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 دهیچک

 نافعم که باشدیم بالعکس و یخصوص بخش به یدولت مقاماتجابجایی  معنایبه ،«گرداندرب» دهیپد

 درسازی یخصوص گسترش اثر درالخصوص علی ده،یپد نیا. دارد تیریمد به ازین و دارد یمضرات و

 شمندانیاند توسط یالدیم 2۰۰8 یمال بحران از بعد واخیراً  زین ایدن در و است افتهی دیتشد کشورمان

 ورتص نهیزم نیا در یادیز مطالعات و است گرفته قرار توجه مورد شتریب یاسیس و یاقتصاد یهاحوزه

 از یمال بخش و شودیم مشاهده مختلف یکشورها و مختلف یهاحوزه در دهیپد نیا. است گرفته

جمله از یمشکالت و مسائل بروز به منجر و افتدمی اتفاق آن در گرداندرب که است ییهاحوزه نیتریجد

 .شودیم فساد

 تجربه نیهمچن و یمال حوزه باالخص و مختلف یهاحوزه در دهیپد نیا یبررس به گزارش نیا در

 و مختلف یکشورها یراهکارها و طیشرا از بتوان تا است شده پرداخته نهیزم نیا در مختلف یکشورها

 .دیآدست به کشورمان در دهیپد نیا بهتر تیریمد یبرا یاتیتجرب مختلف یهاحوزه

 

 مقدمه

 یاریبس مهم مسائل از یکی یخصوص بخش و یعموم بخش انیم یدولت مقامات و کارمندان یهاجابجایی

 یعموم بخش یکارکردها نیمهمتر از یداور و نظارت ،یمقرراتگذارپروژه،  ی. واگذارستکشورها از

 یخصوص بخش به ها،بخش نیا رانیمد و کارمندان انتقال. است مختلف یکشورها در( یرخصوصی)غ

 و منافع تعارض یبرا را نهیزمو  شود کارمندان یبرا یخصوص بخش در یمنافع جادیا موجب تواندیم

 عنوان تحت اتیادب در که دهیپد نیا. کند فراهم یعموم بخش در شده ارائه خدمات یناکارآمد

است که در گزارش نخست  یمتعدد یمثبت و منف یامدهایپ یدارا شود،یم ادی آن از «گرداندرب»

 قرار گرفت. یمورد بررس

 آثار یدارا یو خصوص یبخش عموم نیاشخاص ب ییشد که هرچند جابجا انیگزارش نخست ب در

 افراد زهیانگ شیافزاو  یدولت بخش به یخصوص بخش تخصص و مهارت و اتیتجرب انتقال رینظ یمثبت

 و تیریدارد که مد زین ینامطلوب متعدد یامدهایاست، اما پ یدولت بخش در اشتغال یبرا متخصص
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نامطلوب عبارتند از:  یامدهایپ نیا نی. مهمترسازدیم یرا ضرور هایینوع جابجا نیا یمحدودساز

 ییجابجا ،یسازماندرون اطالعات ازاستفاده سوء ن،یقوان مصادره و یقانون فساد ،یعموم اعتماد فیتضع

 .زیآمضیتبع یرفتارها شیو افزا یمقرراتگذاردر نظارت و  ینیطرف

 نیدچار ا شیبومتفاوت خود، کم یهایژگیو و یحقوق یمختلف با توجه به ساختارها یکشورها

از کشورها  یاند. برخرا اتخاذ کرده ییآن راهکارها تیریمد یمختلف هستند و برا یهادر حوزه دهیپد

 را دهیپد نیا یادیتا حد ز گرید یاند و برخوضع کرده دهیپد نیا تیریمد یبرا یارانهیگسخت نیقوان

و سازمان  1المللنیب تیشفاف سازمانازجمله  یمختلف یهاسازماناند. منافعش آزاد گذاشتهدلیل به

د انمختلف پرداخته یو در کشورها یکلصورت به دهیپد نیا یبه بررس 2یاقتصاد یهایتوسعه و همکار

 اند. آن اداره کرده تیریمد یبرا ییو راهکارها

 اتیمختلف کشورمان و لزوم توجه به تجرب یهادر حوزه دهیپد نیا تیگزارش با توجه به اهم نیا در

 شبخ نیب کار یروین ییجابجااز  ییهامثال گردان،درب دهیپدبهتر  تیریمد یمختلف برا یکشورها

 اتیتجرب نیپرمخاطره ارائه شده است. همچن یهاآن در حوزه یو راهکارها یعموم بخش و یخصوص

 . است گرفته قرار یبررس موردآن  تیریمد وهیو ش دهیپد نیچند کشور منتخب در مورد ا

 یمعنا)به یدولت بخش آن در که یاحوزه هر .یستن یخاص حوزه به منحصر گرداندرب یدهپد

 است. گرداندرب یدهپد معرض در باشند، داشته وجود دو هر ی،خصوص بخش و ناظر( یا و مقرراتگذار

 هاحوزه یبعض در منافع ینا که دارد وجود یدولت و یخصوص بخش ینب آمدورفت در یمنافع همواره

 یدهدپ ینا هستند. گرداندرب یدهپد بروز مستعد یشترب ییهاحوزه ینچن ین،ا بنابر و است ترپررنگ

 است شده مشاهده هاحوزه یگرد از یشترب قضایی، و ینظام ،سالمت انرژی، ی،مال یهاحوزه در مشخصاً

 یشترینب ی،مال ینهادها و مؤسسات در یمال گردش یباال حجم دلیلبه ،یمال حوزه آنها یانم در که

 دارد. گرداندرب یبرا را یتظرف

: در یافتهصورت سازمان نیاست، بد گرداندربخصوص موضوع درگزارش  نیحاضر که دوم گزارش

 ییهامثالفصل ابتدا  نی. در ااست شده پرداخته پرمخاطره یهادر حوزه گرداندرب دهیپد یفصل اول، به بررس

 از یناش یفسادها به ینوع بهآنها  از کیهر که شده ذکر یانرژ و سالمت ،ینظام یهاحوزه در دهیپد نیا از

 از یکی که یمال هبه حوز ادامه در. دارند اشاره یخصوص بخش به یدولت بخش از مقاماتجابجایی 

 منظور،نی. بداست شده پرداخته یشتریب لیتفص با است، گرداندرب دهیپد مورد در هاحوزه نیترپرمخاطره

 یهاکتشراست و سپس  شده یکشورها بررس یدر برخآنها  یانسان یرویو ن یمال مقرراتگذار یهاسازمانابتدا 

  .است قرارگرفته یبررس مورد بهادار اوراق و مهیب ،یبانک یهاشرکتازجمله  یبزرگ مال

                                                 

1. Transparency International 

2. OECD 
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 یبررس مورد آن تیریمد یراهکارها و منتخب یکشورها در گرداندرب دهیپد تیوضع دوم، فصل در

 نیا ردمو در یکمتر یریگسخت س،یانگل مانند ییکشورها ازجمله کشورها از یبرخ در .است گرفته قرار

 و فسادها و مخاطرات ها،علت مجارستان، کشور در گرداندرب ابتدا فصل نیا در .کنندیم جابجایی

 یاهّتیفعال مورد در موجود نیقوان سپس .شودیم یبررس یعموم بخش در دهیپد نیا با مرتبط مقررات

 یاانهریگسخت نیقوان آمریکا در که است آن از یحاک شواهد .شودیم مرور آمریکا مقننه قوه و هیمجر قوه

 دمور یبرا ییهادستورالعمل که است یکشور گرید نروژ است. شده گرفته نظر در دهیپد نیا یبرا

 ستا کرده اتخاذ استمدارانیس یبرا و یعموم بخش در یپسادولت اشتغال یهاینگران دادن قرار مالحظه

 در گرداندرب یکارهاراه از یتعداد زین فصل نیا آخر بخش در .شودیم یبررس سوم بخش در که

  .شودیم مرور مختصر طوربه کانادا و هلند انگلستان، یکشورها

 خود، اهداف و ساختارها به توجه با مختلف یکشورها که است آن از یحاک مطالعه نیا جینتا

 در .اندکرده اتخاذ مختلف یهاحوزه در گرداندرب دهیپد تیریمد هنحو مورد در یمتفاوت ماتیتصم

 هاییابجاج یگستردگ و سوکی از دهیپد نیا تیریمد یبرا الزم یهابچارچو فقدان به توجه با زین ما کشور

 ،ینقانو یساختارها و یبوم طیشرا به توجه با تا است الزم گر،ید ازسوی یخصوص و یعموم بخش نیب

 .ودش گرفته نظر در آن از یناش یفسادها و مخاطرات کاهش و دهیپد نیا بهتر تیریمد یبرا ییهاراهکار

  

 

 گرداندربپرمخاطره  يهاحوزه .1

 ذارمقرراتگ یمعنا)به یدولت بخش آن در که یاحوزه هر .یستن یخاص حوزه به منحصر گرداندرب یدهپد

 رایز است. گرداندرب یدهپد معرض در باشند، داشته وجود یبزرگ نسبتاً یخصوص بخش و ناظر( یا و

 هاحوزه یبعض در منافع ینا اما ،دارد وجود یدولت و یخصوص بخش ینب آمدورفت در یمنافع همواره

 در اًمشخص یدهپد ینا هستند. گرداندرب مستعد یشترب ییهاحوزه ینچن ین،بنابرا و است ترپررنگ

 یانم در که است شده مشاهده هاحوزه یگرد از یشترب یی،قضا و ینظام ،سالمت انرژی، ی،مال یهاحوزه

 -یمال ینهادها و مؤسسات در یمال گردش یباال حجم دلیلبه - یمال حوزه رسدمی نظربه نیز آنها

 دارد. گرداندرب یبرا را یتظرف یشترینب

 کشورها یرسا در یانرژ و سالمت ی،نظام یهاحوزه در گرداندرب یدهپد از هاییمثال بخش ینا در

 یالمللنیب سازمان از یگزارش هیپا بر بخش نیا .است شده ارائه یدهپد ینا یمنف تبعات یبرخ ینهمچن و

 رینیشتب که است ییهابخش از یکی یمال حوزه ینکها به توجه با .است نوشته شده 1انگلستان تیشفاف

 یمال بحران وقوع علل از یکی و دارد را (یدولت و یخصوص بخش ینب یی)جابجا گرداندرب یقمصاد

                                                 

1. Cabs for Hire - Fixing the Revolving Door between Government and Business 
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 خواهد پرداخته بیشتری تفصیل با حوزه ینا به مشخصاً شد، داده یصتشخ یدهپد ینهم یزن 2۰۰8 سال

 .شد

 

 نظامي صنایع حوزه در گرداندرب. 1-1

 رهیمدئتیه عضو آن از شیپ و انگلستان دفاع ریوز 2۰۰5 نوامبر تا 1998 یجوال از 1تیتب نیکو سر

 کرداعالم دفاع وزارت بود، ریوز تیتب هنوز که یزمان ،2۰۰5 مارس در .بود 2سیانگل دولت ارتباطات ستاد

 نیا .دارد 5کاینمکانیف شرکت تابعه 4،لندآگوستاوست از را 3لدکتیوا نکسیل کوپتریهل 62 دیخر قصد که

 با وازپر یفن اطالعات ثبت و نیکاب یصداها ثبت یهادستگاه نیتأم یبرا یقرارداد نیهمچن خانهوزارت

 .بود نشده دعوت مناقصه یبرا یگرید شرکت چیه که درحالی بست؛ 6تیاسم شرکت

 9/1 ارزش به کوپترهایهل دیخر یینها قرارداد و کرد ترک 2۰۰5 نوامبر در را دفاع وزارت تیتب

 رد و وستیپ تیاسم شرکت رهیمدئتیه به تیتب بعد، ماه کی .شد بسته 2۰۰6می در پوند اردیلیم

 از پوند هزار 1۰۰ بر بالغ سالیانه او که است شده گزارش .شد کاینمکانیف رهیمدئتیه سیرئ 2۰۰7می

 .کندیم افتیدر تیاسم شرکت از پوند هزار 52 و کاینمکانیف شرکت

 به حمله در انگلستان ها،گزارش طبق بر نکهیا وجود با رایز است، سؤال محل هم قرارداد طیشرا

 که درحالی .شدند داده لیتحو 2۰12 سال در کوپترهایهل نیاول داشت، کوپتریهل کمبود افغانستان

 نیتأم یبرا ییهاشنهادیپ وستهیپ 2۰۰7می از کا،ینمکانیف یرقبا از یکی 7،یکورسکیس ییآمریکا شرکت

 مامت توانستیم که کندیم ادعا یکورسکیس .شدند رد یهمگ که کردیم ارائه 8هاوک بلک کوپتریهل 6۰

 .دهد لیتحو 2۰۰9 سال انیپا تا را کوپترهایهل نیا

 

 در حوزه سالمت گرداندرب. 1-2

 رد شغل نیچند وزارت سمت ترک از پس نکهیا دلیلبه انگلستان، سالمت سابق ریوز 9،لبرنیم آلن

 شرکت با یهمکار مثال عنوانبه .است بوده انتقاد مورد همواره رفت،یپذ سالمت یخصوص یهاشرکت

 در ادعاها .دارد انگلستان سالمت یمل سازمان با یقیوث روابط که 1۰تالیکپ نتیپوجیبر خاص یسهام

 وستنیپ از پس ماه 6 .هستند مشخص قرارداد کی اتیجزئ علتبه عمدتاً شخص، نیا نبودن مناسب مورد

                                                 

1. Sir Kevin Tebbit 

2. Government Communications Headquarters 

3. Lynx Wildcats 

4. AgustaWestland 

5.  Finmeccanica 

6. Smith 

7. Sikorsky 

8. Black Hawk craft 

9. Alan Milburn 

10. Bridgepoint Capital 
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 از یکی 2،کالیمد نسیاال شرکت با را یقرارداد 1سالمت یمل سازمان تال،یکپ نتیپوجیبر به لبرنیم

 که ردک توافق کالیمد نسیاال قرارداد، نیا طبق بر .نمود منعقد تالیکپ نتیپوجیبر تابعه یهاشرکت

 وجود نیا با .ماندند استفادهیب تینها در آنها از یمین از شیب که دهد انجام MRI اسکن هزار 13۰

 یگرید جهت از لبرنیم مورد .کند پرداخت را قرارداد متیق پوند ونیلیم 16 تمام که بود مجبور دولت

 یخصوص بخش یبرا مجلس، در اشیندگینما با زمانهم و وزارت از پس او است؛ توجه جالب هم

 .داشت محل نیا از یادیز یمال یهاتافیدر و داشت یخصوص بخش با یادیز یهایهمکار

 و) سالمت ریوز 2۰۰7 ژوئن تا 2۰۰5می از که او است مجلس ندهینما 3،تیهو ایشیپاتر دوم مثال

 یامشاوره وزارتش، انیپا از پس ماه 7 تنها یعنی ،2۰۰8 هیژانو در بود، (تجارت و صنعت ریوز آن از شیپ

 55 یشغل نیهمچن او .داد 4بوتس نسیاال یفروشخرده و یداروساز شرکت به پوند هزار 45 ارزش به

 یخصوص مارستانیب 25 ،2۰۰7 سال در که یگذارهیسرما شرکت کی گرفت؛ 5نونیس در یپوند هزار

 .دیخر 6بوپا شرکت از

 شیاستعفا از پس سال دو از کمتر او .است سالمت سابق ریوز 7،وارنر نورمن به مربوط گرید مثال

 به شرکت نیا .شد 8انگلستان یوتیگ هلس شرکت رهیمدئتیه رموظفیغ سیرئ وزارت، سمت از

 .شوند انگلستان بازار وارد تیموفق با تا کندیم کمک یداروساز یهادستگاه و زاتیتجه کنندگاندیتول

 فروشنده آنها یدو هر که شد، 1۰وترولیب یکروبیمضد شرکت و 9زانسا فناوری بنگاه مشاور نیهمچن وارنر

 .هستند انگلستان سالمت یمل سازمان به محصوالت و خدمات

 

 يدر حوزه انرژ گرداندرب. 1-3

 از تیموفق با یاهسته یانرژ صنعت که ندیگویم نهادمردم یهاسازمان و انسیاستمدار از یتعداد

 تا که 11کریب نورمن گفته به .است کرده استفاده دولت یهااستیس در یراتییتغ جادیا یبرا گرداندرب

 :بود ستیز طیمح موضوع در کراتدم برالیل حزب یسخنگو 2۰۰6 مارس

 پس است، فیضع ياقتصاد نظر از ياهسته يانرژ كه دانستيم ياهسته صنعت»

 پوند هزاران ياهسته صنعت .كند همراه خود با را مجلس ندگانینما كه كرد اتخاذ ياستیس

                                                 

1. National Health Service 

2. Alliance Medical 

3. Patricia Hewitt 

4. Alliance Boots 

5. Cinven 

6. Bupa 

7. Norman Warner 

8. non-executive Chairman of UK Health Gateway 

9. Xansa 

10. Byotrol 

11. Norman Baker 
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 یانرژ نهیزم در را خود استیس دولت قتیحق در «.باشد داشته يرگذاریتأث بتواند تا كنديم خرج

 یانرژ به حاال و نداشت را هاروگاهین دیجد نسل ساخت قصد 2۰۰3 سال در :است داده رییتغ یاهسته

 .دهدیم تیاهم یاهسته

 مجلس ندگانینما استخدام برمبتنی یاهسته صنعت سوابق از یشواهد 2سیپنیگر از1 ساون جان

 یگریالب شرکت کی 3یاستراتژ نیساور مثال یبرا .است کرده ارائه یگریالب یهاسمت به سابق یوزرا و

 نیا .کندیم ارائه «یمل یهادولت در رانیگمیتصم با یارتباط یهاراه» انشیمشتر به که است یانرژ

 یبرا شنهادشیپ در 4فلور ییآمریکا یمهندس شرکت از و دارد را یاهسته یانرژ از تیحما سابقه شرکت

 هایهشبک در قاًیعم یاستراتژ نیسور رسدیم نظربه .است کرده یبانیپشت 5ایتانیبر یاهسته گروه دیخر

 :است کرده نفوذ یاسیس-یدولت

 شودیم اداره کارگر( حزب )از اروپا پارلمان سابق عضو 6،یدونل آلن توسط شرکت نیا. 

