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نامه سرگشاده ای به حضور محترم پاپ فرانسیس
با احترام

در حدود دو ســال پیش، شما با نهایت مهربانی، حســابداران حرفه ای را که در کنگره جهانی حسابداران در رم حضور داشتند، به مالقات 
خصوصی با خود در شــهر واتیکان دعوت کردید. برای من، به عنوان رئیس فدراســیون بین المللی حسابداران، موجب افتخار بود که این 

فرصت را داشتم که با شما صحبت و رهبران حرفه حسابداری از سراسر دنیا را به شما معرفی کنم.
با توجه به اینکه دوره ریاســتم به عنوان رئیس فدراســیون بین المللی حســابداران در حال اتمام است، خواســتم نامه ای بنویسم و درباره 
تالشهای بعدی خودمان برای واکنش مجدانه و محکم نسبت به پیام شما، بگویم؛ در ارتباط با اینکه چگونه حرفه حسابداری در جهان باید 

برای اینکه عامل مثبتی در مبارزه با تقلب و فساد باشد، کار بیشتری انجام دهد. پیام شما اثر فوق العاده ای داشت.
شما با اشاره به اینکه دوران تنگناهای اقتصادی، ریسک مربوط به خطر اخالقی را افزایش می دهد، گفتید:

“انگیزه قوی وجود دارد که فرد از منافع شخصی بدون توجه به منافع عمومی، دفاع کند؛ بدون تالش بیشتر برای عدالت و قانونمداری. 
به این دلیل از هر فردی، به خصوص آنهایی که در حرفه ای فعالیت می کنند و با کارکرد درســت زندگی اقتصادی یک کشــور ســروکار 

دارند، خواسته می شود که در انجام کارهای روزانه خود نقشی مثبت و سازنده ایفا کنند.”
ما دعوت2 شــما از حرفه حسابداری که بیشتر کار کند را دریافت کردیم و تحســین می کنیم. فدراسیون بین المللی حسابداران، همراه با بیش از 175 
عضو خود در بیش از 130 کشــور، برای ســالها سرســختانه در راســتای کمک به مبارزه با فرصت و هزینه تقلب و فســاد، تالش کرده اند. حسابداران 

حرفه حسابداری:
مبارزه با تقلب و فساد

  ترجمه: رحیم بنابی قدیم
O. Kirtley

به دنبال کنگره جهانی حســابداران در ســال 2014، پاپ فرانسیس حرفه حســابداری را به  عنوان عامل مثبتی در 
مبارزه با تقلب و فســاد یاد کرد. وقتی ریاست من بر فدراسیون بین  المللی حسابداران1 به پایان می رسید، من 
به پاپ فرانسیس نامه ای درباره تالشهای بعدی خودم برای پاسخ و واکنش مجدانه و محکم به این پیام نوشتم.
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حرفه ای، از طریق ســازمانهای عضو ایفک، به خاطر دامنه کار آنها در 
اقتصاد جهانی، در موقعیتی یگانه برای مشــارکت سازنده در این مبارزه 
قرار دارند. آنها در سازمانهای بخش عمومی و خصوصی، در فعالیتهای 
کوچک ومتوسط، در شــبکه های جهانی بزرگی که فراهم کننده خدمات 
حسابرســی و مالیاتی هستند، و در پژوهشــهای علمی برای کمک به 

آموزش استعدادهای نسلهای بعدی، فعالیت می کنند.
من خوشحالم که گزارش  دهم به دنبال جلسه ما با شما، فدراسیون 
بین المللــی حســابداران از چندین راه، بر تشــدید فعالیتهای حرفه 
متمرکز شــده اســت که طبق باور ما، دارای اثری پایدار در کاهش 
عرضه و تقاضای تقلب و فساد خواهد بود. این تالشها در سه جبهه 

اصلی متمرکز شده اند.
ظرفیت سازی

اولین تالش اساسی، سرعت بخشیدن به چشم انداز درازمدت ایفک 
مبنی بر افزایش ظرفیت حســابداری حرفه ای در کشورهای در حال 
توســعه است. وجود حرفه قوی میان ملتها برای تسهیل شفافیت و 
پاسخگویی، اعتمادسازی و پشتیبانی از اقتصادهای پایدار، ضروری 
اســت. ما می دانیم کــه مهارتهای تحلیلی و دادگاهی حســابداران 
حرفه ای، همراه با دانش چگونگی استقرار فرایندهای کنترل داخلی 
قوی، ممکن اســت تفاوت واقعی در مبارزه با فعالیتهای فســادآلود 
و وسوســه برانگیز و در افزایش جریان منابع برای حمایت از رشــد 

