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︊︣ه و  ︊︣ه و ︵︣ز ﹁﹊︣ ︧︀︋︡اران︠  ︵︣ز ﹁﹊︣ ︧︀︋︡اران︠ 
︀ ﹁︧︀د ︀ ﹁︧︀د﹝︊︀رزه︋  ﹝︊︀رزه︋ 

   ︑︣︗﹞﹥: ﹡︀د︀ ﹡︀زی
T. Barman

در ﹝︐﹢ن ︨︀ز﹝︀ن ︫﹀︀﹁﹫️ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩1، ︫︀︬︠ درک ﹁︧︀د2 ︋﹫︩ از دو︨﹢م از 176 ﹋︪﹢ر ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی ︫︡ه (﹡︤د﹉ ︋﹥ ۶٩٪)، در 
︨︀ل 2016 ﹡﹞︣ه ای3 ز︣ 50 از 100 ︋﹢ده ا︨️. 

︋﹥ ا﹟ ︑︣︑﹫︉، ︋﹥ و︲﹢ح رو︀︫﹩ ︋︣ای ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ﹁︧︀د ︗︀﹡﹩ و︗﹢د دارد.
در اوا﹏ ︨︀ل ︗︀ری، ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران (IFAC) ﹡﹆︩ ﹝︓︊︐﹩ ︋︣ای  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری در ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ﹁︧︀د در﹡︷︣ 
﹀︀ف   ︫﹩﹞﹢﹝︻ ﹩﹛︀﹞ ️︣︡﹞ -2 ،︀︪ ــ﹥ ︻︣︮﹥ ا︨︀︨ــ﹩ ا﹇︡ام را ︑︺︣︿ ﹋︣د: 1- ︑﹑ش ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹨﹞﹊︀ری در ︑﹞︀﹝﹩︋  ﹎︣﹁️، و︨ 
︀﹋﹫﹀﹫️ در ﹝﹢رد ﹎︤ار︫﹍︣ی  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︋  ︣ای ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋   ︋﹩﹞﹢﹝︻ ︣︐︪﹫ ︢︣ش︋  ︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ از ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩،︎  ︀︨ــ﹍﹢، و 3-︎  و︎ 

﹝︀﹜﹩، ︧︀︋︨︣﹩، و ا︠﹑ق.
︀﹜︀ی ا︠﹫︣، ︑﹢︗﹥ ﹁︤ا﹠︡ه ای  ﹥ ︵﹢ر ﹎︧︐︣ده ا︑﹀︀ق ﹡︷︣ و︗﹢د دارد ﹋﹥ در︨   ︋.️︧︧︀︋︡ار ﹤﹁︣ ا︠﹑ق، ﹨︧︐﹥ ﹝︣﹋︤ی
 ﹩﹡︀︗ ﹤︗﹢︑ ﹤﹋ ︀ی ︑︖︀ری ︋︧﹫︀ر ﹝︺︣و﹁﹩  ︋﹢ده﹫از آن، ر︨ــ﹢ا ﹩︪︋ ︣ک﹞ ﹤﹋ ،﹤︐︫و﹋︀ر و︗﹢د دا ︉ ︋︣ ا︠﹑ق ﹋︧ــ
︩ از ︗︀ن را  ︀ز﹝︀﹡﹩ در ﹨︣ ا﹡︡ازه و در ﹨︣︋  ﹢د ︗﹙︉ ﹋︣ده ا︨ــ️. ر︠︡اد﹨︀ی ︑﹆﹙︉ و ﹁︧ــ︀د ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹨︨︣   ︠﹤ را︋ 
 ︀ ،از ︨︀ز﹝︀ن ﹩︪︋ ︣﹨ ︧ــ﹉ ︠︴︀﹨︀ی ا︑﹀︀ق ا﹁︐︀ده درای ﹝︀﹜﹩ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در ﹝﹢رد ر ﹤﹁︣ رد ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار د﹨︡. ا﹁︣اد﹢﹞
﹨︡ف ﹇︣ار﹎︣﹁︐﹟ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹝︐﹆﹙︊︀ن، از ︠﹢د را︲﹩ ︋︀︫﹠︡؛ و ﹐زم ا︨️ ﹨︪﹫︀ر ︋︀︫﹠︡ و آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹩ را ︋﹥ ﹋︀ر ﹎﹫︣﹡︡. ︋︣ای 
︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای، ﹋﹥ و︸﹫﹀﹥ دار﹡︡ در︨ــ︐﹊︀ری و وا﹇︹ ︋﹫﹠﹩ را از ︵︺︑ ﹅︫︣︡︀ن ︋﹥ آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹩ ﹡﹍︡اری ﹋﹠﹠︡، 
ا﹜︤ام رو︫ــ﹠﹩ و︗﹢د دارد ﹋﹥ دا﹡︧︐﹥، ︀﹆﹅ را ﹡︀در︨️ ﹡︪︀ن ﹡︡﹨﹠︡، ︀ ﹇︱︀وت ︠﹢د را ︋︀ د﹍︣ان ︋﹥ ﹝︭︀﹜﹥ ﹡﹍︢ار﹡︡، 

