
اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با فساد در گفت وگو با 
رئیس کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران

درباره حمایتی که نیست
بهاره بوذری

حسـن فروزان فـرد، رئیس کمیسـیون حمایت 
قضایـی و مبارزه با فسـاد اتـاق بازرگانی تهران، 
درباره برگزاری مراسـم سـاالنه بزرگداشت روز 
جهانی مبارزه با فسـاد گفت: »مسـئله مبـارزه با 
فسـاد یـک مسـئله بین المللـی و درگیـری بـا 
چالش هـای حاصـل از آن هـم یـک مشـکل 
بین المللـی اسـت. در واقع، کنوانسـیون جهانی 
مبارزه با فسـاد که به کنوانسـیون مریدا معروف 
اسـت، نمـادی اسـت از بین المللـی بـودن این 
مسـئله و اینکه بعد از سـال ها گفت وگو و انواع 
تعامـات منطقه ای و قـاره ای، چه تواقفی درباره 

مبارزه با فساد شکل گرفته است.«
 رئیـس کمیسـیون حمایت قضایی و مبـارزه با 
فسـاد اتاق تهران ادامه داد: »توجه به این موضوع 
و یـادآوری آن، بـه مـا کمک می کند کـه خود را 
تافتـه جدا بافته از دنیـا فرض نکنیم و بدانیم که 
فسـاد یـک موضـوع صرفـا ایرانی و وابسـته به 
شرایط خاص کشور ما نیسـت، بلکه در انواع و 
اقسـام اقتصادهای دنیا وجود دارد و همه نسبت 
بـه آن حساسـیت دارنـد. یـادآوری ایـن روز در 
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سـطح بین المللـی قـرار اسـت زمینـه ای بـرای 
همفکـری ایجـاد کنـد تـا دولت هـا و ملت هـا 
پیش نیازهای مبارزه با فسـاد و راهکارهای آن را 

شناسایی کنند.«
فروزان فـرد تصریـح کـرد: »دلیـل دیگـر اتـاق 
بازرگانی تهران برای توجه به کنوانسـیون مبارزه 
با فسـاد این اسـت که ما از سـال 88، براسـاس 
مصوبـه مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام به 
صورت رسـمی عضو این کنوانسـیون هستیم، 
بنابرایـن بایـد توجه داشـته باشـیم کـه پذیرش 
کنوانسـیون های بین المللی مسئولیت هایی را به 
همراه دارد و در مقابل باید یکسـری ویژگی ها و 
دسـتاوردها را چه در سـطح ملی و چه در سطح 

بین المللی در پی داشته باشد.«
رئیس کمیسـیون حمایـت قضایی و مبـارزه با 
فسـاد اتاق بازرگانی تهـران افزود: »کنوانسـیون 
مبـارزه با فسـاد این ظرفیـت را دارد که به عنوان 
یـک قانون مـادر از برنامه های کوچک تر ملی ما 
پشـتیبانی کند و بـه رفتارهای ما جهـت بدهد، 
مشـروط بـه اینکـه به طور جـدی مـورد توجه 
همـه ذی نفعان قرار گیـرد. برای رسـیدن به این 
هدف، باید مرتبا ذی نفعان را دور یک میز جمع 
 کنیـم تا با هم کار کنند، زیرا مبارزه با فسـاد یک 
موضـوع دولتی یا خصوصی نیسـت، بلکه یک 
موضـوع اجتماعـی اسـت، پـس بایـد در کنار 

یکدیگر به آن توجه کنیم.«
او ادامـه داد: »از ویژگی های کنوانسـیون مبارزه با 
فساد این است که بیشتر جنبه پیشگیرانه دارد و 
بـا اهدافی که مـا در اتاق بازرگانـی داریم و فکر 
می کنیم که حاکمیت هم باید داشته باشد بسیار 
بـر  مشـتمل  اینکـه  اسـت؛ ضمـن  نزدیـک 
دستورالعمل هایی اسـت که به عنوان قانون مادر 

