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  اشاره

 هايدرآمددارد و  گذاري و رشد اقتصادي سرمایهمنفی بر  یتبعات فساد اقتصادي

. دهد کاهش می را و خدمات عمومی ي اقتصاديها مالیاتی و کیفیت زیرساخت

هاي مختلف پیشگیري و مبارزه با فساد در گام اول مستلزم شفافیت در حوزه

سازمان . شودها و مقامات دولتی میاست، شفافیت باعث تسهیل نظارت بر فعالیت

الملل وکنوانسیون مبارزه با فساد، شفافیت را به عنوان یکی از شفافیت بین

ا فساد مورد تاکید قرار داده اند و از کشورها ابزارهاي مهم پیشگیري و مبارزه ب

در قوانین داخلی ایران نیز مباحثی . خواهند که شفافیت عمومی را تضمین کنندمی

مقاله حاضر ابتدا به تبیین اثرات و . در زمینه تضمین شفافیت مطرح شده است

پیامدهاي فساد اقتصادي پرداخته، سپس با طرح موضوع شفافیت به منزله 

کار کلیدي در مبارزه با فساد به بررسی جایگاه شفافیت در اسناد بین المللی سازو

  .و قوانین داخلی می پردازد

  

  

  

  هاي سالمت اداري و مبارزه با فسادمرکز مطالعات و پژوهش

  

  



  



  اقتصاديتاثیر شفافیت اقتصادي در پیشگیري و مبارزه با فساد 

  

  1یحیی کمالی

  

  مقدمه

مسائل مهمی است که سیاستگذاران کشورهاي  جمله فساد اقتصادي ازمبارزه با 

زیرا  .خود مشغول داشته است کشورهاي در حال توسعه را بهویژه   به، مختلف

دارد و در نهایت گذاري و رشد اقتصادي  سرمایهتبعات منفی بر  ،فساد اقتصادي

از  باعثفساد . دگرد میباعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در این کشورها 

ضروري شود که براي عملکرد مطلوب بازارها  بین رفتن نیروهاي رقابتی می

اما . هاي جدید بستگی دارد وجود محیط کامالً رقابتی به ورود پیوسته بنگاه .هستند

هاي جدید مجبورند براي ثبت و شروع عملیات خود رشوه  هنگامی که بنگاه

گیرند که وارد بازار نشوند در نتیجه رقابت کاهش  پرداخت کنند اغلب تصمیم می

  . یابد می

و خدمات  ي اقتصاديها مالیاتی و کیفیت زیر ساخت هايدرآمد ،فساد اقتصادي

ي مبارزه با فساد اقتصادي و ها ترین سیاست اساسی .دهد کاهش می را عمومی

، افزایش دستمزدهاي ضد فساد نهادهاي تاسیس از جملهاصالحات اقتصادي 

، استقالل دقیق ، حسابرسی مالیدولت در اقتصاد نقشبخش عمومی، کاهش 

هاي ارتباط جمعی، استقالل دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز  رسانه

 .د باعث رشد وشکوفایی اقتصادي شودجامعه، می توانزدایی و اصالح فرهنگ 

این مقاله سعی می شود با بررسی اثرات و پیامدهاي فساد اقتصادي و در 

راهکارهایی که جهت مبارزه با آن پیشنهاد شده است، نقش و تاثیر شفافیت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

  هاي سالمت اداري و مبارزه با فسادو کارشناس مرکز مطالعات و پژوهش دکتري سیاستگذاري عمومی دانشگاه تهران. 
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لذا . اقتصادي را در پیشگیري و مبارزه با فساد اقتصادي مورد واکاوي قرار دهیم

مقاله درصدد پاسخگویی به آن هستیم این است که شفافیت سئوالی که در این 

اقتصادي چه تاثیري در پیشگیري و مبارزه با فساد اقتصادي دارد؟ جهت پاسخ به 

شود با نگاهی به اسناد بین المللی و قوانین داخلی به  بررسی این سئوال سعی می

  .وداثرات شفافیت در پیشگیري و مبارزه با فساد اقتصادي پرداخته ش

  فساد اقتصادي و پیامدهاي آن-1

کند، جنبه اقتصادي نمود پیدا می هفساد اقتصادي عالوه بر آنکه به عنوان یک مسئل

انحراف از استانداردهاي  وبیانگر شرایط ناهنجار نظام اقتصادي  و مجرمانه دارد

  .شود اجتماعی، حقوقی و اخالقی نیز محسوب می

در نظام اقتصادي کشور در سطح کالن مفاسد اقتصادي باعث ایجاد اخالل 

مفاسد . شودمی این امور از مجراي صحیح خود شدنخارج موجب گردیده و 

از بین رفتن عدالت اجتماعی، افرایش فاصله طبقاتی، سلب اعتماد  اقتصادي زمینه

عمومی و افزایش محرومیت و فقر توده کثیري از مردم در اثر تکاثر ثروت عده 

به جهت برخوردار بودن از امکانات نامشروع اقتصادي و بعضاً شود که قلیلی می

قدرت سیاسی و امکان برقراري ارتباط خاص با مسوولین مراکز تصمیم گیرنده 

اقتصادي و بهره مندي و دسترسی سریع به این قبیل اطالعات و به دست آوردن 

عاتی و فرصت هاي غیرقانونی و غیر اخالقی در سوء استفاده از رانت هاي اطال

  ).34: 1384فراهانی، ( بهره مندي از خالءهاي قانونی مرتکب می شوند

-جامعه بین. ین بزهکاري محسوب کردفساد اقتصادي را می توان جزو اشکال نو

با تصویب کنوانسیون هاي  1990المللی بیشترین تالش خود را از اوایل دهه 

. ها یاد آوري کرده استمختلف معطوف نموده و اهمیت مبارزه با آن را به دولت

-در این میان موثرترین روش مقابله با این پدیده نسبتاً جدید، پیشگیري اولیه می

حقوق . گیردفساد اقتصادي در قلمرو حقوق اقتصادي کیفري قرار می .باشد
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کیفري اقتصادي شامل تقلبات مالیاتی، تقلبات اقتصادي یا قضایی، جرایم ارتکابی 

گردد، و می... هاي تجاري، اداره یا تصفیه شرکت ها و سیس شرکتأدر مورد ت

شاخه اي از حقوق جزاي اختصاصی است که : گرددبدین صورت تعریف می

درباره ماهیت و طبع قضایی و عناصر اقتصادي متقلبانه و غیر مجاز اشخاص 

حقیقی و حقوقی مصرح در قانون که به قصد ثروت اندوزي و صدمه زدن به 

: 1386ولیدي،(گیرداخالل در نظام اقتصادي کشور صورت می منافع عمومی و

38.(  

ترین مصادیق مفاسد اقتصادي در کنار بسیاري  از انواع دیگر  مفاسد از جمله شایع

ها و واحدهاي اجتماعی رایج است و فساد است که در بسیاري از جوامع، گروه

  .باشند هاي متعددي می مرتکبین آن داراي علل و انگیزه

اي باشد که دو گروه یا دو نفر با مشارکت یکدیگر در انجام  گونه تواند به اد میفس

و یا اینکه توسط یک مقام ) خواري و اخاذي مانند رشوه(آن دخالت داشته باشند 

از این تعریف نباید چنین برداشت ). مانند اختالس(دولتی به تنهایی صورت بگیرد 

هاي بخش خصوصی  بلکه در فعالیت کرد که فساد منحصر به بخش دولتی است،

بنابراین فساد در هر بخشی اعم از خصوصی یا دولتی . نیز فساد وجود دارد

توان  اشکال متفاوت فساد را می ).123:  1381،رهبر(تواند وجود داشته باشد  می

  :ترتیب عنوان کرد  این  به

هاي  سازمان. است اقتصاد فسادترین انواع  ترین و گسترده یکی از رایج ؛رشوه

ترین مخاطرات و موانع جدي اعتماد و  المللی، رشوه را از مهم اقتصادي بین

معموالً . المللی در مبادالت دانسته در پی مبارزه با آن هستند اطمینان بین

مندي از مزایا و  جویی در زمان، بهره دهندگان براي اخذ مجوزها، صرفه رشوه



گزارش پژوهشی  

  

