
فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری
ســــال چهارم / شمـــــاره دهم / بهار 1401

149

سیاســت های پیش گیــری وضعــی از فســاد در قلمــرو 
ــی ــات دولت معام

حمید برزگری دهج*
محمد رضا الهی منش **

چکیده
قلمــرو  در  وضعــی  پیش گیرانــه  راهکارهــای  آسیب شناســی  درصــدد  تحقیــق  ایــن   
ــکان،  ــم م ــال فه ــه دنب ــی ب ــری وضع ــت. پیش گی ــران اس ــی ای ــام حقوق ــی در نظ ــات دولت معام
ــی  ــر محیط های ــال تغیی ــه دنب ــی ب ــری وضع ــت. در پیش گی ــرم اس ــکاب ج ــی ارت ــان و چگونگ زم
هســتیم کــه میزبــان رفتارهــای مجرمانــه اســت تــا ایــن محیط هــا بــرای مرتکبــان جــرم 
مطلوبیــت کم تــری داشــته باشــند. بــا توجــه بــه این کــه بیش  تریــن حجــم فســاد از نظــر 
کّمیــت و قیمــت در معامــات دولتــی رخ می دهــد، بررســی شــیوه اعمــال و میــزان کارآمــدی 
می-یابــد.  اهمیــت  دولتــی  معامــات  حــوزه  در  فســاد  از  وضعــی  پیش گیــری  سیاســت های 
روش انجــام تحقیــق، توصیفــی ـ تحلیلــی و ابــزار آن نیــز جمــع آوری اطاعــات کتاب خانــه ای 
بــر مبنــای ســه  نتیجــه تحقیــق نشــان می دهــد کــه راهــکار پیش گیــری وضعــی  اســت. 
و  بزه دیده محــوری  دلیــل  بــه  جــرم،  الگــوی  و  روزمــره  فعالیــت  عقانــی،  انتخــاب  نظریــه 
تمرکــز بــر سالم ســازی محیــط در مبــارزه بــا فســاد در معامــات دولتــی بســیار راه گشاســت. 
بــه تازگــی، قانون گــذار در ایــران، اســتفاده از سیاســت پیش گیــری وضعــی را بــا جّدیت بیش  تــری دنبال 
می کنــد. بــا ایــن  حــال، بخــش مهمــی از قوانیــن مرتبــط بــا مبــارزه بــا فســاد در معامــات دولتــی در 
حــوزه پیش گیــری وضعــی بســیار قدیمــی و نیازمنــد بازنگــری اســت. برخــی حوزه هــای پیش گیــری 
ــی دارد. ــتی های اساس ــز کاس ــران نی ــی در ای ــات دولت ــامت معام ــفافیت و س ــه ش ــی از جمل وضع
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مقدمه
ــه  ــی در زمین ــه وضع ــای پیش گیران ــتفاده از راهکاره ــل اس ــدد تحلی ــق درص ــن تحقی ــل ای تحلی
مبــارزه بــا فســاد در قلمــرو معامــات دولتــی اســت. بــه عبــارت دیگــر، بــا توجــه بــه کارآمــدی اعمــال 
ــن  ــال ای ــیوه اعم ــی ش ــه بررس ــق ب ــن تحق ــرم، ای ــش ج ــی در کاه ــری وضع ــت های پیش گی سیاس
سیاســت ها در حــوزه معامــات دولتــی در راســتای کاهــش یــا ریشــه کنی فســاد می پــردازد. اســتفاده 
از راهکارهــای پیش گیــری وضعــی در کاهــش فســاد در حــوزه معامــات دولتــی بســیار راه گشاســت؛ 
ــکاب فســاد در معامــات  ــر آمــاج جــرم تــاش دارد خطــر ارت ــا تمرکــز ب ــرا پیش گیــری وضعــی ب زی
ــا وجــود  ــد. ب ــکاب فســاد کاهــش می یاب ــه ارت ــل ب ــب، تمای ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــش ده ــی را افزای دولت
ــاره شــیوه اعمــال و  اثبــات کارآمــدی و اثرگــذاری ایــن سیاســت ها تاکنــون تحقیقــی همه جانبــه درب
میــزان کارآیــی پیش گیــری وضعــی در حــوزه معامــات دولتــی انجــام نشــده اســت. بــه ایــن ترتیــب، 

ــد.  ــا ایــن موضــوع اهمیــت می یاب انجــام تحقیقــی جامــع ب

همــه ســاله بخــش عمدهــای از بودجــه دولت هــا از طریــق معامــات دولتــی صــرف خریــد و تهیــه 
ــرژی،  ــل، ان ــل و نق ــد حم ــی مانن ــاختهای کان ــن زیرس ــز تأمی ــاز اداره کشــورها و نی ــورد نی ــام م اق
ــدگان  ــن مصرف کنن ــا یکــی از بزرگ تری ــوان گفــت دولت ه ــان میشــود. می ت ــت، بهداشــت و درم امنی
ــن  ــب مناقصــه از بزرگ تری ــی در قال ــات دولت ــر کشــوری هســتند و معام ــداران در اقتصــاد ه و خری
فعالیت هــای اقتصــادی دولــت محســوب میشــود.1 مصداق هــای متعــددی از فســاد در معامــات دولتــی 
وجــود دارد کــه از آن جملــه بــه اختــاس، اعمــال نفــوذ نــاروا در مرحلــه نیازســنجی، رشــوه دهی بــه 
مقام هــای دولتــی در جریــان اعطــای قــرارداد و تقلــب در ارزیابــی معامــات دولتــی، صورت حســاب ها 
یــا تعهــدات قــراردادی صــوری می تــوان اشــاره کــرد. در بســیاری از کشــورهای عضــو ســازمان همکاری 
ــود  ــی می ش ــری ناش ــع در تصمیم گی ــارض مناف ــاد از تع ــده فس ــای عم ــادی،2 خطره ــعه اقتص و توس

کــه ممکــن اســت اختصــاص منابــع را در تمــام مراحــل مختلــف معامــات دولتــی منحــرف ســازد.3

ــرای کاهــش جــرم  ــزاری ب ــه عنــوان اب ــر ویژگــی کیفری دهــی مجــازات ب »جرم شناســی ســنتی ب
متمرکــز اســت، در حالــی کــه در پیش گیــری وضعــی ســعی شــده اســت محیط هایــی را کــه میزبــان 

سیاست های پیشگیری وضعی از 
فســاد در قلمرو معامالت دولتی

ــران و  ــات ای ــزاری مناقص ــون برگ ــامت در قان ــای س ــول ارتق ــی اص ــی، »بررس ــرا بابای ــا و زه ــو، رض 1. طجرل

ــرژی، دوره ســوم، 1396، شــماره 1،  ــه مطالعــات حقــوق ان ــادی )OECD(«، مجل ــعه اقتص ــکاری و توس ــازمان هم س

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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ــر مناســب باشــند.«1  ــرای جــرم، کم ت ــق ب ــن طری ــا از ای ــد ت ــر ده ــی هســتند، تغیی ــای جنای رفتاره
ــی از  ــته های خاص ــرای دس ــا ب ــش فرصت ه ــال کاه ــه  دنب ــی ب ــری وضع ــب، پیش گی ــن ترتی ــه ای ب
ــورداری  ــزان برخ ــش می ــرم و کاه ــکاب ج ــای ارت ــا و پی آمده ــش خطره ــق افزای ــه کاران از طری تب
ــتفاده  ــی، اس ــری وضع ــزار پیش گی ــن اب ــن، مهم تری ــت. بنابرای ــرم اس ــی از ج ــع ناش ــان از مناف مرتکب
ــرم را  ــکاب ج ــل ارت ــی، دلی ــری وضع ــت. پیش گی ــرم اس ــکاب ج ــای ارت ــش فرصت ه ــون کاه از فن
ــاز کــردن پنجــره(  ــا ب ــاز گذاشــتن در ماشــین ی ــرای مثــال، ب وجــود فرصت هــای جــذاب و عملــی )ب
ــری  ــت های پیش گی ــودن سیاس ــز ب ــات موفقیت آمی ــه اثب ــه ب ــا توج ــد. ب ــرم می دان ــکاب ج ــرای ارت ب
وضعــی در کاهــش جــرم، قانون گــذاری در زمینــه معامــات دولتــی، جــز در مــوارد پراکنــده، از ایــن 

ــت.  ــرده اس ــتفاده نک ــز اس ــای موفقیت آمی تجربه ه

پرســش ایــن تحقیــق آن اســت کــه تأثیــر اســتفاده از راهکارهــای پیش گیــری وضعــی در قلمــرو 
ــال  ــه اعم ــت ک ــق آن اس ــن تحقی ــه ای ــت؟ فرضی ــاد چیس ــری از فس ــر پیش گی ــی ب ــات دولت معام
سیاســت های پیش گیــری وضعــی در کاهــش میــزان فســاد در معامــات دولتــی اثرگــذار اســت. بررســی 
ــری  ــت های پیش گی ــال سیاس ــوان اعم ــا عن ــی ب ــون تحقیق ــد تاکن ــان می ده ــق نش ــات تحقی ادبی
وضعــی از فســاد در معامــات دولتــی انجــام نگرفتــه اســت. ایــن مقالــه می کوشــد ابتــدا سیاســت های 
پیش گیــری وضعــی را تعریــف و مبانــی نظــری آن را در قالــب ســه نظریــه انتخــاب عقانــی، فعالیــت 

روزمــره و الگــوی جــرم بررســی کنــد. 

ــناد  ــای اس ــر مبن ــی ب ــات دولت ــاد در معام ــی از فس ــه وضع ــای پیش گیران ــه، راهکاره در ادام
ــازمان  ــناد س ــاص، اس ــور خ ــه  ط ــی و ب ــازمان های بین الملل ــی س ــای برخ ــی و رهنموده بین الملل
همــکاری و توســعه )OECD( در زمینــه مبــارزه بــا فســاد در معامــات دولتــی مطــرح و در هــر مــورد، 

ــود.  ــی می ش ــران بررس ــی در ای ــات دولت ــاد در معام ــی از فس ــری وضع ــیب های پیش گی آس

گفتار نخست: مفهوم و مبانی نظری پیش گیری وضعی  

ــی الزم اســت نخســت،  ــات دولت ــی از فســاد در معام ــری وضع ــه بحــث پیش گی ــش از ورود ب پی
ــن شــود. ــه اختصــار تبیی ــی نظــری آن ب ــری وضعــی و ســپس مبان مفهــوم پیش گی

 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 پیش گیری وضعی از جرم

برخــاف اســتراتژی های ســنتی پیش گیــری از جــرم کــه هــدف آن هــا کاهــش جــرم و خشــونت بــا 
ــر فرصت هایــی متمرکــز اســت  تغییــر تمایــات جنایــی اســت، رویکــرد پیش گیــری وضعــی از جــرم ب
کــه بیش  تــر مســتعد ارتــکاب جــرم اســت. پیش گیــری وضعــی از جــرم بــه دنبــال کاهــش آســیب های 
ناشــی از جــرم از طریــق تغییــر عوامــل وضعــی یــا اثرگذارتــر بــر محیط هایــی اســت کــه جــرم بــه  طــور 
منظــم در آن روی می دهــد. ایــن حــاالت ارتــکاب جــرم، نزدیک تریــن فاصلــه زمانــی را نســبت بــه اعمــال 

مجرمانــه دارد و بنابرایــن، در مقایســه بــا دیگــر عوامــل، اســتعداد دســت کاری بیش  تــری دارد.1

خصوصیات پیش گیری وضعی از جرم عبارتند از:
1. ایــن اقدامــات بــه جرایــم خاصــی مربــوط اســت. بــرای مثــال، در جرایــم غیــر عمــد، پیش گیــری 

ــدارد. وضعــی معنا ن
2. هدف اقدامات وضعی، تحت تأثیر قرار دادن پیرامون جرم است.

