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چکیده 

فساد ۀ  منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدید  ۀمبادل
  ،ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساداست و وجود آن در هر جامعه

جانبه از  لذا پیشگیری همه؛ عمال حاکمیت قانون استای ضد ارزش و مخل جریان صحیح ا  پدیده 
باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت  می  هارناپذیر برای دولتآن، ضرورتی انکا

یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت    ،سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهانهای  نظام 
با عنایت به    ، زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد  ؛ی کارگزاران عمومی استیبر اموال و دارا 

 آمدن اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقًا برای فائقها  آن   بودن ارتکابفیمخ
بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحوالت  

ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسالمی ایران نیز قوانینی تصویب ۀ  توسعۀ  اخیر جهانی در زمین

  و   درآمدها  به  یفریک  واکنش»  عنوان   تحت  مسئول   ۀسندینو  یتخصص  ی دکتر   ۀ دور  ۀرسال  از  برگرفته  مقاله  نیا.  1
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المی ایران مصوب  شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوری اس
مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی   1394

شود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی  می  گامی رو به جلو محسوب  ،سالهده
بودن  کارایی و مفید  متوجه است که  نقانواین  تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به  

از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت    ؛کندمی   آن را در عمل با مشکالتی مواجه
اندیشیده نشده است منافع مغفول مانده    همچنان  ؛کارگزاران  تعارض  قانون  است  که بحث مهم  و 

ه اینکه معیارها و الگوهای  رسد. خالص می  باطی  کافی به نظرضی کیفری و اناجرا ضمانتمزبور فاقد  
 کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.  شدۀپذیرفته

 اجراضمانتفساد مالی، کارگزار عمومی، نظارت، افشا و اعالم اموال، : واژگان کلیدی

 مقدمه
نوع ۀ  وهای دیرینها، فساد و خودکامگی یکی از آرزسالم و به دور از تباهیۀ  زیستن در یک جامع

عمال حاکمیت و  های  بشر بوده است و نظام  سیاسی در طول تاریخ، همواره قواعد و مقرراتی برای ا 
عمال حاکمیت مطلوب توسط کارگزاران منصوب  اند. ا  دهکرحفظ نظم عمومی و تحقق این آرزو وضع  

مردم   ۀ برای هم  دای بایینهافتد و اصواًل قواعد و مقررات موضوعه در هر زممی یا منتخب مردم اتفاق 
  ای جز این نیست چاره   1یکسان اجرا و اعمال گردد. گویی در جوامع امروزی برای حکمرانی خوب 

عمال و اجرای قواعد و مقررات  .(274:  1385میدری،  ) بنا به علل و دالیل   ، کارگزاران عمومی در ا 
آوری  زیرا طبع انسان گرایش شدیدی به جمع  ؛نمایندمی  مختلفی از منویات واضع  مقررات سرپیچی

قانونی و غیرقانونی برای تحصیل ثروت به کار  های اموال داشته و در این راه ممکن است انواع تالش 
دسترسی آسان و بدون زحمت به منابع مادی و مالی  عموم    ناین کارگزارا چون  گیرد و از طرف دیگر  

قانون به این    ازستند. اگر این سرپیچی و خطاکاری  بیشتر در معرض لغزش و خطاکاری ه  ، دارند
فساد   ۀدر این صورت با مقول  ، نحو باشد که اقتدار و منافع عمومی در راه منافع خصوصی قربانی گردد

که به نمایندگی از اجتماع   یند فساد، کارگزار عمومی، اقتدار عمومی را ا مواجه هستیم. در فر  2مالی
مبادله می  ، انتی مهم در دست وی است ام  عنوانبهکند و  می  اعمال منافع شخصی خویش    کندبا 

نامبارک آن است که  ۀ  ترین اثر این مبادله و معاملاصلی  .(62:  1391نجارزاده اهری و میر سعیدی،  )
سازد و  می   کند و اقتصاد جوامع را با مشکل مواجهتساوی افراد در مقابل قانون را نقض می  ۀقاعد

 
1. Good governance   
2. Corruption 
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علل وقوع فساد مالی، دانشمندان علوم   ۀ شود. دربارمی  اجتماعیهای اهنجاریو ن ها نظمیباعث بی
ۀ  اند. فساد مالی مصادیق مختلفی دارد که نقطکردهانسانی و اجتماعی نظریات متنوع و مختلفی ابراز  

تمامی ب سوءها  آن  مشترک  برای  اداری  موقعیت  از  موضوع    آوردندستهاستفاده  امروزه  است.  مال 
ۀ  سرلوح  ، شودمی  مهم مبارزات انتخاباتی محسوب   هایشعار  ی ازمبارزه با فساد جدای از اینکه یک 

بلکه    ، شودمی  محسوب ها  یک مشکل داخلی برای دولت  تنهانهو    استحاکمیتی  های  تمامی برنامه
آن نگریسته   عنوانبهامروزه   به  فراملی  تنقیح می  را  آنۀ  شود. نمون می  یک معضل  تدوین و  در  توان 

دولتمنطقههای  کنوانسیون  توسط  منظور  این  به  که  دید  جهانی  و  شدهها  ای  وتصویب   اندامضا 
آنجا    .(144:  1392محسنی،  ) مهمترکاز  سرمایه  بـه ومتکح  یاسیس  ۀین  مـردم  اعتمـاد  ها، 

و   سازد می  دارتماد را خدشهن اعیمـان و نظام سیاسی است و انواع فساد، خصوصًا فساد مالی، اک حا
:  1388صالحی،  ذاکر)  ر استیارناپذک ان  یلذا امروزه مقابله با فساد مالی ضرورت   .برد می ازبین   حتی

  فساد ۀ  د: با توجه به اینکه هر دو طرف معاملکردر مقام مبارزه با فساد، به این موارد باید توجه    .(11
لذا ارتکاب بزه اصواًل مخفی   ، ( یک نفع واقعی در عدم افشای آن دارندبرای مثال: راشی و مرتشی)

 2کیفرماندنارتکاب آن و بی  1این نوع بزه پایین و متقاباًل رقم سیاه   آمار کشف  تبع. بهشودمی  انجام 
 3خطر«ۀ شناسی، »منطقباید گفت که به اصطالح  علم جرم  ، دیگر عبارت  بهست. زیاد امرتکبین آن 

شدن عموم مردم بیش از سایر جرایم است. یکی از  دیده واقعبسیار وسیع است و احتمال بزه   فساد، 
دارا های  روش  و  اموال  بر  نظارت  آن،  با  مبارزه  و  مالی  فساد  از  پیشگیری  ی کارگزاران ینسبتًا جدید 

ها  آن  یادر بدو استخدام و افشها  ییصورت الزام کارگزاران عمومی به اعالم دارا عمومی است که به
سیاسی از این طریق بتوانند مانع های  کند تا نظام بعدی نمود پیدا می ۀ شددر فواصل زمانی مشخص

نامتعارفدارا  تا    کارگزار  5من غیرحق()  4شدن  فساد  با  مبارزه  امر  در  عمومی شوند. کشورهایی که 
قواعد   ،المللیهای بینکنوانسیون های  بر همین اساس و با الهام از آموزه   ، اندحدود زیادی موفق بوده 

بزهکاری و    شدنالمللیبینمقابله با    ،دیگر  عبارت   بهاند.  و مقرراتی را تنقیح، تصویب و اجرا کرده
دستگاه در  فساد  بهای  حتی  آن  سوء  آثار  تا  کشورهاست.  همکاری  مستلزم  کشور،  یک    ردولتی 

 
1. Dark number 

2. Impunity 

3. Risk Zone 

اگر کارگزار مزبور در دوران خدمت و تصدی خویش چنان ثروتی به    ،کنوانسیون مبارزه با فساد  20  ۀمطابق ماد  .4
در این  ،اش متناسب نباشد و این عدم تناسب، فاقد هرگونه توجیه و توضیح منطقی باشددست آورد که با درآمد قانونی 

 شود که این ثروت و دارایی ناشی از ارتکاب فساد بوده است. صورت حکم داده می
5. Illicit enrichment  
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اجتماعی،   اقتصادی،  سیاسی،  مهم  روابط  آن  با  که  کشورهایی  دیگر  یا  ناحیه  همان  کشورهای 
یا نگذارد . مهاجرتی  منفی  تأثیر  دارد،  رضویرودگر )  ..  و  جمهوری    .(139  :1398فرد،  کوهپر  در 

مخصوصًا پس از پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد مصوب    اسالمی ایران نیز
است  ، 2003 گردیده  انجام  تقنینی  ُبعد  از  بیشتر  فساد  با  مبارزه  راستای  در  فرهمندفر،  )  اقداماتی 
رسیدگی  تصویب قانون    ، فراوانی شده استهای  یکی از این موارد که اخیرًا باعث بحث  .(82:  1388

پس    09/08/94است که در تاریخ    1به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران
آن به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.    ۀاز گذشت ده سال از زمان طرح اولی

ط قانون مربو»شمسی تحت عنوان    1337مشابه و قدیمی این مقرره، قانونی است که در سال  ۀ  نمون 
ها و مؤسسات  به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری

در لسان عامه   مانده، تصویب شده بود. این قانون که تقریبًا از زمان تصویب متروک  «هاآن وابسته به
دارد به    نوشتار حاضر قصد  . (90:  1391باقری،  )  ای؟« مشهور بوده استبه »قانون از کجا آورده

پرداخته   1394الزامات افشای اموال و دارایی کارگزاران عمومی در بستر نقد و تحلیل قانون مصوب  
اساسی پاسخ    سؤالو به این    ایدورود نم   شده بحثو به تجربیات جهانی نیز در خصوص موضوع  

بر   گاننگارندۀ  رضیف  . دهد که آیا تصویب قانون مزبور توانایی پیشگیری از فساد مالی در ایران را دارد 
ایرادات موجود   ، شودمی  گامی رو به جلو محسوب   شدهاین امر استوار است که هرچند قانون اشاره 

 خواهد کشید.  به بوته نقدرا در پیشگیری از فساد قانون توانایی آن  ، اندتا زمانی که اصالح نشده
ان،  کارگزارهای  ییحاکم بر اعالم دارا های  بررسی تعاریف و چهارچوب   پالن مقاله در سه بخش  

 ها طراحی شده است. اجرا ضمانتمالی و  یافشاهای محتوای فرم 
 کارگزاران عمومیهای ییحاکم بر اعالم داراهای تعاریف و چهارچوب .۱