4  

دهی دها یا افزایش سو براي کاهش هزینه تر عبارت ساده قراردادهاي دولتی و به

  . کنند خود، رشوه پرداخت می

باشـد و   اندازي به مال دیگران می به معناي ربودن، دستبرد زدن و دست ؛اختالس

انـدازي بـر مـال دیگـران اطـالق       ازنظر حقوقی به شکل خاصی از تصرف و دست

توجه کسی در فرصـت  شود و عبارت است از اینکه با استفاده از غفلت و عدم  می

اسـتفاده از   ضعف سیستم مدیریت، سوء). 1384 ،سمیعی(مناسب چیزي را بردارند 

هـاي اداري،   برنامگی در نحوه تخصیص و هزینه کردن بودجـه  مقام و موقعیت، بی

هاي  دگییها در عرصه تجارت موازي، وجود ارتباطات فامیلی، پیچ ورود مدیریت

وجود آمدن اخـتالس   ترین دالیل به توان از اصلی یها را م اداري و کاغذبازي ئدزا

  . کرد هاي تحت پوشش دولت محسوب ها و نهاد هاي دولتی، ارگان در دستگاه

جویی فرایندي  رانت. ي بهره مالکانه، کرایه و اجاره استادر لغت به معن ؛رانت

ها و  است که طی آن یک فرد یا نهاد یا گروه، صاحب اطالعات، فرصت

ها، به  اند و با تصاحب این فرصت بهره ی شود که دیگران از آن بیامتیازهای

در . هاي ممتاز سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دست یابد هاي مالی و موقعیت سرمایه

این مفهوم از رانت، نوعی ارتکاب به فساد نهفته است و این استفاده آگاهانه از 

اي ندارند، اغلب زاییده  امتیازات ویژه که دیگران در شرایط مساوي از آن بهره

  ).1382، تدبیر اقتصاد(انحصار است 

یک جرم اقتصادي است که مستلزم نوعی کالهبرداري، فریب یا دروغ  ؛تقلب

تقلب، دستکاري یا ایجاد اختالل در اطالعات، حقایق و امور کارشناسی . است

فع ازسوي افرادي است که از اختیارهاي دولتی برخوردارند و در پی کسب منا

دهد که یک فرد  تر، تقلب هنگامی رخ می عبارت ساده به. خصوصی هستند

مسئول، جریان اطالعات را براي منافع شخصی، گروه یا طبقه خاصی تغییر 

  .دهد می
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هاي مهم جرم اقتصادي به توان برخی ویژگیبا توجه به تعاریف پیش گفته می

  ن نمود؛عنوان تجلی حقوقی فساد اقتصادي را به شرح ذیل عنوا

جرم اقتصادي یک جرم کالن و گسترده بوده و در اغلب موارد به صورت  -

  .گیردسازمان یافته صورت می

باعث اخالل در نظام اقتصادي و به دنبال آن اخالل در امنیت جامعه و ثبات آن  -

  .می گردد

  .هدف و انگیزه اصلی آن کسب منفعت مادي است -

.مالی در حد نسبتاً باالیی قرار دارد اموال ناشی از جرم از حیث ارزش -
1

  

به رغم اینکه بیشتر نویسندگان خود را درگیر در تعریف فساد اقتصادي ننموده اند 

از جمله شوراي . اما  به ذکر اقسام و مصادیق این گونه جرایم پرداخته شده است

دقیق خود با بیان دشوار بودن تعریف ) 81(12به ضمیمه توصیه نامه  1981اروپا در 

جرایم مورد اشاره . جرم اقتصادي، فهرستی از جرایم اقتصادي را بیان نموده است

هاي متقلبانه و سوء استفاده از  فعالی«:در این توصیه نامه به شرح ذیل می باشد

چند ملیتی، دستیابی یا سوء استفاده از  يهاوضعیت اقتصادي به وسیله شرکت

اي، تاسیس شرکت هاي المللی جرم رایانهبینهاي امتیاز اعطایی دولت یا سازمان

جعلی، تقلب مربوط به موقعیت تجاري، نقض استانداردهاي امنیتی و سالمتی 

به ویژه (مربوط به کارمندان به وسیله شرکت، تقلب علیه مصرف کنندگان 

، جرایم علیه سالمت )تحریف و اظهارات گمراه کننده در خصوص کاالها

ضعف مصرف کننده یا بی تجربگی وي، رقابت  عمومی، سوء استفاده از

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
مبنی بر تشکیل مجتمع قضایی ویژه جهت رسیدگی بـه جـرایم    10/5/80مطابق دستور العمل رئیس قوه قضائیه در مورخ .  

.اقتصادي، حداقل ارزش مالی جرایم مورد رسیدگی در این مجتمع ده میلیارد ریال می باشد
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ناعادالنه، جرایم گمرکی، جرایم مربوط به مقررات مالی و پولی، جرایم علیه 

»محیط زیست
1
.  

توان به فقدان قانون منسجم مبارزه با هاي مفاسد اقتصادي می از علل و انگیزه

اد، شفاف مفاسد، ناکارآمدي قوانین در بخش اقتصادي، مالی، بانکی و ثبت اسن

نبودن قوانین، فرصت طلبی، سود جویی، اختیارات نامحدود مدیران دولتی، عدم 

ترین اما در ابتدایی. اشاره کرد... حسابرسی منظم و دقیق در بخش هاي اداري و

توان گفت؛ مهمترین  می» مرتون و پارسونزي«تحلیل و با رویکرد کارکردگرایانه 

ا سیستم، ناشی از ناهماهنگی هدفی و علت وجود مفاسد در سطح یک جامعه ی

باشد و مهمترین  روشی در سطح کل سیستم جامعه و خرده سیستم هاي آن می

طلبی افراد یا گروه هاي   انگیزه مفاسد اقتصادي انگیزه سودجویی و منفعت

استفاده از اهرمهاي قدرت  به طوري که گاه سوء . اجتماعی و گاه حزبی است

هاي شخصی  ه از دوستان حزبی پشتوانه تحقق انگیزهرسمی و حمایت کورکوران

  ).1389عبدالملکی، (گردد می

خواري و فساد  هاي پرورش رشوه از پایه دیگر اقتصادهاي از باال هدایت شده یکی

اگر مدیران قدرت  کهمالی است، تجربه کشورهاي جنوب آسیا مؤید آن است 

 .شود ل به فساد مالی تشدید  میفراوان داشته باشند و درعین حال فقیر باشند تمای

درباره فساد مالی مافیا انجام  1993در تحقیق و بررسی که پارلمان ایتالیا در سال 

کنند یکی از  اعتقاد به این که دیگران هم همین کار را می ،داده است مشخص شد

ثیري أدالیل مکرر فساد مالی بوده است رفتار مبتنی بر فساد در بین مقامات باال ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Council of Europe Committee of Ministers: Recommendation R (81) 12 of 

Committee of Ministers of member states on economic crime. www.coe.int.
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راتر از پیامدهاي مستقیم ناشی از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را باید بین ف

  .)1387محنت فر، (مقامات باال جستجو کرد

 .گذاري و در نتیجه کاهش رشد اقتصادي خواهد شد فساد باعث کاهش سرمایه

را به دنبال  هاي دولتتواند ناکارآمدي سیاست می اقتصاديسطح باالي فساد 

گذاري و اقتصادي را از شکل  هاي سرمایه تواند فعالیت فساد مالی می. داشته باشد

یی هاي مافیاسازمانو  هاي زیرزمینی سوق دهد مولد آن به سوي رانت و فعالیت

هاي ضعف  فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه عالوه بر این. دهد پرورش را

تواند روند رشد و  می دولتها در مبارزه با فساداست و عملکرد ضعیف  دولت

ه و بحران مشروعیت و ناکارآمدي را تشدید توسعه اقتصادي را رو به تحلیل برد

  .نماید

فساد با هدر دادن منابع ملی همراه است، آن هم درست در زمانی که طورکلی  به 

منابع مالی  که فساد،  ازآنجایی. برداري شوند بهرهدرست هاي  این منابع باید به شیوه

توانند کمک چندانی به رشد  سازد، این منابع نمی خود منحرف می را از هدف

ترین مانع توسعه اجتماعی و  بانک جهانی، فساد را بزرگ. اقتصادي کشورها کنند

فساد با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و . اقتصادي تعریف کرده است