 هفته چند دارد، 9براون گوردون با هم یکینزد ارتباط که 8یکرکالد سابق ندهینما 7،یمون لرد 

 شد. شرکت نیا ریمد پارلمان ترک از پس

 دارد یهمکار شرکت نیا با زین 11کوپلند یانتخابات حوزه سابق ندهینما 1۰،نگهامیکان لرد. 

 است کرده پرداخت یمبالغ یسخنران یازا در سالمت( ری)وز 12لبرنیم آلن به یاستراتژ نیسور. 

 به متعهد آن یاعضا که دارد وجود 13یاحرفه یاسیس مشاوران انجمن نام با یانجمن انگلستان در

 توسط دینبا اعضا که است موضوع نیا حول مقررات نیا مفاد .هستند یاخالق نیقوان از یامجموعه

 .ستین انجمن نیا عضو یاستراتژ نیسور شرکت .کنند افتیدر پول آنها از ای شوند استخدام اناستمداریس

 

 يمال گردان در حوزه. درب1-4

 در گرداندرب دهیپد به هیزاو دو از که شده نوشته OECD از یگزارش هیپا بر حاضر گزارش از بخش نیا

 یهاسازمان شامل OECD یکشورها از یتعداد مقرراتگذار یهاسازمان ابتدا است. پرداخته یمال حوزه

 هستند. یمقرراتگذار یهاستمیس نیترافتهیهتوسع جزء که گرفته قرار یبررس مورد ییآمریکا و ییکانادا

                                                 

1. John Sauven 

2. Greenpeace 

3. Sovereign Strategy 

4. Fluor 

5. British Nuclear Group 

6. Alan Donnelly 

7. Lord Moonie 

8. Kirkcaldy 

9. Gordon Brown 

10. Lord Cunningham 

11. Copeland 

12. Alan Milburn 

13. Professional Political Consultants 
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 در نیپس ای نیشیپ یهاسِمَت که هستند یکارکنان یدارا ای ،هاسازمان نیا تمام که دهندیم نشان هاداده

 حالنیا با .وکالت ای یحسابدار مانند مرتبط، اریبس یهانقش در یکارکنان ای و اندداشته یمال و یبانک عیصنا

 هب تفاوت نیا است. متفاوت مختلف یکشورها در ،«گرداندرب» نوع از ارتباطات وسعت ها،داده نیا یمبنابر

 .گرددیبرم آنها یحقوق ساختار و مختلف یکشورها یهایژگیو

 هادارب اوراق ای مهیب ،یبانک بازار در که را یجهان یهاشرکت نیتربزرگ ،یگرید منظر از گزارش نیا

 5۰۰1 گلوبال فورچون ستیل در که بزرگ شرکت 116 پژوهش نیا .دهدیم قرار یبررس مورد فعالند

 نیا در را (ینظارت و یمقرراتگذار ینهادها) یدولت سابق کارکنان حضور زانیم و کرده یبررس را اندآمده

 عتصن در ایدن بزرگ شرکت 5۰۰ از چهارمکی باًیتقر که است توجه قابل است. دهکر یابیارز هاشرکت

 نیا یهاداده اما کرد، جادیا 5۰۰ فورچون بیترک در یادیز رییتغ یمال بحران البته هستند. یمال و مهیب

 دهیپد توجه قابل یگستردگ ،هاداده است. 2۰۰۰ سال در هاشرکت نیا رانیمد یبررس یمبنابر پژوهش

 .دهندیم نشان برعکس( و یدولت به یخصوص بخش )از جهت دو هر در را گرداندرب

 مقرراتگذار يهاسازمان. 1-4-1

 که یسازمان دو و کشور 8 از یمال مقرراتگذار سازمان 1۰ در گرداندرب نوع از ارتباطات ،OECD مقاله

 :است کرده یبررس را اندشده سیتأس یمال بحران به ییپاسخگو یبرا

 2ایاسترال یگذارهیسرما و بهادار اوراق ونیسیکم 

 3کانادا سپرده مهیب شرکت 

 4کیبلژ مهیب و یمال ،یبانک ونیسیکم 

 5متحده االتیا فدرال سپرده مهیب شرکت 

 6انگلستان یمال خدمات سازمان 

 7سلندیا یمال نظارت سازمان 

 8رلندیا یمال خدمات یمقرراتگذار سازمان 

 9کانادا یمال مؤسسات یسرپرست دفتر 

 1۰لندوزین بهادار اوراق ونیسیکم 

                                                 

1. Fortune Global 500 

2. Australian Securities and Investment Commission  

3. Canada Deposit Insurance Corporation 

4. Commission Bancaire Financiere et des Assurances - Belgium 

5. The Federal Deposit Insurance Corporation – U.S.A 

6. Financial Service Authority – U.K 

7. The Financial Supervisory Authority - Iceland 

8. Financial Services Authority Regulatory - Ireland 

9. Office of the Superintendent of Financial Institutions - Canada 

10. Security Commission – New Zealand 
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 1متحده االتیا بهادار اوراق و بورس ونیسیکم 

 2انگلستان یمال یگذارهیسرما شرکت 

 3اروپا یباال سطح گروه ونیسیکم 

 .ودشيم اكتفا کانادا سپرده مهیب شرکت در گرداندرب قیمصاد انیب به تنها حاضر، گزارش در

 پارلمان لهیوسبه كه است يسلطنت فدرال شركت کی (CDIC) كانادا سپرده مهیب شركت

 آنها بانک كه يطیشرا در را كانادا شهروندان ياندازهاپس شركت نیا .است شده جادیا

 سیرئ کی از که شودیم اداره نفره 11 رهیمدئتیه کی توسط CDIC .كنديم مهیب شود، ورشکسته

 خشب رانیمد .است شده لیتشک یدولت بخش از ریمد پنج و یخصوص بخش از ریمد پنج ره،یمدئتیه

 از یکی ،یمال مؤسسات سرپرست ،یمال امور ریوز معاون کانادا، یمرکز بانک سیرئ :از عبارتند یدولت

 یالم امور اداره سیرئ و یمال مؤسسات یسرپرست دفتر از ریمد کی ای یمال مؤسسات سرپرست معاونان

  .کانادا کنندگانمصرف

 رعامل،یمد و سیرئ .شوديم انجام آن یياجرا رانیمد توسط CDIC روزانه تیریمد

 ریدم چهار نیب از .كننديم برقرار ارتباط كاركنان و رهیمدئتیه نیب كه هستند ارشد رانیمد

 یهاشرکت امور در سیرئ معاون 4،مارو ایکلود.ام :دارند صنعت با یقبل ارتباطات نفر دو ،ونیسیکم ارشد

 5،کبور کلیما و بوده ارتباط در یحقوق بزرگ بنگاه کی با ره،یمدئتیه ریدب و یحقوق مشاور بزرگ،

 مسکن و وام شرکت 7،کانادا بل شرکت 6،کانادا بانک الیرو با سک،یر یابیارز و مهیب امور در سیرئ معاون

 .است داشته یهمکار 9کانادا یاقتصاد یشورا و 8کانادا

 كه است روشن .دارد وجود يدولت و يخصوص بخش ياعضا نیب يتعادل رهیمدئتیه در

 يهابخش با خصوصبه دارند؛ ای داشته يخصوص بخش با يارتباطات يخصوص بخش ياعضا

 هك ستین يازین يدولت بخش ياعضا اینکه با گرید طرف از .يحسابدار و يحقوق ،يبانک

 با .اندنشده هم منع يروابط نیچن از باشند، داشته يخصوص بخش با يفعل ای يقبل ارتباطات

 هشت مجموع در كانادا، يمل بانک و يمال امور وزارت ندهینما دو و رهیمدئتیه سیرئ احتساب

 بانک ندهینما ره،یمدئتیه سیرئ نفر، هشت نیا از .دارد وجود رهیمدئتیه در يدولت عضو

 گلدمن مثل يمال عیصنا در یيهاسمت قبالً يهمگ ،يدولت بخش گرید ندهینما سه و يمل

                                                 

1. Securities and Exchange Commission – U.S.A 

2. UK financial Investment Ltd 

3. European Commission High Level Group 

4. M. Claudia Morrow 

5. Michèle Bourque 

6. Royal Bank of Canada 

7. Bell Canada 

8. Canada Mortgage and Housing Corporation 

9. Economic Council of Canada 
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 و 3تالیاكپیاسکوش شركت 2،ماركتس نتیسايپر شركت ،بانک الیرو يمال گروه 1،ساكس

  .اندداشته 4تانیمتروپل عمر مهیب شركت

 شده، یبررس یمقرراتگذار سازمان 12 همه كه است آن از يحاك OECD گزارش يبندجمع

 .داشتند یمال و یبانک عیصنا با کینزد روابط با یکارکنان و اعضا یدارا سلند،یا مقرراتگذار سازمان جزب

 به ربوطم تعداد نیشتریب که باشدمی متفاوت لفمخت یکشورها در گردان،درب روابط با کارکنان تعداد

 .است انگلستان و لندیوزین رلند،یا

 ،یدولت خدمات یسازنینو هدف با دولت که است آن شودیم مشاهده ایتانیبر در که یجالب دهیپد

 OECD یهاکشور در یمشابه یهااستیس) است گرفته شیپ در را گرداندرب مشوق یهااستیس

 شیافزا معنایبه کار نیا عمل در (.است کار بازار از هاتیمحدود رفع شانیمبنا که اندشده اتخاذ هم

 دارش مشاغل به یخصوص بخش از یافراد استخدام و ایتانیبر یدولت بخش (از و) به موقت یهاانتقال

 بخش از که یدیجد یهااستخدام از درصد 75 از شیب که رسدیم نظربه حالاین با .است بوده یدولت

 .گردندیبازم یخصوص بخش به سال پنج ظرف ند،یآیم یدولت ارشد یهاسمت به یخصوص
 

 يبزرگ مال يهاشركت. 1-4-2

 5۰۰ انیم در بهادار اوراق و یامهیب ،یبانک بنگاه 116 ،5۰۰ فورچون گزارش 2۰۰۰ سال شیرایو طبق

 یدبنفهرست از استفاده با را مختلف یمال عیصنا در هاشرکت عیتوز 1 جدول .دارند قرار ایدن برتر شرکت

 :دهدیم نشان 5۰۰ فورچون
 

 500 فورچون يبندفهرست از استفاده با مختلف يمال عیصنا در هاشركت عیتوز . 1 جدول

 هاشركت تعداد عنوان

 67 اندازپس ای یتجار ها:بانک

 15 6(ی)سهام 5تلفات و هاییدارا همیب

 3 7(ی)اشتراک تلفات و هاییدارا همیب

 19 (ی)سهام سالمت و عمر :مهیب

 8 (ی)اشتراک سالمت و عمر :مهیب

 4 بهادار اوراق

 116 مجموع

                                                 

1. Goldman Sachs 

2. Prescient Markets 

3. ScotiaCapital 

4. Metropolitan Life Insurance Company 

5. Insurance Property and casualty 

6. stock 

7. mutual 
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 از یریتصو تا است کرده لیتحل را هابنگاه نیا رهیمدئتیه یاعضا یهاداده ،OECD گزارش

 شتریب که دهندیم نشان هاداده .دنک ارائه یمقرراتگذار و یدولت یهاسازمان و هابنگاه نیا نیب ارتباطات

 را یمقرراتگذار یهاسازمان ای و یدولت یفعل ای سابق یاعضا 2۰۰۰ هیژانو از شده، یبررس شرکت 116

 یمقرراتگذار یهاسازمان ای یدولت یهاسمت به که اندداشته یرانیمد ای کارمندان ای و اندکرده ابقا

 روابط (،درصد 7۰ باًی)تقر شده یبررس شرکت 116 از شرکت 81 در مجموع در .اندشده منصوب

 .است شده ییشناسا گرداندرب

 از مورد (36) در است. متفاوت اریبس فوق یهاشرکت انیم در گرداندرب نوع از یهارابطه تعداد

 سه از شیب شرکت، (28) تعداد اما داشت، وجود رابطه کی تنها ،«ارتباطات یدارا» شرکتِ 81 نیا

 افتی شتریب ای ارتباط پنج شرکت، 17 در هستند(. گرداندرب روابط یدارا که نفر )سه داشتند ارتباط

 .داشت وجود رابطه ده از شیب شرکت 5 در که درحالی شد،

 5۰۰ فورچون ستیل در شرکت رتبه و گرداندرب ارتباطات تعداد نیب یروشن یهمبستگ هاداده

 6 یدارا یهاشرکت رتبه و  44 داشتند، رابطه 1۰ از شیب که ییهاشرکت رتبه متوسط .دهندیم نشان

 بدون یهاشرکت و 222 متوسط رتبه رابطه 5 تا 1 با ییهاشرکت بود. 55 متوسط طوربه رابطه 1۰ تا

 .داشتند 283 متوسط رتبه شده، ییشناسا گرداندرب رابطه چیه

 

 آنها رتبه نیانگیم با هاشركت گرداندرب روابط تعداد تناظر .2 جدول

 500 فورچون ستیل در رتبه نیانگیم عنوان

 44 ی«گرداندرب» رابطه 1۰ از شیب یدارا یهاشرکت

 55 ی«گرداندرب» رابطه 1۰ تا 6 یدارا یهاشرکت

 222 ی«گرداندرب» رابطه 5 تا 1 یدارا یهاشرکت

 283 ی«گرداندرب» رابطه بدون یهاشرکت

 

 فورچون ستیل در آنها تعداداوراق بهادار که  یهاشرکتکار، ومختلف کسب یهانظر بخش از

لمن  نگیو هلد 3یاستنل مورگان 2،نچیل لیمر 1،گروه گلدمن ساکس یهااست )با نام 4، 5۰۰گلوبال 

