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Abstract 
Surveillance of economic activities is considered an important solution for 

preventing corruption and economic crimes. Its efficiency depends greatly on 

the nature of the economic system. When it comes to a specific economic 

system, traditional approaches may be inefficient to prevent economic crimes. 

Now, the present research sought to investigate the potential link between 

surveillance as a preventive solution and the nature of Iran's economic system. 

The type and structure of Iran's economic system is a serious obstacle to the 

efficiency of preventive monitoring. This situation with the increased number of 

monitoring entities and methods has created a condition based on extensive 

overlap between regulatory measures, the rise in corruption in monitoring, 

provisional security, and changes in the opportunities to commit a crime. Being 

separated from the international economy, Iran's economic system cannot 

follow cross-border principles. So, a monitoring approach focused on an 

independent entity is required until it becomes In line with the global economy.  
 
Keywords: Economic crime, Corruption, Preventive surveillance, Nature of 

economic system, Ratio of 

 
1. Introduction 
Surveillance of economic activities is one of the most substantial tools that 

prevent economic crimes. If economic actors' behaviors are monitored, it will be 

possible to detect diversions timely. By doing so, supervision ensures sound 

economic activities but also alleviates the economic crimes rate by increasing 

the cost of crime commitment. Confrontation with economic crimes within 

preventive measures is based on the issues that depend on the type of economic 

and political system. Dealing with the criminal phenomenon will be a collective 

and sub-collective if it is subject to various factors, including culture, economy, 
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type of political system, and social requirements. The collective aspect of the 

criminal phenomenon is highlighted when behavior blaming possibility and 

criminal enforcement sanctions are based on the society's expediency or 

political power rather than ethical and religious fundamentals. The sub-

collective or subsidiary aspect of a criminal phenomenon is revealed if the 

phenomenon is not an original title in violation of criminal law and enters the 

criminal system from other areas. Economic crimes are the second category. 

Hence, measures taken to prevent economic crimes will fail if adopted without 

considering the specifications of economic structure. Economic crimes rates 

have always been increasing in Iran. It means that preventive supervision, 

which is the most important conditional preventive measure for economic 

crimes, does not have acceptable outcomes. The extant study aims to find how 

the nature of the economic system in Iran can influence the relativity of crime-

preventing measures.  
 
2. Methodology 

This study used bibliographic references and a descriptive method with a 

structural approach to finding the relationship between the nature of Iran's 

economic system and the performance of preventive surveillance measures. 

 
3. Results and discussion 

Measures that prevent economic crimes and corruption are presented based on 

UN organizations or other transnational organizations to apply such measures 

uniformly and seamlessly. This approach converts preventive actions to 

sanctions beyond the cultural, political, and social musts, making them subject 

to the nature of the economy, which has a global face. Hence, global models for 

preventing this phenomenon are effective national solutions. On the other hand, 

the economy's nature is based on the national and inland characteristics, 

especially in countries that do not obey the market economy or are far away 

from the main systems of economy. Such economies cannot follow global 

models designed to prevent crimes because they have different requirements 

and contexts. Therefore, it is necessary to determine the properties of Iran's 

economic system to the achieved objective of the present study.  
 
4. Conclusion 

Private property has been recognized in Iran's Constitution, but there are 

different viewpoints about the case in question due to the imbalance of private 

property scope in confrontation with public property and lack of transparency in 

attitude towards the economy. The variety of viewpoints makes it difficult to 

detect Iran's type of economic system. However, it is clear historical 

developments in Iran's economy, either before or after Islamic Revolution, have 

made governments follow maximum interference policies with different 
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motivations. This may stem from centralism ruling policies of Islamic countries. 

According to historical background and reports published by international 

institutions, Iran's economic system is a unfree or repressed economic system. 

In Iran, maximum interference of government in all economic sectors and the 

role of supervision as a single governance case have led to the dysfunction of 

the surveillance system. The reason is that this system is influenced by the 

governance approach to the economy, considering it as a dependent and security 

system, which is based on taste and expediency. The economy is a global 

phenomenon, so surveillance of economic activities must be done based on the 

international models. It is impossible to follow international models due to 

Iran's withdrawal from world economic relations. Therefore, the fundamental 

solution includes improving the surveillance system, revising the economic 

structure, and following the economic globalization process. The first step to do 

this is the legal prohibition of the government's action in the economy by the 

Constitution. Such structural correction in the Constitution makes the 

government reduce its presence in economic activities but do its mission, 

including supervision and support. To do this, management of the surveillance 

system over economic activities must be assigned to a fully independent 

surveillance organization. In this case, surveillance organizations can apply 

preventive monitoring measures in economic activities of public and private 

sectors under the support of law without any specific prohibition concerning 

certain institutions.  
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  :ماهیت نظام اقتصادی و نظارت پیشگیرانه

 نسبت سنجی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران 

 
       1پور نصیرآبادی عباس نقی      

 2پورحسن عالی

 
 

 چکیده 
فساااد ج ماارت اقتصااادی ا اات    ارهااای شییاا یری ازکترین راههای اقتصادی، یکی از مهمنظارت بر فعالیت

هااای  کارآمدی این راهکار، جابست ی بسیار به ماهیت نظات اقتصادی دارد  در یک نظات اقتصااادی بااا جی  اای
باره شیی یری از ماارایم اقتصااادی کارآمااد ن اشااد ج مساا له    ، ممکن ا ت راهکارهای شناخته شده درخاص

عنوان یک تدبیر شییاا یرانه بااا ماهیاات  به ،شود که نس ت نظارتا آغاز میمبنیادین این نوشتار نیز از همین
نظات اقتصادی در ایران چیست؟ نوع ج ماهیت نظات اقتصادی در ایران خود مانع اثر ذاری نظارت شیی یرانه  

-های نظارتی ج حرا تی، فضایی با محوریت هاام ردیده ج همین امر مومب شده تا با افزایش نهادها ج شیوه
های ارتکاااج ماارت  وشانی اقدامات نظارتی، ر وخ فساد در نظارت، امنیتی  ازی مقطعی ج مابجایی فرصتش

تواند از ال وهای  کند، نظارت بر آن نمیشود  مادامی که ایران بیرجن از مسیر اقتصاد مهانی حرکت میایجاد 
  متمرکز بر یک نهاد مستقل باشد  دی ویی با اقتصاد مهانی، نظارت باالمللی شیرجی کند ج تا زمان همبین
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 مقدمه

رجیارجیی با شدیده مجرمانه هن امی چهره ممعی ج فرعی به خود ب یارد، تاابع عوامال  وناا ونی از 

شاود  چهاره ممعای شدیاده هاای امتمااعی مایفرهنگ، اقتصاد، نوع نظات  یا ی ج بایسته  هلمم

مجرمانه هن امی شررنگ ا ت که  رزنش شذیری رفتار ج تعیین ضمانت امرای کیفری بارای آن بار 

ا اس مصلحت مامعه یا بر شایه قدرت  یا ی باشد تا م انی اخ قی ج مذه ی  چهره فرعای شدیاده 

شود که آن شدیده عنوانی اصیل در نقا  هنجارهاای حقاوق کیفاری زمانی مطرح می  زیمجرمانه ن

 یرند  های دی ر جارد نظات کیفری شده باشد  مرایم اقتصادی در این زمره مای مین اشد ج از حوزه

 افیدی های دی ری همچون مرایم  ازمان یافته، فساد، مرایم یقهمرایم اقتصادی به همراه عنوان

های دی ر با یک جی  ی عارضی مانند شیامدهای بزه)درباره فساد(، شایوه انجاات ینها از حوزها  دج مانن

های مرتکب )درباره مارایم یقاه  افیدی( ج حاوزت ارتکااج بزه)درباره مرایم  ازمان یافته(، جی  ی

ن ایا اند؛ به همین دلیال بساتر ا اتفاده ازمرت )درباره مرت اقتصادی( به درجن حقوق کیفری آمده

ها ج درک مفاهیم آنها جابسته به عوامل  یا ی، اقتصادی ج امتماعی ا ت ج برای رجیارجیی با عنوان

 این شدیده نیز این عوامل نقش بنیادینی دارد 

با مرایم اقتصادی در قالب تدابیر شیی یرانه بر تدابیری ا توار ا ت که جابست ی به نوع   موامهه     

ت  یا ی دارد  بنابراین ا ر بتوان برای شییا یری از  ارقت یاا مارایم اظننظات اقتصادی ج نیز نوع  

-ای یا مرایم ترجریستی از تدابیر شیی یرانه همسان در کیورهای  ونا ون بهره  رفت، آیا میرایانه

توان انتظار داشت که برای مرایمی همچون مرایم اقتصادی نیز از تدابیر شیی یرانه همساان بهاره 

نوع نظات اقتصادی ج  یا ی کیورها با هم متفاجت ا ات؟ شر اش بنیاادین ایان   هک رفت درحالی

شود که بدجن درک انط اق تدابیر شیی یرانه از جقوع مرایم اقتصادی ج نوشتار از همین ما شرجع می

توان به موفقیت ج کارآمادی ایان تادابیر دل بسات؟ ارت اا  فساد با نوع نظات اقتصادی، چ ونه می

کناد  اد ج مرت اقتصادی ضرجرت تومه به ماهیت نظات اقتصاادی را دجچنادان مایفس  مفهومی بین

ی ب فصل مرایم اقتصادی ا ت ج شیوع آن ارت اا  مساتقیم باا شایوع فساد نتیجه  برخی معتقدند

باشند کاه مارت اقتصاادی ی مقابل بر این باجر میمرایم اقتصادی دارد ج برخی دی ر دقیقاً در نقطه

هر چند بستر ارتکااج هار کادات از ایان     ( 103،  1389ای فساد ان یز ا ت)نورزاد،  هرارفتی  نتیجه

رفتارهای مجرمانه متفاجت بوده ج فساد بییتر ناظر بر رفتارهای مجرماناه بشاش دجلتای ا ات اماا 

موضوع مهم ت ثیرشذیری این دج شدیده از یکدی ر ا ت  نوع نظات اقتصادی کیورها با مؤلفاه میازان 

های اقتصادی بر میزان هم ست ی نرخ فساد ج نرخ مرت اقتصادی ماؤثر باه در فعالیت  تلجدخالت د

ر د چرا که در یک اقتصاد دجلتی امکان تحقق مرت اقتصاادی بادجن دخالات یاا همکااری نظر می

تاوان مقولاه فسااد را اششاص دجلتی بسیار ضعیف ا ت  بنابراین در م ارزه با مرایم اقتصادی نمای
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بایست بستر تحقق مرایم اقتصاادی ج از این مهت هر  ونه تدبیری در این حوزه می  ج  تنادیده  رف

های نظات اقتصادی بستر تحقق فساد را به موازات هم شوشش دهد ج این امر مستلزت تومه به جی  ی

                                                        ا ت                                                                                         

در رجیارجیی با مرایم اقتصادی، ضامانت امراهاایی از  انت متفااجت کیفاری، م رانای، اداری،      

شود که ضمانت امراهای کیفاری ج ضامانت امراهاای شییا یرانه از تامینی ج شیی یرانه اعمال می

ای درجن  ارزمینی دارناد ج تادابیر راهاای کیفاری چهارهام  اناد  ضامانتهمه فرا یرتار ج مهمتر

شیی یرانه عموماً من ه فرا رزمینی  به همین دلیل، تدابیر شییا یری از مارایم اقتصاادی ج فسااد 