شود تضعیف  اي را که رشد اقتصادي به آن وابسته می هاي نهادینه بنیان

  ).1383ربیعی، (کند می

هاي توسعه انسانی، اجتماعی و  شاخص. دهد هاي توسعه را افزایش می فساد هزینه

در . دهند اقتصادي هرکدام همبستگی کامالً معناداري را با میزان فساد نشان می

اند مانعی  یافته قوانینی که در فرایند توسعه شکل گرفته بیشتر کشورهاي توسعه

باز بودن اقتصاد و عدم تمرکز موارد اقتصادي . شوند تارهاي فسادآمیز میبراي رف

هاي عمومی  یافته و متقابالً اقتصاد متمرکز و گسترش بخش در کشورهاي توسعه
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در دست دولت و محدود بودن فضاي اقتصاد خصوصی، از عوامل بروز فساد در 

لی و سیاسی در کشورهاي جهان سوم فساد ما. نیافته است کشورهاي توسعه

در کشورهاي . شود ها قلمداد می هاي دولت ها و ویژگی عنوان یکی از مشخصه به

هاي باالي قدرت متمرکز است اما در  تر در رده صنعتی و ثروتمند، فساد بیش

کشورهاي در حال توسعه فساد تمامی سطوح زندگی اقتصادي و اجتماعی را 

  . )1387محنت فر، (دربرگرفته است

سرمایه گذاري دراز مدت داخلی و خارجی و فرار سرمایه هاي مشروع اختالل در 

که در نتیجه جرایم اقتصادي نظیر پول شویی صورت می گیرد، خسارت جبران 

ناپذیري که به بخش هاي اقتصادي جامعه و کل اقتصاد وارد می آورد، زیرا پول 

نحصاري عمل شویان با در اختیار داشتن منابع عظیم مالی به عنوان یک قدرت ا

کرده و جریان بازار را به نفع خود، هدایت می کنند و وجوه غیرقانونی زیاد در ید 

ایشان به آنها کمک می کند تا محصوالت و خدمات خود را با قیمتی کمتر از 

سطح قیمت بازار، ارائه کنند و حتی با قیمتی کمتر از هزینه تولید عرضه 

  ).343: 1383همدمی خطبه سرا، (دارند

شفافیت اقتصادي به منزله اولین گام پیشگیري و مبارزه با فساد  -2

  اقتصادي

-مقابله با مفاسد اقتصادي اگرچه سابقه اي طوالنی دارد و حتی بسیاري از سازمان

هاي بین المللی، از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت 

هاي ه آسیا، سازمان همکاريجهانی، سازمان شفافیت بین الملل، بانک توسع

هاي محلی و ملی مدعی رصد کردن، نظارت اقتصادي آسیا و برخی دیگر سازمان

و کنترل جهانی رعایت استانداردهاي اقتصادي و تجارت و ارائه راهکارهاي 

مقابله با مفاسد اقتصادي هستند، اما بدون شک مفاسد اقتصادي و مصادیق، عوامل 

اي تا جامعه دیگر متفاوت و گاه پیچیده است  لذا هر جامعهو فرایند بروز آنها از 
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گونه مقابله با آن  مستلزم درك این تفاوت ها و بکارگیري شیوه هاي مناسب  و 

بنابراین راهکارهاي عملی را  باید در مدلی بومی و محیطی جستجو . خاص است

المللی و جهانی البته  توجه به شرایط بومی نافی  بهره مندي از تجارب بین . کرد

هاي مانند سازمان تجارت جهانی وصندوق بین المللی سازمان آنکه به ویژه. نیست

هاي اقتصادي و دانند و سالمت نظامد را دیده بان جهانی این حوزه میبه نوعی خو

سنجند و عکس آن نیز صادق است هاي خود میمراودات جهانی را با  شاخص

اي با رویکرد بومی و تبیین راهکارهاي مقابله المللی نافیهاي بینکه توصیه

  . دیدگاه رهبران، اندیشمندان وسیاستمداران و عوامل داخلی نیست

  :توان به موارد زیر اشاره کرداز جمله راهکارهاي مبارزه با فساد اقتصادي می

 مقررات زدایی و خصوصی سازي - 2اصالح ساختار نظام اداري و اقتصادي -1

نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگی کارمندان دولت  -4 اخالقاحیاي  -3

پاکسازي  -6 د استخدامیجلوگیري از فسا -5 هاي اداري و اقتصادي در بخش

ایجاد نهادهاي مستقل و دایمی براي مبارزه با  -7 گروهی و جمعی نظام اداري

ویق تش -9 نظام اداري و اقتصادي از زدایی سیاست -8 فساد اداري و اقتصادي

آزادي و مصونیت  -10کارمندان و شهروندان به ارسال اطالعات و افشاگري

آموزش  -11 د اداري و اقتصاديمطبوعات در ارایه گزارش و افشاگري فسا

کشی و پاسخگویی در  حساب -12 مدیران دولتی درمورد فساد اداري و مالی

افزایش حقوق و  -13 هاي وابسته به دولت بخش عمومی بخصوص شرکت

   .مزایاي کارمندان دولت

هاي فوق در مبارزه با فساد مستلزم وجود شفافیت اطالعات همه اقدامات و روش

یکی از مهمترین اثرات شفافیت، پیشگیري از فساد است و آزادي . هستند
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مطبوعات و . شوداطالعات نیز یکی از ابزارهاي کلیدي در این زمینه محسوب می

توانند از این حق براي افشاي فساد و ریشه کن کردن آن هاي غیردولتی میسازمان

ضرورت حق دسترسی به اطالعات موجود در نزد نهادهاي عمومی . استفاده کنند

به عنوان ابزاري براي مسئله جدي و خطیر مبارزه با فساد، به طور گسترده مورد 

  .توجه واقع شده است

  شفافیت و پیامدهاي آن-1-2

شدت گرفته  در آن شدن ه گرایش به سمت جهانیشفافیت در دنیاي امروزي ک

کند  اي برخوردار است، زیرا جهانی شدن اقتضاء می است، از اهمیت ویژه

هایی که بتوانند  اطالعات و ارتباطات مرزهاي جغرافیایی را در نوردد و دولت

-اطالعات خود را به صورت شفاف در اختیار دیگران قرار دهند از دیدگاه بین

در کشورهایی که نظام سیاسی و . اي برخوردارند مشروعیت ویژهالمللی از 

اقتصادي آنها از شفافیت الزم برخوردار نیست، اغلب شهروندان براي انجام 

کارهاي اداري باید وقت بیشتري را صرف نمایند و در بسیاري از موارد براي 

عنوان  به. ها رشوه پرداخت نمایند تسریع در انجام کارهایشان باید به بوروکرات

نمونه براي گرفتن یک مجوز فرد نه تنها باید ثبت نام نماید و مراحل قانونی را طی 

هایی که به نحوي دست اندرکار هستند مبلغی  کند بلکه باید به بوروکرات

  .پرداخت نماید تا کارش زودتر انجام شود

ات شفافیت از موضوعاتی است که امروزه در علوم اجتماعی تحقیقات و مطالع

فراوانی روي آن انجام شده و توجه اندیشمندان بسیاري را به خود جلب کرده 

  . است از این رو تعاریف متعددي از این مفهوم ارائه شده است

مفهوم «: گوینددر توضیح مفهوم شفافیت چنین می) 2007(لیندستد و نورین 

شفافیت به  شفافیت بر قابلیت دسترسی به اطالعات داللت دارد، از لحاظ لغوي،
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معناي امکان نگاه کردن به درون یک چیز است به منظور فهمیدن آنچه در آن 

یک مؤسسه شفاف مؤسسه اي است که افراد درون و بیرون آن بتوانند . گذردمی

به منظور شکل دادند به نظراتشان، در مورد اقدامات و فرآیندهاي درون آن 

 (Lindstedt, 2007: 6).»رندمؤسسه، اطالعات مورد نیازشان را به دست آو

جریان اطالعات قابل «: شفافیت را چنین تعریف می کنند) 2005(کوفمن و بلور 

اتکا و به هنگام اقتصادي، اجتماعی و سیاسی که براي همه ذي نفعان مرتبط قابل 

همچنین اطالعات ارائه شده باید قابل «کنند در ادامه اشاره می» .دسترسی باشد

 ,kaufmann)»و داراي کیفیت خوب و قابل اتکا باشند دسترسی، مرتبط

2005: 4).  

