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چکیده

ایــن تحقیــق درصــد د آسیبشناســی راهکارهــای پیشگیرانــه وضعــی در قلمــرو
معامــات دولتــی در نظــام حقوقــی ایــران اســت .پیشگیــری وضعــی بــه دنبــال فهــم مــکان،
زمــان و چگونگــی ارتــکاب جــرم اســت .در پیشگیــری وضعــی بــه دنبــال تغییــر محیطهایــی
هســتیم کــه میزبــان رفتارهــای مجرمانــه اســت تــا ایــن محیطهــا بــرای مرتکبــان جــرم
مطلوبیــت کمتــری داشــته باشــند .بــا توجــه بــه اینکــه بیشتریــن حجــم فســاد از نظــر
کمیــت و قیمــت در معامــات دولتــی رخ میدهــد ،بررســی شــیوه اعمــال و میــزان کارآمــدی
ّ
سیاســتهای پیشگیــری وضعــی از فســا د در حــوزه معامــات دولتــی اهمیــت می-یابــد.
روش انجــام تحقیــق ،توصیفــی ـ تحلیلــی و ابــزار آن نیــز جمــعآوری اطالعــات کتابخانــهای
اســت .نتیجــه تحقیــق نشــان میدهــد کــه راهــکار پیشگیــری وضعــی بــر مبنــای ســه
نظریــه انتخــاب عقالنــی ،فعالیــت روزمــره و الگــوی جــرم ،بــه دلیــل بزهدیدهمحــوری و
تمرکــز بــر سالمســازی محیــط در مبــارزه بــا فســاد در معامــات دولتــی بســیار راهگشاســت.
جدیت بیشتــری دنبال
بــه تازگــی ،قانونگــذار در ایــران ،اســتفاده از سیاســت پیشگیــری وضعــی را بــا ّ
ن حــال ،بخــش مهمــی از قوانیــن مرتبــط بــا مبــارزه بــا فســاد در معامــات دولتــی در
میکنــد .بــا ایـ 
حــوزه پیشگیــری وضعــی بســیار قدیمــی و نیازمنــد بازنگــری اســت .برخــی حوزههــای پیشگیــری
وضعــی از جملــه شــفافیت و ســامت معامــات دولتــی در ایــران نیــز کاســتیهای اساســی دارد.
کلیدواژهها :پیشگیری وضعی ،معامالت دولتی ،فساد ،اسناد بینالمللی ،نظام معامالت دولتی ایران.
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مقدمه
تحلیــل ایــن تحقیــق درصــدد تحلیــل اســتفاده از راهکارهــای پیشگیرانــه وضعــی در زمینــه
مبــارزه بــا فســاد در قلمــرو معامــات دولتــی اســت .بــه عبــارت دیگــر ،بــا توجــه بــه کارآمــدی اعمــال
سیاســتهای پیشگیــری وضعــی در کاهــش جــرم ،ایــن تحقــق بــه بررســی شــیوه اعمــال ایــن
سیاس ـتها در حــوزه معامــات دولتــی در راســتای کاهــش یــا ریش ـهکنی فســاد میپــردازد .اســتفاده
از راهکارهــای پیشگیــری وضعــی در کاهــش فســاد در حــوزه معامــات دولتــی بســیار راهگشاســت؛
زیــرا پیشگیــری وضعــی بــا تمرکــز بــر آمــاج جــرم تــاش دارد خطــر ارتــکاب فســاد در معامــات
دولتــی را افزایــش دهــد و بــه ایــن ترتیــب ،تمایــل بــه ارتــکاب فســاد کاهــش مییابــد .بــا وجــود
اثبــات کارآمــدی و اثرگــذاری ایــن سیاس ـتها تاکنــون تحقیقــی همهجانبــه دربــاره شــیوه اعمــال و
میــزان کارآیــی پیشگیــری وضعــی در حــوزه معامــات دولتــی انجــام نشــده اســت .بــه ایــن ترتیــب،
انجــام تحقیقــی جامــع بــا ایــن موضــوع اهمیــت مییابــد.
همــه ســاله بخــش عمدهــای از بودجــه دولتهــا از طریــق معامــات دولتــی صــرف خریــد و تهیــه
اقــام مــورد نیــاز اداره کشــورها و نیــز تأمیــن زیرســاختهای کالنــی ماننــد حمــل و نقــل ،انــرژی،
امنیــت ،بهداشــت و درمــان میشــود .میتــوان گفــت دولتهــا یکــی از بزرگتریــن مصرفکننــدگان
و خریــداران در اقتصــاد هــر کشــوری هســتند و معامــات دولتــی در قالــب مناقصــه از بزرگتریــن
فعالیتهــای اقتصــادی دولــت محســوب میشــود 1.مصداقهــای متعــددی از فســاد در معامــات دولتــی
وجــود دارد کــه از آن جملــه بــه اختــاس ،اعمــال نفــوذ نــاروا در مرحلــه نیازســنجی ،رشــوهدهی بــه
مقامهــای دولتــی در جریــان اعطــای قــرارداد و تقلــب در ارزیابــی معامــات دولتــی ،صورتحســابها
یــا تعهــدات قــراردادی صــوری میتــوان اشــاره کــرد .در بســیاری از کشــورهای عضــو ســازمان همکاری
و توســعه اقتصــادی 2،خطرهــای عمــده فســاد از تعــارض منافــع در تصمیمگیــری ناشــی میشــود
3
کــه ممکــن اســت اختصــاص منابــع را در تمــام مراحــل مختلــف معامــات دولتــی منحــرف ســازد.
«جرمشناســی ســنتی بــر ویژگــی کیفریدهــی مجــازات بــه عنــوان ابــزاری بــرای کاهــش جــرم
متمرکــز اســت ،در حالــی کــه در پیشگیــری وضعــی ســعی شــده اســت محیطهایــی را کــه میزبــان
 .1طجرلــو ،رضــا و زهــرا بابایــی« ،بررســی اصــول ارتقــای ســامت در قانــون برگــزاری مناقصــات ایــران و

ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی ( ،»)OECDمجلــه مطالعــات حقــوق انــرژی ،دوره ســوم ،1396 ،شــماره ،۱
2-Organist ion for corporation and Development (OECD(.
3-European Commission, Report from the Commission to the Council and the European,2014A, at: https://www. .
eumonitor.eu/9353000/1/j4nvke1fm2yd1u0_j9vvik7m1c3gyxp/vkcwedg3tdz6/v=s7z/f=/com(2014)38_en.pdf
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رفتارهــای جنایــی هســتند ،تغییــر دهــد تــا از ایــن طریــق بــرای جــرم ،کمتــر مناســب باشــند».
بــه ایــن ترتیــب ،پیشگیــری وضعــی بــهدنبــال کاهــش فرصتهــا بــرای دســتههای خاصــی از
تبــهکاران از طریــق افزایــش خطرهــا و پیآمدهــای ارتــکاب جــرم و کاهــش میــزان برخــورداری
مرتکبــان از منافــع ناشــی از جــرم اســت .بنابرایــن ،مهمتریــن ابــزار پیشگیــری وضعــی ،اســتفاده
از فنــون کاهــش فرصتهــای ارتــکاب جــرم اســت .پیشگیــری وضعــی ،دلیــل ارتــکاب جــرم را
وجــود فرصتهــای جــذاب و عملــی (بــرای مثــال ،بــاز گذاشــتن در ماشــین یــا بــاز کــردن پنجــره)
بــرای ارتــکاب جــرم میدانــد .بــا توجــه بــه اثبــات موفقیتآمیــز بــودن سیاســتهای پیشگیــری
وضعــی در کاهــش جــرم ،قانونگــذاری در زمینــه معامــات دولتــی ،جــز در مــوارد پراکنــده ،از ایــن
تجربههــای موفقیتآمیــز اســتفاده نکــرده اســت.
1

پرســش ایــن تحقیــق آن اســت کــه تأثیــر اســتفاده از راهکارهــای پیشگیــری وضعــی در قلمــرو
معامــات دولتــی بــر پیشگیــری از فســاد چیســت؟ فرضیــه ایــن تحقیــق آن اســت کــه اعمــال
سیاسـتهای پیشگیــری وضعــی در کاهــش میــزان فســاد در معامــات دولتــی اثرگــذار اســت .بررســی
ادبیــات تحقیــق نشــان میدهــد تاکنــون تحقیقــی بــا عنــوان اعمــال سیاســتهای پیشگیــری
وضعــی از فســاد در معامــات دولتــی انجــام نگرفتــه اســت .ایــن مقالــه میکوشــد ابتــدا سیاسـتهای
پیشگیــری وضعــی را تعریــف و مبانــی نظــری آن را در قالــب ســه نظریــه انتخــاب عقالنــی ،فعالیــت
روزمــره و الگــوی جــرم بررســی کنــد.
در ادامــه ،راهکارهــای پیشگیرانــه وضعــی از فســاد در معامــات دولتــی بــر مبنــای اســناد
بینالمللــی و رهنمودهــای برخــی ســازمانهای بینالمللــی و بــهطــور خــاص ،اســناد ســازمان
همــکاری و توســعه ( )OECDدر زمینــه مبــارزه بــا فســاد در معامــات دولتــی مطــرح و در هــر مــورد،
آســیبهای پیشگیــری وضعــی از فســاد در معامــات دولتــی در ایــران بررســی میشــود.

گفتار نخست :مفهوم و مبانی نظری پیشگیری وضعی
پیــش از ورود بــه بحــث پیشگیــری وضعــی از فســاد در معامــات دولتــی الزم اســت نخســت،
مفهــوم پیشگیــری وضعــی و ســپس مبانــی نظــری آن بــه اختصــار تبییــن شــود.

