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مقاله ترويجى

حمايت كيفرى از شفافيت اطالعات در نظام اقتصادى ايران

محمدامين طاهرى نسب1 و جعفر حسنى2

چكيده
زمينه و هدف: «شفافيت اطالعات» طرحى است كه هدفش در معرض عموم قرار دادن كليه فعاليت هاى عمومى 
مربوط به جامعه دانسته شده و سعى مى كند تا شهروندان بتوانند به آسانى فعاليت هايى كه انجام مى شود را رصد 
كنند و در صورت نياز بررسى  كارشناسى كنند تا بتوانند با ارزيابى هاى خود، به مقابله با رشد جرائم اقتصادى بشتابند. 
بنابراين با عنايت به اهميت مقابله با جرائم حوزه اقتصادى، توجه به راهكارهاى پيشگيرانه كه از آن جمله مى توان 

به مقوله «شفافيت اطالعات» اشاره داشت، حائز اهميت است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردى و از نظر نوع پژوهش، توصيفى- تحليلى است و به روش اسنادى، مطالب 

جمع آورى و تحليل شدند.
يافته ها و نتايج: نتايج پژوهش نشان مى دهد كه يكى از كارآمدترين ابزارهاى پيشگيرى از وقوع جرائم اقتصادى، 
اعمال اصل شفافيت است. در راستاى حمايت از اصل شفافيت، اولين نكته، توجه به مسئله تقنين و تصويب قانونى 
مبنى بر راه اندازى سامانه جامع براى ثبت و انتشار تمام فعاليت هاى مالى و اقتصادى افراد در راستاى اعمال اصل 
شفافيت و حمايت قاطع دستگاه عدالت كيفرى از طريق وضع ضمانت اجراى مناسب و تحقق اصل شفافيت و در 

نهايت نيل به عدالت اقتصادى است. 

كليدواژه ها: شفافيت، حقوق كيفرى اقتصادى، جرم اقتصادى، نظام اقتصادى.

 amintaheri9647@gmail.com :1. كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى. دانشگاه علوم قضايى و خدمات ادارى. (نويسنده مسئول). رايانامه
 hasani@ujsas.ac.ir:2. استاديار گروه حقوق جزا و جرم شناسى. دانشگاه علوم قضايى و خدمات ادارى. رايانامه

 استناد          :  طاهرى نسب، محمدامين و حسنى، جعفر.  (1398). حمايت كيفرى از شفافيت اطالعات در نظام اقتصادى ايران . فصلنامه رهيافت 
پيشگيرى، 2(2)، صص 62-39. 
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مقدمه
شفافيت مفهوم وسيعى است كه در بخش هاى مختلفى اعمال مى شود. امانوئل كانت1 در اين خصوص، 
شفافيت را به عنوان آزمونى براى مشروعيت معرفى كرده كه براى تقويت رابطه حكومت با شهروندان، 
يك حركت اساسى در بهبود سياست گذارى قلمداد مى شود و يكى از مؤلفه هاى اداره مناسب و عادالنه 
حكومت محسوب مى شود. اصل شفافيت خاصيتى عمومى است كه با بكارگيرى سياست ها، عملكردها 
و شيوه هايى خاص، به شهروندان اجازه دسترسى، استفاده، سود بردن، فهميدن، اطالع رسانى و حسابرسى 
اطالعات و روند برگزار شده آن ها توسط مراكز قدرت را مى دهد (كافمن2، 1999). اصل شفافيت مختص 
جوامع نوين امروزى نيست بلكه در رويكرد دينى نيز به مفهوم و محتواى شفافيت اشاره شده است، همچنان 

كه سنت پيشوايان اسالم مؤيد اصل شفافيت و پرهيز از احتجاب در تعامل با جامعه است. 
مسئله شفافيت در چند سال اخير، مورد توجه سياست هاى اقتصاد مقاومتى در بندهاى 19 و23 قرار گرفته 
است. بند 19، بر شفاف سازى و سالم سازى اقتصاد و جلوگيرى از اقدامات فسادزا در زمينه هاى پولى، تجارى و 
ارزى، تأكيد و در بند 23 نيز، شفاف سازى نظام توزيع را مطالبه مى كند. البته در زمينه مبارزه با مفاسد و جرائم 
اقتصادى، قوانينى از جمله قانون ارتقاء سالمت نظام ادارى و مقابله با فساد مصوب 1390/02/29 كه در 
فصل دوم آن به طور مشخص به مسئله پيشگيرى از مفاسد و وظيفه دستگاه ها در اين خصوص پرداخته شده 
است، قانون نظارت بر مسافرت هاى خارجى كاركنان دولت مصوب1373/06/20، آيين نامه پيشگيرى و 
مقابله نظام مند و پايدار با مفاسد اقتصادى در قوه مجريه مصوب 1392/12/21هيئت وزيران، قانون مجازات 
اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونى مصوب آذرماه 1315، قانون نحوه نظارت مجلس شوراى اسالمى 
بر انعقاد قراردادها در دستگاه هاى اجرايى مصوب 1381/07/29، قانون مجازات تبانى در معامالت دولتى 
مصوب 1348/03/19 به تصويب رسيده اند. اهميت موضوع شفافيت به حدى است كه در اين خصوص 
«سازمان شفافيت بين الملل» ايجاد شده است. اين سازمان كه يك سازمان غير دولتى است و هدف خود را 
تالش براى مبارزه با فساد و افزايش آگاهى در خصوص مبارزه با فساد قرار داده است؛ سازمان يادشده شفافيت 
را اين  چنين تعريف مى كند: شفافيت اصلى است كه افراد بتوانند از تصميم هاى ادارى، معامله هاى تجارى 

1. Emmanuelle Kant

2. Kaufmann
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و فعاليت هاى خيريه كه زندگى آنها را تحت تاثير قرار مى دهد، نه فقط از اصل موضوع، تعداد موضوعات و 
از  شيوه هاى تصميم گيرى آن ها مطلع شود، همچنين وظيفه و تكليف مستخدمان و مديران دولتى است كه 

رفتار آنان قابل مشاهده، قابل پيش بينى و قابل درك باشد (زنديه و ساالر سروى، 1392، ص 62). 
شفافيت يكى از روش هايى است كه امروزه در جوامع مترقى، براى پيشگيرى و مقابله با فساد و 
جرائم اقتصادى از آن بهره مى گيرند. نبود شفافيت امكان سوء  استفاده توسط مقام هاى دولتى را افزايش 
مى دهد و قدرت نظارت مردم كه به مثابه يكى از عوامل مؤثر در پيشگيرى از جرائم اقتصادى است، 
كاهش مى دهد. بنابراين افزايش ميزان شفافيت، عاملى مؤثر در زمينه رقابت سالم در فضاى اقتصادى 
است كه با الزام مسئوالن به گزارش دهى، از ايجاد امكان سوء استفاده و به دنبال آن وقوع جرائم اقتصادى از 
جمله رانت و پديده هايى همچون آقازادگى پيشگيرى مى كند. آنچه در اين پژوهش مدنظر است، مسئله 
حمايت حقوق كيفرى از شفافيت در نظام اقتصادى است. نظام حقوق كيفرى كه بازوى اجراى عدالت در 
حكومت ها محسوب مى شود، با ايفاى نقش فعال از به خطر افتادن نظم، عدالت اجتماعى و شفافيت در 
جامعه از طريق سياست گذارى و حمايت كيفرى از شفافيت اطالعات در نظام اقتصادى پيشگيرى كرده 
و در صورت بروز، برخوردى شايسته و كارآمد كند. از آنجايى كه حمايت كيفرى از شفافيت اطالعات 
در نظام اقتصادى در راستاى اجراى صحيح اصل شفافيت و مشاهده آثار آن امرى ضرورى است، در بستر 
پژوهش حاضر در پى پاسخگويى به اين پرسش هستيم كه داليل توجيهى ضرورت حمايت كيفرى از 
شفافيت اطالعات در نظام اقتصادى چيست؟ حمايت كيفرى حقوق موضوعه از شفافيت اطالعات در 

