... يدولت، اشتغال پساداريا سهامي داريتك، شرييراات دكيمال شغل همزمان،

عه براي توس ريزيبرنامهمثال  عنوانبه شود.مي ض منافع در اشخاصده تعاريموجب بروز پدجايگاه بر آن 

رض منافع است، اگر فردي كه يك هكتار زمين در اطراف شهر دارد مسئول تعا شهر يك جايگاه

مثالي ديگر دوباره  عنوانبهتوسعه شهر شود، مسئله تعارض منافع به وجود خواهد آمد.  ريزيبرنامه

 يك از افراد، اما اين بار هيچدهيممي شهري را مورد توجه قرار ريزيبرنامهجايگاه تعارض منافع در 
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 اهشهري ندارند ولكن درآمد دستگ ريزيبرنامهشخصي منفعتي مرتبط با جايگاه  صورتبهگير تصميم

 وبرور يابد، در اين موقعيت نيز ما با مسئله تعارض منافعمي در شهر افزايشافزايش تراكم  باگير تصميم

ست ين ينيچننياهاي يژگيو يه داراكرا  يگريم شخص دياگر بتوان هستيم. بنابراين در برخي از موارد

 وارداز م گريد ياما در برخ ،ن خواهد رفتيم، مسئله تعارض منافع از بيقرار دهگيري تصميم تيدر موقع

لف مخت هايسازمانشابه ن نخواهد رفت. در حالت ميز مسئله تعارض منافع از بيض افراد نيبا تعو يحت

 يسپارشتر در برونين مسئله بيشوند. ا ين است دچار تعارض منافع سازمانكت مميمكز در تعامل با حاين

ول مسئ)الف(  تكمثال شر عنوانبهد. يآمي وجودبه بياي، مشاوره و ارزهاگريمي، تنظياركمانيخدمات پ

 يتمد شود. پس ازمي ن پروژه انتخابيا بيايول ارزمسئ عنوانبه)ب(  تكشود و شرمي پروژه يك ياجرا

 ت گفتهين موقعيبوده است. در ا)الف(  تكاز شراي زيرمجموعهخود )ب(  تكه شركشود مي روشن

علت هب يسازمانهاي تعارضن ياز ا يبرخ بوده است. ير تعارض منافع سازمانيدرگ)ب(  تكه شركشود مي

گر يموارد د يآمده است. در برخ وجودبه( (الف)ت كبه شر يانسازم ي)وابستگ)ب(  تكخاص شر يژگيو

ن است كممعنوان مثال . بهشودمي يه منجر به تعارض در رفتار وكاست  يت سازمان به نحويموجود

 سازمان در تعارض باشند.  يكف يو وظاها درآمد

ي در اين حوزه گذارمختلف نيز اقدام به قاعدههاي شورك ،با توجه به اهميت موضوع تعارض منافع

جدي  صورتبه 1990 و 1960هاي سال قبل از ازترتيب به و كره آمريكاشور كعنوان مثال به اند.كرده

ه پس يشف و تنبك برمبتني 1«سخت يهاسياست»ه ك يبه نحواقدام به مديريت تعارض منافع نمودند 

احتمال وقوع فساد،  دستانهشين بردن پيا هدف از بب 2«نرم يهاسياست»از رخداد فساد رها و استفاده از 

ارض مديريت تعهاي سازي سياستمستقلي براي پيادههاي همچنين كميسيون .شد يتلق يضرور يامر

  منافع ايجاد گرديد.

 اسالم به مسئله تعارض منافع است. ين و علمايتوجه ائمه معصوم دهندهنيز نشان يخيشواهد تار

جامع مورد توجه قرار نگرفته است، هرچند  صورتبهگري كشور سئله در نظام تنظيمماين با وجود اين 

ظور منبه قوانين پراكنده محدود شده است. بنابراينوسيله به كه در برخي از مصاديق تعارض منافع

 نعنواهبان و مسئولين حاكميت پيشگيري از تعارض منافع را گذارپيشگيري از مفاسد نياز است كه قاعده

با  تعارض منافع هايراهكار اصلي پيشگيري از فساد مورد توجه قرار دهند و پس از بررسي دقيق جايگاه

 از وقوع فساد جلوگيري نمايند.استفاده از قواعد مناسب و اقدام قاطع 

 

                                                 

1. Hard Policy 

2. Soft Policy 
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 مقدمه

 يدگن موضوع در تاروپود زنياما ا ،ستاهنامتر، عنوان تعارض منافع بر سر زبكه در جامعه كهرچند 

مه نه و مقديزمشيه تعارض منافع پكافت ياز فساد را  يه بتوان مصداقكد است يمردم حضور دارد و بع

و  يرار آن باعث آثار مخرب اقتصادكم و تيهست روبرومستمر با آن  صورتبهه ك ييهاآن نباشد. فساد

 شده است.  ياجتماع

ت كرش يكل كيبا تش يريوزمثال  عنوانبهست. هان فساديثر اكله اكمسئله تعارض منافع شا

ت كرا به شردانشگاه  يهاناساختم ساخت، يس دانشگاهيا رئي كندمي تكدر مناقصات شر يخانوادگ

ه كنيا اياال را دارد، كن يردات ااو يندگيخود نما ارخانه،ك يكد يخر ا مشاوريو  كندمي پسرش واگذار

. همه دكنمي يگيرمياال تصمكآن  ينندگان داخلكدياز انجمن تول يعضو عنوانبهاال ك يك كنندهوارد

مفاسد اقتصادي خرد و كالني است كه عموم مردم آنها را در تعامالت اقتصادي روزمره ازجمله  اين موارد

و وجه اشتراك تمامي آنها وجود نوعي از تعارض منافع در افراد يا نهادهاي درگير است. اند هكرد مشاهده

منافع وي را تحت  به نوعيها از آن جايگاههريك  دي در دو جايگاه قرار دارد كهفرد يا نها طوري كهبه

 .كندميفراهم ناكارآ  زمينه را براي فساد يا تصميمات عمالًدهند كه مي قرار تأثير

رد. كاشاره  و قضات ي، نظارت، استانداردگذاريابيارشناسان ارزشكتوان به مي گريمثال د عنوانبه

ارشناس، كها گاهين جايه در معرض تعارض منافع قرار دارد. در اكاند هقرار گرفت يگاهيجادر  ن افراديا

 هكمعنا  نيابد بديمياي هو حرف يمنافع شخص يخود را در دوراه ،تيمكا ناظر مورد اعتماد حايبازرس 

له نفع يوسنيبد ند وكت يمكه اقدام به معامله منافع حاكنيا ايانجام دهد  ت خود رايا صادقانه مسئوليآ

 ش دهد. يخود را افزا يشخص

ز به ين گردندمي انتخاب يسازمانهاي بازرس براساس اساسنامه عنوانبهه ك يحسابرسي هاشركت

 يبازرسهاي پروژه در دقت و يمثال بررس عنوانبههستند.  روبروبا مسئله تعارض منافع  يگرينوع د

نده يآي هاسال يبرا يبعد قرارداد عقد در موضوع نيو ا گردد ماارفرك در يتينارضا بروز به تواند منجرمي

حقوق نجومي نيز مطرح شد، )حداقل در برخي هاي در رابطه با فيش كه اخيراًاي مسئله .گذار باشدتأثير

رخي ب ها،بدين ترتيب كه در برخي از دستگاه تعارض منافع بود. مسئلهت گرفته از ئ( نشهادستگاه

 كننده ميزان حقوق خود بودند.مديران، تعيين

منافع  تعارض مسئلهبا توجه به اهميت موضوع تعارض منافع و گستره آن، در اين گزارش به تبيين 

شود. يم تعارض منافع تعريف شده و رابطه آن با فساد بحث مسئلهشود. بدين ترتيب كه ابتدا مي پرداخته

شوند. سپس مي يي از آنها مطرحهاشده و نمونهارائه  بنديدستهسپس انواع تعارض منافع در قالب 

تعارض منافع در كشورهاي ديگر و همچنين منابع اسالمي خواهيم  مسئلهمروري بر تاريخچه توجه به 

 داشت. 
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 ف تعارض منافعيتعرالف( 

: ريف فراگيتعر يكطبق . با وجود اين  شودمي مسئله تعارض منافع ارائه يبرا يف مختلفيتعار

ه يمنفعت ثانو يك تأثيرتحت  اي،همات و اقدامات حرفيگردد تصممي ه موجبكط ياز شراي اهمجموع»

ورد مجه فساد يله و نتكنشانه، شا عنوانبهن تعارض منافع يهمچن «.نامندمي را تعارض منافع 1دگير قرار

ي تعاريف مختلف و البته مشابهي را براي تعارض منافع المللبيننهادهاي مختلف  2.است نظر قرار گرفته

 اند.ردهكمطرح 

 يتعارض عنوانبه(، تعارض منافع را OECD) ياقتصاد هايياركسازمان توسعه و هم يراهنما

واند تمي ن منافعياطوري كه به ،كندمي فيتعر ين دولتيمأمور يو منافع خصوص يف دولتيان وظايم

  3.قرار دهد تأثيرف آنها را تحت يوظا يحيناصح صورتبه

واند تمي هك)ا نهادها يه در آن افراد كداند مي يطيشرا تعارض منافع را المللبينت يشفافسازمان 

 انشيف خود و منافع شخصين وظايمواجه با انتخاب ب (باشد يا سازمان مدني وكاركسبدولت، رسانه، 

 4.گردندمي

ه ك( آمده است (21))ماده  يات دولتكدستورالعمل تداردر مورد  5ون اروپايسيمكنامه  در طرح

ر يا سايار كمانينان پكاركه در آن كباشد  ييهاحالت يرنده تماميدربرگ بايد مفهوم تعارض منافع

ه ك ايهگونن قرارداد بوده، بهيجه اياز نت يمنفعت شخص ي، دارادفرآينل در ينندگان خدمات دخكارائه

 6.قرار دهد تأثيرتحت  بيناصواطور به ردشان راكو عمل يطرفبي

 

 ارتباط تعارض منافع با مسئله فساد( ب

ام تعارض به ن كينقطه مشترعلت به ن مواردين اغلب اكتوان برشمرد ولمي از فساد را يگوناگونهاي نمونه

همه مفاسد است  كه چرا مبحث تعارض منافع نقطه مشتركن موضوع يا كدر يدهند. برامي نافع رخم

، تعارض منافع OECDف ارائه شده توسط يطبق تعر ف فساد و تعارض منافع توجه شود.يد به تعريبا

اي هفتواند از شغل حرمي هكاست  يتي( در موقعيدولت يا يخصوص) يتكا شريه فرد كدهد مي رخ يزمان

                                                 

1. Regulating Conflicts of Interest for Holders of Public Office in the European Union- A 

Comparative Study of the Rules and Standards of Professional Ethics for the Holders of Public 

Office in the EU-27 and EU Institutions 

 UN Convention Against Corruption (UNCAC)مبارزه با فساد سازمان ملل  یونکنوانس (9)و  (8) ،(7)در مواد  .2
 پیوسته نسیونکنوا اینبه  1387در سال  نیز ایران اسالمی جمهوریاست که دولت  گفتنی موضوع اشاره شده است. اینبه 

هايي تا نظام هر کشور عضو، براساس اصول قانون داخلى خود تالش خواهد کرد ( اشاره شده:7عنوان مثال در ماده )به است.

 .نماید، اتخاذ و حفظ کرده و تحکیم بخشددهد و از تنازع منافع جلوگیرى مىمى که شفافیت را ارتقا

3. Managing Conflict of Interest in the Public Service OECD Guidelines and Country Experiences 

4. Transparency international, http://blog.transparency.org/2009/07/27/what-is-a-

%E2%80%98conflict-of-interest%E2%80%99/ 
5. EUROPEAN COMMISSION 

6. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011: 0896:FIN: EN: PDF # 

page=51 

http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/40838870.pdf#page=47
http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/40838870.pdf#page=47
http://dx.doi.org/10.1787/9789264104938-en
http://blog.transparency.org/2009/07/27/what-is-a-%E2%80%98conflict-of-interest%E2%80%99/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:EN:PDF#page=51
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:%200896:FIN:%20EN:%20PDF%20# page=51
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:%200896:FIN:%20EN:%20PDF%20# page=51
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:%200896:FIN:%20EN:%20PDF%20# page=51
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 يسكه ك يگر وقتيدعبارت به د.ياستفاده نماسوءت كا شريدر جهت منافع خود  يتيمكا منصب حاي

 آيد. مي تعارض منافع به وجود ،دياستفاده نما يمنافع شخص يگاه خود برايبتواند از جا

دست  به يبرا يگاه عمومياستفاده از جاسوء»رده است. كاز فساد ارائه اي هف فشرديتعر يجهان كبان

ما ا ،رده استكز كت تمريمكبر موضوع فساد در حا يجهان كف بانيچه تعر. اگر«يآوردن منافع شخص

وان از تمي يگاه عموميواژه جا يجاهو ب ر مفاسد را دارديسا يت توسعه برايقابل ياديف تا حد زين تعريا

 د.( استفاده كريو چه خصوص ي)چه عموم بيهر نوع منص

وسته يبه هم پ شدتچرا مفهوم تعارض منافع و فساد بهه ك كندمي ف روشنيدو تعرن ين ايسه بيمقا

ساد نند و فكاستفاده سوءت خود يتوانند از موقعمي نانكاركه كهستند. تعارض منافع زماني وجود دارد 