1-Shariati, Auzeen & Rob Guerette, Preventing Crime and Violence, Situational Crime Prevention (2017) )accessed .
December 2019(: https://www.researchgate.net/publication/311251189_Situational_Crime_Prevention
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بند اول ـ مفهوم پیشگیری وضعی از جرم
برخــاف اســتراتژیهای ســنتی پیشگیــری از جــرم کــه هــدف آنهــا کاهــش جــرم و خشــونت بــا
تغییــر تمایــات جنایــی اســت ،رویکــرد پیشگیــری وضعــی از جــرم بــر فرصتهایــی متمرکــز اســت
کــه بیشتــر مســتعد ارتــکاب جــرم اســت .پیشگیــری وضعــی از جــرم بــه دنبــال کاهــش آســیبهای
ناشــی از جــرم از طریــق تغییــر عوامــل وضعــی یــا اثرگذارتــر بــر محیطهایــی اســت کــه جــرم بــهطــور
منظــم در آن روی میدهــد .ایــن حــاالت ارتــکاب جــرم ،نزدیکتریــن فاصلــه زمانــی را نســبت بــه اعمــال
1
مجرمانــه دارد و بنابرایــن ،در مقایســه بــا دیگــر عوامــل ،اســتعداد دسـتکاری بیشتــری دارد.
خصوصیات پیشگیری وضعی از جرم عبارتند از:
 .1ایــن اقدامــات بــه جرایــم خاصــی مربــوط اســت .بــرای مثــال ،در جرایــم غیــر عمــد ،پیشگیــری
وضعــی معنا نــدارد.
 .2هدف اقدامات وضعی ،تحت تأثیر قرار دادن پیرامون جرم است.
 .3در پیشگیــری وضعــی بــه دنبــال خطرســاز کــردن یــا پرهزینــه کــردن اقدامــات مجرمانــه
هســتیم ،ماننــد نصــب دزدگیــر ،اســتقرار پلیــس و نصــب نــرده حفــاظ.
 .4پیشگیــری وضعــی باعــث شــفافیت جــرم و تبییــن پیآمدهــای آن میشــود .بنابرایــن ،بــا
2
ایجــاد محدودیــت و موانــع در ســر راه بــزهکار ،وقــوع جــرم بــرای او پرهزینــه میشــود.
پیشگیــری وضعــی تنهــا دربــاره آن دســته از جرایمــی قابــل اعمــال اســت کــه مرتکــب،
پیآمدهــای جــرم را درک کنــد .بنابرایــن ،قابلیــت اعمــال بــر صغــار و مجانیــن را نــدارد و تنهــا در
جرایــم عمــد اعمــال میشــود .بــه طــور کلــی ،در مــورد هــر دســته از بــزهکاران کــه قــدرت انتخــاب
دارنــد ،سیاســتهای پیشگیــری وضعــی را میتــوان اعمــال کــرد .در نتیجــه ،شــامل بــزهکاران
اتفاقــی و بــزهکاران بــه عــادت نیــز میشــود.

1-Shariati, Auzeen & Rob Guerette, Preventing Crime and Violence, Situational Crime Prevention (2017) )accessed
December 2019(: https://www.researchgate.net/publication/311251189_Situational_Crime_Prevention

 .2نک :صفاری ،علی« ،انتقادات وارده بر پیشگیری وضعی» ،مجله تحقیقات حقوقی ،دوره هشتم ،شماره  ،1391 ،4ص
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بند دوم ـ مبانی نظری پیشگیری وضعی از فساد
ســه مبنــای اصلــی نظــری پیشگیــری وضعــی شــامل رویکــرد «انتخــاب منطقــی» 1،رویکــرد
«فعالیــت روزمــره» 2و نظریــه «الگــوی جــرم» 3اســت.
الف) رویکرد انتخاب عقالنی
در نظریــه انتخــاب عقالنــی ،فرض بـــر این اســت كــه عمل انتخابی بزهكار در حـــوزه فســـاد ،ابـــزاری
بــرای رســـیدن بـــه اهـــداف مشــخص اســت .به همیــن دلیــل ،این گــروه ،عقالنی عمــل میکننــد و برای
دس ـتیابی بــه هــدف ،خــود را بـــا موقعیتهــا منطبــق میســازند .در نتیجــه ،تغییــر در موقعیتهــای
پیشجنایــی ،آنــان را ناگزیــر میكنــد ایــن واقعیــت را بپذیرنــد كــه منافــع دســت نــزدن بــه بــزه بـــر
ارتــكاب بــزه فزونــی دارد .بدیــنترتیــب ،بــهجــای ســرمایهگذاری در پیشآمادگــی فــردی ،بــا مداخلــه
4
در موقعیتهــا میتــوان تصمیــم بــزهكاران بالقــوه را تحتالشــعاع قــرار داد.
بــر مبنــای رویکــرد نظریــه عقالنــی ،جــرم ،رفتاری هدفمنــد اســت و بــزهکاران بالقــوه تصمیمگیرنده
منطقــی هســتند .بــزهکاران هنــگام تصمیمگیــری بــه ارتــکاب جــرم ،هزینههــا و مزایــای عمــل معیــن
را ارزیابــی میکننــد .اگــر خطــر و زحمــت ارتــکاب جــرم از منافــع ناشــی از آن بیشتــر باشــد،
احتمــال وقــوع جــرم کمتــر اســت .نتیجــه ایــن دیــدگاه آن اســت کــه هــر گاه بــزهکاران بــر اســاس
برداشــت خــود از مناســب بــودن اقدامــات جنایــی تصمیــم بگیرنــد ،میتــوان محیــط را ب ـ ه گون ـهای
دســتکاری کــرد کــه مطلوبیــت مجرمانــه تغییــر یابــد .چارچــوب انتخــاب عقالنــی بــه درک ایــن
موضــوع میانجامــد کــه چــرا در برخــی مکانهــا نســبت بــه مکانهــای دیگــری ،جرایــم بیشتــری
روی میدهــد و چــرا برخــی آماجهــا در مقایســه بــا دیگــر ،بیشتــر قربانــی میشــوند.
همچنیــن ایــن نظریــه بــه درک و شناســایی تاکتیکهــای پیشگیرانــه مناســب کمــک میکنــد؛
زیــرا معیــاری بــرای ارزیابــی مشــقت ارتــکاب جــرم و عوایــد ناشــی از آن اســت .در نتیجه ،با بــه کارگیری
ایــن نظریــه میتــوان احتمــال وقــوع جــرم را کاهــش داد .بســیاری از تکنیکهــای پیشگیــری وضعــی
از جــرم از توجیههــای نظریــه انتخــاب عقالنــی در ارتــکاب بــا اعمــال مجرمامــه ناشــی میشــود.
1-Rational Choice
2-Routine Activity .
3-Crime Pattern Theory .

 .4ابراهیمــی ،شــهرام و حامــد صفایــی آتشــگاه« ،رویکــرد قانونگــذار بــه پیشگیــری ازجــرم در قانــون ارتقــای
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ب) نظریه فعالیت روزمره
رویکــرد دوم در پیشگیــری وضعــی کــه کوهــن و فلســون پیشــنهاد دادنــد ،نظریــه فعالیــت
روزمــره اســت .از ایــن دیــدگاه ،رویدادهــای مجرمانــه زمانــی روی میدهنــد کــه ســه وضعیــت ـ
مجــرم بــا انگیــزه ،آمــاج مناســب و نبــود نگهبــان توانمنــد ـ بــا هــم گــرد آینــد 1.در توضیــح بیشتــر
مثلــث مجرمانــه میتــوان گفــت:
 .1بــزهکار باانگیــزه ،شــخصی اســت کــه در صــورت فراهــم بــودن همــه شــرایط ارتــکاب جــرم از
جملــه آمــاج مناســب و نبــود نگهبــان توانمنــد ،بــه ارتــکاب جــرم تمایــل دارد.
 .2آمــاج مناســب میتوانــد شــامل اشــخاص ،اشــیا یــا مــکان باشــد .برخــی معیارهــای آمــاج
مناســب شــامل ارزش ،قابلیــت دیــد ،دسترســی ،مخفــی بــودن ،قابــل جداســازی ،موجــود بــودن و
لذتبخــش بــودن اســت.
 .3نگهبــان توانمنــد هــم نگهبــان رســمی ماننــد افســر پلیــس و هــم نگهبــان غیــر رســمی ماننــد
همســایهها را شــامل میشــود .همچنیــن ممکــن اســت نگهبــان در صحنــه جــرم وجــود داشــته
باشــد ،امــا توانمنــد نباشــد .بــرای مثــال ،اگــر دوربیــن مداربســته در مــکان اشــتباهی نصــب شــود یــا
بــه درســتی کار نکنــد ،نمیتوانــد نگهبانــی کارآمــد باشــد.
در بیشتــر دیدگاههــای جرمشناســی ،تنهــا بــه عوامــل فــردی و دالیــل تمایــل بیشتــر بــه
انحــراف در برخــی افــراد و گرایــش کمتــر برخــی بــه رفتارهــای انحرافــی توجــه شــده اســت .در
مقابــل ،از تأثیــر محیــط در رفتــار یعنــی ویژگیهــای مهــم محیطــی غلفــت میشــود کــه فــرد را بــه
2
ســوی ارتــکاب جــرم ســوق میدهــد.
نظریــه فعالیــت روزمــره بــهجــای تمرکــز بــر شــخصیت فــردی مجــرم بــه بررســی زمینــه محیطــی
میپــردازد کــه جرایــم در آنهــا روی میدهــد .بنابرایــن ،عواملــی غیــر از شــخصیت فــردی مجــرم
از جملــه مکانــی کــه عبــور و مــرور در آن صــورت میگیــرد و فعالیتهــای روزمــره کــه افــراد در آن
مشــارکت دارنــد ،از عوامــل اثرگــذار بــر ارتــکاب جــرم اســت .بنابرایــن« ،کســی بــدون فراهــم کــردن
لــوازم و اســباب محیطــی بــزهکاری نمیتوانــد مرتکــب جــرم شــود ،حتــی اگــر تمایــل ارتــکاب بــزه در
3
او وجــود داشــته باشــد .از ایـن رو« ،فرصــت» ،شــرط ضــروی عامــل بــروز جرایــم اســت».
& 1-Felson, M. Linking criminal choices, routine activities, informal control, and criminal outcomes. In D. B. Cornish
R. V. Clarke (Ed.), The reasoning criminal: Rational choice perspectives on offending (pp. 119-128). New Brunswick,
NJ: Rutledge, 2017, p. 119