خلط می شوند، » دسترسی به اطالعات رسمی«گرچه معموالً دو مفهوم شفافیت و 

. شودیعتر است که شامل مسائل متعدد میولی باید دانست که شفافیت مفهومی وس

، شامل مفاهیمی چون سادگی و جامعیت »باز بودن حکومت«شفافیت، عالوه بر 

  . در حوزه عمومی، شفافیت زائیده تمایل به پیشبرد دموکراسی است. هم می شود

از دیدگاه اقتصادي، شفافیت به معنی اطالع رسانی حقیقی و همه جانبه در عرصه 

حاکم بر روابط اقتصادي یعنی  فعالیت هاي اقتصادي و روشن بودن سازوکارهاي

موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد، (چگونگی تولید و توزیع ثروت در جامعه است

شفافیت و فساد اقتصادي در مقابل هم قرار دارند از همین روست ). 16: 1382

)UNDP(که برنامه توسعه ملل متحد
1

افزایش در انحصار "فساد را مساوي با  

هش در پاسخگویی، اعتماد و درستی و قدرت و صالحدید شخصی و کا

  ).2004برنامه توسعه ملل متحد،(داند  می "شفافیت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

- United Nations Development Program
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آزادي اطالعات صرفاً براي مردم الزم نیست بلکه براي یک دولت خوب نیز 

پنهانکاري به . دولت فاسد، براي بقا محتاج پنهانکاري است. اجتناب ناپذیر است

همان گونه که . دهدامه حیات میناکارآمدي و اسرافکاري و فساد، امکان اد

آماریتاسن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل گفته است، در کشورهایی که از شیوه 

حکومتی دموکراتیک و آزادي بیان نسبی برخوردار هستند، قحطی شدید به وقوع 

دهد که اقدامات حکومت را بر اطالعات به مردم این امکان را می. نپیوسته است

مناسب و آگاهانه نسبت به اقدامات مذکور، مورد مداقه قرار  مبناي اطالعاتی

  ).213-232: 1388رضایی زاده، (دهند

  : مهمترین دالیلی که براي لزوم باز بودن حکومت مطرح می شود، از این قرارند

هاي مقامات ها و کم کارياول اینکه شفافیت باعث تسهیل نظارت بر فعالیت

- تنی بر این فرض است که قدرت منجر به فساد میاین عقیده مب. شودعمومی می

با توجه به رویکردهاي . این سنتی ترین تلقی از علت نیاز به شفافیت است. شود

از دیدگاه فردي، . توان دو جنبه را از هم تفکیک کردمختلف، در اینجا می

نظارت مستلزم دسترسی به اطالعات مربوط به موقعیت فرد در رابطه با دولت است 

اما از سوي دیگر از . ا فرد بتواند در برابر سوء استفاده سیاسی، از خود دفاع کندت

نقطه نظر شهروندي یا اجتماعی، نظارت براي جلوگیري از سوءاستفاده منتخبین 

  . براي حکومت، ضروري است

دومین توجیه شفافیت که بیشتر رویکردي معرفت شناسانه دارد، عبارت است از 

معقولیت، کارشناسی و کارآیی در فرآیند تصمیم گیري عمومی تمایل به ارتقاي 

علنی بودن و به ویژه پاسخگویی در . و به تبع افزایش اعتماد عمومی به این فرآیند

کند تا در باورها و برابر انتقادات، شرکت کنندگان در بحث را تشویق می

 عام، معموالً در حقیقت اجبار به بحث در مأل. هاي خود بیشتر دقت کننداستدالل

بیان دقیق موضع خود، دفاع از آن در برابر استدالل هاي نامنتظره مخالف، در نظر 
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گرفتن دیدگاه هاي مخالف، آشکار کردن مراحل استداللی که فرد به کار گرفته 

رضایی (سازدشود را ضروري میو اظهار صریح اصولی که فرد به آنها متوسل می

  ).213-232: 1388زاده، 

پنهان بودنت از «که  دهدمیدر نامه خود به مالک اشتر به او تذکر ) ع(علی امام

اي شهروندان، طوالنی نگردد؛ چرا که پنهان بودن زمامداران از شهروندان، شاخه

خویی است و پنهان شدن شهروندان، زمامداران را از دانستن اطالعی و تنگاز کم

خرد به شمار آید و ، بزرگ نزد آنانپس کار . آنچه از آنان پوشیده است بازدارد

محمدي ري شهري، (»کار خرد، بزرگ نماید؛ زیبا زشت شود و زشت زیبا گردد

-شفافیت از جمله تثبیت نگاهبرخی از تبعات فقدان  نامه به در این). 473: 1379

  . هاي دور از واقع بینی، مدنظر قرار گرفته استهاي غلط و تصمیم گیري

هستند که بخش  مردمیهاي الزم االجراي نظارت  پاسخگویی و شفافیت، پایه

دولتی، خصوصی و جامعه مدنی را به تمرکز بر نتایج، پیگیري اهداف روشن، 

. کند هاي مؤثر، نظارت بر عملکرد و گزارش آن وادار می توسعه استراتژي

ره دارد و شامل هاي مسئول در برابر عملکرد اشا پاسخگویی، به افراد و سازمان

پاسخگویی مالی، پاسخگویی اداري، پاسخگویی سیاسی و پاسخگویی اجتماعی 

شفافیت نیز تسهیل دستیابی شهروندان به اطالعات و درك آنها از . باشد می

شفافیت بخش دولتی با استفاده از استانداردهاي . گیري است سازوکارهاي تصمیم

درستی و راستی بعنوان منزه بودن از . شود واضح و دستیابی به اطالعات شروع می

     ).UNDP, 2002(باشد ارتشاء و شرایط سالم و مترادف با صداقت می

چگونه . سازد ممکن می فقدان شفافیت اصوالً پاسخگویی دموکراتیک را غیر

تواند نسبت به نتیجه اقداماتی که محصول ارتباطات غیرقانونی بین  دولت می

هاي انجام کار  است پاسخگو باشد؟ زمانی که روشها  شهروندان و بوروکرات
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دولتی براساس قانون نباشد و تبانی و زدوبندهاي سیاسی روش انجام کارها را 

مشخص کند، یافتن اشخاص مسؤل در ارتباط با کارها و پیگیري منشأ فسادها 

پایین بودن شفافیت نظام سیاسی باعث بدبینی و . باشد کاري بسیار مشکل می

شود و در نهایت نارضایتی عمومی را به دنبال  مردم نسبت به دولت می ناامیدي

گذاري را تا حد  هاي سرمایه دارد، از طرف دیگر فقدان شفافیت سیاسی ظرفیت

دهد و بر روابط خارجی دولت با سایر کشورها نیز تأثیر  زیادي تحت تأثیر قرار می

منفی ناشی از پایین بودن تواند پیامدهاي  فقدان شفافیت سیاسی می. منفی دارد

نهایت باعث پایین آمدن کارآیی در سطح  در شفافیت اقتصادي را تقویت نماید و

پیوسته امروز پایین آمدن کارایی ملی در یک کشور باعث  در دنیاي بهم. ملی شود

  .شود پذیري و نهایتاً کاهش کیفیت زندگی مردم آن کشور می کاهش رقابت

فساد نبود ساختارهاي روشن و شفاف انجام امور در  شاید مهمترین دلیل اشاعه

هاي اداري  هاي غیر شفاف و مبهم، امکان کجروي در محیط. هاست سازمان

بنابراین شاید به جرأت . شود یابد و انجام رفتارهاي فسادآلود تسهیل می افزایش می

ي خروج هاي مبارزه با فساد ادار بتوان ادعا کرد که کارآمدترین و مؤثرترین شیوه

از فضاي تاریک و مبهم، شفاف سازي و روشن ساختن محیط و ساختار اداري 

عدم انتشار توان گفت در مجموع می). 1383، جاغرق خانی والرسول ابن(است 

شود و انتشار آزادانه اطالعات و حق مردم براي دسترسی  اطالعات باعث فساد می

هاي اطالعاتی دولت  عادالنه به اطالعات منجر به جلوگیري از رانت مساوي و

ت دولتی به شفافیت فعالیت همچنین قانونمند کردن جریان اطالعا .شود می

ها  انتشار اطالعات مربوط به برگزاري مناقصه .اقتصادي و سیاسی منجر خواهد شد

شود تا عالوه بر  ها باعث می سایت اینترنتی سازمان ها بر روي وب و مزایده

دسترسی عموم به این اطالعات امکان نظارت عمومی بر عملکرد دولت نیز پدید 

  .مترین عامل کاهش فساد خواهد بودآید که این مسئله مه
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صداقت، شفافیت و پاسخگویی در "اي با عنوان در مقاله) 2005(آرمسترانگ 