ــه  ــات مجرمان ــردن اقدام ــه ک ــا پرهزین ــردن ی ــاز ک ــال خطرس ــه دنب ــی ب ــری وضع 3. در پیش گی
ــاظ. ــرده حف ــر، اســتقرار پلیــس و نصــب ن ــد نصــب دزدگی هســتیم، مانن

ــا  ــن، ب ــود. بنابرای ــای آن می ش ــن پی آمده ــرم و تبیی ــفافیت ج ــث ش ــی باع ــری وضع 4. پیش گی
ــه می شــود.2 ــرای او پرهزین ــوع جــرم ب ــزه کار، وق ــع در ســر راه ب ــت و موان ایجــاد محدودی

ــب،  ــه مرتک ــت ک ــال اس ــل اعم ــی قاب ــته از جرایم ــاره آن دس ــا درب ــی تنه ــری وضع پیش گی
ــا در  ــدارد و تنه ــن را ن ــار و مجانی ــر صغ ــت اعمــال ب ــن، قابلی ــد. بنابرای ــای جــرم را درک کن پی آمده
جرایــم عمــد اعمــال می شــود. بــه طــور کلــی، در مــورد هــر دســته از بــزه کاران کــه قــدرت انتخــاب 
ــزه کاران  ــامل ب ــه، ش ــرد. در نتیج ــال ک ــوان اعم ــی را می ت ــری وضع ــت های پیش گی ــد، سیاس دارن

ــود. ــز می ش ــادت نی ــه ع ــزه کاران ب ــی و ب اتفاق

 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

2. نک: صفاری، علی، »انتقادات وارده بر پیش گیری وضعی«، مجله تحقیقات حقوقی، دوره هشتم، شماره 4، 1391، ص 
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بند دوم ـ مبانی نظری پیش گیری وضعی از فساد  

ــرد  ــی«،1 رویک ــاب منطق ــرد »انتخ ــامل رویک ــی ش ــری وضع ــری پیش گی ــی نظ ــای اصل ــه مبن س
ــوی جــرم«3 اســت.  ــه »الگ ــره«2 و نظری ــت روزم »فعالی

الف( رویکرد انتخاب عقانی 
در نظریــه انتخــاب عقانــی، فرض بـــر این اســت کــه عمل انتخابی بزه کار در حـــوزه فســـاد، ابـــزاری 
بــرای رســـیدن بـــه اهـــداف مشــخص اســت. به همیــن دلیــل، این گــروه، عقانی عمــل می کننــد و برای 
دســت یابی بــه هــدف، خــود را بـــا موقعیت هــا منطبــق می ســازند. در نتیجــه، تغییــر در موقعیت هــای 
پیش جنایــی، آنــان را ناگزیــر می کنــد ایــن واقعیــت را بپذیرنــد کــه منافــع دســت نــزدن بــه بــزه بـــر 
ارتــکاب بــزه فزونــی دارد. بدیــن  ترتیــب، بــه  جــای ســرمایه گذاری در پیش آمادگــی فــردی، بــا مداخلــه 

ــرار داد.4 ــزه کاران بالقــوه را تحت الشــعاع ق ــوان تصمیــم ب در موقعیت هــا می ت

بــر مبنــای رویکــرد نظریــه عقانــی، جــرم، رفتاری هدفمنــد اســت و بــزه کاران بالقــوه تصمیم گیرنده 
منطقــی هســتند. بــزه کاران هنــگام تصمیم گیــری بــه ارتــکاب جــرم، هزینه هــا و مزایــای عمــل معیــن 
ــد،  ــر باش ــی از آن بیش  ت ــع ناش ــرم از مناف ــکاب ج ــت ارت ــر و زحم ــر خط ــد. اگ ــی می کنن را ارزیاب
احتمــال وقــوع جــرم کم تــر اســت. نتیجــه ایــن دیــدگاه آن اســت کــه هــر گاه بــزه کاران بــر اســاس 
برداشــت خــود از مناســب بــودن اقدامــات جنایــی تصمیــم بگیرنــد، می تــوان محیــط را بــه  گونــه ای 
ــن  ــه درک ای ــی ب ــد. چارچــوب انتخــاب عقان ــر یاب ــه تغیی ــت مجرمان ــه مطلوبی ــرد ک دســت کاری ک
ــری  ــم بیش  ت ــه مکان هــای دیگــری، جرای ــد کــه چــرا در برخــی مکان هــا نســبت ب موضــوع می انجام

ــوند.  ــی می ش ــر قربان ــر، بیش  ت ــا دیگ ــه ب ــا  در مقایس ــی آماج ه ــرا برخ ــد و چ روی می ده

ــد؛  ــه مناســب کمــک می کن ــه درک و شناســایی تاکتیک هــای پیش گیران ــه ب ــن نظری ــن ای هم چنی
زیــرا معیــاری بــرای ارزیابــی مشــقت ارتــکاب جــرم و عوایــد ناشــی از آن  اســت. در نتیجه، با بــه کارگیری 
ایــن نظریــه می تــوان احتمــال وقــوع جــرم را کاهــش داد. بســیاری از تکنیک هــای پیش گیــری وضعــی 

از جــرم از توجیه هــای نظریــه انتخــاب عقانــی در ارتــکاب بــا اعمــال مجرمامــه ناشــی می شــود. 

1-Rational Choice

2-Routine Activity . 

3-Crime Pattern Theory .  

ــون ارتقــای  ــه پیش گیــری ازجــرم در قان 4. ابراهیمــی، شــهرام و حامــد صفایــی آتشــگاه، »رویکــرد قانون گــذار ب

ســامت نظــام اداری و مبــارزه بــا فســاد«، پژوهش نامــه حقــوق کیفــری، ســال ششــم، 1394، شــماره 2، ص 13. 
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ب( نظریه فعالیت روزمره
ــت  ــه فعالی ــد، نظری ــنهاد دادن ــون پیش ــن و فلس ــه کوه ــی ک ــری وضع ــرد دوم در پیش گی رویک
ــت ـ  ــه وضعی ــه س ــد ک ــی روی می دهن ــه زمان ــای مجرمان ــدگاه، رویداده ــن دی ــت. از ای ــره اس روزم
مجــرم بــا انگیــزه، آمــاج مناســب و نبــود نگهبــان توا ن منــد ـ بــا هــم گــرد آینــد.1 در توضیــح بیش  تــر 

ــت: ــوان گف ــه می ت ــث مجرمان مثل
1. بــزه کار باانگیــزه، شــخصی اســت کــه در صــورت فراهــم بــودن همــه شــرایط ارتــکاب جــرم از 

ــکاب جــرم تمایــل دارد.  ــه ارت ــه آمــاج مناســب و نبــود نگهبــان توا ن منــد، ب جمل
ــاج  ــای آم ــی معیاره ــد. برخ ــکان باش ــا م ــیا ی ــخاص، اش ــامل اش ــد ش ــب می توان ــاج مناس 2. آم
ــودن و  ــل جداســازی، موجــود ب ــودن، قاب ــی ب ــد، دسترســی، مخف ــت دی مناســب شــامل ارزش، قابلی

ــت. ــودن اس ــش ب لذت بخ
3. نگهبــان توا ن منــد هــم نگهبــان رســمی ماننــد افســر پلیــس و هــم نگهبــان غیــر رســمی ماننــد 
ــته  ــود داش ــرم وج ــه ج ــان در صحن ــت نگهب ــن اس ــن ممک ــود. هم چنی ــامل می ش ــایه ها را ش همس
باشــد، امــا توا ن منــد نباشــد. بــرای مثــال، اگــر دوربیــن مداربســته در مــکان اشــتباهی نصــب شــود یــا 

بــه درســتی کار نکنــد، نمی توانــد نگهبانــی کارآمــد باشــد. 

ــه  ــر ب ــل بیش  ت ــل تمای ــردی و دالی ــل ف ــه عوام ــا ب ــی، تنه ــای جرم شناس ــر دیدگاه ه در بیش  ت
ــت. در  ــده اس ــه ش ــی توج ــای انحراف ــه رفتاره ــی ب ــر برخ ــش کم ت ــراد و گرای ــی اف ــراف در برخ انح
مقابــل، از تأثیــر محیــط در رفتــار یعنــی ویژگی هــای مهــم محیطــی غلفــت می شــود کــه فــرد را بــه 

ــد.2 ــوق می ده ــرم س ــکاب ج ــوی ارت س

نظریــه فعالیــت روزمــره بــه  جــای تمرکــز بــر شــخصیت فــردی مجــرم بــه بررســی زمینــه محیطــی 
ــردی مجــرم  ــر از شــخصیت ف ــی غی ــن، عوامل ــد. بنابرای ــا روی می ده ــم در آن ه ــه جرای ــردازد ک می پ
از جملــه مکانــی کــه عبــور و مــرور در آن صــورت می گیــرد و فعالیت هــای روزمــره کــه افــراد در آن 
مشــارکت دارنــد، از عوامــل اثرگــذار بــر ارتــکاب جــرم اســت. بنابرایــن، »کســی بــدون فراهــم کــردن 
لــوازم و اســباب محیطــی بــزه کاری نمی توانــد مرتکــب جــرم شــود، حتــی اگــر تمایــل ارتــکاب بــزه در 

او وجــود داشــته باشــد. از ایــن  رو، »فرصــت«، شــرط ضــروی عامــل بــروز جرایــم اســت«.3

 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

2. فلسون، مارکوس و رونالد کارک، فرصت بزه کاری: نگرشی کاربردی بر پیش گیری از بزه کاری، ترجمه: م. کانتری و 
س. قزلباش، زنجان: دانش زنجان، 1388، ص 4. 