 .2فلسون ،مارکوس و رونالد کالرک ،فرصت بزهکاری :نگرشی کاربردی بر پیشگیری از بزهکاری ،ترجمه :م .کالنتری و
س .قزلباش ،زنجان :دانش زنجان ،1388 ،ص .4
 .3همان.
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ج) نظریه الگوی جرم
پاتریشــیا و پــاول برنتیگنهــام ،نظریــه الگــوی جــرم را مطــرح کردنــد کــه بــهعنــوان هســته اصلــی
جرمشناســی محیطــی بــه ایــن موضــوع میپــردازد کــه مــردم و اشــیا چگونــه در زمــان و مــکان در
چرخــه جــرم قــرار میگیرنــد.
نظریــه الگــوی جــرم بــر پیشگیــری وضعــی اثــر میگــذارد ،بــه ایــن شــکل کــه ترتیــب و قاعــده
رفتارهــای مجرمانــه را در فضــای محیطــی توضیــح میدهــد .ایــن نظریــه ب ـه طــور خــاص بــه فهــم
میــزان ارتــکاب جــرم بــه ویــژه در زمــان و مــکان کمــک میکنــد .ایــن نظریــه در بیــن مکانهــای
ویــژه مســتعد جــرم ،دو نــوع کلــی را شناســایی میکنــد .نخســت ،مکانهــای جــرمزا .بــرای مثــال،
ایســتگاههای اتوبــوس ،مکانهایــی هســتند کــه بســیاری از قربانیــان و مجرمــان بالقــوه را بــرای اهــداف
غیــر کیفــری بــه محــل جــذب میکننــد .از ایــن رو ،موجــب تســهیل وقــوع جــرم میشــوند؛ زیــرا ایــن
محرکهــای جــرم بــه محلهایــی اشــاره
تجمعــات فرصــت ارتــکاب جــرم را فراهــم میکننــد .دیگــر ّ
دارد کــه بــرای مجرمــان بــه عنــوان مکانهایــی شــناخته شــده اســت کــه جــرم بــهطــور منظــم در
آن ارتــکاب مییابــد .مجرمــان بــرای ارتــکاب جــرم بــه ایــن مکانهــا جــذب میشــوند .ایــن نظریــه،
رویکــردی خردآمیــز اســت؛ زیــرا سیاسـتگذاران و متخصصــان پیشگیــری از جــرم بــا اســتفاده از آن
میتواننــد مکانهایــی را شناســایی کننــد کــه بــه مداخــات پیشگیرانــه نیــاز دارنــد تــا روشهــای
1
پیشگیرانــه متناســب بــا هــر منطقــه را بیابنــد.
مفاهیم اصلی این نظریه عبارتند از:
 .1گرهها یعنی مکانهایی که بزهکاران در آن ،زندگی ،کار و فعالیت میکنند؛
 .2مســیرها کــه راههــای بیــن گرههــا هســتند و بــرای جابهجایــی میــان گرههــا از آنهــا اســتفاده
میشــود؛
 .3لبههــا کــه بــه مرزهــای محدودههایــی کــه مــردم ،زندگــی کار ،خریــد و تفریــح میکنــد،
2
اشــاره دارد.
نظریــه الگــوی جــرم بــهطــور خــاص در توســعه فهــم از ارتبــاط بیــن جــرم و مــکان اهمیــت
دارد .نظریــه الگــوی مجرمانــه ،تعامــل بیــن مجرمــان بــا محیــط اجتماعــی و فیزیکــی خــود را بررســی
میکنــد کــه بــر انتخــاب آمــاج جــرم از ســوی مجرمــان اثــر میگــذارد.
1-Brantingham, P.L. & P.J. Brantingham, «Situational Crime Prevention As A Key Component In Embedded Crime
Prevention». Canadian Journal of Criminology And Criminal Justice, 2005, P. 271
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گفتــار دوم :تکنیکهــای پیشگیرانــه وضعــی فســاد در
معامــات دولتــی
در حــوزه معامــات دولتــی ،تکنیکهــای منــع دسترســی بــه آمــاج جــرم ،منحــرف کــردن
بــزهکاران از آمــاج جــرم (ایجــاد فاصلــه بیــن کنشــگران) ،کنتــرل وســایل تســهیلکننده جــرم،
غربــال خروجیهــا ،اصــاح نظــام بانکــی و مبــارزه بــا پولشــویی بــر مبنــای نظریــه پیشگیــری
وضعــی قابــل اعمــال اســت 1.همــه ایــن تکنیکهــا بــر محیــط مجرمانــه اثــر میگــذارد و در نتیجــه،
موجــب کاهــش جــرم میشــود .تکنیکهــای دیگــری ماننــد اصــل شــفافیت و رقابــت نیــز در ذیــل
پیشگیــری وضعــی از فســاد در معامــات دولتــی جــای میگیرنــد.
بند اول ـ روشهای پیشگیری وضعی بر مبنای نظریه انتخاب عقالنی
بــرای اعمــال نظریــه انتخــاب عقالنــی در معامــات دولتــی بایــد بــا بــه کار بــردن راهکارهــای
محاســبات عقالنــی ،بــزهکاران را بــه ســمت پرهیــز از ارتــکاب جــرم ســوق داد .در ایــن راســتا ،دو
راهــکار منــع مداخلــه کارمنــدان دولــت در معامــات دولتــی و محرومیــت اشــخاص فاســد از شــرکت
در معامــات دولتــی پیشــنهاد میشــود.
الف) منع مداخله مقامهای دولتی در معامالت دولتی
یکــی از بهتریــن راهکارهــای پیشگیرانــه وضعــی ،گرفتــن فرصــت ارتــکاب جــرم از بــزهکار اســت.
در ایــن رویکــرد ســعی میشــود مجرمــان بالقــوه در زمــان یــا مــکان معینــی تحــت مراقبــت قــرار
گیرنــد یــا از وضعیــت جــرمزا یــا مســتعد وقــوع جــرم خــارج شــوند .انتقــال یــا انفصــال کارمنــدان
2
متخلــف از جملــه اقداماتــی اســت کــه در چارچــوب ایــن راهــکار مطــرح میشــود.
منــع مداخلــه کارکنــان دولتــی در معامــات دولتــی نیــز از جملــه ایــن اقدامــات اســت .ایــن
ممنوعیــت بــه ایــن معنــی اســت کــه کارکنــان دولتــی (در معنــای عــام) و بســتگان نزدیــک آنهــا
(پــدر و مــادر ،همســر و فرزنــدان) از مشــارکت در معامــات دولتــی محــروم هســتند« .در نظــر گرفتــن
 .1محتــرم قالتــی ،ایمــان« ،آســیب شناســی سیاســت جنایــی تقنینــی ایــران در مبــارزه بــا فســاد در حــوزه
معامــات دولتــی در پرتــو اســناد بینالمللــی و منطقـهای» ،رســاله دکتــری حقــوق جــزا و جرمشناســی ،دانشــگاه قــم،
 ،1397ص .33
 .2لطفــی ،نســرین و محمدعلــی حاجــی دهآبــادی« ،بررســی نقــش مذهــب در پیشگیــری از وقــوع جرایــم از
دیــدگاه افــراد عــادی و مجــرم» ،دانــش انتظامــی ،ســال پانزدهــم ،1392 ،شــماره  ،4ص .177
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چنیــن منــع و اســتثنایی بــدان جهــت اســت کــه قانونگــذار خواســته بــا اعمــال ایــن اســتثنائات،
محدودیتهایــی را تحمیــل کنــد تــا افــراد مزبــور بــرای پیشگیــری از ســوء اســتفادههای احتمالــی
وارد فرآینــد معامــات یــا واگذاریهــا نشــوند یــا اطالعاتــی را کــه تحصیــل کردهانــد ،محرمانــه نــگاه
1
داشــته و افشــا نکــرده و یــا بــه نفــع خــود از آنهــا بهرهبــرداری نکننــد».
در اســناد بینالمللــی مرتبــط بــا مبــارزه بــا فســاد ،ایــن ممنوعیــت بــا عنــوان «ممانعــت از تنــازع
منافــع» 2ذکــر شــده اســت .در تعریــف ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه« ،تنــازع منافــع» شــامل
«تضــاد بیــن وظیفــه عمومــی و منافــع خصوصــی یــک مقــام دولتــی اســت کــه در آن ،مقــام دولتــی
میتوانــد منافــع خصوصــی داشــته باشــد کــه بــر عملکــرد وظایــف و مســئولیتهای رســمی وی ب ـه
3
طــور نامناســب تأثیــر بگــذارد».
بنــد  4مــاده  7کنوانســیون مریــدا بــه دولتهــای عضــو توصیــه میکنــد طبــق اصــول اساســی
قوانیــن داخلــی خــود بکوشــند نظامهایــی را انتخــاب کننــد کــه شــفافیت را ارتقــا میدهــد و از
تعــارض منافــع جلوگیــری میکنــد 4.بــه عــاوه چندیــن ســازمان بینالمللــی دیگــر ،اســتانداردهایی
را بــرای مدیریــت تعــارض منافــع و کاهــش خطرهــای ناشــی از آن مصــوب کردهانــد .مثالهــای
شــاخص در ایــن زمینــه شــامل شــورای اروپــا« ،توصیهنامــه ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه
بــرای مدیریــت تعــارض منافــع در بخــش خدمــات عمومــی» 5و «مقــررات اتحادیــه اروپــا در زمینــه
تنــازع منافــع در معامــات دولتــی» 6اســت.
در ایــران ،مهمتریــن قانــون در ایــن زمینــه« ،الیحــه قانــون راجــع بــه منــع مداخلــه وزرا و
نماینــدگان مجلــس و کارمنــدان دولــت در معامــات دولتــی و کشــور مصــوب  »1337/10/22اســت .بــا
ـرح قانونــی،
وجــود ممنوعیــت مطلــق ایــن قانــون ،اســتنثائاتی هــم دارد .بنابرایــن ،جــز در مــوارد مصـ ّ
 .1فضلــی ،مهــدی و ابوالفتــح خالقــی« ،کاســتیهای تقنینــی در کاهــش فســاد در معامــات دولتــی در پرتــو
رهنمودهــای  ،»OECDفصلنامــه پژوهــش حقــوق کیفــری ،دوره ششــم ،1397 ،شــماره  ،23ص .175

2-Preventing Conflict of Interest.
3-the Council of Europe, the 2003 OECD Recommendation on Guidelines for Managing Conflict of Interest in the .
Public Service, p. 24

 .4حســینی ،ســید حســین و محمدمســعود مالزمیــان« ،بررســی تطبیقــی پیشگیــری وضعــی از جــرم ارتشــا در
حقــوق ایــران و کنوانســیون مریــدا» ،پژوهشنامــه حقــوق کیفــری ،ســال ششــم ،1394 ،شــماره  ،1ص .71

