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Abstract  
 
The legislative field, along with other executive and supervisory areas in 

each country, is one of the centers of anti-corruption, and the Islamic 
Consultative Assembly, as the exclusive player in this field, along with the 
government and the judiciary, is one of the main anti-corruption activists. In 
the current literature on the position of the legislature in the fight against 
corruption, there is talk of a kind of balance between the three categories of 
anti-corruption laws, only one of which deals with the criminal field. In this 
study, while paying attention to the function of the legislature in terms of 
legislation, two major indicators in the field of non-criminal laws have been 
selected and the performance of the Islamic Consultative Assembly in this 
regard has been reviewed and evaluated. The non-criminal areas examined 
in this study are transparency and the right to access information and 
conflict of interest, under which the two issues of reviewing the assets and 
property of officials of the Islamic Republic and the protection of the law 
against disclosure are examined. Studies in these areas show that although 
the Islamic Consultative Assembly in recent decades has paid more 
attention to issues such as transparency and the right of public access to 
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information and conflict of interest, in practice what has been achieved is far 
from the standard and desirable conditions. 
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  فساد كاهشي راستا دري فريركيغ نيقوان بهي اسالمي شورا مجلس كرديرو

  
 17/5/1400: تاريخ دريافت           1يافشين نوراي

  1/8/1400: تاريخ پذيرش          2 محمد بهادري جهرمي
 3الهدي اهللا علم سيد حجت

 

  
 دهيچك

 در فساد كاهش بهي اسالمي شورا مجلس گاهيجا و كرديروي بررس قيتحق نيا موضوع
 نيقوان به مجلس كرديرو كه است نيا پژوهش سئوال نيبنابرا. استي فريركيغ نيقوان حوزه

 پژوهش نيا هيفرض كه است نيا پژوهش هيفرض. است كدام فساد با مبارزه حوزه دري فريركيغ
 و موضوع دو نيا درخصوصي قانونگذار دستگاهي حداقل اهتمام رغميعل كه است آن زين

 و اموال بهي دگيرس كشور،ي ا بودجه نظام تيشفاف مسئله جمله از آني فرعي ها شاخص
 جانبي ا ستهيشا وي كاف توجه فساد،ي افشاگر ازي قانون تيحما و نظام نمسئوالي ها ييدارا
 مجلس هرچند كه دهدي م نشان قيتحق جينتا.  است نگرفته صورت ها حوزه نيا به نهاد
 حق و تيشفاف چوني موضوعات به نسبتي شتريب توجه رياخي ها دهه دري اسالمي شورا

 آمده بدست كه آنچه عمل در اما داده شانن منافع تعارض و اطالعات بهي عموم يِدسترس

                                                                 
 رانيا زاهدان، زاهدان، واحدي اسالم آزاد دانشگاه حقوق گروهي عموم شيگرا حقوقي دكتري دانشجو. 1

   )مسئول سندهينو( رانيا مدرس،تهران، تيترب دانشگاه حقوق، گروه اريدانش. 2
 ir.ac.modares@bahadori.m 
 هيقضائ قوه پژوهشگاه سيرئ. 3
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 نوع ازي فيك مقاله، نيا در قيتحق روش. دارد مطلوب و استاندارد طيشرا باي توجه قابل فاصله
 .شودي مي گردآوري بردار شيف قيطر از وي ا كتابخانه وهيش به ها داده و است يريتفس-يفيك

  
 نافعم تعارض ت،يشفاف مجلس، مقننه،ة قو فساد، :دواژهيكل
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 مقدمه و بيان مسئله

 شود؛يم محسوب حاضر حال در ما كشوري اصل معضالت ازي كي ياقتصاد وي ادار فساد
ي شورا مجلس در ژهيو به استگذاران،يس و قانونگذاران اهتمام موارد ازي ك يليدل نيهم به

 منظا در تاكنوني اساس قانون اصول كنار در. است بوده دهيپد نيا با مبارزه ،ياسالم
 . است دهيرس بيتصو به و نيتدو فساد با مبارزهي براي اريبس نيقوان رانياي قانونگذار

 دارند فساد كاهش دري قدرتمند نقش ،يتيحاكمي ها نظام در قانونگذاران ،ينظر لحاظ به
 ،يقانونگذار نقش: از عبارتند كه است شده سريم عمدهي مجرا چند از نقش نياي فايا و

 ،ييپاسخگوي ها ستميس تيتقو نيچن هم. يندگينما فيوظاي فايا و ،نظارت ،يمال كنترل
ي همگ شود، فساد ساز نهيزم تواند يم كه آنچهي برا ها مشوق بهبود فساد،ي برا ها فرصت كاهش

. كنند تالش فساد كاهش هدفي برا قيطر آن از توانند يم قانونگذاران كه استيي ها طهيح از
 فساد كاهشي برا راه ك يفقطي فريك نيقوان بيتصو وي ارقانونگذي كل طور به ن،يبنابرا
 .ديا يم شمار به فساد كنترلي برا بازدارندهي ابزاري مشخص درجه تا تنها و است

 مدل توان يم فساد، با مبارزه در موفق عمدتاًي كشورها تجارت و موجود اتيادبي بررس از
 ،ينظر مدل نيا با مطابق. كرد استخراج را دفسا با مبارزه در مقننه قوه كاركرد ازي مطلوب نسبتاً

 از دسته سه بيتصو و نيتدو در توازن وجودي ايگو ديبا كشوري قانونگذار دستگاه عملكرد
ي اجتماع وي اداري فضا جاديا به كهي نيقوان كنند، يم مجازات را فساد كهي نيقوان: باشد نيقوان
 فساد بروز مستعد كه هستندي ها حوزه رب ناظر مشخصاً كهي نيقوان و كنند يم كمك فساد ضد

 و مطلوب عملكرد ،يفريك نيقوانة حوز به توجه با همزمان منظر، نيا از. استي شتريب
 زيني فريركيغ و ميرمستقيغي ها حوزه ريسا به كه كند يم جابياي قانونگذار دستگاه استاندارد

 عملكرد كه شد خواهد پرداخته سوال نيا به پژوهش نيا در اساس نيهم بر. شود توجه
 و نييتب قابل چگونه فساد با مبارزه دري فريركيغي ها حوزه ريسا به توجه درخصوص مجلس

 . استي ابيارز

 موضوع جمله از ،يفريركيغي ها حوزه دري اصل شاخص دو نشيگز با پژوهش نيا
 را مجلس اقدامات نهيشيپ منافع، تعارض موضوع زين و اطالعات بهي دسترس حق و تيشفاف
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ي حداقل اهتمام رغميعل كه است آن زين پژوهش نيا هيفرض. كرد خواهدي موشكاف وي بررس
 مسئله جمله از آني فرعي ها شاخص و موضوع دو نيا درخصوصي قانونگذار دستگاه
ي قانون تيحما و نظام مسئوالني ها ييدارا و اموال بهي دگيرس كشور،ي ا بودجه نظام تيشفاف
. است نگرفته صورت ها حوزه نيا به نهاد جانبي ا ستهيشا وي كاف هتوج فساد،ي افشاگر از

 هيثانو منابع به مراجعه و كتابخانه وهيش به پژوهش نيا در اطالعات و ها دادهي گردآور روش
 .است

 
 قيتحق نهيشيپ

 محافل در موضوع اتيادب در آن ازي ريشگيپ و مقابلهي راهكارها مقابله، لزوم فساد، مسئله
 انيم نيا در اما است داده اختصاص خود به را قاتيتحق ازي توجه قابل سهم كشور دانشگاه
 گذشته دهه چهاري ط فساد با مبارزه دري اسالمي شورا مجلس نقش بهي اندك نسبتاً منابع
 در رانهيشگيپ وي فريركيغ نيقوان موضوع به كهي مقاالت تعداد نيهمچن و اند داده نشان توجه

است اندك اند، پرداختهي ساز ميتصمي نهادها و دولتي سو زا فساد ضد اقدامات . 