3. همان. 
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ج ( نظریه الگوی جرم
پاتریشــیا و پــاول برنتیگنهــام،  نظریــه الگــوی جــرم را مطــرح کردنــد کــه بــه  عنــوان هســته اصلــی 
ــه در زمــان و مــکان در  ــردازد کــه مــردم و اشــیا چگون ــه ایــن موضــوع می پ جرم شناســی محیطــی ب

ــد.  چرخــه جــرم قــرار می گیرن

نظریــه الگــوی جــرم بــر پیش گیــری وضعــی اثــر می گــذارد، بــه ایــن شــکل کــه ترتیــب و قاعــده 
ــه فهــم  ــه  طــور خــاص ب ــه را در فضــای محیطــی توضیــح می دهــد. ایــن نظریــه ب رفتارهــای مجرمان
ــه در بیــن مکان هــای  ــن نظری ــد. ای ــان و مــکان کمــک می کن ــژه در زم ــه وی ــکاب جــرم ب ــزان ارت می
ــال،  ــرای مث ــی را شناســایی می کنــد. نخســت، مکان هــای جــرم زا. ب ــوع کل ــژه مســتعد جــرم، دو ن وی
ایســتگاه های اتوبــوس، مکان هایــی هســتند کــه بســیاری از قربانیــان و مجرمــان بالقــوه را بــرای اهــداف 
غیــر کیفــری بــه محــل جــذب می کننــد. از ایــن رو، موجــب تســهیل وقــوع جــرم می شــوند؛ زیــرا ایــن 
تجمعــات فرصــت ارتــکاب جــرم را فراهــم می کننــد. دیگــر محّرک هــای جــرم بــه محل هایــی اشــاره 
دارد کــه بــرای مجرمــان بــه عنــوان مکان هایــی شــناخته شــده اســت کــه جــرم بــه  طــور منظــم در 
آن ارتــکاب می یابــد. مجرمــان بــرای ارتــکاب جــرم بــه ایــن مکان هــا جــذب می شــوند. ایــن نظریــه، 
رویکــردی خردآمیــز اســت؛ زیــرا سیاســت گذاران و متخصصــان پیش گیــری از جــرم بــا اســتفاده از آن 
ــا روش هــای  ــد ت ــه نیــاز دارن ــه مداخــات پیش گیران می تواننــد مکان هایــی را شناســایی کننــد کــه ب

ــا هــر منطقــه را بیابنــد.1 پیش گیرانــه متناســب ب

مفاهیم اصلی این نظریه عبارتند از:
1. گره ها یعنی مکان هایی که بزه کاران در آن، زندگی، کار و فعالیت می کنند؛

2. مســیرها کــه راه هــای بیــن گره هــا هســتند و بــرای جابه جایــی میــان گره هــا از آن هــا اســتفاده 
ــود؛ می ش

ــد،  ــح می کن ــد و تفری ــی کار، خری ــردم، زندگ ــه م ــی ک ــای محدوده های ــه مرزه ــه ب ــا ک 3. لبه ه
ــاره دارد.2 اش

ــت  ــکان اهمی ــرم و م ــن ج ــاط بی ــم از ارتب ــعه فه ــور خــاص در توس ــه   ط ــرم ب ــوی ج ــه الگ نظری
دارد. نظریــه الگــوی مجرمانــه، تعامــل بیــن مجرمــان بــا محیــط اجتماعــی و فیزیکــی خــود را بررســی 

ــذارد.  ــر می گ ــان اث ــرم از ســوی مجرم ــاج ج ــر انتخــاب آم ــه ب ــد ک می کن

 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

2. فلسون و کارک، پیشین، ص 6.
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در  فســاد  وضعــی  پیش گیرانــه  تکنیک هــای  دوم:  گفتــار 
ــی ــات دولت معام

ــردن  ــرف ک ــرم، منح ــاج ج ــه آم ــی ب ــع دسترس ــای من ــی، تکنیک ه ــات دولت ــوزه معام در ح
ــرم،  ــهیل کننده ج ــایل تس ــرل وس ــگران(، کنت ــن کنش ــه بی ــاد فاصل ــرم )ایج ــاج ج ــزه کاران از آم ب
ــری  ــه پیش گی ــای نظری ــر مبن ــویی ب ــا پول ش ــارزه ب ــی و مب ــام بانک ــاح نظ ــا، اص ــال خروجی ه غرب
وضعــی قابــل اعمــال اســت.1 همــه ایــن تکنیک هــا بــر محیــط مجرمانــه اثــر می گــذارد و در نتیجــه، 
ــل  ــت نیــز در ذی موجــب کاهــش جــرم می شــود. تکنیک هــای دیگــری ماننــد اصــل شــفافیت و رقاب

ــد.  ــای می گیرن ــی ج ــات دولت ــاد در معام ــی از فس ــری وضع پیش گی

بند اول ـ روش های پیش گیری وضعی بر مبنای نظریه انتخاب عقانی

ــای  ــردن راهکاره ــه کار ب ــا ب ــد ب ــی بای ــات دولت ــی در معام ــه انتخــاب عقان ــال نظری ــرای اعم ب
ــتا، دو  ــن راس ــوق داد. در ای ــرم س ــکاب ج ــز از ارت ــمت پرهی ــه س ــزه کاران را ب ــی، ب ــبات عقان محاس
راهــکار منــع مداخلــه کارمنــدان دولــت در معامــات دولتــی و محرومیــت اشــخاص فاســد از شــرکت 

ــود. ــنهاد می ش ــی پیش ــات دولت در معام

الف( منع مداخله مقام های دولتی در معامات دولتی 
یکــی از بهتریــن راهکارهــای پیش گیرانــه وضعــی، گرفتــن فرصــت ارتــکاب جــرم از بــزه کار اســت. 
ــرار  ــت ق ــی تحــت مراقب ــکان معین ــا م ــان ی ــوه در زم ــان بالق ــن رویکــرد ســعی می شــود مجرم در ای
ــا انفصــال کارمنــدان  ــا مســتعد وقــوع جــرم خــارج شــوند. انتقــال ی ــا از وضعیــت جــرم زا ی ــد ی گیرن

ــکار مطــرح می شــود.2 ــن راه ــه در چارچــوب ای ــی اســت ک ــه اقدامات ــف از جمل متخل

ــن  ــت. ای ــات اس ــن اقدام ــه ای ــز از جمل ــی نی ــات دولت ــی در معام ــان دولت ــه کارکن ــع مداخل من
ــه ایــن معنــی اســت کــه کارکنــان دولتــی )در معنــای عــام( و بســتگان نزدیــک آن هــا  ممنوعیــت ب
)پــدر و مــادر، همســر و فرزنــدان( از مشــارکت در معامــات دولتــی محــروم هســتند. »در نظــر گرفتــن 

ــوزه  ــاد در ح ــا فس ــارزه ب ــران در مب ــی ای ــی تقنین ــت جنای ــی سیاس ــیب شناس ــی، ایمــان، »آس ــرم قات 1. محت
معامــات دولتــی در پرتــو اســناد بین المللــی و منطقــه ای«، رســاله دکتــری حقــوق جــزا و جرم شناســی، دانشــگاه قــم، 

1397، ص 33.
ــم از  ــوع جرای ــری از وق ــب در پیش گی ــش مذه ــی نق ــادی، »بررس ــی  ده آب ــی حاج ــرین و محمدعل ــی، نس 2. لطف

ــی، ســال پانزدهــم، 1392، شــماره 4، ص 177. ــش انتظام ــرم«، دان ــادی و مج ــراد ع ــدگاه اف دی

سیاست های پیشگیری وضعی از 
فســاد در قلمرو معامالت دولتی
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ــن اســتثنائات،  ــا اعمــال ای ــذار خواســته ب ــه قانون گ ــدان جهــت اســت ک ــع و اســتثنایی ب ــن من چنی
ــی  ــرای پیش گیــری از ســوء اســتفاده های احتمال ــور ب ــراد مزب ــا اف محدودیت هایــی را تحمیــل کنــد ت
وارد فرآینــد معامــات یــا واگذاری هــا نشــوند یــا اطاعاتــی را کــه تحصیــل کرده انــد، محرمانــه نــگاه 

ــرداری نکننــد«.1 ــه نفــع خــود از آن هــا بهره ب ــا ب داشــته و افشــا نکــرده و ی

در اســناد بین المللــی مرتبــط بــا مبــارزه بــا فســاد، ایــن ممنوعیــت بــا عنــوان »ممانعــت از تنــازع 
منافــع«2 ذکــر 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 
ــه   ــر عملکــرد وظایــف و مســئولیت های رســمی وی ب ــد منافــع خصوصــی داشــته باشــد کــه ب می توان

طــور نامناســب تأثیــر بگــذارد«.3

ــق اصــول اساســی  ــد طب ــه می کن ــه دولت هــای عضــو توصی ــدا ب ــاده 7 کنوانســیون مری ــد 4 م بن
ــد و از  ــا می ده ــفافیت را ارتق ــه ش ــد ک ــاب کنن ــی را انتخ ــند نظام های ــود بکوش ــی خ ــن داخل قوانی
ــه عــاوه چندیــن ســازمان بین المللــی دیگــر، اســتانداردهایی  تعــارض منافــع جلوگیــری می کنــد.4 ب
ــای  ــد. مثال ه ــوب کرده ان ــی از آن مص ــای ناش ــش خطره ــع و کاه ــارض مناف ــت تع ــرای مدیری را ب
ــه ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه  ــا، »توصیه نام ــه شــامل شــورای اروپ ــن زمین شــاخص در ای
ــا در زمینــه  ــه اروپ ــرای مدیریــت تعــارض منافــع در بخــش خدمــات عمومــی«5 و »مقــررات اتحادی ب

تنــازع منافــع در معامــات دولتــی«6 اســت.

ــه وزرا و  ــع مداخل ــه من ــع ب ــون راج ــه قان ــه، »الیح ــن زمین ــون در ای ــن قان ــران، مهم تری در ای
نماینــدگان مجلــس و کارمنــدان دولــت در معامــات دولتــی و کشــور مصــوب 1337/10/22« اســت. بــا 
وجــود ممنوعیــت مطلــق ایــن قانــون، اســتنثائاتی هــم دارد. بنابرایــن، جــز در مــوارد مصــّرح قانونــی، 

ــو  ــی در پرت ــات دولت ــاد در معام ــش فس ــی در کاه ــتی های تقنین ــی، »کاس ــح خالق ــدی و ابوالفت ــی، مه 1. فضل

رهنمودهــای OECD«، فصل نامــه پژوهــش حقــوق کیفــری، دوره ششــم، 1397، شــماره 23، ص 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

4. حســینی، ســید حســین و محمدمســعود مازمیــان، »بررســی تطبیقــی پیش گیــری وضعــی از جــرم ارتشــا در 

ــدا«، پژوهش نامــه حقــوق کیفــری، ســال ششــم، 1394، شــماره 1، ص 71. ــران و کنوانســیون مری حقــوق ای

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 1 ایــن قانــون، ایــن ممنوعیت 
شــامل: نخســت وزیــر و وزیــران و معاونــان آن هــا )پســت نخســت وزیــری در اصاحــات قانــون اساســی 
ــهردار ها  ــداران؛ ش ــتانداران و فرمان ــفیران، اس ــس، س ــدگان مجل ــد(؛ نماین ــذف ش ــال 1368 ح در س
ــان  ــدان و صاحب منصب ــهر( و کارمن ــامی ش ــورای اس ــر، ش ــال حاض ــهر )در ح ــن ش ــای انجم و اعض

ــود.  ــهرداری ها می ش ــکری و ش ــوری و لش کش

ــر اســاس  ــه ب ــردی اســت ک ــد، ف ــات کشــوری، کارمن ــت خدم ــون مدیری ــاده 7 قان ــا م ــق ب مطاب
ضوابــط و مقــررات مربــوط بــه  موجــب حکــم یــا قــرارداد مقــام صاحیــت دار در یــک دســتگاه اجرایــی 
بــه  خدمــت پذیرفتــه می شــود. مطابــق مــاده 45 همیــن 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 32( ایــن ممنوعیــت مطلــق اســت و شــامل 
ایــن دســته از کارکنــان دولتــی نیــز می شــود.1 ســرانجام این کــه دایــره ایــن ممنوعیــت بــه بســتگان 
نســبی درجــه اول کارمنــدان دولتــی و بســتگان ســببی شــامل شــوهر یــا همســر نیــز ســرایت می یابــد.