انداز سطح به مراتب و پس یتجار یهارا نشان دادند. بانک یریسطح درگ نیبا اختالف باالتر 4،(برادرز

است.  ترعیوس مهیب یهاشرکتوجود همچنان ارتباطاتشان مشخصاً نسبت به  نیدارند؛ اما با ا یترنییپا

ا راز ارتباطات  یسطح باالتر یاشتراک یهاشرکتنسبت به  یسهام یهاشرکت مه،یدر داخل صنعت ب

 .است شده داده نشان 3در جدول  سهیمقا نی. ادهندینشان م

                                                 

1. Goldman Sachs 

2. Merrill Lynch 

3. Morgan Stanley 

4. Lehman Brothers 
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 500 گلوبال فورچون ستیل در يمال يهاشركت تیفعال حوزه .3 جدول

 شركت هر در گرداندرب يهارابطه تعداد متوسط عنوان

 4/2 اندازپس و یتجار ها:بانک

 7/1 (ی)سهام تلفات و هاییدارا همیب

 ۰ (ی)اشتراک تلفات و هاییدارا همیب

 7/1 (ی)سهام سالمت و عمر :مهیب

 6/۰ (ی)اشتراک سالمت و عمر :مهیب

 5/8 بهادار اوراق

 

 هب نسبت مستقرند، اروپا و یشمال یآمریکا در که ییهاشرکت ،ییایجغراف یهاتفاوت نظر از

 از یشتریب قیمصاد دارد( 5۰۰ فورچون در یادیز ندگانینما که یگرید )منطقه ایآس شرق یهاشرکت

 4 جدول در منطقه حسببر شرکت هر در گرداندرب روابط تعداد متوسط کیتفک 1.دارند گرداندرب

 .است شده داده نشان

 

 یيایجغراف مناطق .4 جدول

 شركت هر در گرداندرب يهارابطه تعداد متوسط عنوان

 4/2 (کانادا متحده، االتی)ا یشمال یآمریکا

 ان،آلم فرانسه، دانمارک، ا،یتانیبر ک،یبلژ ش،ی)اتر اروپا

 (سیئسو سوئد، ا،یاسپان هلند، ا،یتالیا رلند،یا
9/2 

 8/۰ (وانیتا ،یجنوب هکر ژاپن، ن،ی)چ یشرق یایآس

 1 ایاسترال

 3/۰ لیبرز

 1 هند

 3 هیروس
 

 ردانگدرب یهارابطه تعداد متوسط یسیانگل یهاشرکت اروپا، منطقه انیم در که است ذکر شایان

 هیبق که درحالی بود، 8/4 انگلستان در متوسط نیا .داشتند ییاروپا یهاکشور هیبق به نسبت یشتریب

 (.یشمال یآمریکا مشابه یعدد) داشتند 3/2 متوسط انگلستان جزب ییاروپا یکشورها

                                                 

 نینچ و است بوده زبان یسیانگل منابع به محدود شده انجام قیتحق که باشد تیواقع نیا بازتاب است ممکن موضوع نیا. 1

 ق،یتحق نیا یاصل تمرکز که باشد نیا تواندیم علت نیهمچن .هستند دسترس در یسخت به ایآس شرق منطقه در یمنابع

 است. بوده OECD عضو یکشورها یرو
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 یهاشرکت مجموعه .است سوئیس دارد ییباال گرداندرب روابط سطح که یگرید ییاروپا کشور

 سوئیس و 4انشورنسیر سوئیس 3،سیسرو الیننشیفا خیزور 2،سوئیس تیکرد UBS،1) یسوئیس

 که یکشور 22 همه از اختالف با که یعدد دارند؛ گرداندرب رابطه 2/6 متوسط طوربه 5(فیال

 .است باالتر گرفتند قرار یبررس مورد شانیهاشرکت

 .دادند نشان را یریدرگ از ییباال سطح هاشرکت از یتعداد شد، اشاره آن به باال در که طورهمان

 :از عبارتند هاشرکت نیا .شد افتی شتریب ای گرداندرب رابطه پنج شرکت 116 از تا 17 در

 گروه 1۰،ایدکس گروه 9،چهیدو بانک 8،سوئیس تیکرد 7،گروپیتیس 6،زی)بارکل هابانک 
11HBOS12،دزی/لو HSBC بانک 15،اسکاتلند بانک الیرو 14،شرکا و سیچ مورگان یپ یج 13،نگزیهلد 

 .(هستند ایدن بزرگ بانک 2۰ ءجز یهمگ استثنا کی جزب –UBS 17 16،چارترد استاندارد

 اوراق اول بنگاه سه 2۰،ساکس گلدمن و 19یاستنل مورگان 18،نچیل لی)مر بهادار اوراق یهابنگاه 

 (ایدن در بهادار

 23(خیزور یمال خدمات شرکت 22،نشورنسیایر سوئیس 21،الی)پرودنش مهیب یهاشرکت 

 و هادولت با ارتباطات نیشتریب یدارا که را یشرکت پنج ،شرکت 17 نیا انیم از OECD گزارش

 بانک ،(بهادار اوراق )شرکت ساکس گلدمن گروه چه،یدو بانک ز،یبارکل بانک یعنی) اندبوده گذارانقانون

 بانک کی زیبارکل شرکت مثال عنوانبه است. دهکر یبررس ترقیدق را (UBS بانک ،مورگان یپ یج

 7۰ رتبه بانک نیا 5۰۰ فورچون ستیل اساسبر حاضر درحال .است یسیانگل اندازپس و یتجار

                                                 

1. UBS Group AG 

2. Credit Suisse 

3. Zurich Financial Services 

4. Swiss Reinsurance 

5. Swiss Life 

6. Barclays 

7. Citigroup 

8. Credit Suisse 

9. Deutsche Bank 

10. Dexia Group 

11.  Halifax plc and the Bank of Scotland 

12. HSBC Holdings 

13. Lloyds Group 

14. J.P. Morgan Chase & Co 

15. Royal Bank of Scotland 

16. Standard Chartered Bank 

17. UBS 

18. Merrill Lynch 

19. Morgan Stanley 

20. Goldman Sachs 

21. Prudential 

22. Swiss Reinsurance 

23. Zurich Financial Services 
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 یبررس OECD مقاله در که است یمال بزرگ شرکت نیماُ-24 و دارد را ایدن یهاشرکت نیترگبزر

 .است شده

 کشف (یدولت اشتغال از پس ای شیپ یخصوص بخش در اشتغال) گرداندرب رابطه 14 زیبارکل در

 شتریب .کندیم لیتبد چهیدو بانک از پس پررابطه شرکت نیدوم به را بانک نیا که یزیچ ؛است شده

 قاعده نیا از ییآمریکا دو البته .است انگلستان در یدولت کارکنان و گذارانقانون با زیبارکل ارتباطات

 CIA در اطالعات ریمد معاون کیسیم یمیج .2لیاست یک رابرت و 1کیسیم یمیج هستند؛ امستثن

 بنگاه زیبارکل 2۰۰8 سال در اینکه از پس .شدگرفته کار به 3برادرز لمن بنگاه توسط آن از بعد که بود

 الس از هم لیاست یک رابرت .شد تالیکپ زیبارکل در یکشور سکیر رکلیمد او د،یخر را برادرز لمن

 یمال امور معاونت سمت به آن از پس و بود زیبارکل بانک رهیمدئتیه رموظفیغ عضو 2۰۰6 تا 2۰۰5

 .شد منصوب آمریکا یدارخزانه وزارت در یداخل

 اکنون که کالرک مارک .شدند دولت وارد زیبارکل از پس 5کاکس سارا و 4کالرک مارک ا،یتانیبر در

 2۰۰3 تا 2۰۰۰ سال از است، (BERR)6 مقررات اصالح و هاشرکت وکار،کسب وزارت در یمال رکلیمد

 پس و بود زیبارکل المللنیب مشاور 2۰۰4 تا 2۰۰1 سال از کاکس سارا .بود تیفعال مشغول زیبارکل در

 سیرئ 8،ولسیآرک دیوید سر نیچن.ـه .وستیپ 7انگلستان نهیکاب دفتر وکارکسب از تیحما گروه به آن از

 داشت، رحضو زیبارکل در رموظفیغ عضو عنوانبه که یزمان همان در ا،یتانیبر صنعت ونیکنفدراس سابق

 لایننشیفا به خروجش هنگام در ولسیآرک .بود نهیکاب دفتر 9بهتر یمقرراتگذار یاتیعمل یروین سیرئ

 یکاال کی» یمقرراتگذار که است بوده ایتانیبر دولت کردن متقاعد او دستاورد نیترمهم که گفت مزیتا

  .«است اقتصاد یبرا یواقع یانهیهز بلکه ست،ین گانیرا

 .است 10زجون يگبید شد دولت وارد كه زیباركل از يگرید سابق كارمند و وكاركسب گريالب

 عنوانبه سال دو سپس و بود ایتانیبر صنعت ونیكنفدراس ركلیمد 2006 تا 2000 سال از او

 مدت به سپس و دیرس 11ریپ فیال درجه به او 2007 سال در .كرد كار زیباركل در ارشد مشاور

 خارجه امور وزارت در يگذارهیسرما و تجارت جیترو معاون و BERR در ریوز معاون سال دو

 گرید عضو .دارد یارتباطات زیبارکل با که است انیاع مجلس عضو دو از یکی جونز یگبید .بود ایتانیبر

                                                 

1. s; Jami Miscik 

2. Robert K. Steel 

3. Lehman Brothers  

4.  Mark Clarke 

5. Sarah Cox 

6. Business, Enterprise and Regulatory Reform 

7. UK Cabinet 

8. Sir David Arculus 

9. Better Regulation Task Force  

10. Digby Jones 

11. Life Peer ( گرددیم یمنقض شخص مرگ از پس و ستین دنیرس ارث به قابل که یسلطنت یلقب)   



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _________________________________________________ 
 

 

14 

 رد .است داشته عهدهبر را زیبارکل یخصوص بانک رهیمدئتیه استیر 2۰۰۰ سال از که است 1لوزیف لرد

 بوده تیفعال مشغول زیبارکل در 2۰۰2 تا 1993 سال از کار،محافظه ندهینما 2،جیدادر مزیج عوام، مجلس

 .است زیبارکل هیانوسیاق و ایآس یمشورت تهیکم عضو اکنون کار،محافظه ندهینما گرید 3،ماود سیفرانس و

 4،نتبرودب چاردیر سر :از ندعبارت انددرآمده زیبارکل استخدام به اکنون که یدولت سابق کارکنان

 بوده زیبارکل رهیمدئتیه مستقل عضو 2۰۰3 سال از که میمستقریغ اتیمال و گمرک اداره سابق سیرئ

 رموظفیغ عضو که ،2۰۰4 سال از زیبارکل رهیمدئتیه رموظفیغ مستقل عضو 5،رمنیکیل اندرو سر ؛است

 یدارخزانه یحسابدار مشاور عنوانبه 2۰۰3 تا 1993 سال از نیهمچن و بود انگلستان بانک رهیمدئتیه

 رهیمدئتیه سیرئبینا 2۰۰3 سال از که ایتانیبر سابق پلماتید 6،تیرا دیوید سر و کرد کار ایتانیبر

 .است 7ویر ینآنتو سر شد استخدام زیبارکل توسط که یگرید سابق پلماتید .است بوده تالیکپ زیبارکل

 .بود زیبارکل یخصوص بانک رهیمدئتیه عضو 2۰۰1 تا 1997 سال از او

 که اندکرده آشکار شدند، انجام اطالعات یآزاد قانون تیحما تحت که ییهایافشاگر نیهمچن

 قیتشو تیمسئول سمت، حفظ با 2۰۰1 تا 1998 یهاسال نیب ز،یبارکل بانک کارمند 8،رزیاسپا هاوارد

 .است داشته عهدهبه صنعت و تجارت وزارت در را صادرات

 يبند. جمع1-4-3

 یمقرراتگذار یهاسمت در که یافراد و یمال عیصنا یخصوص بخش نیب را یمشخص ارتباطات هاداده

 در اًعمدت که جهان یمال مؤسسات نیترگبزر نیب ارتباطات نیا رسدیم نظربه .دهندیم نشان هستند

 .کنندیم ادجیا منافع تضاد ،یکینزد ارتباطات نیچن .است شتریب اندمتحده االتیا و سیئسو ا،یتانیبر

 :دارد ینظر نیچن اروپا ونیسیکم عضو 9یویکرمک

 رد یادیز «نیقوان مصادره» انیسال یط در که امدهیرس جهینت نیا به من گذاران،قانون مورد در»

 «.است بوده قدرتمند و یقو اریبس آنها یالب :است داشته وجود یمال خدمات یبازارها عرضه سمت

 یمتعدد ینهادها و اشخاص طرف از موضوع نیا یرو یادیز یاظهارنظرها امدیپ توجه، نیا قطعاً

 اب دولت کارمندان و انمقرراتگذار گذاران،قانون وزرا، کینزد ارتباط از ییهاگزارش مرتباً که است بوده

 یهاروزنامه تا گرفته اروپا و آمریکا در نهادمردم یهاسازمان از کردند؛یم منتشر یمال عیصنا گرانیالب

 .انگلستان در لیم یلید مثل «راست جناح» یسنت

                                                 

1. Lord Fellowes 

2. Shotesham 

3. Francis Maude 

4. Sir Richard Broadbent 

5. Sir Andrew Likierman 

6. Sir David Wright 

7. Sir Anthony Reeve 

8. Howard Spiers 

9. McCreevy 
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 نیب یمداوم و متعدد ارتباطات ،یمال مؤسسات نیتربزرگ مورد در که دهدیم نشان فوق اطالعات

 متقابل استفاده ده،یپد نیا مثبت جنبه هرچند .دارد وجود هاشرکت و یمقرراتگذار یهاسازمان دولت،

 زا استفاده ازجمله یمنف یامدهایپ از یاریبس اما است، گریکدی یهاتجربه از یخصوص بخش و دولت

 خود اب را کردهاشاره آن به یویکرمک که نیقوان مصادره و زیآمضیتبع یرفتارها ،یسازماندرون اطالعات

 .است داشته همراه به

 

 منتخب يدر كشورها گرداندرب تیریمد وهیو ش تیوضع. 2

 مقع و یگستردگمختلف اختصاص دارد.  یدر کشورها گرداندرب دهیپد یبررس به گزارش از فصل نیا

و  نیقوان ،یدولت و یخصوص بخش قدرت به بسته. است متفاوت مختلف یکشورها در گرداندرب دهیپد

 یگردان در کشورهامسائل مرتبط با درب ،یو ادار یمال تیشفاف زانیمو  موجود یحقوق یبسترها

که  یمتفاوت یگذارو قانون یمتناسب با ساختار حقوق مختلف یکشورها نی. همچناست متفاوتمختلف 

 اند.اتخاذ کرده یمتفاوت یکردهایرو گرداندرب دهیپد با مواجهه دردارند، 

از  یدر تعداد گرداندرب دهیپد تیوضع موجود، اتیادب از استفاده با گزارش از بخش نیا در

 مورد گرداندرب دهیپد تیریمد منظوربهکشورها  نیاتخاذ شده در ا یمنتخب و راهکارها یکشورها

: زا عبارتند یبررس مورد یکشورهااست. با توجه به منابع و مطالعات در دسترس،  گرفته قرار یبررس

 . کانادا و هلند مجارستان،نروژ، انگلستان،  ،آمریکا

 عنوان با( 2۰14) ماسکل مقاله از استفاده با ،اختصاص دارد آمریکاکه به کشور  فصل نیا اول بخش

 نیوانق گزارش، نیا در. است شده نوشته «فدرال کارمندان یبرا نیقوان گردان،درب ،یپسادولت اشتغال»

در  یتدارکات یهابخش کارکنان و هابانک نیبازرس مقننه، قوه ه،یمجر هگردان در قودرب دهیناظر به پد