 رانيا قانونگذاران رانهيشگيپ كرديرو كه استي مقاالت جمله از) 1392(يي دادخدا پژوهش
 نيا در. است داده قراري بررس مورد راي ادار سالمتي ارتقا قانون چوني نيقوان نيتدو در

 و فساد نيمخبر از تيحما چونيي ها نهيزم دري اراد سالمتي ارتقا قانوني ها ينوآور مقاله
 مشابه مطالعه. است گرفته قرار توجه موردي ادار نديفرا دري ساز شفاف مقوله به توجه زين
 پرداخته موضوع نيهم به زين) 1394 (آتشگاهيي صفا حامد وي ميابراه شهرامي سو ازي گريد
 به توجهي براي گام رانهيشگيپي ها نهيزم به توجه دري ادار سالمتي ارتقا قانون ابتكار و
 .است شدهي تلقي فريركيغي ها نهيزم

 كه ستيگريد قيتحق مجلسي ها پژوهش مركز سفارش به) 1397(ي الماس ديمج پژوهش
 آنكه از شيب قيتحق نيا اما. است پرداخته فساد ازي ريشگيپ موضوع به مقننه قوهي راهبردها به

 ندهيآ در اقدامي برايي شنهادهايپ شامل باشد، داشته را گذشته عملكردي بررس وي ابيارز جنبه
 نظام در منافع تعارض تيريمد موضوع درخصوص) 1398(درخشان و انيليوك مطالعه. است
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 نيا در. است منافع تعارض مانندي فريركيغي ها عرصه در ها پژوهش معدود جمله ازيي قضا
 منافع تعارض خصوص در موجودي قحقو نظامي رو شيپي ها چالش و موانع به مطالعه
 به هركدام زين) 1397 (نژاد يبهروز و زاده يتق و) 1398 (صمدنژاد مطالعه. است شده پرداخته

 موضوع و بودجه نظام در تيشفافي عني يفريركيغي ها حوزه در تر يفرع متفاوت موضوعات
ي بررس به منحصراً ها وهشپژ نيا از هركدام در. اند پرداخته كشور مقاماتي ها ييدارا و اموال
 .است نشدهي ا اشارهي كنوني ها يكاست در نهاد نيا تيمسئول و آن عملكرد مقننه، قوه نقش

 عملكردي ابيارز به مربوطي ها پژوهشي خالي جا شود يم مشاهده كه طور همان نيبنابرا
 محسوس فساد با مقابله در نيقوان يِفريركيغي ها حوزه به توجه دري اسالمي شورا مجلس
 كرديروي موشكاف و ليتحل درصدد پژوهش نيا خال نيا پركردن به كمكي راستا در. است
 .است مانده مغفول تاكنون كهي ا حوزه است؛ نيقوان ازي فريركيغي ها حوزه به مقننه قوه

 
 ينظر چارچوب و ميمفاه

 آن فيتعار و فساد

 تياهم به است الزم ميبپرداز آن از مختلف فيتعار و فساد دهيپد تيماه به آنكه از شيپ
 ارائه چرا كه ميده پاسخ سوال نيا به و ميكن اشاره مختصراً جامعه ك يدر فساد فيتعرة نحو
 كهي روش و فساد فيتعري چگونگ. دارد تياهم آن دامنه و حدود نييتع و فساد ازي فيتعر
 از جامعه آن ادراك بر رايز استي فراوان تياهم حائز كند يم فيتعر را فساد آن با جامعه كي

 فيتعر محدود و قيمذي صورت به فساد كهيي درجا تر، روشن عبارت به. است رگذاريتاث فساد
 گاهيجا كه ستيا هيحاشة ديپد ك يفساد كه دهد سوق جهينت نيا به را افراد تواند يم شود يم

ي گونگچ ن،يبنابرا) Bergh et al., 2016:16. (ندارد جامعه يِاسيس دستوركار دري مهم
 موثر اقداماتيي شناسا منظور به رايز دارد ها استيس به ميمستق ربط وي وابستگ فساد فيتعر
 خود به تواند يمي متفاوت اشكال چه و ستيچ فساد كه ميبدان ستيبا يم فساد با مبارزهي برا
 . رديبگ
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 از هسوءاستفاد مفهوم نياة شد رفتهيپذ و استاندارد فيتعر ،يامروز متعارف اتيادب در
 به اگر) Beeri & Navot 2012: 2. (استي خصوص منافع كسبي براي عموم قدرت

 اشكال و فسادي گستردگ درخصوص انبوهي ها داده شيمايپ به ژهيو به وي تجرب مطالعات
 استفاده موارد اغلب در معموالًي فيتعر نيچن كه ميابي يدرم ميندازيبي نگاه آن گوناگون

 فساد ادراك شاخص مانند (فسادي الملل نيبي ها سنجش. است حيصحي اديز حد تا و شود يم
CPI و CCI نيتدوي فيتعر ا يو اند كرده استفادهي فيتعر نيچن از) يجهان بانك به متعلق 
 . دارد فيتعر نيا بهي اديزي كينزد كه اند كرده

 و واحد فيتعر كه ستين معنا نيا به مفهوم نيا از عام فيتعر ك يسر بري نسب توافق
 به حاضر اتيادب اعظم بخش واقع در. دارد وجود مفهوم نيا ازي عموم شده رفتهيپذ و كپارچهي
 ارائه آن از توان يمي جامع فيتعر چه و ستيچ واقعا فساد كه دارد اختصاص موضوع نيا

ة جوهر واقع در ،يشخص منافعي براي عموم قدرت از استفاده سوء بري مبن باال، فيتعر. كرد
 فساد هينظر موضوع بر كهي محققان نحاليا با اما شود يم شامل را مفهوم نيا امع و نياديبن

. استي كاف يِمفهوم دقت فاقدي عام و گسترده فيتعر نيچن كه باورند نيا بر اند بوده متمركز
ي فيتعر و شتريب حيتوض مستلزمي شخص منافع وي عموم قدرت از استفاده سوء عبارت دو هر
يي ارهايمع مورد در بتوانند محققان كه است دشوار ن،يا وجود با. است كينزدي نما از تر قيدق
 & Beeri) .برسند توافق به شود يم گرفته كار به فساد فيتعر بهبود و اصالحي راستا در كه

Navot, 2012: 2)  
 فساد با مقابله در مقننه قوه و قانون نقش به مربوطي نظري مبان

 كاهش را فساد چطور" كه است آن فساد درخصوص لهمسئ نيدشوارتر و نيتر مهم ديشا
 در ها تالش كه گردد يبازم تيواقع نيا به مسئله نياي دگيچيپ "م؟يكن مبارزه آن با ا يميده

 و تعهد مستلزم فساد كاهش نكهيا آن و روبروست نياديبن تعارض ك يبا فساد با مبارزه
 به فساد با مبارزه آنكهي برا (Jain, 2011:7). برند يم منفعت فساد از كه ستييآنهاي همكار
 كاهش به واقعا كه استي رهبر بخش از مهم اريبسي اخالق تعهد ك يبه ازين برسد، سامان
.  باشد داشته مردم عمومي سو از زين راي كاف تيحما آنكه بعالوه و باشد داشته ليتما فساد
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 مبارزات در كه افتيدر توان يم فساد با مبارزه نهيزم در كشورها اتيتجربي بررس باي كل بطور
 اندازه به ستيبا يم كه است داشته وجودي حقوق نظام و قانون جنبه همواره فساد هيعل موفق
 از فساد با مبارزه ريمس دري قانونگذارة قو و قانون نقش به بخش نيا در. باشد بازدارندهي كاف

 به مقاله، نياي بعدي ها خشب دري پرداز هينظر نياي برمبنا تا پرداخت ميخواهي نظر جنبه
 .ميبپرداز فساد كاهش در رانيا مقننه قوه نقشي واكاو و ليتحل

 جهاني كشورها انيم در فساد، كاهش در پارلماني كانون نقش كه دارد وجود تصور نيا
 محدود كشور، هري اساس نيقوان واسطه به كه ها، پارلمان. استي مشابه و واحد نقش بايتقر
ي برا الزمي حقوق چارچوب تواندي م نظرشان به كه راي قانون هر بيتصو ارياخت شوند يم
 . دارند كند، جاديا را فساد كاهش وي ريشگيپ

 وي اجتماع نِيسنگي ها نهيهز كه است آن مهم اريبس نكته فساد تبعات خصوص در
 آنها در كهي جوامع در سبب نيهم به و است شهروندان متوجه عمدتاً فساد ازي ناش يِاقتصاد

ي مجمعي عن ي-پارلمان به فساد با مبارزه در مردمي اتكا است حاكمي موثر نحو بهي دموكراس
 - اند كرده انتخاب آني اجرا بر نظارت وي قانونگذار امري برا آنها كهي ندگانينما از متشكل
 بتنس تفاوت يبي پارلمان ا يفيضع پارلمان واسطه به فساد كه ستين معنا نيا به امر نيا. است