5-OECD, 2003, op.cit, p. 25.
6-The European Union regulation on conflicts of interest in procurement in the Directive 2014/24/EU3 .
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کارکنــان دولتــی ،حــق انعقــاد قــرارداد بــا دولــت را ندارنــد .مطابــق مــاده  1ایــن قانــون ،ایــن ممنوعیت
شــامل :نخســت وزیــر و وزیــران و معاونــان آنهــا (پســت نخســت وزیــری در اصالحــات قانــون اساســی
در ســال  1368حــذف شــد)؛ نماینــدگان مجلــس ،ســفیران ،اســتانداران و فرمانــداران؛ شــهردارها
و اعضــای انجمــن شــهر (در حــال حاضــر ،شــورای اســامی شــهر) و کارمنــدان و صاحبمنصبــان
کشــوری و لشــکری و شــهرداریها میشــود.
مطابــق بــا مــاده  7قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،کارمنــد ،فــردی اســت کــه بــر اســاس
ضوابــط و مقــررات مربــوط بــهموجــب حکــم یــا قــرارداد مقــام صالحیـتدار در یــک دســتگاه اجرایــی
ب ـ ه خدمــت پذیرفتــه میشــود .مطابــق مــاده  45همیــن قانــون ،کارمنــدان دولــت شــامل کارمنــدان
رســمی و پیمانــی اســت .نــوع دیگــری از اســتخدام مطابــق قانــون مدیریــت خدمات کشــوری ،اســتخدام
قــراردادی (ســاعتی یــا کار معیــن) اســت( .تبصــره مــاده  )32ایــن ممنوعیــت مطلــق اســت و شــامل
ایــن دســته از کارکنــان دولتــی نیــز میشــود 1.ســرانجام اینکــه دایــره ایــن ممنوعیــت بــه بســتگان
نســبی درجــه اول کارمنــدان دولتــی و بســتگان ســببی شــامل شــوهر یــا همســر نیــز ســرایت مییابــد.
مهمترین ایرادهای این قانون عبارتند از:
 .1ایــن قانــون شــامل برخــی مناصــب جدیــدی نمیشــود کــه بعــد از انقــاب ایجــاد شــده اســت،
2
از جملــه ریاســت قــوه قضاییــه ،شــورای نگهبــان و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام.
 .2ایــن قانــون شــامل کارمنــدان بازنشســته و بازخریــد و بازنشســته نمیگــردد( .بنــد  5مــاده
« )1الزم اســت ایــن قانــون ،کارکنــان مزبــور را کــه معمــوالً بــه لحــاظ قدمــت خدمــت ،از آشــنایان
3
بیشتــری بــرای نفــوذ در دســتگاههای دولتــی برخــوردار هســتند ،دربرگیــرد».
ن طــور کــه گفتــه شــد ،برخــی مناصــب دولتــی کــه در ایــن قانــون ذکــر شــده اســت ،در
 .3همــا 
حــال حاضــر وجــود ندارنــد.
ف نظــر از برخــی ایرادهــا ،اعمــال دقیــق ایــن قانــون میتوانــد تنــازع منافــع در معامــات
صــر 
دولتــی را بــه حداکثــر ممکــن کاهــش دهــد .دایــره شــمول ایــن قانــون بســیار گســترده تعریــف شــده
اســت ،ب ـ ه گون ـهای کــه راه هــر گونــه ســوء اســتفاده را محــدود میکنــد.
 .1اطالق کلمه «کارمند» در بند  3ماده  1قانون منع مداخله بر شمول قانون بر دو گونه کارمند رسمی و موقت داللت دارد.
نظریه شماره  7/6358مورخ  1383/8/25اداره کل حقوقی قوه قضاییه( .شهری ،غالمرضا و همکاران ،مجموعه تنقیحشده
قوانین و مقررات کیفری ،به اهتمام :معاونت حقوقی و توسعه قوه قضاییه ،تهران :روزنامه رسمی کشور ،1386 ،ص .1179
 .2این ایراد را با استناد به بند  5ماده  1این قانون به این شکل میتوان برطرف کرد که در این بند بهطور مطلق ،هر
شخصی را که حقوق یا مقرری ،پاداش یا حقالزحمه دریافت میکند ،باید مشمول این ممنوعیت قرار داد.
 .3خالقی و فضلی ،پیشین ،ص .186
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ب) محرومســازی شــرکتهای فاســد یــا دیگــر اشــخاص مســتعد فســاد از مشــارکت
در معامــات دولتی
محرومســازی یــا قــرار دادن اشــخاص یــا پیمــانکاران فاســد یــا بیصالحیــت در فهرســت ســیاه
یکــی از ابزارهــای کارآمــد بــرای مبــارزه بــا فســاد اســت .دولتهــا و نهادهــای بینالمللــی ،اشــکال
محرومســازی را توســعه دادهانــد تــا پیمانکارانــی کــه مرتکــب برخــی اعمــال خــاف از جملــه
رشــوهدهی یــا تقلــبشــوند یــا عملکــردی قابــل قبــول نداشــتهاند یــا اعتبارشــان بــه دلیــل اعمــال بــد
1
یــا نقــض نظــام کنتــرل داخلــی خدشـهدار شــده اســت ،از شــرکت در معامــات دولتــی محــروم شــوند.
کارآمــدی تعلیــق یــا محرومســازی از پیمانکاریهــای دولتــی بــه عنــوان ابــزاری علیــه فســاد
بــه اثبــات رســیده اســت .محرومســازی شــرکتهای خصوصــی از فرصــت معاملــه بــا دولــت یکــی از
نیرومندتریــن ابزارهــای بازدارنــده علیــه متخلفــان در آینــده اســت و تضمینــی بــرای ایــن امــر اســت
2
کــه دولــت بــا پیمانکارانــی کــه نظــام کنتــرل داخلــی اثرگــذار ندارنــد ،قــرارداد منعقــد نکنــد.
بــه محرومســازی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی فاســد از مشــارکت در معامــات دولتــی در اســناد
بینالمللــی بــه عنــوان راهــکاری پیشگیرانــه توجــه شــده اســت .مــاده  21قانــون «نمونــه آنســیترال
بــرای معامــات دولتــی» 3،مصــوب کمیتــه ســازمان ملــل متحــد در زمینــه تجــارت بینالملــل تأکیــد
دارد کــه مقاطع ـهکار یــا پیمــانکار در ایــن مــوارد بایــد از فرآینــد معامــات دولتــی محــروم شــود:
«الــف) هــر مقاطع ـهکار یــا پیمــانکاری کــه ب ـ ه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم ،بــه هــر یــک از
کارکنــان یــا مســتخدمین دولتــی فعلــی و پیشــین دســتگاه مناقصهگــزار یــا دیگــر مقامهــای دولتــی،
پیشــنهاد دریافــت رشــوه را بــه هــر شــکل بدهــد یــا بــه دادن رشــوه توافــق کننــد یــا رشــوه بدهــد
و اســتخدام یــا هــر نــوع خدمــات بــا ارزش دیگــری را پیشــنهاد دهــد ،بــه ایــن منظــور کــه بــر
اقــدام یــا تصمیمگیــری یــا فرآیندهــای بعــدی معامــات دولتــی اثــر بگــذارد کــه از ســوی دســتگاه
مناقصهگــزار در ارتبــاط بــا فرآینــد معامــات دولتــی انجــام میگیــرد».
در «ســند تفســیری ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺭﺷﻮﻩﺩﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎمهــای ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﺠﺎﺭی
بینالمللــی مصــوب  4،»1997کنفرانــس مشــورتی کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری و توســعه
1-Yukins, R. Christopher, Cross-Debarment: A Stakeholder Analysis, the Geo. Wash. U. Int’l L. Rev, 2013, p. 45.
UNODC, Guidebook on anti-corruption in public procurement and the management of public finances, United .
2-Nations, 2003, p. 25
3-UNCITRAL Model Law on Public Procurement .
4-Commentaries on the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business
Transactions, 1997
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اقتصــادی در بنــد  24از پاراگــراف  4مــاده  3در بیــان ضمانــت اجــرای رشــوهدهی بــه مقامهــای عمومــی
خارجــی در معامــات تجــاری بینالملــل« ،محرومســازی موقــت یــا دایــم از مشــارکت در معامــات
دولتــی یــا انجــام دادن دیگــر فعالیتهــای تجــاری» را مقــرر داشــته اســت .محرومســازی اشــخاص
فاســد از مشــارکت در معامــات دولتــی مطابــق ایــن مــاده میتوانــد موقتــی یــا دایمــی باشــد.
در «کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا فســاد» ،بــهطــور خــاص بــه محرومســازی
اشــخاص رشــوهدهنده ب ـ ه عنــوان راهــکار پیشگیرانــه از فســاد اشــاره نشــده اســت .بــا ایــن حــال،
«راهنمــای قانونگــذاری بــرای اجرایــی کــردن کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا
فســاد» 1یــادآوری میکنــد کــه دولتهــای عضــو بایــد اقدامــات مناســبی ماننــد محرومســازی را
بــرای تشــویق بــه رعایــت الزامــات کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد ســازمان ملــل متحــد بــه کار بندنــد.
جلوههایــی متعــدد از ایــن گونــه محرومســازی را در نظــام حقوقــی ایــران میتــوان مشــاهده
کــرد .در مــاده  91قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب  1386ضمــن ممنوعیــت رشوهســتانی در
تبصــره  3و  ،4ضمانــت اجــرای محرومســازی را در خصــوص اشــخاص رشــوهدهنده مقــرر داشــته اســت.
هــم دســتگاه اجرایــی و هــم ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی کشــور موظفنــد اســامی افــراد حقیقــی
و حقوقــی رشــوهدهنده را بــه همــه دســتگاههای اجرایــی اعــام کننــد تــا بــا آنهــا قــرارداد نبندنــد.
مقــرره قانونــی مهــم دیگــر ،مــاده « 5قانــون ارتقــای ســامت نظــام اداری و مقابلــه بــا فســاد»
ســازی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی

مصــوب  1390اســت .در بنــد الــف ایــن مــاده در بیــان محروم
فاســد مقــرر داشــته اســت کــه از «شــرکت در مناقصههــا و مزایدههــا یــا انجــام معاملــه یــا انعقــاد
قــرارداد بــا دســتگاههای موضــوع بندهــای الــف ،ب و ج مــاده  2ایــن قانــون بــا نصــاب معامــات
بــزرگ مذکــور در قانــون برگــزاری مناقصــات مصــوب  »1383/1/25محــروم میشــوند .روش اجرایــی
کــردن ایــن محرومســازیها در تبصــره  6مــاده  6ایــن قانــون بــه ایــن صــورت مقــرر شــده اســت کــه
دبیرخانــه و بانــک اطالعاتــی مرتبــط بــا فهرســت محرومســازی در محــل ســازمان بازرســی کل کشــور
تشــکیل میشــود .بــه ایــن ترتیــب ،اطالعــات مربــوط بــه پیمــانکاران مرتکــب فســاد در اختیــار
دیگــر دســتگاههای اجرایــی قــرار میگیــرد .طبــق اظهــارات مقامهــای ســازمان بازرســی کل کشــور،
ایــن بانــک اطالعاتــی مشــتمل اســت بــر مشــخصات متهمــان (اشــخاص حقیقــی وحقوقــی) ،آرای
دادگاههــای کیفــری ،نــوع و وضعیــت اجــرای محرومســازیها ،نظرهــا و گزارشهــای هیئتهــای
1
تشــخیص ،آرای هیئتهــای ســه نفــره قضــات و مــوارد دیگــر.
1-Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Corruption, UNODC, 2006, p. 338