شاوند تاا ایان تادابیر باه های فراملی ارائه میعموماً با محوریت  ازمان ملل متحد یا دی ر  ازمان

  به طاور خااص دربااره شولیاویی،  ارجه جیا ه اقادات ماالی دنوصورت همسان ج یکپارچه اعمال ش

-رهنمودهایی برای شیی یری از این شدیده ارائه نموده که به طور فرا یر به تدابیر شیی یرانه، چهره

دهد ج کیورهای عضو در این را تا نا زیر به انتشاج این تادابیر اناد  ای مهانی، فنی ج شیوندی می

هاای فرهن ای، ا تدابیر شیی یری به ضمانت امراهاایی فراتار از بایساتهت  دشواین رجیکرد باعث می

ای مهانی دارد باشند  از ایان رجی  یا ی ج امتماعی بدل شوند ج تابعی از ماهیت اقتصاد که چهره

 ال وهای مهانی شیی یری از این شدیده، از راهکارهای ملی مؤثرتر اند 

کنند یا از در ق ال کیورهایی که از اقتصاد بازار شیرجی نمی ه جیبه از طرف دی ر ماهیت اقتصاد      

هاای ملای ج درجن  ارزمینی ا ات  چناین های اصلی اقتصااد دجر اناد، م تنای بار جی  ای امانه

توانند از ال وهای مهانی برای شیی یری از مرایم ت عیات کنناد؛ زیارا اقتضاائات ج اقتصادهایی نمی

شیی یری از مرایم اقتصادی در ایران نیز همین نکتاه قابال رکار   دروبسترهای متفاجتی دارند  در م

جی ه کیورهای صاحب اقتصااد باازار به ا ت  اقتصاد ایران ماهیتی متفاجت با اقتصاد کیورهای دی ر

دارد ج امرای تدابیر شیی یرانه موفق در دی ر کیورها برای رجیاارجیی باا مارت اقتصاادی در ایاران 

عنوان یاک راهکاار ماؤثر در حتی مرت زا باشد؛ چندانکه خصوصی  ازی باه  ایخاصیت  تواند بیمی

ج ایران نتیجه عکاس داده ا ات  ایان  1 ازی ج م ارزه با فساد در بییتر کیورها، در آرژانتینشفاف

تواند صرفاً باا ن ااه جارداتای ج رجیکرد در شی آن ا ت که نیان دهد شیی یری از مرت اقتصادی نمی

اینکه ق ل از آن اقتصاد ایران، رنگ ج بوی اقتصاد مهاانی داشاته باشاد  از ایان رج  ر مهانی باشد م

 
های خصوصی  ازی دچار یاک ضاعف  ااختاری ملماوس دجلت ج نظات اقتصادی آرژانتین در هن ات امرای   یا ت   1

نماود  از طارف ور افراد برای کسب امتیاز غیر قانونی ج انحراف خصوصی  ازی را تسهیل مایفن که در خ ء نظارت،  بود  

ری بودماه از طریاق خصوصای  اازی ج همچناین ایجااد دی ر به دلیل  یا ت دجلت این کیور م نی بر م اران کسا

 Baerوفق ارزیاابی نیاود)م  ازی در آرژانتینیجری باعث  ردید تا خصوصهای قدرتمند بدجن تومه به اصول بهرهالبی

23-Rojas, 2008: 22-& Montes ) 
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 یری از تجارج کیورهای دی ر ارائه ای که به صورت ر می ج عموماً با بهره ونهبه تدابیر شیی یرانه

ای مز شکست نشواهند داشت  این نوشتار در شی برر ی چالش شیش  فته ا ت تاا شود؛ نتیجهمی

تواناد بار نسا یت تادابیر شییا یری از مارت دهد ماهیت نظات اقتصادی در ایران چ ونه مای  ناین

عنوان مهمتارین بشاش از باه ت ثیرب ذارد  در را تای تحلیل این چالش ابتدا تعامل تادابیر نظاارتی

 ردتدابیر شیی یرانه برر ی،  پس به درک ماهیت اقتصاد ایران در انط ااق باا تادابیر شییا یرانه ج 

 .شودنهایت به راهکارهای مرت ط شرداخته می

 

 کنشی تدابیر نظاتی و ماهیت نظام اقتصادی . هم 1

  ک یاج با تومه باه فرهناگ مامعاه از    ی ج اقتصاد   ی ا  ی با در نظر داشتن تفکرات   کیورها  

جماود    ی ا شناخته شده   ی اقتصاد   ی ها نظات    مویند می مشتص به خود بهره    ی اقتصاد   ستم ی   

دهناد  ی را  امان م   ش ی ک ن اقتصاد خو   ی ها ا ت ی ورها با ا تفاده از آنها   کی   دارد که اکثر 

نظات جاحد    ک ی توان  ی نم   ی دج کیور   چ ی ه  ی برا  ی موامع بیر   ده ی چ ی ش   ی ها تفاجت  ة اما به جا ط 

مشتلف تاا چاه حاد در    ی اقتصاد   ی ها نظات   ی ها له که تومه به تفاجت   مس   ن ی نمود  ا   ف ی توص 

  ن یا ذار ا ت ج در مقابال عادت توماه باه ا ر ی لکرد آنها ت ث م ع   ج   ی نظارت   ر ی تداب نحوه  زینش  

  های شییا یرانه از حیاث اتشاار  یا ات   را باه دن اال خواهاد داشات   ی ج ی نتا   چه ها  تفاجت 

ت یین چیستی ج منی  ارت ا  بین تدابیر نظاارتی شییا یرانه ج    ا ت    تومه   درخور   ی موضوع 

های شیی یرانه  ن ات اتشار  یا ت ه   ر ماهیت نظات اقتصادی، ضرجرت تومه به این مقوله را د 

  ازد   آشکار می 

های مشتلف اقتصاد متغیر خواهد بود   ماهیت نظات اقتصادی بسته به نحوه مدیریت بشش       

هاای اقتصاادی ا ات کاه ماهیات نظاات  میزان دخالت دجلت در مدیریت اقتصااد ج فعالیات 

ها بار شایاه دخالات  ه  یا ت ت س ب کند  در یک نظات اقتصادی دجلتی ج  اقتصادی را رجشن می 

شوند ج بار ایان ا ااس دجلات در  های مشتلف اقتصادی تعیین می حداکثری دجلت در بشش 

تمات شئون اقتصاد به ج یله اعمال حاکمیت ج اعمال تصادی حضاور فعاال دارد  در مقابال  

  ج مالکیات خصوصای شایاه ج ا ااس اقتصااد آزاد ا ات     اقتصاد دجلتی اقتصاد آزاد قرار دارد 

های اقتصادی ج مدیریت متغیرهای اقتصادی نیز یکای از  ودداری دجلت از جرجد در فعالیت خ 

های مهم نظات اقتصادی م تنی بر اقتصاد آزاد ا ت  در جاقع دجلت در اقتصااد باازار  شاخصه 

 ,Gwartney)  یک مداخله حداقلی ج از نوع مداخله حمایتی ج نه مادیریتی خواهاد داشات 

های اقتصادی فوق از منظر کاارایی بار دی اری  ه کدات یک از نظات ک ن ی   ا (430–405 :2003

 ذاری ج اتشاار تادابیر نظاارتی شییا یرانه در  اجلویت دارد محل بحث نیست  نحوه  یا ت 
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چه مدیریت اقتصاد در یاد  تواند محل مناقیه باشد   های اقتصادی ا ت که می حوزه فعالیت 

ت مدیریت دجلت قارار داشاته باشاد بار ایان  تح   فعاالن اقتصادی باشد ج چه نظات اقتصادی 

هاای مارت ط باا آن نیازمناد  های اقتصادی ج نحوه امرای  یا ت جاقعیت که فرایند فعالیت 

نظارت ج کنترل ا ت ت ثیری نشواهد داشت  شیی یری از مارایم اقتصاادی مساتلزت شاایش  

شود اماا  حاصل می   ر م های اقتصادی ا ت ج این امر تنها از طریق نظارت فعال ج مست فعالیت 

این نظارت باید به نحوی اعمال شود که در تقابل با نوع ج ماهیت نظات اقتصاادی اثر اذاری  

 خود را از د ت ندهد   

دجلتی که از یک  و جظیفه امرای قوانین ج اداره کیور را بر عهده دارد ج از  وی دی ر        

ا اً امکان اعمال نظارت مؤثر  ا     ری در اقتصاد ا ت ای میغول به تصدی به صورت  سترده 

را نشواهد داشت م ر با صرف منابع مالی ج انسانی قابل تومه که بسایاری از کیاورها از آن  

اند  بنابراین بدیهی ا ت که به   ب عدت کارایی تدابیر نظارتی دجلتی، حربه نشسات  محرجت 

ومی ناشای از آن  عما  حاکمیت در را تای م ارزه با مرایم اقتصادی تو ل به کیفر ج ارعااج 

باشد  دجلت به جا طه عدت کارایی در اعمال نظارت ماؤثر، باار مسائولیت خاود را بار دج   

دهد در حالی کاه هادف عماده نظاارت،  نیرجهای انتظامی ج امنیتی در مهت کیف قرار می 

شیی یری از جقوع مرت ا ت ج نه کیف آن  از طرف دی ر مادامی که دخالت دجلت در اقتصاد 

یاباد  های اقتصادی تو عه می  ری در عرصه فعالیت  ذاری فراتر رفته ج به تصدی ت   ا از  ی 

شود ج به جا طه جمود منفعات صا حیت نظاارت بار  ینفع در اقتصاد شناخته می عنوان ر به 

های اقتصادی را نشواهد داشت  اصل بر عدت دخالت مجری ج ناظر در حیطه فعالیات  فعالیت 

هاای  صورت مقطعی در فرایند امرا که همانا فعالیات هر چند به   ر ظ یکدی ر ا ت  ا ر نهاد نا 

اقتصادی ا ت دخالت نماید، فرجشاشی فرایند امرا ج نظارت دجر از انتظار نشواهد بود)شفیعی  

هاای  (  این امر بدین مفهوت نیست که تدابیر نظارتی در نظات 67:  1397 ردشت ج دی ران،  

اما تردیدی در این نیست کاه نظاات اقتصااد آزاد    ت   ا اقتصادی باز با موفقیت حتمی همراه  

های کمتری در این حوزه موامه ا ت  در این  یساتم باه  نس ت به اقتصاد دجلتی با چالش 

لحاظ کوچک  ازی دجلت، امکانات بییاتری بارای اعماال نظاارت جماود خواهاد داشات ج  

ع باودن ج مشادج   ف ن ی های اقتصادی ایراد ر همچنین به دلیل عدت مداخله دجلت در فعالیت 

 ردد  بنابراین نوع ج نحوت میازان  شدن اصل ا تق ل نهاد ناظر از نهاد مجری نیز مرتفع می 

دخالت دجلت در اقتصاد بر نوع تدابیر نظارتی قابال اعماال ج نتاایا حاصال از آن در حاوزت  

 شیی یری از مرایم اقتصادی بسیار ت ثیر ذار ا ت   
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 نخستین گام تدوین تدابیر نظارتی   : ی . شناخت ماهیت نظام اقتصاد 2

بنا بر آنچه  ذشت میزان دخالات دجلات در اقتصااد ج همچناین ناوع ن ار  حاکمیات باه  

  ی قاانون ا ا ا  441  کند  مفاد اصال های اقتصادی نوع نظات اقتصادی را میشص می فعالیت 

