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از ابتدای فروردين ســال  1398آيين اخالق و رفتار حرفهاي حســابداران رسمی جديد
مصوب جامعهی حســابداران رسمي الزماالجرا ميشود .با توجه به اينكه كار بسیار زیادی
ن رفتار انجام شده و همکاران زحمات بسیاری كشيدهاند و جلساتي متعدد
برای تدوین آیی 
ن رفتار تهيه شود ،تصميم گرفتيم به منظور آگاهي
طی ماههاي متوالی برگزار شده تا اين آيي 
بيشتر اعضاي جامعه نسبت به اهميت اين موضوع ،محور اصلي شمارهی بعد مجله" ،آيين رفتار حرفهاي"
جديد باشد.
حاضران در این میزگــرد اغلب عضو كارگروه مربوط بودند .آقاي دكتــر رمضانعلی رؤيايي هم كه در
خدمتشان هستيم سالهاي سال است در دانشگاه تدريس ميكنند و در زمينهی اخالق و رفتار حرفهاي
آثار گســتردهاي تأليف كردهاند .اين جلسه در دو بخش مستقل انجام ميشود :در بخش اول ابتدا از آقاي
دكتر رؤيايي خواهشمندم بحثي كلي درباره رابطه اخالق حرفهاي و فعاليت حسابداري و حسابرسي داشته
باشند ،سپس ساير دوســتان ديدگاههاي خود را درباره آيين رفتار حرفهاي جديد مطرح كنند .در بخش
دوم نیز نظرات تکمیلی دوستان را میشنویم.
رمضانعلی رؤيايي:
ابراز خوشــبختي ميكنــم از اينكه با
بضاعت انــدك بحثــم را خدمت جامعه
ارائه كنم و خوشحالم از اينكه اين بحث
مربوط به اخالق حرفهاي است .همانطور
كه مســتحضر هســتيد موضــوع اخالق
حرفــهاي متأســفانه در ايــران به داليل
بحرانهاي اخالق حرفهاي كه اتفاق افتاد
اهميت پيدا كرد نه بــه دليل نفس خود

موضوع و مفاهيم و فلسفههاي پشت سر
آن 15 .سال پيش بود كه من براي اولين
بار موضوع اخــاق حرفهاي را در دورهی
فوق ليســانس و دكتري به عنوان درس
اصلي مطرح كــردم .واقعيت اين بود كه
من پس از  28سال سابقهی علمي مجبور
شــدم آن را در قالب دو عنوان درســي
بگنجانم چون ميديدم وزارت علوم هنوز
اين قضيه را در سرفصلها و رئوس درسي

نياورده اســت .به هر صورت نتيجهبخش
شــد و از آن زمان ساير دانشگاهها هم به
تدريج ايــن موضوع را دنبال كردند .براي
اينكه مطلب جا بيفتــد مثل هر مطلب
جديد ديگــري الزم بود كــه مقالههاي
نظــري و دكترينهــا و تئوريهــاي آن
مطرح شود وگرنه مثل يك گوشت قرباني
ميشــد كه بدون اينكه ساختاري داشته
باشــد فقــط صحبتهايي راجــع به آن
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ميشد .تعريف ساده در حسابداري به غير
از تعريف بزرگي كه وجود دارد اين است
كه حســابداري يعني اندازهگيري .در اين
اندازهگيري متأسفانه آن چيزي كه فرايند
و نحوهی اندازهگيري را مشخص ميكند
يعني اخالق و شرافتهاي انساني مغفول
مانده بود .به هميــن دليل طرح موضوع
مربوط به اخالق حرفهاي جداي از اخالق
عمومي الزاماتي پيدا كرده بود .اگر مباني
نظري و تئوريك هر پديده و تفكري روي
ميز نيايد واكنش هم نســبت به آن نشان
داده نميشود و طبعاً وقتي واكنش نشان
داده نشود انتقاد و نقد و نظر هم نخواهد
شــد و به تبع آن گستردگي پيدا نخواهد
كــرد .از همين رو مــن ،مبتني بر آنچه
به مــا از اخالق عمومي به ارث رســيده
و منبعــث از اخالق حرفهاي در ســطح
جهان كه نسبت به اعداد و ارقام و اصول
حســابداري مسئول هستند ،مجبور شدم
رئوس را مشخص كنم.
اخالق عمومي را همه انشــاءاهلل دارند
ولي وقتي كار به اخالق حرفهاي ميرسد
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مســائل طبعاً ابعاد ديگري پيدا ميكند.
از كتابهايــي كــه به آن اشــاره كردند
اولين كتــاب «اخــاق حرفهايگري در
حسابداري» بود .به این موضوعپرداختيم
كــه اص ً
ال اخالق حرفــهاي از كجا آمده و
داســتان به چه دليل اينچنين در حال
استعالء اســت .براي اينكه بتوانيم قضيه
را ريشــهاي بررسي كنيم و تعميم دهيم
كــه اخالق حرفهاي چــه فرقي با اخالق
عمومــي دارد كتاب «فلســفهی اخالق»
را كه وقت زيادي هم گرفت تأليف كردم
كه هماكنون به چاپ چندم رسيده است.
در حالت معمــول همه ميگويند خب ما
نسبت به اخالق مسئوليم مث ً
ال بايد راست
بگوييم ،نبايد دزدي كنيــم ،بايد احترام
بگذاريم و ...
در اخالق عمومي همــه ميدانيم چرا
بايدهاي اخالقي به وجــود ميآيند ولي
وقتي وارد حرفه ميشويم آنچه متضمن
ســادگي اخالق
رعايت اخالق اســت به
ِ
عمومي نيســت .در اخالق عمومي ،قانون
به ما حاكم نيســت مگر اينكه يك اتفاق
خاصي بيفتد كه ما اخالق عمومي را رعايت
نكرده باشيم ،مث ً
ال جرمي اتفاق بيفتد يا در
جريان اتفاق باشد وگرنه مث ً
ال با هيچكس
به خاطر دروغگويي كاري ندارند .تا وقتي
جرمي اتفاق نيفتاده باشد كسي به كسي
كاري ندارد و نميتواند بگويد چرا نسبت
به محيطزيست بياعتنايي ،يا چرا حقوق
همسايگانت را رعايت نميكني ،يا چرا در
محلهات نســبت به آموزش بيمسئوليت
هســتي .در حاليكه در حرفــهی ما هر
چه كه اتفاق ميافتد هــم در ابتدا و هم
بــه خصوص در فرآينــد اتفاق ،همهی ما
مسئوليم و اين مسئوليت مسئوليتي است
كه تالي فاســدهاي قانوني و اجتماعي و
حرفــهاي دارد و اگر جلويــش را نگيريم
چون با منافع عمومي گره ميخورد دچار
مشكالت زيادي ميشويم.
اخــاق حرفــهاي در واقــع كاربــرد
اخالق عمومي در يك حرفه اســت .اين
موضوع در حسابداري بيشتر از پزشكي،
مهندسي ،پرستاري وحتي وكالت مطرح

شــده شــايد به اين دليل كه ميگويند
مــال از جــان جدا ميشــود و اهميتش
بيشتر ميشــود .به همين خاطر موضوع
خيلي مهم شــده و به حق هم مهم شده
اســت .به كاربرد آنچه از اخالق عمومي
ياد گرفتيم در حرفه و زبان حســابداري
 ethicsميگوييــم و موضوعاتــي كه به
اين حــوزه مربوط ميشــود را ethical
ميگوييم .در زبان و اخالق عمومي كه به
 moralيا  moralityمعروف است آنچه
كه هســت يا به هر طريق به ما ميرسد،
روي دوشمان قرار ميگيــرد ،از ميراث
خوني و روابط سببي و نسبي و خانواده تا
مدرسه ،كوچه ،آموزش و بعد البته حضور
در جامعــه .در اخالق عمومي تفاوتي بين
دروغگويي در  17سالگي و دروغگويي در
 60سالگي وجود ندارد .در مورد مسائلي
مثل حفظ حقــوق افراد به محض اينكه
داخل جامعه شــويم و از يك عقل كيفي
برخوردار شويم مســئول هستيم .اما در
اخالق حرفهاي داســتان متفاوت است و
كاربرد همهی ميراثهاي چندگانهاي كه
از خانوده و مدرســه به ما رســيده را در
حرفه بايستي تغيير دهيم.
الزم اســت بدانيم حرفه چيست كه از
آن ميگذرم چون بحث طوالني ميشود.
خالصــه و ســاده موضوع اين اســت كه
ما وقتــي نظاممند ميشــويم به منظور
پاســخگويي اســت بنابراين بايســتي به
چارچوبهايي وابسته باشــيم كه بتواند
شرايط پاسخگويي را فراهم كند .به همين
خاطــر كلياتي كه در اخالق عمومي به ما
يا به ارث رســيده يا خواندهايم الزم است
اما كافي نيســت .چون مث ً
ال ما در اخالق
عمومي چهرهی كالن كلي نداريم ولي در
اخالق حرفهاي داريــم .تحريم در اخالق
حرفهاي ما تأثير ميگذارد ولي در اخالق
عمومي ما شــايد تأثير بگذارد و شــايد
نگذارد .توسعه در اخالق حرفهاي ما تأثير
ميگذارد چون ما نسبت به ذينفعانمان
مسئول هستيم .در اخالق عمومي براي ما
پاسخگويي چارچوبدار مشخصی تعريف
نشده ولي در اخالق حرفهاي حسابداري

نســبت به ذينفعان وجــود دارد .ما در
اخالق حرفهاي مجبور هستيم كه بدانيم
اگــر كاري انجام ميدهيم احاطهی قانون
حتمــاً بر آن وجود دارد و در طول فرايند
بايد به آن توجه داشــته باشيم .در اخالق
حرفهاي بايد قضــاوت كنيم در حاليكه
در اخــاق عمومي اين اتفــاق نميافتد.
به حقوق فــردي و حقوق عمومي بايد به
شــكلي جواب دهيم كه اين جوابگوييها
مســئوالنه و قابل ارزيابي باشــد ولي در
اخــاق عمومي اينگونه نيســت .اخالق
عمومي معموالً تــا جاييكه به يك جرم
و گناه يا كوتاهــي ملموس نينجامد قابل
اندازهگيري نيست ولي در اخالق حرفهاي
بايــد حقــوق و عدالت را بشناســيم .در
حاليكه در اخالق عمومي ملزم نيســتيم
كــه عدالت را بشناســيم .چــون اگر هم
نشناسيم كسي نميآيد به ما بگويد مث ً
ال
تــو ناعادالنه رانندگي نكردي .مگر اينكه
اتفاقي بيفتد.
از همه مهمتر موضــوع نفع عمومي يا
 public interestاســت كــه در اخالق
عمومــي به مــا ميگويند ولــي ما انجام
نميدهيم و معموالً هم حقوق همدیگر را