 "اي و پدیدار شدن مسائلهاي ملی و منطقه تمایالت اخیر، توسعه: مدیریت دولتی

ترکیبی از صداقت، شفافیت و پاسخگویی را در اصالح مدیریت اداري مؤثر 

مبارزه با فساد پایانی ندارد و اثرات مخرب ناشی از عدم  با این هدف. داند می

شود را نباید کم  شفافیت، پاسخگویی و صداقت که منجر به فساد و سوء رفتار می

هایی واقعی براي بشر  هاي غیر اخالقی، رشوه و تقلب، هزینه شیوه. اهمیت دانست

عدم . انگیز است هاي امنیت عمومی و مالی فساد، حیرت به همراه دارد نیز هزینه

نتایج تحقیق وي نشان داد . اعتماد عمومی، موجب تضعیف ثبات سیاسی می شود

که این سه عامل عالوه بر کاهش فساد اداري سبب اصالحات اداري 

  ).Armstrong, 2005(شوند می

به رسمیت شناختن حق دسترسی به اطالعات از جانب نظام دولتی که می بایست 

اسناد قانونی منعکس گردد از آن جهت اهمیت دارد که به صورت کارآمد در 

جامعه همواره دسترسی به اطالعات را به عنوان حق مشروع و قانونی براي خود 

داند و در مواردي که از آن منع شده باشد امکان اعتراض و مفروض می

در . داندبازخواست ممانعت کنندگان از دست یابی به حق خود را محفوظ می

پذیرش این حق از سوي حکومت، جامعه در امر نظارت بر عملکرد  صورت عدم

شود چرا که نظام هاي دولتی و اجرایی با چالش هاي عدیده اي مواجه میدستگاه

داند و جامعه نیز مستمسک قانونی براي دولتی خود را موظف به پاسخگویی نمی

سیل ارتکاب فساد یابد که در نتیجه پتاناطالع از نحوه فعالیت نظام دولتی نمی

  .شودیابد و زمینه پیشگیري از آن نیز به شدت تضعیف میافزایش می
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  پیامدهاي فقدان شفافیت و مستندسازي -2-2

تواند وجود نقاط ضـعف   ترین علت و زمینه وقوع فساد در هر کشوري، میاساسی

هاي سیاسـی و اقتصـادي و وضـعیت مـالی اشـخاص      متعدد در مستندسازي فعالیت

-طبیعی است که در این شرایط، میزان و چگونگی فعالیت. قی و حقوقی باشدحقی

. طور مستند قابل ارائه و دفاع نخواهد بـود هاي اشخاص در جهت مثبت یا منفی به

هـاي انجـام   ، نبود شـفافیت در فعالیـت  )عدم مستندسازي(نتیجه مستقیم این نقیصه 

سازي امکان پذیر نیست شفافیت بدون مستند. شده و وضعیت مالی اشخاص است

و به طور کلی این دو، اصوالً الزم و ملزوم یکدیگرند؛ یعنی هر جا شفافیت باشد، 

ولی ممکن است شخصی اعم از دولتـی و  . مستندسازي هم وجود دارد و بالعکس

هاي مربوطـه در نـزد خـود، بنـا بـه       غیردولتی با وجود مستند و شفاف بودن فعالیت

در ایـن صـورت نیـز از    . ت به افشاء یا ارائه مستندات کنددالیلی نخواهد که مبادر

توان گفت فعالیت این شخص در نزد مردم و بـه طـور کلـی     زاویه نگاه مردم، نمی

افشا و ارائـه اطالعـات   «بنابراین، . اشخاص ذینفع از شفافیت کافی برخوردار است

   .سازي استمکمل مراحل شفاف» مستند و شفاف

شفافیت یک سري آثار منفـی بـه دنبـال دارد کـه مـوارد ذیـل       نبود مستندسازي و 

  :برخی از آنهاست

نبود یا وجود شـرایط و زمینـه هـاي بسـیار ضـعیف بـراي تحقـق اقتصـاد          -1

یکی از شرایط اساسی اقتصاد رقابتی، وجـود شـفافیت در میـزان عرضـه و     : رقابتی

نـدگان آنهـا و   خدمات، کار، سـرمایه و پـول و همچنـین تعـداد دار      تقاضاي کاال،

هاي اقتصـادي و وجـود   رقابتی نبودن فعالیت. وجود امکانات دسترسی به آنهاست

  .شود حالت هاي انحصاري موجب افزایش فساد می
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بهترین روش براي : عدم امکان کنترل و ردیابی مالی تخلفات انجام شده -2

دي کشف جرایم مالی، افزایش امکـان ردیـابی مـالی یـا سـیر فعالیـت هـاي اقتصـا        

اما در صورتی که گردش پول، کـاال و خـدمات مسـتند و شـفاف     . اشخاص است

  . رسد نباشد، امکان کشف فساد از طریق کنترل هاي مالی به حداقل می

مـردم از شـرایط و زمـان تسـهیالت اعطـایی ارزي و ریـالی        یاطالعـ  بی -3

 :هـاي متعـدد  هاي مختلـف وارداتـی و صـادراتی و سـهمیه    دولت و همچنین مجوز

ناپذیر نبـود شـفافیت، ناآگـاهی اکثریـت مـردم از تسـهیالتی        یکی از تبعات جبران

هـاي تحـت پوشـش بخـش عمـومی      هـا یـا سـازمان   ، وزارتخانـه  هـا است که بانک

با نرخ پـایین تـر از بـازار      غیردولتی، از منابع حاصل از بودجه ساالنه یا منابع دیگر،

شـود تنهـا افـرادي ایـن      امر باعث مـی همین . دهند در اختیار افرادي خاص قرار می

بیشترین ارتباط را با دارندگان این اطالعـات و افـراد    کنند که  تسهیالت را دریافت 

این فرآیند دریافت تسهیالت، موجـب  . ها داشته باشند گیرنده در این زمینه تصمیم

و  ترشود رانت یا موقعیت ویژه و ممتاز براي عده معدودي ایجاد شود که سریع می

. کنند زودتر از دیگران به اطالعات دسترسی دارند یا دسترسی پیدا می

پـیش  یکـی از  : عدم امکان اجراي سیاست هاي پولی، مـالی و بازرگـانی   -4

هاي مذکور، امکان نظارت دولت بـر گـردش پـول،    هاي مهم اعمال سیاستشرط

م اتخـاذ  هـا هـ  طبیعی است که اگر بهترین سیاست. کاال و خدمات در کشور است

شوند ولی امکان اجراي آن وجود نداشته باشد، هزینه آن کمتـر از اتخـاذ نکـردن    

  .ها نخواهد بودآن سیاست
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-یکی از پـیش شـرط  : ریزي واقع بینانه عدم امکان سیاستگذاري و برنامه -5

ریزي صحیح، وجود اطالعات و آمار صـحیح از واقعیـات    هاي اساسی براي برنامه

در صورت نبـود مستندسـازي   . فرهنگی و سیاسی کشور استاقتصادي، اجتماعی، 

و شفافیت، تهیه آمار قابل اعتماد و منطبق با واقعیت از فعالیت هاي مختلف امکان 

در چنین شرایطی، مردم هر کشوري بـه نـرخ هـاي اعـالم شـده      . پذیر نخواهد بود

ا دیده درخصوص تورم، بیکاري، اشتغال، تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ب