 موثرِي رهبر دري قانونگذار قوه و پارلمان نقش ازي حاك شتريب بلكه دهد؛ يم رخ فساد به
 ميمستق طور به آنها در هيمجر قوه كهيي ها نظام در ژهيبو. است فساد با مرتبطي ها تيفعال

 رب توانند يم شهروندان آن در كه شود يم ليتبدي نهاد نيتر ميمستق به پارلمان شود، ينم انتخاب
. ديآ يم شمار بهي دولت فساد يِاصل كانون زين هيمجر قوه و بگذارند ريتاث هيمجر قوه

(Stapenhurst et al., 2006:1) 
 به خواهند يم كه راي نيقوان كه دارند را ارياخت نيا ايدن سراسر در ها پارلمان ا يمجالس

 با مقابله وي ريشگيپ يبراي ضروري حقوقي ها چارچوب توانند يم نيبنابرا و برسانند بيتصو
 فساد با حكومت داشتن پاسخگونگه چونيي ها تيمسئول قيطر از ها پارلمان. كنند جاديا فساد
 نظارت انجام ،يگذار بودجه نديفرا در موثر مشاركت قيطر از مهم امر نيا و كنند يم مقابله
ي فضاي ارتقا وي حسابرس ارشدي نهادها باي همكار فساد،ي ها ونيسيكم قيطر ازي پارلمان
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ي برايي ها مشوق تنها نه جاديا قيطر از توانند يم مجالس بعالوه. شود يم انجامي ا رسانه آزاد
 ،يمال وي عموم خدمات تيريمدي برايي ها ميرژ بلكهي خصوص بخش مناسب رفتار بيترغ
 موضوع نيا كنند؛ تمركز تيحاكم در انسجام تيتقو بر ت،يحاكم دريي پاسخگو و تيشفاف
 )(Stapenhurst et al., 2006:1. است فساد با مبارزه به نسبتي تر گستردهة طيح

 كشور كي يها ياستگذاريسي ضرور جزء توانند يم مناسب نيقوان كهيدرحال وجود، نيا با
 صرف و بود، نيچن اگر و ستنديني كاف هرگز اما شوند،ي تلق فساد با مقابله در آن مداخالت و

 پاپي جرم رابطه نيهم در. شود كن شهير توانست يمي آسان به ادفس بود،ي كافي قانونگذار
 استي كاف فساد ضد نيقوان فقدان به مربوط ندرتاً كشورها در فساد موضوع كه كند يم حيتصر
 ازمندين كه است نيقوان نيا يِاجرا فقدان و فيضع و نامناسبي طراح مواقع شتريب در بلكه
  (Pope, 2006: 54). است ژهيو توجه

ي براي ضرور اقدام نياول عنوان به ضدفساد ديجد نيقوان بيتصو پاپي جرم اعتقاد به
 كه استي دگاهيد نيچن جهينت در. شود يمي تلقي اتيح قدم كي يبرخي سو از فساد با مقابله
 افته يگسترش جهان سراسر در فسادند اشكال گريد و رشوهي برا مجازاتي حاو كهي نيقوان

 تظاهر توان يم ظاهرا به كه استي راه نيتر نهيهز يب ديجد قانون بيصوت واقع در اما. است
 رخي اندك رييتغ تيواقع در اما است انجام حال دري اقدامات فساد با مقابله ريمس در كه كرد

 بيتصو و ميتنظ مقابلهي برا كهي نيقوان پاپ نظر طبق (Pope, 2006:51-52). داد خواهد
 :داد قرار توان يمي اصل دسته سه دري كل طور به را شوند يم

 تعارض به مربوط نيقوان وي فريك نيقواني عني (كنند يم مجازات را فساد كهي نيقوان �
 .دارند يبازم راي احتمال نِيمرتكب نيبنابرا و) منافع

ي براي اندك احتمال آن در كه كنند يم كمكي ا ياجتماع وي اداري فضا به كهي نيقوان �
ي افشا و اطالعاتي آزاد به مربوط نيقوان مثالً (دارد وجود فساد به آلوده اقدامات وقوع
 )منافع تعارض ا يو مقاماتي ها ييدارا
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 اگر دهد،يم رخ احتماالً فساد به آلوده اقدامات آن در كهيي ها حوزه مورد در نيقوان �
 ارانه يكهي نيقوان و ديخر به مربوط نِيقوان مثالً (باشد نداشته وجود آن در فساد ضد نيقوان
 (Pope, 2006: 51-52)) كند يم مقرر را شهروندان بهي رفاه

 كه استي اقدامات بوده ازين همواره فساد با مبارزهي برا كهي اقدامات انواع نيشتريب گرچه
ي نامناسب ريتفاس تيواقع نيا از اما باشد، كارآمد و موثر بتواند تا داشتهي حقوق نظام در شهير

 فساد با مبارزه در قانون نقش به پرداختن در استمدارانيس و پارلمان ندگانينما و گرفته صورت
 ديتاك باال،ي بند طبقه اولِ دستهي عن ي،يفريك نيقوان بر صرفاً آنها. اند شدهي بدفهم دچار
 ازين فساد با مبارزهي برايي ابزارها وي حقوق قواعد ازي شتريب شمار به آنكه حال اند داشته
 دري ضروري امر ،يفريركيغي ها حوزه نيچن به توجه (Sandgren, 2005:726-727). است
 چيهي فريركيغي راهكارها نيا ازي بخش كه ديايب نظر به نطوريا گرچه است، فساد با مبارزه
 نيا كه گرفت سراغ توان يم راي ا ندهينما ا يفرد كمتر و ندارد فساد باي ميمستق ارتباط نوع

 از پاك كشورِ ك ياز كهي زمان ن،يبنابرا. بدهد ارتباط سادف هيعل مبارزه به راي حقوق قواعد
 دارند،ي ا رانهيگ سخت اريبس ييِجزا نظام آنها كه ستين معنا نيا به ميكن يم صحبت فساد ثيح

 آن در خوبي حكمران نظام و دارندي قدرتمندي حقوقي ها نظام آنها كه معناست نيا به بلكه
 بهي حقوق اصالحي نوع خودي اقتصاد وي نهاد الحاتاص ازي اريبس واقع، در. است برقرار
  (Sandgren, 2005:726-727). رود يم شمار

ي فريك نيقوان بر صرف ديتاك و نگرش نيهم جهينت در عرصه، نيا محققان و پاپ اعتقاد به
 گسترش جهان سراسر در فساد اشكال گريد وي خوار رشوه مجازات به مربوط نيقوان كه است

 به توجه و فساد ضد نيقواني اجرا به توجه از غفلت ساز نهيزم گر،يدي سو از و اند افتهي
توجه بر فساد، در مقننه قوه نقش رامونيپ محققان ن،يبنابرا. است بوده رانهيگيپ اقدامات 
 . دارند ديتاكي مدن نيقوان جمله از نيقوان ريسا به همزمان

 ،يفريك قانون برخالف ،يمدن قانون در دهدي م نشان كه دارد وجودي متعدد ليدال
 به نسبتي تر سادهي فضاي مدني ها دادگاه. دارد وجود فساد هيعلي بهبود يِقوي سازوكارها

 قادر فاسد مقامات. كنندي م فراهم فساد عواقب بهي دگيرسي برا راي فريكي ها دادگاه
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 نيقوان اما كنند فراري فريك حقوق معركه از رشفافيغيي فضا و ابهام جاديا با كه بود خواهند
 صادري مدني ها دادگاه در كهي احكام. ستين ساده آن از فرار و داردي تر گسترده دامنهي مدن
ي عامل امر نيهم و االجراست الزم زيني خارجي كشورها ازي اديز شمار در معموالً شده

 كار فاسدم جهينت در آمده بدست اموال كردن پنهاني مدني دعاو در رايز بود خواهد بازدارنده
 (Pope, 2006: 59). بود نخواهدي آسان

 درآوردن كنترل تحت و مفسدان مجازاتي برا صرفاً كهي نيقوان ريناپذ اجتناب شكست
 نقش باي نيقوان سمت به را توجه ،)اول دسته نيقواني عني (است شدهي طراح فساد سطوح