نظام اقتصادى به چه ميزان مطلوبيت دارد؟
مبانى نظرى: مفهوم شفافيت، از جمله مفاهيمى است كه با توجه به آثار و كاركردهايى كه دارد، مدنظر 
بسيارى از انديشمندان و نهاد هاى سياسى و مدنى قرار گرفته است و تعاريف متنوعى از آن ارائه  شده 
است. در فرهنگ حقوقى بلك ال1، شفافيت، صراحت، روشنى، نبود تزوير و پرهيز از تالش براى پنهان 
كردن اطالعات مخرب تعريف  شده است (گارنر2، 2004، ص 4675). در اصطالح، شفافيت و شفاف سازى 
اطالعات، به مجموعه اى از اعمال و تدبيرها اطالق مى شود كه به  موجب آن، تحت يك نظام حقوقى 

1. Black’s Law Dictionary

2. Garner
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خاص، (اطالعات) از حالت غير قابل  دسترس بودن خارج مى شوند و به  صورت دقيق و كامل و به  موقع 
افشا مى شوند (باقرى، 1391، ص 65). 

رويكردهاى متنوعى نسبت به شفافيت وجود دارد. بر اساس نظريات حقوق كيفرى اقتصادى و ارتباط آن 
با نظريه هاى جرم شناسى، نظريه شخصيت جنايى ژان پيناتل1 بر اين عقيده استوار است كه بين مجرمان و 
افراد ناكرده بزه تفاوت ذاتى وجود ندارد و اينكه افرادى مرتكب جرم مى شوند، ريشه در شخصيت آنها دارد. اين 
شخصيت نيز داراى يك هسته و چهار متغير است كه عبارت اند از: خودمحوربينى، بى ثباتى، خشونت و 
بى توجهى عاطفى. پيناتل در راستاى تبيين جرم اقتصادى، با استفاده از نظريه خود، مجرم اقتصادى را تحت  
تأثير عقده حقارت مى داند كه اين موضوع، او را به سمت ارتكاب جرم اقتصادى هدايت مى كند؛ يعنى مرتكب 
جرم اقتصادى، بعد از اينكه جرم مدنظر را انجام داد احساس قدرت مى كند و از اين طريق به نياز درونى خود 
پاسخ مى دهد. لذت در اين تفسير، به خودمحوربينى شخص مجرم اشاره مى شود. مجرم اقتصادى، معيار 
خوب يا بد را مى داند و براى تصميم گيرى نيز منفعت خود را ارجح قرار مى دهد. چنين مجرمى با توجه به 
بى ثباتى شخصيتى، آثار و پيامدهاى جرم خود را نيز پيش بينى نمى كند (نجفى ابرندآبادى، 1385، ص 145). 
همچنين بر اساس نظريه فشار مرتون2، اهدافى در جوامع، توسط رسانه ها و حكومت تبليغ مى شود و 
رسيدن به اين اهداف نيز به  عنوان ارزش تلقى مى شوند. در مقابل اين اهداف نيز، جامعه ابزار و امكاناتى در 
اختيار اشخاص قرار مى دهد. زمانى كه بين اين اهداف و ابزار قانونى شكاف ايجاد مى شود، افراد تحت فشار 
مجرمانه قرار مى گيرند كه واكنش برخى افراد به اين فشار، ارتكاب جرم براى نيل به هدف مقبول است. در اين 
نظريه، مجرم اقتصادى رسيدن به هدف اقتصادى بااليى را مدنظر قرار مى دهد ولى شخص، توانايى و امكانات 
الزم براى نيل به اين هدف را از طرق مشروع و قانونى ندارد و در مسير رسيدن به هدف، شخص استفاده از 
ابزار غير قانونى را توجيه مى كند. در اين حالت شخص در حالتى همچون حالت آنومى يا خأل هنجارى اميل 
دوركيم3 قرار مى گيرد و به علت اينكه جامعه ابزار و امكانات الزم براى رسيدن به اهداف مدنظر را به  صورت 
قانونى در اختيارش قرار نداده است، خود را فارغ از بند هنجارهاى جامعه مى داند (نجفى ابرندآبادى، 1385، 

ص 165-163).

1. Jean Pinatel

2. Merton

3. Durkim
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در خصوص تأثير محيط اقتصادى بر ارتكاب جرائم اقتصادى، بين دو گونه از نظام هاى اقتصادى 
تفاوت وجود دارد به  گونه اى كه در كشورهاى داراى اقتصاد آزاد هرچند زمينه انجام فعاليت هاى اقتصادى 
بيشتر فراهم است، به همان ميزان زمينه  ارتكاب جرائم اقتصادى بيشترى نيز مهيا است. البته در اين نظريه 
نيز ارتباط فعاالن بازار سرمايه با حاكميت و ايجاد زمينه ارتكاب جرائم يقه سفيدى مدنظر قرار گرفته 
است. بر اساس نظريه هاى محيط اقتصادى، چهار دليل براى ارتكاب جرائم اقتصادى مى توان تصور كرد:

اولين دليل، استفاده از سرمايه داران در راستاى پيروزى در انتخابات توسط سياسيون است كه اين مسئله 
باعث مى شود بعد از انتخابات، شخصى كه مبلغى از سرمايه اش را هزينه كرده است، توقع به دست آوردن 

امتيازاتى از سوى مقام سياسى داشته باشد كه اين مسئله زمينه ايجاد جرائم اقتصادى را فراهم مى كند.
دومين دليل، ريشه در ارتباطى است كه بين صاحبان سرمايه با حكومت وجود دارد كه باعث مى شود 
در قبال تخلفات اين دسته از افراد با تسامح و تساهل برخورد شود، حال آنكه اين گونه تساهلى نسبت 

به افراد موسوم به يقه آبى وجود ندارد.
سومين دليل، مربوط به ويژگى خاص محيط اطراف سرمايه داران است. اين ويژگى نبود شفافيت 
است. فعاليت هاى اين دسته افراد چه مجاز و چه غير مجاز، تحت پوشش اصل محرمانگى قرار مى گيرد 

و فعاليت هاى ايشان باعث تحريك جامعه نمى شود.
چهارمين دليل، مربوط به خأل قانونى است. فقدان قانون و نقص قوانين موجود، مضاف بر هوش باالى 
مجرمان اقتصادى باعث مى شود ايشان اغلب جلوتر از قانون حركت كنند و در صورت تشكيل پرونده 

قضايى نيز از اتهام انتسابى رهايى يابند (حصارزاده، 1391، ص 70).
بائر1 چند دسته از عوامل را براى بزهكارى اقتصادى بيان داشته است كه به شرح زير هستند:

1- ضمانت اجراى نه چندان سنگين و همچنين تسامح و تساهل مقام هاى مربوطه، باعث ايجاد تفكر 
مصونيت براى مجرمان اقتصادى و بروز جرم اقتصادى مى شود؛

2- ارتباط بازار سرمايه و قدرتمندان اقتصادى با حاكميت و قدرتمندان سياسى و كشش متقابلى كه بين 
اين دو گروه وجود دارد باعث ورود سرمايه سرمايه داران به عرصه انتخابات مى شود و بعد از پيروزى 

نامزد مدنظر، زمينه بروز جرائم اقتصادى، ارائه  امتيازات ويژه و ايجاد رانت فراهم مى شود؛

1. Bauer
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3- موقعيت اجتماعى بزهكاران اقتصادى به  گونه اى است كه اغلب معتمد جامعه هستند و در مظان 
اتهام قرار نمى گيرند. بزهكاران اقتصادى با سوء استفاده از اين مسئله، در راستاى نيل به اهداف خود 

دست به ارتكاب جرائم اقتصادى مى زنند.
4- توسعه صنعت و شكوفايى اقتصاد باعث ايجاد زمينه هاى جديد در فضاى اقتصاد شده است كه با 
وجود فراهم كردن فرصت هاى جديد اقتصادى در جامعه، زمينه بروز جرائم اقتصادى متنوع ترى را نيز 

مهيا كرده است.
5- عامل ديگرى كه در زمينه ارتكاب جرائم اقتصادى مؤثر است، پديده جهانى شدن است (حصارزاده، 

1391، ص 70).
سياست كيفرى ايران در خصوص اصل شفافيت و نقض آن 

پاسخى كه حقوق كيفرى اقتصادى در قبال نقض شفافيت در اطالعات اقتصادى اعمال مى كند، پاسخ هاى 
كنشى است كه بسيار ضرورى بوده و داراى اهميت بسيارى است. هدف اصلى در اين نوع از پاسخ ها، 
بازدارندگى و پيشگيرى است. پاسخ هاى كنشى، در مرحله قبل از وقوع جرم قرار مى گيرند و سعى دارند 
معادله سود و فايده اى را كه در خصوص ارتكاب جرم وجود دارد، بر هم بزنند و از اين طريق شخص را از 
ارتكاب جرم منصرف كنند. تأثير اين دسته از پاسخ ها، مى تواند باعث ايجاد رويه و فرهنگ سازى در 
زمينه  احترام به شفافيت و اجراى صحيح و كامل آن از سوى افراد و دولت ها شود. اهميت پاسخ هاى 
كنشى از آن  جهت است كه موجب جلوگيرى از وقوع جرم مى شوند و باعث مى شوند كه آثار زيان بار 
جرائم اقتصادى، بر جامعه و نظام اقتصادى تحميل نشود. پاسخ هاى كنشى خود به دو دسته شكلى و 
ماهوى تقسيم مى شوند. قواعد شكلى و ماهوى راجع به پاسخ كنشى در برابر نقض شفافيت، در يك 
قانون و به  صورت منسجم گردآورى نشده اند، ولى قواعد منسجمى هستند كه به حمايت از اصل شفافيت 
مى پردازند و اجراى صحيح اين اصل و توابع و الزام هاى آن؛ از جمله حق دسترسى آزاد به اطالعات و تبادل 

آزاد اطالعات را ضمانت مى كنند.
تأسيس نهادهايى جهت بازرسى و حمايت از شفافيت: مسئله بكارگيرى تدابير نظارتى و تأسيس 
نهاد هايى براى اعمال نظارت بر كنشكران محيط اقتصادى، مدنظر قانون گذار كشور ايران قرار گرفته 
است و اين مسئله در قوانين متعدد متجلى شده است كه نمايان گر اشراف مقنن به اهميت اين مسئله 
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است. به  عنوان نمونه هايى از اين قوانين، مى توان به موارد زير اشاره كرد:
الف: تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى: اين ستاد در راستاى فرمان هشت ماده اى تاريخ 1380/2/10 
مقام معظم رهبرى در خصوص مبارزه با فساد، ايجاد شد. وظيفه اين ستاد، شناسايى مبادى فساد در كشور 
و ارائه راهكارهاى مقابله با آن است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى متشكل از سه كميته است كه يكى 
از آنها كميته تحقيق و نظارت است (توسلى زاده، 1392، ص 183-184). يكى از محورهايى كه ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادى در راستاى مقابله با فساد اجرا مى كند، تقويت و گسترش نظارت و بازرسى در 

امور كشور است (بى نام، 1382، ص 4).
ب: ماده 38 آيين نامه قانون پول شويى كه وزارت اقتصاد را ملزم كرده است نسبت به تشكيل واحد اطالعات 

مالى در اين وزارتخانه اقدام كند.
تشكيل شوراى عالى مبارزه با پول شويى: در ماده 4 قانون مبارزه با پول شويى، تشكيل شوراى مبارزه با 
پول شويى، كه هدف اصلى آن نظم بخشى، جمع آورى اطالعات، ارائه گزارش هاى الزم بر مبناى اطالعات و 
شناختن معامالت مشكوك در راستاى پيش بينى راهكارهاى مناسب براى مبارزه و پيشگيرى از پول شويى 
است، تصريح شده است. اشخاص و نهاد ها، از جمله بانك ها، مؤسسه هاى مالى و اعتبارى، بورس و مانند 
آن در راستاى اجراى مقررات اين قانون، مكلف هستند اطالعاتى را كه شوراى عالى درخواست مى كند، به 
اين شورا ارائه كنند. شوراى عالى، وظيفه نظارت بر نهاد هاى مالى و اشخاص فعال در محيط اقتصادى و 
نيز، اجراى راهكارهاى الزم براى پيشگيرى از جرم پول شويى را به عهده دارد. در كنار شوراى عالى مبارزه 
با پول شويى، واحدى با عنوان واحد اطالعات مالى، پيش بينى  شده است كه تمام مشموالن قانون مبارزه 
با پول شويى مكلف به راه اندازى اين واحد هستند. واحد اطالعات مالى، به  عنوان يك واحد درون سازمانى، 
وظايف متعددى دارد كه در ماده 38 آيين نامه قانون مبارزه با پول شويى به آنها تصريح  شده است، ولى 
وظيفه اصلى و بنيادين آن، ايجاد ارتباط بين نهادها و اشخاص مشمول قانون با شوراى عالى است كه با 

نظارت دقيق خود، به اجراى دقيق تر تصميم هاى شوراى عالى، كمك مى كند.
تشكيل شوراى عالى و سازمان بورس اوراق بهادار: يكى از عرصه هاى اعمال شفافيت كه در نظام 
اقتصادى از اهميت بااليى برخوردار است، اعمال نظارت و شفافيت در بورس است. در اين خصوص 
اقدام هاى مفيدى نيز صورت گرفته است كه يكى از اين اقدام ها، قانون بازار اوراق بهادار جمهورى اسالمى 
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ايران است. در ماده 7 اين قانون، وظيفه نظارت بر فرايند اطالع رسانى در بازار اوراق بهادار، بر عهده هيئت  
مديره سازمان بورس اوراق بهادار است. فصل پنجم از قانون بازار اوراق بهادار با عنوان اطالع رسانى در 