-ه  سترد   یف اصل ط   ین کیور ا ت  در ا   ی نظات اقتصاد   یت شناخت ماه   ی من ع برا   ین مهمتر 

  ی ج بشش خصوص   دارد دجلت قرار    یار شده ج در اخت   ی تلق   ی عموم   ی اقتصاد   های فعالیت از    ی ا 

بشاش    یاه مکمل در کناار دجلات در نظار  رفتاه شاده ا ات  تجز بشش    یک عنوان  به صرفاً  

مهت شرایط حاکم بر کیاور ج    به   در این اصل نیز   ی ج خصوص   ی تعاجن   بشش   به دج   ی خصوص 

از    ی ماال   ی انی مهت هموار  اختن راه شیات داری ج همچنین به    ه م ارزه با تفکر نظات  رمای 

  بشش خصوصی   در تقویت   مؤثری ج نقش چندان    آجرده شده   مامعه   بضاعت بی ج    یف اقیار ضع 

ایاران مالکیات    ی قاانون ا ا ا(  بر این م نا باید  فت هر چند در  61:  1384ندارد)رابطی،  

باه عادت تاوازن  ساتره مالکیات    ه مات اماا باا تو ا  شده  شناخته    ت ی ر م   خصوصی نیز به 

هاای  خصوصی در موامهه با مالکیت عمومی ج عدت شفافیت در ن ار  باه اقتصااد، دیاد اه 

های اقتصادی کیور را  مشتلفی در این رابطه شکل  رفته ا ت  دجلت تصدی مهمترین بشش 

  کارد ی ج ر   ی به نظاات اقتصااد   ی قانون ا ا    کرد ی که رج توان  فت  در اختیار دارد بنابراین نمی 

  ی اقتصااد   ی هاا ت ی از فعال   ی اد ی موارد ز   44  ل معتقدند در اص   ی برخ ا ت     ی دار   ه ی نظات  رما 

اناواع     ار ی د   ی برا   ت ی محدجد   جاد ی ا   ی به معنا امر    ن ی ا   ج   درآمده   ی عموم   ت ی به مالک   ش ی یاش ی ش 

باا    یاتر ی ب   ، بنابراین نظات اقتصادی ایاران ا ت   ی عموم   ت ی از حد مالک   ش ی ج تو عه ب   ت ی مالک 

دی ار    ی برخا   ( 100-104  : 1389،   از ار ا ت)محقق   ی ست ی ال ی ات اقتصاد  و  نظ   ی ها مؤلفه 

ا ات    ی ست ی ال ی ش ه  و    ی کرد ی رج   ی به بشش خصوص   ی قانون ا ا    کرد ی رج   ن ی معتقدند ا   ز ی ن 

  (  76  : 1388ج فا ح زاده،    ی شده ا ات)باقر   ف ی تلط   ی اصل تا حد   ن ی از ا   د ی مد   ر ی که با تفس 

د نظات اقتصادی ایران نظامی ترکی ی ا ت با این  ن د ق برخی از اندییمندان این عرصه نیز معت 

 
 ریازیبا برنامه ج خصوصی تعاجنی ،لتیدج بشش  ه بر شایه  ایران  ا  می  یممهور  اقتصادی  چهل ج چهارت: نظات  صلا   1

، بازر  ، معاادنرمیاخا ع ماادر، بازر اانی، صانایصانایع بازر   کلیه  شامل  دجلتی    بششا توار ا ت  ج صحیح  منظم

، شیماایی، هواج تلفان تل اراف ج ، شساتتلویزیاون ، رادیو جآبر انی بزر  هاینیرج،  دها ج ش که ، ت مینبیمه  ،بانکداری

 .ا اات ج در اختیااار دجلاات عمااومی مالکیاات صااورتبه کااه ج ماننااد اینهااا ا اات آهاان ج راه ، راهکیااتیرانی

کتها ج مؤ سات تعاجنی تولید ج توزیع ا ت که در شهر ج رج تا بر ط ق ضوابط ا ا می تیاکیل رشبشش تعاجنی شامل  

فعالیات مکمال شود کاهمی ج خدمات ، تجارت، صنعت، دامداریاز کیاجرزی قسمت آن شامل خصوصی بشش  .شودمی

باشاد ج از  مطاابق فصال دی ار ایان  با اصول  که  ییامتا    بشش   ه  این  در  مالکیت  .ا ت  ج تعاجنی  دجلتی  اقتصادی  های

 نیاود ماورد حمایات مامعه زیان کیور  ردد ج مایه اقتصادی و عهترشد ج   نیود ج مومب  خارج  ا  ت  قوانین  محدجده

 .کندمی  معین  نونرا قا  بشش  ضوابط ج قلمرج ج شرایط هر  ه   تفصیلا ت  ا  می  ممهوری  قانون
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کند ج نه  توضیح که نه میابه با نظات  و یالیستی مالکیت خصوصی را به طور کامل نفی می 

نماید بلکه بر تعامل دجلت ج با  داری دخالت دجلت در اقتصاد را محدجد می  مانند نظات  رمایه 

  44هاای کلای اصال  ر ابا    یا ات د   ا بشش خصوصی ت کید دارد که ظهور ایان تعامال ر 

(  باجمود این هر چند در را اتای امارای  27:  1397توان میاهده نمود)دارا ج باباخانی،  می 

ر د   ری دجلت صورت  رفته جلی به نظر نمی ها اقداماتی در مهت کاهش تصدی این  یا ت 

ج از این مهت    د ش ا تغییر قابل تومهی در نوع رجیکرد حاکمیت به نظات اقتصادی حادث شده ب 

 1شود  نظات اقتصادی ایران همچنان بسته ج دجلتی محسوج می 

های حاکمیت در  ذار از اقتصاد دجلتی یا تعدیل آن ناشی از ر د عدت توفیق  یا تبه نظر می     

باشاد  دلیل نوع نظات  یا ای حااکم بار کیاور مای ابقه تاریشی دخالت دجلت در اقتصاد ج نیز به

که در اقتصاد ایران چه ق ل از انق ج ا  می ج چاه بعاد از انقا ج رخ داده ا ات  یشیتحوالت تار

های مداخله حداکثری در اقتصااد های متفاجت شیرج  یا تها همواره با ان یزهمومب شده تا دجلت

  موضوع مهمی که ن اید آن را از نظر دجر داشت جی  ی نظات  یا ی کیاور ا ات   ااختار 2باشند

بار تسالط  یم تنا یدجلات ا ا مدر  ین ار  کلار دارای رجیکردی ا  می ا ات ج ویک یا ی  

 اذار در که قانون  یا تی   ر یشذ  یا  م  یدر نظات ممهور  ، بنابرایندجلت بر بازار ا ت  یاقتصاد

 
(  ن اشور مای اه نشست فهر ات از نظار آزادی اقتصااد را باه Heritage)بنیاد هریتیا  2020بر ا اس  زار   ال     1

های بعدی قارار دارناد ج کنگ، نیوزلند، ا ترالیا،  وئیس  ج ایرلند نیز در رت ههنگ  خود اختصاص داده ا ت  کیورهای

ایان لیسات قارار دارد ج   17اند  ایااالت متحاده امریکاا در مای ااه  هدشکام ً آزاد معرفی  به عنوان کیورهای با اقتصاد  

باه   103رار  رفته ا ت  چین در مای ااه  همچون کیورهای ان لیس ج کانادا در لیست کیورهای با اقتصاد تقری ا آزاد ق

ممله کن او ج  ایرالئون  زکیور ا  9همراه با  164اقتصاد تقری اً بسته شناخته شده ج ایران نیز با رت ه  عنوان کیوری با

 ( Heritage /index, 2020اند)به عنوان کیورهایی با اقتصادی کام ً بسته معرفی شده

در باود   دجلات ج در رسس آن شااهمتعلاق باه  اقتصااددر  ینقش اصال یران،در ا   دییم  جدهمدر قرجن شانزدهم تا ه   2

در   ته جیات قارار داشاحاکمج تصارف    یتلکادر م  یاراض  ییترب   بوده که  یبر کیاجرز  یم تن  یراناقتصاد ا  یهصفو  یدجره

از مناابع  یباردار بهاره یقتیاو وربه منظ یخارم به مؤ سات یازفرج  امت، دجلت در اقتصاد بارز نقشنیز  یهقامار  دجره

 یوهشا  تیاز میارجط  یششا  دجراندر تماات  شاود کاه  با مداقه در  وابق تاریشی موضوع میاهده می  بوده ا ت   یعیط 

 زمااناز  یا هجه ب  یتمیرجط از شس یهادر  ال  بوده ا ت به نفع شاه    یتیحاکم  یحضور  یران در اقتصاد،حضور دجلت ا

 یتصاد  یات،حاکم  اعماال  کناار  در  ج   رفات  شکل کارفرما به خاود  موارد  از  یاریدجلت در بسی،  تنف  یدرآمدها  یشافزا

 یاراناقتصااد ا در حوریم دجلت دجت نیز یحکومت شهلو یدار شد  در دجره دههعیز را ن  اقتصادی ایهیتاز فعال یاریبس

دجلات  ی،اقتصاد یها سترده بشش ی ازیبا مل ی مبعد از انق ج ا (  60-63 :1386 یلی،ملیر)میافتهمچنان تداجت  

  تار شادیچیدهش بحرانی طیج ضرجرت کنترل شرا یلیبا شرجع منگ تحم  یتجضع  ینج ا  یداداره امور اقتصاد  رد  یمتصد

ج عادت امکاان  یانحصارات متعدد دجلت یلبه دل اما همچنان  ردید یاندجلت در حوزه اقتصاد ع یمنگ ناکارآمد یانبا شا

   (5 :1385  ی،نکرد)دفتر مطالعات اقتصاد یداتو عه ش  یبشش خصوص  ،ابترق
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 دیاباشد بع  یعموم  یقوا  ینینیهیدجلت ج حاش  یبه قواعد رقابت ج اعتقاد به دخالت حداقل  دیآن مق

(  از این رجی ا ا اً امکان حرکت نظات اقتصادی ایران باا هماه 263:  1396مؤرنی،)  د ریبه نظر م

ی کیدجلت تنها    ی ریکاهش تصد  ی ج ازیخصوصظرفیت به  وی اقتصاد آزاد محل تردید ا ت   

حاکمیات نحوه تفکر  موضوع مهم، شود محسوج میاقتصاد آزاد  یحرکت به  و  یبراالزت    تدابیر  از

باشد  به هر رجی بنا بر  وابق تاریشی، دکترین اقتصاادی به شذیر  اقتصاد آزاد می  ت ج میل اج نس

 .تردیدی در دجلتی ج بسته بودن اقتصاد ایران جمود ندارد 1ج همچنین  زار  بنیاد هریتیا
 

 چالش پیوند ماهیت نظام اقتصادی و تدابیر نظارتی   . 3

د عمدتاً بر شایه م حظااتی ا ات کاه ممکان  شو هایی که از  وی دجلت تعیین می طور کلی  یا ت به 
ج   ی ششصا ی هاا ی یااندی  مصلحت  ن ی ج همچن   ی ا  ی م حظات   ا ت از م انی علمی برخوردار ن اشد   

شاود ج از   رشاد ج تو اعه محساوج   ی برا   ی مانع از یک  و    تواند ی م  ذاری اقتصادی  حزبی در  یا ت 
کناد  در جاقاع ماادامی کاه مناافع    م ه ا طرف دی ر بستر را بارای ارتکااج مارایم کا ن اقتصاادی فار 