ضايع ميكنيم و هيچ اتفاقي هم نميافتد.
اما در حرفــه و در حســابداري اينطور
نيســت .پس وقتي پاي  ethicsوســط
ميآيد اتفاقاتي ميافتــد كه آن اتفاقات
الزاماتــي براي ما ايجــاد ميكند و چون
آن الزامــات هم در حــوزهی كالن و هم
خرد مســئوالنه است ما را مجبور ميكند
كه نســبت به آن يك وفاداري قانونمند
داشته باشــيم .براي همين منظور آيين
رفتــار حرفهاي تعريــف ميكنيم ولي در
اخالق عمومي ما اين چارچوب را تعريف
نميكنيــم .در اخــاق عمومــي تعريف
ميشــود كه هر چه رذايل است بد است
و هر چه كه فضايل است خوب است .اين
ســادهترين تعريف اســت .ولي در اخالق
حرفهاي يــا  ethicsما نتوانســتيم يك
تعريف جامع درســت كنيم .در متني كه
جناب اربابسليماني در ابتداي كتابشان
نوشتهاند يك تعريف ارائه شده اما باز هم
نميدانيم ريشهی اين تعريف از كجاست.
بايد برويم به فلســفه بپردازيم تا ببينيم
از كجا آمده اســت .چهطور شده كه اين
پنج اصل بنيادي براي ما به عنوان اخالق
حرفهاي تعريف شده ولي در خانواده براي

ما تعريف نشــده است؟ چون در واقع هر
اتفاقي كه در اخــاق حرفهاي ميافتد يا
بايد به يك چيزي بچســبد يا بايد از يك
چيزي جدا شــود .يعني اگر ما در اخالق
حرفهاي كوتاهي كنيم مشــخص اســت
بابت چيســت يا كيســت ولي در اخالق
عمومي مشخص نيست .چون ما مسئول و
حافظ حقوق ذينفعان هستيم و سازمان
حرفهاي داريم در حاليكه اخالق عمومي
ســازمان نداريم .اگر ما اخالق عمومي و
حرفــهاي را بخواهيم ريشــهيابي كنيم
بحثــي طوالني اســت .من فقــط به اين
چند نكته كوتاه اشــاره ميكنم .اخالقي
حرفهاي اســت كه كاربــرد نظميافته يا
نظاميافته (سيســتميك يا سيستماتيك)
و قابــل ارزيابي،اندازهگيــري ،قضاوت و
تصميمگيري باشد .اين تعريفي است كه
من ســعي كردهام بــراي اخالق حرفهاي
بسازم .در اخالق عمومي برخورد يك بلوچ
ممكن اســت با برخورد يك تهراني فرق
داشته باشــد ولي ميدانيم كه در اخالق
حرفهاي و حسابداري چيزي داريم به اسم
پيشفرضهاي بنيادين كه بر حسب فرد،
شركت ،موقعيت جغرافيايي ،و تفاوتهاي
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شــخصي تغيير نميكنــد و من چه بلوچ
باشــم چه تهراني بايستي آنها را رعايت
كنم ،چيزهايي مثــل رعايت نرخ پول در
حسابداري ،رعايت ســال مالي و رعايت
شخصيت حسابداري .من هر جايي ساكن
باشــم بايد اصل قيمتتمامشده را رعايت
كنم.
اخالق حرفــهاي نميپذيــرد كه اين
موارد را داخل كنيــد اما اخالق حرفهاي
ميگويد بررســي كنيــد ببينيد كجا اين
مشــكالت قابل رفع و حل شــدن است.
در حســابداري در ارتباط با توســعه ما
مســئوليم از دو نگاه كالن و خرد موضوع
را بررسي كنيم .اخالق عمومي به تحريم،
ماليات ،توسعه اقتصادي و محيط زيست
مسئول شايد باشــد ولي پاسخگو نيست.
توجه داشته باشيم كه بين مسئول بودن
و پاسخگو بودن تفاوت وجود دارد .وقتي
من رييس يك اداره هســتم مسئولم ولي
پاسخگو نيستم .از همه مهمتر مسئوليت
اجتماعي اســت كه در اخــاق حرفهاي
داريم ولي در اخــاق عمومي نداريم .در
بحث خرد اگر اختالسي داخل سازمانمان
اتفاق بيفتــد ما مســئوليم .اين موضوع
متأسفانه در يك پيوســتار خيلي وسيع
اتفاق ميافتــد از اختالسها و دزديها و
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تقلبها تا ســادهترينيش كه هموارسازي
سود و مديريت سود است كه حاال تقريباً
چهرهی وجيهي هم پيدا كرده است.
اگر بخواهيم بحث را خالصه كنيم اين
اســت كه در اخالق حرفهاي قانون به ما
مسلط است ولي در اخالق عمومي مسلط
نيســت مگر اينكه اتفاقي بيفتد .پس به
يك معنا پايه و كاربرد اخالق عمومي در
اخالق حرفهاي الزم است اما كافي نيست.
در اخالق حرفهاي بايــد قضاوت كنيم و
در اين قضاوت بايستي مسئول و پاسخگو
باشــيم .براي اينكه اين اتفاق بيفتد و ما
حقوق ذينفعانمان را در نظر بگيريم بايد
برايش نظامنامه بنويســيم در حاليكه در
اخالق عمومي ما اين نظامنامه را نداريم.
اين نظامنامه كه بــه آيين رفتار حرفهاي
تعبير شده و بايستي بومي شود متأسفانه
در ايران هنوز بومي نشــده است .يا الاقل
من اطــاع ندارم كه چقــدر از آنچه را
كه ترجمه شــده از كتب ديگران بوده يا
خود آقاي ارباب سليماني تغييراتي در آن
دادهاند تا بر حسب شرايط ما قرار بگيرد.
اگر هرمــی را فرض كنيــم كه باالي
آن آدميزاد اســت كه بــه جهان خلقت
پا گذاشــته چيــزي به اســم فرامين يا
راهبريهايي به او نازل شد كه نتيجهاش
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ديــن شــد .از كنار اين دين يك ســري
اتفاقاتي افتاد كه فرهنــگ به وجود آمد
و از كنــار ايــن فرهنــگ ايدئولوژيها و
سياســتها و مكاتب تفكر و فلســفي و
راهنماهاي انســاني و ديني به مردم ارائه
شد .مردم يا تحميلي پذيرفتند يا برحسب
نيازهايشــان انتخاب كردند .مجموعهی
همهی اينها تبديل شــد بــه اخالق .با
وجود تعاريفي كه از اخالق حرفهاي شده
نيازمند اســت كه ما بر حسب دو مبحث
عمده در حسابداري بومياش كنيم .يكي
اصول اســت و يكي هم فرامين يا نظامها
يا رويههــا .با اين تعريــف در حوزههاي
گوناگون حسابداري اخالق حرفهاي شأن
نزول پيدا ميكند و اين شــأن نزول قباي
مــا را تا زماني كه رفع و رجوع نشــود يا
به حل مشكل نرســد رها نميكند .چون
ســه گروه هســتند كه ما در حسابداري
نسبت به آنها به صورت مطلق مسئوليم:
حقوق ،عدالت و نفع عمومي .اين تعريفي
است كه خيلي ســال پيش جان الك از
اخالق حرفهاي كرده بود .با اينكه اخالق
حرفهاي آن موقــع آنچنان مطرح نبوده
است.
مــا در داخل حرفــه حوزههاي زيادي
بــراي پژوهــش داريم .مثــ ً
ا در اخالق

عمومي چيزي به اســم بررسي شفافيت
نداريــم در حاليكــه در حســابداري و
اخالق حرفهاي داريم .اخالق حرفهاي اگر
شفافيت نداشــته باشد يك جايي مشكل
ايجــاد ميكند .ايدئولوژيهــا در اخالق
عمومــي تأثيري ندارنــد در حاليكه در
اخالق حرفهاي تأثير دارند.
ضمن تشکر ،بحث ضرورت گذار از
اخالق عام ( )moralبه اخالق خاص
حرفهاي ( )ethicsو در ادامه ضرورت
تدوين نظامنامه در حرفههاي خاص به
خوبی تشریح شد .با توجه به اينكه
آقاي عباس اربابسليماني سالهاي
سال است درگير تدوين اين نظامنامه
برای حرفهی حســابداری بودهاند
خواهشمندم پيشــينه تدوين آيين
رفتار حرفهاي را تشريح كنند.
عباس اربابسليماني:
در ابتــدا جملــهاي را از آقــاي دكتر
رؤيايي نقل به مضمون ميكنم .ايشــان
فرمودنــد پيدايش آيين رفتار حرفهاي به
دليل بياخالقيها بود .تاريخ جهان نشان
ميدهد كه قانوني بــه وجود نيامده مگر
آنكه تخلف مربوط به آن قانون رخ داده
باشــد .اول يك اتفــاق رخ داده بعد براي
پيشگيري از آن قانون نوشتهاند .من فكر
ميكنــم اين فرمايش آقــاي دكتر كام ً
ال
درست اســت و اصوالً اخالق هم از قانون
جدا نيست و ميشــود عين قانون به آن
نگاه كرد.
برميگردم به پرسشــی که مطرح شد.
از زمانــي كــه انجمنهاي حرفــهاي به
وجــود آمدند بحث اخــاق عمومي و در
كنارش اخالق حرفهاي مطرح بوده است.
در دهــهی  1880در انگلســتان انجمن
حسابداران خبره انگلستان و ولز به وجود
آمد .چند ســال بعد در اياالت متحدهی
آمريكا انجمن حســابداران رسمي آمريكا
به وجود آمد .اينها خودشــان به تعبيري
بنيانگذار پيدايــش انجمنهاي مختلف
در كشــورهاي همــراه و وابستهشــان
بودند .كميتهی بینالمللی استانداردهاي

حسابداري در ســال  1973و فدراسيون
بينالمللي حســابداران در ســال 1977
تأسيس شــد .بعد از آن فدراسيون شروع
به يارگيــري و عضوگيري كــرد و تمام
انجمنهاي حرفهاي دنيــا را به عضويت
خــودش پذيرفــت و امروز كــه در حال
صحبتيم در حقيقت صــداي حرفهی ما
در سطح جهان است .فدراسيون هم مثل
ديگر انجمنهاي حرفــهاي به دنبال آن
رفت كه يك اخالق حرفهاي تدوين كند.
انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز
در بخش  Eاز دستورالعمل خود در سال
 1975به آیین رفتــار حرفهای پرداخت.
فدراســیون بینالمللــی حســابداران در
ســال  ،1979پیشنویــس آییــن رفتار
حرفهای خود را با بهرهگیری از اطالعات
دریافتــی از اعضا برای نخســتین بار به
شــورای فدراســیون ارائه کرد تا تصویب
شــود .ننتيجهی كار اين فدراسيون يك
دفترچــه خيلي كوچــك  5-3صفحهاي
بيشتر نبود كه مبنايي شــد براي آيين
رفتــار حرفهاي در ايران .نشــريهی 123
ســازمان حسابرســي ترجمهی آن آيين
رفتار حرفهاي اســت .ايــن ترجمهیدر
دهه  1370رخ داد .جامعهی حسابداران
رســمي ايران در ســال  1380رسميت
يافت و در  1381عم ً
ال شــروع به فعاليت
كرد .اشــخاصي در درون جامعه كه تصور
حجی هم يكي از آنان بوده
ميكنم آقاي ّ
اســت دســتاندركار تدوين آيين رفتار
حرفهاي براي جامعه شدند .آنها بهترين
كار را كردند چون نيامدند چرخ را دوباره
اختراع كنند .آييــن رفتار حرفهاي را كه
سازمان حسابرســي از فدراسيون ترجمه
كرده و نشــر داده بود مبنــا قرار دادند و
افزودنيهايــي را بــه آن افزودند و آن به
آيين رفتــار حرفــهاي  10 -8صفحهاي
جامعهی حسابداران تبديل شد.
جامعــه در ســالهاي بعــد بــه ويژه
اواخر دهه  1380به اين فكر رســيد كه
آييــن رفتار حرفهاي حداقــل بايد بهروز
شــود .ناگفته نگذاريم در همين فاصلهی
زماني آيين رفتار حرفهاي كه فدراسيون