بازارهاى اوليه ثانويه است.
در معيت سازمان بورس اوراق بهادار كه وظايف خاص خود ازجمله وظايف نظارتى را بر عهده دارد، 
عالى ترين ركن بازار اوراق بهادار قرار دارد كه تعيين و تصويب سياست هاى كلى و كالن بازار را به عهده 
دارد. اين ركن شوراى عالى بازار اوراق بهادار است. شوراى عالى كه تشكيل آن به  موجب ماده 3 قانون 
بازار اوراق بهادار است، متشكل از نمايندگان قواى سه گانه و نمايندگان فعاالن و خبرگان بخش خصوصى 
است و با رياست وزير امور اقتصادى و دارايى تشكيل مى شود. وظيفه كلى اين شورا، سياست گذارى در 

خصوص فعاليت هاى بازار بورس اوراق بهادار است. 
تشكيل جامعه حسابداران رسمى ايران: جامعه حسابداران رسمى، يك نهاد غير دولتى است كه 
داراى شخصيت حقوقى مستقل و به دنبال آن استقالل مالى است. كاركرد اين نهاد، ارائه خدمات مربوط 
به حسابدارى و حسابرسى به  صورت تخصصى و در راستاى اعمال نظارت بهتر بر كنشگران محيط 
اقتصادى است تا از اين طريق، گزارش هاى ارائه  شده از سوى اشخاص و نهادهاى مالى، عالوه بر دقيق تر 
و كامل تر بودن، قابل  اعتمادتر شده و منافع اشخاصى كه قصد همكارى با اين نهادها و اشخاص را دارند، 
به  صورت بهترى تأمين شود و سرمايه ايشان از تعرض و تلف مصون بماند. عالوه بر تشكيل اين نهاد، 
قانون گذار در راستاى حمايت از فعاليت هاى تخصصى و با در نظر داشتن اهداف پيش گفته، به  موجب 
موادى از قوانين مختلف، ازجمله، ماده 2 آيين نامه اجرايى تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصى و 
حرفه اى حسابداران ذى صالح به  عنوان حسابدار رسمى، مصوب 1372، يك سرى اشخاص اعم از حقيقى 
و حقوقى را مكلف كرده است كه بازرسان قانونى خود را از ميان افرادى انتخاب كنند كه عضو جامعه 
حسابداران رسمى هستند كه از نمونه  اين اشخاص مى توان به شركت هاى پذيرفته  شده در بورس اوراق 

بهادار و شركت هاى سهامى عام و شركت هاى تابع آن ها، اشاره كرد.
تشكيل ستاد ارتقاى سالمت نظام ادارى و مبارزه با فساد: ستاد ارتقاى سالمت نظام ادارى و مبارزه با 
فساد نهادى است وابسته به قوه مجريه و رياست جمهورى كه از سال 1381 كار خود را آغاز كرده است. 
اين ستاد كه با هدف سياست گذارى و برنامه ريزى ايجاد شده، داراى ابعاد نظارتى در سطح كالن ملى نيز 
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هست، ولى نظارت موردى و جزئى ندارد. رياست ستاد بر عهده معاون اول رئيس جمهور است و هدف از 
ايجاد آن آسيب شناسى در خصوص مسائل و مفاسد موجود است (توسلى زاده، 1392، ص 185-184).

نظارت بانك مركزى: يكى از مهم ترين نهادهايى كه تأثيرگذارى بسيارى بر اقتصاد و فعاليت هاى بازار 
سرمايه دارد، بانك مركزى است. بانك مركزى در خصوص سياست هاى كلى اقتصادى كشور تصميم گيرى 
مى كند و با اعمال نظارت هاى خود، نقش بسزايى بر كنترل بازار و نيز نحوه افشاء اطالعات ايفا مى كند. اين 
نهاد، موظف به كنترل و نظارت بر فعاليت هاى بانك ها و مؤسسه هاى مالى است و با توجه به تأثيرگذارى 
باالى اين نهادها بر اقتصاد و وجود شرايط مناسب براى بروز فساد اقتصادى، در صورتى  كه بانك مركزى 
به شيوه صحيح و مستقل، وظيفه خود در خصوص بانك ها و مؤسسه هاى مالى را انجام دهد، نتيجه اى كه 
حاصل مى شود، از طرفى، مبارزه با فساد و كاهش نرخ وقوع جرائم اقتصادى است و از طرف ديگر، رونق 

اقتصاد كشور، افزايش سطح رفاه و رضايت مندى مردم است. 

روش شناسى
پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردى و از نظر نوع پژوهش، توصيفى- تحليلى است و به روش اسنادى، 

مطالب جمع آورى و تحليل شدند.

يافته ها
مصوبات قانونى: نظارت بر نظام اقتصادى كشور در قوانين مختلفى مدنظر قانون گذار كشور ايران قرار 
گرفته است و بر شفافيت در نظام پولى و مالى كشور تأكيد شده است. به قوانين زير در اين خصوص 

مى توان اشاره كرد:
قانون برنامه ششم توسعه: بند ب ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه مبنى بر الزام دستگاه ها به راه اندازى 
سامانه هاى اطالعاتى به  منظور توسعه دولت الكترونيك و حفظ يكپارچگى شبكه ملى اطالعات. همچنين 
ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص الزام دولت به ايجاد سامانه ثبت حقوق و مزايا نيز قابل 
اشاره است. سومين مورد ماده 22 اين قانون مبنى بر الزام دولت بر انجام اقدام هاى قانونى در خصوص 

شفاف سازى فضاى اقتصاد است.
آيين نامه قانون مبارزه با پول شويى: ماده 48 آيين نامه قانون مبارزه با پول شويى در خصوص راه اندازى 
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سامانه اطالعات مشتريان نظام پولى و بانكى از سوى بانك مركزى.
دستورالعمل بازرسى مالى و عملياتى و اخذ اطالعات مؤسسه هاى اعتبارى: ماده 2 اين دستورالعمل 
مبنى بر اعمال نظارت مستمر و دوره اى بانك مركزى بر بانك ها و مؤسسه هاى مالى و اعتبارى به  منظور 
بررسى صحت اطالعات ارائه  شده از سوى آنها به بانك مركزى و نيز بررسى اجراى قوانين از سوى بانك ها 