  .رسند شود و به باور نمی نگرند و در آنها اطمینان ایجاد نمی تردید می

با فرض ایـن کـه برنامـه دقیقـی بـراي      : عدم امکان شناسایی افراد شایسته -6

را   توان این برنامـه  ساالري در نظام اداري کشور تنظیم شود در صورتی می شایسته

الزمـه چنـین   . د شرایط را شناسایی کردبه اجرا درآورد که بتوان افراد الیق و واج

امري، وجود بانک اطالعاتی از اشخاص متخصص، مجرب، توانمنـد و متعهـد در   

هـاي مهـم   در غیر ایـن صـورت، افـرادي متصـدي پسـت     . هاي مختلف استرشته

شوند که یا شایستگی تصدي چنین پستی را ندارند یا شایستگی آن ها کمتـر از   می

  . ه استافراد الیق شناخته نشد

یکـی از شـرایط اصـلی بـراي     : عدم امکان اعمال نظارت نهادهاي مـدنی  -7

هـاي غیردولتـی بـراي    افزایش کارکرد نهادهاي مـدنی نظیـر مطبوعـات و سـازمان    

مقابله با مفاسد مالی، باال بودن امکان دسترسی آنها بـه اطالعـات مسـتند و شـفاف     

زنی خواهنـد پرداخـت و ایـن     نهدر غیر این صورت، این نهادها بیشتر به گما. است

اي در بـر نخواهـد داشـت، بلکـه باعـث تشـویش اذهـان عمـومی،          امر نه تنها فایده

ــت انســان   ــه حکومــت و هتــک حرم ــردم ب ــدبینی م ــراد  ب ــروي اف هــا و ریخــتن آب

  ).52-47: 1388، پور نجفو  شناس حق(شود می
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قوانین شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادي در اسناد بین المللی و -3

  ایران

کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد سرشار از ارجاعات متعدد به شفافیت 

این کنوانسیون بارها از کشورهاي عضو می خواهد که شفافیت . است» باز بودن«و 

و همچنین بازبودن مسائل ) 10ماده  aو بند  5ماده  1بند (عمومی را به طور کلی 

بند  aقسمت (ی و نحوه تأمین مالی نامزدهاي انتخاباتی مربوط به کارگزاران عموم

یکی از . هاي عمومی را تضمین کنندو شفافیت تأمینات و بودجه) 7ماده  3و بند  1

نکات مهم این است که قواعد مربوط به مشارکت عمومی در این معاهده، تقریباً 

  . به طور کامل به مسئله شفافیت و اطالعات اختصاص یافته است

کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی نیز بر اعالن دارایی هاي مقامات  8ده ما

در اصل صد و چهل و دوم قانون اساسی به این مهم . دولتی تأکید نموده است

دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس «: پرداخته است و مقرر می دارد

ت، توسط رئیس قوه جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدم

همچنین طبق ماده . »قضائیه رسیدگی می شود که برخالف حق افزایش نیافته باشد

قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوري و « 1

کلیه وزرا «: »19/12/1337لشگري شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب 

ولت اعم از کشوري و لشکري یا شهرداري ها یا و معاونین و سایر کارمندان د

دستگاه هاي وابسته به آنها و اعضاي انجمن هاي شهر و کارمندان مؤسسات مأمور 

به خدمات عمومی و هم چنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا 

بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر 

مؤسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن مؤسسات با دولت است 

-و نیز کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از مؤسسات مذکور پاداشی دریافت می

کنند؛ به استثنا بازنشستگان یا کسانی که وظیفه یا مستمري قانونی دارند؛ مکلف 
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تحت والیت  ی را که قانوناًهستند صورت دارایی درآمد خود، همسر و فرزندان

  .»آنها هستند؛ به مراجع صالح تسلیم و رسید دریافت دارند

با توجه به پیچیده و مشکل بودن تشخیص معامالت مشکوك به عنوان مهمترین 

رکن در اعالم گزارش و لزوم رعایت دقیق قانون، اخذ اطالعات و نحوه آن؛ 

به این گونه مؤسسات مالی و مراجع صالح مربوطه می بایست آموزش هاي الزم 

اعتباري و سایر اشخاص درگیر و موظف به اعالم گزارش در جهت هر چه بهتر 

المللی این موضوع مورد تأکید کنوانسیون هاي بین. اجرا شدن قانون داده شود

کنوانسیون،  60کنوانسیون پالرمو و ماده  29مربوطه از جمله به طور کلی در ماده 

  .قرار گرفته است

هاي ها را اتخاذ اقدامات الزم به منظور ایجاد روشکنوانسیون مریدا دولت 9اده م

مناسب در انجام خریدهاي دولتی بر مبناي شفافیت، رقبت و ضوابط عینی در 

تصمیم گیري جهت جلوگیري موثر از فساد مالی فراخوانده و بر انتشار عمومی 

جمله اطالعات مربوط به  ازاطالعات مربوط به تشریفات و قراردادهاي خرید 

-ربط و یا مربوط به اعطاي قراردادها تأکید میهاي دولتی و اطالعات ذيمناقصه

  .ورزد

اقدامات الزم ... یک از کشورهاي عضو باید هر«این کنوانسیون  10طبق ماده 

بعضی از این ... براي گسترش شفافیت در اداره امول عمومی را انجام دهند

اتخاذ رویه ها و قوانینی که در موارد مقتضی، در عین حمایت : اقدامات عبارتند از

از حریم خصوصی و اطالعات شخصی، اجازه دستیابی به اطالعات مربوط به 

سازمان ها، عملکرد و فرایند تصمیم گیري ادارات عمومی را در تصمیمات و 

: 1388رضایی زاده، (اقدامات قانونی مربوط به افراد، به اعضاي اجتماع بدهد

232-213.(  
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کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با فساد مالی از کشورهاي عضو خواسته  10ماده 

است تا تدابیر الزم در جهت باال بردن شفافیت در مدیریت تشکیالت دولتی و 

نحوه اجراي وظایف و تصمیم گیري ها مشتمل بر تصویب آئین نامه یا مقرراتی به 

یم آحاد مردم، در صورت اقتضا، به اطالعات منظور ممکن ساختن مراجعه مستق

مربوط به روند سازماندهی اجراي وظایف و تصمیم گیري هاي تشکیالت دولتی 

و نیز تصمیمات و اقدامات قانونی مربوط به مردم را با رعایت کامل حفظ اسرار و 

اطالعات شخصی و نیز حذف تشریفات اداري در صورت اقتضاء، به منظور 

مردم به مقامات صالحیت دار تصمیم گیرنده و همچنین اطالع تسهیل دسترسی 

هاي مالی در اي درباره لغزشگاهم از جمله انتشار گزارش هاي دورهرسانی به مرد

ضمیمه توصیه کمیته وزراء شوراي . مدیریت تشکیالت دولتی را معمول دارند

ومی نیز اروپا براي دول عضو، تحت عنوان مدل که رفتاري براي کارگزاران عم

ریقا؛ به این موضوع تاکید کنوانسین اتحادیه آف 9خود و نیز ماده  11در ماده 

ها این کنوانسیون، قواعدي در رابطه با شفافیت عملکرد شرکت 13ماده . اندنموده

  .در بردارد

هایی پرداخته هاي مختلف به بحثقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در بخش

نگاه گسترده قانون . شودبه مفاسد اقتصادي مربوط می که مستقیم و غیرمستقیم

اساسی به بحث فساد اقتصادي و پرداختن به آن در اصول مختلف نشان از 

حساسیت و تأثیرگذاري فراوان این مفاسد در جامعه و لزوم مبارزه همه جانبه با 

:شوداشاره می این نکاتبه برخی از  در ادامه. آنها دارد

با توجه به : آمده است در مقدمه قانون اساسی؛ صار اقتصادينفی هر گونه انح

ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکري و 
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گسستن از سیستم استبدادي و  باشد و در خط اجتماعی و انحصار اقتصادي می

 .کندسپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تالش می

ساسی مربوط به بحث اقتصادي و امور مالی است که در فصل چهارم قانون ا

اصول و بندهاي مختلف به بحث جلوگیري از ایجاد انحصار اقتصادي و فساد مالی 

بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی از ضوابط اقتصاد  .پرداخته است