و در روا︋︳ ︣﹁﹥ ای و ︑︖︀ری، ︨︣را︨️ و ︮︀دق ︋︀︫﹠︡.
﹥ وا︨ــ︴﹥ آ﹝﹢ز︫︪︀ن در ︑﹙﹫﹏ و ︑﹀︧ــ﹫︣ داده ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︾﹫︣﹝︀﹜﹩، در ︗︀﹍︀﹨﹩ ﹇︣ار دار﹡︡   ︋،️︣︡﹞ ︧ــ︀︋︡اران
﹋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︪ــ﹊﹢ک را ︋﹥ ︀﹜︩ ︋﹊︪﹠︡ و در آز﹝﹢دن ز﹡︖﹫︣ه ︑︃﹝﹫﹟، ︨︐﹊﹢ش ︋︀︫﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹝﹢اردی را ﹋﹥ ︋﹥ 
 ︀﹡و ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن. آ ︀﹋︫︣ ﹅︣︵ از ︀ ،︡﹫﹛﹢︑ ︳︠ ،︡︡؛ ︠﹢اه در ︋︀زار ︋︀︫ــ﹠﹠﹋ ﹏﹫﹚︑ ،️︨﹐︀︋ ﹉︧ــ︀د ︋︀ ر︀ل ز﹝︐ا
﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ ︋︣ای ز︣﹡﹀﹢ذ ﹇︣اردادن ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋﹥ ︻︡ه دار﹡︡ ﹋﹥ ︨﹫︧︐﹞︀ی در︨️ را ﹝︧︐﹆︣ ﹋﹠﹠︡، در ﹁︣﹨﹠﹌ ا︠﹑﹇﹩ 
 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ️︸︀﹀ ︨︀ز﹝︀ن را ︀﹠︪ــ﹠︡ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ا︋ ︹︧︣︑ ︫︡ه را ︬ ︪﹞ ﹏︀︧﹞ ری﹢﹁ ﹏ ︨ــ︀ز﹝︀﹡﹩ ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡، و
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️ ﹡︪︡ن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات4 ﹋﹥ ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ از ︨﹢ی ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ار﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︠﹑ق ︣﹁﹥ ای ︋︣ای  ︀︻ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ر
﹥ ︀︧﹞ ﹟﹫﹠﹙﹩، ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ︨︀زد.  ️ دادن︋  ︣دا︠︐﹟ و ﹨﹛ ا﹨﹞﹫ ︣ای︎  ﹫︪ــ︐︣ی ﹨﹛︋  ــ︡ه، ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی︋  ︧ــ︀︋︡اران5 ﹝︺︣﹁﹩︫ 

︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای، ︋﹥ ︮﹢رت ︗︀﹡﹩ ︋︣ای ﹎﹠︖︀﹡︡ن ا︨︐︀﹡︡ارد در آ﹫﹟ ا︠﹑﹇﹩ ︠﹢د ﹎︀م ︋︣﹝﹩ دار﹡︡.
﹝︊︀رزه ︋︀ ︑﹆﹙︉ و ﹁︧ــ︀د، ﹨﹞︀﹡﹠︡ ر︫﹢ه ︠﹢اری و ﹁︧︀د، ﹋﹥ ﹝︀﹡︹ ر︫︡ ا﹇︐︭︀دی ︫ــ﹠︀︠︐﹥ ︫︡ه ا﹡︡، ﹋﹞︀﹋︀ن ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹋︀﹡﹢ن ︑﹢︗﹥ 
︀ل 2016 در ﹜﹠︡ن  ﹢ا﹨﹠︡ ﹝︀﹡︡. ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع، در او﹜﹢️ ﹡︪︧ــ️ ︲︡﹁︧︀د︨   ︠﹩﹇︀  ︋(G20) 20﹩︗ و (G7) 7﹩︗ ︀ی︐︪︧ــ﹡
 ﹜︖ ،﹤︐︫︢﹎ ︨ــ︀ل ︡﹠ ︧ــ︀د ︑﹢ا﹁﹅ ︫ــ︡. در﹁︡︲ ︡︺︑ 648 ︀ن از 43 ﹋︪ــ﹢ر را ﹎︣د﹨﹛ آورد و︗ د، ﹋﹥ ﹎︣و﹨﹩ از ر﹨︊︣ان﹢︋
﹁︤ا﹠︡ه ای ا﹇︡ام ﹇︀﹡﹢﹡﹍︢اری و︗﹢د دا︫︐﹥ ﹋﹥ ﹝﹢﹇︺﹫︐﹩ ︋︣ای ︨︀︠︐﹟ ﹁︣ا﹨﹛ آورده ا︨️. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ︨︀ل 2016 در ︑︀ر ﹇︀﹡﹢ن 
 2/48 ﹤  ︋﹉︤د﹡ ️﹋︣ ﹢رت ﹎︣﹁️؛ در ﹡︐﹫︖﹥، 27︫  ︣ای ا︻﹞︀ل ﹇︀﹡﹢ن︮  ﹫︪ــ︐︣﹟ ﹁︪ــ︀ر︋  ﹢د ﹋﹥︋  ــ︀﹜﹩︋  ︀ر︗﹩،︨  ا﹇︡ام ﹁︧ــ︀د︠ 
﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر ا﹝︣﹊︀ ︋︣ای ﹏ و ﹁︭﹏ ︎︣و﹡︡ه ︠﹢د ︎︣دا︠️ ﹋︣د﹡︡. ︨ــ︀ل 2016، ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋︣ ︎︣و﹡︡ه ﹨︡﹞ ︬︫ ﹤﹫﹚︻ ﹩︀︣ان 

و ﹝﹆︀﹝︀ی ر︨﹞﹩ ︠︀ر︗﹩ ︑﹞︣﹋︤ دا︫️.
︣ر︨﹩   ︋﹉ ︀ ︀ ︑﹆﹙︉ و ﹁︧︀د، ﹨﹞︣اه︋  ر﹨﹠﹞﹢د ︗︡︡ ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران ﹝︣︡️ ر︨﹞﹩ ︗︀﹡﹩ (CGMA) در ﹝﹢رد ﹝﹆︀︋﹙﹥︋ 
﹋﹢︑︀ه ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︫﹀︀﹁﹫️ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در︋︀ره رو﹡︡ ︗︀ری، و ︫︀︬︠ ﹁︧ــ︀د ︗︀﹡﹩ ︨︀ل  ﹤﹁︣ ︩﹆﹡ ،2016︧︀︋︡اری را 