نافع من وجود تعارض يرده باشند. بنابراكاستفاده سوءت خود ينان از موقعكاركه كافتد مي اتفاق يزمان

 1.دهدمي تعارض منافع رخموقعيت در بستر يك  ين وقوع هر فسادكول ،شودنمي شه به فساد منجريهم

 ياساس ياركاز تعارض منافع، راه يريشگين تعارض منافع و فساد، پين با توجه به ارتباط بيبنابرا

 سد خواهد بود.امف عاز انوا يريشگيجهت پ

 

 انواع تعارض منافع بنديدسته. 1

 اي حقيقي افراد گاهي كه ترتيب بدين. دهد رخ مختلفهاي حالت در تواندمي منافع تعارض سئلهم

 زا نوع دو نيا بيترت نيبد شوندمي مسئله اين دچار دارند حاكميت در كه جايگاهي خاطرهب يحقوق

 را افعمن رضتعا از يگريد دسته .شوندمي مرتبط هاسازمان اي افراد يشخصهاي يژگيو به منافع تعارض

 اهيگ هكمعنا  نيبد ردك يمعرف شود منافع تعارض به منجر تواندمي هك ييهاگاهيجابراساس  توانمي

 ميده قرار تيموقع آن در را يشخص هر اگر كه است شده طراحياي گونهبه حاكميت نهادي ساختارهاي

 اب. است آمده وجودبه نهادي دابعا در منافع تعارض يريتعب به و رديگمي قرار منافع تعارض معرض در

 :ردك ميتقس دو دسته ذيل به توانمي را منافع تعارض مسئله حاتيتوض نيا به توجه

 محورشخص منافع تعارضـ 

 روابط) يتيمكحا مناصب در گرفته قرار شخص به مربوطهاي يژگيو برخيعلت به حالت، اين در

 قرار مردم عموم و تيمكحا منافع با تعارض در شخص نافعم ،....(و اشتغال ،يدارسهام روابط ،يخانوادگ

 رارق كه دولتي وزارتخانه يك در طرف يك از كه گرفت نظر در را فردي توانمي مثال عنوانبه. رديگمي

 شخود ديگر طرف از و باشد حاكميتي پست داراي كند، برگزار مناقصه محصول يك خريد براي است

 در. كرد خواهد شركت مناقصه در و كرده عرضه را محصول آن كه ندباش شركتي در خويشاوندانش يا

 ايجاد وي براي موقعيت اين كه ترتيب بدين. دارد قرار منافع تعارض موقعيت در فرد اين حالت اين

                                                 

1. http://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4294980862  

FRAUD :a publication of association of certified fraud examiners magazine 

http://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4294980862
http://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4294980862
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 سبك انگيزه به( مربوطه شركت بهها كمك ساير يا اطالعات ارائه قبيل از) اقدامات انواع با تا شودمي

 هاياگر فرد ديگري بدون ويژگي در اين نوع از تعارض منافع،. دگذاركنار را حاكميت نافعم شخصي، منافع

 اشتغال و...( در آن جايگاه حاكميتي قرار بگيرد، تعارض منافع بروز مانند روابط سهامداري،مزبور )

 .كندنمي

افراد در آن  ست كهو قواعدي دان از ساختار يناش توانمي را ياز تعارض منافع شخص يگرينوع د 

مثال طبق قواعد سازماني ممكن است تعيين مبلغ حقوق و مزاياي مديران به  عنوانبهگيرند. مي قرار

در اين شرايط هر مديري در آن جايگاه قرار گيرد در مسئله تعيين حقوق و مزايا  .عهده خودشان باشد

هاي يژگيمستقل از و ،گاهيجا اي آنبه نوعي قواعد طراحي شده بر يعنيشود مي درگير تعارض منافع

 دهد.مي آنها را در معرض تعارض منافع قرار )مانند روابط سهامداري يا شغلي( مربوط به اشخاص

  1محورسازمان منافع تعارضـ 

. كندمي پيدا مصداق سازمان يك منافع مورد در ولي ،است محورشخص منافع تعارض به هيشب حالت نيا

 اي سازمان به وابستهي هاشركتي هافعاليت مانند سازمان با مرتبطهاي يژگيوعلت به طوري كهبه

 ثالم عنوانبه. رديگمي قرار تيمكحا منافع با تعارض در سازمان منافع كندمي ارائه سازمان هك يخدمات

 هك)ب(  تكشر و شود انتخاب تيمكحا توسط طرح يك يمجر عنوانبه)الف(  سازمان است نكمم

 را رحط تيموفق عدم اي تيموفق بيايارز تيمسئول تيمكحا جانب از زين است)الف(  تكشر زيرمجموعه

د كه گيرميبرعهده  رااي ژهمسئوليت مطالعات محيط زيستي پرو)ب(  يا اينكه شركت رديبگبرعهده 

 هك گرفته قرار يمنافع تعارض معرض در)ب(  تكشرها تيموقع نيا در است.)الف(  كار آن سازمانپيمان

ه سازمان ك ين است ساختاركن مميهمچن .مينكمي يمعرف محورسازمان منافع تعارض عنوان با را آن

 انعنوبهگيرد.  قرار ه در هر حالت آن سازمان در معرض تعارض منافعكباشد  يدر آن قرار گرفته به نحو

گاه تعارض يره در جافش در تعارض است، هموايش با وظايه درآمدهاك يه سازمانكتوان گفت مي مثال

ئم س حاصل از جراياگر درآمد پلتوان گفت مي مصداقي از اين نوع تعارض منافع عنوانبه .دارد منافع قرار

 استفاده از درآمد حاصل از اياهش دادن تخلفات ك يس همواره در تعارض تالش برايباشد، پل يرانندگ

 خواهد بود.جرائم 

 گيرند.مي فع مذكور به تفصيل مورد بحث قراراز دو نوع تعارض مناهريك  در ادامه

 

                                                 

1. Organizational Conflict of Interest  



 

 _______________________________________________________________________  
 

 

7 

  محورتعارض منافع شخص. 1-1

 هاگاهين جايند. اكبروز  يمختلف شغلهاي گاهيجا ن است دركمم محورمسئله تعارض منافع شخص

عارض تواند موضع تمي هك ييهاگاهياز جا يقرار داشته باشند. برخ يا خصوصي يتوانند در بخش دولتمي

 باشند عبارتند از: محورصمنافع شخ

  تيمكنان حاكاركتعارض منافع 

 1نگارانتعارض منافع در روزنامه 

 انكتعارض منافع در پزش 

 يتعارض منافع در شغل حسابدار 

 يتعارض منافع در شغل مهندس 

 ل دو طرف(كيو) الكتعارض منافع و 

 يتعارض منافع قاض 

 دارانره با سهاميئت مديه يتعارض منافع اعضا 

 .....و 

ن ياز ا يكتعارض منافع در هر كنندهبرطرفهاي اركسازو يطراح يبرااي هن موارد مقدميشناخت ا

ت است يمكن گزارش مربوط به مسئله تعارض منافع در بخش حايه اك ييخواهد بود. از آنجا هابخش

 دازد.پرمي تيمكبه تعامل با حا يه بخش خصوصكاست  يت و موارديمكنان حاكارك يبر رو يز اصلكتمر

 تيمكنان حاكاركتعارض منافع مسئوالن و . 1-1-1

ل كيبا تش اند.مطرح بوده ياجتماع ير زندگيناپذييبخش جدا عنوانبهها ومتكخ حيدر طول تار

ن ين مسئوليا يمات و رفتارهايو تصماند همشخص شد يتيمكمسئوالن حا عنوانبه ي، افرادهاومتكح

نافع ن منافع شخص و مير منافع عموم جامعه داشته است. تعارض بب ياديات زتأثير يومتكن حيو منصوب

ه در ك يوند، به نحك ينيآفرنقش يومتكن حيبر رفتار مسئول گذارتأثير يعامل عنوانبهتواند مي يعموم

رفع  رمنظوبهت شود. يمكنان حاكاركن و يمسئول يمنافع شخص يمنافع عموم مردم فداها يگيرميتصم

 ييشناسا ت تعارض منافع قرار دهدين است افراد را در موقعكه ممك ييهاگاهيد جايبا ل ابتداكن مشيا

 م.يدچار تعارض منافع شوند را برشمر هاموقعيتن يشوند افراد در امي ه باعثك يم و پس از آن عواملينك

اهند خو نديبدسته آنهاارات واگذار شده به يرد اختيكبا رو محورمستعد تعارض منافع شخصهاي گاهيجا

خص ش يمالغيرو  يچون ارتباطات مال يز عوامليتعارض منافع ن كنندهجادين عوامل اييتب منظوربهشد. 

 گردند.مي يگاه مستعد تعارض منافع معرفيقرار گرفته در جا

                                                 

1. Conflict of Interest in the Professions Practical and Professional Ethics Series, Edited by Michael 

Davis and Rew Stark, Oxford University Press 
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 يريشگير پيمس كنندهروشن يبه نوعها ين بررسيه اكم يانتظار داشته باش ميتوانمي بين ترتيبد

مستعد تعارض منافع و عوامل هاي گاهيه پس از روشن شدن جاكب ين ترتينافع باشند. بداز تعارض م

 كنندهجاديه عوامل اكنيا ايم يشيانديب يريگاه مستعد تعارض منافع تدابيا در مورد جايآن،  كنندهجاديا

 م. ينكنترل ك را تعارض منافع

 تيمكنان حاكاركن و يدر مسئول محورمستعد تعارض منافع شخصهاي گاهيجا .2-1-1

رده است ك)در قالب شورا( واگذار  يا افراديارات خود را به فرد ياز اخت يومت، بخشكه حك ييهاگاهيجا

ه كعنا م نيرد. بدك يت معرفيمكنان حاكاركن و يوقوع تعارض منافع در مسئول يتوان بستر اصلمي را

 ييناساو ش له تعارض منافع خواهد بودن با مسئشد گيررد مستعد دريگمي قرارها گاهين جايه در اك يفرد

باشد. مي تيمكنان حاكاركن و ياز مسئله تعارض منافع در مسئول يريشگيدر پ ييقدم ابتداها گاهين جايا

 د عبارت است از:ينمامي با مسئله تعارض منافع يريه افراد را مستعد درگك ياراتياز اخت يبرخ

 ها، مقررات و دستورالعملاعم از قانون يگذارار قاعدهياخت، 

 ظارت مانند نتر نييندگان بر دولت و در سطوح پايالن مانند نظارت نماكار نظارت در سطح ياخت

 ،ياركمانيپهاي و نظارت ناظر پروژه بر پروژهها كبر بان يزكمر كبان

 هزيرمجموعي هاشركتت و استاندارد، مانند اداره استاندارد و يا رد وضعي تأييدار ياخت ،

 ،اركارشناسان كارشناسان بهداشت و كست، يارشناسان محط زك

 تيار ارائه مجوز فعالياخت، 

 اختيار ارائه مجوز واردات،  

 يد و معامالت دولتيخر ارياخت، 

 يدولتي هاداراييو فروش  يار واگذارياخت، 

 يارشناسان دادگسترك، مانند يابيار ارزياخت، 

 ارمندانكاستخدام  ار انتخاب وياخت، 

 يمانند قضات دادگستر ،ق قضاوتح. 

ر كارات ذياختاز  هريك يه داراك يا شهرستاني ياستان اي،ه، منطقيدر سطح مل ييا شورايهر فرد 

مثال  عنوانبهبا مسئله تعارض منافع است.  يريا ناخواسته مستعد درگيخواسته  صورتبه شده باشد،

ه مستعد بروز ك شود ييطال يامضاي هاموقعيتن آمد وجودبهتواند باعث مي ار ارائه مجوزيدادن اخت

شناسان ارك يا حتيل، استاندار، شهردار كرير، مديتواند در سطح وزمي ن مسئلهيباشد. امي تعارض منافع

 رخ دهد. هاشهرستانادارات فعال در 

از  يبرخ نند.ك يرا قطع هاموقعيتن يتوانند بروز تعارض منافع در امياي هيبه هر حال عوامل ثانو 

 ر خواهد شد.كتعارض منافع در ادامه ذ كنندهجاديق اين موارد تحت عنوان مصاديا
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 تيمكحا نانكاركن و يدر مسئول محورتعارض منافع شخص كنندهجاديا يق اصليمصاد. 3-1-1

 ند.ذارگرتأثيو منافع اشخاص ها زهيه بر انگكهستند  ين نوع از تعارض منافع، موارديا كنندهجاديق ايمصاد

 ياصل قيمصاد ن نوع تعارض منافع خواهد بود.ياز ا يريشگيار پكسازو ين موارد مقدمه طراحيا ييشناسا

. درك ميتقس دسته دو به توانمي را تيمكحاي هافعاليت در مشغول اشخاص منافع تعارض كنندهجاديا

ه در ك يمثال فرد عنوانبهد انهگاه قرار گرفتيه در آن جاكاست  ياشخاصهاي يژگياز و يدسته اول ناش

ب ين ترتين در اطراف شهر دارد. بديزم ياديقرار گرفته است مقدار ز يطرح توسعه شهر يگاه طراحيجا

 ن ارتباطين موارد تحت عناويشود. ا يو يتعارض منافع برا كنندهجاديتواند عامل امي فرد يين دارايا

 وند.شمي يو... معرف يشاونديتغال همزمان، ارتباط خوو اش ي، ارتباطات شغلييت داراكيا مالي يسهامدار