یا راهنما می تواند مورد استفاده باشد.«

احصای عوامل فسادزا 
در بخش خصوصی

فروزان فرد با اشـاره به ماده 12 کنوانسـیون مبارزه 
با فسـاد توضیح داد: » در ماده 12 این کنوانسـیون 
سـعی شـده مواردی کـه در موضـوع مبـارزه با 
فسـاد، مربـوط به بخـش خصوصی می شـود و 
اغلب هم از جنس رفتارهای پیشـگیرانه اسـت، 
شناسـایی و فهرسـت شـود؛ روش هایی که باید 
توسـط بخش خصوصی یا در تعامل بین بخش 

ما وظیفه خود می دانیم که 
راهکارهای شناخته شده ای

را که در کشورهای دیگر
در حال اجراست شناسایی 

و بررسی کرده و بعد هم 
آنها را به عنوان پیشنهاد

به نهادهای ذی ربط ارائه 
دهیم. به عنوان مثال، 
موضوع سوت زنی یا 
گزارشگری فساد، در
ابتدا توسط کمیسیون
مبارزه با فساد اتاق 

تهران بررسی شد

برای تدوین الیحه 
جامع شفافیت تالش 
بسیاری انجام شد و 

حدود 4 سال از تدوین
آن گذشته، اما متاسفانه 
مجلس قبلی در روزهای 

پایانی، این الیحه را 
دریافت کرد. در مجلس 

فعلی هم این الیحه
اعالم وصول نشده
و ظاهرا نمایندگان

قصد دارند به شکل 
دیگری این موضوع

را مطرح کنند

خصوصـی، دولـت و اجـزای دیگـر حاکمیت 
مورد توجه قرار بگیرد تا زمینه های شـکل گیری 
فسـاد کاهش یابـد یا از بین بـرود. ما ایـن موارد 
مهم را از داخل کنوانسیون احصا کردیم و وظیفه 
خـود می دانیم که سـالیانه آنها را بررسـی کرده و 
پیشـرفت های حاصل شـده را دریابیـم. اگـر هم 
درجـا زدیـم یـا در جایی نتوانسـتیم به درسـتی 
عمل کنیم، یـادآوری کـرده و اگر هم نمونه های 
موفقی در بخش خصوصی وجود داشـته است، 

شناسایی  و معرفی کنیم.«
او خاطرنشـان کرد: »در چند سـال اخیر، با توجه 
ویژه ای که به این بخش از کنوانسیون داشتیم، در 
مراسـم روز جهانی مبارزه با فسـاد، از مسـئوالن 
ذی ربـط مثـل از وزارت دادگسـتری یـا معاونت 
پیشـگیری از جـرم قـوه قضاییـه بـرای حضور 
دعوت می شـود تا گـزارش بگیریم و گفت وگو 
کنیم، ضمن اینکه بخشـی را به صورت ویژه به 
مـاده 12 کمیسـیون اختصـاص می دهیـم و از 
فعـاالن بخـش خصوصـی دعـوت می کنیـم تا 
آخرین مسـائل مربوط به اجزای این کنوانسیون 

را از زبان آنها بشنویم.«
رئیـس کمیسـیون حمایت قضایـی و مبـارزه با 
فساد اتاق تهران با بیان اینکه یکی از فعالیت های 
مـا در ایـن کمیسـیون، تحقیـق، بررسـی و ارائه 
پیشنهاد روی راهکارهای شناخته شده بین المللی 
در زمینه مبارزه با فسـاد اسـت، گفت: »ما بر خود 
وظیفه می دانیم راهکارهای شناخته شـده ای را که 
در قالب های مختلف و در کشـورهای گوناگون 
در حال اجراسـت شناسـایی، بررسی و تبدیل به 
گزارش کنیم، بعد هم آنها را به عنوان پیشـنهاد به 
نهادهـای ذی ربـط ارائـه دهیـم. به عنـوان مثال، 
موضوع سـوت زنی یا گزارشـگری فسـاد جزو 
اولیـن مـواردی بود کـه پیش  از اینکه در سـطح 
ملی مطرح باشد، توسط ما در کمیسیون بررسی 
شـد و گزارش هـای متعـدد در مـورد آن تهیـه 
کردیـم. حتـی قوانین حمایتـی در ایـن زمینه در 
سـطح بین المللی و در سـطح کشورهای مترقی 
احصا و با دسـتگاه های دولتی به اشتراک گذاشته 
شد و خوشبختانه، تحرکاتی هم در این زمینه در 