نظارت    3( کنوانسیون مریدا )  2یکی از ابتکارات سازمان ملل متحد در کنوانسیون مبارزه با فساد
ایشان  های  انگاری افزایش فاقد توجیه ثروت مقامات و مسئولین عمومی و جرم های  داراییبر اموال و  

شود.  می   ترین ابزارها برای مقابله با فساد مالی کارگزاران عمومی محسوب است که یکی از اثربخش
عضو خواسته است تا تحصیل غیرقانونی  های  از دولت  20  مادۀ  کنوانسیون مبارزه با فساد به موجب

یک کارگزار عمومی را جرم کیفری قلمداد های  فاقد توجیه( دارایی )  یعنی افزایش چشمگیر  ،ثروت 
 

 مجمع تشخیص مصلحت آورده خواهد شد.  1394قانون مصوب  عنوانبه ،از این پس در این نوشتار این قانون. 1

2. United Nations Convention against Corruption  
  2010از شهرهای کشور مکزیک است که در ایالت یوکاتان قرار دارد و جمعیت آن طبق سرشماری سال    مریدا  .3

 . نفر بوده است )ویکی پدیا، مدخل مریدا( 970‚377 میالدی
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مالی در رابطه با مقامات    افشای  های مؤثرایجاد نظام   ، 52  مادۀ  نمایند. همچنین وفق بند پنجم از
کنوانسیون مزبور های  خاطر عدم رعایت این موارد، از خواستهدولتی خاص و اعمال کیفر متناسب به

 . (42: 1395اقتصادی و توسعه، های سازمان همکاری) است
 حاکم بر اعالم اموالهای فلسفه .۱-۱

نظارت بر اموال و  ۀ  عمومی، مقول  برای مبارزه با فساد مالی کارگزاران  ، طوری که بیان شد   همان
اجتنابهای  ی یدارا  امری  مزبور  است کارگزاران  و  اساسی  .ناپذیر  اعالم  نظارت،  این  برای  راه  ترین 

هایی را باید برای این امر مهم در  باشد. اصول و چهارچوب می   اموال توسط خود کارگزاران  یافشا
غایی هدف  به  نیل  اصول،  این  اساس  بر  تا  گرفت  حداقل)  نظر  گردد.  به  تسهیل  فساد(  رساندن 

ۀ  مالی کارگزاران عمومی، حمایت از ایجاد و توسع  یافشاهای  ترین هدف بسیاری از سیستماساسی
توان می  دو شیوه را   (. others, 2017: 9 &Ivana M. Rossiاست )  1صداقت( )  فرهنگ درستکاری

حق و دیگری نیز تمرکز  ناهای  تمرکز بر ثروت ها  آن   مالی مدنظر قرار داد: یکی از  یافشاهای  در رژیم 
 2(.  others, 2017: 11 &Ivana M. Rossi) بر تعارض منافع

شان بر  فساد اداری را دارند، تمرکز اصلی  بارۀ کشورهایی که قصد پیشگیری، تحقیق و تعقیب در
دنبال کسب اطالعات و نظارت  بهها  آن  ن منظور، شناسایی و کشف ثروت غیرقانونی است. برای ای

به همراه اقداماتی در جهت کشف درآمد و    ، خدمت ایشان  ۀ بر ثروت کارگزاران عمومی در طول دور
فرم  یا غیرموجه هستند.  اموال    یافشاهای  ثروت غیرمعمول  از  مالی عمدتًا حاوی جزئیات دقیقی 

بهادممنقول و غیر اوراق  را  ار و دیون هستند. کشورهایی که فساد گستردهنقول، درآمد، سهام و  ای 
از قبیل ارتشاء و اختالس آشنا هستند. با    ، کنند، با دشواری کشف و پیگیری جرایم فسادمی  تجربه

توانند  ها میدولت  ، حق طراحی شده استناهای  ییبستن یک سیستم افشا که برای کشف دارا کاربه
تغییرات  قابلتغییرات غیر و  توجهتوضیح  نمایند. چنین    درخور  کنترل  را  ثروت کارگزار عمومی  در 

و تعقیب( و محکومیت کارگزاران فاسد به استرداد اموال ناشی از جرم  )  تواند به تحقیقمی  سیستمی
نیاز    به سیستمی  ، استفاده از موقعیت اداری استدنبال جلوگیری از سوءمنجر گردد. کشوری که به

کردن کارگزاران عمومی در راستای تعارض منافع است. چنین دادن و راهنماییکه برای اطالع  دارد 
 

 . استمقابل فساد ۀ صداقت دقیقًا نقط .1

2.  Conflicts of Interest    با  »تعارض منافع«: مکانیسم فساد از طریق تعارض منافع بدین صورت است که فرد 
منافع فردی  ۀ  کنندمینأکند که تقوانین یا مقرراتی وضع می  ،استفاده از قدرت حاکمیتی و جایگاهی که در آن قرار دارد 

شده با استفاده از  شود و با توجه به اینکه مقررات و قوانین وضع اش باشد و منجر به تضییع منافع جامعه مییا صنفی 
 آید. میصورت قانونی در شود و بدین ترتیب فساد بهبعد از مدتی به یک رویه تبدیل می ،بوده استجایگاه قانونی 
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نامناسب سیستم رفتار  جای شناسایی  به  واقع  در  ب  ، هایی  بالقوه   رایبیشتر  منافع  تعارض  شناسایی 
سیستمشده  طراحی در  هستند،    یافشاهای  اند.  متمرکز  منافع  تعارض  بر  که  خصوص  بهمالی 

و مشاغل خارج از اداره، منابع ها  شود: موقعیتمی   چیزهای دیگر درخواستاطالعات زیر در میان  
اغلب در کنار  ها  نفع است. این سیستمهایی که کارگزار عمومی در آنجا ذیدرآمد، هدایا و نام شرکت

و مشاغلی که  ها  یک چهارچوب اخالقی برای کمک به کارگزاران عمومی، برای اجتناب از موقعیت
 مالی تمایل دارند یافشاهای ، نهادخصوصآیند. در این می به کار ،گرددمی ع منجر به تعارض مناف

دهند که کارگزار عمومی  می   مزبور ترجیحهای  سیستم  .با کارگزار عمومی ایجاد کنند  ینزدیک ۀ  رابط
دهد رخ  منافعی  تعارض  اینکه  از  نهاد  ، قبل  آن  کارگزاران  ها  با  منافع  تعارض  اعالم  کند.  مشورت 

پارلمانمنت اسپانیا رایج  خب محلی، اعضای  فرانسه و    و احزاب سیاسی در کشورهای مجارستان، 
هایی که بر ثروت  رغم اهداف مختلف سیستم(. بهTytko & Stepanova, 2019: 217)  باشد می 

که بر تضاد منافع متمرکز هستند، بسیاری از کشورها در پی   هاییکید دارند و سیستمأغیرقانونی ت
سیستمپیاده  افشاسازی  رژیم  دو  عناصر  از  مرکب  که  هستند  پیش  ی هایی  یک  مالی  هستند.  گفته 

محدود برای  ترکیبی  کارۀ  سیستم  به  فساد  ضد  اهداف  از  چهارچوب   ؛آیدمی   وسیعی  یک  به  لکن 
نیازمند    تنهانهیازمند است. برای مثال، یک سیستم ترکیبی  ن  سرشارتر و منابع مالی  قانونی گسترده

دارایی فرم  مورد  در  جامع  اطالعات  افشای  توسعهای  نیازمند  بلکه  است،  منافع  و  توانایی   ۀها 
دهد می  شده نشانجمع آوریهای  افشا برای تجزیه و تحلیل اطالعات است. داده  ۀ متخصصان ادار

در حالی   ؛توسعه رایج استحالقانونی، بیشتر در کشورهای درمتمرکز بر ثروت غیرهای  که سیستم
اقتصادی و توسعههای  که سیستم منافع در کشورهای عضو سازمان همکاری  تعارض  بر   1متمرکز 

دالیل مختلفی برای این تفاوت    .(51:  1395اقتصادی و توسعه،  های  سازمان همکاری)  رایج هستند
پیوند بین داراشد  :وجود دارد  فرد اغلب    .آمیز، بیشتر آشکار است های فسادو فعالیت   ناحقن  اول، 

ی نامشروع و فساد ترسیم کند. این در حالی است که ارتباط بین  ی مستقیم بین دارا   ۀ تواند یک رابطمی 
  اصوالً   ، های مبتنی بر تعارض منافعدوم اینکه سیستم  ؛ظریف است  تعارض منافع و فساد معموالً 

در حالی    ؛انداحتمالی طراحی شده  هایضای شناسایی و جلوگیری از تعارپیشگیرانه هستند که بر 
و ماهیت تنبیهی    کنندمی های فاسد را متوقف  ، فعالیتغیرحقمنهای مبتنی بر داراشدن  که سیستم

توان نظر قطعی  نمی  ، یک از الگوها پذیرفته شده استدارند. در خصوص اینکه در حقوق ایران کدام 
قانون مصوب    .داد از    1394با بررسی دقیق  نظام، ظاهرًا هدف اصلی  مجمع تشخیص مصلحت 

 
1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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افراد مشمول قانون بوده های  ییدارا   ناعادالنۀکید بر جلوگیری از افزایش  أایجاد سیستم اعالم اموال، ت
ای وجود ندارد و قوانین متعدد دیگری ویژه ۀ  لکن در خصوص مبارزه با تعارض منافع مقرر  ؛است
  ۀ قانونی راجع به منع مداخل  ۀطور غیرمستقیم با تعارض منافع مرتبط هستند؛ الیح د دارند که به وجو

مصوب   کشوری  و  دولتی  کارمندان  و  مجلسین  نمایندگان  و  اخذ    ، 1337وزرا  ممنوعیت  قانون 
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب    ،1372پورسانت در معامالت خارجی مصوب  

قانون بازار بورس و اوراق بهادار جمهوری    ، 1386یت خدمات کشوری مصوب  قانون مدیر  ، 1373
از   1390و قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب    1384اسالمی ایران مصوب  

 یستی، پیشگیری از تعارض منافع یا مدیریت آن نیاند. در قوانین مزبور هدف اصلی و ابتدا این دسته
انگاری به برخی از مصادیق تعارض منافع توجه شده است. بحث  کرد کیفری و جرم و عمدتًا با روی

