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که  کند. فردی  منافع عمومی یا تراضی بین منافع 
دچار  است  گرفته  قرار  منافع  تعارض  موقعیت  در 
چگونگی  مهم  بلکه  اســت  نشده  تخلفی  یا  جــرم 
که می تواند به جرم  مدیریت تعارض منافع است 
ختم شده یا با مدیریت صحیح در پی زدودن آن 

بود.
ــریــت تـــعـــارض مــنــافــع از آنــجــا  اهــمــیــت مــدی
در  که  مقاماتی  کلیه  از  جامعه  که  می شود  ناشی 
در  که  دارد  انتظار  ــد  دارن فعالیت  عمومی  بخش 
بدون  و  بی طرفانه  را  خــود  وظایف  سطوح  همه 
یا  شخصی  منافع  و  رسانند  انجام  به  جانبداری 
هرگونه  و  نگذارد  اثــر  تصمیمات  بر  آنــان  نزدیکان 
ــد بـــه فــســاد یا  ــوان ــی ت مــدیــریــت بـــد و نــاشــیــانــه م

سوءاستفاده از منصب عمومی بیانجامد.
که در جهت مدیریت تعارض منافع  اقداماتی 
کارآمدی در محیط  صورت می گیرد موجب افزایش 
برای  تهدیدی  حــال  همان  در  که  شــده  عمومی 
فساد و بی قانونی می شود. در بیشتر مواقع فساد 
و تعارض منافع با یکدیگر همراه هستند به همین 
را  منافع  تعارض  باید  فساد،  با  مبارزه  برای  دلیل 
تعارض  با  زیرا سیاست های مبارزه  کرد  شناسایی 
و  دموکراسی  ارتقای  جهت  در  مهمی  ابــزار  منافع 

باال بردن انسجام اداری محسوب می شوند.

تــعــارض مــدیــریــت و پیشگیری مــصــادیــق
منافع

منافع  تــعــارض  مدیریت  و  پیشگیری  بـــرای 
ابتدا باید مصادیق آن را شناخته و سپس در مقام 
مدیریت تعارض منافع برآمد. در ادامه به برخی از 

مصادیق مهم تعارض منافع اشاره می کنیم:
مقام  یک  که  است  موقعیتی  هدیه:  پذیرش 

کارمند دولتی، هر نوع هدیه، اعم از  دولتی یا یک 
لوازم  کی،  خورا نقد،  پول  نظیر  غیرنقدی  و  نقدی 
یا  از فرد  تفریحی و غیره،  تزیینی، هزینه سفرهای 
که در مقام تصمیم گیری یا عمل  شرکت خصوصی 
که این  کند، به طوری  درباره او قرار دارد، دریافت 
کارمند دولتی، در  که در مقام یا  گردد  تصور ایجاد 
یا  تصمیم گیری  هدیه،  کننده  اهدا نفع  به  آینده 
کرد. دریافت هدیه یکی از مهم ترین  عمل خواهد 
راه  اولین قدم در  و  تعارض منافع  بروز  زمینه های 
دریافت رشوه، محسوب می شود. طبق پیمایشی 
سال  در  اقتصادی  توسعه  و  همکاری  سازمان  که 
کشور انجام داد، پذیرش هدیه،  2003 در بین 30 

بــوده  منافع  تــعــارض  مــصــداق  مهم ترین  از  یکی 
است.

مالکیت یا دارا بودن سهام شرکت خصوصی: 

ــتــی،  مــقــام دول یـــک  کـــه در آن  ــت  مــوقــعــیــتــی اسـ
یا  ســهــام  دارای  خــصــوصــی  بــخــش  در  هـــم زمـــان 
مدیر  یک  اســت.  خصوصی  شرکت  یک  مالکیت 
آن  که  باشد  خصوصی  شرکت  مالک  نباید  دولتی 
او  تصمیمات  تأثیر  تحت  یا  کنترل  تحت  شرکت 
مالک  نباید  دولتی  مدیران  همچنین  دارد.  قــرار 
همکار  یــا  ــرارداد  ــ ق طــرف  کــه  باشند  شرکت هایی 

بخش دولتی هستند.
موقعیتی  دولــتــی:  بخش  بــا  قـــرارداد  انعقاد 

که در آن یک مقام دولتی، با سازمان دولتی  است 
زیرمجموعه های  از  یکی  یا  دارد  کنترل  آن  بر  که 
یا  شخصی  نــفــع  )دارای  خــصــوصــی  قــــرارداد  آن، 

خانوادگی( عقد می کند.
آن  در  که  است  موقعیتی  گــردان:  درب هــای 

افراد بین بخش خصوصی و بخش دولتی، جابه جا 
خصوصی  بخش  به  دولتی  بخش  از  )هم  می شود 
این  دولــتــی(.  بخش  به  خصوصی  بخش  از  هم  و 
تمام شود  به ضرر بخش دولتی  موضوع می تواند 
منافع  به  مربوط  اطالعات  از  انباشتی  با  افراد  زیرا 
وارد  کرده اند  کسب  دولتی  بخش  در  که  عمومی 
بخش خصوصی شده و در آنجا بر اساس اطالعات 
به  اقــدام  دولتی،  بخش  در  شده  آورده  دست  به 
جذب منافع خصوصی و احتمااًل ضربه به منافع 