بينالمللي حســابداران در يك مقطعي با
حجم اندك منتشــر كرده بود هر ســاله
تقريبــاً دســتخوش تغيير ميشــد و به
حجمش افزوده ميشــد .مرحوم اســتاد
عليمدد كه از زمان قبل از انقالب استاد
بهحق اخــاق بودنــد در كاري كه براي
سازمان حسابرسي انجام دادند با استفاده
از آخرين نشــر آييــن رفتــار حرفهاي
فدراسيون بينالمللي حسابداران به تاريخ
 2006شروع به ترجمهی آن كردند .آقاي
عليمدد آدمي نبود كه فقط ترجمه كند.
گفت من اين را مبنــا قرار مي دهم ولي
ســاير منابع را هم ميبينم .ايشان آيين
رفتار حرفهاي انجمن حســابدارن خبره
انگلســتان و ویلز را كلمهبهكلمه خواندند
و اخــاق اتحاديهی اروپــا را هم مطالعه
كردند .نكاتي كه بــه درد ايران ميخورد
را آوردند و به آن آيين اخالق فدراسيون
افزودنــد .حاصل كارشــان آن كتابي بود
كــه تحت عنــوان اخالق و آييــن رفتار
حســابداران حرفهای در نشــريهی 195
منتشر شد .اندكي پس از آنكه اين كتاب
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به بازار عرضه شــد آقاي ملكآرايي دبير
كل جامعه شــد .آقاي ملكآرايي و آقاي
عليمدد از دوســتان و همرزمان قديمي
بودنــد .بارها و بارها آقــاي ملكآرايي از
آقاي عليمدد درخواست كردند كه آيين
رفتــار حرفهاي جامعه را بنويســند .حاال
ديگر پايهاي هم وجود داشت ازجمله آن
ترجمه و تأليفي كه خودشــان انجام داده
بودند به اضافهی نسخ جديدتر آيين رفتار
حرفهاي فدراسيون بينالمللي حسابداران.
چون آقاي عليمــدد فوقالعاده پايبند به
اصــول و اخالق بودند اوليــن حرفي كه
زدنــد اين بود كه ابتدا برويم از ســازمان
حسابرســي اجازه بگيريم تا بتوانيم از آن
كتابشان براي كارمان اســتفاده كنيم.
يعني كتابي كه خودشان دستاندركارش
بودند .دوم اينكه برويم از فدراسيون براي
ايــن كار اجازه بگيريم و بعد هم ترتيباتي
را بــراي انجام اين كار پيشــنهاد كردند.
متأســفانه عمرشــان وفا نكرد .ولي آقاي
ملكآرايي كوتاه نيامد .يك موضوع ديگر
هم پيش آمد .تحريمها ســبب شد كه ما
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در پرداخت حق عضويتمان به فدراسيون
دچار مشــكل شــويم .نامهنگاري كرديم.
آنها موافقتهايي كردند .ما در ذهنمان
اين بود كه حق عضويتها را ذخيره كنيم
تا يك روزي بــه آنها پرداخت كنيم .در
ســال  2010بنا به مأموريتي من و آقاي
علوي به كنگرهی جهاني حســابداران در
آفريقاي جنوبي براي شــركت در شوراي
فدراســيون رفتيــم .صحبتهايــي را با
مسئوالن فدراسیون مطرح كرديم و آنها
پيشــنهادي به ما ارائه كردند .گفتند شما
ميتوانيد پروژهاي را تعريف و پروژه را به
مــا منعكس كنيد .اگر مــورد قبول و در
راستاي سياســتهاي فدراسيون بود ما
به شــما اجازه ميدهيم شما آن پروژه را
به جاي پولــي كه بابت حق عضويت بايد
بدهيد اجرا كنيد .بالفاصله پس از بازگشت
به ايران مكاتبه و پيشنهاد كرديم كه آيين
رفتار حرفهاي سال  2012آنها را ترجمه
كنيــم و آنها هم پذيرفتنــد .نتيجهاش
كتاب «آيين اخالق و رفتار حرفهاي براي
حسابداران حرفهاي» چاپ  1393جامعه
مصر بودند
بود .همزمان آقاي ملكآرايي ّ
كه ميشود از همين متن براي آيين رفتار
حرفهاي جامعه اســتفاده كرد .در نتيجه،
ايشــان يك کار گروه تشــكيل دادند كه
بشــود زيرمجموعهی كارگروه آيين رفتار
حرفــهاي و تقريباً حــدود  80درصد كار
انجام شــده بود تا اينكــه تغييراتي در
جامعه رخ داد و آقــاي ملكآرايي رفتند
و اين كار معوق باقي ماند .ســال 1395
آقــاي علوي دبير كل شــدند .بنا بر يك
ضــرورت از بنده دعوت كــرده بودند در
نشســتي كه افراد برونمرزي هم در آن
بودند حاضر شــوم .در پي اين نشســت
ايشان پيشــنهاد كردند كه در آيين رفتار
حرفهاي به آنها كمك كنم .حاال ديگر ما
با نسخهی  2014هم روبرو بوديم .وقتي
شــروع كردم به ترجمه ،نسخهی 2016
بيرون آمد .تغييرات هم فراوان بود .پس،
نســخهی  2016ترجمه و در سال 1396
چاپ شد .بنابراين ،آن كار نيمهتمام سال
 93-1392دوباره از اوان سال  1396پي

گرفته شد و نتيجهاش كتاب حاضر است
كه در دست انتشار است.
از آقاي ناصــر رزاق بهعنوان دبير
كارگروه خواهشمندم فرآيند تدوين
اين ويرايش جديد را توضيح دهند.
ناصر رزاق:
همانطور كــه آقاي اربابســليماني
فرمودند قبــ ً
ا بخش عمــدهاي از بحث
آييــن رفتار حرفهاي را بر مبناي نســخه
2012فدراسیون انجام داده بودند .منتها
كار به داليلي متوقف شــده بود .در سال
 1395بر اســاس تصميمات هيأتمديره
مصوب شــد كهآيين رفتــار حرفهاي بر
مبناي آخرين نســخه كه ســال 2016
بود بازبيني و تدوين شــود .همانطور كه
فرمودند در ابتــدا حدود  30- 20صفحه
بود .جلســاتي بــا حضور آقايــان كرمي،
حجی ،زندي ،اربابســليماني ،ســوادلو،
ّ
مهام ،بنيفاطمي و بنده تشــکیل شــد.
اولين جلسات اين بود كه شكل و شمايل
كار و نام كتاب مشــخص شود و اينكه تا
چه حد نســخهی  2016مبنا قرار بگيرد.
نظرات برخي ،هم در داخل كارگروه و هم
بيــرون آن مبني بر اين بــود كه در حد
كتاب قبلي و خيلي خالصه نوشــته شود.
مصر بودند كه محدود
برخي از دوســتان ّ
باشد و فقط با شرايط جديد بازنگري شود.
دوستان ديگر هم مدنظرشان اين بود كه
كامل باشــد .نهايتاً با بحث و گفتگوهایی
كه انجام شــد به اين نتيجه رسيديم كه
نســخه کامل  2016فدراســیون مدنظر
قــرار بگيرد و صرفاً مــواردي كه مخالف
قوانيــن و مقــررات و اساســنامه جامعه
اســت حذف شــود و البته در مورد آنها
هم پيشبيني شــد كه بــه صورت كامل
حذف نشود و متعاقباً در صورت مطابقت
با شرایط کشــور ،مراحل تغییر و اصالح
مقررات جامعه انجام شــود .نهايتاً مالك
آييــن رفتار حرفــهاي  2016بود .قبل از
اينكــه كارگروه تخصصي شــروع به كار
كند دوســتان بر مبناي نسخهی 2012
كار عمــدهاي را انجام داده بودند .بعد كه

نســخهی  2016بيرون آمد توسط آقاي
ارباب سليماني ترجمه شد .سپس ترجمه
با نســخهی  2012تطبيق داده شد .كم
و زيادها مشــخص شد .بندبند كل نسخه
 2016در كارگروه مطرح شــد .در مورد
انطباق با قوانيــن و مقررات و هم انطباق
بــا چارچوب آيين رفتــار حرفهاي قبلي،
شرايط محيطي ،جامعه و اينكه اجرايش
امكانپذير اســت يا نه بحث شد .همهی
اين موارد در جلســات بحث شد و نهايتاً
بر مبناي نسخه  2016تطبيقهايي انجام
گرفــت و چارچوب اوليــهی آيين رفتار
حرفهاي ايران تدوين شــد .بعد از اينكه
چارچــوب اوليهی آيين رفتــار حرفهاي
تدوين شــد براي نظرســنجي به اعضاي
شوراي عالي ارائه شــد .البته اين كار در
دو مرحله انجام شد اما به هر حال يك بار
اواسط كار يك بار هم اواخر كار اين اتفاق
افتاد و براي ناظران شوراي عالي (بورس،
بانــك مركــزي و وزیر امــور اقتصادی و
دارایی) ارسال شد .دوستان هم نظراتشان
را دادنــد .بعد از اين بر مبناي نظراتي كه
داده شــد تدوين نهايي صــورت گرفت.
به نظرســنجي عمومي هم گذاشــته شد
و روي ســايت جامعه هم قرار داده شــد.
همهی نظرات لحاظ شــد .براي اينكه از