 داند و بر اعطايجمهوري اسالمی را تأمین شرایط و امکانات کار براي همه می

. هاي بدون بهره یا هر راه مشروع دیگري براي نیل به این هدف تاکید داردوام

قانون اساسی در این اصل، به دفاع از قشر آسیب پذیر جامعه و به مقابله با ثروت 

اندوزي دولت و با افراد خاصی که ثروت به صورت متمرکز و متداول در دستان 

اي ها نباید به گونهه اعطاي وامکند کپردازد و تأکید میچرخد میآنها می

هاي خاص به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه"صورت گیرد که 

."دولت را به صورت یک کارفرماي بزرگ مطلق در آورد"و یا  "منتهی شود

کند که تمام بندهاي اول و نهم اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف می

ا مفاسد اقتصادي به کار بسته و اهداف زیر را امکانات خود را در راه مبارزه ب

:محقق سازد

 ایجاد محیط مساعد براي رشد فضایل اخالقی براساس ایمان و تقوي و

.مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی

در قسمت اول این بند رشد فضایل اخالقی، تقویت ایمان و تقوي یکی از راه 

  .استکارهاي اصلی مبارزه با فساد معرفی شده 

 رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه براي همه در تمام زمینه

.هاي مادي و معنوي
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این بند نیز به لزوم بهره مندي شهروندان از حقوق و برابري هاي یکسان توصیه 

امی نابرابري هاي اقتصادي و که اقتضاي فراهم شدن آن، از بین رفتن تم کند، می

.دولتی است هاي انحصار طلبانهرانت

حو هر گونه استبداد و خود کامگی و انحصار طلبی، که عمده مظهر م

باشد که دولت موظف به مبارزه با آن می آن رانت اقتصادي است،

.است

بندهاي پنجم و ششم اصل چهل و سوم قانون اساسی به بیان مصادیق فساد 

قانون اساسی  اقتصادي پرداخته است بیان این مصادیق و جرم انگاري آن ها در

.نشان از اهمیت باالي مبارزه با فساد در نزد تدوین کنندگان قانون اساسی دارد

.منع اصرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام :5بند 

منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف سرمایه  :6بند

.خدماتگذاري، تولید توزیع و 

اصل چهل و نهم نیز دولت را موظف به مبارزه با ثروت اندوزي ناشی از ربا، 

سوء استفاده از  غصب، رشوه اختالس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوقات، 

هاي موات و مباحات اصلی، دائر ها و معامالت دولتی، فروش زمینمقاطعه کاري

چنانچه   در این اصل نیز. کندمیع روکردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مش

.دیدیم برخی از مصادیق دیگر فساد اقتصادي بر شمرده شده است

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی نیز دولت  33بند ط ماده 

را مکلف نموده است که با تجهیز دستگاهها و واحدهاي مربوطه و با رعایت 

ازرگانی و تجارت الکترنیکی، اقدامات الزم را استانداردها و چارچوب نظام ب

هاي خرید و م مناقصه ها، مزایده ها و مسابقههاي مربوطه براي انجاتوسط دستگاه
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هاي فروش کاال و خدمات و عملیات مالی و اعتباري در محیط رایانه اي در شبکه

  .اطالع رسانی انجام دهد

اجتماعی و فرهنگی، دولت  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي 44در ماده 

موظف گردیده جهت استقرار جامعه اطالعاتی و تضمین گسترده امن و ارزان 

  . شهروندان به اطالعات، اقدام هایی را انجام دهد

، دولت موظف 1383قانون برگزاري مناقصات مصوب  23همچنین طبق بند الف 

و ثبت و نگهداري  به ایجاد بانک اطالعات و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

اطالعات و اسناد راجع به فراخوان مناقصه، اسناد مناقصه، روش و مراحل ارزیابی 

ها و مشخصات و نحوه انتخاب گران، صورتحساب و نتایج ارزیابی کیفی مناقصه

  .برنده مناقصه را گردیده است

هاي لیتدر همین راستا پایگاه الکترونیکی اطالع رسانی مناقصه ها در کشور با قاب

هاي کشور که در روزنامه هاي کثیراالنتشار ها و مزایدهتمرکز اطالعات مناقصه

سراسري درج می شوند و امکان انواع جستجوها، امکان عرضه اسناد الکترونیکی 

ها توسط هر یک از ادارات و سازمانهاي مستقل مناقصه گزار، آرشیو مناقصه

ها، ها، آرشیو الکترونیکی اسناد مناقصه الکترونیکی اطالعات مناقصه ها و مزایده

ترین ها و مناسبها، امکان دسترسی سازمانامکان درج اطالعات برنده مناقصه

قیمتهاي معامالتی به تفکیک موضوع کاال و خدماتی که قبالً مناقصه آنها برگزار 

و قیمت برنده در سایت درج شده است، راه اندازي شده 

می توان گفت این اقدامات که در راستاي پیشگیري  ).www.iranets.ir(است

باشند؛ با اطالع رسانی گسترده و شفافیت در روند فنی از جرایم اقتصادي می

برگزاري مناقصات و تهیه کاال و خدمات نقش موثري در کاهش این گونه جرایم 

  .کنندایفا می



25    شفافیت اقتصادي

قانون اساسی در خصوص ثروتهاي نامشروع و  49اصل از طرفی با اجراي دقیق 

قانون اساسی در خصوص  142سوءاستفاده از معامالت دولتی و غیره و نیز اصل 

دارایی مسئوالن رده باالي کشور و همسر و فرزندان آنها و تعمیم آن با تصویب 

   .، می تواند مانع بروز فساد اقتصادي شودقوانین الزم به نمایندگان

اي تحقـق  هـ حه ارتقاي سالمت نظام اداري  و مقابله با فساد  نیز یکـی از راه در الی

عنوان شده ی یامور و فعالیتها و افزایش پاسخگوشفاف سازي انجام  سالمت اداري

  :هاي ذیل مورد توجه قرار گرفته استهمچنین لوایح و برنامه. است

نتشر نشـده و  الیحه تشدید مجازات سوء استفاده کنندگان از اطالعات م -

   .هاي مختلفنیز افشاي غیرقانونی اطالعات اشخاص نزد دستگاه

  . الیحه حمایت از مخبران و شهود -

به مردم و تـأمین و تولیـد اطالعـات مـورد نیـاز      ی یپاسخگوالیحه نحوه  -

  .ها و واحدهاي نظارتی و بازرسیدستگاه

سـازمان بـورس   سـیس  أقوانین مربوط به بـازار سـرمایه از جملـه قـانون ت     -

ممنوعیت استفاده از اطالعات قبـل از انتشـار عمـومی آن و     اوراق بهادار در جهت

  .ممنوعیت معامالت کارگزاران و کارمندان بورس

 59کمیسـیون آزادي اطالعـات بـر اسـاس مـاده       1383در سال عالوه بر این 

شکل گرفت، الیحه اي که در خرداد ایـن سـال در    اطالعات انهآزاد انتشارالیحه 

 1387این الیحه پس از تغییراتی در اردیبهشت مـاه  . هیات دولت به تصویب رسید

مورد تصویب مجلس شوراي اسالمی قرار گرفت اما در مجلـس شـوراي نگهبـان    

، هـدف از آن  الیحـه  ر مقدمـه  ایـن  د. گرفت و به تصـویب نرسـید   رمورد نقد قرا

ت و پاسخگویی در مؤسسات عمومی و کمک به این مؤسسات بـراي  ایجاد شفافی

در واقـع   الیحـه  ایـن . ر شـده اسـت  کـ سـاالري مشـارکتی ذ   رسیدن بـه یـک مـردم   
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کننده حق دسترسی به اطالعات نزد مؤسسات عمـومی بـراي همـه اشـخاص      تأمین

حقیقی و حقوقی و همچنین گذاشتن این تکلیف بر عهده مؤسسات عمومی اسـت  

دسترسی به اطالعات مؤسسـات  . ت نزد خود را مطابق قانون فاش سازندکه اطالعا

خصوصی نیز چنانچه این اطالعات براي احقاق حقوق فـردي یـا حفاظـت از ایـن     

هـر  «این الیحه ) 2(بینی شده است به موجب ماده  حقوق الزم باشد، در قانون پیش

قـانون منـع   شخص ایرانی حق دسترسی به اطالعـات عمـومی را دارد، مگـر آنکـه     

استفاده از اطالعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط . کرده باشد