دولتی می شوند.
که در آن،  خویشاوندساالری: موقعیتی است 

خانوادگی  منافع  که  می شود  فراهم  امکان  ایــن 
بر  ناشایستی  طور  به  دولتی،  کارمند  یا  مقام  یک 
اتخاذ تصمیمات قانونی و حرفه ای او، اثر بگذارد. 
مقابل  نــقــطــه  در  مــعــمــواًل  خــویــشــاونــدســاالری 
در  منافع  تعارض  می گیرد.  قــرار  شایسته ساالری 
که  می شود  ناشی  آنجایی  از  خویشاوندساالری 
تعهدهای  بر  خانوادگی،  منافع  اثرگذاری  احتمال 
عمومی،  نفع  و  قانونی  وظیفه  حرفه ای،  و  شغلی 

وجود دارد.

وضعیتجمهوریاسالمیایرانپیشگیری
ومدیریتتعارضمنافع

حقوقی  ــام  ــظ ن در  مــنــافــع  تـــعـــارض  مــفــهــوم 
است  جــدیــد  مفهومی  ــران  ایـ اســالمــی  جــمــهــوری 
پرداخته  آن  بــه  گــســتــرده ای  طــور  بــه  کنون  تا کــه 
کنون  تا که  اســت  آن  مدعی  شاهد  اســت.  نشده 
و  قــوا  در  منافع  تعارض  مــورد  در  مستقلی  قانون 
مجلس  تصویب  به  کمیتی  حا مختلف  نهادهای 
ــورای اســالمــی نــرســیــده اســـت. در حــال حاضر  شـ
منافع  تــعــارض  »مدیریت  نــام  بــه  الیــحــه ای  فقط 
ــاده و  ــ آم ــات عــمــومــی« از ســـوی دولـــت  ــدم در خ
اسالمی  شــورای  مجلس  اختیار  در  تصویب  بــرای 
ما  حقوقی  نــظــام  در  البته  اســـت.  شــده  گذاشته 
وجــود  پــرشــمــاری  و  مختلف  مــقــررات  و  قــوانــیــن 
اغــلــب در جهت  و  بــه صـــورت جــزیــره ای  کــه  دارد 
تعارض  مصادیق  از  بخشی  بــه  فــســاد،  بــا  مــبــارزه 
خأل  وجــود  بــا  بنابراین  داشــتــه انــد.  اشـــاره  منافع 
از  باید  کشورمان،  در  منافع  تعارض  جامع  قانون 
بخشی  متضمن  که  کنده ای  پرا مقررات  و  قوانین 
از بایسته های پیشگیری و مدیریت تعارض منافع 
موجود  وضعیت  تحلیل  و  شناخت  بــرای  اســت 

یاری جست.
اصـــل 8 قــانــون اســاســی را مــی تــوان یــکــی از 
در  گری  افشا ــواز  ج بــه  نسبت  قانونی  نمودهای 
کرد زیرا از جمله  قبال فساد و تعارض منافع تلقی 
مطابق  می باشد.  منافع  تعارض  منکر،  مصادیق 
و  طبیعی  منابع  از  بــهــره بــرداری  در  نیز   48 اصــل 
و  استان ها  بین  نباید  ملی  درآمدهای  از  استفاده 
کار باشد و تصمیم گیران  کشور تبعیضی در  مناطق 
ظرفیت ها  بــه  تــوجــه  ــا  ب بــایــد  تقسیم کنندگان  و 
کنند.  تقسیم  را  آن  مختلف  منطق  نــیــازهــای  و 
استان هایی  بین  منافع  تــعــارض  اســت  بدیهی 
استان هایی  و  اســت  تصمیم گیران  به  مربوط  که 

ــارض منافع  ــع ت اهــمــیــت مــدیــریــت     
کــه جــامــعــه از  از آنــجــا نــاشــی مــی شــود 
عمومی  بــخــش  در  کــه  مــقــامــاتــی  کلیه 
همه  در  کــه  دارد  انتظار  دارنـــد  فعالیت 
ســطــوح وظــایــف خـــود را بــی طــرفــانــه و 
ــبــداری بــه انــجــام رســانــنــد و  بـــدون جــان
اثر  تصمیمات  بــر  آنـــان  شخصی  منافع 
می تواند  بد  مدیریت  هرگونه  و  نــگــذارد 
عمومی  مــنــصــب  از  ســوءاســتــفــاده  بـــه 
افزایش  موجب  اقدامات  این  بیانجامد. 
ــده  ــی ش ــوم ــم کــــارآمــــدی در مــحــیــط ع
بی قانونی  و  فــســاد  بـــرای  تــهــدیــدی  کــه 

می شود.  