نظر بحثهاي حقوقي و مسائل ديگر هم
مشــكالتي نداشته باشد از مشاور حقوقي
هم درخواست شد كه مطالبي كه مطرح
شده از جنبهی انطباق با قوانين و مقررات،
و مقــررات جامعه كنترل شــود .نظرات
دوستان حقوقي هم در اين موضوع ديده
شد و سپس ويراســتاري ادبي هم شد و
براي شورا ارسال شد .در شوراي عالي هم
چون دوســتان نماينده شورا در جلسات
حضور داشــتند در مدت يكي دو جلسه
بررسی و تصويب كردند .در 1397/9/14
آيين رفتار حرفهاي تصويب شــده توسط
شــورا جهت تأييــد وزير امــور اقتصاد و
دارايي ارسال شد و در يكم دي هم پاسخ
وزير آمد و تصويب شد .نهايتاً به نتيجهی
نهايــي رســید و االن مراحــل چاپش را
ميگذراند .اين كل فرايند اجرايي بود.
حجی با توجه
خواهشمندم آقاي ّ
به حضورشان در هيأت نظارت كمي
ديدگاههاي مقامات ناظر را دربارهی
مســائل آييــن رفتــار حرفهاي و
ضروريات آن توضيح دهند.
حجی:
محمد ّ
با سالم خدمت دوســتان در ارتباط با
سؤال مطرح شده الزم به توضیح است که

در آیین رفتار فعلی که تا پایان سال جاری
قابلیت اجراء دارد ،ارائه برخی از گزارشهای
حرفــهای به یــک صاحبــهکار به صورت
همزمان ممنوع میباشــد .این ممنوعیت
با اسناد باال دستی جامعه هماهنگ است.
در آئین رفتار جدید  IFACممنوعیت ذکر
شده در مواردی برداشته شده که به دلیل
ن رفتار
مغایرت با اساســنامهی جامعه ،آئی 
توسط کار گروه مورد تعدیل قرار گرفت تا
در صورت اصالح اساسنامه موضوع مجددا ً
در آئین رفتار برقرار گــردد .یکی دیگر از
تفاوتهــای مهم در آئیــن رفتار جدید با
فعلی برخورد حســابداران رسمی با عدم
رعایت قوانین و مقررات توسط صاحبمکار
(توسط حسابداران رسمی شاغل) و بنگاه
یا ســازمان (توســط حســابداران رسمی
غیرشــاغل) میباشــد که بــه ترتیب در
بخشهــای  225و  360آیین رفتار بطور
کامل تشریح شده است .بخشهای مذکور
رویکردی را مشخص میکند که حسابدار
رســمی در رویاروئی یا آگاهــای از عدم
رعایت یا مشکوک به عدم رعایت موادر زیر
را بهکار میبندد:
الف :قوانین و مقرراتی که بر تعیین مبالغ
با اهمیت و موارد افشاء در صورتهای مالی
صاحبهکار اثر مستقیم دارد و یا
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ب :ســایر قوانیــن و مقرراتــی که اثر
مســتقیمی بــر تعیین مبالغ بــا اهمیت
و مــوارد افشــاء در صورتهــای مالــی
صاحبهکار ندارد ،اما رعایت آنها میتواند
در زمینههــای عملیاتــی کســب و کار
صاحبهکار ،توانایی ادامهی فعالیت تجاری
یا پرهیز از جرایم ســنگین نقشی اساسی
داشته باشد.
با پیشبینی موارد بــاال ،آئین رفتار از
این بابت ،هم به استانداردهای حسابرسی
(بخش  )250و هم بــا آئیننامه اجرایی
تبصرهی  4قانون تشکیل جامعه هماهنگ
شده است.
یکی دیگر از مواردی که در آئین رفتار
جدید در ایــن ارتباط پیشبینی شــده
است و حســابداران رســمی باید به آن
توجه داشته باشــند ،عدم رعایت قوانین
و مقررات توســط صاحبــهکار و یا بنگاه
میباشد که با منافع عمومی مرتبط است.
در این گونه موارد ،به حسابداران رسمی
تکلیف شده است که موضوع را به مراجع
ذیصالح پیشبینی شده در قانون مربوط
گزارش کنند.
از آقــاي منوچهــر زنــدي
خواهشــمندم با توجه بــه اينكه
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بيشتر در مورد مسائل انطباق آيين
رفتار با قوانين و مقررات مشــاركت
داشتهاند در اين مورد صحبت كنند.
مثــ ً
ا قانون تجــارت قديمي ما كه
كماكان هم بــر فعاليتهاي تجاري
يا بســياري از قوانين ديگر ما حاكم
اســت فاقد عناصري است كه آيين
رفتار حرفهاي  IFACبر اســاس آن
تدوين شده است مثل corporate
 governanceو حقــوق ذينفعان.
اين خالءها چهگونــه در آيين رفتار
حرفهاي جديد پوشانده شده است؟
منوچهر زندي:
دوســتان توضيحات مبسوطي را راجع
به اينكه كار از كجا شــروع شد و چگونه
به سرانجام رســيد ارائه دادند .متأسفانه
بعد از انقالب قانون حســابداران رسمي
كه يــك نهاد قانونــي در حرفهی ما بود
لغو شد و فاصلهاي افتاد بين آن كاري كه
داشت توسط قانون و حرفه انجام ميشد.
بــا ايجاد ســازمان حسابرســي و تدوين
اســتانداردهاي حسابرســي خوشبختانه
در اولين اســتاندارد كه استاندارد كنترل
كيفيت اســت بــه موضوع آييــن رفتار
حرفهاي به طور رســمي پرداخته شــد.
نشــريهی  123هم كه اشاره كردند قبل
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از انتشار استانداردهاي حسابرسي توسط
كميتهی فني سازمان حسابرسي نشر پيدا
كرده بود به اين موضوع اختصاص داشت.
اين نشاندهندهی اهميت موضوع بود .بعد
از تشــكيل جامعه هم همانطور كه آقاي
ن
ارباب سليماني توضيح دادند اولين آيي 
رفتار حرفهاي توسط شــورا به واسطهی
تكاليف و وظايفي كه در اساســنامه براي
شــوراي عالي به عنــوان عاليترين ركن
جامعه پيشبيني شــده بود ،تدوين شد
و بالفاصله به تصويب وزير امور اقتصادی
و دارایی رســيد و به اجرا گذاشــته شد
كه هميــن آيين رفتاری اســت كه االن
صحبتش بود .بههرحال تغييرات در جهان
به خصوص در اواخر قرن بيســتم بسيار
زياد بود .آنها همزمان با اين تغييراتي كه
در زمينههاي تكنولوژي ،تجارت و روابط
مختلف انجام ميشــد به موضوع حرفهی
خودشان ميپرداختند .متأسفانه ما خيلي
از اين قضيــه عقب بوديم تا اينكه به هر
حال با همت دوســتان قرار بر اين شــد
كه يك کارگروه تشــكيل شــود .تا آنجا
كه خاطرم اســت در اوليــن کارگروه که
زمــان دبيركلي آقاي لطفعليان تشــكيل
شــد مبنا هم همين آيين رفتار حرفهاي
فدراســيون بينالمللي گذاشته شد .البته

آن موقع هنوز اين ترجمه وجود نداشت.
بعد رسيديم به اينكه اين ترجمه مبناي
كار قرار گرفت .مهمترين چالشــي كه در
اين کارگروه وجود داشــت اين مســاله
بود كــه ما بتوانيم مواردي را كه در آيين
رفتار حرفهاي فدراسيون پيشبيني شده
بود با اسناد باالدســتي كه جناب حجي
اشــاره كردند مطابقت دهيم .در اســناد
باالدســتيما مهمترين سند بعد از ماده
واحده قانون چگونگي استفاده از خدمات
تخصصي حســابداران ذيصالح به عنوان
حســابداران رسمي ،اساسنامهی جامعه و
آييننامهی تبصرهی  4اســت .در نتيجه
مــاك و چارچوبي كه ما بــراي تطبيق
اين آيين رفتار با مقــررات خودمان قرار
داديم عمدتاً اين دو سند بود .اگر بخواهم
مثال بزنم در بند ه مادهی  1اساســنامه
محدوديتــي براي انجام كار حسابرســان
قائــل شــدهاند مبني بر اينكــه ما حق
نداريم به عنوان حسابدار رسمي همزمان
آن خدمات پنجگانه را به صاحب كارمان
كه در مادهی  1به تفصيل ازشان ياد شده
ارائه دهيــم .در صورتيكه در آيين رفتار
حرفهاي فدراســيون بينالمللي ما متوجه
شــديم كه ارائهی ايــن خدمات همزمان
مواجه با اشكال نيست و پيشبيني شده و
نهايتاً آنجا اشاراتي كه شده مبني بر اين
است كه تهديداتي كه ممكن است در اين
زمينه براي حسابدار حرفهاي پيش بيايد
چيســت و در مقابل آن چه راهكارهايي
براي كاهش اين تهديدها را حســابداران
حرفهاي بايد مورد توجه داشته باشند كه
آن اصول بنيادي را نقض نكند .ولي خب
ما با توجه به آن اســنادي كه اشاره كردم
نميتوانســتيم اين مــوارد را بگنجانيم.
عالوه بر اين يك ســري خدمات در آيين
رفتار حرفهاي فدراسيون پيشبيني شده
بود كه جــزو خدماتي نيســت كه براي
حســابداران رسمي در ايران در اساسنامه
و آييننامه مادهی  4تعريف شــده باشد.
در نتيجه ســعي بر اين قــرار گرفت كه
فع ً
ال اين موارد را به دليل اينكه با اسناد
باالدســتيمان تناقضي به وجود نيايد در

اين آیین رفتار حرفهاي كه از ابتداي سال
 1398الزماالجرا خواهد بود حذف كنيم.
با اين نگاه كه پيشــنهاد اصالح اساسنامه
و آن اسناد باالدستي به مقامات ذيصالح
داده شود كه در صورتيكه اصالحاتي در
آنهــا انجام بگيرد بتواننــد در اين آيين
رفتار بازنگري كنند .در نتيجه همانطور
كه عرض كردم مهمترين چالش اين بود
كه ما نميتوانستيم به اين موارد بپردازيم.
مث ً
ال آنجا تعييــن امین اموال پيشبيني
شــده در صورتي كه ما در ايران شــايد
برايمان امكانپذير نباشد يا مواردي ديگر
مثــل اينكه در آن آييــن رفتار ،پذيرش
مديريــت صاحبكار بــه نوعي در بعضي
موارد مجاز شناخته شده در صورتيكه ما
حق چنين كاري را در داخل نداريم.
از جناب حســن كرمي خواهش
ت خودشان را تشریح
میکنیم نظرا 
بفرمايند.
حسن كرمي:
همانگونه كه مستحضر هستيد محور
بحث اینجانب تفــاوت آيين رفتار جديد
سال  1397در مقايسه با آيين رفتار قبلي
مصوب  1382/11/28اســت .از ديدگاه
شــكلي و ظاهري ،اندازه ،تعداد صفحات
و تعداد بندهاي شمارهگذاريشــده آيين
رفتار جديد نســبت به آييــن رفتار قبلي
افزايش چشــمگيري را نشان ميدهد .به
طوري كه تعداد صفحات از  25صفحه به
 201صفحــه يعني حدود  6برابر و تعداد
بندهاي شمارهگذاريشــده از  32بند به
 466بنــد يعني حــدود  15برابر افزايش
يافته اســت .علت چنين افزايش وجهي
عالوه بر بســط و شــرح الزامات مندرج
در آيين رفتار قبلي ناشــي از مواردي به
شــرح زير بود :مورد اول طبق فهرســت
آيين رفتار افزايش چشــمگير در تعاريف
اســتعاري اصطالحات و واژههاي به كار
گرفته شده از  10واژه به  46واژه به دليل
افزايــش كيفي در طــرح مطالب مندرج
در آيين رفتار جديــد و همچنين به روز
شــدن مطالب بر اساس اســتانداردهاي

