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تضمین  را  جامعه  در  آن  اجــرای  از  بخشی  و  داده 
بلغارستان  کــشــور  در  مــثــال  عــنــوان  بــه  مــی کــنــد. 
قدرت  به  توجه  با  قوی  اجــرای  ضمانت  و  نظارت 
یکی  رفتاری  کمسیون های  و  اخالقی  کمیته های 
است.  منافع  تعارض  از  پیشگیری  قوت  نقاط  از 
کمیته ها وظیفه راهنمایی نسبت به سؤاالت  این 
نظارت  نیز  و  کارکنان در مورد منافع  تردیدهای  و 
سازمان های  در  منافع  تعارض  پیشرفت  کنترل  و 

مختلف هستند.
همه  مانند  به  سیاسی:  فعالیت  محدودیت 

نیز دارای  کارکنان بخش عمومی  اعضای جامعه، 
این حق ها  که  و سیاسی هستند  حق های مدنی 
کمیت  حا تحت  دموکراتیک  جامعه  یک  بن مایه 
قانون و حقوق بشر می باشد. یکی از این حقوق، 
مــردم  عموم  کــه  می باشد  سیاسی  فعالیت  حــق 
بخش  کارکنان  شوند.  بهره مند  می توانند  آن  از 
که  دارنـــد  محدودیت  نیز  زمینه  ایــن  در  عمومی 
این محدودیت جهت پیشگیری از تعارض منافع 
از  استفاده  عدم  و  بی طرفی  حفظ  خصوص  به  و 
امکانات و اموال دولتی برای فعالیت های سیاسی 

است.

منافع تعارض مدیریت »نحوه الیحه نقد
خدمات ارایــه و قانونی وظایف انجام در

عمومی«
پس از سال ها انتظار و نیاز مبرم جامعه اداری 
تعارض  »مدیریت  الیحه  ــران،  ایـ فساد  بــه  آلـــوده 
ارســال  مجلس  بــه  عــمــومــی«  خــدمــات  در  منافع 
شــده اســـت. تــدویــن ایــن الیــحــه بــه خــودی خــود 
که سالیان سال  کاری ارزشمند محسوب می شود 
کشور  وجود چنین الیحه ای در سپهر قانونگذاری 
ما  کشور  وضعیت  به  توجه  با  و  می شد  احساس 
تدارک  لزوم  دنیا،  در  فساد  ک  ادرا شاخص  نظر  از 
کیفیت  از  غ  فــار حــال  بــود.  الزم  الیــحــه ای  چنین 
اسالمی،  ــورای  ش مجلس  در  الیحه  ایــن  تصویب 
نــیــاز مبرم  کــه  اراده طــراحــان الیــحــه مــذکــور  بــایــد 
آن  بــه  و  داده  تشخیص  را  الیحه  ایــن  بــه  جامعه 
از  برخی  به  ادامــه  در  ستود.  را  گمارده اند  همت 

نکات مهم و تأمل برانگیز الیحه خواهم پرداخت.
ــور در مــقــام بــرشــمــردن  مـــاده 2 الیــحــه مــذک
و  کــرده  عمل  خوبی  به  قانون  مشمول  اشخاص 
دادن  ــرار  ق مشمول  در  قبولی  قابل  جامعیت  از 
قوانین  برخی  برخالف  و  است  برخوردار  اشخاص 
ــهــادهــا و  ــی ن ــرخ ــردن ب ــ ک کـــه بـــا اســتــثــنــا  مـــوجـــود 
به  خــوردن  ضربه  و  اعتباری  کم  موجب  اشخاص 
که  کرده است  جامعیت قانون می شود، جلوگیری 
با  راسخ طراحان الیحه در مواجهه  اراده  از  نشان 