 .2دهقانی ،فریبا« ،رویکرد حقوق کیفری ایران به حفظ و ارتقای سالمت نظام اداری» ،پایاننامه دوره کارشناسی ارشد
حقوق جزا و جزمشناسی ،دانشگاه قم ،1393 ،ص .162
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در قانــون برگــزاری مناقصــات مصــوب  ،1383مــوارد محرومســازی از شــرکت در مناقصههــای
دولتــی تصریــح نشــده و صرف ـاً در بنــد الــف مــاده  26بــه تهیــه فهرســت مناقصهگــران در مناقصــه
محــدود از ســوی مقامهــای دولتــی صالحیـتدار اشــاره شــده اســت ،بــدون آنکــه معیــاری در انتخــاب
یــا محرومســازی مناقصهگــران بیــان شــود .در آییننامــه اجرایــی ایــن مــاده بــا عنــوان «آییننامــه
اجرایــی بنــد الــف مــاده  26قانــون برگــزاری مناقصــات مصــوب  »1385نیــز بــه مــوارد محرومســازی
از قرارگیــری در فهرســت مناقصهگــران محــدود اشــاره نشــده اســت.
ارزیابــی نظــام حقوقــی ایــران در ارتبــاط بــا محرومســازی پیمــانکاران فاســد از شــرکت در
معامــات دولتــی در مقایســه بــا اســناد بینالمللــی نشــان میدهــد کــه نظــام موجــود در ایــران کارآمــد
نیســت؛ زیــرا جــز در دو قانــون ،بــه ایــن ضمانــت اجــرای مهــم اشــاره صریــح نشــده اســت .شایســته
بــود در قانــون برگــزاری مناقصــات ،ایــن محرومســازی بــهطــور صریــح ،مقــرر و ســازوکار اجرایــی
آن تعییــن میشــد .در مــورد تهیــه فهرســت پیمــانکاران فاســد نیــز شــیوه و مــدت محرومســازی
چنــدان جامــع نیســت .هــر چنــد در قانــون ارتقــای ســامت اداری و مبــارزه بــا فســاد ،تهیــه بانــک
اطالعاتــی از اشــخاص محــروم در ســازمان بازرســی کل کشــور مقــرر شــده ،امــا در قانــون برگــزاری
مناقصــات ،بــرای اســتعالم دســتگاه مناقصهگــزار از ایــن نهــاد ،الزامــی پیشبینــی نشــده اســت .بــه
طــور کلــی ،ســازوکار اجرایــی کــردن ایــن محرومســازیها چنــدان روش نیســت.

بنــد دوم ـ تکنیکهــای پیشگیرانــه وضعــی بــر مبنــای نظریــه فعالیــت
روزمــره در معامــات دولتی
نظریــه فعالیــت روزمــره بــهعنــوان یــک روش پیشگیــری بــر عناصــر اساســی تشــکیلدهنده
جــرم متمرکــز اســت کــه عبارتنــد از :آمــاج مجرمانــه مناســب ،نبــود نگهبــان توانمنــد بــرای مداخلــه
و وجــود انگیــزه در مجــرم .در معامــات دولتــی نیــز میتــوان بــا حــذف یکــی از عناصــر مثلــث جــرم
یــا حــذف همــه ،فســاد در معامــات دولتــی را کاهــش داد.
الف) استفاده از سیستم معامالت الکترونیکی
سیســتمهای الکترونیکــی را در فرآینــد معامــات دولتــی و در راســتای اعمــال نظریــه فعالیــت
روزمــره میتــوان بــا حــذف یکــی از ســه ضلــع جــرم یعنــی «فقــدان نگهبــان توانمنــد» و همچنیــن
«آمــاج مجرمانــه مناســب» بــ ه کار بــرد .سیســتمهای الکترونیکــی میتواننــد در مقــام نگهبــان
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توانمنــد عمــل کننــد؛ زیــرا همــه فرآیندهــای معامــات دولتــی بـه طــور الکترونیکــی ضبــط و ثبــت
میشــود و در نتیجــه ،کشــف فســاد را امکانپذیــر میســازد .همچنیــن سیســتمهای معامــات
الکترونیکــی باعــث میشــود جذابیــت معامــات دولتــی بــه عنــوان یــک هــدف مجرمانــه کاهــش
یابــد؛ زیــرا فرصــت تمــاس مســتقیم بیــن مناقصهگــران و دســتگاه مناقصهگــزار را کاهــش میدهــد.
ابزارهــای کارپــردازی الکترونیکــی شــامل انتشــار الکترونیکــی فرصتهــای انعقــاد قــرارداد ،توزیــع
الکترونیکــی اســناد مناقصــه و ارائــه پیشــنهاد بــهصــورت الکترونیکــی اســت .اســتفاده از ابزارهــای
کارپــردازی الکترونیکــی (ماننــد ارتبــاط الکترونیکــی ،ارســال الکترونیکــی و مناقصــه الکترونیکی) ســبب
میشــود ارتباطــات مســتقیم بیــن مناقصهگــران و کارکنــان دســتگاه مناقصهگــزار کاهــش یابــد .ایــن
1
ارتباطــات حضــوری ،یکــی از عوامــل اصلــی رفتارهــای فســادآمیز در معامــات دولتــی اســت.
در اســناد بینالملــل مرتبــط بــا فســاد در معامــات دولتــی نیــز اســتفاده از سیســتم کارپــردازی
الکترونیکــی بــهعنــوان راهــکار پیشگیرانــه از فســاد ارائــه شــده اســت .در «توصیهنامــه شــورای
ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی بــرای معامــات دولتــی» ،اســتفاده از فنآوریهــای دیجیتالــی
بــرای حمایــت از نوآوریهــای مناســب کارپــردازی الکترونیکــی ،در کل فرآینــد معامــات دولتــی
تشــویق شــده اســت 2.همچنیــن در اتحادیــه اروپــا ،کارپــردازی الکترونیکــی در بخــش عمومــی بــرای
نخســتین بــار بـ ه موجــب «دســتورالعمل  »EC/17/2004و « »Ec/18/2004در  31مــارس  2004ارائــه
و ایــن دســتورالعملها در ســال  2014بازنگــری شــد.
کشــورهای عضــو کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا فســاد در قطعنامــه شــماره
 3 3/2کــه بــرای اقدامــات پیشگیرانــه تصویــب کردنــد ،از دولتهــای عضــو میخواهنــد بــه
«اســتفاده از سیســتمهای رایانــهای بــرای مدیریــت معامــات دولتــی» توجــه کننــد .اســتفاده از
کارپردازیهــای الکترونیکــی در معامــات دولتــی یکــی از راهکارهــای اجــرای نظــام معامــات دولتــی
کارآمــد بــر مبنــای اصــول بنیادیــن شــفافیت ،رقابــت و تصمیمســازی عینــی اســت کــه در مــاده 9
کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا فســاد مقــرر شــده اســت.
در نظــام حقوقــی ایــران ،مــاده  37قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب  1386/7/8بــهعنــوان
یــک قاعــده کلــی اطالعرســانی ،ارائــه فــرم و خدمــات بـ ه شــکل الکترونیکــی از ســوی دولــت و حــذف
1-UNODC, op.cit, p. 27(.
2-OECD Recommendation of the Council on Public Procurement, 2015b accessed online on June 8th at: http://.
www.oecd.org/gov/public
procurement/recommendation/OECDRecommendation-on-Public-Procurement.pdf
3-Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption, Resolution 3/2.
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مراجعــه حضــوری بــه دســتگاههای اجرایــی را مقــرر داشــته اســت .ایــن الــزام شــامل معامــات دولتــی
نیــز میشــود .در مــاده  20قانــون ارتقــای ســامت اداری ،تکلیفــی مشــابه بــرای مکانیزهســازی امــور
مالــی و مکاتبــات اداری مقــرر شــده اســت .در قانــون برگــزاری مناقصــات  1383بــه برگــزاری مناقصــات
بــه شــکل الکترونیکــی اشــاره نشــده اســت .همچنیــن در دیگــر قوانیــن مرتبــط بــا معامــات دولتــی
از جملــه قانــون محاســبات عمومــی  ،1366آییننامــه معامــات دولتــی  ،1349آییننامــه مالــی
شــهرداری  1346و آییننامــه مالــی شــهرداری تهــران مصــوب  ،1355انجــام معامــات دولتــی بــه شــکل
الکترونیکــی مقــرر نشــده اســت .در آییننامــه ســامانه تــدارکات دولتــی  ،1390/8/21برگــزاری معامــات
دولتــی بــه شــکل الکترونیکــی پیشبینــی شــده اســت .در مــاده  1ایــن آییننامــه مقــرر شــده اســت
کــه همــه مراحــل برگــزاری مناقصــه و مزایــده بایــد بــه شــکل الکترونیکــی برگــزار گــردد .در مــاده 6
ایــن آییننامــه تنهــا معامــات استثناشــده از شــمول کارپــردازی الکترونیکــی ،معامــات محرمانــه اســت.
ب) ارتقای شفافیت در معامالت دولتی
ّ
«شــفافیت موجــب میگــردد کــه راهکارهــای تقلــب و تبانــی در معامــات دولتــی ،اختــاس،
1
ـد زیــادی مســدود گــردد».
ارتشــا ،رانتجویــی ،هــدر رفتــن منابــع مالــی دولتــی و نظایــر آن تــا حـ ّ
شــفافیت را میتــوان راهــکاری پیشگیرانــه بــر مبنــای نظریــه فعالیــت روزمــره تلقــی کــرد؛ زیــرا
شــفافیت بــه عنــوان نگهبانــی توانمنــد در برابــر فســاد عمــل میکنــد.
شفافیت شامل این موردها میشود:
«الف) اعالن عمومی برگزاری معامالت دولتی و افشای قواعد که رعایت آن الزم است؛
ب) برگــزاری جریــان معامــات دولتــی بــهصــورت علنــی و آشــکار ،طبــق قوانیــن و رویههــای
تعیینشــده کــه اختیــار مســئوالن را محــدود میکنــد؛
2
ج) پیشبینی سیستم برای نظارت و اجرایی کردن قواعد قابل اعمال».
بــرای تحقــق شــفافیت ،اطالعــات مربــوط بــه معامــات دولتــی بایــد در دســترس عمــوم قــرار
گیــرد ،جــز در مــواردی کــه اطالعــات آن محرمانــه اســت.
یکــی دیگــر از راهکارهــای ارتقــای شــفافیت ،رقابتــی کــردن معامــات دولتــی اســت .بــر مبنــای
اصــل رقابــت ،برگــزاری معامــات دولتــی بایــد بــهشــکل عمومــی و ایجــاد رقابــت بیــن مناقصهگــران
باشــد تــا شــفافیت و ســامت معامــات دولتــی ارتقــا یابــد .بــرای مثــال« ،توصیهنامــه شــورای ســازمان
 .1ابوییه ،فخرالدین ،جواد کاشنی و امیرهوشنگ فتحی« ،اصل شفافیت در معامالت دولتی» ،مطالعات فقه و حقوق اسالمی،
سال یازدهم ،1398 ،شماره  ،20ص .39
2-UNODC, op.cit, p. 8.