مهم ترین ایرادهای این قانون عبارتند از:
1. ایــن قانــون شــامل برخــی مناصــب جدیــدی نمی شــود کــه بعــد از انقــاب ایجــاد شــده اســت، 

از جملــه ریاســت قــوه قضاییــه، شــورای نگهبــان و مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام.2
ــاده  ــد 5 م ــردد. )بن ــته نمی گ ــد و بازنشس ــته و بازخری ــدان بازنشس ــامل کارمن ــون ش ــن قان 2. ای
ــه لحــاظ قدمــت خدمــت، از آشــنایان  ــور را کــه معمــواًل ب 1( »الزم اســت ایــن قانــون، کارکنــان مزب

ــرد«.3 ــتند، دربرگی ــوردار هس ــی برخ ــتگاه های دولت ــوذ در دس ــرای نف ــری ب بیش  ت
3. همــان  طــور کــه گفتــه شــد، برخــی مناصــب دولتــی کــه در ایــن قانــون ذکــر شــده اســت، در 

حــال حاضــر وجــود ندارنــد. 

ــات  ــع در معام ــازع مناف ــد تن ــون می توان ــن قان ــق ای ــال دقی ــا، اعم صــرف  نظــر از برخــی ایراده
دولتــی را بــه حداکثــر ممکــن کاهــش دهــد. دایــره شــمول ایــن قانــون بســیار گســترده تعریــف شــده 

ــه ســوء اســتفاده را محــدود می کنــد.  ــه ای کــه راه هــر گون ــه  گون اســت، ب

1. اطاق کلمه »کارمند« در بند 3 ماده 1 قانون منع مداخله بر شمول قانون بر دو گونه کارمند رسمی و موقت داللت دارد. 
نظریه شماره 7/6358 مورخ 1383/8/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه. )شهری، غام رضا و همکاران، مجموعه تنقیح شده 
قوانین و مقررات کیفری، به اهتمام: معاونت حقوقی و توسعه قوه قضاییه، تهران: روزنامه رسمی کشور، 1386، ص 1179.

2. این ایراد را با استناد به بند 5 ماده 1 این قانون به این شکل می توان برطرف کرد که در این بند به  طور مطلق، هر 
شخصی را که حقوق یا مقرری، پاداش یا حق الزحمه دریافت می کند، باید مشمول این ممنوعیت قرار داد.

3. خالقی و فضلی، پیشین، ص 186.

سیاست های پیشگیری وضعی از 
فســاد در قلمرو معامالت دولتی
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ب( محروم ســازی شــرکت های فاســد یــا دیگــر اشــخاص مســتعد فســاد از مشــارکت 
ــات دولتی در معام

ــت در فهرســت ســیاه  ــا بی صاحی ــان کاران فاســد ی ــا پیم ــرار دادن اشــخاص ی ــا ق محروم ســازی ی
ــکال  ــی، اش ــای بین الملل ــا و نهاده ــت. دولت ه ــاد اس ــا فس ــارزه ب ــرای مب ــد ب ــای کارآم ــی از ابزاره یک
ــه  ــاف از جمل ــال خ ــی اعم ــب برخ ــه مرتک ــی ک ــا پیمان کاران ــد ت ــعه داده ان ــازی را توس محروم س
رشــوه دهی یــا تقلــب  شــوند یــا عملکــردی قابــل قبــول نداشــته اند یــا اعتبارشــان بــه دلیــل اعمــال بــد 
یــا نقــض نظــام کنتــرل داخلــی خدشــه دار شــده اســت، از شــرکت در معامــات دولتــی محــروم شــوند.1

ــاد  ــه فس ــزاری علی ــوان اب ــه عن ــی ب ــای دولت ــازی از پیمان کاری ه ــا محروم س ــق ی ــدی تعلی کارآم
ــا دولــت یکــی از  بــه اثبــات رســیده اســت. محروم ســازی شــرکت های خصوصــی از فرصــت معاملــه ب
نیرومندتریــن ابزارهــای بازدارنــده علیــه متخلفــان در آینــده اســت و تضمینــی بــرای ایــن امــر اســت 

ــا پیمان کارانــی کــه نظــام کنتــرل داخلــی اثرگــذار ندارنــد، قــرارداد منعقــد نکنــد.2 کــه دولــت ب

بــه محروم ســازی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی فاســد از مشــارکت در معامــات دولتــی در اســناد 
بین المللــی بــه عنــوان راهــکاری پیش گیرانــه توجــه شــده اســت. مــاده 21 قانــون »نمونــه آنســیترال 
بــرای معامــات دولتــی«،3 مصــوب کمیتــه ســازمان ملــل متحــد در زمینــه تجــارت بین الملــل تأکیــد 
ــد معامــات دولتــی محــروم شــود:  ــد از فرآین ــوارد بای ــن م ــا پیمــان کار در ای ــه کار ی دارد کــه مقاطع
ــک از  ــه هــر ی ــر مســتقیم، ب ــا غی ــه  طــور مســتقیم ی ــا پیمــان کاری کــه ب ــف( هــر مقاطعــه کار ی »ال
کارکنــان یــا مســتخدمین دولتــی فعلــی و پیشــین دســتگاه مناقصه گــزار یــا دیگــر مقام هــای دولتــی، 
پیشــنهاد دریافــت رشــوه را بــه هــر شــکل بدهــد یــا بــه دادن رشــوه توافــق کننــد یــا رشــوه بدهــد 
ــر  ــه ب ــور ک ــن منظ ــه ای ــد، ب ــنهاد ده ــری را پیش ــا ارزش دیگ ــات ب ــوع خدم ــر ن ــا ه ــتخدام ی و اس
ــا فرآیندهــای بعــدی معامــات دولتــی اثــر بگــذارد کــه از ســوی دســتگاه  ــا تصمیم گیــری ی اقــدام ی

ــرد«.  ــام می گی ــی انج ــات دولت ــد معام ــا فرآین ــاط ب ــزار در ارتب مناقصه گ

ــای عمومی خارجی در معامات تجاری  ــیری کنوانسیون مقابله با رشوهدهی به مقام ه ــند تفس در »س
ــعه  ــکاری و توس ــازمان هم ــو س ــورهای عض ــورتی کش ــس مش ــوب 1997«،4 کنفران ــی مص بین الملل

 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 24 از پاراگــراف 4 مــاده 3 در بیــان ضمانــت اجــرای رشــوه دهی بــه مقام هــای عمومــی 
ــات  ــارکت در معام ــم از مش ــا دای ــت ی ــازی موق ــل، »محروم س ــاری بین المل ــات تج ــی در معام خارج
ــخاص  ــازی اش ــت. محروم س ــته اس ــرر داش ــاری« را مق ــای تج ــر فعالیت ه ــام دادن دیگ ــا انج ــی ی دولت

ــا دایمــی باشــد.  ــد موقتــی ی ــق ایــن مــاده می توان فاســد از مشــارکت در معامــات دولتــی مطاب

در »کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا فســاد«، بــه  طــور خــاص بــه محروم ســازی 
ــن حــال،  ــا ای ــه از فســاد اشــاره نشــده اســت. ب ــوان راهــکار پیش گیران ــه  عن اشــخاص رشــوه دهنده ب
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــل متحــد ب ــردن کنوانســیون ســازمان مل ــی ک ــرای اجرای ــذاری ب ــای قانون گ »راهنم
ــازی را  ــد محروم س ــبی مانن ــات مناس ــد اقدام ــو بای ــای عض ــه دولت ه ــد ک ــادآوری می کن ــاد«1 ی فس
بــرای تشــویق بــه رعایــت الزامــات کنوانســیون مبــارزه بــا فســاد ســازمان ملــل متحــد بــه کار بندنــد.

ــاهده  ــوان مش ــران می ت ــی ای ــام حقوق ــازی را در نظ ــه محروم س ــن گون ــدد از ای ــی متع جلوه های
کــرد. در مــاده 91 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب 1386 ضمــن ممنوعیــت رشوه ســتانی در 
تبصــره 3 و 4، ضمانــت اجــرای محروم ســازی را در خصــوص اشــخاص رشــوه دهنده مقــرر داشــته اســت. 
هــم دســتگاه اجرایــی و هــم ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور موظفنــد اســامی افــراد حقیقــی 
ــد. ــا آن هــا قــرارداد نبندن ــا ب ــه همــه دســتگاه های اجرایــی اعــام کننــد ت و حقوقــی رشــوه دهنده را ب

ــا فســاد«  ــه ب ــای ســامت نظــام اداری و مقابل ــون ارتق ــاده 5 »قان ــر، م ــم دیگ ــی مه ــرره قانون مق
ــی  ــی و حقوق ــان محروم ســازی   اشــخاص حقیق ــاده در بی ــن م ــف ای ــد ال مصــوب 1390 اســت. در بن
ــاد  ــا انعق ــه ی ــا انجــام معامل ــا ی ــا و مزایده ه ــه از »شــرکت در مناقصه ه ــرر داشــته اســت ک فاســد مق
ــات  ــاب معام ــا نص ــون ب ــن قان ــاده 2 ای ــف، ب و ج م ــای ال ــوع بنده ــتگاه های موض ــا دس ــرارداد ب ق
بــزرگ مذکــور در قانــون برگــزاری مناقصــات مصــوب 1383/1/25« محــروم می شــوند. روش اجرایــی 
کــردن ایــن محروم ســازی  ها در تبصــره 6 مــاده 6 ایــن قانــون بــه ایــن صــورت مقــرر شــده اســت کــه 
دبیرخانــه و بانــک اطاعاتــی مرتبــط بــا فهرســت محروم ســازی در محــل ســازمان بازرســی کل کشــور 
ــار  ــاد در اختی ــب فس ــان کاران مرتک ــه پیم ــوط ب ــات مرب ــب، اطاع ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــکیل می ش تش
دیگــر دســتگاه های اجرایــی قــرار می گیــرد. طبــق اظهــارات مقام هــای ســازمان بازرســی کل کشــور، 
ــی(، آرای  ــی وحقوق ــان )اشــخاص حقیق ــر مشــخصات متهم ــی مشــتمل اســت ب ــک اطاعات ــن بان ای
ــای  ــای هیئت ه ــا و گزارش ه ــازی ها، نظره ــرای محروم س ــت اج ــوع و وضعی ــری، ن ــای کیف دادگاه ه

ــر.1 ــوارد دیگ ــره قضــات و م ــای ســه نف تشــخیص، آرای هیئت ه

1-Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Corruption, UNODC, 2006, p. 338 

2. دهقانی، فریبا، »رویکرد حقوق کیفری ایران به حفظ و ارتقای سامت نظام اداری«، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد 
حقوق جزا و جزم شناسی، دانشگاه قم، 1393، ص 162.
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ــای  ــرکت در مناقصه ه ــازی  از ش ــوارد محروم س ــوب 1383، م ــات مص ــزاری مناقص ــون برگ در قان
ــه تهیــه فهرســت مناقصه گــران در مناقصــه  ــف مــاده 26 ب ــًا در بنــد ال ــح نشــده و صرف دولتــی تصری
محــدود از ســوی مقام هــای دولتــی صاحیــت دار اشــاره شــده اســت، بــدون آن کــه معیــاری در انتخــاب 
ــه  ــوان »آیین نام ــا عن ــاده ب ــن م ــی ای ــه اجرای ــان شــود. در آیین نام ــران بی ــا محروم ســازی مناقصه گ ی
اجرایــی بنــد الــف مــاده 26 قانــون برگــزاری مناقصــات مصــوب 1385« نیــز بــه مــوارد محروم ســازی 

از قرارگیــری در فهرســت مناقصه گــران محــدود اشــاره نشــده اســت. 