 و بروز تعارض منافع يتيمكحاي هافعاليتتواند متوجه افراد شاغل در مي هك يدسته دوم از مسائل

ن يگاه است. ايافراد قرار گرفته در آن جاهاي يژگيزا و مستقل از وبرون صورتبهتواند مي آنها شود يبرا

 يفردهاي و نمونه شوندمي يتعارض منافع در اشخاص معرف كنندهجاديا يامل نهادموارد تحت عنوان عو

ا تعارض يف متعارض يخود، نظارت بر خود، وجود وظا يبرا يگذارمانند قاعده يتوان در مواردمي آن را

 رد.ك يگاه معرفيجا يكفه در يدرآمد و وظ

 كننده تعارض منافع در اشخاصعوامل فردي ايجاد الف(

مختصر توضيح  صورتبههر مورد در تعارض منافع در اشخاص ذكر و كننده ادامه عوامل فردي ايجاد در

 شود. مي داده

ق ياز مصاد يكي 1:يگيرميمرتبط با تصمي هاشركتت كيا مالي يدارارتباطات سهام .1

ا يت كربا ش يا ارتباط سهامداريت كيمسئولين حاكميتي، مال تعارض منافع براي كاركنان/ كنندهجاديا

رند. يگمي ا تحت نظارت قراريشوند مي يگذارن قاعدهيه توسط آن كاركنان/ مسئولكاست  ياتمؤسس

براي مثال سهامدار  گردد.مي ن منافع شخص و منافع عموم مردميجاد تعارض بين نوع ارتباطات باعث ايا

 نوع تعارض منافع است. هاي مرتبط با حوزه فعاليت وزارتخانه مربوطه مصداق اينبودن در شركت

 ييهابخشژه يو، بهيو بخش خصوص يتيمكاشتغال همزمان افراد در بخش حا 2:اشتغال همزمان .2

باشد. يم محورق تعارض منافع شخصيگر از مصاديد يكي ،ت افراد دارديمكبا پست حا يكه ارتباط نزدك

 هميب تكشر يك رهيمد ئتيه عضو ،يزكمر مهيب در خود تيفعال با همزمان هك يفرد مثال عنوانبه

 .است منافع تعارض نوع نيا ريدرگ است، يخصوص

 نظام انندم يخصوص لكتش يك مسئول ،يندگينما زمان در هك يمجلس ندهينما گريد مثال عنوانبه

 .دباشمي همزمان اشتغال نيا از يمصداق زين كندمي افتيدر حقوق يگريد بخش از اي است كيپزش

                                                 

1  . Conflict of interest restriction and disclosure, World Bank Public Sector and Governance 

Group,2013. 

 همان .2
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 پذيرقاعدههاي و نهاد يومتكن حين مسئوليب يمال رابطه 1:پذيرقاعده ياه از نهادهيافت هديدر .3

 زين ين نوع ارتباطات ماليد. اگيرلكا درخواست رشوه شيه يافت هديمانند در ينين است تحت عناوكمم

 رند. يرا در نظر نگ يباشد تا منافع عموم يتيمكن حايمسئول يبرااي هزيتواند انگمي

ن است باعث كه ممكاست  يگر از موارديد يكي يشاونديارتباطات خو :يشاونديارتباطات خو .4

ا ي، اشتغال يدارسهامعلت به ن استكن تعارض مميگردد. ا يومتكارمندان حكجاد تعارض منافع در يا

 يو ياركانميا پي يگذارتحت نظارت، قاعدهي هابخشبا  يتيمكن حاياز بستگان مسئول يكي يرابطه مال

شركت دارويي رئيس  سازمان غذا و دارورئيس  مثال اگر يكي از خويشاوندان عنوانبه د.يايب وجودبه

 سازمان غذا و دارو درگير مسئله تعارض منافع خواهد شد.رئيس  خصوصي باشد،

ده تعارض منافع يچياز مواضع پ يكي درب گردان 2:درب گردانو مسئله  يشغلارتباطات پسا .5

خش در ب يان بخش دولتيا مستعفياشتغال بازنشستگان  ايمعنبه  درب گردانباشد. مي محورشخص

شود. مي جاد تعارض منافعيباعث ا يگوناگونهاي ده از جنبهين پدي. ايا بالعكس است يخصوص

پس از خاتمه فعاليت در  يزه استخدام در بخش خصوصيبا انگ يگذارا قاعدهيدر نظارت  ياركاهمال

 ست.ن موارد اياز ا يكيمشاغل حاكميتي 

ر ن است افراد را دكمماي هو منطق ياسيسهاي زهيانگ :ياقهيو سلاي ه، منطقياسيسهاي زهيانگ .6

 ن استكندگان مجلس، مميدر نماها زهين انگيوجود ا مثال عنوانبهتعارض منافع قرار دهد. ي هاموقعيت

 مردم و حاكميت افع عمومنه نبوده و منيبه يه از لحاظ اقتصادكگردد  ييهاباعث مطرح و اجرا شدن طرح

 نند.كمي را برآورده ياسيا احزاب سي يياياز مناطق جغراف يمنافع برخ يول ،كنندنمي مينرا تأ

 تعارض منافع در اشخاص كنندهجاديا يعوامل نهاد ب(

مختصر توضيح  صورتبهتعارض منافع در اشخاص ذكر و در هر مورد كننده در ادامه عوامل نهادي ايجاد

 شود. يم داده

ه افراد كاست  ياز موارد يكيبر خود  يگذارض حق قاعدهيتفو :قواعد يو مجر گذاراتحاد قاعده .1

ن است در كن مسئله مميدهد. امي د قراريدر معرض تعارض منافع شدواسطه قواعد بيروني به را

ت افيزان دريم يگذارار قاعدهياخت ياگر به فردعنوان مثال به د.يآ وجودبهت يمكمختلف حاي هابخش

 م.يات تعارض منافع قرار دادهيرا در موقع يم ويحقوقش را بده

 صورتبهه ك يخود، فرد يبرا يگذارمسئله قاعده همانند :شونده()نظارت اتحاد ناظر و منظور .2

 يحوشود به نمي روبروز با مسئله تعارض منافع يست نرد خود اكمسئول نظارت بر رفتار و عمل يشخص

  .شدخواهد  روبرول كمسئله نظارت با مش ن گفتتوامي هك

                                                 

 .همان .1

 .همان .2
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ه كگردد مي موجب يساختار صورتبهز يف نيتعارض درآمد و وظا :فيتعارض درآمد و وظا .3

ر كئله ذن مسيا يبرا يگوناگون يهاتوان نمونهمي نند.كخود عمل ن يفه اصليبه وظ نانكاركن و يمسئول

ر د ن نوع تعارض منافعيا كنندهجاديا يبه نوع مدتوتاهك هايتينظام پاداش به موفقمثال  عنوانبه رد.ك

 ديرانم اين نظام انگيزشيرا يز. وابسته به دولت خواهد بودي هاشركتنان دولت و كاركن، يلون مسئيب

ملموس و مناسبي داشته باشد، نتايج مدت كند كه دست به اقداماتي بزنند كه دركوتاهمي را تشويق

عيين ديگر تازسوي  منجر به نتايج مخربي گردد.مدت در بلندها ن نوع فعاليتدرحالي كه ممكن است اي

  شود كه مديرانمي بدون متضرر شدن مديران از عدم موفقيت، باعثمدت مشوق براي موفقيت در كوتاه

 1راجان مثال عنوانبه را انتخاب كنند كه احتمال شكست در آنها زياد است. ييباال كسير با يهاعاليتف

 هك ييهاپاداشه ك كندمي ن موضوع اشارهيخود به ا 2پول در مقاله يالمللبينارشد صندوق اقتصاددان 

داران كنند بانكنمي ليتحم يبعدي هانايز يبرااي هميجر واند هشد يطراح مدتوتاهكهاي سودبراساس 

 يستم ماليل سك يتا حيت كه شركن است كن موضوع ممينند و اك كسيشتر ريه بك دنكنمي قيرا تشو

 .ندكران يرا و

 4،و مجله فلسفه، دانش و قانون 3آمريكان دانشگاه يف بخش مرور قوانيبنا به تعر :فيتعارض وظا .4

هر دو  دتواننمي فرد هاموقعيتن يدر ا 5.است يا اخالقي يفه قانونين دو وظيف، تعارض بيتعارض وظا

ه بنا كف متعارض است. هر چند يوظا يصل از اجرارا منفعت حايز ،ندكاجرا  يدرستفه محول را بهيوظ

دن آم وجودبهن در صورت كوجود دارد ول يف اختالفاتين تعارض منافع و تعارض وظايف بين تعريا بر

تواند يم ن تعارضيم. ايهست روبروه با مسئله تعارض منافع كتوان گفت مي فرد، يك يف برايتعارض وظا

ار دچها يگيرمياز تصم يندگان مجلس در برخينماعنوان مثال به د.رد افراد شوكعمل يارآمدكباعث نا

گر يدازسوي  است و بيفه آنها توجه به منافع حوزه انتخايسو وظيكرا از يشوند زمي ن تعارض منافعيا

ن يه اگر تعارض داشته باشند. نمونيديكن است با كفه ممين دو وظيرند و ايرا در نظر بگ يد منافع مليبا

 رد.كمشابه مشاهده هاي ا پروژهيلن غرب يتوان در پروژه اتمي رامسئله 

 

 يتعارض منافع سازمان. 2-1

، سازمان يكگوناگون، ي هاموقعيتن است در كمم شد، داده حيتوض بخش نيا يابتدا در هك مانگونهه

علت به هك امعن نيبد. دگير قرار منافع تعارض معرض در يحقوق تيشخص عنوانبهز يه نمؤسسا يت كشر

. ديآ وجودبه منافع تعارض مسئله نظر مورد سازمان در شده اجرا ياقتصادغير اي ياقتصادي هافعاليت

                                                 

1. Rajan 

2. Has Financial Development Made the World Riskier?  Raghuram G. Rajan , 2005. 

3. American University Law Review  

4. Journal of Philosophy, Science and Law 

5. http://legalbeagle.com/6661652-conflict-duty-versus-conflict-interest.html 

http://www.nber.org/people/raghuram_rajan
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 يابر هاشركت از آنها در هك يدولت و يخصوص بخش تعامالت هنگام تواندمي منافع تعارض از نوع نيا

ز ين يتيمكدر بخش حا .دهد خر شودمي استفاده گريميتنظ يا حتينظارت  و اجرا ،يابيارز مشاوره،

در  فعمنا تعارض نوع نيا از يقيمصاد ادامه ابتدا م. دريباش روبرون نوع از تعارض منافع ين است با اكمم

شود و پس از آن انواع تعارض مي ت هستند ارائهيمكه در تعامل با حاك يخصوص هايسازمانا يات مؤسس

 .دشونمي يز معرفين يدولت هايسازمانمنافع در 

 اي هخدمات مشاوري هاشركتات و مؤسس. 1-2-1

ند توانمي هستند يا بخش خصوصيبه دولت اي هخدمات مشاور كنندهارائه هك ييهاشركتات و مؤسس

 يه مشاوره خود بخشمؤسس يكمثال اگر  عنوانبهند. گيردر معرض تعارض منافع قرار يل مختلفبه دالي

ن است با تعارض منافع در نظر گرفتن كهنده خود باشد ممدنگ فعال در رشته مشورتيهلد يكاز 

 باشد. روبروها نگ خود در مشاورهيمنفعت هلد

 يگذارو صحه بيايات ارزمؤسس. 2-2-1

قدام به ا يا خصوصي ياز بخش دولت يندگيه به نماكهستند  ياتمؤسس، يگذارو صحه بيايات ارزمؤسس

ود با خ بيايارز فرآيندمنافع سازمانشان، در علت به ن استكمات ممؤسسن ينند. اكمي هاپروژه بيايارز

ن كل مممثا عنوانبهرا انجام ندهند.  يحيق و صحيدق بيايآن، ارز تأثيررو باشند و تحت تعارض منافع روب

 ينندگان طرحكاجرا)ب(  تكشر ياركه با همكباشد )الف(  تكاب خود عضو شريه ارزمؤسساست 

را  يتيموقع يساختار صورتبه شونده()نظارت شود. اتحاد ناظر و منظور بيايه قرار است ارزكهستند 

 تيمسئول همزمان صورتبهه ك ييهاخواهد شد. نهاد روبرول كه مسئله نظارت با مشكآورد مي وجودبه

 نوانعبهتوسعه بازار  رايهستند ز روبرو يتعارض ذات يكدارند با برعهده  و نظارت بر آنها راها جاد بازاريا

ت سرع اهش كن است باعث كرانه ممينظارت سختگ شود ومي شناختهها شاخصي از موفقيت اين نهاد

 گريميخودتنظهاي . نهادانگاري كنندين نهادها ممكن است در نظارت سهلا ،بنابراين .شودتوسعه بازار 

با اند هردك يسع  (NYSE(2 كوريوي( و بورس اوراق بهادار نNASD(1ن بورسيفعال يمانند انجمن مل

 3.اهش دهندكدر درون خود تعارض منافع بخش نظارت را  هابخشن يردن اكمجزا 

 استاندارد كنندهات اعطامؤسس. 3-2-1

 تن اسكات مممؤسسن يهستند. ا محورق تعارض منافع سازمانياستاندارد از مصاد كنندهات اعطامؤسس