و مؤسسه هاى مالى و اعتبارى.
تدوين و ايجاد راهكارهاى مستند كردن اطالعات موجود: مستند بودن اطالعات در نظام اقتصادى، 
يكى ديگر از راهكارهايى است كه از الزامات مربوط به اجراى شفافيت محسوب مى شود و تأثير بسيارى 
بر پيشگيرى از جرائم اقتصادى و بروز فساد در نظام اقتصادى دارد. اين موضوع نيز در زمره پاسخ هاى 
كنشى سياست جنايى در قبال جرائم و مفاسد اقتصادى قرار مى گيرد. مستند كردن اطالعات مستلزم 
پيش بينى و تهيه راهكارهايى براى اجراى صحيح است. مستندسازى و اطالع رسانى مناقصه ها كه در بند 
3 ماده 2 آيين نامه نظام مستندسازى تعريف شده است، طى فرايندى صورت مى گيرد كه به  موجب آن، 
اطالعات موجود راجع به سياست گذارى ها، تصميم ها و اسناد مربوطه و داده هاى موجود در فضاى اينترنت، 
ثبت شده و نگهدارى مى شوند. هنگامى كه مستندسازى، با تدوين راهكارهاى مناسب، به شيوه صحيح و 
قانونى اجرا شود، اين مسئله، امكان پيگيرى، بازرسى و نظارت بر اقدام ها، اسناد و تصميم هاى اشخاص 
و نهادها را فراهم مى كند و اجراى دقيق اين موضوع، از راهكارهاى مطلوب پيشگيرى از وقوع جرائم 
اقتصادى محسوب مى شود. از عمده ترين جرائمى كه با اين سازوكارها مى توان از وقوع آنها پيشگيرى 
كرد، پول شويى و تأمين مالى تروريسم و رهگيرى فعاليت هاى مشكوك است. مقدمه الزم براى اجراى امر 
مستندسازى، نگهدارى و ثبت اطالعات است. زمانى كه اطالعات نگهدارى و ثبت شوند، امكان استفاده 
و مراجعه به آنها فراهم مى شود. در صورتى كه فرآيند مستندسازى به  صورت صحيح و قانونى اجرا شود، 
اطالعات ثبت  شده با گذشت زمان، از آسيب و تخريب مصون مى ماند و امكان كشف جرائم اقتصادى 
حتى بعد از گذشت زمان نيز وجود دارد و مى توان روند بازرسى ها را به  صورت مستمر ادامه داد و در نتيجه 
با روندى ثابت از بروز تخلفات و جرائم اقتصادى پيشگيرى كرده و رؤيت پذيرى اين جرائم را باال برد. در 
راستاى مستندسازى، به همان ميزان  كه فرايند ثبت و نگهدارى اطالعات و برنامه ريزى در خصوص اين 
مسئله حائز اهميت است، تدوين طرح و برنامه دقيق براى مراجعه هاى بعدى و استفاده از اطالعات ثبت 
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شده نيز مسئله اى ضرورى است و از بروز سوء استفاده هاى احتمالى در اين زمينه جلوگيرى مى كند. در 
شرايطى كه قوانين مدونى در اين خصوص وجود نداشته باشد، زمينه هاى فساد و سليقه گرايى فراهم 
مى شود. بنابراين بايد مقرراتى تصويب شود تا به موجب آن ها، اشخاص صالحيت دار اصالح، حذف و 
تغيير اطالعات ثبت شده در فرايند مستندسازى را مشخص و سازوكار و قواعد ناظر بر مستندسازى را 

نيز به  صورت صريح تعيين كنند تا از هرج و مرج در اين خصوص پرهيز شود. 
با توجه به ضرورت وجودى اين نوع مقررات، قانون گذار اقدام به وضع قوانينى جهت تدوين سازوكارهاى 
يادشده كرده است. يكى از مهم ترين حوزه هايى كه امكان بروز فساد در آن بسيار باالست و بايد در خصوص 
كنترل و نظارت بر آن تدابير ويژه اجرا شود، برگزارى مناقصه ها است. با عنايت به اهميت اين امر، مقنن 
در سال 1383، اقدام به تصويب قانون برگزارى مناقصه كرده است. اين قانون كه داراى 30 ماده است در 
ماده 23، دولت را مكلف كرده است تا بانك اطالعات و پايگاه ملى اطالع رسانى در خصوص مناقصه ها 
راه اندازى كند و نيز اطالعات و اسناد را ثبت كرده و نگهدارى كند. يكى ديگر از حوزه هايى كه مستندسازى 
از اهميت بااليى برخوردار بوده و قانون گذار نيز به  حق در آن ورود كرده است، بزه پول شويى و تطهير 
است. در اين زمينه قانون مبارزه با پول شويى در سال 1386 به تصويب رسيده است و براى اجراى دقيق 
و صحيح قانون يادشده نيز، آيين نامه قانون مبارزه با پول شويى در سال 1388 تصويب شده و اين قانون 

در سال 1397 دستخوش اصالحاتى شده است. 
پاسخ هاى كنشى ماهوى در راستاى حمايت از اصل شفافيت: در قوانين كشور ايران، قوانينى كه مربوط 
به حوزه اقتصادى هستند، هرچند به  صورت پراكنده و غير منسجم، مقرراتى را در راستاى حمايت از اصل 
شفافيت در نظام اقتصادى و پيشگيرى از تعرض به اين اصل اساسى و مهم، در خود جاى  داده اند. اغلب 
مقرراتى كه در اين عرصه به تصويب رسيده اند، با هدف كاهش تخلفات و پيشگيرى از وقوع و گسترش 
جرائمى كه خود از عوامل كاهش سطح عدالت اقتصادى و اجتماعى هستند، بوده است. قوانين مدنظر، 
اغلب با درك صحيح از اهميت در دسترس بودن اطالعات و تأثير آن بر ارتقاى شاخص هاى شفافيت، 
درصدد حمايت از اين موضوع بوده اند و از اين طريق سعى بر افزايش دسترسى به اطالعات داشته اند. در 
نظام اقتصادى كشور ايران نيز، قانون گذار سعى كرده است با بكارگيرى تدابير مختلف و وضع قوانين 
متعدد، امكان فعاليت مطمئن در محيط اقتصادى را، از طريق حمايت از انتشار اطالعات و دسترسى به 
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اطالعات صحيح و قابل  اطمينان، به اشخاصى كه درصدد فعاليت اقتصادى هستند، فراهم كند و از اين 
طريق به رونق اقتصاد كشور و افزايش شاخص هاى عدالت و رفاه كمك كند. به نمونه هايى از پاسخ هاى 