163

سیاستهای پیشگیری وضعی از
فســاد در قلمرو معامالت دولتی

همــکاری و توســعه در خصــوص معامــات دولتــی» 1،دولتهــا را تشــویق کــرده اســت کــه امــکان
دسترســی بــه فرصتهــای حضــور در معامــات دولتــی را بــرای رقابتکننــدگان بالقــوه در همــه
اشــکال (خــواه شــرکتهای بــزرگ ،متوســط و کوچــک) تســهیل کنــد.
در مــاده  9کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا فســاد بــهطــور صریــح بــه ارتقــای
شــفافیت در معامــات دولتــی بــه عنــوان راهــکار اشــاره شــده اســت .مطابــق بنــد  2ایــن مــاده،
الزامــات دولــت در راســتای شــفافیت در معامــات دولتــی شــامل ایــن موردهاســت:
الف) تشریفات تصویب بودجه داخلی؛
ب) گزارش بهموقع درآمدها و هزینهها؛
پ) نظام حسابداری و ممیزی استاندارد و نظارت مربوط؛
ت) نظامهاى مؤثر و کارآیى مدیریت خطر و کنترل داخلى؛
ث) اقدامات اصالحی در هنگامی که این الزامات رعایت نگردد.
مطابــق بنــد  3ایــن مــاده ،یکپارچگــی حسابرســی و حســابداری معامــات دولتــی نیــز از
ابزارهــای شــفافیت در معامــات دولتــی اســت .در اســناد ســازمان همــکاری و توســعه بــه ویــژه ســند
«ســامت معامــات دولتــی» ،ارتقــای شــفافیت بــهعنــوان یکــی از راهکارهــای تضمیــن ســامت
معامــات دولتــی بیــان شــده اســت 2.در ایــن ســند ،رهنمودهــای مناســبی بــرای تعییــن ســطح
شــفافیت در مراحــل مختلــف مناقصههــا و اســتثنائات اصــل رقابــت و چگونگــی تضمیــن ســامت
معامــات دولتــی ارائــه شــده اســت .در قانــون نمونــه آنســیترال بــرای معامــات دولتــی نیــز برگــزاری
معامــات دولتــی بــه شــکل شــفاف مقــرر شــده اســت.
بــا بررســی نظــام حاکــم بــر معامــات و خریدهــای دولتــی در ایــران (قانــون محاســبات عمومــی
 )1366مشــخص میشــود کــه انجــام معامــات دولتــی همــواره در قالــب چنــد مــاده و تبصــره در
متــن قوانیــن محاســبات عمومــی ذکــر میگردیــد .وجــود آییننامــه معامالتــی متعــدد ،نبــود تعریــف
دقیــق قانونــی از عبارتهــا و اصطالحــات مربــوط بــه معامــات دولتــی بــه ویــژه تعریــف مناقصــه و
در نتیجــه ،برداشــتها و تفســیرهای گوناگــون و مبهــم ،نبــود شــفافیت در انجــام مناقصههــا ،نبــود
بانــک اطالعاتــی منســجم در مــورد ســوابق و اطالعــات مناقصههــای برگزارشــده همگــی باعــث شــده
3
اســت شــفافیت در معامــات دولتــی کاهــش یابــد.
1-The OECD Recommendation of the Council on Public Procurement.
2-OECD, A-Z, op.cit, pp. 29_44 .
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قانــون برگــزاری مناقصــات  1383تــاش کــرد رویـهای عمومــی و شــفاف دربــاره معامــات همــه
دســتگاههای دولتــی در نظــر بگیــرد .در بنــد ب از مــاده  1ایــن قانــون ،دایــره شــمول آن بســیار
گســترده تعریــف شــده اســت و تقریبــاً همــه دســتگاههای حاکمیتــی را دربرمیگیــرد .مــواردی از
نبــود شــفافیت در قانــون برگــزاری مناقصــات  1383وجــود دارد کــه از آن جملــه بــه ایــن موردهــا
میتــوان اشــاره کــرد:
 .1برای ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها در ماده  19این قانون ،معیاری تعیین نشده است؛
 .2در بنــد الــف مــاده  19ایــن قانــون بــه معیــار «مناسـبترین قیمــت» اشــاره شــده ،امــا مبنــا و
نحــوه تعییــن آن مشــخص نشــده اســت؛
 .3مطابق بند ج ماده  12این قانون ،مناقصهگران داخلی بر مناقصهگران خارجی اولویت دارند؛
 .4در مناقصه محدود و مناقصه عمومی ،با شرایط فعلی همچنان امکان تبانی وجود دارد.
ج) نظارت بر فرآیند معامالت دولتی
بــر مبنــای نظریــه فعالیــت روزمــره ،نظــارت بــر معامــات دولتــی بــهعنــوان نگهبانــی توانمنــد
در برابــر فســاد در معامــات دولتــی عمــل میکنــد .نظــارت هــم شــامل وجــود دســتگاههای نظارتــی
و هــم شــامل رســیدگی بــه شــکایت مناقصهگــران اســت.
نظــارت بــر معامــات دولتــی ،طیفــی گســترده از اقدامــات را شــامل میشــود کــه هــر یــک
میتوانــد نقشــی پیشگیرانــه از فســاد در معامــات دولتــی داشــته باشــد .در ســند مهــم رهنمــود
ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی بــا عنــوان «ســامت معامــات دولتــی  ،»A-Zاقدامــات نظارتــی
در طیفــی گســتردهای تعریــف شــده اســت کــه شــامل ایــن موردهــا میشــود:
«الف) کنترل داخلی :ابزارهای مدیریتی برای بهبود؛
ب) حسابرسی خارجی :بررسی مستقل؛
ج) امــکان اعتــراض بــه تصمیمهــای مربــوط بــه معامــات دولتــی :ســازوکار شــکایت و جبــران و
1
تضمیــن نظــارت عمومــی».
بخــش پایانــی قانــون نمونــه آنســیترال بــرای معامــات دولتــی بــا عنــوان «فرآینــد چالــش» بــه
بحــث شــیوه نظــارت بــر فرآینــد معامــات دولتــی پرداختــه اســت .راهکارهــای نظارتــی بــه موجــب
ایــن ســند عبارتنــد از :حــق بــر شــکایت و تجدیــد نظرخواهــی (مــاده )64؛ آثــار شــکایت (مــاده )65؛
درخواســت رســیدگی بــه شــکایت از خــود دســتگاه مناقصهگــزار (مــاده )66؛ درخواســت رســیدگی از
ســوی یــک نهــاد مســتقل (مــاده .)67
1-OECD, A-Z, op.cit, pp. 89-114.
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کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا فســاد نیــز در مــاده  ،9بحــث نظــارت بــر
معامــات دولتــی را بــهعنــوان راهــکاری پیشگیرانــه مطــرح کــرده اســت .مطابــق بنــد  1پاراگــراف
ت از ایــن ســند ،نظــام مؤثــر بررســی داخلــی شــامل نظــام اســتیناف بــرای اطمینانیابــی از وجــود
راهچارههــای قانونــی در صــورت رعایــت نشــدن تشــریفات و قواعــد معامــات دولتــی ضــرورت دارد.
بـه طــور خالصــه ،راهکارهــای نظارتــی بـ ه موجــب ایــن اســناد شــامل ایــن موردهاســت :نظــارت
داخلــی (از ســوی دســتگاه مناقصهگــزار) ،نظــارت خــارج از دســتگاه مناقصهگــزار ،شــکایت از
تصمیمگیــری دســتگاه مناقصهگــزار بــه خــود دســتگاه یــا طــرح شــکایت در یــک مرجــع مســتقل.
شیوههای نظارت بر معامالت دولتی در ایران نیز شامل این موردها میشود:
الــف) نظــارت از خــارج از دســتگاه مناقصهگــزار :نظــارت از طریــق ســازمان بازرســی کل کشــور
(بنــد الــف و ج مــاده  2قانــون ســازمان بازرســی کل کشــور مصــوب  1360و اصالحــات بعــدی)؛
نظــارت از طریــق دیــوان محاســبات کل کشــور (مــاده  1و مــاده  2قانــون دیــوان محاســات کل کشــور
مصــوب  )1361و نظــارت از طریــق وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی از طریــق انتصــاب ذیحســاب در
دســتگاههای اجرایــی محلــی و حسابرســان؛ نظــارت مالــی (مــاده  31قانــون محاســبات عمومــی
.)1366
ب) کنترلهــای داخلــی :شــکایت بــه باالتریــن مقــام دســتگاه مناقصهگــزار و الــزام بــه رســیدگی
ظــرف مــدت  15روز (بنــد الــف و ب قانــون برگــزاری مناقصــات .)1383
ج) شــکایت در یــک مرجــع مســتقل :یکــی از اقدامــات مثبــت قانــون برگــزاری مناقصــات ،1383
پیشبینــی نهــادی بــه عنــوان هیئــت رســیدگی بــه شــکایات اســت .مطابــق بنــد ج مــاده  25قانــون
برگــزاری مناقصــات ،شــاکی در صــورت نپذیرفتــن نتیجــه شــکایت بــه باالتریــن مقــام دســتگاه
ِ
شــکایات موضــوع ایــن قانــون مراجعــه کنــد.
مناقصهگــزار میتوانــد بــه هیئــت رســیدگی بــه
بند سوم ـ تکنیکهای پیشگیری وضعی بر مبنای نظریه الگوی جرم
نظریــه الگــوی جــرم همــان طــور کــه اســتدالل شــده ،شــیوهای بــرای توضیــح چرایــی ارتــکاب
جــرم در برخــی مکانهاســت .از دیــدگاه ایــن نظریــه ،جــرم زمانــی ارتــکاب مییابــد کــه حــوزه
فعالیــت قربانــی و یــا آمــاج جــرم بــا حــوزه فعالیــت مجرمــان تقــارن داشــته باشــد .در معامــات دولتــی
نیــز میتــوان از نظریــه الگــوی جــرم بــرای انحــراف مجرمــان از آمــاج جــرم اســتفاده کــرد.
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الف) جابهجایی دورهای مقامهای مسئول برگزاری معامالت دولتی
یکــی از راهکارهــای مهــم پیشگیرانــه وضعــی بــر مبنــای نظریــه الگــوی جــرم ،جابهجایــی
دورهای کارمنــدان مســئول برگــزاری معامــات دولتــی اســت« .اســتقرار طوالنیمــدت یــک کارمنــد
در یــک ســمت بــه او فرصــت بیشتــری میدهــد ـ تــا در صــورت گرایــش بــه فســاد ـ مشــتریان
خــود را بــه خوبــی شناســایی کــرده و بــا آنهــا وارد معاملــه و تبانــی شــود 1».جابهجایــی کارکنــان
مســئول برگــزاری معامــات دولتــی در انحــراف مجرمــان از آمــاج جــرم در معامــات دولتــی نقــش
مهمــی دارد؛ زیــرا ایــن امــر ،فرصتهــای آشــنایی بیــن کارکنــان دســتگاه مناقصهگــزار و در نتیجــه،
ایجــاد ارتباطــات ناســالم را از بیــن میبــرد.
جابهجایــی کارکنــان دولتــی هــم شــامل جابهجایــی مــکان جغرافیایــی خدمــت و هــم شــامل
جابهجایــی پســت ســازمانی کارمنــد اســت .جابهجایــی محــل خدمــت کارمنــدان در مقایســه بــا جابهجایــی
کارمنــدان در پســت ســازمان ،عملیتــر و آســانتر اســت؛ زیــرا ایــن شــکل از جابهجایــی ،معایــب تغییــر
پســت ســازمانی کارمنــد را نــدارد کــه ممکــن اســت بــا تخصص و حقــوق مکتســبه کارمنــد در تضاد باشــد.
جابهجایــی پســت ســازمانی بیشتــر در ســطح مدیــران دســتگاههای اجرایــی ضــرورت دارد.
بــا توجــه بــه مفــاد تبصــره  ۴مــاده  ۴۵قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،تغییــر محــل جغرافیایــی
خدمــت کارمنــدان رســمی در واحدهــای تشــکیالتی دســتگاههای اجرایــی در ســطح کشــور ،بــا توجــه
بــه مصالــح اداری و نیــاز دســتگاه یادشــده ،از اختیــارات آن دســتگاه اســت .همچنیــن بــر اســاس تبصــره
 ۴مــاده  ۴۵قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری ،تعییــن محــل خدمــت و شــغل مــورد تصــدی کارمنــدان
پیمانــی در پیماننامــه مشــخص میشــود و در مــورد کارمنــدان رســمی بــهعهــده دســتگاه اجرایــی
مربــوط اســت .بنابرایــن ،دســتگاه اجرایــی در تغییــر محــل جغرافیایــی خدمــت از اختیاراتــی وســیع
برخــوردار اســت .انتقــال محــل جغرافیایــی خدمــت کارمنــدان دولتــی بــه موجــب تبصــره  ۲مــاده  ۲۱و
2