هاای  هاای اقتصاادی باشاد بادیهی ا ات کاه مؤلفاه  ذاران جابسته به فضای حاکم بر فعالیت  یا ت 
  از عماده  ی کاها نقیی نشواهند داشات  باه عقیاده اندییامندان ی اقتصادی چندان در تعیین  یا ت 

  ساتم ی منتساب باه اج در    ی ن ا ساان  ی رج یادجلات ج ن  حاداکثری  مداخله  ی، اقتصاد  م ی عوامل جقوع مرا 
اقتصاد جابسته به نظات  یا ی، موم اات نفاور    (  53:  1394، )احمدی ج دی ران ا ت کیورها  ی اقتصاد 

 اازد  در  افراد غیرمرت ط در  اختارهای اقتصادی را برای تحقق ج شیوع مارایم اقتصاادی فاراهم می 
باعث فاراهم شادن    اقتصادی نیز   ت ا ظ ن   ج ضعف  انجامد ی م  نظات اقتصادی به ضعف  ی جابست  حقیقت این 

(   فساد ج باه ت اع  89:  1390، )عابدی تهرانی صاح ان قدرت ج نفور خواهد شد   ی بستر ارتکاج مرت برا 
آن مرت اقتصادی محصول فرعی دخالت دجلت در اقتصاد ا ت که در شی تنظیم اقتصاد از  وی دجلت  

از این رجی اثر ذاری تادابیر    ( 9: 1396دهد)خضری ج دی ران، ج  یا ی شدن تشصیص منابع رخ می 
تاوان انتظاار  های اقتصادی محل تردید ا ت چرا کاه تاا زماانی مای شیی یرانه دجلتی در بستر فعالیت 

اثر ذاری از این تدابیر داشت که در تعارض با منافع دجلت ن اشند  صرف نظار از ایان موضاوع، تادابیر  
متعددی موامه ا ت که در این قسمت باه ایان  ی ا ه نظارتی در  یستم اقتصادی دجلتی خود با چالش 

 موضوع خواهیم شرداخت  
 

 های نظارتی به دولت و حاکمیت نهاد  . وابستگی 1.  3
باشاند کاه از مملاه آنهاا  در ایران تعداد زیادی  ازمان یا نهاد میغول نظارت بر فعالیت اقتصادی مای 

زی،  اازمان حسابر ای، جزارت  کار م توان به  ازمان بازر ی کل کیور، دیاوان محا ا ات، باناک می 

 
1. Heritage 
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اط عات ج  ازمان اط عات  پاه شا داران انق ج ا  می اشاره نمود که هم ی یاا دجلتای باه معنای  
  هاای نظاارتی خاص هستند ج یا دجلتی به معنی عات)حاکمیتی(  این امر مومب شده تا بییتر د ات اه 

صورت مزیی ج ماوردی بار فعالیات  به  ج  د کیور صرفاً بر  یستم اداری دجلت ج حاکمیت متمرکز باشن 
ها به موازات یکدی ر از زمان ایجااد  اقتصادی اششاص غیر دجلتی نظارت کنند  نظارت همه این د ت اه 

تا کنون مومب ارتقاء ج به ود مای اه ایران از نظر شااخص ادراک فسااد یاا  ا مت اقتصاادی نیاده  
 اازد   اؤال  در ایران را به رهان مت اادر نمای   ی ت ر ج این امر مفهومی مز عدت کارایی نظات نظا   1ا ت 

اینجا ا ت که چرا با جمود تعدد در نهادهای نظارتی، نرخ جقاوع فسااد ج مارت اقتصاادی همچناان در  
هاای  های اقتصادی با ان وهی از شرجناده حال افزایش ا ت ج  یستم قضایی به خصوص در زمان بحران 

دت ا تق ل نهاد نظارت در ایران منجار باه ناکارآمادی  ع  ت توان  ف شود؟ می فساد اقتصادی موامه می 
فلسفه ج چرایی عادت    (  ال ته مادامی که 262:  1399تدابیر نظارتی شده ا ت)صادقی ج آمری آیسک،  

ا تق ل نهاد نظارت در کیور ت یین نیود، با صرف انتقاد به آن ج اشاره به ضرجرت ا اتق ل نظاارت،  
تارین عوامال  ارایش حاکمیات باه نظاارت جابساته در حاوزه  م مه   میکلی حل نشواهد شد  یکای از 

های اقتصادی، نوع ج ماهیت نظات اقتصادی ا ت کاه در نهایات منجار باه جابسات ی نهادهاای  فعالیت 
 اری  نظار از تصادی نظارتی به دجلت ج حاکمیت در حوزه اقتصاد شده ا ت  در اقتصاد دجلتای صارف 

شاود از ایان رجی دجلات  صادی تو ط دجلت تعریف مای ت ق ا های  ها ج خطی میی دجلت، عمده  یا ت 
کننده امنیت ندارد بلکه خود  مت ج  وی حرکت نظات اقتصاادی را  صرفاً نقش تنظیم کننده یا ت مین 

ها بر رجند کلی نظات اقتصادی ت ثیر اذار ا ات ج فاصاله زماانی از  کند  یقیناً تعیین  یا ت تعیین می 
ها، حامل اط عاتی ا ت کاه د تر ای باه آنهاا ق ال از انتیاار  ت   ا ی هن ات اتشار تصمیم تا امرای   

تواند در بردارنده عواید مالی قابل تومهی باشد  این امر به معنی ایجااد اط عاات نهاانی ا ات کاه  می 
شاود   همواره برای  ودمویان ارز  باالیی داشته ج نقطه آغاز یک فرایند مجرمانه اقتصادی تلقای مای 

 ااز  بایست بدجاً  از نظارت بر نهادهای تصمیم ر د شیی یری از مرایم اقتصادی می می   بنابراین به نظر 
توانناد نظاارت  یعنی حاکمیت در  طح ک ن آغاز شود ج نهادهای نظارتی جابساته باه حاکمیات نمای 

 در ت ج دقیقی بر آمرین خود داشته باشند   

باشد از این حیاث کاه یاک اکم میح رنظات نظارتی که در حال حاضر بر  اختار اقتصادی کیو     

شاود  نظارت درجنی ج جابسته به دجلت ا ت به نوعی نظارت بر خود ج یا خاودکنترلی محساوج مای

این امر نه تنها مذموت نیست بلکه ضرجری ا ت لیکن شییا یری از انحرافاات ماالی ج اقتصاادی باا 

تنیاده  ج شیچیاده اقتصاادی مهاهای  سترده، در که نظارت بر ش که خودکنترلی میسر نیست چرا

 
کیاور در  180ایران از نظر شاخص ادراک فساد در بین  2020 مللی شفافیت در  ال  بر ا اس  زار   ازمان بین ال1

شااته شلااه تناازل دا 11بااه میاازان  2019ج  2018های قاارار  رفتااه ا اات کااه نساا ت بااه  ااال 149رت ااه 

 ( www.transparency.org/en/cpi/2020/results/irn#detailsا ت)
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مستلزت یک نظارت مستقل ج بیرجنی ا ت تا بدجن هر  ونه تعلق یا تعصب به بساتر تحات نظاارت، 

ها ج اهداف اقدات نمایاد  نظاارت دجلتای موماود باه ها ج تط یق آنها با برنامهنس ت به شایش فعالیت

جاقع مادامی که دجلت باه عناوان   ردلحاظ ماهیت ج  اختار بسته از چنین امکانی برخوردار نیست   

تواناد اثار قابال تاومهی بار کناد نمیعنوان مجری ضد فساد نیز نقش ایفا ماییک بازیکن فا د به

(  جابسات ی نهااد 93: 1400کاهش نرخ فساد ج مارایم اقتصاادی داشاته باشد)ناصاری ج دی اران، 

کند چارا کاه حادجد  لب می رظانظارت به نهاد مجری امکان برر ی ج کنترل دقیق ج مامع را از ن

تواناد شود ج بدیهی ا ت که نظارت محدجد به هیچ جمه نمایاختیارات آن تو ط مجری تعیین می

نظارت مؤثری تلقی شود  نظارت قوای دی ر از ممله قوه قضاییه ج قوه مقننه بر دجلت نیز به جا طه 

شود  ا تق ل نهاد نظارتی ی میقلتجابست ی مالی ج عدت امکانات کافی یک نظارت محدجد ج جابسته  

بایست مورد تومه باشد  این کاه چارا یاک قاعاده از  اختار اقتصادی یک قاعده عقلی ا ت که می

ر اد تواند داشته باشد لیکن به نظار مایشود دالیل مشتلفی میعقلی به جضوح نادیده ان اشته می

 ثر ج کارآمد ا ت  مؤ  ترین آن عدت جمود میل مدی در ایجاد یک نظات نظارتیمهم

 

 نظام نظارتی  امنیتی شدن.  2. 3

شنا اان ج باا توماه باه هاای مرتبایست بر ا اس رهیافتعنوان یک تدبیر شیی یرانه مینظارت به

های اقتصادی ماورد نظار قارار  یارد  هادف غاایی های شیی یری جضعی ج هماهنگ با مؤلفهآموزه

ها ج نهایتاً رشاد ج تو اعه کیاور ا ات این فعالیت  تمهای اقتصادی تضمین   نظارت بر فعالیت

  ا ات لیکن در حال حاضر هدف نهادهای نظارتی کیور ابتدا به  اکن حفظ امنیت ج ث ات  یا ی
دلیل این ادعا حضور نهادهای امنیتی در رابطه با نظارت در حوزت اقتصااد ا ات  جزارت اط عاات ج 

می دج نهاد امنیتی هستند که در حوزه م ارزه با مارایم    ازمان اط عات  پاه شا داران انق ج ا

کنند  حفظ امنیت موضوع بسیار مهم ج اقتصادی جرجد کرده ج نقش ضابط برای نظات قضایی ایفا می

های اقتصادی صرفاً از این منظار ماورد توماه قارار حیاتی ا ت لیکن ا ر هدف از نظارت بر فعالیت

عنوان ر خ ف قواعد مسلم اقتصادی باشد قابل تومیاه ا ات  باهب ه یرد هر تصمیم ج اقدامی ا ر چ

عنوان یک ابازار مادیریتی ماورد توماه قارار های حمایتی بهمثال در مواقع بحران ا تفاده از بسته

افتد جرجد دجلات باه مکاانیزت باازار ج مقابلاه باا نقا   یرد اما آنچه که در ایران عم ً اتفاق میمی

ل به قوای انتظامی ج امنیتی ا ت  دخالت دجلت در بازار هماواره باه عناوان  وتمقررات تحمیلی با  

کند ج بدجن هر  ونه اثر بر علت رخداد اقتصادی شس از مادتی اثارات تشری ای یک مسکن عمل می

 (  30:  1392 ازد)خدارحمی، خود را نمایان می
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رایم اقتصادی را صرفاً محصول م  جتوان جرجد نهادهای امنیتی به موضوع شیی یری از فساد  نمی     

هاای مارت شاناختی نیاز اعماال  لیقه حاکمیت ج نظات قضایی دانست چرا که در برخای شا جهش

عنوان یک راهکاار شییا یرانه شییانهاد شاده ا ات)طاهائی نا اد نظارت تو ط نهادهای امنیتی به

اقتصاادی مهات حفاظ ی اها(  این در حالی ا ت که نظارت بر فعالیت28:  1399زاد:  نوبری ج شاک