ة هم ازي ا دامنهي ادار دفسا كارشناسان. دهدي م سوق) سوم و دوم دسته نيقوان (رانهيشگيپ
 تعارض اطالعات، بهي دسترس ضوابط. دانندي مي ضرور را شد ارائه باال در كهي نيقوان انواع
 و افشاكنندگان از تيحما ها، رسانهي آزاد و انيبي آزاد ،يدولت مقامات اموالِي افشا منافع،
ي ا رانهيشگيپ نيوانق جمله از گريد موضوعاتي برخ و تحرك بهي مدن جامعه تيتقو ان،يشاك
 گريد وي فريك نيقوان به همزمان توجهي برا كشور ك يمقننه قوهي  ها تالش معرّف كه است
 .آنهاست انيم توازن جاديا و نيقوان

 مفاسد بروز احتمال آن در كه كنند جاديا رايي فضا توانند يم موضوعات نيا حول نِيقوان
 در. باشد ازيني فريك وي هيتنب اقدامات ازي ندبل فهرست به آنكه بدون باشد تر نييپا اريبس

ي موثر و عيوسي آزاد كه ننديب يمي شهروندان محاصره در را خود سو ك ياز ندگانينما واقع
 عموم خواهند يم كهي دولت مقامات گريدي سو از و كنندي م مطالبه اطالعات بهي دسترس در

ي ها نمونه اما است دشواري امر دو نيا انيم تعادل حفظ. دارند نگه دور عرصه نيا از را مردم
 . دارد وجود كشورهاي برخ در درست و قيدق نيقوان ازي موفق

 نيقوان آن در اما فسادند بروز مستعد كه استيي ها طهيح بر ناظر زين نيقوان از سوم دسته
ي بررس و كنكاش مورد ديباي ا حوزه هر در نيقوان ازي سينو شيپ هر. ندارد وجود فساد ضد
 شفاف و واضحي صورت به ستيبا يم نيقوان. شود حاصل نانياطم آن ضدفساد جنبه از و باشد

 به كهي احتمال "ريتفس" از تا كند مشخص راي دولت خدمتگزاران ارياختة محدود رمبهميغ و
 موضوع فساد مستعدي ها حوزه نيتر ياصل ازي كي. كندي ريجلوگ شود منجر سوءاستفاده
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ي برا مناسبي حقوق چارچوب نيتدو كشورها مقننهي قوا فهيوظ و استي دولتي دهايخر
يي باال درجه متضمن ستيبا يم نهيزم نيا در مناسب قانون كي. استي عموم منافع از حفاظت

 بر آزاد وي عموم نظارت مشخص،ي زمانة محدود اطالعات، بهي دسترس حق ت،يشفاف از
 (Pope, 2006: 59). باشد شده ارائه مختلفي شنهادهايپ

 هر بر همزمان ديتاك متضمن ديبا فساد با مبارزه در مقننه قوه كرديرو خالصه، بطور نيبنابرا
 عملكرد ساز نهيزم مصوب، نيقوان انواع انيم تعادل وجود و باشد باال نيقوان از دسته سه

 انيم تعادل وجود رهگذر از. است فساد با مقابله در پارلمان مطلوب جينتا حصول و درست
 وي اجتماع وي اداري فضا به مربوط نيقوان ،يفريك نيقواني عن يعرصه، سه نيا از امهركد
 شاهد و كرد جاديا فساد با مبارزه دري قدرتمندي حقوق نظام توان يم فساد، مستعدي ها عرصه
 .بود فساد با مبارزه امرِ دري قانونگذار نهاد از راي موثرتر كاركرد

 از عمده نهيزم چند در را فساد با مقابله نهيزم در لسمج كاركرد شد اشاره كه همانگونه
 عملكرد مقاله نيا در. كرد خالصه توان يم ...وي مال كنترل ،يندگينما ،يقانونگذار جمله

 خواهد قراري ابيارز موردي قانونگذار حوزه در عمدتاً وي فريك ضدفسادي ها نهيزم در مجلس
 .گرفت

 يفريركيغي ها حوزه دري اسالمي شورا مجلس عملكرد

ي ها حوزه دري قانونگذاري راستا در راي اسالمي شورا مجلس عملكرد بخش نيا در
 پژوهش نياي نظر چارچوب حيتشر در و باال در كه همانطور. كرد ميخواهي ابيارزي فريركيغ

 جمله از منافع تعارضات و تيشفاف اطالعات، بهي دسترس حق چوني موضوعات شد، گفته
 كنار در مختلفي كشورها دري قانونگذاري قوا دارد ضرورت و استي رفيركيغي ها طهيح

 بخش نيا در نيبنابرا. دهند قرار توجه مورد زين را نيقوان از دسته نيا ،يفريك نيقوان بيتصو
 .پرداخت ميخواه ادشدهي يها نهيزم در مجلس عملكردي ابيارز به

 اطالعات بهي دسترس و تيشفاف

 در تيشفاف اصلي برقرار ،يتيحاكمي ها نظام دريي پاسخگويي ابتدا ملزومات ازي كي
 تيشفاف ملزومات ازي ك يو استي دولت وي حكومت مسئوالن انيم در وي ريگ ميتصمي نهادها
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 بهي دسترس و انتشاري مجرا از تيشفاف. است اطالعات انتشار وي دسترس حق ازي برخوردار
 وي زارع. (استي اليخي امر تيفافش اطالعات، انتشار بدون و شود يم حاصل اطالعات
 در شفاف تيحاكم جينتا از اطالعات به آزادي دسترس گريدي سو از) 34: 1392 زاده، محسن
 كامالًي ارتباط اطالعات بهي دسترس و تيشفاف مفهوم دو انيم ارتباط نيبنابرا. است جامعه
 كه دهد يم اننش فسادي امروز اتيادب در موجودي ها پژوهش و مطالعات. است هيدوسو
 زانيم نيكمتر دارد وجودي مال اطالعات به عموم آسان و آزادي دسترس آن در كهيي ها نظام
  (Mukherjee and Gokcekus, 2006: 327). دارند خود در را فساد

 منظور به منابع تخصيص وي گير تصميم كه دهد يم نشاني جهان تجارب و اتينظري بررس
 ثبات، ،ييپاسخگو شفافيت، قبيل ازي اقتضائات و الزامات سادف ازي پيشگير و بودن كارآمد
 منابع از كهيي سازمانها و نهادها ران،يا نيقوان طبق. طلبد يم را بودن مند قاعده ويي شورا
ي نهادها و مردم عموم به ،ياساس قانون براساس ديبا كننديم استفاده المال بيت وي عموم
ي اتاقهاي جا به ديبا ها يگير تصميم نديفرآ و العاتمط نيبنابرا و باشند پاسخگوي نظارت

) 5: 1397 ،يالماس (رديپذ انجامي عموم نظارت وي دسترس قابل) يا شيشهي ها اتاق در دربسته
 ها داده بهي دسترس و تيشفاف شاهد كمتر مجلس،ي علن مذاكرات جز به حاضر درحال اما

 . ميهست

 منتشر آن مجلد نيز و ويراد قيطر ازي الماسي شورا مجلس مذاكرات مشروح مثال، بطور
 مشروح آنها،ي ها داده و اطالعات بهي دسترس تسهيل و عيتسر ضمن توانيم اما شود،يم

 و كميسيونها البته. كرد منتشر نيز را مجلس دري گير تصميمي شوراها و كميسيونها در مذاكرات
ي عال يشورا همانند) ارنددي غيرعلن جلساتي برگزار مجوز قانون موجب به كهيي شوراها
 قاعده نيا از) ياسالمي شورا مجلسي خارج سياست وي مل امنيت كميسيون ،يمل امنيت

 .مستثناست

 از مردم اطالع كشور، كي يساز ميتصم نظام در تيشفاف وجود قيمصاد نيتر ياصل ازي كي
 انيم مشترك فصل موضوع، مسئله نيا كه آنجا از و. است مقامات اموال و ها ييدارا زانيم

 . شد خواهد ليتحل وي بررسي بعد بخش در مبحث نيا است منافع تعارض و تيشفاف
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 حوزه نيا با مرتبطي نيقوان بيتصو كشور،ة ادار نظام در تيشفاف موضوع الزامات جمله از
ي ساز ميتصم نظام در آني ارتقا و تيشفاف با ارتباط دري نيقوان رياخي ها سال در گرچه. است
ي بخش گريدي سو از و نشدهيي اجرا همچنان نيقوان نيا ازي بخش اما دهيرس بيتصو به كشور