 .است دهیگرد انیب آنها تکامل خچهیتار و شده یمعرف لیتفص به آمریکادولت 

کشور نروژ است که با استفاده از گزارش  شودیفصل به آن پرداخته م نیکه در ا یکشور نیدوم

 از تعارض یریجلوگ یبرا مناسب یهاروال: یاشتغال پسادولت»با عنوان  2۰1۰در سال  OECDسازمان 

 یهاینگران و نروژ یدولت تیریمد در دآمدهیپد یهاچالش ابتدا بخش نیا در. است شده نوشته «فعمنا

و  یخدمات عموم یبرا 1یپسادولت اشتغال یهادستورالعمل سپس و شودیم داده حیتوض آمده دیپد

 نیکه در نروژ بد یاتهیکم نی. همچنشودیم یجداگانه بررسطور به در نروژ استمدارانیس نیهمچن

 .شودیم حیتشرو ساختار و کارکرد آن  یشده معرف لیمنظور تشک

 گزارش از برگرفته که پرداخت میخواه مجارستان کشور در گرداندرب یبررس به سوم بخش در

گزارش، از  نیا هیته منظوربه. است شدهمنتشر  2۰12است که در سال  2مجارستان المللنیب تیشفاف

                                                 

1. The Post-Employment Guidelines 

2. Transparency International – Hungary  
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 یاصل ی. محتوااست شدهدرخواست  گرداندرب دهی، اطالعات مربوط به پدو وزارتخانه یدولت اداره 29

 یمختلف بخش خصوص یهانهیکه در سطوح و زم ینفر از افراد 15با استفاده از مصاحبه با  زیگزارش ن

 دانگردرب دهیپد وعیش یهاگزارش علت نیاست. در ا آمدهدست به دارند، یاتیمجارستان تجرب یو عموم

 و یگذارقاعده وهیش آن، از یناش آمده وجودبه یفسادها و گرداندرب مخاطرات مجارستان، در

 یبرا یشنهاداتیپ تاًینهاو  مجارستان یخصوص بخش نیهمچن و یعموم بخش در گرداندرب یگرمیتنظ

 .است شده ارائه مجارستان یخصوص و یعموم بخش در گرداندرب بهتر تیریمد

ب . مطالشودیم یبررس انگلستاندر کشور  گرداندرب دهیپد تیفصل، وضع نیچهارم ا بخش در

 می: ترمهیراک یبرا ییهایتاکس»انگلستان با عنوان  المللنیب تیاز گزارش سازمان شفاف عمدتاً بخش نیا

گزارش،  نیاستخراج شده است. در ا ،منتشر شده 2۰11که در سال « وکاردولت و کسب نیگردان بدرب

 یهاراهکار نیکشور و همچن نیگردان در ااز درب ییهامثالگردان در انگلستان و درب بیو معا ایبه مزا

 تیریمد منظوربهکه  1آکوبا تهیکمو عملکرد  ساختاراشاره شده است.  سیگردان در انگلدرب یگذارقاعده

 آن بر زین فوق گزارش در که است یمهم اریبس نکات یحاوشده است،  لیگردان در انگلستان تشکدرب

 .است شده دیتأک

دان گردرب تیریمد یکه در کشور هلند و کانادا برا ییراهکارها یبه برخ زین فصل نیا یانتها در

 . شد خواهد، اشاره است شدهاتخاذ 

 

 آمریکا كشور در گرداندرب. 2-1

 مختصر و یاخچهیشده است که تار هیته آمریکاکنگره  قاتیتوسط مرکز تحق 2۰14 سال در یگزارش

کارمندان فدرال را بعد از ترک خدمات  یهاتیو فعال یشغل یهافدرال که فرصت نیاز قوان یفیتوص

ات که خدم یمرتبط با تضاد منافع در مورد فرد نی. قوانکرده استارائه  کند،ی( محدود می)دولت ییاجرا

 شناخته« گرداندرب» نیقوانعنوان به معموالً کند،یترک م یورود به اشتغال خصوص یرا برا یدولت

 . شوندیم

 گرداندرب یدهخصوص پددر ینو هدف قوان يگذارقانون یختار .2-1-1

 یخصوص یبعد یشغل یهاتیفعال ی، که برخ«گرداندرب» ای یمربوط به اشتغال پسادولت نیقوان

 بیبه تصو 1944و بار دوم در  1872بار در سال  نینخست یبرا کنند،یکارمندان سابق فدرال را محدود م

اصالح شد و  1978 2بود، در قانون دولت یکه ناظر به تضاد منافع اشتغال پسادولت قانون نیا. دیرس

                                                 

1. ACOBA 

2. Government Act 
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 شدهاضافه  هیمجر هقو یکارکنان سطح باال یساله براکی 1استراحت یهادوره آن در که افتی گسترش

 است.  سال محدود کرده کیرا تا  یبعد از ترک شغل دولتآنها  یهاتیفعالو  است

 رد کنگره یداخل نیقوان و یگریالب نیقوان با مرتبط مقررات از یبخشعنوان به ،2۰۰7 سال در

 2«ارشد اریبس» ییاجرا مقامات یبرا استراحت دوره و داد رخ گرداندرب قانون در یراتییتغ ا،یهدا مورد

 یراب استراحت هدور تیقانون محدود نیدر ا نی. همچنافتی شیبه دو سال افزا آمریکا یسناتورها زین و

 .افتی شیافزا سنا مجلس ارشد کارکنان

 نکهیا برابر در را، یعموم بخش و دولت که بود نیا گرداندرب نیقوان اصالح ییابتدا اهداف از یکی

 بر ضد دولت استفاده کنند و ای یگروه خصوص کیبه سود  دولت، یاختصاص اطالعات از سابق کارمندان

 شوند، محافظت کند.  یبه منافع عموم یاحتمال یموجب ضررها

 ریتأث و کشش که است نیا گردان،درب دهیپد یرو بر ییهاتیمحدود وضع یبرا گرید زهیانگ

 یکارمند فعل کی یبرا تواندیم ،یقرارداد نیچن انتظار ای سودآور یخصوص قرارداد کی که یابالقوه

ند. داشته باشد را محدود ک نده،یآ یاحتمال انیکارفرما ای یخصوص انیدولت فدرال، هنگام تعامل با مشتر

ان توسط کارمند هاتیفعال یبرخ»خصوص وضع کرده است که  نیدر ا حیصر تیممنوع ،و مقررات نیقوان

 یتلق آن یهایوابستگ و یقبل یدولت شغل از ناعادالنه هکه ممکن است استفاد ردیصورت بگ یسابق دولت

 .«شود

 یابیدست منظوربهکه  دولت سابق کارمندان یخصوص یشغل یهافرصت یرو هاتیمحدود اعمال

حرک ت یمحدودکننده، رو ازحدشیب نِیقوان که یابازدارنده اثر برابر در دیبا شود،یبه اهداف فوق انجام م

 نیعالوه، قوان. بهشود لیتعددارند،  یدر خدمات دولت طیو واجد شرا قیکار و استخدام افراد ال یروین

و کارمندان  ی)که حرکت کارکنان دولت به بخش خصوص« گرداندرب» یرو محدودکننده ازحدشیب

 ها،یراناز نگ یشدن و فاصله گرفتن کارمندان دولت منفکموجب  تواندیبه دولت است(، م یبخش خصوص

 .ستیمطلوب ن یعموم یاستگذاریس یبرا ید که تا حدشو یتجارب بخش خصوصو  مالحظات

 3یندگينما هايیتفعال - یه. قوه مجر2-1-2

 2۰7مدون در بخش  4،یفریک قانونمشمول  ،یپس از ترک خدمات دولت هیقوه مجر کارمندان هیکل

 ریو سا 6«یندگینما» و یگریالب نوع از یهاتیفعال قانون نیا. هستند 5،آمریکاجدهم یه نیمجموعه قوان

 یهابخش ی. برخکندیم یگذارمقررات ایرا محدود  یاز بخش خصوص 7ط به وکالتوبمر یهاتیفعال

                                                 

1. »Cooling off« Periods 

2. Very Senior Executive Officials 

3. Representational Activities 

4. Criminal statute 

5. Codified at 18 U.S.C(united states code) Section 207 

6. representational 

7. Advocacy Activities 
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 یاهتیمحدود با مرتبط بخش در گزارش نیا ادامه در که شود،یم اعمال زین مقننه قوه مقامات به قانون

 .شوندیم بحث شتریب اتیجزئ با مقننه قوه

 یپسادولت اشتغال به ناظر یهاتیمحدود از یامجموعه جدهم،یه نیقوان مجموعه از 2۰7بخش

 کند،یم هئارا( یدولت خدمات ترک از پس هیمجر قوه کارکنان یندگینما یهاتیفعال یرو تی)محدود

 :جملهاز

 مجریه قوه کارمند یک که موضوعاتی در 1«طرفینی جابجایی» روی العمرمادام محرومیت یک .1

  است؛ کردهمی کار آن در بوده دولت در که زمانی تا ایمالحظه قابل میزان به

 دوره در که موضوعاتی از تریگسترده نسبتاً طیف در «طرفینی جابجایی» ممنوعیت سال دو .2

 است؛ بوده کارمند رسمی مسئولیت تحت دولتی، اشتغال

  معین؛ 2قراردادی یا تجاری مذاکرات در دیگران به کمک در سالهیک محدودیت .3

 برابر در خصوصی بخش نمایندگی که 3،ارشد مقامات برخی برای سالهیک استراحت دوره یک .4

 کند؛می ممنوع را سابقشان دولتی سازمان و اداره

 برای تالش و نمایندگی ارتباطات که 4ارشد خیلی مقامات برای دوساله استراحت دوره یک .5

  کند؛می ممنوع را مجریه قوه کل در باال مقامات سایر روی تأثیرگذاری

 برای 5مشورتی یا نمایندگی نوع از هایفعالیت در مقامات برخی روی سالهیک ممنوعیت .6

 . خارجی سیاسی احزاب یا خارجی هایدولت

 یامضا ازمندیدر دولت اوباما ن یجمهوراستیر معاون و یجمهوراستیر انتصابات یبرخ عالوهبه

 هرا، در طول دور یپس از ترک منصب دولت یگریو الب یتیحما یهاتیبود که فعال یاخالق یقرارداد

 یبرا که است شده حیتشر فوق تیمحدود نوع 7 گزارش، نیا ادامه در. کندیم محدود اوباما، دولت

 .شودیم یخوددارآنها  ذکر از اختصار

  6بانک ینبازرس .2-1-3

 یبانک سازمان» کارمندان و مقامات یبرخ 7،فدرال سپرده مهیب قانون در گرفته صورت اصالحات طبق

هر پاداش  افتیهستند، از در ریبانک درگ یهایبازرس ای هایدگیکه در رس 9«و بانک فدرال رزرو 8فدرال

 کی یبرا نظارت، تحت یگذارسپرده مؤسسه از 1۰«مشاور ای ر،یمد مأمور،کارمند، »عنوان به یجبران و

                                                 

1. Switching Sides 

2. Trade or Treaty Negotiations 

3. Senior Officials 

4. Very Senior Officials 

5. Representational or Advisory 

6. Bank Examiners 

7. The Federal Insurance Deposit Act 

8. Federal Banking Agency 

9. Federal Reserve Bank 

10. Employee, Officer, Director, or Consultant 



 

 ___________________________________________________________  

 

 

 

19 

 که شودیم اعمال یکارمندان به تیمحدود نیا. اندشده منع فدرال، خدمات ترک از بعد سالهکی دوره

 تیفعال آن معادل یتیموقع ای ارشد بازرسعنوان به فدرالشان، خدمت سال نیآخر طول در ماه دو حداقل

 .اندکردهیم

 1تداركات ین. مأمور2-1-4

 قانون در 2«تدارکات کرداریراست» بندهای تحت مقامات، برخی پسادولتیِ اشتغال هایمحدودیت اغلب

شده  آورده 413 قوانین مجموعه 21۰4 و 21۰3 هایبخش در هامحدودیت این. است شده ذکر فدرال

 یلیونم1۰ یباال یتدارک و عقد قراردادها یفوظا یرمواد، مقامات سابق فدرال که درگ یناست. طبق ا

 گونهیچدولت، ه یبرا یتدارکات یفسال بعد از انجام آن وظا یکتا  توانندیاند، نمدولت بوده یدالر برا

 4مدیر یا مشاور مأمور،کارمند، عنوان به در آن معامالت، یردرگ یخصوص کارانیماناز پ یمزد یاجبران 

 .کنند دریافت

 انتخاب مسئول. 2 5،قرارداد تهیه مأمور. 1: از عبارتند گیردمی قرار مقررات این مشمول که مشاغلی

 8،تدارکات فنی یا مالی ارزیابی تیم رئیس. 4 7،خرید منبع انتخاب ارزیابی هیئت اعضای. 3 6،خرید منبع

 دالر. یلیونم1۰ از بیش ارزش با قراردادهای در

 9خصوصي اشتغال مذاكره. 2-1-5

 رسید، تصویب به 2۰12 آوریل در که 1۰«(STOCK) ایکنگره اطالعات با تجارت توقف قانون»براساس

 از عدب خصوصی اشتغال برای که را مذاکراتی کلیهباید  فدرال دولت در ارشد کارمندان و مقامات تمامی

 مأموران همه از قانون این. کنند گزارش 11،اخالقی دفاتر به دهند،می انجام فدرال دولت در خدمت دوره

 اطالع دهند شانیرا به دفتر اخالق یمذاکرات ینشروع چن ی،روز کار 3 تا که کندمی درخواست فدرال

 لبسکند،  یجادتضاد منافع ا تواندیمذاکرات م ینادلیل به که یسپس خودشان را از هر موضوع دولتو 

 نانکارک به ناظر خاصی هایمحدودیت قانون این فوق، مذاکرات افشای به الزامبر عالوه .کنند صالحیت

 .شودمی معرفی ادامه در که است نموده وضع مجزاطور به مقننه قوه و مجریه قوه

 

 

                                                 

1. Procurement Officials 

2. Procurement Integrity 

3. 41 U.S.C Sections 2103 and 2104 

4. Employee, Officer, Consultant, or Director  

5. Procuring Contracting Officer 

6. Source Selection Authority 

7. Source Selection Evaluation Board 

8. the chief of a Financial or Technical Evaluation Team 

9. Negotiating Private Employment 

10. STOCK act- Stop Trading on Congressional Knowledge Act 

11. Ethics Offices 
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 مجریه قوه ـ

مقامات سطح باال، تمام  یتوسط برخ STOCKکردن مذاکرات طبق قانون  بر لزوم گزارشعالوه

مواد قانون فدرال،  در  یرهستند طبق سا یشغل خصوص یکه در جستجو مجریه هکارمندان فدرال در قو

 1،رالفد اصلی منافع تضاد قانون. شوندمی هایییتمحدود مشمول ،در دولت شانیفعل یفزمان انجام وظا

 کندیاست که اعالم م یاز مواد یکیاست،  182 قوانین مجموعه 2۰8 بخش در کیفری ماده یک که

 بعدی شغل برای خصوصی کارفرمای با مذاکره به شروع مجریه هکارمند فدرال در قو یاهرگاه هر مقام »

 یا مشاوره، پیشنهاد،ازجمله  رسمی، دولتی وظیفه نوع هر از را خودش باید کارمند آن کند،می

 صوصیخ کارفرمای آن مالی منافع روی پذیربینیپیش و مستقیم اثر که موضوعی هر در گیری،تصمیم

 .«کند صالحیت سلب دارد، بالقوه

 ایبالقوه شروع نشده باشد  یخصوص یبا کارفرما واقعی مذاکره هیچ اگر حتی تدارکات، حوزه در

 و نمعی خصوصی یمانکارپ ینب ینده،مربوط به آ یاستخدام خصوص احتمال وجودوجود نداشته باشد، 

 که دولتی اداره مقامات. کندمی ایجاد را صالحیت سلب و دادن گزارش الزام فدرال، تدارکات کارکنان