امنیت اقتصادی ج شکوفایی کیور در عرصه اقتصاد نیازمند اقدامات فنی ج تشصصی ا ت  بناابراین 

های اقتصادی با هدف شیی یری از مرت تو ط نهادهای نظامی، انتظامی ج امنیتای نظارت بر فعالیت

مارایم اقتصاادی در  زاهیچ منطق ج تومیهی نشواهد داشت  عملکرد نهادهای امنیتی در شیی یری 

هاای شاناختی ج مؤلفاههاای مارتها به   ب عدت تومه باه آماوزهها ج شی یریایران با همه ت  

 اقتصادی قابل ق ول ن وده ا ت  

ناکارآمدی نهادهای امنیتی در شیی یری از مرایم اقتصادی ناشی از ماهیت کاشاف باودن ایان      

مرت ج انحراف هستند ج نهادهایی از این ق یل که با طیاف   فشنهادها ا ت  نهادهای امنیتی راتاً کا

باشند، عم ً فرصات ج امکاان شاایش ای از تهدیدهای امنیتی ج با ماهیت متفاجت موامه می سترده

های اقتصادی را از شرجع تا انتها نشواهند داشت  باید این نکته را مد نظر داشت کاه ا ااس فعالیت

م ارزه با مرایم اقتصادی با ایراد مواماه ا ات  دلیال جرجد نهادهاای   هزوجرجد نهادهای امنیتی به ح

های اقتصادی، امنیتی شدن مرایم اقتصادی ا ت  مرت اقتصاادی امنیتی به بحث نظارت بر فعالیت

ج فساد مالی به صورت فنی ج ماهوی یک مرت امنیتی نیستند بلکه به دلیل اجضاع ج احوال  ااختار 

ت اعت اری مرت علیه امنیت تلقی شده اند  در شرایط خاصی ممکان ا ات روصاقتصادی کیور ج به

حاکمیت نس ت به برخی از رفتارهای مجرمانه حسا یت بییتری نیان دهاد  باه عناوان مثاال در 

زمان منگ تحمیلی، احتکار اق ت ا ا ی مورد نیاز عموت مردت اخ ل در نظات اقتصاادی تیاشیص 

ماهیت مرت ارتکابی ن ود بلکه از حیث زمان جقوع ج شرایط حااکم   جاشد  این تیشیص از بداده می

بر کیور ضرجرت شیدا کرد  از این رجی به جضوح قابل میاهده ا ت که به لحااظ ضاعف  ااختاری 

اناد  اقتصاد کیور در  الیان  ذشته همواره مرایم علیه اموال به مرایم علیاه امنیات ت ادیل شاده

کننده ماهیت یک مرت باشد  ماهیت مارت اقتصاادی باا ماهیات   نییضعف  اختار اقتصاد ن اید تع

مرایم علیه امنیت به مفهوت خاص هم به لحاظ عنصر مادی ج هم به لحاظ عنصار معناوی متفااجت 

ا ت ا ر چه ممکن ا ت نتیجه ارتکاج آن اخ ل در امنیت باشد  بنابراین  از ج کارهای شیی یری 

دامات امنیتی ج شلیسی باشد بلکه این امر مستلزت اقدامات فنای ج اق  توانداز این  ونه مرایم نیز نمی

 تشصصی اقتصادی ج مالی از ممله نظارت ا ت  
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 دهی شفاف و سانسور اطالعاتعدم گزارش. 3. 3

های اقتصادی، ارائاه  ازار  ترین نتیجه اقدامات نهادهای نظارتی در را تای نظارت بر فعالیتمهم

های اقتصادی ج انحرافات احتمالی ا ات  عادت شافافیت، زمیناه الزت الیتفع  شفاف ج دقیق از رجند

کند  بنابراین شفاف  ازی اقتصادی به مفهوت اط ع برای ارتکاج فساد یا مرت اقتصادی را فراهم می

ها ج رجابط اقتصاادی از طریاق ابزارهاای ارت ااطی بسایار ضارجری ر انی جاقعی در رابطه با فعالیت

ترین رکن کارآمادی ایان (  ارزیابی نحوه انتقال اط عات مهم79،  1394زمیان،  م   ا ت)حسینی ج

تدبیر شیی یرانه ا ت  در برر ی اط عات منتیر شده تو ط نهادهای نظارتی تومه به چناد نکتاه 

ای ا ت بایاد ماورد ارزیاابی قارار  یارد  ضرجری ا ت  هویت مرمع  زار  دهنده نشستین مؤلفه

تواند میشص کند ای ا ت که میت ا  نهاد ناظر با بستر تحت نظارت مؤلفهار   نجش هم ست ی ج

های تجاری  هامی عاات هیا ت شرکتعنوان مثال در به یک  زار  تا چه حد قابل اطمینان ا ت 

باشد لیکن تاا زماانی کاه  ازار  ماذکور مدیره ملزت به انتیار  زار  عملکرد  ال مالی خود می

تقل برر ی ج مورد ت یید قرار ن یارد ایان  ازار  قابلیات ا اتناد مس  تو ط یک حسابرس ر می

عنوان نهاد نااظر از شارکت تحات نظاارت ا ات کاه موماب حصاول   ا تق ل حسابرس به1ندارد

 ردد  موضوع مهم دی ر محتوای اط عات ا ت  یک  ازار  اطمینان از مفاد  زار  ارائه شده می

بایسات شاامل اط عااتی ج مانع باشد  یک  زار  مالی مای  عمها ماباید از حیث دایره شمول داده

هاای اقتصاادی ها ج  یا ات،  ود ج زیان ج برنامه  هاهمچون میزان درآمد ج هزینه، فهر ت دارایی

آتی شود چرا که بدجن چنین اط عاتی امکان تجزیه ج تحلیل  زار  مالی جمود نادارد  در نهایات 

ی مهام دی اری ا ات کاه در انتیاار اط عاات نیاز مؤلفاه تاع های مشاطب  زار  یا اط جی  ی

صورتی برای عموت منتیر شود که درکی های تشصصی ن اید بهبایست بدان تومه داشت   زار می

هاای هادف از محتوای آن نداشته باشند ج از این مهت نحوه  زار  ج انتیار اط عات بارای  ارجه

تواناد نااظر قابال خود به این نکات توماه نکناد نمای   رمتفاجت خواهد بود  هر ناظری که در  زا

 اطمینانی باشد 

های صورت  رفته بین آزادی مریان اط عات با کاهش فساد رابطاه معنااداری بر ا اس ش جهش    

جمود دارد بدین توضیح که هر چقدر کیورها د تر ی بییتری به مط وعات آزاد ج اط عات داشته 

 
ای  هامی عات هی ت مدیره مکلاف ا ات کاه باه هدر شرکتنون تجارت: الیحه قانونی اص ح قسمتی از قا  242ماده     1

عا جه بار  بایدضمیمه کند  حسابداران ر می  ج ترازنامه شرکت  زار  حسابداران ر می را نیز های  ود ج زیانحساج

یحات ماورد توضهای شرکت جصورت حساج  های شرکت  واهی نمایند که کلیه دفاتر ج ا ناد جاظهار نظر درباره حساج

ج زیان ج ترازنامه تنظیم شده از طرف هی ت مدیره جضع ماالی شارکت  های  ودتیار آنها قرار داشته ج حساجخالزجت در  

 .دهدرجشن نیان می صحیح ج  را به نحو
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تاوان  فات ارائاه اط عاات خ فساد کمتری برخوردار اناد  بناابراین ماینر  باشند به همان میزان از

(  ماادامی کاه 47،  1400ای ج  انسور شده یکی از عوامل افزایش نارخ فسااد ا ت)صادیق،   لیقه

 یرد بدان  انسور اط عاات صورت عامدانه صورت  ها ج اط عات  مندرج در  زار  بهنقص در داده

عات حاصل مداخله قانونی ج یا غیر قانونی یک عامل  وت در انتقال شیاات  طشود   انسور ا فته می

باشد که هادف از آن حصاول ا ت  در جاقع  انسور ممنوعیت یا  رکوج بیان به صورت ر می می

ها ج اهاداف حاکمیات اطمینان از عدت انتیار شیامی ا ت کاه محتاوای آن در تعاارض باا  یا ات

ت اقتصادی دجلتای باه لحااظ دجلتای باودن نهادهاای نظاارتی، اظن(  در Moore, 2013: 46ا ت)

صورت مساتقیم در اختیاار دجلات قارار های اقتصادی جمود دارد بهاط عاتی که در رابطه با فعالیت

هاا را خواهناد داشات  در اقتصااد  یرد، بنابراین مدیران دجلتی امکان  انسور ج یا حذف  زار می

با بستر تحت نظارت آنچنان عمیق ج سترده ا ت که به  ااد ی   رظادجلتی میزان هم ست ی نهاد ن

توان از بی طرفی نهاد ناظر در تهیه  زار  اطمینان حاصل نماود  آماار دقیاق در ایان رابطاه نمی

های اقتصاادی توان  فت  زار  فعالیتجمود ندارد اما با تومه به میزان کیف مرایم اقتصادی می

شود  از طارف دی ار اط عاات ارائاه شاده بهن ات منتیر نمی  ج  فبه خصوص در بشش دجلتی، شفا

تو ط نهادهای نظارتی دجلتی بسیار کلی ا ت به نحاوی کاه اط عاات ناشای از عملکارد فعالیات 

کنند در  زارشات دجلتی جمود ندارد  مصالحت بسیاری از نهادهایی که از بودمه دجلتی ا تفاده می

مکان  انسور در  زار  حاصل از اعمال نظارت را افازایش ا  یاندییی یا نفع ششصی مسئوالن دجلت

 دهد ج این امر به معنی عدت امکان اعتماد به نتایا تدابیر نظارتی ا ت می

 

 بروز فساد در نهاد نظارتی وابسته امکان. 4. 3
هاای نظاارتی هر چه  اختار نهاد نظارت از   مت بییتری برخوردار باشد به همان میزان  یا ت

های فوق در نهاد نظارتی، فساد ج اضمح ل نظاات نظاارت را شوند ج ال ته افول مؤلفهر جاقع میترثمؤ

به دن ال خواهد داشت  ر وخ فساد در نهادهای نظارتی بحران عمیقای ا ات کاه رهاایی از آن باه 

تواند خود ت دیل به یک نیرجی محرک بارای تحقاق فسااد یاا مارت شذیر نیست ج می اد ی امکان

شذیرد حال ا ر بنا باشد بارای نهادهاای ادی شود  نظارت با هدف شیی یری از فساد صورت میصتقا

نظارتی نیز یک ناظر تعیین شود تا از فساد آن ملو یری کند کیور در یک دجر باطل  رفتار خواهد 

مریان   یتهای دجلهای مالی در ایران از طریق ادارات ج  ازمانعمده فعالیتبا تومه به این که    شد 

کند بنابراین بدیهی ا ت که  اختار اداری ج دجلتی کیاور هماواره در معارض فسااد قارار شیدا می

های بارجز فسااد ا ات ج باه هماین داشته باشد  دجلتی بودن یک نهاد اقتصادی خود یکی از زمینه

 ،ه رفتاه ا ت)تو الی زادها با هدف کاهش فساد ماورد توماه قارار  دلیل نیز کوچک  ازی دجلت
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توان یک نهاد نظارتی دجلتی ج یا جابسته به دجلات را ماؤثر ج کارآماد حال چ ونه می  ( 188:  1389