ــرکت در  ــد از ش ــان کاران فاس ــازی پیم ــا محروم س ــاط ب ــران در ارتب ــی ای ــام حقوق ــی نظ ارزیاب
معامــات دولتــی در مقایســه بــا اســناد بین المللــی نشــان می دهــد کــه نظــام موجــود در ایــران کارآمــد 
نیســت؛ زیــرا جــز در دو قانــون، بــه ایــن ضمانــت اجــرای مهــم اشــاره صریــح نشــده اســت. شایســته 
ــی  ــرر و ســازوکار اجرای ــح، مق ــه  طــور صری ــن محروم ســازی ب ــزاری مناقصــات، ای ــون برگ ــود در قان ب
ــدت محروم ســازی  ــز شــیوه و م ــان کاران فاســد نی ــه فهرســت پیم ــورد تهی ــن می شــد. در م آن تعیی
چنــدان جامــع نیســت. هــر چنــد در قانــون ارتقــای ســامت اداری و مبــارزه بــا فســاد، تهیــه بانــک 
اطاعاتــی از اشــخاص محــروم در ســازمان بازرســی کل کشــور مقــرر شــده، امــا در قانــون برگــزاری 
ــه  ــن نهــاد، الزامــی پیش بینــی نشــده اســت. ب ــرای اســتعام دســتگاه مناقصه گــزار از ای مناقصــات، ب

ــت.  ــدان روش نیس ــازی  ها چن ــن محروم س ــردن ای ــی ک ــازوکار اجرای ــی، س ــور کل ط

بنــد دوم ـ تکنیک هــای پیش گیرانــه وضعــی بــر مبنــای نظریــه فعالیــت 
ــات دولتی ــره در معام روزم

ــکیل دهنده  ــی تش ــر اساس ــر عناص ــری ب ــک روش پیش گی ــوان ی ــه  عن ــره ب ــت روزم ــه فعالی نظری
جــرم متمرکــز اســت کــه عبارتنــد از: آمــاج مجرمانــه مناســب، نبــود نگهبــان توا ن منــد بــرای مداخلــه 
و وجــود انگیــزه در مجــرم. در معامــات دولتــی نیــز می تــوان بــا حــذف یکــی از عناصــر مثلــث جــرم 

یــا حــذف همــه، فســاد در معامــات دولتــی را کاهــش داد. 

الف( استفاده از سیستم معامات الکترونیکی
ــت  ــه فعالی ــال نظری ــتای اعم ــی و در راس ــات دولت ــد معام ــی را در فرآین ــتم های الکترونیک سیس
روزمــره می تــوان بــا حــذف یکــی از ســه ضلــع جــرم یعنــی »فقــدان نگهبــان توا ن منــد« و هم چنیــن 
ــان  ــام نگهب ــد در مق ــی می توانن ــتم های الکترونیک ــرد. سیس ــه  کار ب ــب« ب ــه مناس ــاج مجرمان »آم
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توا ن منــد عمــل کننــد؛ زیــرا همــه فرآیندهــای معامــات دولتــی بــه  طــور الکترونیکــی ضبــط و ثبــت 
می شــود و در نتیجــه، کشــف فســاد را امکان پذیــر می ســازد. هم چنیــن سیســتم های معامــات 
ــش  ــه کاه ــدف مجرمان ــک ه ــوان ی ــه عن ــی ب ــات دولت ــت معام ــود جذابی ــث می ش ــی باع الکترونیک
ــرا فرصــت تمــاس مســتقیم بیــن مناقصه گــران و دســتگاه مناقصه گــزار را کاهــش می دهــد.  ــد؛ زی یاب

ابزارهــای کارپــردازی الکترونیکــی شــامل انتشــار الکترونیکــی فرصت هــای انعقــاد قــرارداد، توزیــع 
ــای  ــه  صــورت الکترونیکــی اســت. اســتفاده از ابزاره ــه پیشــنهاد ب الکترونیکــی اســناد مناقصــه و ارائ
کارپــردازی الکترونیکــی )ماننــد ارتبــاط الکترونیکــی، ارســال الکترونیکــی و مناقصــه الکترونیکی( ســبب 
می شــود ارتباطــات مســتقیم بیــن مناقصه گــران و کارکنــان دســتگاه مناقصه گــزار کاهــش یابــد. ایــن 

ارتباطــات حضــوری، یکــی از عوامــل اصلــی رفتارهــای فســادآمیز در معامــات دولتــی اســت.1

ــا فســاد در معامــات دولتــی نیــز اســتفاده از سیســتم کارپــردازی  در اســناد بین الملــل مرتبــط ب
ــورای  ــه ش ــت. در »توصیه نام ــده اس ــه ش ــاد ارائ ــه از فس ــکار پیش گیران ــوان راه ــه  عن ــی ب الکترونیک
ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی بــرای معامــات دولتــی«، اســتفاده از فن آوری هــای دیجیتالــی 
ــی  ــات دولت ــد معام ــی، در کل فرآین ــردازی الکترونیک ــب کارپ ــای مناس ــت از نوآوری ه ــرای حمای ب
تشــویق شــده اســت.2 هم چنیــن در اتحادیــه اروپــا، کارپــردازی الکترونیکــی در بخــش عمومــی بــرای 
نخســتین بــار بــه  موجــب »دســتورالعمل EC/17/2004« و »Ec/18/2004« در 31 مــارس 2004 ارائــه 

ــری شــد. ــال 2014 بازنگ ــتورالعمل ها در س ــن دس و ای

ــا فســاد در قطع نامــه شــماره  کشــورهای عضــو کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد بــرای مبــارزه ب
3/2  3 کــه بــرای اقدامــات پیش گیرانــه تصویــب کردنــد، از دولت هــای عضــو می خواهنــد بــه 
ــتفاده از  ــد. اس ــه کنن ــی« توج ــات دولت ــت معام ــرای مدیری ــه ای ب ــتم های رایان ــتفاده از سیس »اس
کارپردازی هــای الکترونیکــی در معامــات دولتــی یکــی از راهکارهــای اجــرای نظــام معامــات دولتــی 
ــت و تصمیم ســازی عینــی اســت کــه در مــاده 9  ــر مبنــای اصــول بنیادیــن شــفافیت، رقاب کارآمــد ب

ــا فســاد مقــرر شــده اســت.  ــرای مبــارزه ب کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد ب

در نظــام حقوقــی ایــران، مــاده 37 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب 1386/7/8 بــه  عنــوان 
یــک قاعــده کلــی اطاع رســانی، ارائــه فــرم و خدمــات بــه  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 دســتگاه های اجرایــی را مقــرر داشــته اســت. ایــن الــزام شــامل معامــات دولتــی 
ــور  ــرای مکانیزه ســازی ام ــای ســامت اداری، تکلیفــی مشــابه ب ــون ارتق ــاده 20 قان ــز می شــود. در م نی
مالــی و مکاتبــات اداری مقــرر شــده اســت. در قانــون برگــزاری مناقصــات 1383 بــه برگــزاری مناقصــات 
ــا معامــات دولتــی  ــه شــکل الکترونیکــی اشــاره نشــده اســت. هم چنیــن در دیگــر قوانیــن مرتبــط ب ب
از جملــه قانــون محاســبات عمومــی 1366، آیین نامــه معامــات دولتــی 1349، آیین نامــه مالــی 
شــهرداری 1346 و آیین نامــه مالــی شــهرداری تهــران مصــوب 1355، انجــام معامــات دولتــی بــه شــکل 
الکترونیکــی مقــرر نشــده اســت. در آیین نامــه ســامانه تــدارکات دولتــی 1390/8/21، برگــزاری معامــات 
ــه شــکل الکترونیکــی پیش بینــی شــده اســت. در مــاده 1 ایــن آیین نامــه مقــرر شــده اســت  دولتــی ب
کــه همــه مراحــل برگــزاری مناقصــه و مزایــده بایــد بــه شــکل الکترونیکــی برگــزار گــردد. در مــاده 6 
ایــن آیین نامــه تنهــا معامــات استثناشــده از شــمول کارپــردازی الکترونیکــی، معامــات محرمانــه اســت. 

ب( ارتقای شفافیت در معامات دولتی 
ــاس،  ــی، اخت ــات دولت ــی در معام ــب و تبان ــای تقّل ــه راهکاره ــردد ک ــب می گ ــفافیت موج »ش
ارتشــا، رانت جویــی، هــدر رفتــن منابــع مالــی دولتــی و نظایــر آن تــا حــّد زیــادی مســدود گــردد.«1 
ــرا  ــرد؛ زی ــی ک ــره تلق ــت روزم ــه فعالی ــای نظری ــر مبن ــه ب ــکاری پیش گیران ــوان راه ــفافیت را می ت ش

ــد.  ــل می کن ــاد عم ــر فس ــد در براب ــی توا ن من ــوان نگهبان ــه عن ــفافیت ب ش

شفافیت شامل این موردها می شود: 
»الف( اعان عمومی برگزاری معامات دولتی و افشای قواعد که رعایت آن الزم است؛ 

ــای  ــن و رویه ه ــق قوانی ــی و آشــکار، طب ــه  صــورت علن ــی ب ــات دولت ــان معام ــزاری جری ب( برگ
ــد؛  ــدود می کن ــئوالن را مح ــار مس ــه اختی ــده ک تعیین ش

ج( پیش بینی سیستم برای نظارت و اجرایی کردن قواعد قابل اعمال«.2
ــرار  ــوم ق ــد در دســترس عم ــی بای ــات دولت ــه معام ــوط ب ــات مرب ــق شــفافیت، اطاع ــرای تحق ب

ــه اســت.  ــات آن محرمان ــه اطاع ــواردی ک ــرد، جــز در م گی

یکــی دیگــر از راهکارهــای ارتقــای شــفافیت، رقابتــی کــردن معامــات دولتــی اســت. بــر مبنــای 
اصــل رقابــت، برگــزاری معامــات دولتــی بایــد بــه  شــکل عمومــی و ایجــاد رقابــت بیــن مناقصه گــران 
باشــد تــا شــفافیت و ســامت معامــات دولتــی ارتقــا یابــد. بــرای مثــال، »توصیه نامــه شــورای ســازمان 

1. ابوییه، فخرالدین، جواد کاشنی و امیرهوشنگ فتحی، »اصل شفافیت در معامات دولتی«، مطالعات فقه و حقوق اسامی، 

سال یازدهم، 1398، شماره 20، ص 39.