 رآيندفشان، در يا رقباياستاندارد  كنندهدرخواستي هاشركتا ارتباط اعضا با ي يارتباطات مالعلت به

 ر مسئله تعارض منافع شوند.ياستاندارد درگ ياعطا

                                                 

1. National Association of Securities Dealer (NASD) 

2. New York Stock Exchange (NYSE) 

3. The Role of Government in Corporate Governance, Regulatory Policy Program Center for 

Business and Government John F. Kennedy School of Government Harvard University 
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 ياركمانيات پمؤسس. 4-2-1

 حيق و صحيدق يند. اجراگير از تعارض منافع قرار ين است در معرض انواعكمم ياركمانيات پمؤسس

ق تعارض منافع مربوط به يگر از مصاديي ديكاست. ن موارد ياز ا يكيآن  يدر اجرا ياركمكا يپروژه 

 يا رانت اطالعاتيو روابط خاص خود ها يژگيوعلت به اركمانيت پكشر هكدهد مي رخ ياران زمانكمانيپ

آمده  وجودبهتعارض  .شودمي ر مسئله تعارض منافعيپروژه خاص به دست آورده است درگ يكدر  هك

ود در خ يا استفاده از رانت اطالعاتيت صادقانه اصول مناقصه ين رعايتواند انتخاب بمي تين موقعيدر ا

شود. يم اران شناختهكمانيپ يز با عنوان تعارض منافع سازمانين نوع از تعارض منافع نيمناقصه باشد. ا

 كنندهفتايار دركمانيت پكخود شر ار،كمانيت پكبه شر يرانت اطالعات دهندهارائهبر عالوه بين ترتيبد

 شود.مي مجرم شناخته عنوانبهز ين يانت اطالعاتر

 و نظارت  يگذارحق قاعده يدارا يصنف هايسازمان. 5-2-1

از تعارض منافع  يتوان مصداقمي را گرخودتنظيم يصنفهاي ارات واگذار شده به نهادياز اخت يبرخ

به  يگذارار قاعدهيوارد اختن ميرا در اياست. ز يو مجر گذاراز اتحاد قاعده يه ناشكدانست  يسازمان

 يقاعده اصل عنوانبه گريميتنظخوده در قرن گذشته كافراد خود آن صنف واگذار شده است. هر چند 

ر ياخ يهاسالاما در  ،مورد استفاده قرار گرفته است يو مشاغل تخصص هاشركترفتار  گريميتنظ يبرا

الت و.... تا چه ك، ويحسابدار ،كي، پزشيمال يهابخشدر  گريميتنظن خوديه اك مطرح شده سؤالن يا

بورس  هايسازماندر  گريميتنظ قواعد 1930ه از سال كب هرچند ين ترتياندازه موفق بوده است. بد

ه بي هاناال مورد استفاده قرار گرفته بود، بعد از بحركو و يحسابدار يهاشركتو  آمريكار ااوراق بهاد

باعث صدمه شده  گريميتنظخوداستفاده از  ييهاموقعيتدر چه  هكن مسئله مطرح شد يوجود آمده ا

استفاده از  يايتوان مزامي ن قواعد مناسب است و چگونهياستفاده از ا يبرا ياست و چه ساختار

 اهش داد.كب مرتبط با آن را يش و معايرا افزا گريميتنظخود

 1:ست ازر شده است عبارت اكذ گريميتنظخود يه براك يياياز مزا يبرخ

 تر روزط اطالعات بهين شرايه در اكن معناست يو مجاورت به ا يكينزد 2:و مجاورت يكينزد

با  يهايسازمان يگذارقاعده يبرا يتين موضوع مزياست. ا گذارار قاعدهيدر اخت يشتريات بيو با جزئ

 باشد.مي ادير زييسرعت تغ

 يتيمكحا يگذاردر مقابل قاعدهها ود نهادخوسيله به يگذاراستفاده از قاعده 3:يپذيرانعطاف 

 برخوردار است. يشترياز انعطاف ب

                                                 

1. The Role of Government in Corporate Governance, Regulatory Policy Program Center for 

Business and Government John F. Kennedy School of Government Harvard University 

2. Proximity 

3. Flexibility 
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 شتر قواعديت بياد باعث مقبوليخود صنعت به احتمال زوسيله به يگذارقاعده 1:تيمقبول 

 گردد.مي

 د افرا كمنافع مشتر يمبنابر گريميه خودتنظك يياز آنجا 2:وسته شدن منافع صنعتيهم پب

 اشد.بتر موفق هاسياستن نوع از يا يه در اجراكتوان انتظار داشت مي رديگمي لكشفعال در آن صنعت 

 ن روشيه اكد توجه داشت ير شد، باكذ گريميتنظخود استفاده از يه براك ييهاتيرغم مزيعل

 ز همراه است:ين ييهابيبا آس يگذارقاعده

شود مسئله تعارض منافع مي حمطرگر خودتنظيم يهانظامه در ك يلكن مشياولتعارض منافع:  .1

تعارض  لكتواند به مشمي شدمي ع به اطالعاتيسر يت دسترسيجاد مزيه باعث اكاست. مسئله مجاورت 

راد ن افيه اكست ين نيا ايبه معن لزوماً صنعت توسط افراد آن يكمنافع منجر شود. شناخت بهتر از 

ند. موضوع ريگكار به م آن صنعتيتنظ يرا برا ن قواعدينه و بهتريبه صورتبهه كزه داشته باشند يانگ

ن يرياز ورود سا يريحفظ انحصار و جلوگ منظوربه يگرخودتنظيم ابزار ن استكه ممكن است يگر ايد

 3.دگير مورد استفاده قرار ،به صنعت

ه كن است منجر شود كمم يگرخودتنظيم شتريب يپذيرانعطاف 4:يافكي هامجازاتعدم اعمال  .2

ن موضوع متداول يرند و ايدر نظر بگ متخلفين يرا برا يمتركي هامجازاتد، يظام به صالحدن نيدر ا

 5.نندكمتخلفان اعمال  يرا برا يزيناچي هامجازات هاسازمانن نوع يه اكاست 

 يگرخودتنظيم يگران در ساختارهاميتعارض منافع تنظعلت به عدم نظارت 6:عدم اعمال قانون .3

 يگرظيمخودتن نيت قوانياز مقبول يشتر از آثار ناشيه بكن است كگران ممميتنظ نيا يپذيرو انعطاف

 ه منافع صنعت مورد نظر با منافع جامعه در تضاد است، نظارت توسطك يدر موارد معموالًباشد. 

 7.خواهد بود ينه اجتماعيمتر از حد بهك يگرخودتنظيم

مناسب  ياز ابزارها يكي يخارج يبت با بازارهارقا 8:يالمللبين يجاد بازار رقابتياز ا يريجلوگ .4

 منظورهبم شده ين نامتناسب تنظيردن منافع صنايع گوناگون است. قوانكردن و محدود كف يتعر يبرا

 ياستفاده از رقابت برا يبرا ين است مانعكمم يان داخلگرخودتنظيم نظام از واردات توسط يريجلوگ

 9.ع باشديشرفت صنايتوسعه و پ

                                                 

1. Compliance 

2. Collective Interests of Industry 

3  . The Role of Government in Corporate Governance, Regulatory Policy Program Center for 

Business and Government John F. Kennedy School of Government Harvard University 

4. Inadequate Sanctions. 

 .همان .5

6. Under enforcement 

 .همان .7

8. Global Competition 

 .همان .9
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از  يگذارقاعدههاي نهيش هزياحتمال افزا يگرخودتنظيم اگرچه در نظام 1:ت منابعيافكعدم  .5

ن كاما مم ،افته استياهش كندگان يق نمايبه منابع صنعت از طر ياندازو احتمال دستمنابع صنعت 

 2.نشود اختصاص داده گذاربه بخش قاعده يافكل تعارض منافع بودجه يدلبه است

 است ف آنها در تعارضيه درآمد آنها با وظاك يهايسازمان. 6-2-1

 .دنكخود عمل ن يفه اصليه سازمان به وظكگردد مي موجب يساختار صورتبهف يتعارض درآمد و وظا

رتبط ا ميس به جرائم يردن درآمد پلكرد. مرتبط كر كن مسئله ذيا يبرا يگوناگون يهاتوان نمونهمي

ن نوع تعارض منافع هستند. ياز ا ييهانمونه ،ات قاچاقيفشكردن درآمد ستاد مبارزه با قاچاق به ك

 رند،يگمي لكشها يرامون موضوع رفع ناهنجاريپ هايي كهفعاليت يبرا العملحقن ييتع يلك صورتبه

 ف خواهد بود.ياز تعارض منافع درآمد و وظا يو...( مصداق ي، قاچاق، تخلفات رانندگيماريب)

 مسئول هاسازمانن ياست. ا يحسابرس هايسازمان ،فيدرآمد با وظاتعارض هاي گر از نمونهيد يكي

ن يا رانهيق و سختگيدق صورتبه بايد هستند و هاشركتصحت اطالعات ارائه شده در ترازنامه  يبررس

 يبه نوع يدر حسابرس يريست و سختگهاشركتخود برعهده  اما انتخاب حسابرس ،ار را انجام دهندك

ن درآمد يلذا ب ،آن استهاي نده و محروم ماندن از درآمديآهاي يحسابرس ين براانتخاب نشد يابه معن

اهش دقت و صحت گزارش كتواند منجر به مي ن تعارضيتعارض وجود دارد و ا هاسازمانن يف ايو وظا

 حسابرسان گردد.

 ف داده شده به آنها در تعارض استيه وظاك يدولت هايسازمان. 7-2-1

 صورتبه يسازمان عموم يكه كمحقق شود  يتواند زمانمي يعارض منافع سازماناز ت يگريصداق دم

 مثال اگر عنوانبهف موجب تعارض گردد. ين تعدد وظايه اك يبه نحو –فه باشد يدو وظ يهمزمان دارا

 ن استكار داشته باشد مميت را در اختكيا ماليو ارائه خدمات  يگذارفه قاعدهيهمزمان وظ سازمان يك

 يگيرميتواند خطر عدم تصممي فين تعدد وظاياهاي بياز آس يكيشود.  ير تعارض منافع ساختاريدرگ

گر يرمنصفانه با ديو برخورد غ يق مسئوالن بخش عموميو عال يطرفانه و درنظر گرفتن منافع تجاربي

مسئوليت  كهاي مجموعه وزارتخانهزير هايدر شرايطي كه يكي از شركت مثال عنوانبه 3باشد. رقبا

دارد در همان حوزه مشغول به ارائه خدمات باشد وزارت مربوطه در مسئله برعهده  راگري تنظيم

مثال اگر وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات كه وظيفه  عنوانبهشود. مي دچار تعارض منافعگري تنظيم

همراه نيز باشد در انجام  همزمان مالك يكي از اپراتورهاي تلفن صورتبهرا برعهده دارد گري تنظيم

                                                 

1. Insufficient Resources 

 همان .2

3. Managing Conflict of Interest in the Public Service OECD guidelines and country Experiences, 

2003. 
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شود و ممكن است اين تعارض منافع موجب رفتار غيرمنصفانه با ساير مي وظايف دچار تعارض منافع

 رقبا شود.

 هايسازمان يه براكرد كمشاهده  يفيتوان در وظامي ف رايق تعارض وظايگر از مصاديد يكي

فه ين نفت و وظيادياز م يثركخراج حدافه استين است وظكمثال مم عنوانبه .شودمي نييتع يدولت

ن مثال در صورت يهمزمان به وزارت نفت واگذار شده باشد. در ا صورتبهاستخراج  يداخل يتوسعه فناور

ن آنها، يردن تعارض بكت يريفه و نحوه مديت هر وظيزان اولويمشخص در مورد م دن قواعييعدم تع

 د.گيرقرار يتوجهبير محول شده مورد گيف ديفه، وظايوظ يك ين است به بهانه اجراكمم

 يات حقوقمؤسس. 8-2-1

د. بپردازن يالتكبه ارائه خدمات و يمختلفهاي همزمان در پرونده صورتبهن است كمم يات حقوقمؤسس

ت الكت باشد. ويز با اهميگر نيالن دكمو يبراها ن پروندهياز ا يكيج يه نتاكن احتمال وجود دارد يا

ن مواقع ين مسئله است. در ايبارز اهاي از نمونه يكي يات حقوقمؤسسوسيله به اهمزمان دو طرف دعو

 باشند. روبرو يبا تعارض منافع سازمان يات حقوقمؤسسن است كمم

 يگذارهيريت سرمايات مدمؤسس. 9-2-1

، اهشركت يبا برخ يانسان يرويا ني يارتباط مالعلت به ن استكز ممي، نيگذارهيت سرمايريات مدمؤسس

ه كنيا ايند كمرتبط منتقل ي هاشركتان خود را به يمشترهاي هيا سرمايه آكن تعارض شود ير ايدرگ

ع يين است باعث تضكن مسئله مميد. اينما يگذارهين سرماكنه مميگزترين را در پربازدهها هين سرمايا

 شود. يگذارهيه سرمامؤسسان يحقوق مشتر

 

 مختلفهاي شوركتعارض منافع در خچه شروع توجه به مسئله يتار. 2

تعارض منافع ارائه شود. در اين قسمت  مسئلهمفهومي از  بنديدستهپيشين سعي شد تا هاي در قسمت