توان از یک طرف به جمود فساد در  اختار اداری کیور ارعاان داشات ج از تلقی نمود؟ در جاقع نمی

 لصااطرف دی ر نس ت به کارآمدی نهادهای نظارتی جابسته به همین  ااختار دجلتای اطمیناان ح

هاای اقتصاادی نظاارت دارناد باه دلیال نمود  ا تق ل نهاد نظارتی   مت نهادهایی که بر فعالیت

یابی به اط عات مهم اقتصادی بسیار حیاتی ا ت از این رجی حضور در چنین نهادهایی بارای د ت

ن ابازار اوناتواند باه ع ر د، بنابراین نهاد نظارتی خود میمجرمین اقتصادی ا ا اً مذاج به نظر می

 دهد ارتکاج مرت مورد ا تفاده قرار  یرد ج دجلتی بودن این نهادها نیز این خطر را افزایش می

 

 نظارت بر نهادهای خاص غیر دولتیعدم امکان .  5. 3

های ک ن اقتصادی ج همچنین نظارت از ممله جظایف ج اختیاارات  ذاریدر اقتصاد دجلتی  یا ت

های اقتصادی دجلات ا ات  در ین رجی متولی اصلی نظارت بر فعالیتا  زرجد احاکمیتی به شمار می

ایران نهادهایی جمود دارند که میغول فعالیت اقتصادی هستند جلی تابع دجلت یا تحات نظاارت آن 

توان به آ تان قدس رضوی،  تاد امرایی فرمان اماات )ره(، بنیااد از ممله این نهادها می     1نیستند

هاای د امات خمینی )ره( ج  ازمان اقتصادی کوثر اشاره نمود  برخای ار اانادممستضعفان، کمیته ا

نظامی از ممله بنیادهای تعاجن نیرجی انتظامی، ارتش ج  اپاه شا اداران انقا ج ا ا می، قرار ااه 

 تیافعال یداراهاای میاابه نیاز  ها ج  اایر ار اان ازند ی خاتم االن یاء، قرار اه قائم ج برخی بانک

توان اشاره نمود  حضاور ها نیز میباشند  در این خصوص به بنیادهای حمایتی ج خیریهیم  یاقتصاد

نهادهای غیر دجلتی جابسته به حاکمیت در عرصه اقتصاد ج عدت امکان کنترل آنهاا تو اط دجلات ج 

هاا ج باه ت اع افازایش امکاان جقاوع مارایم مجلس شورای ا  می مومب کاهش شفافیت فعالیت

دد  این امر به معنی عدت نظارت مطلق بر فعالیت این نهادها نیست بلکه باه مفهاوت ر اقتصادی می

هاای های ا ا ای نظاارت بار فعالیاتت عی  در اعمال نظارت ا ت که این موضوع یکی از چالش

 
های مالی اششاص میمول ایان قانون محا  ات عمومی کیور، ریحساج مسئول نظارت بر فعالیت  31  به مومب ماده  1

اند که یکی از آنهاا مؤ ساات ج نهادهاای عماومی ل این قانون در متن ماده میشص شدهوماششاص میباشد   می  قانون

حاده فهر ات نهادهاا ج مؤ ساات عماومی غیار دجلتای  باشد  نهادهای بسیاری به مومب قانون مااده جاغیر دجلتی می

در ماورد مؤ ساات ج   نامارای قاانوه جاحاده  این مااد  2ت صره  میمول قانون محا  ات قرار  رفته اند لیکن به مومب  

در جاقع امکاان نظاارت بار نهادهاای   .له خواهد بودفقیه هستند با ارن معظم  نهادهای عمومی که تحت نظر مقات جالیت

نظر مقات معظم ره ری بدجن ارن اییان جمود ندارد  با تومه به شییاینه د اتورات مقاات معظام ره اری   عمومی تحت

تردید اییان با اعمال نظاارت مشاالفتی نشواهناد داشات اماا ا اتثنا ساد بیف  ارت مهت شیی یری ازم نی بر اعمال نظ

مامعاه حاس عادت اعماال نظاارت بار ایان   نمودن این نهادها ج مؤ سات ج ایجاد مانع ج شر  برای اعماال نظاارت در

 کند  ها را القا مید ت اه
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بایست به صورت فرا یر در کل  اختار اقتصادی کیور مریاان رجد  نظارت میاقتصادی به شمار می

ثناء  ازی برخی نهادهای حااکمیتی از قواعاد نظاارت فرا یار هماواره ماورد نقاد ت اداشته باشد   

(  لیکن چرایی این امر چنادان ماورد 19:  1394اندییمندان بوده ا ت)ابراهیمی ج صفائی آتی اه،  

ترین دالیل این موضوع ناوع ج نحاوت ن ار  توان  فت یکی از مهمتومه ن وده که در این رابطه می

ت نظات اقتصادی ا ت  هیچ تومیهی برای مدا کردن برخی از فعاالن اقتصاادی از یهاحاکمیت به م

دایره شمول نظارت جمود ندارد ج ال ته هایچ مصالحتی بااالتر از شافافیت ج صاداقت در حکمرانای 

باشاد  طور کلی دج رجیکرد برای اعمال نظارت بر نهادهای ماالی ماورد توماه مایمطلوج نیست  به

«  در 2« ج دجت »رجیکارد نظاارت م تنای بار ریساک1همهرج  »یک قاعده برای  نشست رجیکرد یا  

 یرند ج در شیوه دجت شیوت نشست همه اششاص به یک میزان ج بدجن ت عی  تحت نظارت قرار می

 :1399ها ج تهدیدها، نحوه ج میزان نظارت متفاجت خواهد بود)قا می ج ثالث مؤید،  به نس ت آ یب

ق ا تثناء کردن فعاالن اقتصادی از نظاارت مای ااهی کدات از رجیکردهای فو  (  نه تنها در هیچ220

ندارد بلکه به   ب ماهیت غیر اقتصادی ج غیر مالی برخی نهادها، در خصاوص آنهاا بایاد از شایوه 

حاال یافته یاا در  نظارت م تنی بر ریسک بهره مست  در عصر حاضر در همه کیورها اعم از تو عه

ملیات شفاف در را تای به ود حکمرانی افزایش یافته ا ت  چرا که شافافیت در تو عه، ع قه به ع 

 ,Kosack & Fungاعمال تصدی ج حاکمیت، منجر باه به اود حکمرانای ج تو اعه خواهاد شاد)

بایست با شرهیز از تو ل به تفا ایر مو اع امنیتای، ضارجرت اعماال (  بر این ا اس می83 :2014

قتصادی را درک نمود  ا تثناء  ازی نهادهای خااص از دامناه تادابیر بر تمات  اختار نظات انظارت  

نظارتی به مفهوت عدت شفافیت ا ت ج عدت شفافیت ضمن خنثی  ازی اثر عمومی تادابیر نظاارتی، 

 آجرد موم ات تضییع حقوق عامه را نیز فراهم می

 

 اکثری تا عمل حداقلی ر نظارتی: از تئوری حد . راهکارهای پیوند ماهیت نظام اقتصادی و تدابی 4

در بشش ق ل به موضوع شیوند نظارت با ماهیت نظات اقتصادی شرداخته شد ج نمایی از نحوه عملکرد 

نهادهای ناظر ج تدابیر نظارتی در نظات اقتصادی ارائه  ردید  نقایص متعددی در این حوزه به چیام 

سا ت باه انجاات اصا حات نماود  تمایال حاکمیات ن  بایست مهت رفع آنها ت  خورد که میمی

 اختاری در نظات نظارتی کیور مهمترین رکن در توفیاق تادابیر نظاارتی در مهات شییا یری از 

مرایم اقتصادی ا ت با این حال مامعه دانی اهی کیور ن اید تا زمان ایجاد تمایل در دجلت از ارائه 

 هایی شیینهاد شاود تاا ضامنبایست راهکارا اس می شیینهاد مهت اص ح امور باز بمانند  بر این

 
1. One size fit all. 

2. Risk-based supervision 
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شرایط اقتصادی ج  یا ی کیور ج همچنین با در نظر  رفتن ماهیت نظات اقتصادی بتاوان   تومه به

تا حد امکان نس ت به رفع نقایص موماود اقادات نماود ج ن رانای حاکمیات ج مامعاه را نسا ت باه 

هاای نظاات باه جی  ای  ین ش جهش بر لزجت تومهاحتمال تزلزل امنیت اقتصادی مرتفع کرد  ا اس ا

شود نیز از این اقتصادی در اتشار تدابیر نظارتی ا توار ا ت ج راهکارهایی که در این بشش ارائه می

های متعدد دی ری نیاز قابال منظر مورد  نجش قرار  رفته ا ت ج چه بسا موضوع نظارت از من ه

 اقه قرار  یرد تواند مورد مدهیی  میبرر ی ا ت که به عنوان موضوعات مستقل ش ج

 

   های اقتصادیمنع قانونی مداخله دولت در فعالیت. 1. 4

 ری ر د حاکمیت عزت مدی برای کاهش تصدی ازی کیور به نظر میبا تومه به  ابقه خصوصی

 ً های اقتصادی به حوزه اعمال حاکمیت عمدجلت ندارد  از طرف دی ر با جارد شدن برخی از فعالیت

ها  لب شده ا ت  دجلت به لحاظ کسب قابل توماه منفعات از در آن فعالیت ازی  امکان خصوصی

شاود  های م تنی بر اقتصاد آزاد نمای ری در عرصه اقتصاد به  اد ی تسلیم  یا تطریق تصدی

جاقعیت این ا ت که هدف از آزادی اقتصاد، محدجد کاردن دجلات نیسات بلکاه ایجااد شارایط آزاد 

شاوند  هاا نیاز بارای حمایات از ایان آزادی تیاکیل مایا ا اً دجلتادی برای مامعه ا ت ج  اقتص

باشند ج دجلات مندی از باالترین حق آزادی در مراجدات مالی ج اقتصادی میشهرجندان مستحق بهره

 های فراجانی را بهها همواره محدجدیتنیز مکلف به حمایت از این حق ا ت اما در طول تاریت دجلت

ها اغلاب باه ناات براباری ج اهاداف اند ج بییتر این محدجدیتتحمیل نموده  لحاظ اقتصادی بر مردت

ای خاااص بااوده اصاایل امتماااعی باار مامعااه تحمیاال ج برآینااد آن کسااب منفعاات تو ااط ط قااه

بایست بر انجات ر االت خاود م نای بار حمایات از ها می دجلت(Miller & Kim, 2013:18ا ت)

ز این طریق به رشد ج تو اعه امتمااعی ج اقتصاادی باه جندان متمرکز شوند ج احقوق بنیادین شهر

های اقتصادی صرف نظر از این که منجار منع مداخله دجلت در فعالیتصورت همزمان کمک کنند   

های اقتصادی ج در نتیجه کاهش نارخ فسااد ج مارایم اقتصاادی به افزایش امکان نظارت بر فعالیت

از طارف   اردد ر دجلت در اداره امور کیاور نیاز مایاقتصاد ج کارایی بییت شود، باعث شکوفاییمی

های اقتصادی ن اشد خود ت ادیل باه یاک  ری فعالیتدی ر زمانی که منافع دجلت در یر در تصدی

تواند از تحقاق انحرافاات باه صاورت ناظر قدرتمند خواهد شد که با ا تفاده از ابزار ج امکاناتش می

 یری نماید   قابل تومهی شیی 

مداخله دجلت در اقتصاد ج تسریع کوچک  ازی دجلت بدجن جماود یاک الازات قاانونی کاه منع       