مجلس به وجود آمد.«
فروزان فـرد بـا اشـاره بـه اینکـه فعالیـت بخش 
خصوصی و یادآوری راهکارهای شناخته شده و 
ارائـه طریـق و مشـورت می تواند زمینـه را برای 
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تدوین قوانین مناسـب و اجرای درسـت قوانین 
فراهـم می کنـد، تاکیـد کـرد:»در زمینـه موضوع 
شـفافیت هـم همیـن کار را انجـام دادیـم و 
گزارش هـای متعدد را ارائـه دادیم و با دولت قبل 
در تهیه الیحه جامع شـفافیت همـکاری کردیم. 
در دولـت و مجلـس جدیـد نیز برای طـرح این 
الیحـه به صورت جدی پیگیر بودیم. همچنین، 
موضـوع مدیریـت تعـارض منافـع بـه عنـوان 
فعالیتـی کـه می توانـد زمینه هـای  مهم تریـن 
جلوگیـری از فسـاد را فراهم کند مورد بررسـی 
قرار گرفت و در اختیار مسئوالن مختلف در قوه 

مقننه و مجریه قرار داده شد.«

استانداردسازی های نوین 
در مبارزه با فساد

او با اشاره به اینکه کار مهم دیگری که کمیسیون 
موفق بـه انجام آن شـد، توجه به اسـتانداردهای 
بین المللـی در زمینه مبارزه با فسـاد بود، توضیح 
داد: »ما در سـطح بین المللی، سـازمان بین المللی 
اسـتاندارد ISO را داریم و خوشـبختانه در چند 
سال اخیر، این سازمان تصمیم گرفته یک کمیته 
فنـی هـم بـرای رسـیدگی بـه امـور مربـوط به 
حاکمیت شرکتی که زیرمجموعه آن موضوعات 
مبارزه با فسـاد است، در نظر بگیرد و تاش کند 
اسـتانداردهای بین المللـی ذیـل ایـن کمیته فنی 

شناسایی و منتشر شود.«
ایـن تحلیلگر اقتصادی بـا بیان اینکه مـا در اتاق 
بازرگانی تهران از سـه سـال قبل تاش کردیم تا 
دستاوردهای این کمیته فنی را در قالب استاندارد 
ایزو 37001 )اسـتاندارد مقابله با رشـوه( ترجمه 
کنیـم و در اختیـار عموم و ذی نفعان قـرار دهیم، 
گفت: »ما توانسـتیم سـازمان ملـی اسـتاندارد را 
متقاعـد کنیم که بهتر اسـت کمیتـه متناظر ملی 
309 را هم در ایران تشکیل دهد که خوشبختانه 
ایـن کمیتـه در سـال 99 تشـکیل شـد. در واقع، 
طـرح، ترجمـه و تدویـن اسـتاندارد ملـی ایـزو 
37001 در ایـن کمیتـه آغاز شـد و از اسـفند ماه 
سـال قبـل با همـکاری اتـاق تهـران اسـتاندارد 
37001 را در مقابلـه با رشـوه خواری به صورت 

ملی تدوین کردیم.« 
فروزان فـرد با تاکید بر اینکه اسـتانداردهای دیگر 
هم از سـری اسـتاندارد 37001 در طول دو سـال 
گذشـته در ایـن کمیتـه در حـال تدوین اسـت، 