 ران،ياي برا تيشفاف شكدهياند. (ستين اجرا قابل قانون، متن در ضعف ليدل به نيقوان نيا از
ي نيقوان معدود جمله از 1390 مصوب فساد با مقابله وي ادار سالمتي ارتقا قانون) 1398
 بري مبتن و داده نشان توجه مردمي آگاه سطح باالبردن وي ادار نديفراي زسا شفاف به كه است
 )223: 1392 ،ييدادخدا. (است رانهيشگيرپيتداب وي فريركيغي ابزارها

 ريز بصورت توان يم را تيشفاف حوزه در رانيا يِداخل نيقوان نيتر مهمي كل نگاه ك يدر
 :كردي بند دسته

 حاتيتوض بيتصو مرجع و سال قانون نام

 مجلس -1358 سال ياساس قانون
 ياسالمي شورا

 كه دارد حيتصري اساس قانون 55 اصل
 شده هيتهي قانوني حسابرسي ها گزارش
 خصوص در محاسبات وانيد توسط

 كشوري عموم بودجه از كهيي دستگاهها
 دسترس در ستيباي م كنندي م استفاده
 رديگ قرار عموم

 از مجلس، مذاكرات ،69 اصل براساس
 ديبا بودجه، سند به مربوط مذاكرات ملهج
ي ها رسانه از آن كامل گزارش و باشدي علن

 برسد عموم اطالع بهي عموم

 و انتشار قانون
 به آزادي دسترس

 اطالعات

 مجلس ،1387 بهمن
 مرداد ،ياسالمي شورا
 صيتشخ مجمع 1388

 نظام مصلحت

 حكومت به وابستهي نهادها و ها سازمان
 در را قانون نيا ضوعمو اطالعات موظفند
 مردم ارياخت در ضيتبع بدون و وقت اسرع
 دهند قرار

 213: 1398 زنژاد،يعز: منبع
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 موضوع كه ستين معنا نيا به كالني ريگ ميتصمي ها حوزه در قانون دو نيا به اشاره
 در بلكه است شده خالصه باال مورد دو به فقط كشور دري نيتقن احكام كل در تيشفاف

ي ها برنامهي دائم احكام قانون ،ياقتصاد توسعه ساله پنج برنامه قانون مانند تر يرعفي ها عرصه
 قانون برق، صنعت از تيحما قانون ،يردولتيغي آموزش مراكز سيتاس قانون كشور، توسعه
 دريي ها تبصره و بند) 1389 ت،يشفاف شكدهياند (گريد عرصه نيچند و معلوالن، از تيحما
 شتريب پژوهش نيا در كه آنچه. خورد يم چشم به اطالعات بهي سترسد و تيشفاف از تيحما

 وي ريگ ميتصم تر كالني ها عرصه در آن به توجه و تيشفاف موضوع گرفته قرار مدنظر
 توان يم آن ميتنظ نديفرا و بودجه سند در را آني اصلي ها يتجل ازي ك يكه استي ساز ميتصم

 .ديد

 نظام در ژهيو به و است محسوسي امر كشوري تيكمحا نظام دري اتيح عنصر نيا فقدان
ي م احساس بودجه تيشفاف نهيزم در مستقل قانون ك يبيتصو ضرورت كشوري زير بودجه
ي شورا مجلس كه است تياهم حائز رو آن از پژوهش نيا نگاه از ژهيو به عرصه نيا. شود
. دارد كشور بودجه يمال نيتام بر نظارت و بيتصو دري متول سازمان نيتر ياصلي اسالم

 - 1: برشمرد توان يمي كل عنوان چند ليذ را بودجه با رابطه در مقننه قوه فيوظا گريد بعبارت
 نيا جز به. مستقلي خارجي زيمم -3 و بودجهيي اجرا كنترل -2 انهيسال بودجه بيتصو

 زحائ اريبس نقش دولت عملكرد بر نظارت تيقابل و تيشفاف جاديا در بودجه سند موضوع،
 .دهد يم ارتقا را دولت عملكردي كارآمد ويي كارا و كندي م فاياي تياهم

 فيوظا ساختار با مرتبط اطالعات كه است آني معنا بهي ا بودجه تيشفاف مفهوم
 عمومي براي ا بودجهي ها ينيب شيپ وي عموم بخشي ها حساب ،يا بودجه استيس ت،يحاكم
 با بودجه به مربوطي ها استيسي اجرا وي راحط كهيي ها سازمان و افراد همهي عن يمردم،
 تيشفاف تياهم) 206: 1398 زنژاد،يعز. (باشد شفاف و دسترس قابل دارد، سروكار آنها منافع
 اگر كه است سبب نيا به بودجه تيشفاف درخصوصي قانون بيتصو و نيتدو لزوم و بودجه
 قرار نظارت و رصد ردمو او عملكرد مجموعه كه بداند) مجلس ا يدولتي عني (كارگزار

ي برا را خود آنگاه ندارد وجود كارفرماي سو ازي نظارت نيچني براي قانون ارياخت ا يرديگ ينم
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 مصارف،ي بند تياولو عدم منابع، اتالف. ديد خواهد آزاد ضابطه بدون وي ا قهيسل عملكرد
 با كه استي درحال نيا. است طيشرا نيا تبعات جمله ازي عمومي تينارضا و مفسده وقوع
 تواندي م بودجه رشفافيغ تيريمد ازي ناشي ها بيآس و تبعات بودجه بر موثر نظارت تيتقو
 )206: 1398 زنژاد،يعز. (برسد حداقل به

 باز بودجه شاخص نام بهي مهم شاخصي الملل نيب سطح در بودجه تيشفافة نيزم در
ي اطالعات نيچن. شود يم ارائه 1يالملل نيب بودجه در مشاركت موسسه توسط كه است مطرح
 Folshes and De). است شده محاسبه جهان كشور 115ي برا 2015 سال در و بار نيآخر

Renzino, 2017:21) ما كشور درخصوصي اطالعاتي ها يبند رتبه و شاخص نيا در 
 اطالعات آنكه ابتدا. بود متصور موضوع نياي برا توان يمي مختلف ليدال كه ندارد وجود
 باي اطالعات نيچن نكهيا و شود ينم منتشر شفاف وي عمومي شكل به بودجه غيتفر به مربوط

 انهيسال بودجه به مربوط اطالعات در تيشفاف عدم دهنده نشان كهي امر. شود يم منتشر ريتاخ
 واردي جد لطمات كشوري اقتصاد اعتبار به و است آن بهي عمومي دسترس عدم و كشور

 ) 221: 1398 زنژاد،يعز. (كند يم

 عدم و ابهام معضل دو از تيشفاف موضوع لحاظ به كشورة ساالن بودجه ،يداخلي منظر از
 و بردي م نيب از را حكم موثري اجرا امكان خود نوبه به ابهامات نيا. بردي م رنج صراحت

) 221 ص ،1398 زنژاد،يعز. (بود خواهدي مال وي اقتصاد مفاسد به زدن دامن چرخه ازي بخش
 تحت قانون ك يبيتصو با كشوري ا بودجه نظام تيشفاف دري كنوني ها يكاستة عمد بخش و

 و نقش نجا،يا در نيبنابرا. رديگ قرار بهبود ريمس در تواند يم كشور بودجه تيشفاف قانون عنوان
ي ا بودجه نظام در تيشفاف با مرتبط نيقوان بيتصو نهيزم دري اسالمي شورا مجلس تيمسئول
 .است رانكا رقابليغ كشور

 زين تيشفاف جامع قانون وجود فقدان تر يكلي سطح در بودجه، تيشفاف موضوع جز به
 بهي ا حهيال نيتدو درصدد دولت ،1397 سال از ها، رسانه گزارش با مطابق. شودي م احساس

 حهيال نيا كه شده حيتصر آن در كه بوده پژوهشگراني همكار با» تيشفاف جامعة حيال «نام
                                                                 
1 International Budget Partnership 
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ي ها يكاست و نواقص دارد بنا واقع در و ستيا شهيشي ها خانه بهي آهني ها خانه ليتبد دنبال به
ي دسترس و انتشار قانون و) 1390 مصوب (فساد با مقابله وي ادار نظام سالمتي ارتقا قانون
 98 بهشتيارد در. كند جبران رايي اجرا وي نيتقن حوزه در) 1387 مصوب (اطالعات به آزاد