حسابداري و حسابرسي منتشر شده بعد
از  15ســال بود كه از تصويب آييننامه
قبلي ميگذشت.
دوميــن مطلب كه شــايد بتوان گفت
بســيار خالقيتآور و تعيينكننده است
ايجــاد چارچوبهــاي نظــري جهــت
شناســايي ،ارزيابي و برخورد با خطرهاي
ناقض اصول بنيادي و اســتقالل حسابدار
رســمي و همچنيــن ،بــه كارگيري اين
چارچوبها در انجام فعاليتهاي حرفهاي
و عمليات كســب و كار و عمليات شغلي
و كســب و كار دســتاندركاران اســت.
ميتــوان گفت اين نكته بــه عنوان يك
شــاهكليد جهت استخراج انواع مخاطرات
توســط حســابداران رســمي اســت تا
خودشــان بتوانند در شناسايي و ارزيابي
ت
و برخــورد با خطرات بر اســاس قضاو 
حرفهای تصميمگيري كنند .البته در اين
قضاوتهاي حرفــهاي بايد اين موضوع را
در نظر بگيرند كه شــخص منطقي و آگاه
بايد با در نظر گرفتن همه حقايق و شرايط
خاص موجود و در دســترس حســابدار
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رسمي به احتمال زياد به اين نتيجه برسد
كه با به كارگيــري تدابير مخاطرات رفع
ميشود يا به گونهاي به سطح پذيرفتني
كاهش مييابد كــه رعايت اصول بنيادي
خدشــهدار نشــود .ضمن اينكه در آيين
رفتار جديد رويكــرد مبتني بر چارچوب
نظري چنين تشريح شده است كه شرايط
و وضعيتهايي كه حسابداران رسمي در
آن كار ميكنند ممكن اســت مخاطرات
خاصــي را بــراي رعايت اصــول بنيادي
ايجاد كنــد .بيان همــهی وضعيتهايي
كه چنين مخاطراتــي در آن وجود دارد
و مشــخص كــردن اقدام مناســب براي
رفع هر يك از آنها امكانپذير نيســت.
افزون بــر اين تفاوت ماهيــت و نوع كار
ميتوانــد مخاطــرات متفاوتــي را ايجاد
كنــد كه نيازمند تدابير ايمنســاز خاص
براي رفع آنهاست .از اين رو آيين رفتار
جديد در ارتباط با رعايت اصول بنيادي و
استقالل ،چارچوبهايي را ارائه نموده كه
حسابدار رسمي را به شناسايي ،ارزيابي ،و
برخورد بــا خطرهاي موثر در مورد اصول
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بنيادي و اســتقالل ملزم ميكند .رويكرد
مبتني بر چارچوب نظري به حســابداران
رســمي در رعايت الزامــات آيين رفتار و
ايفاي مســئوليت آنان ياري ميرســاند.
همچنين نمونههاي گوناگوني از شــرايط
پديدآوردنــده براي نقض اصول بنيادي و
اســتقالل را مطرح ميكند و ميتواند در
مواردي كه يك وضعيــت خاص به طور
صريح منع نشده اســت حسابدار رسمي
را از نتيجهگيــري مبني بــر مجاز بودن
آن بــاز دارد .ضمن اينكــه در آييننامه
رفتار جديــد كاربرد چارچوبهاي نظري
ذكرشده نيز به تفضيل توصيف شده است.
موضوع سوم تفاوت همانگونه كه آقاي
حجي اشــاره كردند تخصيص بخشهاي
جداگانــهاي در ارتبــاط بــا چگونگــي
برخورد بــا موارد عدم رعايــت قوانين و
مقررات توســط حسابداران رسمي شاغل
و حســابدار رســمي شــاغل در بنگاه يا
سازمان ميباشــد كه اين موضوع نيز در
بخشهاي  225و  360آيين رفتار جديد
ذكر شده اســت .همانگونه كه در آيين
رفتار جديد آمده اســت حسابدار رسمي
شاغل در بنگاه يا سازمان ممكن است در
جريان انجام فعاليتهــاي حرفهاي براي
کارفرما با مــوردي از عدم رعايت قوانين
و مقررات روبرو شــود يا موردي مشكوك
به عدم رعايت قوانين و مقررات به آگاهي
وي برســد .هــدف اين بخش مشــخص
كردن موقعيت حسابداران رسمي هنگام
رويارويــي با ايــن موارد عــدم رعايت يا
مشكوك به عدم رعايت قوانين و مقررات
و همچنين راهنمايي حســابداران رسمي
در ارزيابــي آثــار موضــوع و راهكارهاي
ممكن براي برخورد با آن است.
چهارمیــن و مهمترين تفــاوت آیین
رفتار قدیم و جدید ،اســتاندارد استقالل
اســت كه بهتفصيل در آيين رفتار جديد
در دو بخــش  290و  291در  81صفحه
يعنــي حدود  41درصد از كل آيين رفتار
جديد به آن پرداخته شــده اســت .اين
موضوع همانطور كه در خود آيين رفتار
شــرح داده شــده در دو بخش استقالل

در خدمات حسابرســي و بررسي اجمالي
آمده كه موضوع بخش  290اســت و به
الزامات مربوط به استقالل در حسابرسي
و بررســي اجمالي ميپــردازد كه منظور
خدمــات اطمينانبخش اســت و در آن
حسابدار رسمي شاغل درباره صورتهاي
مالي اظهارنظر ميكند .اينگونه خدمات
شــامل حسابرسي و بررســي اجمالي به
منظور ارائــهی گزارش درباره مجموعهی
كامل صورتهاي مالي يا يك صورت مالي
است .بخش دوم كه در ارتباط با استقالل
در ارتباط با ساير خدمات اطمينانبخش
است به الزامات مربوط به استقالل در آن
دســته از خدمــات اطمينانبخش مانند
گزارشهاي افزايش سرمايه ،صدور اوراق
مشــاركت ،بودجه ،گزارشات آتي و نظاير
آن ميپردازد كه حسابرســي يا بررســي
اجمالي نيست.
حاضران در میزگرد حاضر به طور
مختصر مباحث و نظرات خودشــان
را مطرح كردند .لطفــ ًا در دور دوم
بحثهاي تكميلــي را مطرح كنيد.
چنان که مستحضر هستید در 1880
اولين انجمن حرفهاي حســابداري
ايجاد شــد .بعد از چند سال تصميم
گرفتند يك آيين رفتــار حرفهاي
تنظيم كننــد .گمان ميكنم در ابتدا
 5-4صفحه بوده و رســيده تا امروز
كه بالغ بــر صدها صفحه آيين رفتار
حرفــهاي داريم و قاعدت ًا اســناد و
ادبيات گستردهاي كه ناظر بر تعيين
اين آييــن رفتار بوده و اســناد و
ادبيات گستردهتري كه در ذيل اين
آيين رفتار تهيه شده به وجود آمده
اســت .اما وقتي بــه واقعيت دنياي
امروز نگاه ميكنيم ميبينيم با وجود
اينكه  IFACهر ســال در اين مورد
تجديدنظر ميكند متأسفانه هر سال
هم به شــكل وحشتناك و تصاعدي
فساد گســترش پيدا ميكند .اخیرا ً
گزارشی میخواندم که چگونه برخی
مؤسسات بزرگ حسابرسی در نقش

مشاور به شــركتهاي چندمليتي
كمك ميكنند كــه در مناطق آزاد
اقتصادي كه معاف از ماليات هستند
شعبه بزنند و بتوانند پولشويي كنند
و سودشــان را كمتــر از حد واقعي
نشــان دهند و  ...به مــوازات اين
مساله ما هيچوقت در تاريخ قوانين
و مقرراتمان اينقــدر قوانين ناظر
بر سالمت اخالقي نداشتيم .لطف ًا به
اين سؤال هم پاسخ دهيد كه چرا به
رغم اين پيشرفت در تدوين قوانين و
مقررات ،اين اضمحالل و فروپاشی را
در عمل ميبينيم.
رمضانعلی رؤيايي:
به نظــر مــا معلمها به جــاي اينكه
قياســي نــگاه كنيــم اتفاقا بايســتي از
اينجا شــروع كنيم كه واقعاً نگاه فلسفي
و تفكر خردورزانه به اين جريان داشــته
باشيم كه چه شــده كه به قول شما اين
همه بياخالقي در حال نشــو و نما است.
مگر قبــ ً
ا كه ابزار آييــن رفتار حرفهاي
نبــوده اين اتفاق نميافتاده اســت؟ االن
به نظر ميرســد تعداد آيينههاي تمامنما
زياد شــده اســت .اين آيينههاي تمامنما
غيرقابل انكارند .شــما مالحظه بفرماييد
كــه  whistleblowingكه بنده افتخار

دارم براي اولينبار اين موضوع را در ايران
مطرح كردم و واقعــاً هم ترجمهاي ندارم
برايش (هشداردهي ،سوتزني ،افشاگري)
در ايران تعبير بــه خبرچيني ميكنند و
حتــي ضداخالق ميداننــد .در جامعهی
ما فكر ميكنند خبرچيني به هر شــكلي
ضداخالق است .اگر شما ببينيد پيكرهی
ســازماني كه از آن حقــوق ميگيريد را
شــخصي به نحــوي ميلرزانــد موظفيد
خبــر بدهيــد .در مورد مســئوليتهاي
اجتماعــي هم اين موضوع مطرح اســت.
بــه عبارت ديگر من معتقدم كه افشــاي
بياخالقــي به اندازهی افشــاي بااخالقي
مهم اســت .عرض هم بكنم كه ما چيزي
به اســم اخالق بد و اخالق خوب نداريم.
يا بياخالقي اســت يا اخالقي .چيزي به
اســم فرهنگ بد و فرهنگ خوب نداريم.
يا بافرهنگي است يا بيفرهنگي .بنابراين
خوب و بدش انتســاباتي اســت كه ما به
آن ميدهيم .امــروز whistleblowing
تيــغ دو لبه شــده ،چيزي كه اســمش
در ايــران ارتقاي ســامت اداري اســت
تيغ دولبه شــده اســت .يعني شما به هر
شكلي كه اســتفاده كنيد دســتتان را
ميبرد و هميشه تحت اين خطر هستيد.
چرا؟ چون فكر ميكنيد اين يك مســاله