سازد که اخیرًا در می  و خاطر نشان  استاین مقال خارج    ۀتکمیلی راجع به تعارض منافع از حوصل
مدیریت تعارض منافع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر    ۀنویس الیحکشور ما پیش

 راه طوالنی در پیش است.  ، نویس به قانونشدن این پیششده است و تا تبدیل
 نهاد مسئول  .۱-2

مسائلی    ، را بر عهده دارندها  ی یدر این زمینه که چه نهادهایی مسئولیت نظارت بر اموال و دارا 
از جمله اینکه آیا باید    ؛گردد که بیشتر به ساختار حقوقی و سیاسی هر کشور بستگی دارد می  مطرح 

نظارت و کنترل اموال را بر عهده داشته باشد یا هر  ۀ  وظیف  1،نهادی متمرکز با اختیارات کامل و مستقل
توانند نهادهایی تخصصی برای نظارت بر  می  مجریه، مقننه و قضائیه(ۀ  گانهریک از قوای سه )  ایقوه 

ای، واحدی  تر هر اداره یا وزارتخانهیاسی کوچکاموال کارمندان متبوع خویش داشته باشند یا در مق
ویژه، به نام واحد ارزیابی اموال و ثروت کارمندان متبوع خودش داشته باشد. در نظام حقوقی ایران  

مواد   و  1394قانون مصوب    3و    2و    1حسب  اموال  دریافت خوداظهاری  به  قضائیه مکلف  قوه   ،
شدن سه سال در خرداد  قانون مزبور پس از سپری ۀ  نامنیی باشد و آمی  کارگزاران مشمول های  ی یدارا 

 
( National Integrity Agencyسیس نهاد ملی درستکاری )أقانون ت  2007برای مثال در کشور رومانی در سال  .  1

صالحیت    ،گذارانی و قانون یقضائیه، مدیران اجرا  ۀای است مستقل که در رابطه با قواین نهاد اداره   .تصویب رسیدبه  
 کند.  ها را بررسی میها، اعالم منافع و تطابق با نظام مغاریرت ییای دارد و اعالم داراگسترده 

ASSET DECLARATIONS FOR PUBLIC OFFICIALS: A TOOL TO PREVENT 

CORRUPTION  OECD, 2011: 117 



 ۱۳۹۹تابستان  /  ۱۱۰مارۀ / ش 8۴ دورۀ /                                                

 

8 

قو  1398ماه سال   آئقضا  ۀتوسط  این  ابالغ گردید.  و    ۀنامه در خصوص نحوینی یه تصویب و  اجرا 
 1وظایف و نهادسازی و غیره مطالبی را بیان نموده است. ۀ محدود

 مکلف به اعالم دارایی خویش اشخاص .۱-۳
بهدر   مکلف  که  اشخاصی  هستند،    زمینۀ  خویش  دارایی  و  اعالم  ندارد  وجود  واحدی  پاسخ 

ند. در بحث و بررسی این موضوع که چه کنتوانند در طول زمان با پیشرفت جوامع تغییر ها میپاسخ
شود: برخی کشورها تمامی کارگزاران  می  اعالم کند عمومًا دو گزینه مطرح دارایی خویش را    دکسی بای

  برای  تکلیف را تنها ها  آن  در حالی که برخی از  ؛کنندمی  مالی ملزم  ۀعمومی را به تسلیم اظهارنام
 ,Rossi & Pop & Berger) دهندمی   مقامات( عمومی توسعه)  محدودتری از کارگزارانۀ  مجموع

تواند باشد که می   به این دلیلها  آن  یا تمام مالی برای اکثر کارگزاران    یشدن افشا. قائل(19 :2017
نمودن پیامی مهم امکان وقوع فساد در تمام سطوح خدمات عمومی وجود دارد و همچنین منعکس

به جامعه در خصوص تالش به ارتقاء شفافیت مالی است. این امر تمامی کارگزاران عمومی، از رئیس 
تواند  می  غیروسیعۀ  گیرد. الزام به افشا در محدودمیروستایی را دربر  ۀجمهور کشور تا معلم یک منطق

مراتب،  نوع انتصاب، مسئولیت، سلسله  ،مجریه(  ۀبرای مثال صرفًا کارکنان قو)  دولت  ۀتوسط شعب
قانون   حسب  ایران  حقوقی  سیستم  در  شود.  سازماندهی  معیارها  از  ترکیبی  یا  دستمزد  عملکرد، 

صرفًا مقامات خاصی مکلف به اعالم و    ، 1394صوب  مسئولین مهای  ی یرسیدگی به اموال و دارا 
محدودتری    ۀاموال خویش هستند و این امر حاکی از این است که سیستم حقوقی ایران دامن  یافشا

اموال به اعالم  را مکلف  مبارز  ؛ده استکر  خویش  از کارگزاران  با فساد مالی همه  ۀ امری که  جانبه 
کند. شایان ذکر است که طبق اعالم مرکز آمار  کل مواجه می را با مش  یمقام   کارمندان میانی و متوسط  

قانون کار در    ، 1395ایران در سال   قانون مدیریت خدمات کشوری و  تابع  تعداد کارمندان دولت 
از این جمعیت  2اندنفر بوده  2‚341‚726  مجموع وفق قانون   ، انبوه، همان طوری که گفته شد   که 

دارا   1394مصوب   و  اموال  اعالم  به  ملزم  محدودی  از  های  ییتعداد  برخی  البته  هستند.  خویش 
ای از دادن طیف گستردهرنویسندگان معتقدند که قانون مزبور، مشمولین خود را گسترش داده و با قرا 

:  1396درخشان،  وکیلیان و  )   ده است کرگرایی  گرایی را جایگزین واقعیتمسئوالن مشمول، آرمان
، دالیلی دارایی  یافشا  مشمولین  نمودن وسیع یا محدودهای الزامیسیاست  برای هریک از.  (240

 
کل ثبت  کل )اداره آن، اداره   ۀنام منظور انجام وظایف موضوع قانون و آیین به»مزبور قید شده است:  ۀ  نام ین یآ  2  ۀدر ماد  .1

 « .شود یه تشکیل میئقضا ۀریاست قو ۀ یه در حوزئقضا ۀدارایی مقامات مسئول( با نظر رئیس قو

 .3390181خبر:  ۀشمار  ،12:58  1397/02/29تاریخ انتشار:  ،دنیای اقتصاد ۀخوان روزنام سایت  .2
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اموالش را اظهار و    یدیک دولت چطور باید تعیین کند که کدام کارگزار عمومی با  حال وجود دارد.  
 است.  2ثیر«أو »ت  1ی«تمرکز بر »اثربخش  ، دادن به این پرسشد؟ یک رویکرد مفید برای پاسخکنافشا  

 اعضای خانواده . ۱-۳-۱
 ، کنند تنها خود کارگزار را ملزم به افشا می مالی خودشان نه   یدرصد کشورها در قوانین افشا 65تقریبًا  

 ,Rossi & Pop & Berger)   اش را نیز تسلیم نماید کنند اطالعات مالی اعضای خانواده بلکه ملزم می 

از کشوری به کشور   ، شود ها درخواست می تعریف اعضای خانواده و اطالعاتی که از آن   (.24 :2017
می  نشان  درصد  این  است.  متفاوت  نه دیگر  کشورها  از  زیادی  تعداد  که  خود  دهد  اطالعات  به  تنها 

ها نیز نیاز دارند. کارمندان عمومی ممکن است از بلکه به اطالعات وابستگان آن   ، کارگزاران عمومی 
خودشان   ۀ های نامشروع را از طریق خانواد و تالش کنند ثروت   کرده   استفاده وقعیت اداری خود سوء م 

ی و یهای ضد پولشو های نظارتی پنهان سازند. در واقع، مطابق استاندارد در جهت فرار از مکانیسم 
ت  با  تروریسم أ مبارزه  مالی  در معرض ریسک سیاسی  3، مین  در معرض خ  4، اشخاص  طر افرادی که 

ممکن است از موقعیت و نفوذ خودشان برای ارتکاب   ، ی قرار دارند یبیشتری برای دخالت در پولشو 
شامل اعضای خانواده و همکاران نزدیک افرادی که   که این امرهای فساد آمیز سوء استفاده کنند  رفتار 

: 1392مقامی،  قاجاری و قائم )زارع   شودمی   ، ها سپرده شده است وظایف مهم مربوط به عموم به آن 
 این،   با وجود   . شود از واژۀ »اعضای خانواده« عمومًا همسر و فرزندان کارگزار عمومی درک می   . ( 21

بر اساس زندگی   ، تواند تعریف اعضای خانواده را به سایر بستگانفرهنگی و قانونی هر کشور می   ۀ زمین 
 1ایران در مادۀ  ۀ د. در حقوق موضوع اند نیز گسترش ده در یک خانه که حتی قانونًا باهم ازدواج نکرده 

مزبور   1394قانون مصوب   قانون  و مسئولین مشمول  مقامات  مالی   ، مقرر شده است که  اطالعات 
قضائیه اعالم نمایند. در این قانون به  ۀ خدمتی به رئیس قو   ۀ همسر و فرزندانشان را قبل و بعد از هر دور 

ها یا والدین مثاًل نوه ؛  ای نشده است عمومی اشاره   سایر خویشاوندان و بستگان نسبی و سببی کارگزار
و اگر کارگزاری   یستند کارگزار عمومی یا والدین همسر و سایر افراد نزدیک به وی مشمول حکم قانونی ن 

 شده تواند اموال تحصیل راحتی می به   ، اندوزی نامشروع( یا ارتکاب فساد مالی داشته باشد قصد )ثروت 
ای گذار چاره منتقل نماید. لذا ضروری است قانون   ، به غیر از همسر و فرزندان خود  ، را به بستگان نزدیک

 
1. effectiveness  
2. impact 

 نک:  ؛بیشتر ۀبرای مطالع .3
www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatfrecommendations.ht

m 

4. politically exposed person 
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اجرایی قانون نظارت بر اموال و   ۀنام ین ی نمودن قانون توسط کارگزاران فاسد گردد. آ اثر و مانع بی   بیندیشد 
مورد اعضای خانواده نیز مهم   در   1دارایی کارگزاران در خصوص اعضای خانواده توضیح داده است.