حقوق كيفرى در قبال شفافيت و حمايت از آن اشاره مى شود.
حمايت از انتشار و در اختيار قرار دادن اطالعات مربوط به فعاليت هاى اقتصادى: براى كشف جرائم 
اقتصادى و يا پيشگيرى از اين گونه جرائم، ابتدا بايد اشخاص و ساير كنشگران نظام اقتصادى مكلف 
به ارائه اطالعات مربوط به فعاليت هاى خود باشند تا از اين طريق اطالعات الزم به دست آيند و بر مبناى 
اطالعات بتوان اقدام هاى مقتضى صورت داد. در اين راستا، بند 4 از ماده يك دستورالعمل اجرايى افشاى 
اطالعات شركت هاى ثبت شده نزد سازمان (بورس)، افشاء را، انتشار عمومى و به  موقع اطالعات تعريف 
كرده است. همچنين در ماده 2 مكرر اين دستورالعمل، به اين نكته تصريح  شده است كه، اطالعات افشاء 
شده، نبايد خالف واقع، نادرست، گمراه  كننده و ناقص باشند و ارائه چنين اطالعاتى تخلف محسوب 
مى شود. همچنين، بر اساس ماده 5 دستورالعمل، اطالعاتى كه افشاء مى شوند، بايد قابل  اتكا، به  موقع 
و به  دور از جانب دارى باشند. عالوه بر ماهيت و محتواى اطالعات منتشر شده، مسائل شكلى مربوط به 
انتشار اطالعات نيز از اهميت بااليى برخوردار هستند. زمانى كه نحوه انتشار اطالعات و ابزارهاى اين 
كار به  گونه اى باشد كه همه، قابليت دسترسى و يا استفاده از آنها را نداشته باشند، ارائه اطالعات، هرچند 
اطالعات صحيح و در زمان مناسب و به  موقع باشد، مفيد نخواهد بود و برخالف هدف اين امر، يعنى 
شفافيت و ايجاد عدالت در رقابت هاى اقتصادى، منجر به تبعيض و بى عدالتى شده و خود باعث بروز 
پديده هايى همچون رانت و ساير مظاهر فساد مى شود. در نظام اطالعاتى شفاف، آنچه مدنظر قرار دارد، 
افشاى تمام اطالعات و هر نوعى از اطالعات نيست. در تمام مواردى كه قانون گذار اقدام به تعيين حكمى 
براى افشاء و انتشار اطالعات و دسترسى به آنها كرده است، استثنائات اين موضوع را نيز به  صورت صريح 
بيان كرده است. به عنوان مثال مى توان به فصل چهارم از قانون انتشار و دسترسى آزاد به اطالعات، با 
عنوان استثنائات دسترسى به اطالعات، اشاره كرد. عالوه بر اين موضوع، بايد توجه كرد كه هر نوعى از 
اطالعات نبايد در اختيار هر كسى قرار گيرد و هر شخصى اهليت برخوردارى از تمام اطالعات را ندارد و 
بايد در اين خصوص نوعى تناسب برقرار شود. بنابراين در عرصه اقتصادى، منظور از انتشار و دسترسى به 
اطالعات، اطالع يافتن و دسترسى اشخاص از اطالعاتى است كه براى محدوده فعاليت آنها مفيد است، بر 
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تصميم گيرى هاى آنها اثرگذار است و براى اقدام هاى آنها ضرورى است (جعفرى لنگرودى، 1387، ص 220).
حال كه مشخص شد مقصود از دسترسى به اطالعات و افشاى آنها مربوط به  نوع خاصى از اطالعات است 
كه در شرايط مختلف و نسبت به اشخاص گوناگون متغير است، سعى بر آن است تا معيار قانون گذار در 
خصوص نوع اطالعاتى كه دسترسى به آنها مجاز است و استثنائات آن، بررسى شود. با دقت در مجموعه قوانين 
مربوطه، اين نتيجه حاصل مى شود كه مقنن، اقدام به ارائه معيارى براى شناسايى اطالعات قابل  دسترسى، افشاء 
و انتشار نكرده است و فقط در موضوعات معين، مجاز و غير مجاز بودن دسترسى به اطالعات را تعيين كرده 
است. يكى از قوانينى كه قانون گذار به موجب آن، اطالعات قابل  دسترسى و استثناهاى آن را تعيين كرده، 
قانون انتشار و دسترسى آزاد به اطالعات است. به موجب بند ج ماده يك اين قانون، اطالعات قابل  دسترسى 
توسط شهروندان، با عنوان اطالعات عمومى  آورده شده اند. اطالعات عمومى يادشده، اطالعاتى هستند كه 
غير شخصى هستند و به  عنوان نمونه نيز از ضوابط، آيين نامه ها، آمار و ارقام ملى و رسمى يادشده است و 
اين اطالعات، نبايد مشمول فصل چهارم قانون، يعنى استثنائات دسترسى به اطالعات قرار گيرند. البته در 
قانون انتشار و دسترسى آزاد به اطالعات، مسئله اى بيان  شده اين است كه مى توان از آن به  عنوان معيارى در 
راستاى شناسايى اطالعات قابل  دسترسى بهره برد. در تبصره ماده 5 قانون يادشده آمده است: اطالعاتى كه 
متضمن حق و تكليف براى مردم است، عالوه بر مبادى قانونى، بايد از طريق رسانه ها به اطالع مردم برسد. در 
ماده 11 نيز به اين مسئله اشاره  شده است كه، اگر تصميم يا مصوبه اى، موجد حق يا تكليف عمومى  باشد، 
قابل طبقه بندى به  عنوان اسرار دولتى نيست و بايد منتشر شود. بنابراين معيارى كه از اين دو مقرره به دست 
مى آيد اين است كه، اگر اطالعاتى، براى افراد ملت و عموم مردم، ايجاد حق و يا تكليف كند، تمام مردم حق 
دارند از آن مطلع شوند و مسئوالن مكلف به انتشار آن اطالعات هستند. مقرره ديگرى كه در اين خصوص 
قابل توجه است، دستورالعمل اجرايى افشاى اطالعات شركت هاى پذيرفته  شده نزد سازمان بورس است؛ در 
اين دستورالعمل، به چند نوع اطالعات اشاره شده است. در بند 6  از ماده اول، اطالعات با اهميت تعريف شده 
است. اين اطالعات، اطالعاتى هستند كه مربوط به رويدادها و تصميم هايى است كه بر قيمت اوراق بهادار و 
تصميم سرمايه گذاران و افرادى كه قصد فعاليت در بورس داشته باشند، اثرگذار است. دسته ديگر، اطالعات 
نهانى هستند. البته تعريف اطالعات نهانى در اين دستورالعمل نيامده است و در اين دستورالعمل، اطالعات 

با اهميت، قبل از انتشار، محرمانه و نهانى تلقى مى شوند. 
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يكى ديگر از قوانينى كه در آن، مسئله انتشار اطالعات و دسترسى به آن مدنظر قرارگرفته، قانون مبارزه 
با پول شويى و آيين نامه اجرايى مربوط به اين قانون است. ماده 5 قانون مبارزه با پول شويى اقدام به شناسايى 
اشخاص و نهادهاى مشمول اين قانون كرده است و به موجب اين ماده، كليه اشخاص حقوقى در دايره شمول اين 
قانون هستند. بانك مركزى، مؤسسه هاى مالى و اعتبارى، بيمه ها، بانك ها، مؤسسه هاى خيريه، شهردارى ها 
و مانند آنها نيز از جمله اين نهادها هستند. در ماده 6 قانون يادشده، وكالى دادگسترى، حسابرسان، دفترهاى 
اسناد رسمى، حسابداران، بازرسان قانونى و كارشناسان رسمى دادگسترى ملزم شده اند كه اطالعاتى را كه در 
راستاى اجراى اين قانون نياز است، به موجب درخواست شوراى عالى مبارزه با پول شويى، ارائه كرده و منتشر 
كنند. در ماده 7 قانون نيز، قانون گذار در بند ب، اشخاص، نهادها و دستگاه هاى مشمول اين قانون را ملزم 
به ارائه اطالعات، گزارش ها و اسناد و مدارك مربوطه كه در چارچوب موضوع قانون مبارزه با پول شويى قرار 
مى گيرند، به شوراى عالى مبارزه با پول شويى كرده است و در بند ج، ايشان را مكلف كرده است كه عمليات و 
معامالت مشكوك را به مرجع صالح گزارش كنند. در آيين نامه اجرايى قانون مبارزه با پول شويى نيز در فصل 
سوم، با عنوان ساختار الزم و نحوه گزارش دهى كه شامل مواد 18 تا 24 مى شود و نيز فصل چهارم با عنوان 
گزارش هاى الزامى كه دربردارنده مواد 25 تا 27 است، مقرراتى در خصوص انتشار اطالعات وضع شده است.