ين براي ا اشاره شود. مسئلهكشورهاي مختلف در برخورد با اين هاي از تجربه يشود تا به برخمي سعي

خچه پرداختن به موضوع تعارض منافع در ياروپا و تار هي، اتحاديره جنوبكاياالت متحده و  منظور تجربه

ها شوركن يات ايبه تجرب يلك صورتبهشود مي ين بخش سعيدر ا رد.يگمي قرار يفرانسه مورد بررس

در گزارش مستقلي بررسي  مختلفهاي شوركاز تعارض منافع در  يريشگيپهاي اركاشاره شود. راه

 .خواهد شد
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 ه در برخورد با تعارض منافعاالت متحديتجربه ا. 1-2

 يفركي يهافرآيندن و ياالت متحده با مسئله تعارض منافع در قالب قواني، ايالديم 60ش از دهه يپ

 برخورد با آن يبرا يدين جديگرفت قوانمي صورت يو فساد خاص ييه رسواك ينمود و زمانمي برخورد

 1860 يهاسالدر  آمريكا يوحه جنگ داخلدر بحب ياز مقامات دولت يبرخهاي يي. رسواشدمي بيتصو

از  يخه بركد يگرد يمات دولتياستفاده مقامات از تصمسوءاز  يريجلوگ يبرا ينيقوان يمنجر به طراح

 شور وجود دارند.كن ين ايز در قوانينون نكان اصول هميا

 نعنوابه يتشور، شغل دولكن يا جمهوررئيس عنوانبه يندكو پس از انتخاب  1960ل دهه يدر اوا

 يتنان دولكاركن يب بايد هك ين دوره به روابطيز توجهات قرار گرفت. در اكحرفه مورد احترام در مر يك

ن يد. قوانيگرد ير اساسييمنجر به دو تغ تينهادر شتر توجه شد و يو عموم مردم وجود داشته باشد ب

دولت  نياًثاآورده شد.  يين جزايواناز ق يد و در فصل مشخصيگرد يمرتبط با تعارض منافع بازنگر ييجزا

ن يا برمبتنيرد يكن رويه نمود. ايت تعارض منافع تهيريه جهت مديقوه مجر يرا برا ييهامرامنامه يندك

رد يكل روين دليد. به هميومت را سلب نماكتواند اعتماد مردم به حمي ه تعارض منافعكبرداشت بود 

 مورد توجه قرار گرفته است. شتر يب يفركيرد يكرانه نسبت به رويشگيپ

ه شش اصل كد را صادر كر 11222 ييجانسون دستور اجرا 1965، در سال يندكپس از ترور 

وضع نمود. اداره  هافعاليتر يا و سايهدا يبرا ييهامحدوديتن نموده و ييتع يخدمات بخش دولت يبرا

واسطه آن ه بهيقوه مجر يهادستگاه را ارائه نمود تااي هاالت متحده مقررات نمونينان اكاركت يريمد

رد آن منحصر به فهاي يژگيور را با توجه به وكمذ ييدستور اجرا برمبتني يقانون يبتوانند استانداردها

د. يمخصوص خود گرد ياستانداردها ير و اجرايند. پس از آن هر دستگاه مسئول تفسيه نمايدستگاه ته

 نيتضم يبرا يمشخص يين مسئله، مقام اجراينان در اكاركت يريبا توجه به نقش محدود اداره مد

ن يل با وجود قواعد مشابه بين دليه وجود نداشت. به هميل قوه مجركن برنامه در يا ياجرا يهماهنگ

 ار متفاوت بود. يبس هادستگاهن ين قواعد بياسازي ادهيمختلف، نحوه پ يهادستگاه

ندگان دوره ينما يزه الزم برايه انگكبودند  يعياوق 2«شبعام شنبهقتل »و  1«تيواترگ ييرسوا»

ن قانون يرا فراهم نمودند. ا 3«در دولت ياصول اخالق»با نام  يب قانونيتصو ينگره براكوپنجم نود

ن سلسله اقدامات يقرار داده است. ا تأثيررا تحت « استخدام در دولت فدرال»از  يمختلفهاي جنبه

 شد. ييه دولت اجرااعتماد مردم ب بيايباز منظوربه

                                                 

در هتلی به همین نام در  197۵-1972های شود که بین سالبه وقایعی اطالق می (:Watergate Scandalرسوایی واترگِیت ). 1

 .شد جمهور وقت ایاالت متحده آمریکارئیس یری ریچارد نیکسونگاتفاق افتاد که منجر به استیضاح و سپس کناره واشنگتن

2 .Saturday Night Massacre عبارتی است که توسط تفسیرگران سیاسی درباره برکناری دادستان ویژه جناب آقای :

مقام ( و قائمElliot Richardson) دادگستری آقای الیوت ریچاردسون و استعفای وزیر( Archibald Cox) آرچیبالد کاکس

 ویژه به دنبالن با برکناری دادستان شود. ریچارد نیکسووایی واترگیت رخ داد، استفاده میکه در زمان رس 1973اکتبر  20او در 
 های پرونده واترگیت بود.فرونشاندن بازجویی

3. Ethics in Government Act 

https://en.wikipedia.org/wiki/Archibald_Cox
https://en.wikipedia.org/wiki/Elliot_Richardson
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 يمقامات دولت يو مال يسابقه استخدام يو اجبار يعموم ي، افشا«در دولت ياصول اخالق»قانون 

س از پاي هدر دور يمقامات دولت گرييالب يهافعاليت يبرا نيشان را بنا نهاد. همچنيكو بستگان نزد

را  1«االت متحدهيمستقل ا ليكدفتر و»ن قانون ياعالوه به رد.كجاد يت ايمحدود يشغل دولت كتر

 ين اداره اصول اخالقيهمچن 2.بوده است يردن از مقامات دولتك يين دفتر بازجويفه ايرد. وظك ياندازراه

ح يمختصر توض صورتبهاز آنها را هريك  ه در ادامهكد يجاد گردين قانون ايب ايز پس از تصويدولت ن

 م داد.يخواه

 يبرا يياصل مبنا 14آن موجب به هكرا صادر نمود  12647 ييبوش دستور اجرا 1989در سال 

 دند.يگرد ياصل قبل 6ن يه جانشكدر نظر گرفته شد  يخدمات دولت

 ر پرداخته شده بود:يبه موارد ز يين دستور اجرايدر ا

 ،در تعارض باشد يف دولتيه با انجام درست وظاك يت منافع مالكيعدم مال -

 ،يسب منافع شخصكجهت  يرعموميغ ياطالعات دولتبراساس  يمعامالت مال يعدم اجرا -

 ،ياف حرفهيه مرتبط با انجام وظايافت هديعدم در -

 ،ندكاستفاده  يشخص يبرداراز منصب خود جهت بهره بايدن يمقام دولت -

 ،آن دولت محدود گرددموجب به هكبدهند  يرقانونيآگاهانه تعهدات غ بايدن يان دولتمأمور -

ح يرا ترج يخاص يا حقوقي يقينند و منافع اشخاص حقكارانه عمل جانبد بايدن يان دولتمأمور -

 ،دهند

 يدر جاها يقانون يهامحلاز  غيرحفاظت نموده و  يدولت يهادارايياز  بايد يان دولتمأمور -

 ،نديگر مصرف ننمايد

ه با كانجام دهند  ياقدامات بايدن نيداشته باشند و همچن يرونيشغل ب بايدن ينان دولتكارك -

 ،(استخدام يره براكشان در تناقض باشند. )مانند مذايدولتف يوظا

 ند.ي، اتالف و فساد مقامات را افشا نمايالهبرداركنان موظفند اختالس، كارك -

 يلف نمود تا استاندارد واحد، مشخص و جامعكدولت را م ياداره اصول اخالق يين دستور اجرايا 

 يادا ين اداره برايز داشته باشند. ايت اجرا نيدن، قابلد تا ضمن هدفمند بودن و معقول بوينما يرا طراح

ن يا يشتر توسعه داده و موضوعات اصليرا ب 1960ن محدود دهه يم گرفت تا قوانيف خود تصميوظا

 هاگاهدستان ير ميتفسسازي پارچهيكرات با هدف يين تغيمورد نظر قرار دهد. اتر طور مشخصحوزه را به

 يجاد استانداردهاين قواعد با هدف ايژه ايطور وصورت گرفت. به يدولت ارمندانك يش آگاهيو افزا

ط با مرتب يفركين يقوان يت آنها، از نقض سهويد تا در صورت رعاين گرديتدو «توبكم ياخالق دولت»

ن يبا اها تالش ين استانداردها تماميبه عمل آورد. در نگارش ا يريارمندان جلوگكتعارض منافع توسط 

                                                 

1. U.S. Office of Independent Counsel 

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Ethics_in_Government_Act  

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Office_of_the_Independent_Counsel
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethics_in_Government_Act
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ا نقض ر يفركين ين استانداردها قوانيت ايمطمئن باشند با رعا ينان دولتكاركه كگرفت  هدف صورت

د خود را در معرض ين استانداردها را نقض نمايح ايصرطور به هك يارمندكگر، يرد. از طرف دكنخواهند 

 ن قرار داده است.يه شده در قوانيتعب يفرهاكيمواجهه با  كسير

افت يو در يياجرا يهادستگاهتوسط همه  ينيش قرار گرفت و پس از بازبن استانداردها مورد نگاريا

د. پس از يب گرديتصو ييمقررات نها عنوانبه 1992نفع در سال ينظر از اشخاص ذنقطه 1000ش از يب

 آن يهاسياستارمندان خود را در مورد كفرصت داده شد تا  هادستگاه يانتشار قانون شش ماه به تمام

 باشد. مي ه در حال اجراكسال است  10ش از ين قواعد بيا مطلع سازند.

 تدول يعارض منافع و اداره اصول اخالقـ ت

 پرسنل دولت آورده شده است. افراد مشمول پر يبرا يمال يدولت مقررات افشا يدر قانون اصول اخالق

گزارش، محرمانه بودن ردن كد آورده شود، الزامات پر يه در گزارش باك ياطالعات ،يمالهاي ردن گزارشك

 ييهامهين جرين قانون آمده است. همچنيه در اكاست  يگر موارديبه گزارشات از د يعموم يو دسترس

 ده است.يز لحاظ گرديف مندرج در قانون نيعدم انجام وظا يبرا

شنهاد ين اداره به پيس ايد. رئكر ياندازرا راه 1«دولت ياداره اصول اخالق»ن ين قانون همچنيا

و ها ن دورهيب يهمپوشان دليلگردد. بهمي نييساله تعدوره پنج يك ينگره براك تأييدو به  جمهورئيسر

 2از دولت دارد. اين نهاد استقالل عمل زيادي ،سين رئيينحوه تع

قوه  يهاسياست يلك گيريجهت 3،االت متحدهينان اكاركت يريس اداره با مشورت اداره مديرئ

 .كندمي نييتع در دولترا از تعارض منافع  يريوگه در رابطه با جليمجر

 نييه تعيو سالمت قوه مجر يدستكدرباره پا يبه اعتماد عموم بياين اداره، دستيافق اهداف ا

ل و ح يريجلوگ يدولت فدرال برا ياخالقهاي و نظارت بر برنامه يز رهبريت آن نيمأمورده است. يگرد

ارمند ك 4500خود بالغ بر  يهامأموريت ياجرا ين اداره براياباشد. مي مسئله تعارض منافع در دولت

ه از بروز مسئل يريجلوگ ين اداره برايمورد استفاده ا ياز ابزارها يكيدارد.  ياداره و سازمان دولت 130در 

 4.است يعموم صورتبهمحرمانه و هم  صورتبههم  يمنافع مال يتعارض منافع، افشا

 

 

 

 

                                                 

1. Office of Government Ethics 
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اد فسضد يهاسياستم در ير پاراداييتغ :ت تعارض منافعيريدر مد بيره جنوكتجربه . 2-2

 يالديم 90از اواخر دهه  بيره جنوك

 يره جنوبكه فساد يون مستقل مبارزه عليسيمك. 1-2-2

ساد دار بدون حل مسائل فيبه توسعه پا بيايه دستكدند ينظر رسن اتفاقيبه اها يارهك 90در اواخر دهه 

 1.ردكجاد يشور اكن يفساد اضد يهاسياستدر  ين اجماع، نقطه عطفيان خواهد بود. كنامم

و استفاده از  ه پس از رخداد فساديشف و تنبك برمبتني 2«سخت يهاسياست»رها نمودن 

ن يشد. بد يتلق يضرور ياحتمال وقوع فساد، امر دستانهشين بردن پيبا هدف از ب 3«نرم يهاسياست»

و  هاسياستسازي ادهيپ ي( براKICAC) 4يره جنوبكه فساد يرزه علون مستقل مبايسيمكمنظور 

 د. يگرد تأسيس 2002د در سال ياقدامات جد

KICAC ساد فستم ضدي، سيو بازرس يئت حسابرسيس و هي، پليبا دفتر دادستان ياركبا هم

عه و جام بيوره جنك يت و سالمت در بخش دولتيشفاف يارتقا يبرا يو اقدامات متعدد ين را طراحينو