/  با ارتباطات تمامباید  دارند، دالر صدهزار ازبیش قراردادهای برای فدرال تدارکات در ایویژه نقش

 اشتغال به است ممکن ارتباطات آن کهصورتی در کنند، گزارش را قرارداد آن پیشنهادکننده ازطرف

 ها،صالحیت سلب و ارتباطات مورد در تدارکات کارکنان هایگزارش. شود منجر مأمور آن غیرفدرال

بنا به درخواست در دسترس عموم قرار  یدباو  شودیمداشته  نگهسال دو به مدت  دولتی اداره توسط

 . یردبگ

 مقننه قوهـ 

که شامل  ،یندهآ یاشتغال خصوص یدر مورد مذاکرات برا 4و سنا 3نمایندگان مجلس قوانین در تغییرات

 ی. در سنا، قانون عمومیدرس یببه تصو 2۰۰7در سال  شد،یآنها م ینمجالس و کارکنان مع ینا یاعضا

 یخصوص شغل یبرا یتوافقات یارا آغاز کنند،  یمذاکرات اشتغال خصوص توانندیاست که سناتورها نم ینا

انون ق یندگان،مجلس نما در همچنین. ندانتخاب شوآنها  هایینکه جانش یباشند، تا زمان داشته یندهآ

 شغل ایبر توافقاتی یا کنند، آغاز را خصوصی اشتغال برای مذاکرات توانندنمی اعضا که است این عمومی

 .هستند نمایندگان مجلس در که زمانی تا باشند داشته آینده خصوصی

 اشتغال برای مذاکره نمایندگان، مجلس عضو یک اگر که داردمی مقرر عالوهبه کنگره قوانین

 ودخباید  باشد، داشته خصوص این در توافقی یا کند آغاز اشکاری دوره اتمام از قبل را آینده خصوصی

 جادای منافع تضاد شغلی، توافقات و مذاکرات چنینعلت به است ممکن که موضوعی هر در شرکت از را

                                                 

1. The Principal Federal Conflict of Interest law 

2. A Criminal Provision at 18 U.S.C. Section 208 

3. House 

4. Senate 
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 ینمورد چن را در 1نمایندگان مجلس رسمی رفتار استانداردهای کمیتهو  نموده صالحیت سلب کند

 مطلع کند. یتیسلب صالح

 یکدرصد دستمزد  75از  یشکه ب ی)کارمندان سنا و نمایندگان مجلس هردوی در ارشد کارکنان

 ذاکرهم کهزمانی از بعد روزکاری سه تا را اخالقی کمیته دبای(، کنندیم یافتمجالس، حقوق در ینعضو ا

 .نمایند مطلع داشتند، آتی خصوصی شغل درباره توافقی یا کردند آغاز را

 یندگينما هايیتفعال -مقننه قوه .2-1-6

اشتغال  هاییتکارمندان ارشد کنگره، محدود یاعضا و برخ یبرا ،1989مصوب  2اخالقی اصالح قانون

 مجلس عضو که افرادی قانون، این طبق. شد اجرایی 1991 یهاضافه نمود و از اول ژانو یپسادولت

 با دیگری شخص هر طرف از 3،وکالتی/ حمایتی ارتباطات برقراری یا گریالبی از اندبوده نمایندگان

ند. اشده سال بعد از ترک کنگره، منع یک یبرا مقننه، قوه دیگر کارمند هر یا کنگره فعلی اعضای

کارمندان ارشد کنگره، مشمول  ین،ا براند. عالوهاقدامات منع شده یلقب یندو سال از ا یبرا یزسناتورها ن

ال س یک یسابق کنگره و هم کارمندان ارشد سابق، برا ی. هم اعضاشوندیم سالهیکاستراحت  یهادوره

 در کردن مشارکتو  آمریکادر برابر دولت  یخارج یهادولت کردنیندگیبعد از ترک کنگره، در نما

 .شوندمی محدود معین، قراردادی یا تجاری مذاکرات

. ناظر به استفاده از اطالعات است شود،یم یکه مرتبط با موضوع اشتغال پسادولت یگرید محدودیت

 مذاکره یک در که کنگره، کارمندان و کنگره اعضایازجمله  عمومی، بخشتمام مأموران و کارمندان 

 اطالعات، آزادی قانون طبق که داشتند دسترسی اطالعاتی به و اندکرده شرکت قراردادی یا تجاری

 همکاری، کمک، هدف با اطالعات این از دولت، ترک از بعد سال یک تا نباید نیستند، افشا مشمول

 .کنند استفاده قراردادی، یا تجاری مذاکره این مرتبطین جز فردی، هر نمایندگی یا مشاوره،

 

 نروژ كشور در گرداندرب. 2-2

قرار داد.  دیمورد توجه و تأک یرا در مورد مشاغل پسادولت ییهای، نگران199۰ دهه اواخر در نروژ پارلمان

قرار  ی( مورد بررسOECD) یو توسعه اقتصاد یسازمان همکار 2۰1۰سال  گزارش در هاینگران نیا

 یمرتبط با موضوع اشتغال پسادولت نروژ، یبخش عموم یمشکه در اصالح خط یدیکل یهاگام و گرفته

را آنها  اعمال یهامسیو مکان یدیکل یهایژگیوو  یاست را معرف شده برداشته گردان،درب دهیو پد

 است.  کرده یبررس

                                                 

1. House Committee on Standards of Official Conduct 

2. The Ethics Reform Act 

3. Making Advocacy Communications 
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تضاد منافع در  تیریمد یهاوهیش یبرخ 2۰۰3،1 سال در یگزارش در زین ترشیپ OECD سازمان

 سه ،OECD یشنهادیپ یهاحلراه ی. دولت نروژ، ضمن بررسکرد یرا معرف یخدمات بخش عموم

 :داد انجامدر دولت  یکردارراست جیترو یبرا 2۰۰5را در سال  ریز اقدام

 ؛2۰۰5 سال جوالی 4 در 2عمومی خدمات برای پسادولتی اشتغال هایدستورالعمل تصویب .1

 ؛2۰۰5 سپتامبر 7 در 3عمومی خدمات برای اخالقی هایدستورالعمل تصویب .2

  2۰۰5 سپتامبر 29 در 4سیاستمداران برای پسادولتی اشتغال هایدستورالعمل تصویب .3

 رابطه یابتدا از و اشتغال یقراردادها تمام در که بود نیا یپسادولت اشتغال در مهم موضوع کی

 به انتقال با ارتباط)در  6«خاص موارد در یریدرگ از زیپره» ای 5«یموقت تیصالح عدم» عبارت ،یشغل

 نیا هک بود نیا شد دهیبرگز تینها در که یحلراه حقوقدانان، نظر طبق. شود درج دیبا( دیجد شغل کی

 .شود استفاده خصوصبه یهاتیموقع یبرا ای خصوصبه موارد در فقط عبارات

 هک گرفت میتصم دولت ،یعموم خدمات یبرا یپسادولت اشتغال یهادستورالعمل بیتصو از پس

 یبرا یپسادولت اشتغال یهادستورالعمل لذا. شود گرفته نظر در زین استمدارانیس یبرا یمشابه نیقوان

 2۰۰5 سپتامبر در دولت رییتغ. درآمد اجرا به 2۰۰5 اکتبر 17 در و بیتصو سال همان در استمدارانیس

 رسپتامب در زین یعموم خدمات یبرا یاخالق یهادستورالعمل. بود هادستورالعمل کاربرد یبرا اول آزمون

 . شد منتشر و بیتصو یمرکز دولت ارشد رانیمد یبرا گسترده یهایزنیرا از بعد و 2۰۰5

 یدآمدهپد يهاو چالش نگریندهنروژ: اصالحات آ يدولت مدیریت .2-2-1

 شدهبه اصالحات ندارد شناخته  لیکه م یکشورعنوان به نروژ ،OECD یکشورها شتریبا ب سهیمقا در

زرگ در ب راتییتغ جادیکشور را وادار به ا نینروژ، ا یاقتصاد تیبود که موقع نیمسئله ا نی. علت ااست

ن همچناو  است گرفتهاصالحات صورت  یتعداد قابل توجه ر،یاخ یهادر سال نکرده بود. اما یبخش عموم

 توسعه یرا برا یتعهد نیاست که چرا دولت نروژ در چند سال گذشته چن نیسؤال مهم ا کیدارد.  ادامه

از فساد )مرتبط با اشتغال  یموارد کمتر نکهیبا وجود ا دهد؟ینشان م یدر بخش عموم یکردارراست

را به خود  یادیکه رخ داده، توجه ز یکشورها وجود دارد، موارد ریبا سا سهی( در نروژ در مقایپسادولت

 . استنموده  جادیا یعموم یدولت و نهادها یاصل تیدر مورد مأمور یترگسترده یهاجلب کرده و بحث

                                                 

1. OECD(2003)- Managing Conflict of Interest in the Public Service 

2. Post-Employment Guidelines for the Public Service: http://dx.doi.org/10.1787/735536866404 

3. Ethical Guidelines for the Public Service 

4. Post-Employment Guidelines for Politicians: http://dx.doi.org/10.1787/735516772805 

5. Temporary Disqualification 

 یاسسهؤمکه بخواهد توسط  شودیاعمال م  یکارمند یماهه بعد از ترک شغل اشاره دارد که بر رو 6 تیمورد به ممنوع نیا -

 ای یعنوان کارمند دولتبه تشیمسئول با حوزه تواندیخدمات انجام دهد که م ایاستخدام شود  یاز خدمات دولت رونیب
 در ارتباط باشد. استمداریس

6. Abstinence From Involvement in Certain Cases 

که با  ییهاطیمح ایدر موارد  تواندینم نکهیبر ایکارمند بعد از ترک شغل اشاره دارد مبن سالهکی تیحالت به ممنوع نیا -

 ( شود.ری)درگ است، مشغول مرتبط استمداریس ای یبه عنوان کارمند دولت تشیمسئول حوزه

http://dx.doi.org/10.1787/735516772805
http://dx.doi.org/10.1787/735516772805
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 هک دهدیم نشان هاینظرسنج و استبوده  باال یسنت طوربه نروژ در یعموم بخش در اعتماد سطح

 البته،. تاس شتریب باشد، یعموم خدمات با میمستق ارتباط تجربه یبرمبنا کهیهنگام شهروندان، اعتماد

 مورد در شهروندان یهادگاهید ،یمحل جوامع در خصوصبه ر،یاخ یهارشوه و هایکالهبردار یبرمالساز

درصد  1۰ فقط که است داده نشان 2۰۰5 سال در ینظرسنج کی. است داده قرار ریتأث تحت را فساد

 کهیرحالد دارند، نانیاطم ندهیآ در یاتفاقات نیچن از یریجلوگ یبرا مسئوالن ییتوانا به دهندگانپاسخ

 بخش در فساد که بودند معتقددرصد  5۰ کردند؛ ابراز مسئوالن ییتوانا به یکم نانیاطمدرصد  4۰

 .است افتهی شیافزا نروژ در یعموم

 که است مهم نیا روند،یم یخصوص بخش به یعموم بخش از که یدولت کارمندان با ارتباط در

 یطرفیب و یکردارراست. شود حفظ یدولت کارمندان در هم و یدولت اداره در هم یعموم اعتماد

 خشب کارکنان و رانیمد. هستند یعموم بخش در یتیمسئول هر رفتنیپذ یبرا یاهیپا یازهاینشیپ

ن عنوابه را یعموم بخش ادارات شهروندان، که است مهم نیهمچن. باشند مستقل و طرفیب دیبا یعموم

 .بشناسند کند،یم رفتار مندقانون و طرفانهیب عادالنه، که ییجا

 بخش یبرا ،یرضروریغ موانع بدون ،یخصوص و یعموم یهابخش نیب تحرک ضرورت و تیاهم

ارگرفته قر دیمورد تأک ،شد داده حیتوض باال در که ییهادستورالعمل مقدمه در استمداران،یس زین و یعموم

 یریگدر از زیپره و یموقت تیصالح عدممربوط به  ضوابطکه  یاشتغال پسادولت یهااست. دستورالعمل

 یطرفیب و یکردارراست حفظ هدف با که هستند ینیقوان از یتعداد مکمل کنند،یم حیرا تشر 1یمورد

 ونقان داشت، وجود هادستورالعمل نیا بیتصو از شیپ که ینیقوانازجمله  .اندشده وضع یعموم بخش

 بود: لیناظر به موضوعات ذ ییهاتبصره یاست که دارا 2(1967) یعموم خدمات تیریمد

 صالحیت؛ الزامات 

 کارمندان؛ صداقت الزامات 

 ؛(مقام از سوءاستفاده ضد قانون جملهاز) عمومی خدمات در همگانی عدالت الزامات 

 ای؛حرفه رازداری الزامات 

 کارفرما مدیریتی امتیاز. 

 عموميخدمات  يبرا ياشتغال پسادولت يها. دستورالعمل2-2-2

 تیمحدود اعمال کنند،یعمل نم یمعمول در بازار رقابتطور به یدولت یادار یهاسازمان نکهیوجود ا با

در  خاص. سه عامل دارد ضرورت ،یبخش خصوص یکارفرما عنوانبهآنها،  یبرا یدر اشتغال پسادولت

را  «در موارد خاص یریاز درگ زیپره » ایو/ «یموقت تیصالح عدم»ازجمله  ینروژ وجود دارد که اقدامات

 :کندیم هیتوج

                                                 

1. Temporary Disqualification and Abstinence from Case Involvement 

2. Public Administration Act 
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 در اطالعات گرفتن از را گرید یهاسازمان دیدولت با :يدرون اطالعات از محافظت به ازین 

(. رهیو غ نیقوان ها،استیس میتنظ مورد در باز دارد )مثالً یدولت هادار یهابرنامه و هایاستراتژ مورد

 و نقض رقابت شود. یرقانونیمنجر به منافع غ تواندیم یاطالعات نیچن

 ای سازمان کی نکهیا از دی: دولت باهاسازمان ریسا همبادل يرازها از محافظت به ازین 

کند،  دایپ یدسترس یخصوص یهاشرکتو  هاسازمان ریسا به اطالعات محرمانه یشرکت خصوص

 و یرقانونیمنجر به منافع غ تواندیم یاطالعات نی. چون چنرهیمبادله و غ یرازهاازجمله  کند، یریجلوگ

 شود. رقابت نقض

 یدولت یادار یهاسازمان :يعموم خدمات در دولتبه  يعموم اعتماد از محافظت به ازین 

به  یاژهیتا منافع و بردیخود بهره م تیاز موقع دولتکارمند  کیکه  یبدگمان نیکنند تا از اتالش دیبا

 سبتن یتواند اعتماد عمومیم ییهاسوءظن نیکنند. چن یریجلوگ( برساند، یسازمان )بخش خصوص کی

 کند. فیضع ،دولت یطرفیو ب یکردارخصوص راستدولت را در به

 تیصالح عدم»مورد  در یکه عبارت کندیم جابیا یمنصب دولت کی تیموارد، ماه یبرخ در

 نیرابطه اشتغال و در قرارداد درج شود. چن ی، از ابتدا«خاص موارد در یریدرگ از زیپره» ایو/ «یموقت

 :شودیم برده کارهب ریز مناصب خصوصدراول  در درجه یعبارت

 خاص؛ ریتأث و تیمسئول با یهاتیموقع ای ییاجرا یهاتیموقع ،یدیکل یهاشغل 

 که در باال اشاره شد؛ یمشاغلبا  کیبا ارتباط نزد یهاتیموقع 

 (.ی)تدارکات دولت دیخر ای مذاکره اریاخت با یهاتیموقع 

 یهاتیمحدود و ارهایمع ،یپسادولت اشتغال یهادستورالعمل مجموعه دو هر شد، انیب چنانکه

 :است کرده جادیا یدولت کارمندان و استمدارانیس یبرا یدیجد

 «روی بر و دارد اشاره شغل ترک از بعد ماهه 6 ممنوعیت به مورد این: «موقتی صالحیت عدم 