اقتصادی، ایجاد کند.
در این تالش، فدراســیون بین المللی حسابداران، روابط و شرکای 
راهبردی جدیدی را جستجو کرده و گسترش داده است؛ شامل وزارت 
توسعه بین المللی بریتانیا3، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول 
و دیگر بانکهای توســعه. من خوشــحالم که گزارش کنــم در نتیجه 
همــکاری شــرکای جدید، پیشــرفت زیــادی در شناســایی نیازها و 
تواناییهای در حال رشد حسابداری ملی، از طریق برقراری ارتباط بین 
امکانات تخصصی و رهبری پروژه در سازمانهای حسابداری حرفه ای 
پرتجربه و با اشــتیاق محلی برای ایجاد حرفــه قوی تر، به وجود آمده 
است. در سالهای اخیر، پروژه های جدید نتیجه های درخور توجهی در 
کشورهایی مانند غنا، قرقیزستان، نیجریه، رواندا، اوگاندا، زیمبابوه و 

بسیاری از کشورهای دیگر، داشته است.
تقویت نظام راهبری

دومین جبهه مهمی که حرفه در آن پیشرفتهای درخور توجهی 
داشته است، مشارکت بیشــتر در- و جانبداری از- نظام راهبری 

قوی تر در همه ســازمانها اســت. همانطور که می دانید، برقرار 
بــودن کنترل و تــوازن مؤثر برای نظارت و اعمال سیاســتهای 

ضدرشوه خواری و ضدفساد، حیاتی هستند.
یک نســخه از دعوت رسمی ایفک از کشــورهای گروه20 
(G-20) در ســال 2016 را به ضمیمــه تقدیم شــما می کنم. 

عنوان آن- اعتماد و درســتکاری- اهمیت نقشی را که راهبری 
خوب ممکن است و باید در قلب اقتصاد جهانی ایفا کند، نشان 
می دهــد. دعوتنامه مــا، توصیه های مشــخصی درباره اینکه 
چگونه ملتهای عضو گروه 20 می توانند کارهای بیشتری برای 

رشد پایدار و جامع انجام دهند، ارائه می دهد.
افزون بر این، ما با سازمان توسعه و همكاریهای اقتصادی4 
بــرای پشــتیبانی از ویرایش آییــن راهبری آن ســازمان، که در 
ســال  2015 منتشر شــده اســت، کار کرده ایم. این شامل آیین 
رهنمودهــای جدیدی در مورد آیین رفتــاری5 و تقویت کارکرد 
حسابرســی داخلی است. ما همچنین در نشســت ضدارتشا و 
فساد6 وزیــران سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی در اوایل 
سال جاری که دادســتانهای کل و وزرای دادگستری بیش از 40 
کشــور را دور هم جمع کرده بود، شرکت داشــتیم. در طول این 
نشســت، ما تغییرهای اخیر صورت گرفته در آیین اصول اخالقی 
برای حسابداران حرفه ای که همه حســابداران حرفه ای ملزم به 

رعایت آن هستند را آشکار کردیم.
این اصالحهــا، فراهم کننده یک چارچوب ارتقایافته برای کمک 
به حســابداران در مواقعی اســت که با وضعیتهای چالش برانگیزی 
شــامل فعالیتهــای متقلبانــه و فســادآمیز، روبه رو می شــوند. ما 
همچنین خواستار یکنواختی و تقویت بیشتر محافظت از افشاگران 
در سرتاســر جهان شــدیم- آنهایی که می  خواهند کارهای درست 
انجام دهند و کارهای نادرســت را گزارش کنند، باید بتوانند این کار 

را بدون ترس از انتقامجویی انجام دهند.
حسابداری بخش عمومی

سومین جبهه اصلی که در آن تالشــهای ما تشدیدکننده مبارزه 
با تقلب و فســاد اســت، کارزار قدرتمند ما بــرای الزام دولتها در 
راســتای تهیه اطالعات شــفافتر و کاملتر، شــامل اســتفاده از 
استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی7 است.