غيراخالقي است Whistleblowing .از
حوزهی حسابداري شــروع شد ولي االن
به حوزهی سياســت رسيده است .شوراي
كميســيون عالــي اروپا يــك دپارتمان
بــزرگ  whistleblowingدرســت
كــرده كه كليهی خالفهاي سياســي و
اســتانداردهاي رفتاري و اخالقي و  ...را
گزارش كرده و رســانهها و مطبوعات هم
در غرب منتظرند يك چنين اتفاقي بيفتد
و آن را با شدت منعكس كنند و آنچنان
با ايــن دپارتمان همــكاري ميكنند كه
طبق اندازهگيريهايي كه انجام شده اگر
درســت بگويند ،تعداد و كيفيت و مقدار
خالفها كاهش پيدا كرده است .هرچند
ممكن است اطالعاتي كه ميدهند كاهش
پيدا كرده باشــد .به هر حال هميشه يك
راهي وجود دارد بــراي اينكه آدم بتواند
ناســامتي كنــد whistleblowing .با
اينكــه در دنيا خيلي مهم شــده هنوز
در كشــور ما پا نگرفته اســت .نميدانم
آييننامهی سالمت اداري چقدر ميتواند
به اين موضوع كمك كند .ولي احساســم
اين اســت كه در اين آيين رفتار حرفهاي
صغــرا و كبراها يا جــزء و كلها اول كار
مطالعه نشــده است .سؤال شما مبتني بر
اين موضوع است .فســاد به اين دليل تا
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اين حد زياد شده چون ما نيامديم تعريف
كنيم كه در ايــران whistleblowing
داشته باشــيم .بررســي نكرديم كه اگر
بخواهيم اين موضوع را در ايران داشــته
باشــيم بايد چه كنيم كه جا بيفتد و چه
كنيم كه به نانبري ،پروندهسازي ،زیر پا
خالی کردن ،زيــر آب زدن ،خبرچيني و
صفتهاي بد متهم نشــويم .در حاليكه
بهحق است اگر جايي دمل چركين وجود
داشته باشد بايد خشــكش كرد .بدترين
چيز پوشــاندن زخم است .در فرهنگ ما
پوشــاندن اين جور چيزها در واقع اخالق
است .يعني من در ســازمان خودمان به
عنوان يك كارگر و يك كارمند هميشــه
فكــر ميكنم كه به من چــه بروم بگويم
در اين شركت اين خســارت زده شده و
نــان فالني را ببرم .تفكــر ضدكارفرمايي
يك ويژگي فرهنگي ماست .در مقايسهها
و تطابيــق بين  IFACو آنچــه در ايران
وجــود دارد مــا برخوردهــا و معضالت
و كريدورهــاي فرهنگيمــان را مطالعه
نكرديم .احســاس ميكنــم دربارهی اين
كريدورهاي فرهنگي بحث نشــده كه اين
سؤاالت پيش ميآيد .ما بايد بررسي كنيم
كه چرا يك چيز در دانمارك غيراخالقي
اســت ،در ايران اخالقي اســت و در هند
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نيمهاخالقي اســت و در آمريــكا به طور
مطلق غيراخالقي؟ مــا چنين تفكري در
آيين رفتار حرفهاي نداشــتيم و حق هم
داشتيم چون آقاياني كه اين كار را كردند
ديدند كه اگر با شــتاب سر اين ماجرا را
نبندند ممكن اســت خيلــي افتضاحات
ديگري پيش بيايــد .پس با عجله گفتند
فع ً
ال اين را ببنديم كه بدتر از اين نشــود
و حق هم داشتند .چون اگر ميخواستند
بنشــينند و به صورت بنيادي و قياســي
مطالعه كنند معلوم نبود چه باليي ســر
حرفه ميآمد.
آيا اگر از جلســهی امروز بيرون رفتيم
شــمايي وجود دارد -اعــم از اينكه عضو
جامعه باشــم يا نباشــم -كه به استقالل
آيين رفتار حرفهاي فكــر كنيم؟ اگر اين
الزام وجود دارد كــه بايد اين كار را انجام
دهيم آن موقع به چه چيزي نياز اســت؟
اگــر اين نيــاز را تعيين كنيــم آيا قضيه
تمام است؟ بايســتي برويم به صورت ريز
نگاه كنيم كه آيين رفتــار حرفهاي ما در
حرفه و اقالم خــود چگونه بايد كار كند و
چگونه بايد منطبق شــود .چون معموالً ما
سه شــكل ديلما  dilemmaو دوراهي در
اخالق حرفهايمان داريم .يكي وقتي است
كه ما حسابدارها با كارفرماي فاسد طرف
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ميشــويم .دوم وقتي كه با همكاران فاسد
طرف ميشويم و سوم وقتي كه با كمبود
قوانين طرفيم و بنابرايــن ديلما به وجود
ميآيد .آيا ما الزم اســت كه به اين مسائل
بنيادين و فلســفي و تفكرآميز بپردازيم يا
نه باز هم عجله داريــم براي اينكه زودتر
جلوي فساد را بگيريم؟ يعني بهتر است كه
فع ً
ال يك دمل را قطع كنيم تا بعد اين كار
انجام شــود يا هر دو كار را همزمان انجام
دهيــم؟ بايد تعيين كنيم كــه چه نكاتي
را بايد مطالعه و كشــف كنيــم و در اين
تطبيق مطمح نظر قرار دهيم .اگر اين كار
را كرديم آيا اجماع نزديك به اطالق همه
كه منظورم شورايعالی جامعه است الزم
است يا نه موضوع اينقدر مبرهن است كه
كارگروه خودش ميداند كه اين مســائل
بايد مطالعه و تحقيق شود و در اين تحقيق
براي تطبيقش يك راهحلي اتخاذ شــود و
اســمش را بگذاريم بومي كردن يا تطبيق
دادن .آنوقت اگر اين مساله تعيين شد ما
ميتوانيم بنشينيم و بحثهاي زيربنايي و
نظــري و كاربردي را باهــم ممزوج كنيم.
آنگاه اين ميشود مفهوم ملي يا اسالمي
يــا ايراني ما براي پشــتيباني از آييني كه
مبتني بر اخالق حرفهاي خودمان اســت.
اگر اينها الزم باشــد دورنماي كار تغيير

ميكند و بزرگ ميشود .شايد هم شرايط
ايجاب كند كه دورنما بزرگ شود .شايد هم
شرايط براي اين حرفها مهيا نباشد.
ما واقعــاً در مقابــل ذينفعانمان كه
طيف وســيعي هســتند مســئوليم .كل
جامعه در وهلــهی اول اهمیت قرار دارد.
ما حسابداران امروز اول نسبت به جامعه
مســئوليم .مــن در كنفرانسهــا حرفي
ميگويم كه اول تعجب ميكردند و بعدش
كمي عادت كردند :شايد تفكر پستمدرن
جوابگوي نيازهاي مــا در اخالق و رفتار
حرفهاي باشــد .تفكر پستمدرن هم يك
تفكــر كام ً
ال اجتماعي و انســاني اســت.
يعنــي نه بــراي پارلمان اســت نه براي
رييسجمهور اســت نه براي عده خاصي.
بلكه حرفهی حســابداري را نســبت به
جامعه بسيج ميكند .نميخواستم طوفان
ذهني ايجاد كنم فقط خواستم بگويم اگر
از اين جلسه رفتيم آيا يك ليستي هست
كه بشينيم راجع به آن فكر كنيم يا نه؟
عباس ارباب سليماني:
من اتوماتيــك تصميــم گرفته بودم
از برخي فرمايشــات آقــاي دكتر رؤیایی
ُحسناستفاده كنم و ایشان رسماً مجوزش
را به من دادند .چون يك سؤال را مستقيم
از من پرســيدند .من ســعي ميكنم آن
سؤال را پاسخ دهم .نظر شخصي من اين
اســت كه همانطور كه آقاي دكتر اشاره
كردند ما مســئوليت اجتماعي داريم .در
حقيقت كل حســابداران وظيفــه دارند
هرگونه كموكاســتي را كه فكر ميكنند
در آيين رفتار وجود دارد تذكر دهند .در
نتيجه به تعداد افراد ليست وجود دارد .از
ديد شــما ممكن است يك چيزي خالف
باشد و ناهماهنگي و نارسايي ايجاد كند و
از ديــد من يك چيز ديگر .بله به نظر من
اين كاري كه اين كارگروه انجام داده يك
شروع اســت .من اسمش را فونداسيون و
پايه ميگذارم .االن پايهها گذاشــته شده
اســت .با نشــر اين آيين رفتار حرفهاي
كار شروع شــده و روي آن بايد با نظرات
گوناگون تا ثريا بنا ساخته شود.

در صحبتهــاي قبلي مطرح شــد كه
هيــچ قانوني به وجود نميآيد مگر اينكه
عمل خالفش رخ داده باشــد .در كنارش
بايد افزايش جمعيت را در ســطح جهان
نه فقط در يك كشــور در نظــر بگيريم.
ما خودمــان در ايــران ميگوييم همهی
قبرســتانها پر شده در حاليكه  50سال
توآمدي نميشد.
پيش در قبرستانها رف 
يادمــان ميرود كــه افزايــش جمعيت
چهقدر ميتواند اثر بگذارد .وقتي جمعيت
اضافه ميشــود خيلي طبيعي اســت كه
ســايق گوناگون ،خواستههاي متفاوت و
انديشــههاي مغاير يكديگــر با هم تالقي
كنند و در نتيجه اگــر تا امروز فقط  4تا
كار بد ميشناختيم كار پنجم و ششم هم
ايجاد شود و بايد برايش تدبيري انديشيد.
فدراســيون بينالمللــي حســابداران و
همچنين ،كميته بينالمللي استانداردهاي
حســابداري كــه امروزه اســمش عوض
شــده و شــده هيأت بينالمللي تدوين
اســتانداردهاي حســابداري ،متشكل از
افــرادي اســت از اقصي نقــاط جهان از
كشــورهاي پيشــرفته و نيمهپيشرفته و
عقبمانده و همه در آن مشــاركت دارند.
ايــن يكي از علتهايي اســت كه نزديك
به دو ســال يك بار آييــن رفتار حرفهاي
فدراســيون تغيير ميكنــد .اين موضوع
سؤالبرانگيز است .چرا هر دو سال؟ يادم
ميآيد زماني كه تازه كميتهی بينالمللي
اســتانداردهاي حســابداري تأســيس
شــده بود در ســال  1973كتابچههاي
جمعوجوري را بيرون ميداد تحت عنوان
استانداردهاي بينالمللي حسابداری .آقاي
دكتر مهــدی تقــوي دورادور در ابتداي
تأســيس مؤسسهی حسابرســي سازمان
صنايع ملي و ســازمان برنامه تعدادي از
اين استانداردهاي بينالمللي را پيدا كرده
بود و داد به مركــز آموزش كه امروزه به
آن ميگوييم مركز آمــوزش و تحقيقات
تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان
حسابرسي .ترجمهی بعضي از آنها بدون
احتســاب جلد  4صفحه قطع رحلی بود.
در آن استاندارد تقريباً هر راه كار ممكني