های ویژه اگر اطالعات موجود در فرم است که قوانین حفظ حریم خصوصی را مدنظر قرار دهیم، به 
 (.Rossi & Pop & Berge, 2017: 24)  افشا در دسترس عموم باشد 

 اموال ۀ زمانی برای تسلیم اظهارنامهای بازه .۱-۴
که  های  بازه  اموال  زمانی  اظهارنامۀ  تسلیم  قراربرای  عبارت گیرد می   مدنظر  از،  بدو اند  در   :

وقوع تغییر    ، بارهر دو سال یک  ، ساالنه  ، انفصال یا بازنشستگی() محض خروج از اداره به  ، استخدام 
آشکاردرخور   محض  به  و  ثروت  در  بالقوه.  توجه  منافع  تعارض  یک  کشورها 75شدن  از  درصد 

افشا به  را  خودشان  دور  ی کارگزاران  هر  در  دوبار  از  بیش  برای  تعهداتشان  و  ملزم  ۀ اموال    خدمت 
جدید در صورت وقوع هرگونه های  کنند. این کشورها همچنین کارگزاران عمومی را به تسلیم فرم می 

ار در طول خدمت، کارگزاران  ب  2  ، درصد از کشورها18. تقریبًا  سازندمی  هایشان ملزم ی یتغییر در دارا 
  قضایی، کارگزاران راهای  درصد از حوزه 7کنند و فقط  می  اموال و تعهداتشان ملزم   یخود را به افشا

تکرر(  )  تعدد(.  Rossi & Pop & Berge, 2017: 25سازند )می  برای یک مرتبه در طول خدمت ملزم
مالی و کارگزاران عمومی است.    ی افشا  نهاد()  تسلیم اظهارنامه، مستلزم فعالیت زیادی برای آژانس

تکرر( تسلیم اظهارنامه،  )  تعدد  ۀ انتخاب گزین  یل برایترین دلمالی، واضح  یبرای یک آژانس افشا 
خدمت( است. تکرر  )  دادن تجزیه و تحلیل در طول زمانروزشده و توانایی انجام داشتن اطالعات به

کمک    توسط مستخدمین دولت()  فرهنگ پیروی از قانونتواند به ایجاد  می  تسلیم اظهارنامه همچنین
گردد. با  می  یادآورشان را به ایشان  کارگزاران عمومی مبنی بر اعالم اموالتعهدات  که غالبًا  چرا   ؛کند

  جمع آوریۀ  چرخ   ۀاین است که نحوها  غالبًا مغفول از تکرر تسلیم اظهارنامهۀ  یک جنب  ،این حال
بای  ؛شد دهی خواهد  داده ها( سازمان) در یک کشور  کارگزاران عمومی  مثال  مبنای   دبرای  ۀ  پای  بر 

  ی این بدین معناست که آژانس افشا .تقریبًا در سالروز تولدشان()  اموال خود را اعالم نمایند ، ساالنه 
کند. در یک کشور دیگر ممکن است، کارگزاران  روز سال دریافت می 365را در ها مالی، اظهارنامه
مثاًل در اردیبهشت ماه(. هر دو  )  اعالم نمایندشان را  دارایییک تقویم زمانی خاص    عمومی بر مبنای

کشور زمین)  نوع  در  دریافت  یافشا  ۀسیستم(  را  اطالعاتی  ساالنه  کارگزاران،  لکن    ؛کنندمی   مالی 
بسیار متفاوت است. یکی، اطالعات افشا را  ها  شان برای مدیریت تسلیم اظهارنامهسازمان داخلی

 
قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و برای   1  ۀاعضای خانواده برای مقامات موضوع ماد»:  1  ۀماد  (د)بند   .1

 .«قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تکفل 3 ۀمقامات موضوع ماد
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در حالی که دیگری برای دریافت اطالعات، در یک تاریخ خاص    ؛کندای دریافت میساس دوره بر ا
شود. بنابراین تکرر اعالم  می  مقرر ایجاد  در نتیجه حجم بیشتری از کار در آن موعد    .شودمی  متمرکز

مالی نیاز دارد منابع   یبلکه آژانس افشا  ، گذارد می   ثیرأبر چگونگی اطالعات روزآمد ت  تنهانهی  یدارا 
  ئۀبدون ارا   ، مجمع تشخیص مصلحت نظام   1394مالی خود را نیز مدیریت کند. در قانون مصوب  

خدمتی باید اموال  ۀ  جزئیات بیشتر، صرفًا مقرر شده است که مقامات مشمول، قبل و بعد از هر دور
بدون تغییر باشد و مثاًل    خدمتی ممکن است  ۀ این در حالی است که هر دور  خودشان را اعالم نمایند.

شخص مدت مدیدی در یک پست سیاسی، اداری یا قضائی انجام وظیفه نماید و در آن سمت نیز 
بدو   : بار تکلیف اعالم اموال مقرر شده استدو ، برای این شخص، وفق قانون مزبور .بازنشسته شود

انجام امکان  و  فرصت  خدمتش  طول  در  که  شخصی  برای  خدمت.  انتهای  و  و    خدمت  وظایف 
 ؛تکلیف اعالم اموال وجود دارد   ، خدمتی  ۀبرای قبل و بعد از هر دور  ،شودمی  خدمات متعدد حاصل

شود و پس از آن عضو می   مجلس  ۀمثاًل شخصی چندین سال مقام قضائی داشته است و سپس نمایند
  ۀ ی هر دوربرا   شدهبحثشود که حسب تصریح قانون  می  ت مدیره یا مدیر عامل فالن بانک دولتیئهی

افزایش   برای بررسی  بنابراین  نیز اعالم نماید.  را  فرزندان  اموال خود و همسر و  باید   ناحق خدمتی 
مجوزی   ، لذا مطابق قانون مزبور  ؛مسئولیت ماند  ۀ متنظر انتهای دور  دصرفًا بای  ، مقامات های  ی یدارا 

مسئولیت وجود ۀ  در طول دور  ها آن  ی مقامات و همسر و فرزندان یبرای بررسی افزایش فاقد توجیه دارا 
قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت »  3  مادۀ  ندارد. این در حالی است که در

که    1337اسفند ماه    19مصوب    « هاآنها و مؤسسات وابسته بهاعم از کشوری و لشگری و شهرداری
مشمولین... مکلفند  ده بود: »تصریح ش   ، شودمی   شده محسوب نسخ   1394با تصویب قانون سال  

تغییراتی که در دارایی و درآمد آنان یا همسر و یا    ۀکلی  ، های فروردین و اردیبهشت هر سال ظرف ماه
ها را به طریق مذکور در فرزندان تحت والیت قانونی آنان در سال قبل پیدا شده و طرق تحصیل آن 

دارند و رسید دریافت  قانون مصوب    ۀنامین ی آ  10  مادۀ  « در.تبصرۀ مادۀ دوم تسلیم   1394اجرایی 
طوری که    همان  1مشخص شده است.   ، داشته باشد   که شخص بیش از یک سمت   حالتیتکلیف  
تغییرات   ، قانون منسوخ مزبور از این جهت که کارمندان را ملزم کرده بود هر ساله  ، گرددمی مالحظه

اعالم نمایند و در حقیقت نظارت بیشتری بر اموال ها  آن  ی و درآمد را با ذکر طرق تحصیلیدر دارا 

 
باید به اعتبار هر سمت در شروع و   ،زمان بیش از یک سمت داشته باشندچنانچه مقامات مسئول، هم»  :10  ۀماد  .1

 « . فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند ۀمسئولیت نسبت به ارائ ۀ پایان دور
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نظر مبارزه با فساد  از نقطه  ، ت به اموال مشمولین داشته استو اطالعات روزآمدتری نسب  کارگزاران
 غیرحق در جایگاه بهتری قرار داشته است.مالی و پیشگیری از داراشدن من 

 های افشا مندرج در فرمموارد  .2
نظر بررسی اموال کارگزاران عمومی اهمیت بسزایی دارند. اینکه  های افشای مالی از نقطه مندرجات فرم 

 شود. ها باید درج شود، موضوع مهمی است که در قسمت زیر به آن پرداخته می اتی در این فرم چه اطالع 
 فرم افشا   الزامات .2-۱

چه  که  سؤال  این  به  شود   باید چیزی  پاسخ  افشا   ، اعالم  به  مربوط  قانون  در  یافت   یاغلب  مالی 
مالی در دسترس  یتر در قسمت خالی فرم افشا لکن در تمام پرونده ها معمواًل پاسخ مفصل  ؛ شود می 

 یها( در ایجاد یک سیستم افشا ترین ورودی )داده ترین و اصلی مالی مهم   ی است. محتوای فرم افشا
 کارگزار   ۀ دهندۀ تعامل اولی فرم افشا همچنین نشان   . ( 64:  1388جعفری و زرندی،  مالی است )عابد 

با آژانس افشا  بنیادی از پازل سیستم   ۀ مالی یک تک   ی مالی و سیستم کلی است. فرم افشا   ی عمومی 
کردن درب ورودی فرم افشا، کلید باز   ، اگر قانون، پایۀ سیستم باشد  ، عبارت دیگر  مالی است. به   ی افشا 

سازد. یک فرم تواند سیستمی را که دارای قوانین محکم است، با خطر مواجه  است. یک فرم ضعیف می 
داده مفید )کامل( تضمین می   یافشا  آوری کند که  منابع سرمایه های جمع  تمامی  شده گذاری شده و 

ی کارگزاران یثیری بر حسب پاسخگو أ تواند در نهایت ت شده( در تأیید یا دسترسی عمومی می )صرف 
زاران از طریق فرم افشا، کارگ  ۀ وسیلشده به عمومی و پیشگیری و کشف فساد داشته باشد. اطالعات ارائه 

. ع است ثروت یا تضاد مناف موجه  تجزیه و تحلیل تغییرات غیر برای  های دیگر  یند ا نقطۀ شروع تمامی فر
مالی در دسترس عموم است، این اطالعات بر ادراک شفافیتی که   ی ی که اطالعات افشای در کشورها 

عنوان نقطۀ گذارد. فرم افشا به ثیر می أ ت   ، ممکن است داشته باشند  هامدنی، عموم مردم و رسانه   ۀجامع 
ای به نوع فرم یا اظهارنامه اشاره   1394در قانون مصوب    کند. شروع و نقطۀ کانونی سیستم افشا عمل می 

 شده است.  تصریح ها توسط کارگزاران  ی ی نشده و صرفًا به خوداظهاری اموال و دارا 
 مالی  یافشاهای محتویات فرم .2-2

باید اهداف سیستم را منعکس    ، شوندمالی گنجانده می  یافشاهای  اطالعاتی که در فرم های  طبقه
کنند تا اطالعات مربوط به اموال  می  کنندگان اظهارنامه را ملزم افشا، تسلیمهای  کنند. اکثر سیستم