2-UNODC, op.cit, p. 8.
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ــکان  ــه ام ــرده اســت ک ــا را تشــویق ک ــی«،1 دولت ه ــات دولت ــعه در خصــوص معام ــکاری و توس هم
ــه  ــوه در هم ــدگان بالق ــرای رقابت کنن ــی را ب ــات دولت ــور در معام ــای حض ــه فرصت ه ــی ب دسترس

ــزرگ، متوســط و کوچــک( تســهیل کنــد. اشــکال )خــواه شــرکت های ب

در مــاده 9 کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا فســاد بــه  طــور صریــح بــه ارتقــای 
ــاده،  ــن م ــد 2 ای ــق بن ــت. مطاب ــده اس ــاره ش ــکار اش ــوان راه ــه عن ــی ب ــات دولت ــفافیت در معام ش

ــن موردهاســت:  ــی شــامل ای ــت در راســتای شــفافیت در معامــات دولت ــات دول الزام
الف( تشریفات تصویب بودجه داخلی؛ 

ب( گزارش به موقع درآمدها و هزینه ها؛ 
پ( نظام حساب داری و ممیزی استاندارد و نظارت مربوط؛ 
ت( نظام هاى مؤثر و کارآیی مدیریت خطر و کنترل داخلی؛

ث( اقدامات اصاحی در هنگامی که این الزامات رعایت نگردد. 

ــز از  ــی نی ــات دولت ــاب داری معام ــی و حس ــی حساب رس ــاده، یک پارچگ ــن م ــد 3 ای ــق بن مطاب
ابزارهــای شــفافیت در معامــات دولتــی اســت. در اســناد ســازمان همــکاری و توســعه بــه ویــژه ســند 
ــامت  ــن س ــای تضمی ــی از راهکاره ــوان یک ــه  عن ــفافیت ب ــای ش ــی«، ارتق ــات دولت ــامت معام »س
ــطح  ــن س ــرای تعیی ــبی ب ــای مناس ــند، رهنموده ــن س ــت.2 در ای ــده اس ــان ش ــی بی ــات دولت معام
ــامت  ــن س ــی تضمی ــت و چگونگ ــل رقاب ــتثنائات اص ــا و اس ــف مناقصه ه ــل مختل ــفافیت در مراح ش
معامــات دولتــی ارائــه شــده اســت. در قانــون نمونــه آنســیترال بــرای معامــات دولتــی نیــز برگــزاری 

ــه شــکل شــفاف مقــرر شــده اســت.  معامــات دولتــی ب

بــا بررســی نظــام حاکــم بــر معامــات و خریدهــای دولتــی در ایــران )قانــون محاســبات عمومــی 
ــاده و تبصــره در  ــد م ــب چن ــواره در قال ــی هم ــات دولت ــه انجــام معام 1366( مشــخص می شــود ک
متــن قوانیــن محاســبات عمومــی ذکــر می گردیــد. وجــود آیین نامــه معاماتــی متعــدد، نبــود تعریــف 
ــژه تعریــف مناقصــه و  ــه وی ــه معامــات دولتــی ب ــوط ب ــی از عبارت هــا و اصطاحــات مرب دقیــق قانون
ــود  ــا، نب ــود شــفافیت در انجــام مناقصه ه ــم، نب ــون و مبه در نتیجــه، برداشــت ها و تفســیرهای گوناگ
بانــک اطاعاتــی منســجم در مــورد ســوابق و اطاعــات مناقصه هــای برگزارشــده همگــی باعــث شــده 

اســت شــفافیت در معامــات دولتــی کاهــش یابــد.3

1-The OECD Recommendation of the Council on Public Procurement.

2-OECD, A-Z, op.cit, pp. 29_44 . 

3. ابوییه، کاشنی و فتحی، پیشین، ص 40.
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قانــون برگــزاری مناقصــات 1383 تــاش کــرد رویــه ای عمومــی و شــفاف دربــاره معامــات همــه 
ــیار  ــمول آن بس ــره ش ــون، دای ــن قان ــاده 1 ای ــد ب از م ــرد. در بن ــر بگی ــی در نظ ــتگاه های دولت دس
ــواردی از  ــرد. م ــی را دربرمی گی ــتگاه های حاکمیت ــه دس ــًا هم ــت و تقریب ــده اس ــف ش ــترده تعری گس
ــن موردهــا  ــه ای ــه ب ــون برگــزاری مناقصــات 1383 وجــود دارد کــه از آن جمل نبــود شــفافیت در قان

ــرد:  ــاره ک ــوان اش می ت
1. برای ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها در ماده 19 این قانون، معیاری تعیین نشده است؛ 

2. در بنــد الــف مــاده 19 ایــن قانــون بــه معیــار »مناســب ترین قیمــت« اشــاره شــده، امــا مبنــا و 
نحــوه تعییــن آن مشــخص نشــده اســت؛ 

3. مطابق بند ج ماده 12 این قانون، مناقصه گران داخلی بر مناقصه گران خارجی اولویت دارند؛ 
4. در مناقصه محدود و مناقصه  عمومی، با شرایط فعلی هم چنان امکان تبانی وجود دارد.  

ج( نظارت بر فرآیند معامات دولتی
بــر مبنــای نظریــه فعالیــت روزمــره، نظــارت بــر معامــات دولتــی بــه  عنــوان نگهبانــی توا ن منــد 
در برابــر فســاد در معامــات دولتــی عمــل می کنــد. نظــارت هــم شــامل وجــود دســتگاه های نظارتــی 

و هــم شــامل رســیدگی بــه شــکایت مناقصه گــران اســت. 

ــک  ــر ی ــه ه ــود ک ــامل می ش ــات را ش ــترده از اقدام ــی گس ــی، طیف ــات دولت ــر معام ــارت ب نظ
ــود  ــم رهنم ــند مه ــد. در س ــته باش ــی داش ــات دولت ــاد در معام ــه از فس ــد نقشــی پیش گیران می توان
ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی بــا عنــوان »ســامت معامــات دولتــی A-Z«، اقدامــات نظارتــی 

ــا می شــود:  ــن مورده ــف شــده اســت کــه شــامل ای در طیفــی گســترده ای تعری
»الف( کنترل داخلی: ابزارهای مدیریتی برای بهبود؛ 

ب( حساب رسی خارجی: بررسی مستقل؛ 
ج( امــکان اعتــراض بــه تصمیم هــای مربــوط بــه معامــات دولتــی: ســازوکار شــکایت و جبــران و 

تضمیــن نظــارت عمومــی«.1

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 مناقصه گــزار )مــاده 66(؛ درخواســت رســیدگی از 

ســوی یــک نهــاد مســتقل )مــاده 67(. 

1-OECD, A-Z, op.cit, pp. 89-114.
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ــر  ــارت ب ــث نظ ــاده 9، بح ــز در م ــاد نی ــا فس ــارزه ب ــرای مب ــد ب ــل متح ــازمان مل ــیون س کنوانس
معامــات دولتــی را بــه  عنــوان راهــکاری پیش گیرانــه مطــرح کــرده اســت. مطابــق بنــد 1 پاراگــراف 
ــی از وجــود  ــرای اطمینان یاب ــی شــامل نظــام اســتیناف ب ــر بررســی داخل ــن ســند، نظــام مؤث ت از ای
ــی در صــورت رعایــت نشــدن تشــریفات و قواعــد معامــات دولتــی ضــرورت دارد.   راه چاره هــای قانون

بــه  طــور خاصــه، راهکارهــای نظارتــی بــه  موجــب ایــن اســناد شــامل ایــن موردهاســت: نظــارت 
داخلــی )از ســوی دســتگاه مناقصه گــزار(، نظــارت خــارج از دســتگاه مناقصه گــزار، شــکایت از 
ــک مرجــع مســتقل.  ــا طــرح شــکایت در ی ــه خــود دســتگاه ی ــزار ب ــری دســتگاه مناقصه گ تصمیم گی

شیوه های نظارت بر معامات دولتی در ایران نیز شامل این موردها می شود:

ــق ســازمان بازرســی کل کشــور  ــزار: نظــارت از طری ــف( نظــارت از خــارج از دســتگاه مناقصه گ ال
ــدی(؛  ــات بع ــوب 1360 و اصاح ــور مص ــی کل کش ــازمان بازرس ــون س ــاده 2 قان ــف و ج م ــد ال )بن
نظــارت از طریــق دیــوان محاســبات کل کشــور )مــاده 1 و مــاده 2 قانــون دیــوان محاســات کل کشــور 
ــق انتصــاب ذی حســاب در  ــی از طری ــق وزارت امــور اقتصــاد و دارای مصــوب 1361( و نظــارت از طری
ــی  ــبات عموم ــون محاس ــاده 31 قان ــی )م ــارت مال ــان؛ نظ ــی و حساب رس ــی محل ــتگاه های اجرای دس

 .)1366
ب( کنترل هــای داخلــی: شــکایت بــه باالتریــن مقــام دســتگاه مناقصه گــزار و الــزام بــه رســیدگی 

ظــرف مــدت 15 روز )بنــد الــف و ب قانــون برگــزاری مناقصــات 1383(.
ج( شــکایت در یــک مرجــع مســتقل: یکــی از اقدامــات مثبــت قانــون برگــزاری مناقصــات 1383، 
پیش بینــی نهــادی بــه عنــوان هیئــت رســیدگی بــه شــکایات اســت. مطابــق بنــد ج مــاده 25 قانــون 
ــتگاه  ــام دس ــن مق ــه باالتری ــکایت ب ــه ش ــن نتیج ــورت نپذیرفت ــاکی در ص ــات، ش ــزاری مناقص برگ

ــد. ــه کن ــون مراجع ــن قان ــوع ای ــکایاِت موض ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه هیئ ــد ب ــزار می توان مناقصه گ

بند سوم ـ تکنیک های پیش گیری وضعی بر مبنای نظریه الگوی جرم

ــرای توضیــح چرایــی ارتــکاب  نظریــه الگــوی جــرم همــان  طــور کــه اســتدالل شــده، شــیوه ای ب
ــوزه  ــه ح ــد ک ــکاب می یاب ــی ارت ــرم زمان ــه، ج ــن نظری ــدگاه ای ــت. از دی ــی مکان هاس ــرم در برخ ج
فعالیــت قربانــی و یــا آمــاج جــرم بــا حــوزه فعالیــت مجرمــان تقــارن داشــته باشــد. در معامــات دولتــی 

ــرای انحــراف مجرمــان از آمــاج جــرم اســتفاده کــرد.  ــه الگــوی جــرم ب ــوان از نظری نیــز می ت