وجـو،   طبق الیحه آزادي اطالعات ایـران، همـه افـراد از حـق جسـت     . »خواهد بود

کننـدگان   اجبـار تهیـه  . کسب و اشاعه اطالعات در چـارچوب قـانون برخوردارنـد   

انتشار یا پخـش اطالعـات و همچنـین اجبـار      نگاران به اطالعات عمومی و روزنامه

هرگونه استثنایی در حق دسترسی . آنها به افشاي منابع اطالعاتی خود، ممنوع است

مسـتند بـه قـانون و قابـل تجدیـدنظر در یـک        ،مشـخص  ،به اطالعات باید محدود

  .)225: 1388کمالی و نجف پور، (مرجع مستقل باشد

مردم به اطالعات به عنوان یکی از عوامل بنابراین با توجه به ضرورت دسترسی 

در . پیشگیري از فساد تدوین مقرراتی جامع در این خصوص ضروري می نماید

ها جهت شفافیت و وزارتخانه نظارتی هاهاي اخیر تالش هایی از سوي سازمانسال

بیشتر امور و آگاهی مربوط مردم از سازوکارهاي اجرایی صورت گرفته و در 

هایی حاوي اطالعات مربوطه به نحوه عملکرد و اداره امور سایتهمین راستا، 

  .استاجرایی، راه اندازي گردیده 

مصوبه شوراي  20و ماده  7ماده  4قانون مبارزه با پولشویی و بند  7در بند د ماده 

مصوبه فوق الذکر،  7ماده  4بند . اندپول و اعتبار بر این موضوع تأکید نموده

ان را به صراحت جهت پیشگیري از عملیات مشکوك آموزش مطلوب کارکن

  .مؤثر دانسته است
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رسد جهت آموزش اشخاص غیر دولتی مسئول و ملزم به ارائه گزارش به نظر می

هاي امع و هماهنگ و مطابق دستورالعملها به طور جمی بایست این گونه آموزش

و با ابالغ این  صادره از طرف مراجع نظارتی مربوطه یا کانون هاي مربوطه باشد

گونه دستورالعمل ها به ایشان، عذر غیر موجه این گونه مؤسسات در عدم اطالع 

ضمن این که در خصوص مؤسسات دولتی به لحاظ ماهیت و شیوه . مسدود گردد

هاي آموزشی به تر برقرار و حتی از طریق کالستوان نظارت قويعملکرد، می

  .سهولت به هدف مورد نظر دست یافت

  

  ن آخرسخ

شرط الزم براي سالم بودن یک نظام اقتصادي، وجود شفافیت در ابعاد مختلف به 

ویژه شفافیت در عملیات دولتی است که در وهله اول مستلزم ارائه اطالعات قابل 

هاي مالی دولت و انتشار اطالعات تفصیلی اعتماد درباره اهداف کالن سیاست

  .درباره عملیات دولت می باشد

ت و سالمت اقتصادي رابطه اي مثبت وجود دارد، به این ترتیب که بین شفافی

شود و عدم شفافیت شفافیت بیشتر باعث سالمت اقتصادي و کاهش فساد می

ها موجب افزایش فساد خواهد شد و مبارزه با فساد را سازوکارها، قوانین و رویه

باعث عدم از طرف دیگرعدم شفافیت نظام مالی و اقتصادي . سازددشوار می

گردد و ثبات، اختالل در تخصیص بهینه منابع و تشدید بی عدالتی و نابرابري می

در نبود . آوردراه را براي انواع فساد مالی و اقتصادي و رانت خواري فراهم می

توان با پرداخت رشوه، فهرست شرکت کنندگان صالحیت دار و شفافیت، می

ممکن است کارکنان ذي ربط .  یا تغییر دادها تعیین و فاقد صالحیت را در مناقصه

با دریافت رشوه، نام فردي را به فهرست مناقصه وارد کرده یا فرایند مناقضه را به 
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از طرف دیگر دارندگان . پردازند، تغییر دهندمی نفع شرکت کنندگانی که رشوه

یا توانند در ازاي دریافت پول رد نیاز جهت پیروزي در مناقصه میاطالعات مو

کسب برخی امتیازها، جزئیات امر را در اختیار شرکت کندگان در مناقصه قرار 

گردد که زد و از سوي دیگر عدم شفافیت قوانین و مقررات، موجب می. دهند

بندها و معامالت درون سازمانی به سادگی صورت پذیرد؛ زیرا گاهی قوانین و 

رآزموده قادر به فهم آن مقررات به نحوي تنظیم می شود که فقط حقوقدانان کا

هستند و معموالً این قوانین درباره مسائل اساسی مبهم بوده و تفسیرهاي متعددي از 

  .آنها می شود و  ازاین طریق نیز راه براي فساد مالی باز می گردد

در صورت شفاف نبودن مقررات اقتصادي، فضاي اقتصادي مبهم می شود و زمینه 

شد چرا که در این شرایط امکان نظارت و پیگیري  براي بروز فساد فراهم خواهد

از طرف . فعالیت هاي اقتصادي اشخاص و بنگاهها به سادگی میسر نخواهد شد

دیگر فضاي مبهم افتصادي و فقدان شفافیت، قلمرو رقابت اقتصادي را محدود 

  .نمایدمی

لت و هاي اقتصادي دودر سطح جامعه به ویژه در مورد فعالیت انتشار اطالعات 

، فضاي تفاهم، اعتماد و همکاري را میان شهروندان و دولت به بخش خصوصی

از طرفی پرهیز اشخاص و بنگاههاي اقتصادي از ورود به فعالیت  . آورد وجود می

به میزان قابل توجهی ناشی از فقدان اطالعات در باره در اقتصادي یک کشور 

  .استقتصاد در زمینه ا  دولتقوانین، مقررات و فعالیت هاي 

با توجه به ارتباط میان شفافیت و فساد اقتصادي الزم است اقدامات جدي در 

در این راستا . جهت سالم سازي فضاي اقتصادي، افزایش شفافیت صورت گیرد

 بردن ظرفیت پاسخگویی هاي آزاد و همچنین باالنظارت اجتماعی و رسانه تقویت

-ز فساد به شمار میري و مبارزه باپیشگیعامل مهمی در جهت  هاي دولتیهدستگا

  .رود
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ورود به فعالیت اقتصادي  هزینه ،افزایش یابدشفافیت اقتصادي  میزان هر چه 

یابد و در نتیجه با افزایش رقابت پذیري اقتصادي، زمینه براي توسعه و کاهش می

شفافیت و جریان آزاد اطالعات در زمینه . رشد اقتصادي فراهم خواهد شد

دولت و مقامات دولتی باعث افزایش هزینه اقدام به فساد و انجام فعالیت عملکرد 

و بدین ترتیب بعنوان یک بازدارنده و مانع براي قدرت  به نفع شخصی خواهد شد

ها رویه قوانین و شفاف نمودن سازياده در این راستا س. دکنفساد آلود عمل می

تدوین شوند که از هر نوع  قوانین باید به نحوي ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛

فراهم شفافیت را ها به شکل و زمینه انجام فعالیتپنهان کاري جلوگیري نموده، 

آورد، مسؤولیت پذیري و پدید میاقتصاديبا شفافیتی که در عملیات  نمایند،

.کندمیهی را تقویت دحساب

قتصادي یکی دیگر از مسائلی که باعث افزایش تقاضا و در نتیجه کاهش فساد ا

هاي گوناگونشهروندان را از رویه است که آزادي در اطالع رسانی می شود

ها براي دور زدن سیستم از دامنه تالش سازد ومیمربوط به خدمات دولتی آگاه 

یا مطرح کردن تمنیات گوناگون در ازاي ارائه اطالعات که به طور قانونی باید 

مگان در یک زمان و به موقع از طراحی سیستمی که ه. کاهدعمومی باشد، می

ها و بطور برابر امکان رقابت در مزایده و تصمیمات اقتصادي دولت آگاه شده

، اقدام موثري است که می تواند در پیشگیري از فساد ها را بیابندمناقصات و پیمان

 .اقتصادي موثر باشد
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