 نمود. سازي ادهيل، پكطور ره بهك

 يهامحور شود ازمي بردهكار به ونيسيمكن يه توسط اكفساد ضد يهاسياستد يم جديپارادا

 گردد:مي لكير تشيز يديلك

 يريشگيه به پياست مبارزه با فساد از تنبير سييتغ 

 مستعد فسادهاي در حوزه يبهبود نهاد 

 و شفافپاسخگو  ييت اجرايريمد 

 يتكت شريريو مد يت شده در خدمات بخش عموميتقو ياصول اخالق 

  ت و حفاظت از افشاگرانيپارچه حمايكنظام 

 يره جنوبكت تعارض منافع در يريمد يهاسياستابزارها و . 2-2-2

و ناروا انجام دهد، تا  يرقانونيف خود را به نحو غيوظا يدولت مأمور يكه كدهد مي رخ يفساد هنگام

گر فساد در يدعبارت به د.يارضا نما خود و نه منافع عموم جامعه را يله منافع شخصين وسيبد

 أمورم يكف ين وظايه بكاست  يافتد. منظور از تعارض منافع مواقعمي تعارض منافع اتفاق يهاموقعيت

 از:ست ا فساد عبارتضد يهاسياست يلذا عنصر اصلاو تعارض وجود دارد.  يو منافع شخص يدولت

 ه منافعك يف خود در مواقع تعارض منافع به نحويانجام وظا يبرا يان دولتمأمورزه در يجاد انگيا 

 ن گردد. يمأعموم جامعه ت

                                                 

1. Korea’s Policies and Instruments to Manage Conflicts of Interest Gae Ok Park Director of Policy 

CoordinationKorea’s Independent ommission Against Corruption 

2. Hard Policy 

3. Soft Policy 

4. The Korea Independent Commission Against Corruption 



 

 _______________________________________________________________________  
 

 

21 

 عبارتند از: هاسياستن گونه يا ياجرا يبرا بيره جنوكاستفاده شده در  ياز ابزارها يبرخ

  ينان و مقامات دولتكاركمرامنامه، 

  يمقامات ارشد دولت يشخص يهادارايي يثبت و افشا، 

  فاسد يمقامات دولت يبرا يپسااشتغال يهامحدوديت، 

 1.مديريت سهام به كارگزار ناشناس يستم واگذاريس 

براساس  فاسد يمقامات دولت يبرا يپسااشتغال يهامحدوديتن ابزارها، مرامنامه و يان ايدر م

و  يشخص يهاداراييور و ثبت كستم تراست يه سك يگردند. در حالمي اجرا« فسادضد قانون»

 د شده است. يق «يخدمات دولت يقانون اصول اخالق» در ياشتغال مقامات ارشد دولت يهامحدوديت

 يان دولتمأمورمرامنامه . 3-2-2

 ين مرامنامه از منظر حقوقيباشند. امي ياز مرامنامه مقامات دولت يرويپ موظف به يان دولتمأمورهمه 

 باشد. مي آورالزامجمهوري رياست مكح يك عنوانبه

تعارض  ياد دارايه به احتمال زك ييهاموقعيتدر  را يان دولتمأمور يرفتار ين مرامنامه راهنمايا

 دارد.مي انيب باشندمي منافع

 :است ريزشرح به مرامنامه ياصل يبندها

 مقابله با مواضع خاص تعارض منافع (الف

 رد كن است مانع از عملكه ممكدهد مي يردست خود دستوراتيبه ز يمقام دولت يكه ك يهنگام

 فشان باشد:يدرست آنها به وظا

 از انجام دستورات سرباز زند. يل به مقام باالدستيان دليبا ب بايد ردستيز مأمور

 اش يفه با منافع شخصيه آن وظكداند چرا مي ف خود را سختيعمل به وظا يدولت مأموره ك يهنگام

 :ارتباط دارد

ند و آن را به شخص كز يتعارض منافع است پره يه داراك يفيوظا يتواند از اجرامي يدولت مأمور

 د.يگر واگذار نمايد

 فش يخواهد تا وظامي چه با خواهش و چه به اجبار يدولت مأمور يكاستمدار از يس يكه ك يهنگام

 انجام دهد: يحيناصحطور به را

سر مرامنامه قبل از يه با آفكنيا ايس اداره گزارش دهد يا به رئن موضوع ريتواند امي يدولت مأمور

 د.يبرخورد با موضوع مشورت نما
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 عادالنهغيرافت منافع يت اعطا و دريممنوع (ب

 عده افراد خاص  يكا يسود رساندن به خود و  يخود برا يت دولتيد از موقعينبا يمقام دولت يك

 .استفاده كند

 له ين وسيدند تا بك يرين جلوگيريفه سايت خود از انجام وظياده از موقعد با استفينبا يمقام دولت يك

 خاص سود برساند.اي ها عديبه خود 

 عامالت ، در ميفه خود در پست دولتيواسطه وظسب شده بهكد با استفاده از اطالعات ينبا يمقام دولت

 ند. كت كشر يمال ير ابزارهايو سا كبازار، امال ياوراق بهادار دارا

 ديافت نمايدر يز باارزشيا چياش مرتبط است پول فهيه با وظك يسكد از ينبا يام دولتمق. 

 يمقامات دولت يشخص ييدارا يثبت و افشا (ج

رتبه سه و باالتر را الزام  يمقامات دولت يهادارايي، ثبت 1981سال  يخدمات دولت يقانون اصول اخالق

 دشان شدنييمقامات رتبه چهار و باالتر موظف به ثبت داران قانون اصالح و يا 1993ده است. در سال كر

ثبت شده مقامات رتبه  يهادارايي يه در آن افشاكنمود  يرا معرف نظاميقانون اصالح شده  اين عالوه بر

 است. يو همسران و فرزندان و پدرانشان اجبار يمحل يشوراها ي، اعضايمحل يهادولت ي، رؤسايك

باشند موظف به ثبت مي ا باالتريرتبه چهار  يه داراكره ك يشد دولتدر حال حاضر مقامات ار

خدمات  يته اصول اخالقيمك»پرشده توسط  يهاان سال هستند. فرميشان در پايو درآمدها هادارايي

 ايدب يكرتبه  ير مقامات دارايو سا جمهوررئيسمانند  يياجرا ياسيشود. مقامات سمي يبررس «يدولت

  ند.يدولت افشا نما يشان را در روزنامه رسميهاو درآمد ييدارا

 يريدر جلوگ يسال به اجرا درآمده است نقش اساس 25ش از يب هك هادارايي يستم ثبت و افشايس

 رده است.كفا يرا ا بيره جنوك ياز فساد در بخش خدمات دولت

 1 معلومل ناكيسهام به و يواگذار. 4-2-2

 اشناسل نكيسهام به و يموظف به واگذار ياز مقامات دولت ي، برخهادارايي يستم ثبت و افشايبر سعالوه

 يدارا يستم، مقامات دولتين سيطبق اشده است. بر ياندازراه 2006ستم از سال ين سيباشند. امي

هستند ار كبه دولت مشغول يو اقتصاد يمال يهادستگاهر يا سايه در وزارت اقتصاد كا باالتر يچهار  مرتبه

دادن  ا قراريباشند موظف به فروش سهام و مي دالر هزار 30به ارزش حداقل  يسهام يران دايو همچن

 ند.شومي افراد ناشناس مديريتوسيله به ي هستند كهيهاآن در حساب
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 بازنشسته ياستخدام مقامات دولت يت برايمحدود .5-2-2

 كيبا هدف اشتغال در  يولتان دمأمور تااند هل در نظر گرفته شدين دليبه ا يپسااشتغال يهامحدوديت

امح ت، تساهل و تسكآن شر ين برايقوان ، در اعماليت در بخش دولتيان فعاليپس از پا يت خصوصكشر

ن صورت با يا غيره در كگردند؛ چرا مي در موارد خاص اعمال هامحدوديتن يبه خرج ندهند. اگرچه ا

 انتخاب شغل در تناقض خواهند بود. يحق آزاد

 كا باالتر پس از تري چهاررتبه  يدارا يدولت مأمور، «يخدمات دولت ياصول اخالق»ن مطابق با قانو

شغل  يه با حوزه خدماتك ،يانتفاع يخصوص يهاشركتدو سال از استخدام در  مدت به يشغل دولت

 در ارتباط باشند، محروم خواهد بود. مأمورآن  يدولت

ار كخاطر دست داشتن در فساد از به يولته اگر مقام دكد شده است يعالوه در قانون ضدفساد قبه

 يهاشركتن يو همچن يدولت هايسازماناستخدام در  يساله براپنجت يشده باشد، با محدود ناركبر

 ، مواجه خواهد شد.يناركاش قبل از بريمرتبط با حوزه شغل يخصوص

 

 ه اروپايبرخورد با مسئله تعارض منافع در اتحاد. 3-2

و منافع عموم  يان منافع مقامات دولتيم يفته شده اجتماعپذير قض تعادلجوهره تعارض منافع، نا

ان وجود دارد كن اميد، ات نشويريمد يدرستتعارض منافع به يهاموقعيته ك يجامعه است. در صورت

 يديهدت عنوانبهن مسئله يگردند. ا يص منابع عموميه به فساد منتج و موجب اخالل در رقابت و تخصك

به  بيايدست يو حل مواضع تعارض منافع، برا يين شناسايگردد. همچنمي قلمداد يمله توسعه يعل

 است. ياتيح يامر يعموم يجاد اعتماد در نهادهايا و خوب يمرانكح

 متفاوت بوده و يالمللبين يه اروپا با استانداردهاياتحاد يتعارض منافع در اعضا يهانظامدر عمل، 

 است متفاوت باشد.  نكز مميدولت ن يكدر داخل  يحت

 د:كربرخورد توان مي ل، با مسئله تعارض منافع به دو صورتكطور به

 تيجاد محدوديا .1

 الزام اعالم .2

 ل از دوكنه تعارض منافع متشيه در زمياتحاد ين اعضايب كمشتر يدر حال حاضر استانداردها

 باشد:مي ياصل محور

از  ين ابزارها تعداديشتر موارد ايدر بدها، استانداردها و اصول. كاز قواعد، اي همجموع .1

ن يشورها در تعداد اكان ينجا تفاوت عمده ميشوند. در امي را شامل هاالزامو  هامحدوديت، هاممنوعيت

 در صدد هااشتغالا يها يرفتارها، ناسازگار يبر رو هاممنوعيتست. هاالزامو  هامحدوديت، هاممنوعيت

 يريگردند جلوگمي جاد تعارض منافعياد موجب ايه به احتمال زك ييهاموقعيتباشند تا از بروز مي

 اند.شدهتر رانهيافته و سختگيش يافزا يريچشمگ صورتبهن قواعد ير تعداد اياخ يهاسالنند. در ك
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شور كن يمورد استفاده قرار گرفته است. در ا ياز تعارض منافع در لتون يريشگينظام پترين رانهيسختگ

، كدر مقابل هم دانمار اند.شده يمقرراتگذارتعارض منافع مشاهده شده، در همه نهادها  يهاوهگر يتمام

بودن  مكه كر است كباشند. الزم به ذمي ن حوزه را دارايدر ا يمقرراتگذارزان ين ميمتركش يسوئد و اتر

اروپا استانداردها و شمال  يشورهاكمثال  عنوانبهگردد. يش فساد منتج نميبه افزا سطح مقررات لزوماً

  اند.از فساد و ارتشا را تجربه نموده يمتركسطح با وجود اين  ر اعضا دارند وينسبت به سا يمتركقواعد 

. در دينمامي يه در عمل ثبت تعارضات منافع بالقوه را الزامكاعالم و ثبت منافع  يهاسياست .2

 يهافعاليتا يآ مثالً) يدهت و الزامات گزارشايئ، سطح جزيتيزان الزامات شفافيها در من مورد، تفاوتيا

ر يناپذيياز عناصر جدا يكي باشد.مي ن الزاماتين نظارت بر ايچنو هم (؟ريا خيثبت گردد  بايد زيهمسر ن

نظام اعالم،  يكبوده است.  ياعالم مالي هانظامر استفاده از ياخ يهاسالفساد در ضد يهاچارچوب

ه طرف را ببيارگزار ك عنوانبهآنان  يرسانه خدمتك يگونه منافعد تا هرينمامي را ملزم يان دولتمأمور

ن در يقوان يشتريب يشورهاكتعارض منافع بالقوه،  يهاموقعيتش يند. با افزاياندازد اعالم نمامي خطر

ن يوانن موارد، قيثر اكدر ا اند.ب نمودهيرا تصو هاداراييو  ياطالعات مال ينمودن افشا يجهت الزام

 اند.از راهبرد جامع مبارزه با فساد بوده يور بخشكمذ

 يآورد. در اروپامي و درآمدها، ابزار نظارت بر تعارض منافع بالقوه و بالفعل را فراهم يياعالم دارا

ابزار  يع نموده است. معرفيفساد را تسرضد نيب قوانيه اروپا تصويزه الحاق به اتحادي، انگيزكو مر يشرق

 شورها در مبارزه با فساد بوده است.كن يش عزم اينما يبرا يراه آسان هااراييداعالم 

ا ب مقابلهراهكاري براي  عنوانبهتواند مي «منافع اعالم»و  «محدوديتاعمال »هر يك از دو رويكرد 

 يهتوجت قابل يازمند ظرفي، نمنافعاعالم  يهانظامبا وجود اين  .تعارض منافع مورد استفاده قرار گيرد

 يبره معتينظام تنب تأسيسازمند ين نيباشد. همچنمي اعالم شده يهافرم يو بررس يحسابرس يبرا

 د.ينماسازي ادهيپ آارك صورتبهرا  هامجازات يه اجراكاست 

 