يكى ديگر از عرصه هايى كه بحث افشاى اطالعات و دسترسى به آنها از اهميت بسيار بااليى برخوردار 
است، فعاليت  مؤسسه هاى مالى و اعتبارى است. اهميت فعاليت اين نهاد از جهت تأثير بسزايى است كه 
بر نقدينگى و اقتصاد كشور و افراد جامعه مى گذارند، بنابراين در صورت فقدان شفافيت و يا حتى نقص 
در شفافيت عملكرد اين نهاد ها، زمينه بروز فسادهايى فراهم مى شود. وظيفه نظارت بر اين مؤسسه ها 
و كنترل فعاليت ها و اقدام هاى صورت گرفته از جانب آن ها، بر عهده بانك مركزى است و اين نهاد بايد 
در راستاى اجراى وظيفه نظارتى خود، قوانين و مقررات الزم را وضع و تدابير مناسب را بكار گيرد. يكى 
از مصوباتى كه در خصوص فعاليت هاى مؤسسه هاى مالى و اعتبارى وجود دارد، دستورالعمل بازرسى 
مالى و عملياتى و دريافت اطالعات از مؤسسه هاى اعتبارى، مصوب 1389/07/27 توسط شوراى 
پول و اعتبار است. اين مصوبه كه در 8 ماده به تصويب رسيده است، بانك مركزى را مكلف كرده است 
كه براى اطمينان يافتن از صحت اطالعات و گزارش هاى دريافت شده از سوى مؤسسه هاى اعتبارى و 
نيز براى حصول اطمينان از به هنگام بودن ارائه اطالعات از سوى اين مؤسسه ها و در راستاى حصول 
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اطمينان از اجراى صحيح قوانين و مقررات، به  صورت منظم و نيز در شرايط خاص به  صورت موردى، از 
مؤسسه هاى اعتبارى، بازرسى به عمل آورد. مؤسسه هاى اعتبارى وفق اين دستورالعمل، ملزم شده اند كه 
تمام همكارى هاى الزم براى اجراى اقدام هاى نظارتى از سوى بازرسان بانك مركزى را به عمل  آورند و در 
امر رسيدگى به عمليات، حساب ها، گزارش ها و ساير اسناد و مدارك مربوط به فعاليت هاى خود توسط 
بازرسان بانك مركزى يا حسابرسان منصوب از سوى بانك مركزى، هيچ گونه محدوديتى ايجاد نكنند. 
اين مؤسسه ها ملزم شده اند هرگونه اطالعات و آمار درخواستى بانك مركزى، اعم از مالى و يا غير مالى را 
به  صورت دوره اى و منظم و يا به  صورت خاص و نيز به  صورت تلفيقى و يا انفرادى، به بانك مركزى ارائه 
كنند. همچنين، انتشار آمار و اطالعات اين مؤسسه ها، چه به  صورت انفرادى و چه به  صورت جمعى، توسط 
بانك مركزى، به  گونه اى كه شخصى خاص، اعم از شخص حقيقى يا حقوقى، از آن قابل  تشخيص نباشد، 
مجاز است. بانك مركزى در صورتى  كه ضمن انجام بازرسى هاى خود، به نمونه هايى از قصور حسابرس 

مؤسسه اعتبارى برخورد كند، آنها را به وزارت امور اقتصاد و دارايى ارائه مى كند.
حوزه ديگرى كه اعمال نظارت، گزارش دهى و دسترسى به اطالعات در آن از اهميت بااليى برخوردار 
است، قلمرو بورس و بازار اوراق بهادار است. شركت ها و نهاد بورس، وظيفه افشاء و انتشار اطالعات را 
در اين حوزه بر عهده  دارند و باالترين ميزان ارائه اطالعات، در زمان پذيرش شركت ها در بورس مشاهده 
مى شوند. شركت هايى كه قصد ورود به بازار بورس و بهره مندى از امتيازات اين بازار را دارند، در ابتداى 
ورود به اين عرصه، مكلف به شفاف سازى و انتشار اطالعات مهم راجع به خود هستند. در اين زمينه، 
دستورالعمل اجرايى افشاى اطالعات شركت هاى ثبت شده نزد سازمان بورس نيز به تصويب رسيده است 
كه هدف عمده از تصويب اين مقرره نيز ايجاد شفافيت در اين عرصه است. بعد از ورود به بورس نيز، تمام 
شركت ها به  صورت منظم و مستمر و برخى شركت ها كه دچار نوساناتى در سرمايه و فعاليت هاى خود 
مى شوند، مكلف به ارائه گزارش به نهادهاى ناظر هستند. اهميت اين اقدام آن است كه ارائه اطالعات 
صحيح و شفاف رابطه مستقيمى با قيمت گذارى هاى اين حوزه دارد و هر ميزان  كه اطالعات ارائه  شده، 
شفاف تر و دقيق تر باشد، وضعيت شركت را به  صورت دقيق تر نمايان مى سازد و اين اطالعات بيانگر 
وضعيت واقعى شركت خواهد بود. نتيجه اين امر نيز بر تصميم گيرى سرمايه گذاران براى همكارى با 

شركت اثرگذار خواهد بود (قاليباف اصل، رستمى و انصارى،1390، ص 61).
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حمايت از دستيابى اشخاص و نهادها به اطالعات: اهميت دسترسى به اطالعات داراى ابعاد متفاوتى است. 
دسترسى به اطالعات از سويى باعث ايجاد ارتباط مستقيم بين سرمايه گذاران و سرمايه پذيران شده و افزايش 
مشاركت بخش خصوصى را در پى دارد و از سوى ديگر، بر بهبود عملكرد بازارهاى مالى و افزايش نظارت و 
پاسخگويى كنشگران اقتصادى اثرگذار است. در بند 27 آيين نامه نظام اجرايى مستندسازى و اطالع رسانى 
مناقصه ها، دسترسى آزاد به اطالعات، در معناى دسترسى بدون رمز عبور، بدون محدوديت و بدون هزينه همه 
ذى نفعان، به اطالعات است. عالوه بر اين، در مقرره ديگرى نيز، قانون گذار به  حق اشخاص و افراد بر دسترسى 
به اطالعات تصريح شده است. يكى از اين قوانين، قانون انتشار و دسترسى آزاد به اطالعات است. در ماده 2 
اين قانون مقرر شده است كه هر شخص ايرانى، از اين حق برخوردار است كه به اطالعات عمومى دسترسى 
داشته باشد و در بند ج ماده يك همين قانون نيز، اطالعات عمومى تعريف شده است. ماده 7 اين قانون نيز، 
متقاضى دريافت اطالعات را بى نياز از ارائه دليل و توجيه براى تقاضايش اعالم كرده است. يكى از مهم ترين 
مقرره هايى كه در اين زمينه وجود دارد و نشان از توجه عالى ترين مقام حاكميتى ايران، به اين مسئله دارد، بند 
18 سياست هاى كلى نظام ادارى ، ابالغى از سوى مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) است كه در آن بر دسترسى 
قاعده مند مردم به اطالعات صحيح تأكيد شده است. در مواد 3 و 4 دستورالعمل اجرايى افشاى شركت هاى 
ثبت شده نزد سازمان بورس نيز، بكارگيرى تدابيرى در داخل شركت، براى افشاء فورى اطالعات با اهميت و 
پنهانى مرتبط با موضوع شركت، پيش بينى شده است و بسيارى از موضوع هاى ديگر، نشان از توجه نهادها 