 یخصوص بخش برای خدماتی یا شود استخدام خصوصی بخش توسط بخواهد که شودمی اعمال کارمندی

 .باشد ارتباط در سیاستمدار یا دولتی کارمندعنوان به مسئولیتش حوزه با تواندمی که دهد انجام

 «ترک از بعد کارمند سالهیک ممنوعیت به نیز حالت این: «خاص موارد در درگیری از پرهیز 

 دکارمنعنوان به اشقبلی مسئولیت حوزه با که هاییمحیط یا موارد در تواندنمی که دارد اشاره شغل

 .شود درگیر است، مرتبط سیاستمدار یا دولتی

 شنهادیپ ای تیموقع هر دیبا یدولت کارمند شود،یم امضا ابتدا در که اشتغال قرارداد مفاد اساسبر

 یمبنا( را به کارفرما )دولت( اطالع دهد. کارفرما ممکن است بریبخش خصوص یسو)از دیجد یشغل

در موارد  یریاز درگ زیپره» ایو/ «یموقت تیعدم صالح»ناقص از  ایکامل  تیکارمند، معاف یتقاضا

 یکارفرماازسوی  ،یموقت تیصالح عدم هحق را دارد که در دور نیرا به کارمند بدهد. کارمند ا« خاص
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 عالوهبه کرده ترک که یتیموقع دستمزد با مرتبط دیبا دستمزد نیا. شود داده دستمزد یدولت

 .باشد التیتعط یهاپرداخت

 یاستمدارانس يبرا ياشتغال پسادولت يهادستورالعمل 2-2-3

 یتدول خدمات یهادستورالعمل مشابه باًیتقر استمدارانیس یبرا یپسادولت اشتغال یهادستورالعمل

اشتغال  یهاتیخصوص ممنوعدر یریگمیو تصم ندیمربوط به فرآ عمدتاً که ،استثنا چند با است

 ست.و موارد استثنا یپسادولت

 تیخصوص ممنوعدر یریگمیتصم اریاخت 1یرونیب یاسیس یهاانتصاب در یدائم تهیکم نروژ، در

(، بعد از دوره یبا مؤسسات خارج از دولت )بخش خصوص یهمکار یبرا استمدار،یس کیمجاز بودن  ای

 استقالل نیتضم یبرا. دارد را 4یاسیس مشاور ای 3،یاسیس ریدب 2،ریوزعنوان به یاشتغال دولت

آنها  هب تواندینم دولتو  شوندیم منصوب یسلطنت حکم قیطر از تهیکم نیا یاعضا ،یریگمیتصم

 .دهد دستور

 حکم ریز یهااریمع اساسبر تواندیم( SCOPA) «یرونیب یاسیس یهاانتصاب در یدائم تهیکم»

 :کند

 ارتباط که زمانی در و شودمی درخواست موارد برخی در تنها – ماه 6 تا -موقتی صالحیت عدم 

 در دائمی کمیته. دارد وجود مرتبط یهاسازمان منافع و سیاستمدار قبلی مسئولیت حوزه بین واضحی

 از بعد ماه 6 تا تواندنمی سیاستمدار یک که کند تعیین تواندمی همچنین بیرونی سیاسی هایانتصاب

 لتیدو مسئولیت زمان در کهصورتی در کند کار نروژ دولتی خدمات از بیرون سازمانی برای شغل ترک

 .باشد شده داده سازمان آن به مخصوصی مزایای وی،

 شود داده دستور او به است ممکن سیاستمدار، یک برای موقتی صالحیت عدم اعمال جایبه 

 موارد در درگیری از پرهیز» گزاره. کند پرهیز سال یک برای خاص موارد برخی در شدن درگیر از که

 انجام قصد که شودمی اعمال سیاستمدارانی روی بر که کندمی اشاره ممنوعیتی به اینجا در «خاص

 .دارند را اند،بوده درگیر بودن سیاستمدار اثر در مستقیمطور به که ایحوزه یا موضوع در فعالیت

 بانهداوطلطور به دیبا استمداریس(، یخصوص بخش)در  دیجد تیموقع شروع از قبل هفته دو حداقل

 :کند مطلع ریز موارد مورد در را تهیکم

 یا 5؛عمومی خدمات از خارج موقعیتی کردن قبول یا جدید کاری شروع 

 6.وکارکسب یک شروع  

                                                 

1. Standing Committee on Outside Political Appointments 

2. Minister  

3. Political Secretary 

4. Political Adviser 

5. Starting a New Job or Accepting a Position Outside the Public Service 

6. Starting a Business 
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 عمومي بخش اخالقي يهادستورالعمل. 2-2-4

 عمومی خدمات به شهروندان اعتماد نیازپیش قدرت، اعمال و خدمات ارائه برای اخالقی استانداردهای

 دولتی کارمندان همه که کند تضمین که است این عمومی بخش اخالقی هایدستورالعمل هدف. است

 کنند مشخص را جزئی قوانین نیست بنا اخالقی هایدستورالعمل. دارند آگاهی مسائلی چنین به نسبت

 هاییراهنمایی عمومی، خدمات اخالقی هایدستورالعمل مثال،طور به .کنندمی مشخص را کلیات بلکه

 .نندک برخورد چگونه گرفتند، تماسآنها  با سابق کارمندان کههنگامی که کندمی فراهم کارمندان برای

. کندیم مشخص را استانداردها صرفاً بلکه نیست، دقیق همیشه آمده، هادستورالعمل در که بندهایی

 عمومی خدمات اخالقیات و هاارزش روی بر که است غیرکیفری و کیفری قوانین تعدادی دارای نروژ

 هادستورالعمل جنبه، این از و دارد اثر مقررات و قوانین تدوین در اخالقی، استانداردهای. دارد تأثیر

 اعتبار با اخالقی هنجارهای و هاارزش از اخالقی هایدستورالعمل». هستند موجود حقوقی قوانین مکمل

 الییط قاعده این و راستگویی اعتماد، قابلیت صداقت، وفاداری، عدالت،ازجمله  اندگرفته شکل همگانی

 .«کنند رفتار تو با داری دوست که کن رفتار طورهمان دیگران با که

 قضن مثالطور به اما دربرندارد را خاصی مجازات عمومی، بخش اخالقی هایدستورالعمل نقض

 امعن دینب. شود تصمیمات شدن اعالم نامعتبر به منجر تواندمی گذارد،می اثر منافع تضاد بر که بندهایی

 ود،ش منافع تعارض به منجر و باشد اخالقی هایدستورالعمل نقض که بگیرد تصمیمی فردی اگر که

 . شود نقض و شده اعالم نامعتبر تصمیمش است ممکن

 

 مجارستان كشور در گرداندرب. 2-3

 سندگاننوی پژوهش، این انجام منظوربه. است مجارستان المللبین شفافیت گزارشبر مبتنی بخش این

اند. کرده یافتدر 1مستقل اجرایی نهادهای و مرکزی دولتی ادارات ،وزارتخانه 24 از را عمومی اطالعات

 بخش مختلف هایسطح و هابخش در که نفر 15 با ساعته نیم همصاحب یک، 2۰12 یلدر مارس و آور

 هامصاحبه آن نتیجه و خالصه مقاله، این. است شده داده ترتیب بودند تجربه دارای خصوصی و عمومی

 پدیده این با مرتبط مقررات و آن از ناشی مخاطرات و فسادها و گرداندرب پدیده هایعلت به که است

 .است پرداخته مجارستان کشور در

 یست؟گردان در مجارستان چدرب یدهپد يها. علت2-3-1

 اساسبر. کند برآورده مجارستان خصوصی بخش در را خود بلندپروازی تواندنمی رؤیاگرا مدیر یک»

 ظهور سازی،خصوصی جدید، هایبنگاه ادغام و)ظهور  199۰ دهه اوایل مهم اقتصادی تغییرات

 حرکت هیچو  دارد وجود بازار از بخش این در کمتری جذاب هایموقعیت...(،  و خارجی گذارانسرمایه

                                                 

1. Autonomous Administrational Organs 



 

 ___________________________________________________________  
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 وجود عمومی بخش در جذابی مشاغل همچنان که درحالی ندارد؛ وجود بهتر هایموقعیت برای رقابتی و

 به هبلک است، بهتر دومی که علت این به روندنمی عمومی بخش به خصوصی بخش از مردم البته،. دارد

 هک شوندگانیمصاحبه از یکی را مطلب این. «دارد وجود خصوصی بخش در مشکلی یک که خاطر این

 دهکر بیان کرده، تجربه دولتی یهاشرکت حلقه در حضوربر عالوه را خصوصی بخش در ارشد مدیریت

 .است

 شناسانهروان عامل یک مردم، از بسیاری برای. دارد جذابی کارکردهای و مشاغل عمومی بخش»

 برای. شود ثبت تاریخ در نامشان عموم، سود به خدماتشان ارائه با که امیدوارندآنها  :آیدمی حساببه

 دیلتب سیاسی سرمایه به را خصوصی بخش در شدهآوری جمع مالی سرمایه که انگیزه این افراد، سایر

 برای بازاری که یابندمی را امکان این آنها طریق بدین. است عمومی بخش در فعالیت محرک کنند،

 استفاده خود آینده فردی هایشغل محرکعنوان به عمومی بخش از یا کنند، ایجاد خود خصوصی منافع

 «.کنند

 یشتریب مالی انگیزه و کرد دریافت پول بیشتر توانمی اوالً نیز، خصوصی بخش در و مقابل ازسوی

 یطشرا و کندینم ییرهفته به هفته تغ انتظارات مجموعه که امعن بدین است سازگارتر ثانیاًو  دارد وجود

 . کندیم یارا مه یبهتر یکار

 رقابت»(، شودیگفته م HCAمخفف به آن طور به )که 1مجارستان رقابت اداره کل دبیر گفته به

اطالعات و  توانندیم یراوجود دارد، ز HCA هاییتتصاحب موقع یبرا یالنالتحصفارغ ینب ینیسنگ

 HCAسال  8-7بعد از  ین،محقق برخی بنابراین، .است مفید خصوصی بخش در که کنند کسب تجاربی

 «.کنندیرا ترک م

 خصوصی بخش از کارکنان که جدیدی نظراتنقطه از است ممکن عمومی بخش مؤسسات و نهادها

 هگرفت دست در را عمومی بخش عملیات وی که شرطیبه البته شوند، منتفع آورندمیهمراه به خود با

 تواقعی در گرچه،. کند اعمال و معرفی آورده، خصوصی بخش از که را خودش نظرات نقطه بتواند و باشد

 وصیخص بخش از ورودی جریان که کردند ابراز شوندگانمصاحبه از بسیاری. است دیگری گونهبه اوضاع

 هک چرا شوند، استفاده دولتی کارهای برای توانندنمی شوندگانوارد از درصد 8۰ زیرا نیست، سودبخش

 که آیدیم پیش کم نشود، سازگار دولت با کسی اگر. متفاوتند بسیار خصوصی بخش در غالب هایجنبه

 ی،خصوص بخش از دولتی بخش به ورود از بعد توانندمی که افرادی. بشود موفقی دولتی مدیر بتواند

 .اندکند باشند، دولتی ادارات در کارآمدی مدیران و دهند تطبیق را خود جدید ذهنیت با کاملطور به

 یبرا یژهو یتیمز روند،یم یبه بخش خصوص یکارکنان از بخش عموم یوقت یگر،دازسوی  اما

تر است راحت: »گویدیبوده، م یدولت یشینپ یرشوندگان که مدمصاحبهاز  یکی. شودیکارفرما محسوب م

ور طبه اطالعات یناو  حفظ شود دانندیکه عملکرد دولت را خوب م یافراد یقکه ارتباط با دولت از طر

                                                 

1. Hungarian Competition Authority  
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 ینداز فرآ یاست که تنها بخش یکارشناس تدارکات یا یندهنما یکارزشمندتر از اطالعات  یریناپذیسهمقا

ند، چرا ک ییراگر دولت تغ یحت شودیاست که کنار گذاشته نم یاطالعات ینها. اداندیرا م گیرییمتصم

ر برقرا یقانون ییراتو روند روزمره براساس تغ دهندینم ییرتغ یرا به طرز معنادار یستمسآنها  که

  «.شودیم

 تجربه از 2،کاروکسب یهامثل مجارستان، انجمن 1وپاگیردست مقررات دارای دولت یک در

 حتی ریگیجهت به مسئله این همچنانکه شوند،می منتفع آمده،دست به دولتی بخش در که کارکنانشان

 «.ودب تراهمیتکم اطالعات از نوع این نبود، مندقاعده نقدرآ دولت اگر». کندمی کمک خصوصی بخش در

 ودوجبه را سودمند و آموزنده تبادل احتمال خصوصی بخش به عمومی بخش از کارکنان حرکت همچنین

 ارامیدو خصوصی بخش که درحالی کند،می دریافت بازخورد عملیات ناکارآمد هایشکل از دولت. آوردمی

 .شود حذف هاناکارآمدی این که است

 مجارستان در گرداندرب در نهفتهو مخاطرات  ها. فساد2-3-2

حت ت کندیرا استفاده م عمومی بودجه که گیریتصمیم یا دولتی مقام یک تصمیمات که مواقعی در

عموماً با تضاد منافع مواجه است.  قانونگذارو  یبخش عموم یرد،قرار بگ یمنافع خصوص یبرخ یرتأث

 مثالً شود،یم یو علن آیدیوجود مبههمزمان طور به وجود دارد که تضاد منافع هایییتهمواره موقع

اش را خانواده یادوست  ینکها یادهد  یحها ترجاستخدام یا عمومی بودجه توزیع در را اشخانواده فردی

 صیوجود داشته باشد. تشخ یتآن موقع یبرا یطیارتقا دهد با آنکه فرد واجد شرا یمشخص یتبه موقع

ه ک یطیمثالً شرا یست،همزمان نصورت به که تضاد منافع یتر است. اما مواردموارد نسبتاً ساده ینا

غلبه کند، به ندرت مشخص  یبر منافع عموم یندهآ یمشتر یاکارفرما  یاسابق  یکارفرما یکمنافع 

مرتبط را به همان اندازه  یو کارکرد نهادها یتعارضات، اعتماد عموم یناست که ا یدرحال ین. اشوندیم

 . کندیم یبتخر

از  یکیاست. طبق نظر  یجد یاربس گرداندرباز نوع  یداشتن روابط یتمجارستان اهم در

 که هستند مؤثرتری چهار عامل یریتی،هوش، اطالعات و تخصص مد یاسی،شوندگان، اعتماد سمصاحبه

 یاسیس اعتماد وی، گفته طبق که ماندمی باقی اولویت ترتیب سؤال. کندمی جوجست مدیر در هرکسی

 .دارد مجارستان در را اهمیت بیشترین

 بین مشترکی نظر نقطه شوند،می شناسایی پرمخاطرهعنوان به که هاییموقعیت مورد در

 و عمومی هایبودجه توزیع به را گرداندرب پدیده شوندگانمصاحبه. نداشت وجود شوندگانمصاحبه

 دولتی ادارات از مختلفی سطوح در هاموقعیت این که دهندمی ربط مقامات گیریتصمیم فرآیندهای

باالتر از متوسط  مقامات رده در و گذاریقاعده ادارات در گرداندرب پدیده آنها، نظر طبق. شودمی یافت

                                                 

1. Strictly Regulated 

2. Business Association 
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 اداره 2،ارتباطات و یمل رسانه اداره 1،مجارستان یمثال در اداره نظارت مال عنوانبه. )دیآیم وجودبه

 7(.مجارستان یمل بانک 5،مجارستان رقابت اداره 4،مجارستان یانرژ دفتر 3،یعموم تدارکات

 بودند موافق شوندگانمصاحبه همه ،انددر معرض مخاطره شتریب ییهاچه بخش نکهیخصوص ادر

 یذارمقرراتگتحت  داًیهستند که شد ییهابخش گردان،درب دهیپد به نسبت هابخش نیترپرمخاطره که