با توجه بــه اینکه مجموعه عظیمی پول هر ســال از طریق 
بخش عمومی جریان می یابد، خیلی مهم است که حکومتهای 
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جهان رویه های حســابداری را بپذیرند که نشان دهنده شفافیت 
و پاســخگویی، و فراهم کننــده اطالعات کامل و دقیقی باشــد 
کــه برمبنای آن بتواننــد تصمیمهای هزینه کــرد خردمندانه ای 
بگیرند. در این ابتکار، فدراسیون بین المللی حسابداران، جنبش 
پاســخگویی؛ هم اکنون8 را بنیان گذاری کرده اســت- ائتالف 
جهانی ســازمانها برای همکاری با یکدیگر در راســتای تشویق 
و تســهیل پذیرش و اجرای حســابداری و بودجه بندی برمبنای 
تعهدی در بخش عمومی، و استانداردهای بین المللی حسابداری 
بخش عمومی. در طول دو ســال گذشته، ما برنامه های مهمی 
در قالب جنبش پاســخگویی؛ هم اکنون، در آفریقا، خاورمیانه و 
کارائیب، برگزار کرده ایم و در این راســتا، با صدها تصمیم گیرنده 

ارشد بخش عمومی در تعامل هستیم.
ما از ابتکار واتیکان با رهبری شما برای پذیرش استانداردهای بین المللی 
حسابداری بخش عمومی، اســتقبال می کنیم. در همان حال که دفتر شما 
پیچیدگی این مســیر را تأیید کرده است، شما اهمیت ایجاد یک بنیان قوی 
برای منافع آینده را تصویر کرده اید. این، شامل تسهیل تصمیم گیری بهتر، 
خدمات قوی تر و پایدارتر، شــفافیت بیشــتر، کاهش خطر تقلب و فساد، و 

افزایش پاسخگویی برای همه مراجع و ذینفعان اصلی است.
سرانجام، در حالی که من در حال نوشتن گزارش نسبت به تالشهای 
فزاینده و پیشــرفتهایمان در مبارزه با تقلب و فســاد در طول دو ســال 
گذشته هســتم، متوجه شــدیم که برنده شــدن در این جنگ به تنهایی 
امکان پذیر نیســت. همانگونه که شــما گفتید، هر فــرد باید یک نقش 
مثبت و ســازنده ایفا کند. نیازی واقعی وجود دارد که به دیگر ســازمانها 
بپیوندیم تا بتوانیم به اتفاق، پیشرفتهای معنی داری به دست آوریم و به 
نتیجه های سریع برسیم. غلبه بر این مشکل، نیازمند اقدامهای فشرده 
و هماهنگ شده زیادی بین همه نهادهای جامعه مدنی یعنی بخشهای 

عمومی، خصوصی، غیرانتفاعی، و در واقع روحانی است.
در این راستا، و با یاداوری تأکید شما در پیامتان به ما نسبت به اشتیاق 
متقابل برای خدمت به مصالح عمومی، بر این باور هســتیم که صدای 
شــما ممکن اســت به طور ویژه در پشــتیبانی از دو اصالح مهم به طور 

خاص، تأثیرگذار باشد. ما امیدواریم شما به فراخوان ما بپیوندید:
1- حسابداری دقیق و شفاف به وسیله همه حکومتهای دنیا، و

2- اقدام بین المللی هماهنگ برای استقرار قوی تر مقررات محافظت از 
افشاگران؛ برای همه شهروندان.

افزون بــر ایــن، ما از هرگونه توصیــه یا اصــول راهنمایی که تصور 

می کنید ممکن است برای عمیق تر کردن منافع مشترکمان در مبارزه با 
این مشکل جهانی مفید باشد، استقبال می کنیم.

خدمت به منافع عمومی در مرکز اصلی مأموریت فدراسیون بین المللی 
حســابداران قرار دارد- و مبارزه با تقلب و فساد به طور آشکار یک موضوع 
مربوط بــه منافع عمومی اســت، جایی که حرفه مــا می تواند تخصصها 
و مهارتهای ارزشــمندی را فراهم کند. به  تقریب 3 میلیون حســابدار که 
به وسیله ســازمانهای عضو فدراسیون بین المللی حســابداران نمایندگی 
می شوند، می توانند نیرویی جهانی برای پیروز شدن در این مبارزه باشند. 
ما متعهد هســتیم که به کار سرســختانه خودمان در این کوشــش 
حســاس ادامه دهیــم، و تالش می کنیــم کــه از انتظارهایی که در 

مضمون دعوت شما است، پیشی بگیریم.
به  نمایندگی از طرف حرفه جهانی حســابداری، به خاطر شجاعت 
و رهبری در مبارزه با رهایی جامعه از تقلب و فســاد که خســارتهای 
فراوان وارد می کند، و برای همه تالشــهای شخصی شما در راستای 
الهام بخشــیدن به آنچه که ممکن اســت کیفیت بهتــر زندگی و امید 

برای نسلهای آینده را امکان پذیر سازد، تشکر می کنم.
ارادتمند شما    
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