مــاده  ۱۲۱قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در قالــب مأموریــت اداری نیــز امکانپذیــر اســت.
ب) اصالح نظام بانکداری
اصــاح نظــام بان ـکداری از آن جهــت میتوانــد در دســتهبندی راهکارهــای پیشگیرانــه مبتنــی
بــر الگــوی جــرم قــرار گیــرد کــه بانـکداری ســالم در انحــراف مجرمــان از آمــاج جــرم نقــش مهمــی
دارد؛ زیــرا تأمیــن مالــی معامــات دولتــی از طریــق نظــام بانکــی انجــام میگیــرد.
 .1دادخواهی ،لیال ،فساد اداری و سیاست جنایی مقابله با آن ،تهران :میزان ،1390 ،ج  ،1ص .254
 .2نک :آییننامه اجرایی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان دستگاههای اجرایی ،مصوب .1382
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در اســناد بینالمللــی مرتبــط بــا مبــارزه بــا فســاد در معامــات دولتــی بــه اصــاح نظــام بانـکداری
اشــاره نشــده اســت ،امــا در کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا فســاد ،الزامــات مالــی
کلــی مقــرر شــده اســت کــه مســتلزم اصــاح عملکــرد بانکهــا در حــوزه معامــات دولتــی اســت.
بــرای مثــال ،بنــد  2از پاراگــراف الــف مــاده  9ایــن ســند بــر شــفافیت و مســئولیتپذیرى در مدیریــت
منابــع مالــى دولتــى تأکیــد میکنــد.
«کــد عملکــرد مناســب صنــدوق بینالمللــی پــول در زمینــه شــفافیت مالــی» 1بــر چهــار اصــل
اساســی مبتنــی اســت :شــفافیت در نقشهــا و مســئولیتها ،فرآینــد شــفاف بودجهریــزی ،تضمیــن
ســامت و دسترســی عمــوم بــه اطالعــات .صنــدوق بینالمللــی پــول ،هــر ســال در گــزارش خــود در
زمینــه رعایــت اســتانداردها و کدهــا ،کشــورها را بــر مبنــای ایــن کــد و ســنجش چهــار اصــل اساســی
پیشگفتــه ارزیابــی میکنــد .بانــک جهانــی در همــکاری بــا صنــدوق بینالمللــی پــول« ،اســتانداردها
و شــیوههای حســابداری و حسابرســی عمومــی» 2یــک کشــور را بــا اســتانداردهای بینالمللــی
4
گزارشــگری مالــی و «اســتانداردهای بینالمللــی حسابرســی» 3اندازهگیــری کــرده اســت.
مطابــق بنــد الــف مــاده  10قانــون پولــی و بانکــی کشــور مصــوب  ،1351بانــک مرکــزی ایــران،
مســئول تنظیــم و اجــرای سیاســت پولــی و اعتبــاری اســت .بنابرایــن ،یکــی از وظایــف مهــم بانــک
مرکــزی ،نظــارت بــر بانکهــا و مؤسســات مالــی و اعتبــاری بــرای رعایــت قوانیــن پولــی و بانکــی
کشــور اســت .حــوزه صالحیــت بانــک مرکــزی در حــوزه قوانیــن پولــی و بانکــی کشــور مطابــق قانــون
پولــی و بانکــی کشــور مصــوب  1339در بســیاری از مــوارد بــه نظــارت و تأییــد شــورای پــول و اعتبــار
مشــروط اســت .مطابــق بنــد ب مــاده  2ایــن قانــون ،شــورای پــول و اعتبــار ،وظیفــه «هدایــت فعالیــت
بانکهــا و نظــارت در امــور بان ـکداری» را بــر عهــده دارد« .در اجــرای ایــن وظیفــه ،شــورا میتوانــد
هــر گونــه اطــاع از ســایر بانکهــا اعــم از بانکهایــی کــه اســاسنامه آنهــا ب ـه تصویــب مجلســین
رســیده اســت و یــا طبــق قانــونبان ـکداری تأســیس شــده باشــند ،خواســته و یــا دســتوراتی بــرای
اجــرا بدهــد و عمــوم بانکهــا موظــف و مکلــف بــه اجــرای آن خواهنــد بــود» .وظایــف نظارتــی بانــک
مرکــزی و شــورای پــول و اعتبــار بــر بانکهــا بــا یکدیگــر همپوشــانی دارنــد ،امــا شــورای پــول و
اعتبــار ،عالیتریــن نهــاد سیاس ـتگذاری بانــک مرکــزی اســت .در حــال حاضــر ،فعالیتهــای بانکــی
در کشــور بــر مبنــای «قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا مصــوب  »1362انجــام میگیــرد.
1-International Monetary Fund (IMF)’s Code of Good Practices on Fiscal Transparency.
2-International Financial Reporting Standards .
3-International Auditing Standards .
4-UNODC, op.cit, p. 30 .
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حجــم قابــل توجهــی از بودجــه و هزینههــای مربــوط بــه انجــام معامــات دولتــی از طریــق
سیســتمهای پولــی و بانکــی کشــور بــه جریــان میافتــد .توجــه بــه عملکــرد نظــام بانکــی و نظــارت
بــر آن بــا اعمــال ســازوکارهایی ماننــد تعییــن هویــت مشــتری و جلوگیــری از افتتــاح حســاب بــا
هویــت جعلــی ،حفــظ و نگـهداری مــدارک و اســناد مالــی مربــوط بــه معامــات ،نظــارت بــر مبــادالت
مالــی و گــزارش مــوارد و مبــادالت مشــکوک بــه فســاد و پولشــویی ،در مبــارزه بــا فســاد در معامــات
1
دولتــی نقشــی بیبدیــل ایفــا میکنــد.
پــس نتیجــه میگیریــمکــه ســامت معامــات دولتــی بــا ســامت نظــام بانکــی ارتباطــی متقابــل
دارد .در ایــن میــان ،قوانیــن ایــران در ایــن زمینــه بســیار قدیمــی و مبهــم اســت .بــرای مثــال ،بــا
وجــود تصریــح بــر نظــارت بانــک مرکــزی و شــورای پــول و اعتبــار بــر عملیــات بانکــی ،نــوع نظــارت
و محــدوده آن مشــخص نیســت.
ب) مبارزه با پولشویی
مبــارزه بــا پولشــویی را از آن جهــت میتــوان بـ ه عنــوان راهــکار پیشگیرانــه مبتنــی بــر نظریــه
الگــوی جــرم توجیــه کــرد کــه مبــارزه بــا پولشــویی بــا شفافســازی و ممانعــت از ورود پولهــای
غیــر قانونــی بــه سیســتم بانکــی موجــب انحــراف مجرمــان از آمــاج جــرم میشــود.
فســاد در معامــات کالن دولتــی بــدون توســل بــه پولشــویی بســیار دشــوار اســت و در صــورت
ناکارآمــدی نظــام بانکــی ،قضایــی و اداری در مقابلــه بــا پولشــویی ،مفســدان اقتصــادی بــه راحتــی
خواهنــد توانســت پولهــای کثیــف حاصــل از فســاد در معامــات را تطهیــر کننــد و دوبــاره آن را بــه
چرخههــای اقتصــادی مــورد نظرشــان بازگرداننــد 2.اصطــاح «پولشــویی» بــرای اولیــن بــار در ســال
 1973در جریــان رســوایی واترگیــت بــه کار رفــت .بنابرایــن ،هیــچ تعریــف حقوقــی اولیــه نــدارد ،بلکــه
عبارتــی عامیانــه اســت کــه رونــد تبدیــل داراییهــای غیــر قانونــی بــه داراییهــای قانونــی را توصیــف
میکنــد 3.در قانــون مبــارزه بــا پولشــویی مصــوب  1386و اصــاح بعــدی نیــز جــرم پولشــویی
تعریــف نشــده و تنهــا بــه مصداقهــای ایــن جــرم در مــاده  2اشــاره شــده اســت.
 .1شمس ناتری ،محمدابراهیم و توران توسلیزاده« ،پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی» ،فصلنامه حقوق ،مجله دانشکده
حقوق و علوم سیاسی ،دوره چهل و یکم ،1390 ،شماره  ،4ص .202
 .2حشــمتی موالیی ،حســین« ،آسیبشناســی بروز فساد در بخش پولی و بانکی» ،در :مجموعه مقاالت همایش ارتقای
ســامت اداری ،تهران :زمان نو ،1389 ،چاپ اول ،ص .117
3-Schneider, F. and J. Kepler, «money Laundering: some facts», European Journal of Law and Economics, .
2008, vol. 13, p. 7
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در واکنــش بــه نگرانــی از پولشــویی ،در اجالســیه گــروه  7در پاریــس در ســال « ،1989گــروه
ویــژه اقــدام مالــی» 1بــا هــدف توســعه واکنــش بینالمللــی هماهنــگ نســبت بــه پولشــویی تشــکیل
شــد .یکــی از اولیــن وظایــف  ،FATFتدویــن  40مــورد توصی ـ ه بــود کــه اقدامــات دولتهــای ملــی را
بــرای اجــرای برنامههــای مؤثــر مبــارزه بــا پولشــویی بیــان میکــرد .از مهمتریــن اســناد مرتبــط بــا
مبــارزه بــا پولشــویی بــه «کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد علیــه قاچــاق غیــر قانونــی مــواد مخــدر و
روانگــردان (کنوانســیون ویــن) مصــوب  2»1990و «کنوانســیون مبــارزه بــا جرایــم ســازمانیافته فراملــی
مصــوب ( 3»2003کنوانســیون پالرمــو) ســازمان ملــل متحــد میتــوان اشــاره کــرد.
نخســتین قانــون در زمینــه مبــارزه بــا پولشــویی در ایــران بــا عنــوان «قانــون مبــارزه بــا پولشــویی»
در ســال  1386بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید .بــا تصویــب «قانــون اصــاح قانــون مبــارزه
بــا پولشــویی» در ســال  ،1397برخــی مــواد قانــون قبلــی بازنگــری شــد .ایــن قانــون بــهمنظــور
پیوســتن ایــران بــه گــروه ویــژه اقــدام مالــی ،بــه دنبــال اختــاف شــورای نگهبــان و مجلــس شــورای
اســامی بــه تأییــد مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام رســید .در مــاده  4ایــن قانــون« ،شــورای عالــی
مقابلــه و پیشگیــری از جرایــم پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم» پیشبینــی شــده اســت .بــا
توجــه بــه بنــد  3مــاده  4ایــن قانــون ،ایــن شــورا ،وظیفــه هماهنــگ کــردن دســتگاههای زیرمجموعــه
دولــت در امــر جمـعآوری ،پــردازش و تحلیــل اخبــار و اســناد ،مــدارک و اطالعــات و گزارشهــای واصلــه
و تهیــه ســامانههای هوشــمند و شناســایی معامــات مشــکوک و گــزارش بــه مراجــع مربــوط را دارد.
مطابــق مــاده  6ایــن قانــون نیــز همــه دســتگاههای یادشــده در مــاده  5ایــن قانــون ملــزم هســتند کــه
اطالعــات الزم را در اختیــار شــورا قــرار دهنــد .در مــاده  7مکــرر ایــن قانــون ،تشــکیل «مرکــز اطالعــات
مالــی» ب ـ ه عنــوان بــازوی اجرایــی شــورای پیشبینــی شــده اســت.
در تحلیــل ایــن قانــون بایــد گفــت کــه در نظــام معامــات دولتــی نیــز راهکارهایــی شناســایی مــوارد
پولشــویی کــه در ایــن قانــون آمــده ،قابــل اعمــال اســت .بنابرایــن ،اجرایــی کــردن ایــن قانــون میتوانــد
ابــزار مهمــی بــرای مقابلــه بــا پولشــویی در حــوزه معامــات دولتــی و کاهــش فاســد باشــد .بــا ای ـن
حــال ،ســابقه ایجــاد شــوراهای دولتــی نشــان داده اســت کــه ایــن شــوراهای کارآیــی کافــی را ندارنــد؛
زیــرا اعضــای ایــن شــوراهای از وزیــران ،معاونــان و اعضــای دیگــر قــوا هســتند کــه بــه دلیــل مشــغله
کاری و عضویــت در شــوراهای دولتــی دیگــر ،فرصــت کافــی بــرای فعالیــت و نظــارت ندارند .تجربه نشــان
ـد تشــکیل جلســات باقــی میمانــد.
داده اســت کــه در بیشتــر مــوارد ،عملکــرد ایــن شــوراها در حـ ّ
1-the Financial Action Task Force on money laundering (FATF(.
2-United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and psychotropic substances (Vienna
)Convention
3-The International convention Against Transnational Organized Crime .
0