 گرانیباز هیبق به رساندن انیز با تنها و یسخت به یبازار یهاسهم هاحوزه نیا در. هستند نظارت و

 همس شیافزا» و است شده یگذارقاعده داًیشد بازار دارد، وجود بازار در گریباز چند تنها. ابدییم شیافزا

 .«است یگذارهیسرما از ترارزان گرداندرب قیطر از بازار

 لمحصو ای خدمات داریخر)و  ستین کننده دیتول دولت که ییهاحوزه در تنها نه گرداندرب دهیپد

 زاربا و یانرژ بخش شوندگان،مصاحبه تیاکثر. است عیشا زین هاحوزه ریسا در بلکه دارد، وجود( است

. دانندیم مخاطره از سرشار را یمال بخش هم یبرخ و دانندیم پرمخاطره را مجارستان در مخابرات

 هک است معتقد شوندگانمصاحبه از یکی. است یفراوان ارزش یدارا هاحوزه نیا در ارتباطات و اطالعات

 یاست که بتوانند به مقامات محل تیبااهم یخارج گذارانهیسرما یبرا بازار، کی کردن تصرف هنگام»

 که یزمان در است ممکنآنها  نکهیا یبرا بلکه شانیمحل اطالعات یبرا فقط نه دهند، رشوه

 لیااو در مجارستان در روش نیا. کنند لیتسه را ندهایفرآ شود،یم بسته کاربه یصادرات یهاتیمحدود

 یخارج یبازارها در یمجارستان یهاشرکتتوسط  زیاکنون نکه هم یمرسوم بود، درحال 199۰ دهه

 «.شودیم اعمال

 ي. مقررات مجارستان در بخش عموم2-3-3

 کند:  نیرا تأم ریز هدف دو دیبا گردان،درب دهیکننده پدمقررات کنترل 8اروپا یشورا هیتوص مطابق

 ًیشنهاداتپ یا هافرصت تأثیر تحت دولتی، کارمند یک فعالیت و تصمیم نظر، که کند تضمین اوال 

 .گیردنمی قرار خصوصی خشب در آتی اشتغال

 ًدلیل هب نموده، استخدام را دولتی بخش سابق کارمندان که خصوصی بنگاه که کند تضمین ثانیا

 در قابتر و شودنمی منتفع شده، بندیطبقه اطالعات دیگر یا رقبا سایر وکارکسب اسرار به دسترسی

 .گرددنمی دارخدشه صنعت

                                                 

1. Hungarian Financial Supervisory Authority 

2. National Media and Infocommunications Authority 

3. Public Procurement Authority 

4. Hungarian Energy Office 

5. Hungarian Competition Authority 

7. Hungarian National Bank 

8. Council of Europe 
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 ت،اس پرداخته حوزه دو نیاو مقررات کشور مجارستان که به  نیاز قوان یبخش از مقاله، برخ نیا در

(، قانون 1992) 1کاریروین دستورالعمل در اطالعات مسئله. در مقررات مجارستان، شودیم یمعرف

 .است شده یگذارقاعده یخوببه( 2۰11) 3ی( و قانون مقامات دولت2۰۰9) 2طیشرا واجد هحفاظت از داد

 طیشرا واجد یهااز داده دیبا یمقام دولت» ،یقانون مقامات دولت 1۰از بخش  3 ربخشیز طبق

 رد که ییهاتیواقع مورد در را رمجازیغ یهاسازمانافراد و  دینبا یمقام دولت ن،یا برمحافظت کند. عالوه

 ،یدولت ادارات یاعضا دولت، یبرا که یموارد یافشا نیهمچن. کند مطلع شده، متوجه تشیفعال دوره

 دینبا زین باشد دربرداشته یرقانونیغ یضیتبع یامدهایپ است ممکن ای است مضر شهروندان ای همکاران

 ستا یالزام تنها قانون، نیا اگرچه. شودیم زین یفریک مجازات موجب قانون نیا نقض «.ردیبگ صورت

 اطالعات یافشا شامل که یموارد در قضاوت در است ممکن اما است، یعموم خدمات دوران به مربوط که

 .(تیمسئول از)سوءاستفاده  باشد تیاهم با زین باشد( دیجد شغل دیام)به  ندهیآ یکارفرما به

 یرازها گونهچیه دینبا کارکنان» کار، یروین دستورالعمل 1۰3 بخش از 3 ربخشیز طبق

 نگرفت نظر در با. کنند افشا اند،کرده کسب( یدولت بخش)در  خود اشتغال هرا که در دور 4یوکارکسب

مربوط به کارفرما و  یاساس تیاهم یاطالعات دارا نیمجارستان، همچن 5یقانون مدن (81) ماده

 تشانیکه در ارتباط با موقع یاطالعات دیکارکنان نبا ن،یا برافشا کنند. عالوه دینبا زیرا ن شیهاتیفعال

 یبرا آورانیز یامدهایپ به منجر آنچه یافشا یعنی دهند، انتقال رمجازیغ افراد به را اندآورده دستهب

 «.شودیم افراد ریسا ای کارفرما

 اطالعات انتقال بودن رمجازیغ به توجه با(، آن از یناش اطالعات)و  مقام از سوءاستفاده آنکه با

 ،یدولت مقامات قانون 68 بخش از 4 ربخشیز اساسبر اما ،است شده سخت یحد تا باال، نیقوان براساس

 دوره از یمین یبرا حداقل دیبا یدولت مقامات»: داده دست از را خود ییکارا یحد تا تیمحدود نیا

 «.معاف شوند و حقوق داده شوند یاز الزامات خدمات دولت 6اطالعشان

 یمحدودساز به)ناظر  فوق نیقوان از اطالع، دوره از یبخش در یدولت مقامات که استمعن نیبد نیا

 زا فراتر که کنند دایپ تیمعاف دوره در یگرید شغل است ممکن لذا. هستند معاف( اطالعات انتقال

 آن به نسبت یدولت اداره حال نیع در و است...( و یسندگینو ،یهنر ،یآموزش)مشاغل  مجاز یهاشغل

 .(یدولت مقامات قانون 85 بخش از 2 ربخشی)ز نشود آگاه

                                                 

1. Labour Code 

2. Qualified Data Protection Act 

3. Public Officials Act 

4. Business Secrets 

5. Civil Code 

6. Notice Period یم یکار روز نیآخر و اخراج ای استعفا نیب دوره یمعن به   - باشد



 

 ___________________________________________________________  
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 ایآمده، حکم  یقانون مقامات دولت 74در بخش  یمورد اتمام خدمات دولت که در 1یاحکام

به بخش  یاز بخش عموم یهاندارد. در واقع حرکت گرداندرب دهیدر مورد پد یخاص تیمحدود

 ندارد:  یخاص تیمحدود ،یخصوص

 لیتحو صادره دستورالعمل مطابق را خود تیموقع خدمت، دوره یانتها در دیبا یدولت مقام( 1)»

حاصل  نانیاطم هیو تسو لیتحو نیا تیاز وضع دیبا یکند. اداره دولت حسابهیتسو یدولت اداره با و دهد

 کند. 

را در روز آخر خدمت  هایمقرر ریو سا 2دیسررس دستمزد دیبا یدولت مقام خدمت، یانتها در (2)

 ریکه توسط مقررات مرتبط با خدمات و سا 4ییهاو صورتحساب 3هانامهیگواه دیکند و با افتیدر

 «.گذاشته شود ارشیدر اخت است شدهها صادر مقررات

 یبازنشستگ دوره از پس منافع تضاد که یمخاطرات مورد در یدستور چیه که شودیم مالحظه

 .ندارد وجود کند، جادیا است ممکن

 :کندیم انیب است، یدولت خدمت نیح به مربوط که یدولت مقامات قانون 86 بخش 1ربخشیز

 ضادت تیوضع در اگر ای دهد رخ یو با ارتباط در منافع تضاد یبرا یانهیزم یوقت ،یدولت مقام کی»

 از بعد روز یس تا نتوانست یدولت مقام اگر. کند آگاه را یدولت اداره ر،یتأخ بدون دیبا رد،یقرارگ منافع

 «.کندیم دایپ خاتمه یدولت مقام خدمت کند، حذف را منافع تضاد یهانهیزم اعالم،

 نهات اما گردان،درب دهیپد یمنف تبعات از نوع چند از یریگشیپ به ناظر است یمقررات بند، نیا

 .است برقرار است، انیجر در قرارداد که یادوره یبرا

( مرور لیدادستان و وک ،ی)قاض یگردان در مورد سه منصب حقوقمقاله، قواعد درب نیا ادامه در

ها، در دو قانون مورد قضات و دادستان یوجود آمده در طول خدمات عمومشده است. تضاد منافع به

و  یحقوق تی( در مورد وضع2۰11) CLXXIIشده است. قانون  یگذارتوجه قرار گرفته و قاعده

 یهادادستان کل، دادستان یحقوق تی( در مورد وضع2۰11) CLXIVقانون و  قضات یدستمزدده

 . یعموم یکارکنان ادارات دادستان ریو سا یعموم

قبل از  لیوک کی»شده است:  انی( در مورد وکال ب1998) XIاز قانون  7طبق بخش  نیهمچن

تان دادس یها، دفترهامدت دو سال در دادگاه یبرا دیشود، نبا رفتهیعضو کانون وکال پذعنوان به نکهیا

 یقیتحق هعضو ادار کی ای یدادستان عموم کی ،یقاض کیعنوان به یکه و 6یقیتحق یهااداره ای 5یعموم

  «.دهد کاربه ادامه کرده،یم کارآنها  در

                                                 

1. Prescriptions 

2. Due salary 

3. Certificates 

4. Statements 

5. Public Prosecutor’s Offices 

6. Investigative Authorities 
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 انگلستان كشور در گرداندرب. 2-4

پارلمان را  یندگاناست و نما یوزرا و کارمندان دولت یصرفاً برا گرداندرب هایتیمحدود انگلیس در

 طتوسآنها  مصادیق که دارد وجود دولتی کارمندان و وزرا به راجع قوانینی خاص،طور به شود.یشامل نم

 هعهدبه ییو قضاوت نها شودیداده م یقتطب 1(ACOBA) وکارکسب انتصابات درباره مشورتی کمیته

 .است وزیرنخست

 نآ اعضای که است کوچک دبیرخانه یکهمراه به نفره هفت شورای یک از متشکل آکوبا کمیته

 ارگر،ک حزب. است انگلستان اساسی حزب سه هر شامل شورا ترکیب. شوندمی انتخاب وزیرنخست توسط

 .کراتدم لیبرال حزب و کراتدم حزب

حاضر در درحال  )که یمقام دولت یک یقبل یماتآن است که تصم یتهکم یناز اقدامات ا یکی 

 هاییارتباط چه دولتی، مسئولیت زمان دراینکه  .کندمی یکار است( را بررسمشغول به یبخش خصوص

( عمومی شبخ طرفیبی اصل)با  سازگاری وی قبلی تصمیمات آیا و است؟ داشته فعلی خصوصی شرکت با

 ودخ یا شده مطرح خصوصی بخش در استخدام برای دولتی مقام طرف از تقاضا آیا و نه؟ یا است داشته

 است؟ کرده تقاضا شرکت

 حتی دولتی کارمندان از سطحی هر و است دولتی کارمندان قرارداد از بخشی ،آکوبا قوانین

 یهامربوط به مناصب رده . البته امورگیردمی بردر را انگلیس جاسوسی سرویس کارمندان و هادیپلمات

 ا. آکوب یتهنه کم شود،یم یاداره مربوطه بررس یتوسط بخش امور انسان یشترسازمان، ب تریینپا

( ندهست کاربه مشغول خصوصی یهاشرکتسابق که در  یافراد )کارکنان دولت ین،قوان ینا طبق

. گرددیم بررسی کمیته این در موارد این کلیه و کنند اعالم را مدنظر شرکت با قبلی ارتباطات همه باید

 اآکوب دخالت میزان مختلف، درجات برای. دهدمی انجام جداگانهطور به را خود تحقیقات هم آکوبا البته

 اداره مربوطه متفاوت است.  یامور انسان بخش و

 اهم دو حداقل دولتی، سمت تصدی از پس خصوصی بخش در اشتغال برای باید افراد قانون، طبق

 کار شرایط هب توجه با تواندمی کمیته البته. شود تمدید سال دو تا تواندمی آکوبا نظر با که کنند، صبر

 .کند کمتر را دوره این فرد،

آنها  درصد 4۰ با شده، بررسی کمیته این در 2۰۰9 تا 2۰۰6 هایسال بازه در که ایپرونده 216 از

شدند و با اشتغال  2صبر دوره به وادارآنها  درصد 17موافقت شد،  خاصی شرطمورد( بدون  86 یعنی)

 صمشخ هایفعالیت برخی دادن انجام شرایط، اینازجمله  موافقت شد. دیگر شروط برخی باآنها  43 یهبق

(. یعموم بخش با ارتباطات در محدودیت یا سازی)مثالً الزام به شفاف است جدیدش شغل در فرد توسط

                                                 

1. Advisory Committee on Business Appointments (ACOBA) 

2. Subject to a Waiting Period 
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اعمال  یراب یشتریاحتمال ب یاشتغال در بخش خصوص یباالتر باشد، برا یرده کارمند دولت یمعموالً وقت

 دارد.  وجودص اخ شروط

کم . نهایتاً حدارد وجود آکوبا با توافق و مذاکره امکانآکوبا اعتراض داشته باشد،  حکم به فردی اگر

 یحت یا یابددر طول زمان، کاهش  تواندمی آکوبا اعمالی شرایط البته. شودمی اعالم یریوزنخستبه 

 حذف شود. 