 خچه مبارزه با تعارض منافع در فرانسهيتار. 4-2

ن يقوان و يفركيدار است و قانون برخور ياز مسئله تعارض منافع در فرانسه از سابقه طوالن يريشگيپ

 ن موضوع پرداخته است.يبه ا يمربوط به مقامات دولت

  ين موضوع پرداخته است دستوريفرانسه به ا يخ قانونگذاريه در تارك يمنابعترين يمياز قد يكي

در سال  Charles VIدستور  يگريصادر شد و د Saint Louis  توسط 1254ه در سال كاست 

ا ن دستورهيه در اكب ين ترتيبد .نندكمي يرويز اصول روم باستان پاها ن دستورياه كاست  1388

ند. در روايب دست به ييدارا اي رنديبگ قرض شانومتكح تحت مناطق در هك شده بودند منع فرمانداران
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 از ادافر نيا يعبارتبه .شديم ن فرمانداران مصادرهياي هادارايي شد ومي لغو صورت تخلف، قراردادها

 .بودند شده منع بودند، تشانيمكحا تحت هك يافراد با دادقرار عقد

 شانيهافعاليترا در  ياركدرست يهاده استاندارك يتيمكفرانسه مقامات حا يطبق نظام حقوق

ن يا 1919شدند. در سال مي مجازات ييشده در قانون جزا مطرحي هامجازاتنند طبق كت نيرعا

شدند و شامل موضوع مي ياز جرم معرف يريشگيبا عنوان پاي هرانيشگيت پارمقروسيله به هامجازات

 ز بودند.ين 1ازيامت يونرقانيآوردن غ دستبه

ا مرتبط بغير يخصوصي هافعاليتدر  يت مقامات دولتيت فعاليجاد محروميا منظوربهن يهمچن

د. هدف قانونگذاران يب رسيبه تصو 1984-1983، 1959 ،1946ي هاسالدر  ينيف سازمان، قوانيوظا

ولت(، د ينان رسمكاركنه فقط ) كندمي يف دولت بازيدر وظا ينقش يه به نحوك يه هر فردكن بود يا

 كيت و دقت نسبت به رانظ درخود  يق شخصيخاطر عاله محتمل باشد بهكرد ينگ قرار يتيدر موقع

نه ين زميفعال در اهاي يمپانكر يفع ساا مناي يار به منافع عمومك نيه اك يند به نحوك يوتاهك يمپانك

 ينان دولت در زمان اجراكارك يه براك يه از هرگونه تعارض منافعكن بود يند. هدف قانون اكصدمه وارد 

 و ممكن است موجب تضييع حقي شود جلوگيري كند. دهدمي فشان رخيوظا

عارض مسئله ت يريشگيپ منظوربه ينيقوان 1967و  1960 يهاسالر شده در كبر موارد ذعالوه

 شناخته pantouflageفرانسه با عنوان زبان ه در ك –( ياشتغال پسادولتمنافع مرتبط با درب گردان )

ت يعالف منظوربهرا  يه افراد شغل دولتكرا  يمواردها ونيسيمكوان مثال نعد. بهيب رسيبه تصو -شود مي

 انند.رسمي ريوزنند به اطالع نخستكمي كتر يدر بخش خصوص

رد و اغلب ك يفرانسه باز يدر بازساز يدوم دولت نقش مهم يبعد از جنگ جهان يهاسالدر 

ي هاسياست هاسالن يمشغول شدند. در هم ياقتصادي هافعاليتبه  ير بازسازيدرگ يمسئوالن دولت

نظارت  ته تحكداده شد  ين محليبه منتخب ياديار مستقل زيشدند و اخت ييز اجراين ييگرازكعدم تمر

شده بودند  يه در دوره قبل دولتك ييهايمپانكثر كا 1990ان دهه يقرار نداشتند. در پا يزكومت مركح

ه با آنها ك ييهايمپانكبا  يل معامله مقامات دولتكب مشين ترتيبرگردانده شدند و بد يبه بخش خصوص

ه و يناح يوضوعات اقتصاددر م يمقامات محل هاسالن ين در ايشد. همچنتر يدر ارتباط بودند جد

 د. يتر گرديار جديبس ير شدند و مسئله تعارض منافع در مقامات محليه خود درگقمنط

فرانسه  يبر مجالس محل يز قواعد خاصين ياز تعارض منافع در مجالس محل يريجلوگ منظوربه

 ن منافع شخصيه در آن موضوع بكار مجلس باشد كدر دستور  ين قاعده اگر موضوعيم است. طبق اكحا

د در جلسات بحث در مورد آن مسئله حضور يموجود باشد، آن شخص با ينده و منافع منطقه تعارضينما

ط تعارض منافع گرفته شود. طبق قواعد مجلس يتحت شرا يميه تصمكن است كممزيرا نداشته باشد. 

مثال  عنوانبهد. يگردط تعارض منافع گرفته شده است لغو خواهند يه در شراكمات ين نوع تصميا يمحل

                                                 

1  . Unlawfulobtaining of an Advantage 
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 يخانواده و ياز اعضا يكيا يه متعلق به شهردار ك ينيدر زم يم گرفتن به ساخت پروژه عمرانيتصم

 لغو خواهد شد. يكاتومات صورتبهاست 

از مقامات  ي، برخيت شغلياستفاده از موقعسوءاز تعارض منافع و  يريجلوگ منظوربهن نيهمچ

 دهندهه نشانكنند كل يمكرا ت ييهافرم ،ت خوديدوره مسئول يو انتها در ابتدا بايد ياسيمنتخب س

 1995 يهاساله در ك، 1988 سمار 11ت است. قانون يدوره مسئول يآنها در ابتدا و انتها ييزان دارايم

ر د هادارايين يا هكشود مي يه در آن بررسكرا فراهم آورد  يقرار گرفت ساختار ينيمورد بازب 1996و 

 افته باشد.يش نيت افزاياز موقع يقانونغيراستفاده وسيله به تيوره مسئولطول د

از  يريبرنامه جلوگ 1990 يهاسالآمده، از  وجودبهط خاص يشراعلت به دشر كه ذكهمانگونه 

 ينان بخش عمومكارك يار دولت فرانسه قرار گرفت. براكدر دستور اي هگسترد صورتبهتعارض منافع 

رانه يگشيپ صورتبهشد تا  ينيبشيد پيجد يدتر و نهادهايشد ياجرا هايشد و ضمانت يزن نوسايقوان

ه اجرا ن بين قوانين مقررات آشنا شدند و ايبا ااي هنديآفز صورتبه ينان بخش عمومكاركند. ياقدام نما

 -دانمرتبط شدهامعه جبا منافع افراد اي هنديآفز صورتبهز ينها يمپانك، يبخش عمومبر عالوه درآمد.

 هك كندمي د تالشين جدين علت قوانيبه هم -هستندها ن بنگاهيدار اه مردم سهامك يژه در موارديوبه

 يرين افراد جلوگيمات ايتعارض منافع در تصم ره ازيئت مديقواعد خاص در مورد گزارش هوسيله به

ور شكاز تعارض منافع در تمام  يريشگيت مسئله پيدر مورد اهماي هنديآفز يد. در حال حاضر آگاهينما

 1.آمده است وجودبهفرانسه 

 

 خ اسالميو تار يمسئله تعارض منافع در متون اسالم. 3

تعارض منافع در كشورهاي مختلف اشاره شد. نكته بسيار مهم  مسئلهبه تجربه مواجهه با  قبلدر بخش 

مورد توجه قرار اي هر ابعاد گستردتعارض منافع هرچند در جوامع مدرن امروزي د مسئلهآن است كه 

 و مواجهه با آن مسئلهدر متون اسالمي مواردي از اين  توانمي نيست واي مفهوم تازه، ولي گرفته است

اين موضوع  نيز مؤيدي بر «التهماتقوا مواضع»هربار رسول خدا كه فرمودند: وكالم گمشاهده كرد.  را 

تعارض منافع جلوگيري شود زيرا حضور در موقعيت  مواضع است كه بايد مقدماتي فراهم شود كه از

 گيرد. گردد كه سالمت رفتاري افراد مورد ترديد قرارتعارض منافع، موجب مي

ه توج تعارض منافع مسئله ديني و تاريخي كه در آن به هايچند  مورد از تجربه در اين بخش به

 پردازيم.مي است شده

 

                                                 

1. Managing Conflict of Interest in the Public Service OECD guidelines and country Experiences, 

2003. 
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 رونها نافع، صفوان جمال و اجاره شتر بهاجتناب از تعارض م. 1-3

به او  رواينو از گذرانديخود را م يشت و زندگيه دادن آنها، معيراكه از كداشت  ياديز انشتر صفوان

 د. يالسالم( رسهياظم )علكخدمت حضرت امام  يروز. گفتنديم «جمال»

 ز! يچ يكو است جز يكز تو خوب و نيحضرت به او فرمود: همه چ 

 ست؟ يت شوم آن چيرد: فداك سؤال 

 يهديه ميراكفه وقت( ي، خليرون عباسها يعنين مرد )يه شتران خود را به اكنيامام فرمودند: ا . 

 رود، ينم. چون او به راه حج مكينم ياركن يو لهو چن يريحرص و س يگفت: من از رو صفوان

ه غالم خود كروم، بلينم و همراهش نمكيدهم. خودم هم خدمت او را نميه ميراكشتران خود را به او 

 . فرستميرا همراه او م

 ؟ يه طلب داريراكا از او يامام فرمودند: آ

 يآر :گفت . 

 ه تو به تو برسد؟ يراكباشد تا  ياو باق يا دوست داريامام فرمود: آ 

 يگفت: آر صفوان . 

  :س از آنان كو هر  آنها را، از آنان خواهد بود يه دوست داشته باشد بقاك يسكحضرت فرمودند

 جهنم خواهد بود. گاهشي)دشمنان خدا( باشد، جا

 يشّكالرجال )شتران خود را فروخت.  ي)ع(، تمام اظمكن گفتگو با امام يجمال بعد از ا صفوان ،

 .(828 ، ح740، ص2ج

تواند مؤثر باشد مي تا چه اندازه يشخصهاي زهيه از نظر امام معصوم انگكدهد مي ت نشانين روايا

ه، ياركطلب داشتن علت به ن استكباشد مممي امام معصوم يكه از اصحاب نزدك يه فردك ييآنجاتا 

 يومت وكمند به ادامه حناخودآگاه عالقه صورتبهم جائر، كحا يبر لزوم نابوديد خود مبنيرغم عقايعل

 ن استكه ممك ين تعارضين مسئله جمال را از حضور در چنيج ايشود. امام معصوم با توجه به نتامي

ن مسئله تمام شتران يز با فهم درست ايدارد و جمال نمي حذر ن او باشد برين رفتن ديجه آن از بينت

 ت روشنين روايته در اكن چند نيت تعارض منافع خارج شود. بنابراين موقعيفروشد تا از امي خود را

وم امام معص يكاران نزدي ءن فرد جزه آكبر افراد هر چند  يبودن منافع شخص گذارتأثير. احتمال 1 :است

 .ا رفع تعارضي يگير. لزوم جلو2باشد. 

 

 چاه يو ماجرا ي، عالمه حليمواضع تعارض منافع در استنباط فقه اجتناب از. 2-3

روشن از توجه به موضوع تعارض  يز مصداقيمربوط به آب چاه ن يدر استنباط فقه ينحوه رفتار عالمه حل

اه در چ نجاستى هكن صورت بوده يماجرا بد يد مطهرياست. طبق نقل شه ينيد ين علمايمنافع در ب

ر د اگر نجاستىه كن بوده است يبر ا ،قبل از عالمه يثر علماكنظر ا افتاده بوده است. يخانه عالمه حل
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گر فتد چقدر و ايب د، اگر االغىيشكد يفتد چند دلو آب بايب يشود؛ اگر مرغمىفتد چاه نجس ايچاه ب

 شود. كرد چقدر ... تا آب پايدر آن بم يانسان

ئله ن مسيگذشته در مورد ا يد فارغ از نظر فقهايمرجع تقل يك عنوانبهه كم گرفت يعالمه تصم

ل دارد يناخواسته تما صورتبه يل منافع شخصيه به دالكته شد كن نيملتفت اوي د. ياستنباط نما

باشد.  دارجهتر كف يك از ين فتوا ناشيه اكبدهد  ييفتوا ديترس .«نباشدواجب »ه كن باشد يا شيفتوا

استنباط  دفرآينه در ك يب خود را از تعارض منافعين ترتينند و بدكشان دستور دادند چاه را پر ين ايبنابرا

ر د يگيرميز از تصميپره يبرا يتوان مصداقمي را ينين عالم ديرفتار ا 1.ردكآمده بود رها  وجودبهفقه 

 فع دانست.ط تعارض منايشرا

 

 اجتناب از مواضع تعارض منافع در امر قضاوت . 3-3

شف ك عالقه به يجاه بهكباشد  يدر حالت يه فرد قاضكن است ياز مواضع تعارض منافع در قضاوت ا يكي

ه كن است كمم يآلودگو خواب يچون گرسنگ يباشد. موارد يدادرس فرآيندمند به اتمام قت عالقيحق

ر ايبس نظربهه كن نوع از تعارض منافع يا ين نوع از تعارض منافع قرار دهد. حتيرا در معرض ا يقاض