یعنی  )  سسات مالیؤبا م  منابع درآمد، سهام و اوراق بهادار و روابط تجاری  ، مانند امالک()  غیرمنقول 
جهانیهای  حساب سطح  در  نمایند.  ارائه  را  سیستم  ،بانکی(  از  اندکی  جمعها  تعداد  آوری بر 

دربار عمومیهای  موقعیتۀ  اطالعات  بخش  از  خارج  باالی  در  )  سطح  یا    خصوص اداری( 
نشانهای  فعالیت مطالعات  دارند.  تمرکز  تصدی  از  دستهمی  پس  جهانی،  در سطح  که  های  دهد 
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تعارض  ۀ  هایی هستند که بر جنبتر از آنگسترده  ، مالی افشا تمرکز دارندهای  اطالعاتی که بر جنبه
بیشتری در  های  این است که سیستم  شدلیل  .(63:  1388جعفری و زرندی،  عابد)  زندمنافع متمرک

که بر هر دو جنبه    هم  هاییض منافع. سیستمحق تمرکز دارند تا تعارغیرشدن من سطح جهانی بر دارا 
 تعارض منافع است. ۀ مالی غالبًا بیشتر از تمرکز بر جنب ۀبر جنب شانتمرکز ، کید دارندأت

 ی شخصییاطالعات شناسا. 2-2-۱
کند. همچنین کمک می  ،ی شخصی به تمایز بین کارگزارانی که نام مشابه دارندیاطالعات شناسا

  بارۀ بیرونی مفید است. اطالعات درۀ  دادهای  شده و پایگاهجانبه با اطالعات ثبتبرای کنترل همه
به تعیین نیمرخ ریسک فساد   ،  ایحرفههای مقام و موقعیت، عنوان شغلی و رده و همچنین مسئولیت

در معرض مخاطرات سیاسی است    یک شخص  ذکورم  ۀکننداظهارنامه و اینکه آیا تسلیم  ۀکنندتسلیم
اطالعات ارزشمندی   ، موقعیت یا عنوان شغل  ۀ مثال، اطالعات دربار عنوانبه .کندمیکمک ، یا خیر

 .Greenberg, T., L)  دهدمیارائه    ، را در جاهایی که در آن تضاد منافع ممکن است به وجود آید

& others, 2010:25  .)  منافع تعارض  ریسک  ماهیت  نمونه  تسلیمبرای  کارمند کنندهبرای  که  ای 
 متفاوت خواهد بود.  ، تدارکات است با کسی که قاضی دادگستری است 

 تجاری و مسکونی() امالک و مستغالت. 2-2-2
مثل زمین کشاورزی، مراتع،  )  متفاوت های  ی با کاربری یامالک( در مناطق شهری و روستا)  زمین

جنگل و  بیشتری  دریاچه  تنوع  دارد.  وجود  خصوص ها(  نقلیه   در  وسایل  دارد.  وجود  منقول    اموال 
قیمت جواهرات و فلزات گران  ، (...ها، ادوات کشاورزی وها، هواپیما، هلیکوپترخودروها، کشتی)

های  بندیطبقه  خصوص قیق در  نیاز به اطالعات د  ،افشاهای  بسیار رایج هستند. برخی از سیستم
اسب  )  احشام  مرغ،  بز،  گاو،  عتیقهو...گوسفند،  کلکسیون  همچنین  و  انواع  (  و  هنری  آثار  جات، 

ی افراد مشمول این  ایتصریح شده است که صورت دار 1394قانون مصوب   4 مادۀ اسلحه دارند. در
مطالبات و    .2  ؛ی ارزش مالیاموال غیرمنقول و حقوق دارا   تمامی  . 1قانون شامل موارد زیر است:  

بهادارسرمایه  .3  ؛دیون اوراق  بانکهای  موجودی حساب  .4؛  گذاری و  در  ها، مؤسسات  مختلف 
مزبور قید شده است    تبصرۀ مادۀهرگونه منبع درآمدی مستمر. در    .5  ؛هامالی و اعتباری و نظایر آن

اقتضای جایگاه و مسئولیت شغلی در    در تصرف افراد مشمول قانون که بههای  ی یاموال و دارا   همۀکه  
  ،باشندمی  برداریبهره غیرشخصی( قابل)  و صرفًا در مصارف سازمانی و شغلی  دارد قرار  ها  آن   اختیار

را    چیزهاییرسد مقنن در این ماده تمامی  می   . به نظرنیست  شده در این قانونمشمول مراتب تعیین 
لکن    ؛و ایراد اساسی متصور نیست  کردهصورت مختصر بیان  به  است، که مال یا دارای ارزش مالی  

 .مقامات مشمول قانون در بیرون از اداره یا سازمان متبوع اشاره نشده استهای  به موقعیت و سمت
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است.    ای نشدهداشتن ذکر طرق تحصیل این اموال و حقوق مالی نیز اشاره همچنان که به ضرورت 
هایی که از این منظر ممکن است سالمت نظام  مهم تعارض منافع و آسیبۀ  مقول  ، در حالت کلی

 مغفول مانده است.  ، اداری را تهدید کند
 دسترسی عموم به اطالعات مالی کارگزاران عمومی .2-۳
در  بسیار حساس بودن اطالعات مالی مقامات دولتی یکی از تصمیماتبدون شک در دسترس  
  .(130: 1383کاظمی، اخوان ؛ 242: 1390دادخدائی، ) و مبارزه با فساد است اسیستم افشۀ توسع

هدفشان ترویج شفافیت و پاسخگویی است؛ با این حال،    ، طور کلیهای افشای عمومی بهسیستم
شود. اگرچه ممکن است به نظر  می جدی را موجبهای بحث ، شده شفافیت اطالعات اعالم  ۀدرج

در عمل  اما  شده با مردم، مظهر ترویج شفافیت است،  گذاری اطالعات اعالنشتراکا برسد که به
که مقامات دولتی   کندمیها و منافعی اشاره  شده، به داراییصریح و روشن نیست. اطالعات اعالم 

کنند.  حریم خصوصی و امنیت مطرح میبارۀ  تی را درسؤاالدر صالحیت خصوصی خود دارند و  
های نظری زیر مطرح گردند:  پرسش  خصوص اجتناب است که مباحثی در  بنابراین، تقریبًا غیرقابل

 ، بودن زندگی یک مقام رسمی چیست؟ آیا مقامات در زمانی که مسئولیت عمومی دارندخصوصی
دارند عادی  شهروندان  که  خصوصی  حریم  استانداردهای  همان  نگرانیندخورداربر  ، از  آیا  های  ؟ 

کنند؟ مهم است توجه کنیم که پرداختن می  گذاری اطالعات غلبهاشتراککافی برای بهۀ  اندازامنیتی به 
گذاری اطالعات  اشتراکبه  مفهومی اساسی است.  سازی  دسترسی عمومی نیازمند شفاف  ۀ لئبه مس

افشا  جنباز  دو  دارد:    ۀسازی  بهاولیمجزا  دیگریگذاری  اشتراک،  است؛  مردم  با عموم    ، اطالعات 
آژانس و  نهادها  دیگر  با  را  میاطالعات  اشتراک  به  بهها  این اشتراکگذارد.  با  اطالعات  گذاشتن 

گیرد و نیازمند رویکردهای متفاوتی است. برخی از  را دربرمی   ی ، اهداف مختلفمتفاوت مخاطبان  
 باشد: می به شرح زیر  ، ت با مردم استگذاری اطالعااشتراکبه رایج که موافق  های استدالل

کادمیک نشان داده  پایین اند که دسترسی عمومی به اطالعات اعالم مطالعات آ تر شده با سطوح 
تواند قابلیت دسترسی عمومی می   (. Djankov and others, 2009: 187)   درک فساد در ارتباط است

توانند چشمان بیشتری می برای همۀ افراد،    اطالعات   دسترسی به   ایجاد   با   بررسی دقیق را تقویت کند. 
 ۀ های جامع ها و سازمان ویژه رسانه به ،  احزاب  به غیر از . به این ترتیب،  ناظر افشای مالی مسئولین باشند 

 ها کمک کند.خود برای تضمین صداقت و اعتبار داده ۀ  وظیف جام  ان د به نهادهای دولتی در  ن توان مدنی می 
بهتری    ۀسیستم افشا را افزایش دهد. هیچ بازدارند  ۀتواند اثر بازدارندبودن عمومی میدسترس رد

افزایش احتمال دستگیر  )یا مجرمین(  شدناز  ندارد. دسترسی عمومی    برای متخلفین    تنهانهوجود 
از شرمساری عمومی را  سطحیتواند بلکه می ، کندها( را تسهیل می  ناراستیها )نظمیتشخیص بی
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شده   هایی در مخالفت با انتشار عمومی اطالعات مالی بیان. لکن استداللبرای متخلفان ایجاد کند
افشا به  دسترسی عمومی  برخی کشورها،  در  مقام  ،  است:  یک  خصوصی  حریم  به  دانسته  تعرض 

بخش عمومی باشد.    به مانعی برای ورود افراد متخصص  ممکن است  کنند  که برخی ادعا می  شودمی 
های  های امنیتی دارند، مقامات و کارگزاران بر این باورند که افشای آدرسدر کشورهایی که نگرانی

 ها( را تهدید کند. آن ۀو خانواد) ایشانشخصی ممکن است امنیت 
موضوع حقوق  وفق  ۀدر  مصوب    5  مادۀ  ایران  دارا   ،1394قانون  به  مربوط  های  ییاطالعات 

ی کیفری  اجرا ضمانت، مستوجب  مسئولین محرمانه تلقی شده است و افشا یا انتشار اطالعات مزبور
مقامات  های  ی یکردن اطالعات مربوط به اموال و دارا رسد محرمانه تلقیمی  دانسته شده است. به نظر

قانون موضوع بحث،  2 مادۀ الی کارگزاران عمومی مغایر باشد. نظارت عمومی و شفافیت مۀ با فلسف
هدف از تقنین را افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئوالن جمهوری اسالمی ایران و ارتقای سالمت  

همان و  است  دانسته  شد  اداری  بیان  که  اطالعاتیمحرمانه  ، طوری  چنین  یاد،  بودن  را هدف  شده 
  14/12/95ششم توسعه مصوب    ۀقانون برنام  29  مادۀ  گذار درانوندهد؛ البته قمیتر جلوه  کمرنگ