توضیح داد: » استاندارد 37001 در حکم استاندارد 
راهنما اسـت. همینطور اسـتاندارد 37002 که در 
زمینه گزارشـگری فساد اسـت و هر دو در سال 
1400 به صورت رسـمی توسـط سـازمان ملی 
استاندارد منتشر شدند و در قالب دو کارگروه در 
حـال ترجمـه شـدن و آماده شـدن بـرای تبدیل 
شـدن به استاندارد ملی هستند. کمیسـیون ما در 
حـال تاش اسـت تا ابزارهای بین المللـی را، که 
قابلیت به کارگیری در کشـور و برقـراری ارتباط 
بین المللـی دارد، فراهـم و شناسـایی کنـد تا در 

سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد.«
رئیـس کمیسـیون حمایت قضایـی و مبـارزه با 
فسـاد اتاق تهران افـزود: »پیش از ایـن و در دوره 
قبلی هیئت نمایندگان اتـاق بازرگانی تهران زیر 
نظـر دکتر عابدی جعفری که از فعاالن شـناخته 
شـده در عرصـه مبـارزه با فسـاد و عضو هیئت 
نماینـدگان اتاق تهران اسـت. تاش های فراوانی 
بـرای تدوین مدل های بنگاه سـالم انجـام دادیم 
که تدوین شـد و قابلیت اسـتفاده و ارزیابی برای 
شـرکت های عاقه مند را خواهد داشـت. به این 
ترتیب، فعالیت های عمومی کمیسـیون مبارزه با 
فسـاد متمرکز بر ارائه طریق برای پیشـگیری از 

شکل گیری فساد است.«
او بـا اشـاره به اینکـه برای تدویـن الیحه جامع 
شـفافیت تـاش بسـیار زیـادی شـده و حدود 
چهار سـال از لحظـه تدوین آن گذشـته، اظهار 
داشـت: »ما هـم به نوبه خود در کمیسـیون های 
فرعـی بـرای اصـاح ایـن الیحه مشـارکت و 
تـاش کردیـم و با توجـه به شـعارهایی که در 
مجلس وجود دارد، انتظار داشـتیم که به سرعت 
مـورد توجـه قرار بگیـرد، اما متاسـفانه مجلس 
قبلـی در روزهـای پایانـی خـود، این الیحـه را 
دریافت کرد و نتوانسـت کار خاصی انجام دهد. 
در مجلـس یازدهم هم ایـن الیحه اعام وصول 
نشـده اسـت و به نظر می رسـد کـه نمایندگان 
قصـد دارند به شـکل دیگـری و در قالب طرح 
ایـن موضـوع را مطـرح کننـد. مـا هـم سـعی 
می کنیـم نظراتمان را به صورت مسـتند و دقیق 

در اختیار آنها قرار دهیم.«
او تصریـح کـرد: »متاسـفانه فرآینـد تدویـن و 
تصویـب قوانیـن مهـم و بهبوددهنـده فضـای 
کسـب وکار به خاطر وجود تعارضات منافع بین 
تدوین کنندگان، تصویب کنندگان و مجریان آنها 

ما اقتصاد مبارزه با فساد 
نداریم؛ مبارزه با فساد 
باید منافع و درآمدهایی 
را برای افراد حرفه ای 
و عالقه مند ایجاد کند. 
به بیان دیگر، مبارزه با
 فساد باید قیمت داشته
 باشد. اگر نخواهیم

 هزینه های این مبارزه 
را بپردازیم، اقتصاد

 مبارزه با فساد شکل 
نخواهد گرفت

قطعا فعاالن اقتصادی 
در بخش خصوصی هم

 از سوءاستفاده  مبرا 
نیستند. جایی که بخش 
خصوصی با نهادهای 
حاکمیتی در تعامل قرار 
می گیرند، جایی است
 که می تواند محل
 ایجاد فساد باشد
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طوالنی می شـود و گرفتاری های سیاسی هم به 
این شـرایط دامـن می زنـد و در روند آنها تاخیر 
ایجاد می کنـد. ما امیدواریم مجلـس یازدهم که 
شـعار شـفافیت و مبارزه بـا فسـاد می دهد، هر 
چه سـریع تر قوانین مرتبط با پیشگیری از فساد 
و مبارزه با آن را با اسـتفاده از مشـورت های افراد 
صاحب نظر تصویب کنـد و زمینه های اجرایی 