 .4محترم قالتی ،پیشین ،ص .78
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نتیجهگیری
جرمشناســان و کارشناســان پیشگیــری از جــرم ،بیــش از پیــش بــه اهمیــت مکانهــای مجرمانــه
آگاهتــر میشــوند .تمرکــز بیشتــر پیشگیــری وضعــی بــر مــکان جــرم در مقایســه بــا شــخصیت
مجرمــان نوعــی تأکیــد بــر رویــداد مجرمانــه اســت .در نظریــه پیشگیــری وضعــی ســه نظریــه ،اهمیــت
درک مــکان مجرمانــه را نشــان میدهــد :نظریــه انتخــاب عقالنــی ،نظریــه فعالیــت روزمــره و نظریــه
الگــوی جــرم .بــا وجــود شــباهت مبنایــی ایــن ســه نظریــه ،نظریــه فعالیتهــای روزمــره و نظریــه الگــوی
جــرم ،توجیههایــی متفــاوت بــرای وقــوع جــرم در مکانهــای مختلــف ارائــه میدهنــد .در نظریــه
انتخــاب عقالنــی ،اهمیــت مــکان در مقایســه بــا نظریــه فعالیــت روزمــره و الگــوی جــرم کاهــش مییابــد
و بــر برهــم زدن محاســبات عقالنــی مجرمــان از طریــق دسـتکاری محیــط مجرمانــه تأکیــد دارد.
یکــی از ایرادهــای اساســی نظریــه پیشگیــری وضعــی ایــن اســت کــه تــاش بــرای پیشگیــری از
جــرم در مکانهــای خــاص باعــث انتقــال جــرم بــه مکانهــای دیگــر یــا «جابهجایــی جــرم» میشــود.
جابهجایــی جــرم ایــن خطــر را دارد کــه جــرم بــه مکانهایــی انتقــالیابــد کــه از حمایــت بیبهــره اســت.
معامــات دولتــی نیــز ماننــد دیگــر جرایــم ،مکانمحــور اســت .از ایــن رو ،بــا اعمــال سیاســت
پیشگیــری وضعــی و کنتــرل مــکان مجرمانــه میتــوان آن را بــهشــکل مؤثــری کاهــش داد .بــرای
مثــال ،دور نــگاه داشــتن کارکنــان دولــت از جریــان معامــات دولتــی در کاهــش محاســبات عقالنــی
مجرمانــه مرتکــب نقشــی مهــم دارد یــا نظــارت بــر مراحــل مختلــف معامــات دولتــی و ارتقــای
شــفافیت باعــث میشــود کنتــرل بیشتــری بــر مــکان مجرمانــه اعمــال گــردد .الکترونیکــی کــردن
جریــان برگــزاری معامــات دولتــی ،مثالــی اســت بــرای تأکیــد بــر اهمیــت سیاســت پیشگیــری
وضعــی در کنتــرل محیــط مجرمانــه در معامــات دولتــی کــه ایــن رویــه باعــث کاهــش تمــاس
مســتقیم دســتگاه مناقصهگــزار بــا مناقصهگــران و در نتیجــه ،سالمســازی محیــط اداری میشــود.
اســناد بینالمللــی و توصیهنامههــای ســازمانهای بینالمللــی درگیــر در مبــارزه بــا فســاد در
معامــات دولتــی ،از جملــه توصیهنامــه ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی( )OECDو ضوابــط
بانــک جهانــی بــرای اعطــای منابــع مالــی بــه دولــت ،راهکارهــای پیشــنهادی یــا ضوابــط خــود را بــر
سیاس ـتهای پیشگیــری وضعــی یعنــی کنتــرل مــکان مجرمانــه متکــی کردهانــد .بــرای مثــال ،در
همــه اســناد بینالمللــی در راســتای سالمســازی فضــای معامــات دولتــی ،کارپــردازی الکترونیکــی،
نظــارت و شــفافیت ب ـ ه عنــوان راهکارهــای بنیادیــن ارائــه شــدهاند.
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بــا وجــود اینکــه در ایــران ،قوانیــن متعــددی در زمینــه ارتقــای ســامت اداری و مبــارزه بــا فســاد
تصویــب شــده اســت ،امــا همچنــان برخــی از ایــن قوانیــن اساســی قدیمیانــد و حتــی بــا وضعیــت
کنونــی نظــام سیاســی ایــران همخوانــی ندارنــد .بــرای مثــال ،قانــون منــع مداخلــه کارکنــان دولــت در
معامــات دولتــی (بــهعنــوان راهــکار اساســی) ،در حــال حاضــر بــا ســاختارهای سیاســی کنونــی ایــران
منطبــق نیســت .بنابرایــن ،روزآمدســازی قوانیــن یکــی از ضرورتهــای اعمــال سیاســت پیشگیــری
مؤثــر وضعــی در فســاد در معامــات دولتــی اســت .امــکان زد و بنــد یــا تبانــی بیــن دســتگاه مناقصهگــزار
و مناقصهگــران از دیگــر دالیــل مهــم افزایــش فســاد در معامــات دولتــی اســت .اختیــارات گســترده
دســتگاه مناقصهگــزار در برگــزاری مناقصــه خــارج از تشــریفات برگــزاری معامــات دولتــی در بســیاری
از مــوارد باعــث از بیــن رفتــن شــفافیت در واگــذاری قراردادهــای دولتــی شــده اســت.
همچنیــن نظــام بانکــی در ایــران یکــی از عوامــل دامــن زدن بــه فســاد در معامــات دولتــی اســت؛
زیــرا پرداختهــای معامــات دولتــی عمدت ـاً از طریــق سیســتم بانکــی صــورت میگیــرد کــه بانــک
مرکــزی و شــورای اقتصــاد بـه عنــوان دو نهــاد ناظــر بــر سیســتم بانکــی ،کارآیــی الزم را در سالمســازی
نظــام بانکــی ندارنــد .ضعــف قوانیــن پولشــویی نیــز باعــث شــده اســت اشــخاص مفســد بتواننــد
پولهــای حاصــل از تبانــی و زد و بنــد در معامــات دولتــی را بــه راحتــی وارد سیســتم بانکــی کننــد.
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Situational prevention in context of public procurement
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Abstract:
This study seeks to examine the pathology of preventive strategies in the field of
public procurement in the Iranian legal system. Situational prevention seeks to understand the place, time, and manner of committing a crime. In situation prevention,
we seek to change environments that host criminal behaviors so that these environments are less desirable for criminals. Given that public procurement still have the
highest level of corruption, both in terms of quantity and price, it is important to
examine how they are implemented and the effectiveness of anti-corruption policies
in the area of public procurement. Descriptive-analytical research methods and tools
are library information collection. The results of the research show that the situation
prevention strategy based on the three theories of rational choice, daily activity and
crime pattern, is very helpful due to victim-centeredness and focus on improving the
environment in the fight against corruption in government transactions. In Iran, the
use of situational prevention policy has recently been pursued more seriously by the
legislature. However, an important part of the anti-corruption laws in government
transactions in the field of prevention is a very old situation and needs to be revised.
Some areas of situational prevention, such as transparency and soundness of government transactions in Iran, have major shortcomings.
Key Words: Situational prevention, public procurement, corruption, international
instrument, legal system of public procurement of Iran.
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