راه به  را مکلف  پرداخت  ۀاندازی سامان دولت  به کارگزاران عمومی  ثبت حقوق و مزایای    کردهشده 
ها، کارانه،  هزینهها، کمکها، هزینهالعادهاعم از فوق )  نحوی که میزان درآمد ناخالص ایشانبه  ؛است

ماهانههای غیرپرداخت پرداختی  ناخالص  مزایای  و  و    ،ماهانه  نقدی  و غیرمستمر،  از مستمر  اعم 
غیرنقدی و سایر مزایا( مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم  

قرار آید در  مقنن  اقدام  این  شیشه.  تاالر  یک  در  کارمندان  و  مسئوالن  درآمد  و  دستمزد   و  1ایدادن 
 درخور ستایش است.، مالی مقامات و کارگزاران عمومی امور سازیشفاف

 ها اجراضمانت  .۳
  ۀ شود، ارائمی  در علم حقوق، اصطالحی رایج و متداول محسوب   2اجراضمانتاگرچه اصطالح  

 علـم حقـوق   ی از مفـاهیم انحصـار  اجراضمانتاز آن چندان آسان نیست. اصطالح    یتعریف دقیق
رود که البتـه مفهـوم  می شناسی نیز به کارشناسی یا رفتارمانند جامعه ، نیست و در برخی علوم دیگر

تنبیه   ۀدربرگیرند  مفهومی  اجرا ضمانتشناسی  شناسی و رفتارآن در این علوم یکسان نیست؛ در جامعه
مفهوم  این  در  است.  تشویق  از    ، و  است که موجب  اجرا ضمانتمنظور  نیرویی  افـراد ی م  هر  شود 

نمایند. بر همین   یبیرونی یا درونی عملی را انجام دهند یا از انجام آن خوددارهای  لفه ؤثیر مأتحت ت
 

های  افراد جامعه و نهاد   ۀای« استفاده شده است که امکان مشاهده برای همر شیشه به این جهت از عبارت »تاال  .1
 باشد. مینظارتی میسر 

2. Sanction 
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نیرونمی  تفاوتی  ، اساس  که  مبنا  ی کند  بر  تشویق  یمزبور  یا  باشد  گرفته  شکل  و  )   تنبیه  شیروی 
گفته شده است: »هرگاه یک قانون را یکی    اجراضمانتدر خصوص مفهوم    .( 3:  1393مقدم،  وکیلی

حفظ نظم وحقوقی که ضمن نقض آن قانون تباه    یقـدرت عمومی برا   ، از افراد جامعه نقـض کنـد
گویند. بنابراین    اجراضمانتالعمل را  ایـن عکس  .دهـدمی  العمل نشانافتد و عکسمی  به کار  ، شده

قدرت عمومی    اجرا ضمانت از  قسمتی  از  است  بـه ضـرورت عکسعبارت  ناقض که  العمل علیه 
 (10: 1382جعفری لنگرودی، ) «.کندمی  قانون جلوه 

 مالی  یاقدامات واکنشی به عدم رعایت الزامات افشا. ۳-۱

رو هستیم؛  هها روباجرا ضمانتعدم رعایت الزامات افشا، با انواع    بهاقدامات واکنشی    ۀ در حوز
یافته یا تکلیف قانونی ترک شده است و شخص    ارتکاب  ۀ آمیز یا مجرمانفعل تخلف  ، در این مرحله 

مستحق   و  معرض  ازاجراضمانتدر  و  اجراضمانت  باشد.می  شدهتعیینپیش های  حربه  آخرین  ها 
تواند به اهداف خود برسد. بنابراین برای کشورها  می  آن سیستم افشاء مالی  ۀوسیلابزاری است که به

باجراضمانتمهم است که   متناسب  و  گیرند که هدفمند  به کار  را  اجرا شود.    اشدهایی  مستمرًا  و 
نظر به  ساده  نسبتًا  امر  این  اجرای  کاربه  ، رسدمی   اگرچه  و  گذشته  اجرا ضمانتبستن  از  مناسب  ی 

به    باید  تنها نه  ،اجرا ضمانتباشد. طراحی هرگونه رژیم  یم  برای بسیاری از کشورها  معضلی نون  ک تا
سیاسی و اقتصادی هر کشوری را مدنظر   معضالتبلکه باید    ، مالی دست یابد  یاهداف سیستم افشا

برای نمونه، در اولین معرفی یا اعمال این سیستم ممکن است نیاز باشد تا اطمینان حاصل    ؛قرار دهد
ب  ۀشود که هم افشا و    ، صورت کامل و در زمان مقرراطالعات را به  ، ه افشا هستندافرادی که ملزم 

نتیجه   در  و  نمایند  اظهارنامهاجرا ضمانتاعالم  تسلیم  در  و کوتاهی  به قصور  شود.  می  ها محدود 
  اده اموال توسعه د  یتواند تمرکز خود را برای حصول اطمینان از صحت و دقت افشامی  سپس سیستم

خالف واقع گسترش دهد. در واقع    ی مثل افشا  1تعقیب را برای جرایم قابلها  اجراضمانتو همچنین  
قصور در افشا در برخی از    ، مثال  عنوانبهمختلف وجود دارد.  های  ای در زمینهعماًل تنوع گسترده

است شده  قلمداد  جرم  است.    ؛ کشورها  نشده  تلقی  جرم  کشورها  از  برخی  در  که  حالی  در 
غیرواقعی اظهارنامه اعمال شود و این نقض قانونی است ئۀ ی کیفری ممکن است بر ارا اجرا ضمانت

مثاًل    تر است؛، آسانیابدمی  صورت پنهانی ارتکابکه اثبات و تعقیب آن نسبت به عمل فساد که به
  ، رلمان که الزامات مربوط به اعالم دارایی را رعایت نکرده باشند نمایندگان پادر خصوص  در الجزایر  

ها، تغییراتی را در دارایی  داراییۀ نخست اینکه اگر کمیسیون اعالمی  :وجود دارد   اجرا ضمانتسه نوع  

 
1. actionable offenses 
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کننده نباشد، این مطلب را در گزارش  توضیح قانع  ۀای بیابد که شخص مربوط، قادر به ارائنماینده
کیفری در پی دارد. این کمیسیون ۀ نادرست، محاکمهای  دوم اینکه اعالمیه  ؛کندمی  قیدخود    ۀسالیان

نهایت اینکه قصور  در    ؛کندمی  کند که این دادگاه محاکمه را آغازمی  پرونده را به دادگاه صالح ارسال
سمت    کننده، حکم سلبشود که نهادهای محاکمهمی  دارایی تا تاریخ مقرر باعث   ۀاعالمی  ۀدر ارائ

کنند صادر  را  پژوهش)  نمایندگی  اسالمی،  های  مرکز  شورای  مسلسل  1390مجلس  شماره   ،
  ؛هستند  اسًا مهم  اس  ،ها که با عملکرد روان و مالیم سیستم پیوند خورده است اجرا ضمانت  .(10777

ستیابی  طوری که هم استفاده از سیستم و هم دبه؛  قویًا به اثربخشی کلی آن مرتبط هستندها  آن  چراکه
چراکه    ؛ها تنها یک طرف معادله هستنداجرا ضمانتکنند. با این حال، این  به اهداف آن را تقویت می 

 تر ایفا کنند. توانند نقش متفاوتی در تحقیقات وسیعافشاکنندگان نیز می
اطالعات( افشا در تحقیقات  )  افشا یا استفاده از  های سیستم  اجراضمانت   زمینۀهنگام بحث در  

توسیع اعتبار کلی سیستم  بر قدرت و  باشیم که هر دو جنبه  به خاطر داشته  ثیر أتر، مهم است که 
ای از  به مجموعه  ای،صادقانه  ی افشا  ۀلحاظ ارائگذارند. اکثر کارگزاران عمومی ممکن است بهمی 

رفتار  ءنستن اینکه پیامدهای حقیقی برای سوهای بالقوه نیاز نداشته باشند. با این حال، دااجرا ضمانت
از آژانس افشا داشته باشد،  أتوانند تشده میاینکه اطالعات اعالم   ۀوجود دارد و مشاهد ثیری فراتر 

 تواند یک عامل برای درستکاری باشد. می 
 ها از حیث تناسب و قابلیت اجرا اجراضمانت  .۳-2

اجرا ممکن است در سیستم افشا به کار گرفته شود متناسب و قابل  های اجراضمانتای از  دامنه 
ت دهد.  أتا  افزایش  را  آن  بازدارندگی  جریمهاجراضمانتثیر  از  مجازاتها  تا  اداریها  مانند  )  های 

مجازات و  اخراج(  یا  خدمت،  از  تعلیق  مقام،  تنزل  کیفری توبیخ،   ,Burdescu & others)  های 

این است که چگونه    سؤال  گیرد.می را دربر  (2009:14 به ها میاجرا ضمانتکلیدی    مؤثر طور  تواند 
اجراهای اداری و کیفری بین ضمانت  تکمیلی  ۀهمچنین درنظرگرفتن رابط .  درآیداعمال شود و به اجرا  

رسیدگی   های ین ی برای مثال، آ   ؛ مختلف مفید باشند   های حالت توانند در  چون هر دو می   ؛ مهم است 
ایجاد تری  اثرات بازدارندگی سریع   های کیفری مجازات   به   نسبت تواند  باشد و می   تر کوتاه تواند  اداری می 

تر از شدت تواند مهم موقع و متناسب برای قصور در تسلیم اظهارنامه می کند. در حقیقت، واکنش به 
ای در طور فزاینده ی اداری به اجراهاها و ضمانت اجرا باشد. در کشورهای مختلف جریمه یک ضمانت 

 گیرند.خیر آن مورد استفاده قرار می أ های مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه و تسلیم با ت پرونده 
دهند که  می   های سیاسی را مدنظر قراریا هزینه  شهرت شخصی  های اداری، اغلباجراضمانت

ها  اجراضمانتمثال،    عنوانبه  ؛نون باشدبرای وادارکردن به پیروی اجباری از قا  مؤثرای  تواند وسیلهمی 
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اند( باشد. با  کسانی که از الزامات افشا تبعیت نکرده)  مطیعیرتواند شامل انتشار نام مقامات غمی 
اثربخشی   حال،  بهاجراضمانتاین  اداری  زمینهای  به  وابسته  برخی    ۀشدت  در  است.  فرهنگی 