آن تسهیل شود.«
او در پاسـخ به پرسشـی مبنی بر میزان حمایت 
قـوه قضاییه از مبارزه با فسـاد، خاطرنشـان کرد: 
»قاعدتـا جنس و طراحی اساسـی قـوه قضاییه 
بـرای مقابلـه با مفسـدان بعـد از وقـوع تخلف 
طرح ریزی شـده اسـت. بـا این حـال، در همان 
قـوه هـم معاونت پیشـگیری از جـرم داریم که 
زیـر نظـر آن قرار اسـت فعالیت هایـی از جنس 

رفتارهای پیشگیرانه اتفاق افتد.«
فروزان فرد با بیان اینکه در این سـال ها، نمایندگان 
قوه قضاییه به خصوص در معاونت پیشگیری از 
فسـاد و سـازمان بازرسـی کل کشـور همواره با 
کمیسـیون حمایت قضایی و مبارزه با فسـاد در 
مطالعـات، بررسـی ها و مشـورت دهی همراهی 
کرده انـد، گفـت: »البته بـه نظر می رسـد به دلیل 
اینکه جنس فعالیت این کمیسـیون پیشگیری از 
فسـاد و تاش بـرای اجرایی شـدن راهکارهای 
پیشـگیرانه اسـت، قوه قضاییه در حوزه مبارزه با 
فسـاد طرف گفت وگوی ما نیسـت؛ بلکه بیشتر 
مجلس به عنوان قوه مقننـه و دولت در قالب قوه 

مجریه مخاطب ما محسوب می شوند.« 
او در پاسـخ بـه این پرسـش که آیا از افـرادی که 
سـوت زنی و گزارشـگری می کننـد، به صورت 
عملـی حمایـت قضایـی می شـود؛ گفـت: »در 
الیحه جامع شـفافیت که در دولت تعیین شـده 
بـود، بـه شـکل مناسـب و قابل توجهی بـه این 
موضوع پرداخته شـده بود، اما در گام های پایانی 
تحویـل الیحه به مجلس، قسـمت عمـده ای از 
موارد مثبت آن حذف شـده بود و پس از آن هم 
چندین بـار در مجلس ذیـل طرح های مختلف 
مثـل طـرح حمایـت از ارشـادگران فسـاد و... 
ایده هایـی برای این حمایت گری مطرح شـد که 

هیچ وقت به قانون مصوب تبدیل نشد.«
این تحلیلگر مسـائل اقتصـادی افـزود: »البته در 
برخـی از قوانین موجـود، حمایت هایی در نظر 
گرفته شـده امـا کفایت نمی کند و تـا جایی که 

مـن مطلعم ما هنـوز واجد قانون مطمئـن برای 
حمایـت از سـوت زنی نیسـتیم. ایـن در حالـی 
اسـت که بررسی ها و اطاعات ما نشان می دهد 
امـروزه در دنیـا عمـده مـوارد کشـف فسـاد و 
رسـیدگی بـه آن از مسـیر همیـن مکانیزم های 
سـوت زنی است و دسـتگاه های نظارتی متنوع، 
نقش مهمی در کشف، اطاع رسانی و رسیدگی 

به موضوعات مربوط به فساد را ندارند.« 
او اظهـار کـرد: »ما اقتصاد مبارزه با فسـاد نداریم. 
در حالی که در کشورهای توسعه یافته، اقتصادی 
در موضـوع مبـارزه بـا فسـاد وجـود دارد؛ یعنی 
مبـارزه با فسـاد منافـع و درآمدهایـی را می تواند 
برای افراد کارکشـته، حرفـه ای و عاقه مند ایجاد 
کند. این اقتصاد به گونه ای گردش دارد که در آن 
مبـارزه با فسـاد متقاضیانـی دارد. به بیـان دیگر، 
مبارزه با فسـاد در آن کشـورها قیمت دارد. ما هم 
اگر نخواهیم هزینه هـای این مبـارزه را بپردازیم، 
اقتصاد مبارزه با فساد شکل نمی گیرد و بدون آن 
اقتصـاد، هرچه تاش کنیم همـه کارهایمان در 