 ث مورد توجه قرار گرفته است.ينظر است در احادف و قابل صرفيظر

 د:يگومي خود در اهواز يقاض )ع( به رفاعه يامام عل

 ن.كقضاوت ن يآلودگحال خشم و خوابدر  :رانكس النوم والمن و انت غضبان التقض 

 حيگر خطاب به شريد يثير حدد: 

 2.نيبر مسند قضاوت منش يتا غذا نخورده باش :تطعم يحت القضاءمجلس  يف التقعدن 

دون از متهمان ب يكيبا  ي، ارتباط قاضيقاض يتعارض منافع برا كنندهجاديگر از مواضع ايد يكي

 كيين خلوت با يرا ايز )ع( منع شده است. يز توسط حضرت علين نوع رفتار نيگر است. ايحضور متهم د

 يآورد و موجب تعارض منافع قاض وجودبهطرف دعوا را  يكو  يارتباط قاض نهيتواند زممي از متهمان

 :مثال عنوانبهد. شو يدر امر داور

 ت.آمده اس يه به چه منظوركاز ابتدا نگفته بود  يد، وليرس( )ع ينزد امام عل ييطرح دعوا يبرا يمرد»

 مبرايرون شو. پيفرمودند: از خانه من ب. ي: بل؟ گفتيتو طرف دعوا هستا يردند: آك سؤال ()ع يامام عل

 3.«باشد گر همراهشيه طرف دكرد، مگر آنك يطرف دعوا نه يكردن كهمان ياز م )ص(

ز مورد توجه قرار گرفته است به ين يقاض ين ماليه مسئله تعارض منافع در تأمكجالب توجه است 

 داشته ازين هك يصورت در يسد: قاضينومي المعه شرح يف الروضه ريتاب تحركدر  يند ثايه شهك ينحو

                                                 

 .493 ، ص4 رى، جمطهمجموعه آثار استاد شهید  .1

 .33 ش ،1382، محمود هاشمی شاهرودیامام علی و اصول قضاوت، سید ،مجله فقه اهل بیت .2

 .خوارزمی مناقبنقل از عبدهللا بن عباس، . 3

http://www.ensani.ir/fa/15320/magazine.aspx
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 است ممنوع دعوا اصحاب از مزد و العملحق افتيدر و ندك افتيدر حقوق المالبيت از تواندمي باشد،

 افت وجه ازيه دركن موضوع توجه شده است يز به اين مثال نيدارند. در ا رشوه مكح يامور نيچن چون

اخته م رشوه شنكدر ح ين رفتارين چنيبنابرا .گردد يتواند منجر به تعارض منافع قاضمي ياصحاب دعو

 شده است.

 

 ت غنائم، جنگ احدفايتعارض منافع در. 4-3

نفر  50ه كرا  راندازين غزوه، حضرت دو دسته تيدر ا .وستيبه وقوع پ يغزوه احد در سال دوم هجر

 يطيشرا چيرد تحت هك تأكيدرا فرمانده آنان قرار داد و  ريجبعبداهلل بن رد و كمستقر  ياتپه يبودند رو

 نند. كست( پست خود را رها نكا شي يروزي)پ

لب و ق يش متواريقر انيشته شدند، جنگجوك يگريپس از د يكيه كسپاه م داراندر جنگ، پرچم

وه از ك يمستقر در باال دازانرانيبود. اما تان ين در حال پايد و جنگ به نفع مسلميه فرو پاشكسپاه م

را اصول يز ردندكخود را رها  يمت محل نگهبانيغن يآورخاطر جمعرده و بهك دستور فرمانده خود تمرد

ه در تنگه احد قرار داشتند خود را ك ين افراديبنابرا ،دانستمي انيت غنائم را متعلق به جنگجويجاهل

م غنائم بعد از جنگ بدر يه نحوه تقسكهر چند  دند.يدمي يدر تعارض منافع از دست دادن غنائم جنگ

 نين موضوع در زمان جنگ احد هنوز بيه اكرسد مي نظربه يول ،رده بودكر ييو نزول سوره انفال تغ

 فرصت بود، با سواران تحت يماجرا و در پ گرنظارهه ك دينه نشده بوده است. خالد بن وليمسلمانان نهاد

خت و يرهمهن بيشد. صفوف مسلم ورحملهاز پشت سر مسلمانان به آنان وه احد را دور زده و ك امرش

 شته شدند.كو ر ياز آنان غافلگ ياريبس تعداد

وستن به يا پيوه ك ين ماندن در بااليراندازان بين جنگ تعارض منافع تيتوان گفت در ايم

ه سپاه اسالم كباعث شد ن موضوع ينند و اكگاه خود را رها يه آنها جاكنندگان غنائم باعث شد كجمع

 شود. ينين جنگ متحمل ضربات سنگيدر ا

ن يرا از ب ن نوع تعارض منافعيه اكده شده است يشيم غنائم انديتقس يبرا يريالبته در اسالم تدب

 يانمأمورو  1آورديمگرد  ييم را در جائپس از هر جنگ، غنا (صامبر )يپ هكنگونه نقل شده است يا ببرد.

م ئو افراد را از گرفتن غنا 2ردكينندگان از آن را مشخص مكو استفاده نييشمارش و پخش آن تع يبرا

 3.گرفتيداشت و بر متخلفان سخت ميباز م ميتقسقبل از 

 

                                                 

    .1 واقدی، محمد بن عمر، المغازی، ج .1

 .همان. 2

  .74 ، ص4 بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، ج .3

http://www.wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%28%D8%B5%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%88%E2%80%8C%D8%A2%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%91%D9%85%29
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85
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 م ارثيض منافع فوت پدر و تقستعار. 5-3

 تعارض تيموقع يكآوردن  وجودبهن است كموضوع مم نيا. بردمي ارث او از فرزندش رديبم يپدر اگر

 عهيش يتعارض، بنابر اجماع فقها نيا رفع يبرا. ندك بيترغ پدران شتنك به را فرزندان هك باشد منافع

ن يه با از بك ب تالش شدهين ترتيب آمده است و بدقتل از موانع ارث به حسا يقانون مدن (880)و ماده 

 1.شود يريجلوگ سوءهاي زهيافت ارث از انگيبردن تعارض منافع در

 يتوان به ادله فراوانمي مسئله تعارض منافع در اسالم يفقه ينشان دادن مبان يه براكنيبا وجود ا

ن مسئله پرداخته شود. يتداول به اق ساده و مير مصادكه با ذكن بخش تالش شد يرد، در اكاشاره 

ن )ع( و علما به مسئله تعارض منافع است ياز توجه معصوم كيوچكر شده نشاندهنده بخش كذي هامثال

 يه مسئله تعارض منافع در اسالم مطرح بوده است و در مواضع گوناگون سعكند كتواند روشن مي و

 ن برده شود. يا از بينترل كن مسئله يمختلف اهاي اركه با راهكشده است 

 

 بنديجمع

 يو منافع خصوص يف دولتيان وظايم يتعارض عنوانبهدر بخش حاكميت ن گزارش، تعارض منافع يدر ا

در ادامه  2.دهدمي قرار تأثيرتحت  يحيناصح صورتبهف آنها را يه وظاكف شد يتعر ين دولتيمأمور

و  محورتعارض منافع شخصرد  با دو عنوان يگمي ه در آن قرارك يتيموجودبراساس  تعارض منافع

وقوع تعارض منافع و علل به  هايرد جايگاهااز موهريك  معرفي گرديد و در يسازمانتعارض منافع 

 .آورنده تعارض منافع معرفي گرديدوجود

ال مطرح شد كه ؤتعارض منافع تالش اين س بنديدستهمسئله تعارض منافع و  يپس از معرف

 يراب ياساس ياركراه عنوانبهبرخورد با مسئله تعارض منافع را  يچگونه و از چه زمان مختلفهاي شورك

 1960 سالخاص از  صورتبه آمريكاشور كدر  مطالعات نشان داد كهاز فساد در نظر گرفتند.  يريشگيپ

اخته ع پردن موضوينده به اكپرا صورتبهقبل از آن  يهاساله در كآغاز شد، هرچند برخورد با اين مسئله 

ندگان ينما يزه الزم برايه انگكبودند  يعيوقا 4«شبقتل عام شنبه»و  3«تيواترگ ييرسوا» شده بود.

                                                 

 .فصلنامه پژوهش حقوق کیفری محسن اکبری، قتل مانع حقیقی موانع ارث، و مرتضی طبیبی .1

2. Managing Conflict of Interest in the Public Service OECD Guidelines and Country Experiences 

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/managing-conflict-of-interest-in-the-public-

service_9789264104938-en 

در هتلی به همین  197۵-1972های شود که بین سالق میبه وقایعی اطال (: Watergate Scandal. رسوایی واترگِیت )3

 جمهور وقت ایاالت متحده آمریکارئیس گیری ریچارد نیکسوناتفاق افتاد که منجر به استیضاح و سپس کناره نام در واشنگتن
 .شد

4 .Saturday Night Massacreه جناب آقای : عبارتی است که توسط تفسیرگران سیاسی درباره برکناری دادستان ویژ

مقام ( و قائمElliot Richardson) دادگستری آقای الیوت ریچاردسون و استعفای وزیر( Archibald Cox) آرچیبالد کاکس

ال دنبکسون با برکناری دادستان ویژه بهشود. ریچارد نیوایی واترگیت رخ داد، استفاده میکه در زمان رس 1973اکتبر  20او در 
 های پرونده واترگیت بود.فرونشاندن بازجویی

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/managing-conflict-of-interest-in-the-public-service_9789264104938-en
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/managing-conflict-of-interest-in-the-public-service_9789264104938-en
https://en.wikipedia.org/wiki/Archibald_Cox
https://en.wikipedia.org/wiki/Elliot_Richardson
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را فراهم نمودند. قانون  1«در دولت ياصول اخالق»با نام  يب قانونيتصو ينگره براكوپنجم دوره نود

و بستگان  يمقامات دولت يالو م يسابقه استخدام يو اجبار يعموم ي، افشا«در دولت ياصول اخالق»

غل ش كپس از تراي هدر دور يمقامات دولت گرييالب يهافعاليت يبرا نيشان را بنا نهاد. همچنيكنزد

د يردجاد گين قانون ايب ايز پس از تصويدولت ن ين اداره اصول اخالقي. همچنشدجاد يت ايمحدود يدولت

 أييدتو به  جمهوررئيسشنهاد ين اداره به پيس اين نهاد رئيالل اقحفظ است منظوربهه كن شد يو مع

 ن گردد.ييساله تعدوره پنج يك ينگره براك

به  بيايدست هكآمد  وجودبهنظر ن اتفاقيا بيره جنوكدر  90گر در اواخر دهه يد مثال عنوانبه

ف از با هد 2«نرم يهاسياست»ب ين ترتين خواهد بود. بدكدار بدون حل مسائل فساد نامميتوسعه پا

قل مبارزه ون مستيسيمكن منظور يبد شد. يتلق يضرور يدستانه احتمال وقوع فساد، امرشين بردن پيب

 تأسيس 2002د در سال يو اقدامات جد هاسياستسازي ادهيپ ي( براKICAC) 3يره جنوبكه فساد يعل

 زير مورد توجه قرار گرفت: يديلكهاي محور د ويگرد

  يريشگيه به پياد از تنباست مبارزه با فسير سييتغ 

 مستعد فسادهاي در حوزه يبهبود نهاد 

 پاسخگو و شفاف ييت اجرايريمد 

 يتكت شريريو مد يت شده در خدمات بخش عموميتقو ياصول اخالق 

  ت و حفاظت از افشاگرانيپارچه حمايكنظام 

ع انجام تعارض مناف ئلهاز مس يريشگيپمنظور به يز اقدامات مختلفيپا نوه اريو اتحاد يياروپا يشورهاك

 .مستقلي بررسي خواهد شد اهش تعارض منافع در گزارشك ياستفاده شده برا يارهاكشرح راه اند.داده

مهم و مورد توجه اسالم بوده و در بعد  ياز تعارض منافع امر يريشگيه پكان نشان داده شد يدر پا

 .به آن پرداخته شده است يو اجتماع يفرد

 ه:كرد كتوان مطرح مي ن گزارشيشده در ار كات ذكبا توجه به ن

واضع م بايد از فساد يريشگيپ منظوربهوقوع فساد است و  يله اصلكشه و شايتعارض منافع ر .1

 شوند. ييتعارض منافع شناسا

جاد تعارض يموجب ا ياز مواضع تعارض منافع چه عاملهريك  ه دركه مشخص شود كاز است ين .2

ه شود ص داديد تشخيمثال با عنوانبهگردد.  يمتناسب با آن طراح يهااركراه دمنافع شده است، تا بتوان

 است. يا از نوع نهادي محوره تعارض منافع از نوع شخصك

ن ين شوند، همچنييتب يقيدق صورتبه يه مواضع تعارض منافع از منظر قانونكاز است ين .3

                                                 

1. Ethics in Government Act 

2. Soft Policy 

3. The Korea Independent Commission Against Corruption 
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 ند.نك ت احصايمكحا ياز نهادهاك هري روشن تعارض منافع را در صورتبه ييهاالعملو دستور نامهآيين

وسيله هب از تعارض منافع يريشگيپ يار اصلكه راهكه هرچند كدهد مي نشان يالمللبينات يتجرب .4

 د.ينما يريگيقواعد را پ يز اجراكمتمر صورتبهز ين يه نهادكاز است ين نيكشود ولمي نييقواعد تع
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