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤︐︧︗︣︋
︪︨︣︎︀ی ا︮﹙﹩ ︋︣ای ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹡︷︀رت را ︋﹥ ︻︡ه ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡، ︫︀﹝﹏ ﹝﹢ارد ز︣ ا︨️:

• ︋︀﹐︑︺︑ ︴︨ ﹟︣︡ ︋︣ای ﹝︊︀رزه ︋︀ ︑﹆﹙︉ و ﹁︧︀د ﹫︧️؟ و ﹥ ﹝﹠︀︋︺﹩ ︋︣ای ﹞︀️ از آن و︗﹢د دارد؟
• ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︲︡﹁︧︀د و ︲︡︑﹆﹙︉، ﹍﹢﹡﹥ در ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝︀ ر︪﹥ ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟ آ︀ آ﹡︀ ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ ر﹊︧︀، ︫︣ا︳ و 

﹁︣﹨﹠﹌ ﹝﹢︗﹢د ﹨︧︐﹠︡؟
• آ︀ ︨︀زو﹋︀ر ﹎︤ار︫﹍︣ی و ︀ ︋︀ز︠﹢رد، ︋︣﹇︣ار ا︨️، ︫﹠︀︠︐﹥ ︫︡ه، و در︠﹢ر ا︻︐﹞︀د و ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ا︨️؟

︣﹇︣ار ا︨️؟ و آ︀ در ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ︔︀︋️ ﹇︡م ﹨︧︐﹫﹛؟ ︣ای ︑﹀︬ در︋︀ره ا︫︐︊︀ه ﹨︀ در ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ رخ ﹝﹩ د﹨﹠︡،︋   ︋﹩︀﹨ ﹤﹞︀﹡︣  ︋﹤ •
 ﹤︢︽︑ را ﹩﹑︮︀ی ا﹞︀ز︠﹢رد آن، ا﹇︡ا  ︋﹤﹡﹢﹍ ︀ی ︲︡﹁︧ــ︀د ﹡︷︀رت ﹝﹩ ︫ــ﹢د، و﹨ ﹤﹞︀﹡︣ ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی و ا︔︋︪︣ــ﹩︋   ︋︣  ︋﹤﹡﹢﹍ •

﹝﹩ ﹋﹠︡؟
︵︊﹅ ﹡︷︣ ︫ــ﹀︀﹁﹫️ ︗︀﹡﹩: ”در ﹡ ،️︀︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹡﹆︩ ﹫︀︑﹩ در ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ ر﹁︐︀ر ﹁︧︀دآ﹝﹫︤ ︋︀زی ﹋﹠﹠︡. 
︵︣ز ﹁﹊︣ ﹋﹠︖﹊︀و و ︎︨︪︣﹍︣، ﹡︀﹨﹠︖︀ر︀ و ︠︴︀﹨︀ را ︋︣﹝﹑ ﹝﹩ ︨︀زد، و ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ا﹟ ︎﹫︀م در ︨︣ا︨︣ ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹠︐﹆﹏ ︫﹢د ﹋﹥ 

﹨﹞﹫︪﹥ در ﹝︺︣ض ر︫﹢ه ︠﹢اری و ﹁︧︀د ﹨︧︐﹫﹛.“

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Transparency International
2- Corruption Perceptions Index 

﹜﹛︀︨ ﹑ً﹞︀﹋ ︳﹫﹞ ︣﹍﹡︀︪﹡ ،︡︮ و ︨︡︀﹁ ﹑ً﹞︀﹋ ︳﹫﹞ ︣﹍﹡︀︪﹡ ،︣﹀︮ -٣
4- Responding to Non-Compliance with Laws and Regulations (NOCLAR)
5- International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)

:︹︊﹠﹞
Barman T., The Professional Accountant’s Mindset and Tackling Corruption, www.ifac.org, 2017
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