حد شعار باقی می ماند.«

آبشخور فساد کجاست؟
او در پاسـخ به این پرسـش که آیا می توان قوانین 
متنوع، متضاد و سختگیرانه دولتی را یکی از دالیل 

شکل گیری فسـاد در بخش خصوصی دانست، 
گفت: »بی تردید قوانین سختگیرانه، محدود کننده 
و متنـوع و نیـز تغییـرات پی درپـی آنها یکـی از 
آیتم هـای مولد فسـاد بـوده اسـت. با ایـن حال، 
همـه ورودی هایـی کـه زمینـه فسـاد را فراهـم 
می کنـد بـه ایـن قوانیـن ختـم نمی شـود، بلکه 
شرایط اقتصاد کان، شکل تغییر متغیرهای کان 
اقتصـادی مانند تورم، تسـعیر ارز، نرخ بهـره و... 
همچنین متناسـب نبودن آنها با هم در زمان های 
مختلف و تغییر چشـمگیر آنها در طول سـالیان 
بـزرگ  زمینه سـازهای  از  یکـی  نیـز  گذشـته 
شـکل گیری انواع و اقسـام رانت ها و فسادها در 

کشور بوده است.«
فروزان فـرد بـا اشـاره بـه اینکـه مـن نمی توانـم 
بگویـم فعاالن اقتصـادی در بخش خصوصی از 
این سوءاسـتفاده ها مبرا هستند، خاطرنشان کرد: 
»بـدون شـک، در بیـن بخـش خصوصـی هـم 
افـرادی بودند کـه از این فرصت ها و موقعیت ها 
اسـتفاده کردند، اما یادمـان نرود که وظیفه بخش 
خصوصی مدیریت اقتصاد کان کشـور نیست. 
این وظیفه به دوش حکمرانان، دولت، مجلس و 
قـوه قضاییـه اسـت کـه در تعامل با هـم فضای 
اقتصـادی را سـالم نگـه دارنـد. به همیـن دلیل، 
بخـش خصوصـی خـودش را قربانـی فسـاد 
می دانـد؛ زیرا اگر این فضا سـالم تر بود و  اقتصاد 
کان ایـران دچار این همـه تاطم نبود بی تردید 

شرایط بخش خصوصی هم بهتر بود.«
او با اشـاره به اینکـه جایی که بخش خصوصی 
با نهادهای حاکمیتی مثا وزارتخانه ها یا مجلس 
در تعامـل قـرار می گیرنـد، جایـی اسـت کـه 
می تواند منافع زا و محل ایجاد فسـاد است، تاکید 
کـرد: »اگـر به صورت موشـکافانه کنکاش کنیم 
مشـخص می شـود برخی شـرکت های بخش 
خصوصی که به فسـاد دچار هسـتند یا جزئی از 
حاکمیت بودند یا به واسـطه امکانـات، ابزارها و 
ارتباطاتی که در حاکمیت داشتند تشکیل شدند 
و اصیل نیستند؛ در حالی  که عمده فعاالن بخش 
خصوصـی، فعالیت خـود را بر مبنـای تعامل با 
حاکمیـت و دولت تعریـف نکرده اند، بلکه یک 
فرصـت اقتصـادی را تشـخیص داده و بـا آن 
کسـب و کاری را فراهم کرده اند که کمترین میزان 
آلودگی ها را در زمینه فسـاد در سـالیان مختلف، 

علی رغم وجود موقعیت ها داشته اند.«

در الیحه جامع شفافیت، 
به شکل مناسبی به موضوع 

گزارشگری و سوت زنی
پرداخته شده بود، اما 

در گام های پایانی تحویل آن 
به مجلس، قسمت عمده ای
 از موارد مثبت آن حذف 

و پس از آن هم ذیل 
طرح های مختلف مثل 

طرح حمایت از ارشادگران 
فساد، ایده هایی برای این 

حمایت گری مطرح 
شد که هیچ وقت به قانون 

مصوب تبدیل نشد
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