 نيقواني رسان اطالعي مل گاهيپا (است شده ارائه مجلس بهي قانون مراحلي ط جهت حهيال نيا
ي سو از آن بيتصوي براي اقدام تاكنون حهيال نيا ارائه زمان از). 1398 كشور، مقررات و

 و فساد با مبارزه حهيال «چوني گريد حيلوا دركنار حهيال نيا و است نگرفته صورت مجلس
 ن،يخبرآنال (اند ماندهي باق فيبالتكل مجلس در» منافع رضتعا «حهيال و» ياداري ساز سالم

 و جرح ورطه به نگهباني شورا توسط است ممكن هم باز بيتصو درصورت گرچه ؛)1399
 .شود دهيكش ليتعد

 منافع تعارض

 نيا به توجه است، منافع تعارضي اقتصاد ميجرا وقوع و فساد شهير كه آنجا از نيچن هم
ي طيشرا به منافع تعارض. ديآ يم شمار به مقننه قوهي فريركيغ مهمِ اقدامات جمله از موضوع

 زيني شخص منافعي عن يهيثانو منفعت ك ي،يشغل اقدامات و ماتيتصم در كه شود يم گفته
 اتيمقتض اي يسازمان منافع بر راي شخص منافع است ممكن فردي طيشرا نيچن در. شود ريدرگ
 رخ رشوه ا يو پاداش ه،يهدي اعطا ونچي مفاسد جهينت در و دهد حيترجي شغل
 عوامل ازي ك ينيهمچن منافع تعارض موضوع (Michael and Andrew, 2001: 8).دهد
 مهم ركن نيا به نسبتي عموم اعتماد آن با مبارزه كه استيي قضا نظام در فساد بروز

 و بروز كاهش موجب كه استيي ها نهيزم نيتر مهم ازي ك يتيشفاف. برد يم باال راي حكومت
 (Demmke and Henokl, 2007: 38) شود يمي دولتي ها بخش در منافع تعارض ظهور

 نياديبني شكل به كه استيي راهكارها ازي ك يمنافع، تعارض موضوع به پرداختن واقع در
 كاهشي اصلي راهكارها ازي ك يآن تيريمد وي ريشگيپ و پردازد يم فساد موضوع حل به

 دري مقررات و نيقوان گرچه زين ما كشور در. ديآ يم شمار بهي ادار وي اسيس نظام كل در فساد
 نظام در مشخصي گاهيجا ازي مفهوم نيچن كه ستين معنا آن به نيا اما دارد وجود رابطه نيا

 نظام در را خود مناسب گاهيجا هنوز مفهوم نيا نكهيا جهينت در. باشد برخوردار رانياي حقوق
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 همچنان مايي قضا وي حقوق نظام و ما كشور در تعارض تيريمد روند نكرده دايپ ماي حقوق
 مقررات و نيقوان به ريز مطالب در) 271: 1399 درخشان، و انيليوك.(نارساست و ناقص
 وي ريشگيپ درخصوصي ضوابطي حاو كه ميپرداز يمي فعلي حقوق نظام در موجودة پراكند
 . اند منافع تعارض با مبارزه

 دهيرس بيتصو بهي اسالمي شورا مجلسي سو ازي نيقوان منافع، ضتعار موضوعة حوز در
 عبارتند نيقوان نيا ازي برخ. كرد خواهد كمك منافع تعارض تيريمد و كنترل بهي تاحد كه
 زمان در منافع تعارض وجود به اقرار آنها،ي شخصي درآمدها و مسئوالني مال منافع اعالم از

)  9: 1397 ،يالماس(ي تيحاكم مناصب در شاغالني برا ها تيمحدود اعمال ها، تيمسئولي تصد
 گذشت با شده ارسال مجلس به 1398 زييپا در كه منافع تعارض  حهيال حاضر درحال اما
 در تيشفاف و تيشفاف موضوع مانند و است فيبالتكل مجلس در همچنان سال سه به كينزد
 نشده انجامي قانون مراحلي ط و يدگيرسي برا نهاد نياي سو ازي اقدام كشور،ي ا بودجه نظام
 دو كه داردي مختلف قيمصاد و ابعاد منافع تعارضة ديپد تيريمد و كنترل) 1399 رنا،يا. (است
 در كه افشاگران از تيحما و ها ييدارا اعالم موضوع از عبارتند دهيپد نياي محور اريبس بعد
 ميخواه مشخص حوزه دو نيا در مجلس عملكردي ابيارز وي بررس به پژوهش، از بخش نيا

 .پرداخت

 مسئوالن و مقاماتي ها ييدارا اعالمِ

 تحت كه استي منافع آشكاري افشا و اعالم منافع تعارض ازي ريشگيپ مهم ابعاد ازي كي
 را ندهيآي ها چالش تواند يميي ها تيموقع نيچنيي شناسا و استي دولت مقامات تيمالك
 و فساد زانيم كنترلي برا راهكارها نيتر ياصل زاي ك يو (Stefan, 2012: 40) كند ليتسه
 .استي حكومتي ها نظام سالمتي ارتقا

 كشور مقامات نيتر يعالي ها ييدارا موضوع به 142 اصل در قانونگذاران خصوص، نيا در
 و رانيوز و معاونان و جمهور سيرئ رهبر، جمله از آنها فساد و جرم وقوع ازي ريشگيپ و

 دوران از بعد و قبل آنهاي ها ييدارا كه صورت نيا به. اند داده نشان جهتو آنهاي ها خانواده
 اتخاذ وجود با. شود برخورد آني احتمال شيافزا با تا شود يمي بررسي اسالم نظام در خدمت
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 نظارتي برا امكان عدم جمله ازيي ها چالش با مسئوالني ها ييدارا بري مال نظارت ر،يتداب نيا
ي اجراها ضمانت ويي آزما يراستي ندهايفراي نيب شيپ عدم خدمت، نيح در مسئوالن بر

. روبروست مسئوالنيي پاسخگو وي مال تيشفاف به توجه عدم نيهمچن و موثر و مشخص
 )84: 1397 نژاد، يبهروز و زاده يتق(

 برعهده را آن و كرده توجه مقاماتي ها ييدارا موضوع بهي اساس قانون 142 ماده گرچه
ي براي خاص قانون نبود و اصل نيا دري نظارت محدود دامنه اما داده قرار هييقضا قوه سيرئ
 طرح ك يارائه و نيتدوي تكاپو به كشور قانونگذاران كه شد سبب موضوع نيا بهي دگيرس
 .كنند اقداميي خال نيچن پركردني برا

 هيمجر قوه و دولت مقامات متوجه آن بيتصو هياولي ها سال دري نظارت نيچن آنكه ابتدا
 بر نظارت اعمالة نحو «طرح بيتصو به منجر آن مشموالن فيط شيافزاي برا ها تالش و بود

 از انتيص طرح «،1370 سال در» ييگرا تجمل ازي ريجلوگ و رضروريغي ها نهيهز كاهش
يي دارا و اموال بهي دگيرس وي ساز شفاف حهيال «و 1380 در» ياقتصاد مفاسد برابر در جامعه
 نگهباني شوراي سو از حيلوا نيا. شد 1380 سال در» انقالبي روزيپ از پس وركش نيمسئول
 . شد داده صيتشخي اساس قانون 142 اصل خالف

 بيتصوي راستا دري اسالمي شورا مجلسي ها تالش نيتر مهم و نيمتاخرتر ازي كي
 مرحله نيچند از پس سرانجام. بود 1380 دهه اواخر نيمسئول اموال بر نظارتي براي نيقوان
 در 1391 سال در ل،يتعد و اصالح و نگهباني شورا و مجلس انيم قانون نيا وبرگشت رفت
 نظام مصلحت صيتشخ مجمع به و ديرس مجلس بيتصو بهي تيفور ك يطرح ك يقالب
 سال در زين آن نامه نييآ و رساند بيتصو به را طرح نيا 1394 سال در مجمع نيا. شد ارسال
 )84: 1397 نژاد، يبهروز و زاده يتق. (ديرس هييضاق قوه بيتصو به 1398

ي خوداظهار به مسئوالن ازي ا گسترده اريبس فيط كردن مكلف قانون نياي ژگيو نيتر مهم
 براساس. است هييقضا قوه به فرزندانشان و همسر و خودي ها ييدارا و اموال فهرست ارائه و