با این حال    ؛کافی بازدارنده باشد  ۀ اند به اندازتودارکردن شهرت فرد میکشورها تهدید محض به لکه
ت است  ممکن  کشورها  برخی  باشد.  أدر  داشته  کمتری  مانند اجرا ضمانتثیر  شدیدتر،  اداری   های 

ممکن است مناسب باشد. با    ترک فعل( عدم تسلیم اظهارنامه)  معمواًل برای قصور  1تعلیق یا اخراج 
کشورها  از  اندکی  شمار  حال  برای  ،این  بلغارستان  ت  ندادنتحویل  مثل  در  تأخیر    ۀاعالمی  سلیم یا 

برای   .(156:  1395اقتصادی و توسعه،  های  سازمان همکاری)  کنندمی  مجازاتی را اعمال  ، ها دارایی 
استگروه به  نیاز  است  ممکن  عمومی  کارگزاران  از  مختلفی  از  های  اداری اجرا ضمانتفاده  های 

قانون رسیدگی به  »تحت عنوان    یقانونی واحد  ۀمصوب ر  مختلف باشد. تخلفات انضباطی غالبًا د
تواند شامل توبیخ رسمی، کاهش در  می های مربوطاجراضمانتشوند.  می تدوین «تخلفات اداری

های اداری،  اجرا ضمانتالوه بر  پرداخت، برکناری و تعلیق و ممانعت از ارتقای رتبه و غیره باشد. ع
  م مهم وضع نمایند ی های کیفری برای جرا مالی ممکن است مجازات  ی های افشابرخی از سیستم

(Rossi & Pop & Berge, 2017: 108  .)دروغ کشورها،  برخی  رسمی، در  گفتن  در  سند  یک 
که اغلب هم  ته باشد منجر به فساد وجود داشهای اگر ظن به وقوع رفتار اجرای کیفری دارد.ضمانت

ی کیفری خاص برای اظهارات نادرست  اجرا ضمانتیک    ، مشکل استها  آن   اثباتالبته  و    وجود دارد 
 :Booz Allen Hamilton, 2011)  میان مقامات رسمی و فعل فساد باشد  ایشدهتواند پیوند گممی 

از  .  (21 مهم  عنصر  دیده   یافشا  مؤثرهای  اجرا ضمانتیک  قابلیت  بهمالی،  امر  این  است.   شدن 
کنندگان اظهارنامه باید از تعهدات خود کند. تسلیمرسیدگی آن اشاره می های ین ی قوانین و آ صراحت  

گاه باشند. و پیامدهای هر گونه قصور در برآورده  کردن تعهدات خود آ
 

1. suspension or dismissal 

مثال در    عنوانبه  ؛دارد هایی است که اخراج و تعلیق را به دنبال  شکنی ترین قانون دارایی از جمله شایع   ۀ اعالمی  ارائۀعدم  
های شخصی، مقام انتخابی، شرایط الزم برای انجام وظایف را به مدت اعالم داراییۀ  کشور فرانسه در صورت عدم ارائ

های شود )سازمان همکاریاعتبار ساقط میۀ  کارمند دولت از درج  عنوانبهدهد و انتصاب وی  یک سال از دست می
ای  چنانچه نماینده   ،فرانسه  تقانون انتخابا  135-1  ۀمطابق ماد  .(Dufour  ،2008از    به نقل  1395اقتصادی و توسعه،  

به سه   ،واقعی از دارایی خود ارائه دهدریند یا ارزیابی غکوتاهی کاز دارایی یا منافع خود  شایان توجهیدر اعالم بخش 
و   یورو جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچن  45سال حبس  قالب  ن ممکن است مجازاتیهزار  های دیگری در 

های عمومی  ت از داشتن سمتیقانون جزا و محروم   1- 26-131و    131-26طبق مواد    شهروندیت از حقوق  یمحروم 
مذ قواعد  مادکطبق  در  اخراج  131-27  ۀور  اعمال شود. همچنین  قانون  مجازات  همان  در  از جمله  که  است  هایی 

 . قانون فدرال مقابله با فساد(  8فدراسیون روسیه وجود دارد )بند هشتم از بخش 
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از   ضمانت ا    مشکالت یکی  استعمال  موضوع  سیاسی  جنبۀ  داشتن  محدودی   . اجراها،  شواهد 
ضمانت  که  دارد  ب وجود  بدخواهانه  دالیل  به  واقع  در  شده ه  اجراها  گرفته  یا   ؛اند کار  مجازات  مانند 

خاص،   مسئلۀ اما بهترین دفاع در برابر این    ؛های مخالف کردن شهرت سیاسی  احزاب و گروه دار لکه 
مشاهده اعمال ش اصولی و قابل اجراها به رووجود قانون صریح با اجرای شفاف است. اگر این ضمانت 
، با توجه به ماهیت سیاسی احزاب این  وجود   شوند، اثبات هر نوع تعصب سیاسی دشوار خواهد بود. با 

ها در عنوان مثال، دادستان به   ؛ اجرا اغلب بسیار دشوار استعمال ضمانت درگیر، ثبات و انسجام در ا  
پوشی برای کسب شهرت و اغلب چشم   1«هادرشت ه دانطور فعال درصدد پیگرد » بسیاری از کشورها به 

 . (Rossi & Pop & Berge, 2017: 115)   تر هستنداهمیت یا ردکردن موارد معتبر و در عین حال کم 
به  خصوصی  هی باجراضمانت  1394ایران، قانون مصوب    ۀدر حقوق موضوع   ۀ عدم ارائراجع 

پیش   خوداظهاری دارایی  و  اموال  اعالم  پیشیا عدم  این  و  بود  نکرده  ،  اجرا ضمانت  نشدنبینی بینی 
ششم توسعه    ۀقانون برنام  2  115  مادۀ  جدی همراه کرده بود. تا اینکه در  معضل اعمال قانون مزبور را با  

یا کتمان آن14/12/95مصوب   اموال  آن توسط مقامات و مسئوال  ، عدم اعالم  ناقص  ن یا گزارش 
شش در قالب محرومیت    ۀانگاری شد و مجازات تعزیری درجقانون اساسی جرم   142موضوع اصل  

است سال  پنج  تا  ماه  شش  از  بیش  آن  مدت  که  اجتماعی  حقوق  چنین    3.شدبینی  پیش  ، از 
موضوع   خصوص در    ، گیرد نمیرا دربر  1394مشمولین قانون مصوب    ۀکه البته هم  ییاجرا ضمانت

دارایی  و  اموال  نامتعارف  افزایش  همچون  دورهای  مهمی  طول  در  نظام  کارگزاران  و   ۀ مسئوالن 
باشداجرا ضمانتتواند  نمی  شان، تصدی متناسبی  در  به  ؛ی  قانون  اینکه  سرنوشت   قبالخصوص 

  صورت نامتعارف افزایش یافته نیز ساکت است و در این خصوص تعیین تکلیفی نکردهاموالی که به
البته  مطالبی در خصوص    ، 1398اجرایی قانون مزبور مصوب خرداد ماه  ۀ  نامینی آ  17  مادۀ  است. 

 
1. big fish 

( قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق 142ودوم )وچهل دمقامات موضوع اصل یکص  ۀکلی»  :115ۀ  ماد  .2
ایند. عدم اعالم اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن، جرم و مستوجب یه اعالم نمئقضا  ۀاصل مذکور به رئیس قو

 « باشد.شش )محرومیت از حقوق اجتماعی( می ۀمجازات تعزیری درج
قانون در مهلت مقرر  1ۀ چنانچه مشموالن ماد»مقرر شده است:   1394اجرایی قانون مصوب  ۀنام ین یآ 19 ۀدر ماد .3

کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، های خود به اداره فهرست دارایی   ۀنسبت به ارائ
قانون برنامه   11۵  ۀکل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعالم نماید تا در اجرای ماداداره 
 « .ری اسالمی ایران اقدام قانونی به عمل آیداقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهو ۀششم توسع ۀسالپنج 
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آ  کردهرسیدگی به اموال نامتعارف بیان   قانون   2  ۀ ماد  1باشد. می  ایین رسیدگی ویژه ی است که فاقد 
 ۀائ تعهد به ار  ، های موضوع این قانونکه یکی از شرایط تصدی سمت   کرده است موضوع بحث مقرر  

نظر مد قضائیه است )یعنی مقامات برای احراز سمت    ۀ ها در قالب خوداظهاری به قو فهرست دارایی 
یه دهند و ظاهر ماده داللت بر این ئ اظهاری به قوه قضا فهرست اموال در قالب خود   ۀ باید تعهد به ارائ 

اما مشخص   . ( کنندنظر را احراز  مد با این تعهد و با جمع سایر شرایط، سمت    توانند دارد که مقامات می 
وضعیت استخدامی وی چگونه   ، وعده کرد و بعد خلف   نموداگر فردی چنین تعهدی  است که  نشده  

 ۀتا ارائ   مدنظر شود یا شروع کار در سمت  شدۀ یک مقام از او سلب می مثاًل آیا سمت احراز   ؛ خواهد بود 
های قانون مزبور گفته، یکی از اشکال آید؟ بنا به مراتب پیش می ر ق به حالت تعلیق داصل فهرست فو 

های فهرست دارایی  ۀ اصل فهرست و نیز نقض تعهد مقامات به ارائ ۀ این است که برای تعیین زمان ارائ
اجرایی اعم از مدنی آن پس از احراز سمت، ضمانت   2خود، همسر و فرزندان تحت تکفل موضوع مادۀ  

 .کرد می در حالی که بجا بود مقنن حکم این موارد را تعیین    ؛یا کیفری تعیین ننموده است 
در خصوص  انضباطی  و  ی اداریاجرا ضمانتدولتی نیز  همچنین در قوانین اداری و استخدامی  
  کنیممگر اینکه استدالل  ؛بینی نشده استمالی پیشهای قصور در تسلیم یا تسلیم ناقص اظهارنامه

یکی از مصادیق تخلفات اداری، نقض    ، 1372قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب    8  مادۀ  وفق
قوانین و مقررات مربوط است و عدم اجرای تکلیف قانونی در خصوص اعالم اموال و دارایی نیز  

  مادۀ   های اداری مندرج دراجرا ضمانتنقض قوانین و مقررات محسوب شده و شخص را مستحق  
یک از تنبیهات  به اینکه شخص دقیقًا به کدام   شدهاشاره نماید. هرچند در قانون  می  ورقانون مزب   2  9