عنوان یک  ند باال د تی همواره مورد تومه قوای کیور باشد غیر ممکن ا ت  بار ایان ا ااس، به

ا م احث اقتصادی تواند این امر را میسور نماید تو ل به اص ح قانون ا ا ی در رابطه بآنچه که می
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ترین  ند حقوقی ج قانونی کیور نقاش قابال تاومهی در اقتصااد عنوان عالیقانون ا ا ی بها ت   

برای بشش خصوصی قائل نیست ج به همین دلیل ا ا اً بحث از منع مداخله دجلت در اقتصاد بدجن 

بشاش اقتصااد عنوان فعال اصالی در  اص ح چنین رجیکردی تومیهی ندارد  بشش خصوصی باید به

 اازی ج به اود مریاناات اقتصاادی دد ج امکانات ج منابع دجلت صرفاً در را اتای رجانشنا ایی  ر

های اقتصادی مورد ا تفاده قرار  یرد  در جاقع دجلت باید باا کیور بدجن هر  ونه مداخله در فعالیت

تصاادی باه هایچ عناوان هاای اقامرای قانون صرفاً به اداره کیور بپردازد  کسب درآماد از فعالیات

 اری در اقتصااد در کیاورهای شییارفته تصادیتواند مای اهی در جظایف دجلت داشته باشد   ینم

 اااه مااالی دجلاات محسااوج هااا ناادارد ج مالیااات مهمتاارین تکیااهمای اااهی در  یا اات  ااذاری

الات که قانون ا ا ی به عنوان مهمترین  اند قاانونی دختا زمانی(  Tarschys, 1988: 1شود)می

برای کااهش مداخلاه جماود  ی اقتصادی را منع نکند هیچ تمایلی از  وی دجلتهادجلت در فعالیت

ی اقتصااد، هماواره نظاات نظاارت بار  ری دجلات در عرصاهنشواهد داشت  بنابراین با تداجت تصدی

نظار  های اقتصادی با چالش مدی مقاجمت در برابر نظارت موامه خواهد بود  از این مهت بهفعالیت

های نظارت در اقتصاد دجلتی، اص ح قانون ا ا ای ج ت در را تای حذف چالشر د نشستین  امی

  ری دجلت ا ت  منع تصدی

 

 ایایجاد یک سازمان نظارتی مستقل و فرا قوه.  2. 4

ر اد باا فاصاله زماانی بنا بر آنچه که  فته شد اقتصاد ایران یک اقتصاد دجلتی ا ت ج به نظر نمای

طرف دی ر اشاره شد که یکی از دالیل مهم عدت کارایی نظارت بار جضعیت د ر ون شود  از  نزدیک  

های اقتصادی جابست ی نهادهای نظارتی به دجلت ج حاکمیت ا ات از ایان رجی ایجااد یاک فعالیت

های اقتصادی که در کیاور مریاان دارد  ازمان مستقل نظارتی در کیور مهت شایش کلیه فعالیت

از فسااد یاک آژاناس اختصاصای ج مساتقل مهت شییا یری  ر د  در  ن اشور  ر میضرجری به نظ

  جظیفاه ایان آژاناس نظاارت ج 1دهادت  یس  ردیده که موضوعات مرت ط با فساد را  ازار  مای

در این کیور   تحقیق در خصوص هر  ونه انحراف یا فساد مالی در بشش دجلتی ج یا خصوصی ا ت 

رتمناد بارای اعماال نظاارت ضارجری د یاک آژاناس مساتقل ج قدجماواین اعتقاد جمود دارد کاه  

های شنجاه ج شصت می دی  از فساد ج شایوع کنگ نیز در دهه(  هنگQuah, 2001: 34-35ا ت)

ای مز ایجاد یک تغییر ا ا ی در مهت ترمیم  یستم اقتصادی برد ج چارهمرایم اقتصادی رنا می

 یس یک آژانس م ارزه با فسااد منجر به ت    1974ر  ال  ج اداری خود نداشت  این نیاز در نهایت د

 
1. The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) 
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کناگ در شییا یری از فسااد ج مارایم اقتصاادی ج   محققان یکی از عوامل موفقیات هناگ1 ردید

همچنااین شااکوفایی اقتصااادی را تیااکیل یااک آژانااس اختصاصاای ج مسااتقل م ااارزه بااا فساااد 

ه خود را از نظر ین مدل توانستند مای ابا ا تفاده از ا این دج کیور(  Yeung, 2000: 3-5دانند)می

شاخص ادراک فساد به ود ب شیند از این رجی هیچ دلیلی جمود ندارد که بتاوان باه ا اتناد آن از 

ت  یس چنین نهاد تشصصی به مفهوت حذف نظاارت تیکیل چنین  ازمانی در ایران چیم شوشید 

ازمان مورد ها نیست بلکه  ی شرکتهای داخلهای معمول دجلت از طریق بانک مرکزی ج یا نظارت

هاای اقتصاادی ج نظر یک نهاد تشصصی اقتصادی ج حقاوقی ا ات کاه جظیفاه آن شاایش فعالیات

های میکوک ج نا المی ا ت که ممکن ا ت منجار باه تزلازل امنیات اقتصاادی تیشیص فعالیت

در را اتای  کیور شود  تو ل به نهادهای نظارتی تشصصی در ایران نیاز ماورد توماه باوده ا ات 

شولیویی »مرکز اط عات مالی« ت  یس  ردیده که جظیفه تجزیه ج تحلیل اط عاات ماالی مقابله با  

(  تمرکز 484،  1399شود)قجاجند،  را بر عهده دارد ج بهعنوان یک نهاد نظارتی تشصصی شناخته می

کناد  مسته مایاین نهاد بر رصد فعالیت مالی میکوک ا ت که خاصیت کاشف بودن این نهاد را بر

ها در کیور میشص نیست که ی ر نحوه تعامل ج ت ادل اط عات این مرکز با  ایر د ت اهاز طرف د

(  148:  1399این امر منجر کاهش کارایی این نهاد نظارتی  ردیاده ا ت)شااملو ج خلیلای شااچی،  

آنها باه دجلات ج   کاشف بودن ج محدجد بودن تعام ت نهادهای نظارتی هر دج مرت ط با جابسته بودن

ت ا ت  بنا بر آنچه  فته شد رجشن ا ت که نهاد نظارتی تشصصی نیز در صاورت جابسات ی حاکمی

بایسات از مهات مادیریت، همچنان ناکارآمد خواهد بود ج از این منظر ا تق ل  ازمان نظارتی می

 دار باشد های قانونی الزت نیز برخورمنابع انسانی ج منابع مالی ت مین شود ج از حمایت

هاد نظارتی مستقل ن اید بهصورت انتصاج از بین افراد جابسته به حاکمیات باشاد بلکاه مدیریت ن   

صورت شاورایی متیاکل از افاراد متشصاص در اماور اقتصاادی، حقاوقی ج مادیریت، بایست بهمی

قضاائیه نمایند ان فعاالن اقتصادی، نماینده دجلت، نماینده مجلس شورای ا ا می ج نمایناده قاوه  

بایست با اکثریت آراء شکل ب یرد کاه ایان  ونه تصمیم  ازی در نهاد نظارتی می  صورت شذیرد  هر

اکثریت نیز باید در اختیار متشصصینی باشد که تو ط مامعه دانی اهی کیور به این شورا معرفای 

محساوج   ر د مامعه علمی کیور تنهاا افاراد صاالح بارای اداره ایان  اازمانشوند  به نظر میمی

م حظاتی از ممله  وابق ج عدت جابست ی به نهادهای دجلتای ج غیار دجلتای غیار از   شوند  ال تهمی

دانی اه نیز باید مد نظر قرار  یرد  این نحوه مدیریت خالی از اشکال نیست چرا که در حاال حاضار 

هر حال جابست ی شوند ج به  های کیور نیز تو ط جزارت علوت ج تحقیقات تعیین میرؤ ای دانی اه

 
1. The Independent Commission Against Corruption(ICAC) 
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جمود دارد  لیکن باید به مامعه دانی اهی کیور اعتماد کرد ج باید تادبیری را بر زیاد کاه   تا حدی

 ضمن برخورداری از قدرت کافی تا حد امکان از حداقل نقص برخوردار باشد  

ا تق ل نهاد ناظر در خصوص مذج نیرجی انسانی نیز مؤلفه بسیار مهمی ا ات  هار چناد کاه     

هادهایی بر بستر فضای مجازی ج با کمترین دخالت عوامل انسانی صاورت بایست فعالیت چنین نیم

شذیرد با این حال نیرجی انسانی کارآمد الزمه بقای یک نهاد مؤثر ا ت  از آنجاا کاه یکای از عماده 

یاک میک ت اقتصاد دجلتی جابست ی زنجیره جار نیرجی انسانی در  اختار اقتصادی ا ت لذا تصاور 

جن نیرجی انسانی مستقل ممکن نیست  با تومه به اصل ا تق ل نهااد نظاارت، نهاد ناظر مستقل بد

های علمی ج تیشیصی ا ت  لذا ا تشدات هر تنها راه مذج نیرجی انسانی متشصص بر زاری آزمون

ه مالی ج معنوی نیرجی انساانی با  ششصی خارج از این ضابطه ج عدت تومه به ضرجرت فقد جابست ی

 ازد  ا تق ل مالی نهاد ناظر نیز ضارجرت غیار قابال انکاار ن را مشدج  میدجلت این اصل بنیادی

دی ری ا ت  جابست ی مالی به دجلت ج یا نهادهای دی ر مومب کاهش اثر ذاری نظارت بر نهادهای 

ا اتوار  شود  ا ا اً شیینهاد ایجاد یک  ازمان نظارتی مستقل بر ایان م ناات مین کننده بودمه می

ظارت ن اید هیچ جابست ی مالی به فعاالن اقتصادی داشته باشد ج در حال حاضار کاه ا ت که نهاد ن

دجلت بییترین مداخله را در امر فعالیت اقتصادی دارد بدیهی ا ت تصویب بودمه این نهاد نظاارتی 

بایسات باه مان مین اید منو  به نحوه تعامل با دجلت در این خصوص باشد  بنابراین بودمه این  از

ابزار قانونی ج تصویب مقررات، از محل مالیات شرداختی فعاالن اقتصادی کیاور تعیاین ج باه   ج یله

صورت مستقیم  االنه شرداخت شود  بدین ترتیب ا تق ل این  ازمان از نظار تا مین مناابع ماالی 

اری کیور دجلات مورد نیاز حفظ خواهد شد  ممکن ا ت این ا تدالل مطرح شود که در شرایط م

برای اداره امور به منابع حاصل از مالیات محتاج بوده ج کاهش آن هر چند درصدی نااچیز به شدت  

ممکن ا ت در اداره امور کیور اخ ل ایجاد نماید  در شا ت باید  فت که یکی از نتایا ایجاد چنین 

خواهاد باود لاذا باه    ازمان مستقلی کاهش فساد، مرت اقتصادی ج به خصوص کاهش فرار مالیاتی

 ب فرا یری نظارت چنین نهادی درآمد مالیاتی دجلت نیز افزایش خواهد یافات  از طارف دی ار تنا

های معنوی ج مادی بسیاری که مامعه ج حاکمیت از جقوع مارایم بودمه این  ازمان در برابر هزینه

ن ایان کاه باا حاذف   ضام1شوند چندان قابل تومه نشواهد باوداقتصادی ج فساد مالی متحمل می