تعارض منافع است.
ــورای  بــه مـــاده 4 الیــحــه، ترکیب ش تــوجــه  بــا 

عالی نظارت بر تعارض منافع را می توان به عنوان 
کرد زیرا همه اعضای  پاشنه آشیل الیحه محسوب 
جامعه  نمایندگان  و  بــوده  کمیتی  حا طبقه  از  آن 
مدنی، بخش خصوصی و افکار عمومی از عضویت 
نــشــان از  ایـــن مــوضــوع  در آن مــحــروم شـــده انـــد. 
کردن مبارزه با فساد و عدم اعتقاد و  دولتی تلقی 
و می توان  نهادهای مردمی دارد  به نقش  اعتماد 
با  مبارزه  کــردن  دولت محور  دیدگاه  که  کرد  ادعــا 
خــورده  شکست  گذشته  ســالــیــان  طــی  در  فــســاد 
قوانینی  چنین  تصویب  اهـــداف  از  یکی  اســـت. 
که با مالحظه  جلب اعتماد عمومی است در حالی 
اعتماد  افــزایــش  شفافیت،  عالی  شـــورای  ترکیب 
کمیت از طریق شورای مذکور امری  عمومی به حا
بعید به نظر می رسد. انتظار می رفت از نمایندگان 
شفافیت  زمینه  در  کــه  مــردم نــهــاد  ســازمــان هــای 
از  همچنین  و  ــد  دارنـ فعالیت  فــســاد  بــا  مــبــارزه  و 
سایر  و  وکــال  روزنــامــه نــگــاران،  احـــزاب،  نمایندگان 
بخش های مردمی جامعه در ترکیب شورا استفاده 
و  کمیتی  حا بخش های  بین  نسبی  توازن  تا  شود 
کمیتی در شورای عالی شفافیت برقرار شود  غیرحا
امید  نشود.  حاصل  علنی  نقض غرضی  چنین  و 
است با اصالح برخی اشکاالت حقوقی پیش نویس 
که به حق از ارزشمند بودن و همت عالی طراحان 
قضایی   - قانونی  انقالبی  شاهد  نمی کاهد،  آن 
در  شفافیت  گسترش  و  فساد  با  مبارزه  زمینه  در 
می رود  انتظار  نیز  قانون گذاران  از  و  باشیم  کشور 
آمـــاده شــده،  بــررســی دقــیــق و تصویب الیــحــه  بــا 
که در  اندکی از تأثیرات سوء برخی از قوانین فعلی 
با فساد موجود هستند،  و مبارزه  زمینه شفافیت 

بکاهند.
عدم  به  می توان  الیحه  ضعف  نقاط  دیگر  از 
گــران  افــشــا ــرای  ــ ب ــای الزم  ــوق ه ــش م پــیــش بــیــنــی 
تعارض  گران  افشا از  منظور  است.  منافع  تعارض 
که از وجود تعارض منافع  منافع اشخاصی هستند 
و  دارنـــد  اطــالع  الیحه  ایــن  مشمول  اشــخــاص  در 
اشخاص مشمول نیز وضعیت تعارض منافع خود 
مدیریت  هیئت های  یا  ــالح  ذی ص مقامات  به  را 
نمایندگان  از  نـــداده انـــد.  اطـــالع  منافع  تــعــارض 
انگیزه  ایــجــاد  جهت  در  مـــی رود  انــتــظــار  مجلس 
تعارض  موقعیت های  ــالع  اط و  کشف  بــه  نسبت 
مالی  مــشــوق هــای  فــســاد،  از  پیشگیری  و  منافع 
این  گــران  افــشــا ــرای  ب کافی  و  مناسب  غیرمالی  و 

موقعیت ها در نظر بگیرند.

و  حاکمیتی  نــهــادهــای  شفافیت     
تصمیم ساز از راه کارهای مبارزه با فساد 
سیستماتیک است که باید به آن به طور 
شایسته توجه کرد. به همین دلیل یکی 
مبارزه  در  ما  کشور  اساسی  مشکات  از 
بــا فــســاد، مــشــخــص نــبــودن اطــاعــات 
افـــراد در زمـــان تصدی  نــهــادهــا و  مــالــی 
در  شــده  ایــجــاد  تغییرات  و  دولــتــی  شغل 
وجود  عدم  که  آن هاست  فعالیت  طول 
در  تعلل  یا  زمینه  این  در  مناسب  قوانین 
تحقق  عدم  موجب  قوانین،  این  اجرای 
شفافیت و گاه پدیدار شدن رسوایی های 
نظام  تصمیم گیران  و  مسئوالن  عظیم 

سیاسی - اداری می شود.  