سیاست های پیشگیری وضعی از 
فســاد در قلمرو معامالت دولتی
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الف( جابه جایی دوره ای مقام های مسئول برگزاری معامات دولتی
ــی  ــرم، جابه جای ــوی ج ــه الگ ــای نظری ــر مبن ــی ب ــه وضع ــم پیش گیران ــای مه ــی از راهکاره یک
دوره ای کارمنــدان مســئول برگــزاری معامــات دولتــی اســت. »اســتقرار طوالنی مــدت یــک کارمنــد 
ــتریان  ــاد ـ مش ــه فس ــش ب ــورت گرای ــا در ص ــد ـ ت ــری می ده ــت بیش  ت ــه او فرص ــمت ب ــک س در ی
ــی شــود.«1 جابه جایــی کارکنــان  ــه و تبان ــا آن هــا وارد معامل ــی شناســایی کــرده و ب ــه خوب خــود را ب
مســئول برگــزاری معامــات دولتــی در انحــراف مجرمــان از آمــاج جــرم در معامــات دولتــی نقــش 
مهمــی دارد؛ زیــرا ایــن امــر، فرصت هــای آشــنایی بیــن کارکنــان دســتگاه مناقصه گــزار و در نتیجــه، 

ــرد.  ــن می ب ــالم را از بی ــات ناس ــاد ارتباط ایج

ــامل  ــم ش ــت و ه ــی خدم ــکان جغرافیای ــی م ــامل جابه جای ــم ش ــی ه ــان دولت ــی کارکن جابه جای
جابه جایــی پســت ســازمانی کارمنــد اســت. جابه جایــی محــل خدمــت کارمنــدان در مقایســه بــا جابه جایــی 
کارمنــدان در پســت ســازمان، عملی تــر و آســان تر اســت؛ زیــرا ایــن شــکل از جابه جایــی، معایــب تغییــر 
پســت ســازمانی کارمنــد را نــدارد کــه ممکــن اســت بــا تخصص و حقــوق مکتســبه کارمنــد در تضاد باشــد. 

ــی ضــرورت دارد. ــران دســتگاه های اجرای ــر در ســطح مدی ــی پســت ســازمانی بیش  ت جابه جای

بــا توجــه بــه مفــاد تبصــره 4 مــاده 45 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، تغییــر محــل جغرافیایــی 
خدمــت کارمنــدان رســمی در واحدهــای تشــکیاتی دســتگاه های اجرایــی در ســطح کشــور، بــا توجــه 
بــه مصالــح اداری و نیــاز دســتگاه یادشــده، از اختیــارات آن دســتگاه اســت. هم چنیــن بــر اســاس تبصــره 
4 مــاده 45 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، تعییــن محــل خدمــت و شــغل مــورد تصــدی کارمنــدان 
ــی  ــده دســتگاه اجرای ــه  عه ــدان رســمی ب ــورد کارمن ــه مشــخص می  شــود و در م ــی در پیمان نام پیمان
ــی وســیع  ــت از اختیارات ــی خدم ــر محــل جغرافیای ــی در تغیی ــن، دســتگاه اجرای ــوط اســت. بنابرای مرب
برخــوردار اســت. انتقــال محــل جغرافیایــی خدمــت کارمنــدان دولتــی بــه موجــب تبصــره 2 مــاده 21 و 

مــاده 121 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در قالــب مأموریــت اداری نیــز امکان پذیــر اســت.2

ب( اصاح نظام بانک داری
ــه مبتنــی  ــد در دســته بندی راهکارهــای پیش گیران ــک داری از آن جهــت می توان اصــاح نظــام بان
بــر الگــوی جــرم قــرار گیــرد کــه بانــک داری ســالم در انحــراف مجرمــان از آمــاج جــرم نقــش مهمــی 

دارد؛ زیــرا تأمیــن مالــی معامــات دولتــی از طریــق نظــام بانکــی انجــام می گیــرد. 

1. دادخواهی، لیا، فساد اداری و سیاست جنایی مقابله با آن، تهران: میزان، 1390، ج 1، ص 254.

2. نک: آیین نامه اجرایی نحوه انتقال و مأموریت کارمندان دستگاه های اجرایی، مصوب 1382.
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در اســناد بین المللــی مرتبــط بــا مبــارزه بــا فســاد در معامــات دولتــی بــه اصــاح نظــام بانــک داری 
اشــاره نشــده اســت، امــا در کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد بــرای مبــارزه بــا فســاد، الزامــات مالــی 
ــی اســت.  ــا در حــوزه معامــات دولت ــه مســتلزم اصــاح عملکــرد بانک ه ــرر شــده اســت ک ــی مق کل
بــرای مثــال، بنــد 2 از پاراگــراف الــف مــاده 9 ایــن ســند بــر شــفافیت و مســئولیت پذیرى در مدیریــت 

منابــع مالــی دولتــی تأکیــد می کنــد.

ــر چهــار اصــل  ــی«1 ب ــه شــفافیت مال ــول در زمین ــی پ »کــد عملکــرد مناســب صنــدوق بین الملل
ــن  ــزی، تضمی ــد شــفاف بودجه ری ــا و مســئولیت ها، فرآین ــی اســت: شــفافیت در نقش ه اساســی مبتن
ســامت و دسترســی عمــوم بــه اطاعــات. صنــدوق بین المللــی پــول، هــر ســال در گــزارش خــود در 
زمینــه رعایــت اســتانداردها و کدهــا، کشــورها را بــر مبنــای ایــن کــد و ســنجش چهــار اصــل اساســی 
پیش گفتــه ارزیابــی می کنــد. بانــک جهانــی در همــکاری بــا صنــدوق بین المللــی پــول، »اســتانداردها 
ــی  ــتانداردهای بین الملل ــا اس ــور را ب ــک کش ــی«2 ی ــی عموم ــاب داری و حساب رس ــیوه های حس و ش

ــت.4 ــرده اس ــری ک ــی«3 اندازه گی ــی حساب رس ــتانداردهای بین الملل ــی و »اس ــگری مال گزارش

مطابــق بنــد الــف مــاده 10 قانــون پولــی و بانکــی کشــور مصــوب 1351، بانــک مرکــزی ایــران، 
ــی و اعتبــاری اســت. بنابرایــن، یکــی از وظایــف مهــم بانــک  مســئول تنظیــم و اجــرای سیاســت پول
ــی  ــی و بانک ــن پول ــت قوانی ــرای رعای ــاری ب ــی و اعتب ــات مال ــا و مؤسس ــر بانک ه ــارت ب ــزی، نظ مرک
کشــور اســت. حــوزه صاحیــت بانــک مرکــزی در حــوزه قوانیــن پولــی و بانکــی کشــور مطابــق قانــون 
پولــی و بانکــی کشــور مصــوب 1339 در بســیاری از مــوارد بــه نظــارت و تأییــد شــورای پــول و اعتبــار 
مشــروط اســت. مطابــق بنــد ب مــاده 2 ایــن قانــون، شــورای پــول و اعتبــار، وظیفــه »هدایــت فعالیــت 
ــد  ــر عهــده دارد. » در اجــرای ایــن وظیفــه، شــورا می توان بانک هــا و نظــارت در امــور بانــک داری« را ب
ــه  تصویــب مجلســین  ــه اطــاع از ســایر بانک هــا اعــم از بانک هایــی کــه اســاس نامه آن هــا ب هــر گون
رســیده اســت و یــا طبــق قانــون  بانــک داری تأســیس شــده باشــند، خواســته و یــا دســتوراتی بــرای 
اجــرا بدهــد و عمــوم بانک هــا موظــف و مکلــف بــه اجــرای آن خواهنــد بــود«. وظایــف نظارتــی بانــک 
ــول و  ــورای پ ــا ش ــد، ام ــانی دارن ــر هم پوش ــا یکدیگ ــا ب ــر بانک ه ــار ب ــول و اعتب ــورای پ ــزی و ش مرک
اعتبــار، عالی تریــن نهــاد سیاســت گذاری بانــک مرکــزی اســت. در حــال حاضــر، فعالیت هــای بانکــی 

ــا مصــوب 1362« انجــام می گیــرد.  در کشــور بــر مبنــای »قانــون عملیــات بانکــی بــدون رب

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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ــق  ــی از طری ــات دولت ــام معام ــه انج ــوط ب ــای مرب ــه و هزینه ه ــی از بودج ــل توجه ــم قاب حج
سیســتم های پولــی و بانکــی کشــور بــه جریــان می افتــد. توجــه بــه عملکــرد نظــام بانکــی و نظــارت 
ــا  ــاح حســاب ب ــری از افتت ــت مشــتری و جلوگی ــن هوی ــد تعیی ــازوکارهایی مانن ــال س ــا اعم ــر آن ب ب
هویــت جعلــی، حفــظ و نگــه داری مــدارک و اســناد مالــی مربــوط بــه معامــات، نظــارت بــر مبــادالت 
مالــی و گــزارش مــوارد و مبــادالت مشــکوک بــه فســاد و پول شــویی، در مبــارزه بــا فســاد در معامــات 

ــد.1 ــا می کن ــل ایف ــی بی بدی ــی نقش دولت

پــس نتیجــه می گیریــم  کــه ســامت معامــات دولتــی بــا ســامت نظــام بانکــی ارتباطــی متقابــل 
ــا  ــال، ب ــرای مث ــه بســیار قدیمــی و مبهــم اســت. ب ــن زمین ــران در ای ــن ای ــان، قوانی ــن می دارد. در ای
وجــود تصریــح بــر نظــارت بانــک مرکــزی و شــورای پــول و اعتبــار بــر عملیــات بانکــی، نــوع نظــارت 

و محــدوده آن مشــخص نیســت. 

ب( مبارزه با پول شویی 
مبــارزه بــا پول شــویی را از آن جهــت می تــوان بــه  عنــوان راهــکار پیش گیرانــه مبتنــی بــر نظریــه 
ــای  ــا شفاف ســازی و ممانعــت از ورود پول ه ــا پول شــویی ب ــارزه ب ــه مب ــرد ک ــه ک الگــوی جــرم توجی

غیــر قانونــی بــه سیســتم بانکــی موجــب انحــراف مجرمــان از آمــاج جــرم می شــود. 

فســاد در معامــات کان دولتــی بــدون توســل بــه پول شــویی بســیار دشــوار اســت و در صــورت 
ــه راحتــی  ــا پول شــویی، مفســدان اقتصــادی ب ــه ب ناکارآمــدی نظــام بانکــی، قضایــی و اداری در مقابل
خواهنــد توانســت پول هــای کثیــف حاصــل از فســاد در معامــات را تطهیــر کننــد و دوبــاره آن را بــه 
چرخه هــای اقتصــادی مــورد نظرشــان بازگرداننــد.2 اصطــاح »پول شــویی« بــرای اولیــن بــار در ســال 
1973 در جریــان رســوایی واترگیــت بــه کار رفــت. بنابرایــن، هیــچ تعریــف حقوقــی اولیــه نــدارد، بلکــه 
عبارتــی عامیانــه اســت کــه رونــد تبدیــل دارایی هــای غیــر قانونــی بــه دارایی هــای قانونــی را توصیــف 
ــویی  ــرم پول ش ــز ج ــدی نی ــاح بع ــوب 1386 و اص ــویی مص ــا پول ش ــارزه ب ــون مب ــد.3 در قان می کن

تعریــف نشــده و تنهــا بــه مصداق هــای ایــن جــرم در مــاده 2 اشــاره شــده اســت. 