 فهرست ميتسل به موظف مقام هر ت،يلمسئو دورهي انتها و ابتدا در قانون، نيا اول ماده
 نيا به. شودي بررس نادرست طرق از آن شِيافزا عدم تا است خانواده و خودي ها ييدارا
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ي خوداظهار به موظف هيمجر قوه مقامات جز به ن،يمسئول ازي شتريب اريبس تعداد بيترت
 كهيي ها ياستك و موجودي ها چالش نحال،يا با. شدند خودي مالي ها صورت اعالم درخصوص

 .است نيقوان نيا اهداف كامل تحقق از مانع دارد وجود موجودي نظارتي ها هيرو و ساختار در

 تحت فرزندان و خانواده و مقامات خوديي دارا بهي دگيرس صرفاً قانون، نيا در مثالي برا
 و شاوندانيخو و تكفل از خارج فرزندان كه شده موجب حيتصر امر نيهم و شده مقرر تكفل
 اموال بهي دگيرس محدودشدن. باشند معاف نظارت نيا ازي نحو به مسئول افراد كانينزد ريسا

 از خدمت نيح در ها ييدارا شيافزا كه شده موجب زين خدمتي انتها و ابتدا به تنها مسئوالن
 تمام افرادي حسابرس از تيمصون منظور به كه كند جاديا را امكان نيا و شودي مستثن قاعده نيا

ي گريد شخص نام به را خود اموال تيمسئول انيپا از شيپ ا ينكنند اعالم را خودي ها ييدارا
 آنها نادرست اعالم ا ياموال، اعالم عدم درخصوص شده ينيب شيپي اجرا ضمانت. دهند انتقال
يي آزما يراست و صحتي بررس جهت همي سازوكار و داردي اديز ابهامات سهو، ا يعمد به چه

 تنها ادشده يموارد) 109-107: 1397 نژاد، يبهروز و زاده يتق. (ندارد وجودي اعالم اطالعات
ي چگونگ به هم و قانون متن در نواقص و ها يكاست به هم كه استيي ها چالش ازي بخش
 .ابدي يم ارتباط موجودي ها نامه نييآ و ضوابطي اجرا

 افشاگران از تيحما

 و افشاگرانِ موضوع منافع تعارض از بحث در گريد متداول و مهم ابعاد ازي كي
 خبرنگاران، مطبوعات، ،ياجتماعي ها شبكه و ها رسانه. است مفاسد 1دهندگان گزارش
 تعارض دهندگان گزارش و افشاگران توانند يم جامعه مردم آحاد و ها سمن و نگاران روزنامه
يي باال نهيهز منافع ارضتع تيريمد عدم كه شود يم سبب گروه نيا ازي بانيپشت. باشند منافع
 ) 236: 1392 ،ييدادخدا. (ابد يكاهش آن تعداد جهينت در و باشد داشته

 افشاگران و رديگ قرار مقامات و مسئوالن توجه مورد ديبا افشاگرانه اقدامات و ها استيس
 در باشد باال مفاسد انجامي ها نهيهز تا باشند مصوني احتمال خطرات و تبعات هرگونه از ديبا
 زين دايمر ونيكنوانس مفاسد، هيعلي افشاگر با رابطه در. افت يخواهد رواج فساد نصورتيرايغ

                                                                 
1 Whistle blowers 
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 لحاظ انيقربان و كارشناسان و شهود از تيحما خصوص در راي مواد ليتفص به 32 ماده در
 و آمران از تيحما موضوع به زيني اساس قانون هشتم اصل در وي داخل نيقوان در. است كرده
 تواند يم روبروستي ا گسترده فساد با كشور كهي طيشرا در و است شده توجه منكر از انيناه
 تعارض چراكه. باشد منافع تعارض اعالم وي افشاگر مجوز صدوري براي قبول قابلي مبنا

 اقدام آن ازي نه به نسبت ستيبا يمي هركس و شودي تلق منكري نمودها ازي ك يتواند يم منافع
 )281: 1396 ان،درخش و انيليوك. (كند

ي افشاگر از تيحما موضوع به فساد با مقابله وي ادار نظام سالمتي ارتقا قانون 26 ماده
 مفسدان و متخلفان كشف ويي شناسا به موفق كه راي كاركنان و رانيمد و داده نشان توجه
. است دانسته قيتشو ستهيشا را شود اثبات و دييتا صالح مراجع در تخلف نيا و شوند

ي ايگو اما نارساست وي ناكاف افشاگران ازي تيحما نيچن) 234: 1396 درخشان، و انيليوك(
 كاهش آن تبع به و منافع تعارض تيريمدي راستا در راهكار نيا به قانونگذاري حداقل توجه
 . است فساد

 ازي متعدد موارد افشاگران، از تيحما دري اسالمي شورا مجلس عملكردي بررس در
ي برخ تالش. اند دهينرس جهينت به عمدتاً كه شود يم دهيدي نيقوان بيصوت دريي ها تالش

 آن از فساد دهندگان گزارش از تيحما عنوان تحتي طرح بيتصو در دهم مجلس ندگانينما
 مجلس در وي فعل دوره در. ماند ناكام ندگانينما تياكثر تيحما عدم ليدل به كه است جمله

ي قانوني حاو كه گرفت قرار كار دستور در تيفور ك يبا يمشابه طرح 1399 زييپا در ازدهمي
ي نياديبني ها يكاست و راداتياي حاو زين طرح نيا. است فساد دهندگان گزارش از تيحما در

 فيتعر عدم. داشت نخواهدي ا جهينت عمل در آني اجرا آن، به توجه عدم صورت در كه است
 ارائه به فساد گزارش كننده افتيدر عمرج نكردن مكلف فساد، دهنده گزارش فرد از قيدق

 تيهوي محرمانگ به اشاره عدم ،يافتيدر مداركي بررس روند از مستمر گزارش
. است طرح نياي اصل صينقا و ها يكاست جمله از گر،يد مورد نيچند و فساد دهندگان گزارش

 )1399 م،يتسن(
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 ازي تالش چيه كه ستاي حال در آن متن در نياديبني كمبودها وجود با طرح نيا بيتصو
 از تيحما قانون با آني احتمال رتيمغا و محرمانه، اسناد انتشار قانون بر مجلسي سو

 محرمانه اسناد انتشار مجازات بري مبني فعل طرحِ كهي زمان تا. است نشده انجام فساد افشاگران
 و ناموثر فساد افشاگران از تيحماي راستا دري قانون هر بيتصو نشود، اصالح وي نيبازب

 اسنادي افشا قانون مشمول تواند يم فساد گزارش هرگونه ثبت رايز بود خواهد ناكارآمد
 .شود محرمانه
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 يريگ جهينت

 در را عمده راهكار دو معموالً كشورها فساد موضوع به پرداختن در مختلفي كشورها
 و هيتنبي عن يواقعه، از پس و رانهيگ سختي ها استيس كشورها ازي ا دسته. اند گرفته شيپ

 و تر رانهيشگيپي كردهايرو به كشورهاي برخ و اند داده قرار كار دستور در را فريك و مجازات
 موضوعات به همزمان توجهي معنا به نرم استيس گرفتن شيدرپ. اند شده متوسل نرم استيس
 از پاكي كشورها اتيتجربي بررس و است مفسدان مجازات دري هيتنب يِفريك نِيقوان از ريغ
 وجودي ا رانهيگ سختيي جزاي ها نظام كشورها نيا در كه مدعاست نيا گواه فساد، ثيح

 قانون تيحاكمي برقرار به منجر كه است حاكم آنها دري قدرتمندي حقوقي ها نظام بلكه ندارد
 نيا دري قانونگذاري نهادها ،ييفضا نيچن بودن حاكم تبع به. است شده خوبي حكمران و

. اند كرده برقراري فريركيغ وي فريك نيقوان انيمي توجه قابل موازنه ها، پارلماني عن يكشورها،
ي عني (فساد، ضد نِيقوان از دسته سه انيم ،يقانونگذاري محتوا و تعدد لحاظ به كه معنا نيا به