 پرداخته نشده است.  ، شود و حکم تکرار عدم افشا یا اعالم دارایی چیستمی محکوم 

 
شود. چنانچه به یه گزارش میئقضاۀ  ت به رئیس قوئت بررسی از طریق رئیس هیئبررسی نهایی هی  ۀنتیج»  :17  ۀماد  .1

یه دارایی افراد مشمول قانون بر خالف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص  ئقضا  ۀتشخیص رئیس قو
دهد تا مبنی بر تصمیم یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می دارایی افزایش 

 «.متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد 

توبیخ    (ب  ؛استخدامی   ۀاخطار کتبی بدون درج در پروند  (اند از: الفتنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارت »  :9  ۀماد  .2
سوم، از یک ماه  شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک  ۀالعادکسر حقوق و فوق   (ج  ؛استخدامی  ۀدر پروند  کتبی با درج 
  (و  ؛تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال  (ه  ؛انفصال موقت از یک ماه تا یک سال  (د  ؛تا یک سال

تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک    (ز  ؛تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی
 ۀ بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابق  (ط  ؛بازخرید خدمت  (ح ؛یا دو گروه به مدت یک یا دو سال

مستخدمین مرد بر اساس سنوات    یبرا   یت دولتخدم   ۀسال سابق  2۵خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از  
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توسط    هااعالم میزان اموال و دارایی  ، 1394وفق قانون رسیدگی به اموال مصوب    ، این  برعالوه  
قالب خوداظهاری  مسئولین  در قانون  ها  آن   خود  ۀعهد   باشد و برمی   صرفًا در  گذارده شده است و 

قضائیه نیز در صورتی مجاز به رسیدگی به موضوع    ۀقوبینی نشده است.  پیشمرجعی برای کشف واقع  
ودشان کرده باشند  های خمیزان اموال است که مقامات و مسئوالن اقدام به اعالم میزان اموال و دارایی

که اگر    شایان ذکر استو در غیر این صورت مجوزی برای ورود به موضوع و بررسی آن ندارد. البته  
مدنی    ۀفعال و جامعهای  مالی از افشای عمومی اطمینان حاصل شود و رسانه  یافشاهای  در سیستم
واکنش آنو  نظمبهها  های  عوامل  کفایت  باشندقدر  مؤثری  و  فقدان  در    ، دهنده  وضعیت،  این 

عمومی به   یلکن در نظام حقوقی ایران هنوز افشا  ؛ی قانونی شاید ایراد اساسی نباشداجرا ضمانت
برای اطاعت از قوانین    ، اعم از اداری و کیفری   ، اجرا ضمانتلذا وجود    .رسمیت شناخته نشده است

ولی   ودهالزم ب  1394وب  رسد وجود قانون مصمی  مربوط الزم و ضروری است. با این تفاسیر به نظر
گذار فاقد سازکارهای کافی برای آن چیزی است که برای نیل به آن تصویب شده است. اگر قانون

ممکن است    ، اساسی در جهت رفع ایرادات و نواقص آن با توجه به تجربیات جهانی برندارد های  گام 
 این قانون درنیل به اهداف خویش ناکام بماند. 

 نتیجه 
آمدن بر موانع و مشکالت مربوط به اثبات فساد مالی و جلوگیری از در دنیای امروز برای فائق

من مقولداراشدن  افشاۀ  غیرحق،  و  اعالم  به  عمومی  کارگزاران  بازه ها  ی یدارا   یالزام  زمانی  های  در 
نظام  توجه  مورد  امواهای  خاص،  بر  نظارت  که  است  شده  گفته  حتی  است.  گرفته  قرار  ل سیاسی 

م  یارتکاب فساد و جرا   ،نحو صحیح اجرا گرددکلیدی مبارزه با فساد است و اگر به  ۀکارگزاران، نقط
کشورها اکثر  مقررات  و  قوانین  داشت.  خواهند  چشمگیری  کاهش  آن  به  مربوط  موضوع    ، مخفی 

دارا  و  اموال  بر  داده های  ی ینظارت  قرار  توجه  مورد  را  عمومی  به مقامات  توجه  با  کشورها   اند. 
های  ی یسیستم یا نهاد رسیدگی به اعالم اموال و دارا   ، فنی خویشهای  ییقانونی و تواناهای  ظرفیت

آن، امری مطلوب و   ۀ اند. صرف وجود سیستم اعالم اموال و نهادسازی دربارکردهکارگزاران را ایجاد  
است سیستم  ؛پسندیده  که  آنچه  متمایز  های  لکن  هم  از  را  کارای  کندمیمزبور  در   ثیر أتها  آن  ی و 

نه    ، باشد  کردهجزء تعیین  بهاست که تکلیف امور مربوط را جزء  جانبه همهوجود مقررات    ، گذارد می 
 اجرا. قابلذکر مطالب کلی و غیر

 
  ی هاو دستگاه  یانفصال دائم از خدمات دولت (ک ؛اخراج از دستگاه متبوع  ی( ؛با تقلیل یک یا دو گروه  یخدمت دولت

 « مشمول این قانون.



 ۱۳۹۹تابستان  /  ۱۱۰مارۀ / ش 8۴ دورۀ /                                                

 

22 

ایران در  بحث  موضوع  کارگزاران  »یعنی    ، قانون  و  مسئوالن  مقامات،  دارایی  به  رسیدگی  قانون 
ۀ نامینی تجربیات جهانی مورد مداقه قرار گرفت، آۀ  با مطالع  1394مصوب    «جمهوری اسالمی ایران

و ابالغ گردید.    شد   یه تنظیمئقضا   ۀسال توسط رئیس محترم قو  4اجرایی قانون مزبور پس از قریب به  
قانون   از شمول  ، عمومی در ایران ۀ بگیران از بودجحقوق کثردیگر ا عبارت به اکثر کارگزاران عمومی و 

و    .هستندخارج  مزبور   مالی  به شفافیت  منجر  قانون،  افراد مشمول  کثرت  که  در حالی است  این 
بینی  خدمت پیشۀ اعالم اموال در بدو استخدام و خاتمۀ اظهارنام ۀگردد. الزام به ارائمی یی پاسخگو

 افراد مشمول قانون در حین خدمت های  ییشده است و بنابراین، سازکاری برای بررسی اموال و دارا 
 تواند از نقاط ضعف قانون مزبور باشد. می  نیز مسئلهاندیشیده نشده است که این 

ی برخوردار است؛ در این زمینه حقوق ی از اهمیت بسزا   ، ذکر شود  باید اموال    ۀ مواردی که در اظهارنام 
امور کلی را که جنبۀ  قید  ، ایران بدون ذکر جزئیات بیشتر )برخالف حقوق برخی از کشورها( ۀ موضوع 

دارند است؛مالی  دانسته  ضروری  غیرمنقول،   ،  اموال  خصوص  در  است  نشده  مشخص  مثال  برای 
 . ها )ارزش زمان تحصیل، ارزش بازاری یا ارزش واقعی آن( الزم است یا خیرگذاری ریالی آن ارزش 

منقول ای به حد آستانه نشده است )تا چه میزان ارزش اموال  اموال منقول اشاره   خصوص همچنین در  
مورد دیگر دریافت هدیه )از بستگان و خویشاوندان( است که امری مهم بوده و مورد   .باید ذکر شود( 

 ای نشده است.اشاره قرار نگرفته است. همچنین به طرق تحصیل اموال و حقوق مالی نیز اشاره 
مقابلۀ  مقول برای  آن  اهمیت  امروزه  که  منافع  و جلهمه  ۀتعارض  مالی  فساد  با  از  جانبه  وگیری 

از موقعیتسوء پوشیده نیستاستفاده  بر کسی  بودن اطالعات  دسترس . درمغفول مانده است  ، ها، 
آمدن این احساس برای  وجودمالی مقامات و کارگزاران برای عموم مردم به ترویج شفافیت مالی و به

  ،خالف این دیدگاهکند. بر  کمک شایانی می  ،کارگزاران عمومی که در معرض دید افراد جامعه هستند
اطالعات مالی مقامات و مسئولین محرمانه تلقی شده است و حتی انتشار    1394در قانون مصوب  

ۀ  باشد. چنین رویکردی با سیاست مبارزمی  هشت  ۀعمدی آن مستوجب مجازات تعزیری درجغیر
 جانبه با فساد مالی منافات دارد. همه

، امری ضروری است  گذارقانونعت از منویات  ی کافی و متناسب برای اطا اجرا ضمانتوجود  
ناقص  ۀ  نویسی یا ارائ دروغ  یاو در قوانین کشورهای سرآمد در مبارزه با فساد، عدم تسلیم اظهارنامه  

طوری که کارگزاران مشمول،  به  است؛های اداری و کیفری  اجرا ضمانتاطالعات مالی، مستوجب  
، متون قانونی اجرا ضمانتدانند. فقدان  می  مالی  صحیح و کامل اطالعات  ۀصالح خویش را در ارائ

توصیه حد  تا  تنزلهای  را  کلیمی  اخالقی  حالت  در  بحثقانون    ،دهد.  فاقد    موضوع  ایران  در 
ششم توسعه   ۀباشد. وجود مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی در قانون برناماجرا میضمانت
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مالی را تسلیم ننمایند یا ناقص و غیرواقع    ۀقانون اساسی که اظهارنام  142برای مقامات موضوع اصل  
ای قلیل از مشمولین قانون  عده  142زیرا مقامات مندرج در اصل    ؛رسدنمی  کافی به نظر  کنند، تسلیم  

شده(  ناقص ذکر  یا)  نشدهرتکلیف اموال و حقوق مالی ذک  ، عالوه بر آن  .گیرد میرا دربر  1394مصوب  
 نیز مشخص نشده است.  

ها  ییدارا   ۀتعهد به تسلیم اظهارنام  ۀمندرج در قانون را منوط به ارائهای  احراز سمت  گذارقانون
است و مشخص نشده است عدم ایفای تعهد مزبور، حیات استخدامی فرد را    کردهدر بدو خدمت  

است؛ الزم بوده  1394ود قانون مصوب رسد وجمی . به نظرساخترو خواهد هبا چه سرنوشتی روب
گذار . اگر قانوننیل به اهداف مدنظر از تصویب قانون بوده استلی فاقد سازکارهای کافی برای  و

ممکن است    ، اساسی در جهت رفع ایرادات و نواقص آن با توجه به تجربیات جهانی برندارد های  گام 
 نیل به اهداف خویش ناکام بماند.  این قانون در
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