1.  شمس ناتری، محمدابراهیم و توران توسلی زاده، »پیش گیری وضعی از جرایم اقتصادی«، فصل نامه حقوق، مجله دانشکده 

حقوق و علوم سیاسی، دوره چهل و یکم، 1390، شماره 4، ص 202. 

2. حشــمتی موالیی، حســین، »آسیب شناســی 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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ــروه  ــال 1989، »گ ــس در س ــروه 7 در پاری ــیه گ ــویی، در اجاس ــی از پول ش ــه نگران ــش ب در واکن
ــا هــدف توســعه واکنــش بین المللــی هماهنــگ نســبت بــه پول شــویی تشــکیل  ویــژه اقــدام مالــی«1 ب
شــد. یکــی از اولیــن وظایــف FATF، تدویــن 40 مــورد توصیــه  بــود کــه اقدامــات دولت هــای ملــی را 
ــا  ــن اســناد مرتبــط ب ــان می کــرد. از مهم تری ــا پول شــویی بی ــارزه ب ــر مب ــرای اجــرای برنامه هــای مؤث ب
مبــارزه بــا پول شــویی بــه »کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد علیــه قاچــاق غیــر قانونــی مــواد مخــدر و 
روان گــردان )کنوانســیون ویــن( مصــوب 1990«2 و »کنوانســیون مبــارزه بــا جرایــم ســازمان یافته فراملــی 

مصــوب 2003«3 )کنوانســیون پالرمــو( ســازمان ملــل متحــد می تــوان اشــاره کــرد. 

نخســتین قانــون در زمینــه مبــارزه بــا پول شــویی در ایــران بــا عنــوان »قانــون مبــارزه بــا پول شــویی« 
در ســال 1386 بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید. بــا تصویــب »قانــون اصــاح قانــون مبــارزه 
ــور  ــه  منظ ــون ب ــن قان ــد. ای ــری ش ــی بازنگ ــون قبل ــواد قان ــی م ــال 1397، برخ ــویی« در س ــا پول ش ب
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 4 ایــن قانــون، »شــورای عالــی 
ــا  ــت. ب ــده اس ــی ش ــم« پیش بین ــی تروریس ــن مال ــویی و تأمی ــم پول ش ــری از جرای ــه و پیش گی مقابل
توجــه بــه بنــد 3 مــاده 4 ایــن قانــون، ایــن شــورا، وظیفــه هماهنــگ کــردن دســتگاه های زیرمجموعــه 
دولــت در امــر جمــع آوری، پــردازش و تحلیــل اخبــار و اســناد، مــدارک و اطاعــات و گزارش هــای واصلــه 
ــوط را دارد.  ــه مراجــع مرب ــزارش ب ــه ســامانه های هوشــمند و شناســایی معامــات مشــکوک و گ و تهی
مطابــق مــاده 6 ایــن قانــون نیــز همــه دســتگاه های یادشــده در مــاده 5 ایــن قانــون ملــزم هســتند کــه 
اطاعــات الزم را در اختیــار شــورا قــرار دهنــد. در مــاده 7 مکــرر ایــن قانــون، تشــکیل »مرکــز اطاعــات 

مالــی« بــه  عنــوان بــازوی اجرایــی شــورای پیش بینــی شــده اســت. 

در تحلیــل ایــن قانــون بایــد گفــت کــه در نظــام معامــات دولتــی نیــز راهکارهایــی شناســایی مــوارد 
پول شــویی کــه در ایــن قانــون آمــده، قابــل اعمــال اســت. بنابرایــن، اجرایــی کــردن ایــن قانــون می توانــد 
ــا ایــن   ــا پول شــویی در حــوزه معامــات دولتــی و کاهــش فاســد باشــد. ب ــرای مقابلــه ب ــزار مهمــی ب اب
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 

داده اســت کــه در بیش تــر مــوارد، عملکــرد ایــن شــوراها در حــّد تشــکیل جلســات باقــی می مانــد. 

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)0

3-The International convention Against Transnational Organized Crime . 
4. محترم قاتی، پیشین، ص 78.
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نتیجه گیری 
جرم شناســان و کارشناســان پیش گیــری از جــرم، بیــش از پیــش بــه اهمیــت مکان هــای مجرمانــه 
ــخصیت  ــا ش ــه ب ــرم در مقایس ــکان ج ــر م ــی ب ــری وضع ــر پیش گی ــز بیش  ت ــوند. تمرک ــر می ش آگاه ت
مجرمــان نوعــی تأکیــد بــر رویــداد مجرمانــه اســت. در نظریــه پیش گیــری وضعــی ســه نظریــه، اهمیــت 
ــه  ــره و نظری ــت روزم ــه فعالی ــی، نظری ــه انتخــاب عقان ــد: نظری ــه را نشــان می ده ــکان مجرمان درک م
الگــوی جــرم. بــا وجــود شــباهت مبنایــی ایــن ســه نظریــه، نظریــه فعالیت هــای روزمــره و نظریــه الگــوی 
ــه  ــد. در نظری ــه می دهن ــف ارائ ــای مختل ــرم در مکان ه ــوع ج ــرای وق ــاوت ب ــی متف ــرم، توجیه های ج
انتخــاب عقانــی، اهمیــت مــکان در مقایســه بــا نظریــه فعالیــت روزمــره و الگــوی جــرم کاهــش می یابــد 

و بــر برهــم زدن محاســبات عقانــی مجرمــان از طریــق دســت کاری محیــط مجرمانــه تأکیــد دارد. 

ــرای پیش گیــری از  یکــی از ایرادهــای اساســی نظریــه پیش گیــری وضعــی ایــن اســت کــه تــاش ب
ــا »جابه جایــی جــرم« می شــود.  ــه مکان هــای دیگــر ی جــرم در مکان هــای خــاص باعــث انتقــال جــرم ب
جابه جایــی جــرم ایــن خطــر را دارد کــه جــرم بــه مکان هایــی انتقــال  یابــد کــه از حمایــت بی بهــره اســت. 

ــال سیاســت  ــا اعم ــن رو، ب ــم، مکان محــور اســت. از ای ــر جرای ــد دیگ ــز مانن ــی نی ــات دولت معام
ــرای  ــری کاهــش داد. ب ــه  شــکل مؤث ــوان آن را ب ــه می ت پیش گیــری وضعــی و کنتــرل مــکان مجرمان
مثــال، دور نــگاه داشــتن کارکنــان دولــت از جریــان معامــات دولتــی در کاهــش محاســبات عقانــی 
ــای  ــی و ارتق ــات دولت ــف معام ــل مختل ــر مراح ــارت ب ــا نظ ــم دارد ی ــی مه ــب نقش ــه مرتک مجرمان
ــه اعمــال گــردد. الکترونیکــی کــردن  ــر مــکان مجرمان ــری ب شــفافیت باعــث می شــود کنتــرل بیش  ت
ــری  ــت پیش گی ــت سیاس ــر اهمی ــد ب ــرای تأکی ــت ب ــی اس ــی، مثال ــات دولت ــزاری معام ــان برگ جری
ــاس  ــش تم ــث کاه ــه باع ــن روی ــه ای ــی ک ــات دولت ــه در معام ــط مجرمان ــرل محی ــی در کنت وضع
ــود. ــط اداری می ش ــازی محی ــه، سالم س ــران و در نتیج ــا مناقصه گ ــزار ب ــتگاه مناقصه گ ــتقیم دس مس

ــاد در  ــا فس ــارزه ب ــر در مب ــی درگی ــازمان های بین الملل ــای س ــی و توصیه نامه ه ــناد بین الملل اس
ــط  ــادی)OECD( و ضواب ــعه اقتص ــکاری و توس ــازمان هم ــه س ــه توصیه نام ــی، از جمل ــات دولت معام
بانــک جهانــی بــرای اعطــای منابــع مالــی بــه دولــت، راهکارهــای پیشــنهادی یــا ضوابــط خــود را بــر 
ــال، در  ــرای مث ــد. ب ــه متکــی کرده ان ــکان مجرمان ــرل م ــی کنت ــری وضعــی یعن سیاســت های پیش گی
ــردازی الکترونیکــی،  ــی در راســتای سالم ســازی فضــای معامــات دولتــی، کارپ همــه اســناد بین الملل

ــه شــده اند.  ــه  عنــوان راهکارهــای بنیادیــن ارائ نظــارت و شــفافیت ب
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بــا وجــود این کــه در ایــران، قوانیــن متعــددی در زمینــه ارتقــای ســامت اداری و مبــارزه بــا فســاد 
ــت  ــا وضعی ــی ب ــد و حت ــن اساســی قدیمی ان ــن قوانی ــان برخــی از ای ــا هم چن ــب شــده اســت، ام تصوی
کنونــی نظــام سیاســی ایــران هم خوانــی ندارنــد. بــرای مثــال، قانــون منــع مداخلــه کارکنــان دولــت در 
معامــات دولتــی )بــه  عنــوان راهــکار اساســی(، در حــال حاضــر بــا ســاختارهای سیاســی کنونــی ایــران 
ــری  ــال سیاســت پیش گی ــای اعم ــی از ضرورت ه ــن یک ــازی قوانی ــن، روزآمدس ــق نیســت. بنابرای منطب
مؤثــر وضعــی در فســاد در معامــات دولتــی اســت. امــکان زد و بنــد یــا تبانــی بیــن دســتگاه مناقصه گــزار 
ــارات گســترده  ــی اســت. اختی ــش فســاد در معامــات دولت ــل مهــم افزای ــران از دیگــر دالی و مناقصه گ
دســتگاه مناقصه گــزار در برگــزاری مناقصــه خــارج از تشــریفات برگــزاری معامــات دولتــی در بســیاری 

از مــوارد باعــث از بیــن رفتــن شــفافیت در واگــذاری قراردادهــای دولتــی شــده اســت. 

هم چنیــن نظــام بانکــی در ایــران یکــی از عوامــل دامــن زدن بــه فســاد در معامــات دولتــی اســت؛ 
ــک  ــق سیســتم بانکــی صــورت می گیــرد کــه بان ــًا از طری ــرا پرداخت هــای معامــات دولتــی عمدت زی
مرکــزی و شــورای اقتصــاد بــه  عنــوان دو نهــاد ناظــر بــر سیســتم بانکــی، کارآیــی الزم را در سالم ســازی 
ــد  ــد بتوانن ــخاص مفس ــت اش ــده اس ــث ش ــز باع ــویی نی ــن پول ش ــف قوانی ــد. ضع ــی ندارن ــام بانک نظ
پول هــای حاصــل از تبانــی و زد و بنــد در معامــات دولتــی را بــه راحتــی وارد سیســتم بانکــی کننــد.
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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 un-
derstand the place, time, and manner of committing a crime. In situation prevention, 
we seek to change environments that host criminal behaviors so that these environ-
ments 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 govern-
ment 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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