 فساد ضدي اجتماع وي اداري فضا جاديا به كهي نيقوان كنند، يم مجازات را فساد كهي نيقوان
ي نسب تعادلي نوع كشورها نيا در) فساد مستعدي ها حوزه مورد دري نيقوان و نندك يم كمك
 به ،ياسالمي جمهورة مقنن قوه عملكرد كه است آن پژوهش نياي اصل پرسش.  است برقرار
 نيقوان از عرصه سه نيا انيم تعادل جاديا ثيح از كشور دري قانونگذار نهاد نيتر ياصل عنوان
 تيشفاف جمله ازي فريركيغ شاخصِ چند انتخاب با پژوهش نيا. است بوده چگونه فساد ضد
 در نهاد نيا عملكردي بررس وي ابيارز به منافع، تعارض موضوع و اطالعات بهي دسترس حق و

ي دسترس حق و تيشفاف موضوع ليذ در. است كرده اقدام عرصه دو نيا دري قانونگذار حوزه
 با ارتباط دري نيقوان رياخي ها سال در گرچه كه داد نشان شده انجامي ها يبررس اطالعات، به

 نيقوان نيا ازي بخش اما دهيرس بيتصو به كشوري ساز ميتصم نظام در آني ارتقا و تيشفاف
 قابل قانون، متن در ضعف ليدل به نيقوان نيا ازي بخش گريدي سو از و نشدهيي اجرا همچنان

 سند نيمهمتر عنوان به بودجه، تيشفاف عموضو به ،يساز شفاف موضوع ليذ در. ستين اجرا
 از تيشفاف موضوع لحاظ به كشورة ساالن بودجه كه شد روشن و شد پرداخته زين كشوري مال
 عنوان تحت قانون ك يبيتصو با كهي درحال برد،ي م رنج صراحت عدم و ابهام معضل دو
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 آن، بر عالوه. رديگ ارقر بهبود ريمس در تواند يم موجودي خالها كشور، بودجه تيشفاف قانون
 همچنان اما گذرد يم سال دو به كينزد مجلس به دولتي سو از تيشفاف جامع حهيال ارائه از
 جامع حهيال بر عالوه. است نگرفته صورتي اقدام مجلسي سو از آن بيتصو وي بررسي برا

 استي حيلوا جمله از و است برخورداري مشابه تيوضع از زين تعارض عدم حهيال ت،يشفاف
 شاخص دو آن ليذ در و تعارض عدم موضوع. است مانده معلقي اسالمي شورا مجلس در كه
 از حوزه دو نيا در مجلس عملكردي بررس وي افشاگر از تيحما و مسئوالني ها ييداراي فرع

 قانون.  بود پژوهش نياي اصل پرسش به پاسخي راستا در پژوهش نيا مباحث گريد جمله
 نيمتاخرتر ازي ك يران،ياي اسالمي جمهور كارگزاران و مسئوالن امات،مقيي دارا بهي دگيرس
 ك يطرح ك يقالب در 1391 سال در كه استي اسالمي شورا مجلسي ها تالش نيتر مهم و

 به را طرح نيا 1394 سال در زين مصلحت صيتشخ مجمع و ديرس مجلس بيتصو بهي تيفور
 محدودبودن جمله ازي متعددي محتواي ها يستكا و راداتيا قانون نيا متن در. رساند بيتصو
 فرزندان و كانينزد شدن معاف خدمت،ي انتها و ابتدا به تنها مسئوالني ها ييدارا بهي دگيرس

 از گريدي برخ و قانون نياي اجرا ضمانت در ابهامات نظارت، از مسئوالن تكفل از خارج
 نگرفته صورتي اقدام مجلسي سو از آني نيبازب و اصالحي برا كه خورد يم چشم به موارد،
 بهي اسالمي شورا مجلس قبل،ي چند زين فساد افشاگرانِ ازي قانون تيحما درخصوص. است
 وجود فسادي افشا ريمس دري كمتري قانون موانع تا كرده اقدامي تيفور ك يطرح ك يبيتصو
 عدم زين و ونقان متن دري ابهامات ليدل به طرح، نيا بيتصو وجود باي حت اما باشد داشته
 عمل در محرمانه اسنادي افشا مجازات قانون جمله از آن با معارض نيقواني نيبازب و اصالح
 نيقوان يِابيارز وي بررس از.  روبروستي ريچشمگ يِقانون موانع با همچنان مفاسد يِافشاگر

 مقررات و نيقوان گرچه كه افتيدر توان يم شد اشاره آن به باال در كهي فريركيغ فساد ضد
 دارد وجود ماي حقوق نظام در منافع، تعارض و تيشفاف با مرتبط نيقوان جمله از ،يفريركيغ
يي دارا اعالم مانند منافع، تعارض تيريمد ت،يشفاف دري اساس عناصري برخ فقدان ليدل به اما
 نهيزم نيا دري موثر تيريمد همچنان منافع، تعراض افشاگران از كيستماتيس تيحما ا يو

 همچنان ماي حقوق نظام داد نشان پژوهش نياي ها يبررس كه همانطور. است نگرفته صورت
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ي نفي معنا به ادعا نيا. برد يم رنج ميمفاه نيا موثري اجرا خصوص دري جامع قانون فقدان از
 بلكه ستين منافع تعارض و تيشفاف خصوص دري نيقوان وجود انكار و شده انجامي ها تالش

ي خالها همچنان و نبودهي كاف اما گرفته صورتي مناسبي ها تالش گرچه هك معناست آن به
  . است كشور يِقانونگذار قوه شتريب هرچه اهتمام و توجه مستلزم كه دارد وجودي اريبسي قانون
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 كتابنامه

 نكارگزارا و مسئوالني ها ييدارا و اموال بهي دگيرس «،)1397 (نيريش نژاد، يبهروز جواد؛ زاده، يتق. 1
 )113 -83 صص ،21 شماره ،7 سال ؛يادار حقوق فصلنامه ،»رانياي حقوق نظام در

 ارتقاء قانون در رانيا قانونگذار رانهيشگيپ كرديرو و فساد مفهومي بررس «،)1392 (اليل ،ييدادخدا. 2
 245 -219 صص ،3 شماره چهارم، سال ،حقوقي تعال فصلنامه ،»فساد با مقابله وي ادار سالمت

ي بوروكراس ميپارادا و كيدموكراتي ادار حقوق «،)1392 (تايآز زاده، محسن و نيمحمدحس ،يرعزا. 3
 ،ييطباطباي مؤتمن منوچهر دكتر استاد بهيي اهدا مقاالت مجموعه ،يادار حقوقي ها شهياند ،»يوبر

 .مجد انتشارات تهران،

 فصلنامه ،»كشوري زير بودجه ةحوز در تيشفاف قانون الزامات و ضرورت «،)1398 (صمد زنژاد،يعز. 4
 233- 205 صص ،75 شماره ،19 سال ،ياسالم اقتصادي علم

 وقوع ازي ريشگيپ در مقننه قوهي راهبردها: فساد با مبارزه وي ريشگيپ «،)1397 (د،يمج ،يالماس. 5
  ،مجلسي ها پژوهش مركزي حقوق مطالعات دفتر ،»فساد

ي ادار فساد كاهش در اموالي افشا نيقوانيي كاراي رسبر «،)1396 (درخشان داور و حسن ان،يليوك. 6
  .78 و 77 شماره ،ييقضا حقوقي ها دگاهيد دوفصلنامه ،»يقيتطب كرديرو با

 نظام در منافع تعارض تيريمد وي ريشگيپي راهكارها «،)1399 (داور درخشان، حسن، ان،يليوك. 7
 291-271 صص ،109 شماره ،84 دوره ،يدادگستري حقوق مجله ،»يقيتطب كرديرو بايي قضا

 ها تيسا وب

  ،1399 وريشهر 2 ،يزيفسادستي براي بررس سال 2 حاصل منافع؛ تعارض تيريمد حهيال رنا،يا. 8

https://www.irna.ir/news/83916746/C 
   ،1398 آبان 8 كشور، در تيشفاف با مرتبط نيقوان همه ران،ياي برا تيشفاف شكدهياند. 9

https://tp4.ir/768/All-transparency-rules-in-the-country 
 ،1398 ريت 1 ت،يشفاف هحيال كشور، مقررات و نيقواني رسان اطالعي مل گاهيپا. 10

https://dotic.ir/news/3068 

 تيحما چگونه زنها سوت/ فساد افشاگران از تيحما طرح به راديا 8 از ميتسن گزارش م،يتسن
   ،1399 آبان 6 شوند؟ يم
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