را هم مجاز ميشــمرد .اين چيزي است
كــه در اوايل ،اســتانداردهاي بينالمللي
بــود .دليلــش اين بــود كــه كميتهی
بينالمللي اســتانداردها وقتي يك مقوله
اســتانداردي پيش ميآمد همهی جوانب
را نــگاه ميكرد ،مث ً
ال آفريقايي هم در آن
هيأت بــود و مســائل آفريقايي را مطرح
ميكرد و آسياي جنوب شرقي هم مسائل
خــودش را مطرح ميكرد يا اســتراليا و
قاره آمريــكا .آن هيأت خودش را موظف
ميدانســت كه همه را راضي كند .برخي
از آن اســتاندارهاي دو صفحــهاي امروز
يك كتابچهی  50-40صفحهاي اســت.
در واقــع موضــوع اينقدر توســعه پيدا
كرده است .آوريل  2018نسخهی جديد
آيين رفتار حرفهاي فدراســيون منتشــر
شــده است .ما باخبر بوديم اما ديديم اگر
بخواهيم سراغش برويم كار خودمان الاقل
دو ســال ديگر به تأخير ميافتد .ترجيح
داديم با نســخهی  2016كارمان را ادامه
دهيــم .بيشتريــن تغييري هــم كه در
نسخهی  2018روي داده شكل و شمايل
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بكنم .آقــاي دكتر به whistleblowing

ارائهی مطلب اســت .مقولهی استقالل و
اســتانداردهاي اســتقالل را آقاي كرمي
مطرح كردند .من خودم  10-8سال پيش
شنيدم كه استانداردهاي استقالل چاپ و
منتشر شده است .نتوانسته بودم پيدايش
كنم .هميشــه پيش خودم اين ترديد را
داشتم كه واقعاً استاندارد استقالل چگونه
اســت .چون هيــأت بينالمللــي تدوين
اســتانداردهاي حسابرســي هيچ چيزي
تحت عنوان اســتاندارد اســتقالل بيرون
نــداده بود .در جريان گــروه كاريمان و
كارهايي كه انجام ميداديم اشارهاي شد
و مكاتبهاي كرديم .هنگامي كه پاســخ را
دريافــت كردم كام ً
ال حــس ميكردم كه
نويسندهاش دارد با عصبانيت فریاد میزند
كه استقالل براي خودش استاندارد دارد.
آن استاندارد در آيين رفتار حرفهاي بخش
 290و  291آمده و هر دو هم الزماالجرا
است .آنجا بود كه براي من الاقل روشن
شد برای اســتقالل ،استاندارد وجود دارد
و كجا ميتوانم بــه آن مراجعه كنم .يك
اشــارهی ديگر هم به فرمايش آقاي دكتر
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يا هشــداردهي اشاره داشتند .ما در آيين
رفتــار حرفهايمان چنديــن و چند جا
به اين نكته برخورد كرديم كه شــما در
محيط كارتان اعم از اينكه يك موسســه
حسابرسي هستيد يا يك شركت ،مقررات
و تدابيري بينديشــيد كــه اگر عضوي از
اعضاي مجموعه شما نگراني از بياخالقي
كسان ديگر عضو خود اين سازمان دارند
بتوانند اين نگراني را بدون ترس از پيامد
با مقامات ذيصالح مطرح كنند .االن دم
در ورودي اكثر ســازمانها و مؤسســات
يك صندوق شــكايات وجود دارد .بيچاره
ميشــود اگر يكي از كاركنان آن شركت
شــكايتي را داخل آن صنــدوق بيندازد.
ولــي  whistleblowingبانام اســت و
فرد بايد امنيت داشــته باشد .آقاي دكتر
رؤیایی اشــاره داشتند كه بياخالقيها را
بايد بيــان و عيان كرد .مــن معتقدم نه
تنها بياخالقيها را بايــد بيان كرد بلكه
بااخالقيها را هم بايد در بوق و كرنا كرد.
من تاكنون نشنيدم بااخالقي را بگويند و
از كســي تعريف كنند كه مث ً
ال اين آقا در
سازمان خودش آدم خوشاخالقي است.
خوش اخالقي به معنــاي خندهرو بودن
نيست بلكه مبادي اخالق بودن است.
رمضانعلی رؤيايي:
اخالقــي كــه در حســابداري داريم
هم تحليلي اســت ،هم هنجــاري ،و هم
كاربــردي .ولــي اخالقي كــه در منابر
ميگويند اين نيســت .اخالق منابر فقط
يك اخالق دســتوري اســت .ولي اينجا
شــما اگر دســتور بدهيد فالني تحقيق
ميكند و ميگويد اين دســتور شما رسا
و گويا و پاسخگو و شدني نيست و تحليل
ميخواهــد .االن آقــاي اربابســليماني
گفتنــد  whistleblowingرا مجبوريم
انجــام دهيم .من هم عــرض ميكنم كه
محال اســت آيين رفتار حرفهاي ما بدون
 whistleblowingجــواب دهد .اين را
ميگويــم و مينويســم و تأكيد ميكنم.
ممكن اســت كســي خوشــش نيايد و

ممكن اســت به نظام فرهنگي و عقيدتي
ما نخــورد .ولي محال اســت آيين رفتار
حرفهاي بدون  whistleblowingجواب
دهد .منتها ما بايد  whistleblowingرا
از حقد و حسد و شخصينگري دور كنيم
و كاري كنيم كه همانطور كه به اخالق
خوش پــاداش ميدهيم به اخالق بد هم
توجه داشته باشيم.
ناصر رزاق:
اخالق عمومي و اخالق حرفهاي مسلماً
با هــم متفاوتند ولي زيربناي اساســي
اخالق حرفــهاي اخالق عمومي اســت.
اگر اخالق عمومي مطرح نباشــد اخالق
حرفــهاي و آيين رفتــار حرفهاي و همه
چيز زير پا گذاشته ميشود .دليل اينكه
اين همه فساد و بياخالقي زيادشده اين
اســت كه زيربنا اخالق عمومي است .ما
زيربنا را با توجه به شرايط و محيط و يك
سري مسائل خوب ياد نگرفتهايم .زيربنا
مشــكل دارد .مث ً
ال در دانشگاه به ما اصال
اخالق ياد نميدهند ،البته به اســتثناي
اينكــه آقاي دكتر رؤيايــي ميگويد در
دكتــري و فوق ليســانس آغــاز كرده و
آن هم فقط تئوري محض اســت و هيچ
بحث اخالقي نيســت .من ممكن است از
اســتادم الگوهايي به عنــوان اخالق و يا
حتي بداخالقي بگيرم .هر دو مدل وجود
دارد .ممكن است مثل لقمان بگوييم ادب
از بيادبــان آموختيم .ولي به هر حال به
صورت ســيتماتيك در دانشــگاههاي ما
بحث اخالق مطرح نميشود .بعد ميآييم
به جامعه ،آنجا هم بــي اخالقي مطرح
اســت .مث ً
ال ســازمان تأميــن اجتماعي
ميگويد  10سال بدهيهایت را ندادهاي
بيا به مناسبت فالن موضوع بده و جريمه
نشــو .ولي نفر ديگري كه ده سال مرتب
قسط داده را تشــويق نميكند .سازمان
مالياتي يك دفعه به يك مناســبت ديگر
اين كار را ميكند و ميگويد كسي كه 10
ســال خالف كرده بياید به او بخشودگي
دادهايم .سازمان نظام وظيفه همينطور.
فرضاً جوان پولداري هســتم و ميخواهم

ســربازي نروم و ميگويم آمــدهام پول
بدهــم و كارت معافيت بخــرم .ميگويد
اول فراري شو بعد برگرد تا بتوانيم به تو
بفروشيم .به بانك بدهيهايم را نميدهم،
بعد  5ســال به مناســبت فالن مناسبت
جريمه را ميبخشند.
پــس هم اخــاق را در دانشــگاه ياد
نميگيريم و هــم بياخالقي را در حرفه
و جامعه ياد ميگيريم .نتيجه هم چيزي
بهتــر از اين نخواهد شــد .يعني تا وقتي
با اين مــدل جلو برويــم  1000تا آيين
رفتار حرفهاي هم بنويسيم چون زيربناي
اخالقي نداريم بــه درد نميخورد .ما در
حســابداري چيزي داريم به نام رجحان
محتوا بر شــكل .مثــ ً
ا صورتهاي مالي
تلفيقــي که تهيــه ميكنيم بــر مبناي
رجحان محتوا بر شــكل اســت .به نظر
من بــراي حل مشــكل ما بايد تشــكل
فراگير حرفهاي داشــته باشيم .تشكل ما
فوقالعاده كوچك اســت .اگر با  1000يا
 3000نفر آدم بخواهيم كار كنيم به هيچ
جا نميرسيم .شــك ندارم .الزمهاش اين
است كه ما يك تشــكل حرفهاي فراگير
داشــته باشــيم .فراگير هم يعني اينكه
تمامي حسابداران را پوشش دهد.
به نظر من پايه ،اخالق عمومي است .در

ً
كامــا نظامنامه داريم .اگر
اخالق عمومي
در چارچوب ديني بحــث كنيم هر ديني
نظامنامه براي خودش دارد .پيامبر اســام
میفرماید من براي تکامل اخالق برانگيخته
شــدم .راهكارهايش هم مطرح شده است.
پــس ما نظامنامه داريــم .مطلب ديگر اين
است كه به نظر من در كشورهاي مختلف
تفاوت اخالق وجود ندارد بلكه تفاوت ارزش
وجود دارد .اخالق موضوعي الهي است .هيچ
جاي دنيا نميگويند دزدي خوب اســت يا
دروغ خوب اســت يا فساد خوب است .هر
جــاي دنيا با هر ديني يا حتي بيدين ،اين
مبناها وجــود دارد و همهی اينها در ذات
بشر وجود دارد.

كل بحثي كه آقاي رزاق كردند تقريباً
درست است ولي من فكر ميكنم اخالق
ياددادني نباشــد .اخالق ذاتي اســت .هر
چقدر هم براي يــك فرد كالس بگذاريد
وقتي ســر جايش قرار بگيرد كار خودش
را ميكنــد .علت افزايــش بياخالقي در
جامعه دو ســه مورد است .يكي اينكه ما
جرائممان خيلي ســهلگيرانه است يعني
برخوردهايمان با بياخالقي و فساد محكم
نيســت .يكي ديگر اينكه مجريهايمان
ايراد دارند ،يعني آنهايي كه قرار اســت
قوانين را اجرا كننــد .مهمترين نكته هم
اين است كه ما مقررات نداريم .اين موارد
باعث ميشود تخلفات افزايش پيدا كند.

رمضانعلی رؤيايي:
در تاريخ تفكر و فلســفه بحث ارزش و
اخالق ماجراي مرغ و تخم مرغ است .در
جوامعي مثل آمريكا whistleblowing
يك ارزش شــده نه ضدارزش .ممكن بود
يك زماني اخــاق عمومي اين موضوع را
تقبيح كند امــا بهتدريج تبديل به ارزش
شــد و اخالق عمومي آن بذر را کاشت و
بزرگش كرد.