 برای آکوبا در که فرآیندی هم و قوانین هم. دارد وجود آکوبا در مرتبطی قوانین نیز وزرا مورد در

 و راهنماعنوان به کلی خطوط قوانین، جای به وزرا. است متفاوت دولت کارمندان با شود طی باید وزرا

 ینا 2۰1۰شده است و در سال  یفتعر 1دولتی زندگی استاندارد کمیته توسط که دارند مشیخط

ردن با ک یاز الب یروز یت،تا دو سال پس از مسئول یحت نامهیینآ ینتر شده است. طبق اینامه قویینآ

کنند. منظور از شغل هر  یتاز نظر آکوبا تبع یددر انتخاب مشاغل با ینچن. همشودیدولت باز داشته م

 .گیردمی صورت یربه وز یموجب آن پرداختاست که به یزیآن چ

 ربوطم بخش که است این دولتی کارمندان با مقایسه در وزرا مورد در آکوبا قوانین اصلی تفاوت یک

 نجاما آکوبا توسط نقش عمده و ندارد اساسی نقش شخص پرونده بررسی در سازمان، انسانی نیروی به

 :از عبارتند وزیر پرونده به راجع قضاوت معیار سه. شودمی

 نگاهبازسوی  وی قبلی عملکرد جایزه جدید، استخدام که است بوده موقعیتی در وزیر حد چه تا 

 است؟ بوده

 هغیرمنصفان سود موجب که داشته دسترسی دولت توسط شده اعالم غیر اطالعات به وزیر آیا 

 خیر؟ یا شود بنگاهش برای

 آورد؟ وجودبه عمومی منافع نقش به راجع نگرانی که هست دیگری دلیل آیا  

 برای یکاف قدرت آکوبا ها،محدودیت و شرایط وضع وجود با حتی که است این ذکر قابل نکته البته

 برای محرومیت و تنبیه وضع قدرت حتی یا. ندارد راها محدودیت و شرایط اجرای صحت رصد و نظارت

 جاینواقع ااست. در یضعف وضع فعل ینضعف در نظارت، مهمتر یناو  را ندارد وزرا رده در متخلف افراد

 .شودمی پررنگ هاپرونده این پیگیری در نهادمردم یهاسازمانها و نقش رسانه

 کنترلیودخ حالت از تا شود داده آکوبا به قانونی ساختار باید آکوبا تقویت برای»: معتقدند منتقدان

 دولت اگر. است بوده انگلیس حاکمیت در سنتی روشی فعلی، خودکنترلی روش. برسد قانونی کنترل به

های کانال تأسیس به کنترلیخود حالت از باید دارد، جدی عزم دولتی نهادهای به اعتماد بازگرداندن در

 «.دهد رویکرد تغییر قانونی

طور هب برداشته است. مهمیهای گام اخیرهای سال در انگلیس آکوبای کمیته است ذکر شایان البته

ود خ ید،جد یساست، هر چند انتصاب رئ یافته یشاند و ارتباطاتش افزاکرده ییرآن تغ یمثال اعضا

                                                 

1. Committee on Standards in Public Life 
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 دآییحساب مبه ییبوده و از وزرا گرداندربآکوبا، خود مصداق  یتهکم یدجد یسزا بوده است. رئچالش

 .است داشته عهدهبه را هاشرکت از بسیاری مدیریت ئولیتش،در زمان مس که

 آکوبا ساختار از خارج همها گام برخی گردان،درب بهتر مدیریت برای اخیر هایسال در همچنین

درحال  چنینهم. 2۰1۰ سال در وزرا به مربوط قوانین کردن ترگیرانهسخت مثل است، شده برداشته

 .یابد افزایش دوساله استراحت دوره گردان،درب مخاطرات از جلوگیری برای که است بحث مورد حاضر

 سیستم هک کندمی گیرینتیجه مذکور،های مثال به توجه با انگلستان المللبین شفافیت سازمان

 مزایا زا خوب تعادل یک نتوانسته و دارد جدیهای ضعف انگلستان در دولتیپسا اشتغال کردن مندقاعده

 :کند محقق گرداندربهای ریسک و

 یاراتاخت و کند توصیه تواندمی فقط آکوبا کمیته اما است جامعه بزرگ نگرانی یک گرداندرب .1

 . است قانون تصویب نیازمند و ندارد قانونی

 موقعیت به بسته چون گیرد، صورت بررسی مصداق به مصداق باید پسینی مشاغل مورد در .2

 .است متفاوت شرایط خصوصی بخش در شده پیشنهاد شغل و نفر یک دولتی

 خشب که چرا نیست، مناسب چندان گیردمی تصمیم وزرا به راجع تنهایی به آکوبا خود کهاین .3

 اب آن نظر لزوماً و دهد تشخیص راها انگیزه تضاد مربوط، خاص حیطه در تواندمی بهتر دولتی مربوطه

 . نیست یکی آکوبا نظر

 . شود تأمین منابع این باید و ندارد پرونده بررسی برای کافی منابع آکوبا .4

 الحظاتم گرفتن نظر در با البته نیز، پارلمان نمایندگان به راجع باید پسینی مشاغل قوانین .5

 . شود تصویب ها،آن به مربوط

 . باشد مطرح نیز محلیهای دولت مقامات مورد در باید قوانین این .6

 به ونقان این باید شود،می شامل را شودمی پولی پرداخت شامل که مشاغلی صرفاً فعلی قوانین .7

 . شود داده تعمیم هم پولیغیر مشاغل

 . دهدمی کاهش را سیستم به عمومی اعتماد آکوبا، نظارتی توانایی عدم این .8

 کوباآ هم. شود منتشرها آن اطالعات همه و باشد برقرارها پرونده با ارتباط در دیبا کامل تیشفاف .9

 مقاصد به مربوط اطالعات دیبا آمار یمل اداره هم و کند منتشر یعمومطور به را پرونده اطالعات دیبا

 . کند منتشر یعمومطور به را یدولت مقامات

 

 منتخب كشورهاي سایر در گرداندرب. 2-5

 هلند. 2-5-1

 بندهایازجمله  .شد تصویبخصوص وزرا در گرداندرب یدهپد یبرا یقانون 1999کشور هلند در سال  در

 تواند)نمی بگیرد عهدهبه را خانهوزارتهای سپاریبرون تواندنمی سابق وزیر مثالً که است این قانون این
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 کیخانه بخواهد با (. اگر وزارتشده سپاریبرون سابقش وزارتخانه توسط که شود هاییپروژه پیمانکار

حق ندارد در آن پروژه نقش داشته  یرسابق در آن بنگاه باشد، وز یربنگاه مشاور قرارداد ببندد، اگر وز

تی دول مقام که است این قانون این بندهای دیگر ازاست. ساله قانون دو ینطبق ا یتمحدود ینباشد. ا

 ارتباط داشته باشد.  یدولت یدهایبا خر مرتبطهای یتتواند در فعالینمسابق 

 1كانادا .2-5-2

 دولتی مقامات مورد در پسادولتیو شغل ها یزهراجع به تضاد انگ 2۰12در سال  یکشور کانادا قانون در

 واندتمی که ابعادی هرباید  افراد مسئولیت، ترک هنگام که است این قانون این مواردازجمله  .شد اعمال

 مالاع پسینی شغل روی هاییمحدودیت قانون این همچنین. کنند افشا را شود انگیزه تضاد به منجر

 .کندمی

 نیاست که در ا یبعد از شغل دولتساله یکدوره استراحت  هایتمحدود یناز ا یکیمثال طور به 

 رفتنگ منجر به قرار تواندیرا، که م یخدمات دولت یرونب یتفعال یااشتغال  یشنهاداتتمام پ یددوره با

 را پیشنهادی چنین قبول فوراً و دهند گزارش شود، بالقوه یا حقیقی منافع تضاد موقعیت یک درآنها 

 .کنند افشا باید

ر طوبه سال، مشروط به موافقت سازمان مربوطه آنهاست. یک یناقدامات در ا یانجام برخ ینهمچن 

 یکه در سال آخر خدمت در دولت، تعامالت رسم یبا بخش خصوص یهمکار یشنهادپ یکمثال، قبول 

 ییجا یندگیبا دولت، نما یدر مذاکره آت یدکارمندان سابق دولت نبا یناند. همچنبا آن داشته یمهم

اند، هبا آن داشت یمهم یخدمتشان تعامالت رسم یانبه پا یسال منته یکرا، که در  یاز بخش دولت یرونب

 نتشرم عمومیطور به که اطالعاتی از استفاده با خصوصی کارفرمای به مشاوره همچنین. یرندعهده بگبر

 ابقشانس سازمان موافقت بدون بودند، استخدام آن در سابقاً که است سازمانی هایبرنامه با مرتبط و نشده

 .است ممنوع

 درخواست دولتی کارمند یک. دارد وجود نیز محدودیت دوره کاهش احتماالت مورد در بندهایی

 رد کافی اطالعات است الزم کار این برای که دهدمی خود سرپرست به را دوره این کاهشبر مبنی خود

 اقدامات مشمول دولتی کارمند فوق، موارد نکردن رعایت صورت در. بدهد ارائه را کاهش این علت مورد

 خشب خودش که کارمندی مورد در)البته  اشتغال دوره یافتن خاتمهازجمله  شود،می تنبیهی و انضباطی

 (.است فایدهبی ایجریمه چنین کرده ترک را دولتی

 

                                                 

1. Transparency International Hungary: THE REVOLVING DOOR PHENOMENON IN 

HUNGARY 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _________________________________________________ 
 

 

36 

 يبندجمع

 یشتریب شدت ریاخ انیسال در که است یادهیپد گردان،درب شد، دهید گزارش نیا در که طورهمان

 نیا .اندبرآمده آن بهتر تیریمد یبرا ییراهکارها دنبالبه مختلف یهاسازمان و کشورها و است افتهی

 لهمسئ نیهم زین ما کشور در که دارد یشتریب یریفراگ و شتریب مخاطرات هاحوزه از یبرخ در دهیپد

 نیب یمداوم و متعدد ارتباطات ،یمال مؤسسات نیتربزرگ مورد در که میکرد مشاهده .شودیم دهید

 متقابل استفاده ده،یپد نیا مثبت جنبه هرچند .دارد وجود هاشرکت و یمقرراتگذار یهاسازمان دولت،

 زا استفاده ازجمله یمنف یامدهایپ از یاریبس اما است، گریکدی یهاتجربه از یخصوص بخش و دولت

 هاحوزه ریسا در .دارد همراهبه خود با را نیقوان مصادره و زیآمضیتبع یرفتارها ،یسازماندرون اطالعات

 کشورمان در هرچند شد دهید دهیپد نیا مخاطرات از ییهامثال زین ینظام و یانرژ سالمت، ازجمله

 آنها یبرا و شوندیم محسوب پرمخاطره یهاحوزه جزء زین انرژی و نفت ،ییقضا حوزه ازجمله ییهاحوزه

 .ردیبگ صورت یشیاندچاره باید زین

ف مختل یکشورها دهدیمنشان  گرداندرببررسی تجربیات کشورهای مختلف در مدیریت پدیده 

تخاذ ا یمتفاوت یکردهایرو گرداندرب هدیمتفاوتی دارند و در مواجهه با پد یگذارو قانون یساختار حقوق

 زانیمو  موجود یحقوق یبسترها و نیقوان ،یدولت و یخصوص بخش قدرت به بسته نیاند. همچنکرده

 یکشورها نیهمچن. متفاوت مختلف یکشورها در گرداندرب با مرتبط مسائل ،یادار و یمال تیشفاف

 گرداندرب دهیپد با مواجهه در دارند، که یمتفاوت یگذارقانون و یحقوق ساختار با متناسب مختلف

 اند.اتخاذ کرده یمتفاوت یکردهایرو

های شغلی بعدی خصوصی که برخی فعالیت گردان،درب مربوط به قوانیندر کشور آمریکا، 

در ادامه در و  وضع شد 1872در سال  باربرای نخستین کنند،کارمندان سابق فدرال را محدود می

کلیه کارمندان قوه مجریه و برخی مقامات  اصالح شد و گسترش یافت. 2۰۰7 و 1978، 1944های سال

مجموعه قوانین  2۰7قانون کیفری مدون در بخش قوه مقننه، پس از ترک خدمات دولتی، مشمول 

ازجمله  اشتغال پسادولتی ناظر به هایای از محدودیتمجموعههستند. این قانون، جدهم آمریکا یه

د. کنه میئاراساله استراحت یک و دو طرفینی و دورهجابجایی  العمرساله، دوساله و ماداممحدودیت یک

جمهوری در دولت اوباما نیازمند امضای قراردادی جمهوری و معاون ریاستبرخی انتصابات ریاست عالوهبه

 ،امادولت اوب در طول دوره را، پس از ترک منصب دولتی گریهای حمایتی و البیاخالقی بود که فعالیت

های نمایندگی یا مذاکرات اشتغال خصوصی بازرسین بانک، مأمورین تدارکات و فعالیت کند.محدود می

گذاری گردان قانونکارکنان و مقامات دولتی نیز در قوانین آمریکا برای جلوگیری از مخاطرات درب

ای برای جلوگیری از گیرانهکشورهایی است که قوانین سختازجمله  آمریکاکشور اند. در مجموع شده

شود احتمال بروز فساد توسط مقامات ها موجب میکنند که این محدودیتمخاطرات این پدیده اعمال می
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 های شغلیها روی فرصتاعمال محدودیتالبته باید توجه داشت  دولتی در اثر این پدیده کاهش یابد.

نیروی کار بین بخش خصوصی و جابجایی  دولت منجر به از بین رفتن مزایای خصوصی کارمندان سابق

دان کارمن و فاصله گرفتن شدن منفکتواند موجب می کنندهاز حد محدود دولتی نشود. قوانین بیش

عمومی مطلوب  گذاریبرای سیاست تجارب بخش خصوصی شود کهو  ها، مالحظاتدولتی از نگرانی

 نیست.

 را در مورد مشاغل هایینگرانی، 199۰ پارلمان نروژ در اواخر دههبار در کشور نروژ برای اولین

های سازمان ، دولت نروژ با کمک پیشنهاد2۰۰5قرار داد و در نهایت در سال  توجهمورد پسادولتی 

برای مقامات دولتی و  های جداگانههای اقتصادی اقدام به تصویب دستورالعملتوسعه و همکاری

های مرتبط با ترین محدودیتشد. اصلی نیز پرداختهآنها  سیاستمداران کرد که در این گزارش به

ساله بعد از ترک شغل کارمندان دولتی برای استخدام ماهه و یک 6های گردان در نروژ، ممنوعیتدرب

دائمی در  ای به نام کمیتههای سیاسی، کمیتهدر بخش خصوصی است. همچنین در مورد انتصاب

ارهایی در مورد صالحیت یک سیاستمدار برای یک شغل های سیاسی در نروژ با استفاده از معیانتصاب

های سازمان توسعه و ترتیب این کشور مطابق با دستورالعملدهد. بدینیا یک پست حکم می

است تا جلوی مخاطرات  هایی را برای اشتغال پسادولتی اعمال کردههای اقتصادی ممنوعیتهمکاری

 شود.گرفته جابجایی  ناشی از این

 در زمینه مجارستان گذاریمقرراتمجارستان سومین کشوری بود که در این گزارش بررسی شد. 

به تصویب رسید که در کار دستورالعمل نیروی در این سال .است شدهآغاز  1992از سال  ،گرداندرب

در سال  شرایط واجد دادهانون حفاظت از افشای اطالعات دولتی اشاره شده است. در ق لهئآن به مس

 .است شدهگذاری قاعده گرداننیز مسائل مرتبط با درب 2۰11در سال  و قانون مقامات دولتی 2۰۰9

 هو در بسیاری از موارد، با اینک است گرفتهگردان در این کشور به نحو مناسبی صورت نگذاری دربقاعده

که  ای، اما تنها برای دورهکندوضع می گرداندرب پدیده تبعات منفیگیری از قوانینی ناظر به پیش

اش به این قوانین برقرار است و در مورد زمانی که فرد قرارداد دولتی در جریان است، اشتغال قرارداد

گردان در کشور گذاری دربله از نقاط ضعف مقرراتئرسد، مقررات چندانی وجود ندارد و این مسپایان می

 آید. حساب میبهجارستان م

گردان در این کشور، حساسیت کمتری در مورد این پدیده در کشور انگلستان با توجه به منافع درب

 گردان در این کشور برخالف آمریکا، صرفاًهای دربنسبت به کشوری مانند آمریکا وجود دارد. محدودیت

شود. مصادیق قوانین مرتبط با پارلمان را شامل نمیاست و نمایندگان  برای وزرا و کارمندان دولتی

شود )آکوبا( تطبیق داده می کاروانتصابات کسب مشورتی درباره گردان در این کشور توسط کمیتهدرب

ندارد.  کند و اختیارات قانونیتوصیه می البته این کمیته صرفاً ،نخست وزیر است عهدهو قضاوت نهایی به

س مند کردن اشتغال پسادولتی انگلیله یکی از دالیلی است که باعث شده است سیستم قاعدهئاین مس



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _________________________________________________ 
 

 

38 

 محقق گرداندربهای ریسک و مزایا از خوب یتعادل نتوانسته در نتیجه وهای جدی داشته باشد ضعف

 .کند

ود، خ طیبسته به شرا یاست که هر کشور نیا شودیم دهیگزارش د نیکه با توجه به ا یانکته

از مخاطرات آن اتخاذ کرده است تا بتواند در  یریو جلوگ گرداندرب دهیپد تیریمد یبرا ییراهکارها

 زین از آن را یناش ینیروی کار بین بخش دولتی و خصوصی، فسادهاجابجایی  بردن از منافع بهره نیع

 نی. به همباشد متفاوت تواندیمختلف م هایشبخ و موضوعاتو راهکارها در  نیقوان نیکند. ا نهیکم

موجود  تیمختلف، وضع یهاگردان در کشورمان الزم است در حوزهبهتر درب تیریمد یبرا لیدل

بهتر اتخاذ شود.  تیریمد یبرا ییراهکارها گر،ید یکشورها اتیمشخص شود و با استفاده از تجرب

های اقتصادی و اجتماعی ه شامل همه بخشک گردان،دربهمچنین وجود برخی قوانین عام در موضوع 

 .است ضروری ،کشور باشد
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