هاای اقتصاادی ج کااهش ای موازی ج عدت لزجت مداخله این نهادها در امر نظاارت بار فعالیاتنهاده

 شود  های غیر مؤثر نیز این منابع م ران میهزینه

 
له مهمای ئمجازات مفسدین اقتصادی مساع ت نمود    5/8/99یی مورخ  رئیس قوه قضائیه در نیست شورای عالی قضا   1

تر ا ت ج اجلویات قارار  ارفتن رفته بیت المال مهم  ااموال به یغم  داندنا ت ج افراد مفسد باید به زندان برجند، اما باز ر

 ( 668531:کد خ ر)خ ر زاری میزان،  این مس له قابل تقدیر ا ت
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 منع مداخله نهادهای حاکمیتی در امور اقتصادی  . 3. 4

یی ی اقتصاادی ا ات ج شنا ااهااشیی یری از مرایم اقتصادی مستلزت  نظارت بر مریاان فعالیات

هاا، تار اشااره شاد کاه خیریاهباشد  شایشها میفعاالن اقتصادی مقدمه نظارت بر این  ونه فعالیت

صاورت نهادهای نظامی ج حاکمیتی از ممله نهادهایی هستند که ماهیت اقتصادی ندارناد لایکن به

به  ا ب   غیر اقتصادی ج به ت ع  دلیل  ماهیتاند  این نهادها به سترده به فعالیت اقتصادی میغول

های اقتصادی منع شاوند  در جاقاع بایست از مداخله در فعالیتعدت  امکان اعمال نظارت بر آنها می

های اقتصاادی دشاوار ج در برخای ماوارد غیار شود نظارت بر فعالیتیکی از میک تی که باعث می

ن شاده، ا ا نامه ج اهاداف تعیایممکن شود کنترل فعالیت اقتصادی مؤ ساتی ا ت که بر ا اس  

 یرند  یک نهااد ن ایاد میاغول باه فعالیات عنوان یک  ازمان اقتصادی مورد شنا ایی قرار نمیبه

شاود   اقتصادی باشد در حالی که به مومب قانون ج عرف اقتصادی فعاال اقتصاادی محساوج نمای

از شوشاش چناین   عدت تمایل به شفافیت مهمترین عااملی ا ات کاه اشاشاص را مهات ا اتفاده

شاود  عادت کند ج این امر منجر به ایجاد بستری منا ب بر تحقاق فسااد مایترغیب می  مؤ ساتی

ها ج امکان ا تفاده از منابع دجلتی ج غیر دجلتی بادجن نیااز شا ش ویی، کاهش رؤیت شذیری فعالیت

رجد نهادهاای به ارائه  زار  عملکرد نیز از ممله دالیلی ا ت که موماب افازایش تمایال مهات ج

هاای حااکمیتی)دجلتی ج شود  عادت دخالات د ات اههای اقتصادی میه به حوزه فعالیتمورد اشار

ای از کنترل ج نظات مندی اقتصادی های اقتصادی نمونهعمومی غیر دجلتی( ج غیرانتفاعی در فعالیت

ماانعی مهات تحقاق   دارد،ها را در مسیر اهداف خود باقی ن ه میا ت که ع جه بر این که د ت اه

بایست از هار (  بنابراین می266  :1397شود)شیت اال  می ج  لطانی رنانی،  نیز محسوج میفساد  

 ونه فعالیت اقتصادی مؤ ساتی که بارای اهاداف اقتصاادی تیاکیل نیاده ج یاا باه عناوان فعاال 

هاای فعالیاتبایسات شوند ملو یری نمود  در ممنوعیت مذکور نه تنها مایاقتصادی شنا ایی نمی

نهادها لحاظ  ردد بلکه باید هر ونه دخالت غیر مستقیم آنها به هر نحوی اعم از ایجاد   مستقیم این

های شو ته را نیز شامل شود  هایچ فارد یاا  اازمانی های تحت کنترل یا ا تفاده از شرکتشرکت

یاک فعاال اقتصاادی عنوان های خویش را بهن اید فعالیت اقتصادی داشته باشد م ر تمات مسئولیت

 ها ا ت  د  رعایت حقوق رقابت، شفافیت ج شا ش ویی از ممله این مسئولیتبپذیر

 

 هماهنگی با الگوی اقتصاد جهانی. 4. 4

هاایی همچاون فسااد ج المللی برای م ارزه با شدیدههمان طور که در مقدمه اشاره شد  ال وهای بین

ساتلزت همساویی اقتصااد اند لایکن ایان موضاوع ممرایم اقتصادی منا ب تر از ال وهای  رزمینی

هاای اقتصاادی باه  اوی کیورها با یک  یستم هماهنگ ج مهانی ا ت  با تومه به حرکات نظاات
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ای به هم شیوند خورده به نحوی که امارجزه مهانی شدن، رجابط اقتصادی کیورها به صورت  سترده

ماود  در مهاان مهان برر ای ج تحلیال ن  توان جضعیت اقتصاد کیور را فار  از جضعیت اقتصادنمی

های اقتصادی متقابل، بدجن تعامل فعال اقتصاد ملی باا اقتصااد مهاانی، امرجز ج با تومه به جابست ی

رشد ج تو عه اقتصادی در  طح ملی با چاالش ا ا ای مواماه ا ت)حساینی دج ات ج دی اران، 

همین ا ااس   ند رشد ج تو عه ا ت بر ذار بر رج(  فساد نیز یکی از عوامل منفی ت ثیر131  :1398

مقابله با آن باید در  طح مهانی مورد تومه باشد  مادامی که اقتصاد ایران همسو با اقتصااد مهاان 

 المللی م ارزه با فساد جمود نشواهد داشت  مندی از ال وهای بینحرکت نکند امکان بهره

باا فسااد بینجاماد  هاای م اارزه  به ود رج تواند به  های بین المللی در این زمینه میهمکاری     

المللی در مهت م ارزه با مرایم اقتصادی ج فساد م ین این حقیقات ا ات های بینماهیت همکاری

ی بارای آن شیادا باا هام راه حلاهمه کیورها    دیج با  ا تفساد    شدیده  ریدر   که کل مامعه مهانی

ک مسااعی اقتصاادی نیازمناد تیاری (  م اارزه باا فساادMonitor  & Outlook, 1998: 6کنند)

المللای باعاث اعماال تادابیر نظاارتی بار هاای  ساترده باینکیورها در بعد مهانی ا ت  همکاری

های اقتصادی در  رتا ر مهان خواهد شد ج بدین ترتیاب مجارمین ج مفسادین اقتصاادی فعالیت

تعلال در شاذیر   مجال کمتری برای تحقق اهداف نامیرجعیان خواهناد داشات  ایاران باه دلیال

های مرت ط با شفافیت مالی از ایجاد زمینه همکاری هاای میاترک در م اارزه باا فسااد یونکنوانس

ها ج تصویب لوایح بین المللی شفافیت ج نظارت از یک طرف منجر بازمانده ا ت  شذیر  کنوانسیون

ی المللهای بینهمکاری  یری ازشود ج از طرف دی ر با بهره ازی مراجدات مالی خارمی میرجان به

هاای اقتصاادی، م اارزه باا فسااد ج مارایم اقتصاادی تساهیل در را تای نظارت فرا یر بر فعالیات

  ردد   می

مادامی که ایران از چرخه اقتصاد مهانی خارج ا ت همه راهکارهای ارائه شاده در  اطح ملای 

ی را اتای افازایش کارآماد  اثری موقت خواهند داشت ج باید  فت یکی از مهمتارین راهکارهاا در

 تدابیر نظارتی همسویی با اقتصاد مهانی ج ت عیت از ال وهای بین المللی ا ت  

 

 گیری نتیجه

شامار ترین ابزارهاای شییا یری از مارایم اقتصاادی بههای اقتصادی یکی از مهمنظارت بر فعالیت

ج از ایان  آجردفات را فراهم مایان ات انحررجد  نظارت بر رفتار فعاالن اقتصادی امکان تیشیص بهمی

های  الم اقتصادی با افزایش هزیناه ارتکااج مارت، طریق ضمن حصول اطمینان از مریان فعالیت

یابد  اما تضمین اثر ذاری تادابیر نظاارتی در را اتای شییا یری از نرخ مرایم اقتصادی کاهش می

اقتصاادی   هاای نظااتمه به جی  یوترین آنها تمرت به عوامل متعددی بست ی دارد که یکی از مهم
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های اقتصاادی ج ت کیاد بار مکاانیزت ا ت  در اقتصاد آزاد به دلیل دخالت حداقلی دجلت در فعالیت

طرف عمال کناد  اماا شاذیر  بازار عم ً دجلت این امکان را خواهد داشت که به مثابه یک ناظر بی

 ساترده در بساته باه دلیال دخالات  دطرف در اقتصاابی عنوان یک ناظراثر ذاری نظارت دجلت به

 ری ج چه به لحاظ اعمال حاکمیت بسیار دشوار ا ت چرا کاه باه طاور اقتصاد چه به لحاظ تصدی

شود  تدابیر نظارتی که از  وی چناین دجلتای های اقتصادی محسوج میمستقیم رینفع در فعالیت

نهاا تاوان از آافتاه ج نماییشوند حول محور م حظات  یا ی ج اقتصادی دجلات  اامان اعمال می

انتظار شیی یری از مارت داشات  در ایاران نیاز مداخلاه حاداکثری دجلات در اقتصااد ج همچناین 

شنا ایی مقوله نظارت به عنوان یک امر حاکمیتی صارف، موماب شاده تاا نظاات نظاارتی موماود 

ا مصالحت، یاعنوان یک نظات جابسته ج امنیتی شده با هدایت مریاان نظاارت بار ا ااس  الیقه  به

 بی نداشته باشد   عملکرد مطلو

بایسات بار ا ااس ال وهاای های اقتصادی مایای مهانی ا ت ج نظارت بر فعالیتاقتصاد شدیده     

المللی صورت شذیرد  باه لحااظ خارجج ایاران از رجاباط اقتصاادی مهاانی، ت عیات از ال وهاای بین

تقویات نظاات نظاارتی، بنیاادین در رابطاه باا    المللی در این زمینه میسر نیست بنابراین راهکاربین

اص ح  اختار اقتصاد ج همسو شدن با فرایند مهانی شدن اقتصاد ا ت  نشستین  ات برای حرکات 

 اری در حاوزت اقتصااد ا ات  ایان مناع قاانونی به  وی این آرمان، منع قانونی دجلات از تصادی

ن اص ح  ااختاری مه قرار  یرد  با چنیوبایست در باالترین  طح یعنی در قانون ا ا ی مورد تمی

هاای اقتصاادی توان امید داشت که دجلت مج ور به کااهش حضاور در فعالیتدر قانون ا ا ی می

 ردد ج به ر الت خود که نظارت ج حمایت ا ت بپردازد  تا آن زمان باید مدیریت نظات نظاارتی بار 

د به نحوی کاه نهااد تمات ابعاد محول نمو رهای اقتصادی را به یک  ازمان نظارتی مستقل دفعالیت

ای در رابطه با نهادهاای ناظر تحت حمایت قانون ج با اختیار کامل ج بدجر از هر  ونه ممنوعیت جی ه

هاای اقتصاادی بشاش دجلتای ج خاص، نس ت به اعمال تدابیر نظارتی شیی یرانه در بساتر فعالیات

 خصوصی انجات جظیفه نماید   
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