حسن کرمی:
بــا توجه به نظارت بیان شــده در این
جلســه ،میتــوان چنیــن نتیجهگیری
نمــود کــه در واقع پیشــرفت در تدوین
آییــن نامههای حرفــهای مانند قوانین و
مقررات انضباطی ،با افزایش ســطح فساد
و بیاخالقــی ناشــی از اوضــاع و احوال
اقتصــادی ،اجتماعی و سیاســی جوامع
پیچیدهی امــروزی و تالشهای به عمل
آمده به منظور مقابلــه و مهار این قبیل
ناهنجاریها ،ارتباط مستقیم و تنگاتنگی

محمد حجي:
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دارد .شاهد این امر کاهش میزان مقررات
و تنبیهات انضباطــی (نظیر برخوردها و
بازداشتهای قانونی) در کشورهایی است
که طبق آمارهــای بینالمللی از درجات
فســاد و بیاخالقــی کمتــری برخوردار
هستند .عالوه بر این ،صِ رف تدوین قوانین
و مقررات جهــت مقابله با فســاد کافی
نیست و توفیق در این امر مستلزم تدوین
و بهکارگیری ضوابــط و احکام انضباطی
مؤثر و متناســب با شرایط هر جامعهای
است.
منوچهر زندي:
ســؤالي كه بــه نظر من بايــد مطرح
ميشد و نشــد اين اســت كه اص ً
ال چرا
مــا رفتيم دنبــال آيين رفتــار حرفهاي
فدراسيون بينالمللي حسابداران .صحبتي
كه در ابتداي جلســه به آن اشاره كردند
ايــن بود كه چرا خودمــان در واقع يك
آيين رفتار حرفهاي را بر اســاس نيازهاي
جامعــه خودمان بــا توجه بــه مباحث
مطرح شــده تدويــن نكنيــم .مهمترين
دليلــش اين بود كه از زماني كه جامعهی
حسابداران رســمي عضو  IFACشد اين
اجبار برايش وجود داشت كه آيين رفتار
حرفهاي تدوينشــده توسط فدراسيون را
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بــه اجرا بگــذارد .در مقدمهاي كه جناب
اربابســليماني در ترجمــهی اين كتاب
آوردهاند به خوبي اشــاره شده كه IFAC
ميگويد كه حداقلهــاي ممكن را تمام
اعضا يا مؤسســات در خصوص اين آيين
رفتــار حرفــهاي بايد رعايــت كنند .در
مواردي كه در كشورهاي مختلف ممكن
اســت مقررات خاصي وجود داشته باشد
در آنجــا ميتوانــد آن را اجرا نكند ولي
حتماً بايد ســختگيرانهتر باشــد .لغت
ســختگيرانه را به كار برده است .نظرش
اين اســت كه اگر جايي قوانين و مقررات
اجازه نميدهد كه مقررات اصلي را رعايت
كنيد حتمــاً بايد به ايــن موضوع توجه
داشته باشيد كه مقرراتتان سختگيرانه
باشــد .به همين دليل اگر به تفاوتهايي
كه من اشاره كردم بپردازيم ميبينيم كه
ما در ايران داريم خيلي ســختگيرانهتر
عمــل ميكنيم تــا آنچه كــه آن طرف
انجام ميشود .آن فســادي كه در انرون
به وجود آمد ناشــي از همين مســالهی
ارائــهی خدمات همزمان بــه صاحبكار
بود در حاليكه مــا در اينجا از ابتدا اين
موضوع را منع كرديم .من ميخواهم اين
نتيجــه را بگيرم كه به هر حال چيزي كه
االن تدوين شــده اميدوارم كه بتواند پايه
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و اســاس خوبي بشود براي تكميل موارد
بعدي .بايــد ببينيم در اجــرا تا چه حد
ميتوانيم موفق شويم تا آيندگان بتوانند
آن را تكميلتر كنند.
امـا در خصوص اینکه این آیین اخالق
و رفتار حرفهای تا چه حد با قانون تجارت
فعلی و ســایر مقرراتی که عمدتاً از طرف
سازمان بورس اوراق بهادار تدوین گردیده،
همسان و یا مغایر اســت باید عرض کنم
که قانون تجارت ما بسیار قدیمی است و
در سال  1311تصویب گردیده و نهایتاً در
ســال  1347در مورد شرکتهای سهامی
خاص و عام اصالحاتــی در  300ماده در
قانون تجــارت صورت پذیرفته که تاکنون
نیز تغییری در آن داده نشده است .ضمن
اینکــه در قانــون مزبور اصــوالً بحثی از
حسابرســی وجود نــدارد و صرفاً وظایفی
برای بازرس قانونی شرکت پیشبینی شده
که به جز مفاد مواد  155 ،147و  156که
طی آنها شــرایط انتخاب اشخاصی را که
نمیتوانند به ســمت بازرس انتخاب شوند
و نحوهی تعیین حقالزحمه بازرس توسط
مجمع عمومی و نهایتاً منع بازرس به انجام
معامله با شرکت ،موردی را نمیتوان یافت
که بتوان آن را بــه موضوع اصول بنیادی
آیین رفتــار حرفهای ربــط داد .در مورد

بحث راهبری شــرکتی که در حال حاضر
صرفاً در شرکتهای پذیرفته شده در بازار
اوراق بهادار باید اجــراء گردد ،باید عرض
کنم که در آیین رفتار حرفهای فدراسیون
بینالمللی حســابداران به این موضوع در
بخشهای مختلف بسیار توجه شده است و
مواردی را که حسابرس شرکت میبایست
با کمیتهی حسابرســی یا راهبران شرکت
در میان گذارد به خوبی تشریح شده است
ولی متأســفانه در اینجا بایــد تأکید کنم
کــه علیرغم اینکه تشــکیل کمیتههای
حسابرســی و اجرای منشــور حسابرسی
داخلــی از چندین ســال قبــل از طرف
سازمان بورس و اوراق بهادار در شرکتهای
بورسی اجباری شــده است ولی بر اساس
تجربیات من حداقل در شــرکتهایی که
من با آنها مرتبط بودهام مشــاهده شده
کــه این کمیتهها صرفاً بهصورت شــکلی
تشکیل گردیده و خروجی مثبتی حداقل
من از آنها شاهد نبودهام .بنابراین اجرای
بخشــی از موارد پیشبینی شده در آیین
رفتار حرفهای که از ابتدای ســال 1398
برای حسابداران رسمی الزماالجرا خواهد
بود مســتلزم آن است که شرکتها نیز در
مورد انجام حسابرسی داخلی و فعال کردن
کمیتههای حسابرســی گامهای اساسی را
بردارند.
عباس اربابسليماني:
جناب حجی فرمودند اخالق يادگرفتني
نيست .بچهاي كه به دنيا ميآيد نه اخالق
ميشناسد ،نه بياخالقي ،نه علم .پس چه
ميشود كه در  5ســالگي ميگوييم اين
بچه بااخالق است آن يكي بياخالق است.
به نظر من اخالق بيش از آنكه ژنتيك بر
آن اثر داشته باشد اكتسابي و يادگرفتني
است.
از ایــن که چه کردیم تــا به این آیین
رفتار رســیدیم ،چه کســانی در این کار
نقش داشــتند ،اخالق عمومــی زیربنای
اصلی اســت ،اخالق را دانشــگاههای ما
آمــوزش نمیدهند ،اخــاق حرفهای یاد
دادنی نیســت ،جابهجایی کلمات "اصل

رجحان محتوا بر شــکل" در حسابداری
با "رجحان شــکل بر محتوا" در عملکرد
اخالقی حســابداران رسمی و عامه مردم،
 ،Whistleblowingبیاخالقــی آموزی
سازمانهای دولتی و  ...و  ...و خیلی نکات
دیگر به تفصیل به میان آمد.
اینک چه باید کرد؟ با یک استاندارد یا به
زعم من "مادر استانداردها" روبهروییم که
در کمتر از پنجاه روز دیگر" ،الزماالجرا"
میشود .یعنی همهی حسابداران رسمی
و شاید همهی حسابداران ایران باید از آن
پیروی کنند و آویزه گوششان .میگویند
"جهل به قانون ،رافع مســئولیت نیست"
پس باید چنان کرد که همه هر چه زودتر،
از آن با خبر شوند.
برای آگاهیرسانی در مورد آیین رفتار
حرفهای جدید که از یکم فروردین 1398
الزماالجرا میشود چه کردهایم؟ در تارگاه
جامعه حسابداران به نمایش گذاردهایم؟
با پســت الکترونیک و  /یا پیامک خبر را
به حسابداران رســمی رسانیدهایم؟ چاپ
کرده و به حسابداران رسمی رسانیدهایم؟
برنامهی آموزشی تدارک دیدهایم؟ اینها
و پرسشهای دیگر مربوط به این موضوع
نیاز به پاسخ دارد.
از برخی از پاســخها بــا خبرم .حاصل
این میزگرد در رســانهی رســمی جامعه
حســابداران رسمی چاپ و آن مجله برای
حسابداران رسمی فرستاده میشود .متن
آیین رفتار حرفــهای هماینک در فرآیند
چاپ اســت که امیدوارم تــا پایان بهمن
 1397چــاپ و توزیع شــود .زمزمههایی
درباره برگزاری ســمینارهای آموزشــی
آیین رفتار حرفهای شــنیدهام .همچنین
شــنیدهام که قرار اســت بــا وزارت علوم
همفکری و هماهنگی شود .سرانجام آن که
خوشــبتختانه ،آیین رفتار حرفهای جدید
در تارگاه جامعه حســابداران ،تارگاه مرکز
آموزش حسابدار رســمی (ماحر) و دیگر
رسانههای مجازی به نمایش درآمده است.

ناصر رزاق:
در انتها يادي كنيم از مرحوم مصطفی
عليمدد كه مبناي اين كار را به هر حال
ايشان گذاشتند .از آقايان اربابسليماني،
كرمي و زندي و دوســتاني چون ســرکار
خانم شیرین مشیرفاطمی و آقایان احمد
ثابتمظفــری و محمد جــم كه زحمات
زيادي از ابتدا كشــيدند تــا آيين رفتار
حرفــهاي  2012تهيه شــد و بعد هم از
اعضاي کار گروه كه در آخرين مرحله اين
كار را در ســال  1397به نتيجه رساندند
تقدير و تشكر ميكنيم.

محمد حجي:
منظور من اخالق حرفهاي بود .رفتارهاي

از حضور تمامی دوستان و استادان
عزیز در این نشست سپاسگزاریم.

ماست كه نشان ميدهد كه طرف چگونه
اســت وگرنه اينكه بگوييم كســي آمده
حســابدار رسمي شــده حاال برايش يك
كالس بگذاريم كه اخالق ياد بگيرد نشدني
است .يعني فرد وقتي وارد جامعه حرفهاي
شد قبلش ساخته شده است.
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