و مقام هاى مسئول به مسئله حق دسترسى به اطالعات از سوى شهروندان، دارد.
به منظور دستيابى اشخاص ذى نفع به اطالعات، بايد به ايجاد و راه اندازى سامانه هاى مطمئن و 
سهل الوصول توجه شود تا با استفاده از اين روش ها، به هدف يادشده، يعنى جريان آزاد اطالعات دست  
يافت. سامانه هاى يادشده نيز بايد به نحوى صحيح اداره و مديريت شوند و بتوان از طريق آنها به اطالعات 
صحيح و روزآمد دسترسى پيدا كرد. بند 37 ماده 2 آيين نامه اجرايى نظام مستندسازى و اطالع رسانى 
مناقصه ها، دروازه اطالع رسانى يا پورتال را، سامانه هايى تعريف كرده است كه در راستاى مديريت متمركز 
اطالعات و ارائه خدمات اطالعاتى به نحوى روزآمد به استفاده كنندگان ايجاد مى شوند. پورتال ها، هدف هاى 
يادشده را از طريق استاندارد كردن جستجو تا، ايجاد محتواى اطالعاتى، تشكيل گروه هاى هم سنخ كاربرى 
و سفارشى كردن نيازهاى اطالعاتى دنبال مى كنند. اهميت مسئله راه اندازى پورتال به حدى است كه، 
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در قانون برنامه پنجم توسعه، در مواد 46 و90، به  ضرورت تشكيل و گسترش شبكه ملى اطالعات و 
نيز امكان دسترسى سريع به اين شبكه و انجام فعاليت در آن، مانند تبادل و اشتراك گذارى اطالعات به 

 صورت رايگان، به  عنوان اهداف بلندمدت توسعه اشاره شده است.
يكى از مهم ترين شاخص ها در ارائه اطالعات و دسترسى به آنها كه از مؤلفه هاى شفافيت هستند، 
رعايت بى طرفى در ارائه اطالعات از سوى سامانه ها و نهاد ها است. در نظام هاى سياسى مختلف و بسته 
به سياست ها، دولت ها اقدام به محدود كردن دسترسى به برخى از اطالعات مى كنند. در راستاى تعريف 
مفهوم بى طرف بودن شبكه، بايد توجه داشت كه، ارائه  دهنده اينترنت، فقط مكلف به ارائه خدمات مربوطه 
با كميت و كيفيت مناسب است و شخص دريافت  كننده اطالعات مى تواند بدون اين كه از وى پرسشى 
بكند، از حق دسترسى آزاد به اطالعات به  عنوان يكى از حقوق بنيادين بشر بهره مند شود. ولى، حداقل 
در نظام سياسى و حقوقى كشور ما، به  عنوان يك نظام دينى، ارائه اطالعات و ايجاد دسترسى بدون 
محدوديت به آنها، با اهداف و شعارهاى موجود هم خوانى ندارد و بايد بين اين موضوعات و حق شهروندان 
مبنى بر دسترسى به اطالعات، به  نحوى  كه لطمه اساسى به هيچ  يك وارد نشود، تناسب و تعادل ايجاد 

شود (اكبرى، 1390، ص 102).
حمايت از صحيح و قابل  اعتماد بودن اطالعات: همان گونه كه بيان شد، آنچه در مسئله شفافيت 
از اهميت بااليى برخوردار است، صرف ارائه اطالعات و در دسترس بودن آنها نيست. نكته اى كه در اين 
خصوص بايد به آن توجه داشت اين است كه اطالعات افشاء شده بايد اطالعاتى صحيح باشند و بتوان در 
تصميم گيرى ها به آنها اعتماد و اتكا كرد. ارائه اطالعات نادرست، در بسيارى از مواقع باعث ايجاد ضرر و 
زيان هاى عمده به اشخاص و نهاد هاى فعال در نظام اقتصادى و حتى در ابعاد كالن تر به دولت ها در عرصه 
تجارت هاى بين المللى مى شود و عالوه بر اين زيان ها، نظام اقتصادى را نيز با مشكالتى روبه رو مى كند. 
در حقوق اقتصادى ايران، سازوكار هايى در راستاى حمايت از صحت اطالعات اتخاذ شده و مقرراتى در 
اين زمينه پيش بينى شده است كه مى توان به، سنجش كنشگران نظام اقتصادى، اقدام به ايجاد نظام 
مستندسازى، شناسايى كردن و اعتبار سنجى مشتريان و فعاالن اقتصادى، الزام كنشگران اقتصادى به 
پاسخ گويى و گزارش دهى در خصوص فعاليت هاى خود مطابق معيارهاى تعيين  شده، اشاره كرد كه در 

ادامه دو مورد از اين قوانين تشريح مى شوند.
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الزام كنشگران اقتصادى به پاسخ گويى و گزارش دهى در خصوص فعاليت هاى خود مطابق معيارهاى 
تعيين شده: در اين زمينه، ابتدا بايد سازوكارها و معيارهايى در راستاى افشاگرى و انتشار اطالعات تعيين 
شود و مطابق اين معيارها، فعاالن اقتصادى ملزم شوند كه گردش حساب و صورت هاى مالى خود را گزارش 
كنند. معيارهاى يادشده، توسط متخصصان حسابدارى كه معتمد نهادهاى مربوطه هستند، تعيين مى شود. 
اين فرايند تأثير بسيارى بر كاهش ميزان مفاسد و جرائم اقتصادى داشته و اطالعات موجود در اين زمينه 
را قابل  اطمينان مى كند. در راستاى الزام كنشگران اقتصادى به اين مسئله كه در نهايت به حمايت از 
صحت اطالعات منجر مى شود، قانون گذار اقدام به تصويب مقرراتى كرده است. به  عنوان نمونه مى توان 
به آيين نامه اجرايى تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصى و حرفه اى حسابداران صالح به  عنوان 
حسابدار رسمى اشاره كرد. به موجب اين آيين نامه، نهادهاى يادشده مكلف شده اند كه براى اجراى امور 
مالى و ارائه صورت حساب ها و گزارش عملكرد خود، از خدمات حسابداران عضو جامعه حسابداران 
رسمى ايران استفاده كنند تا از اين طريق بتوان از صحت اطالعات ارائه  شده توسط ايشان اطمينان حاصل 
كرد. ضمانت اجراى اين امر و استفاده نكردن از حسابداران يادشده، بى اعتبار بودن و غير قابل استناد 
بودن گزارش هاى ارائه  شده از سوى نهادهاى معين  شده و محروميت از دريافت آن دسته از تسهيالت كه 

دريافت آنها تابع ارائه صورت هاى مالى است، از سوى وزارت خانه ها و دستگاه هاى دولتى است.
يكى ديگر از موضوعاتى كه در آن ارائه گزارش صورت هاى مالى و صحت اطالعات تبادل شده، از 
اهميت بااليى برخوردار است و فعاليت آن بر نظام اقتصادى كشور تأثير بسيار زيادى دارد، حوزه عملكرد 
بانك ها و مؤسسه هاى مالى و اعتبارى است. در خصوص عملكرد اين نهادها، از آنجا كه حجم عمده 
نقدينگى كشور در اختيارشان قرار دارد، قواعد سخت گيرانه ترى حاكم است. وظيفه نظارت بر بانك ها، 
مؤسسه هاى مالى و اعتبارى و كنترل فعاليت هاى آن ها، بر عهده بانك مركزى است و مقررات موجود در 
اين زمينه نيز بيشتر توسط اين نهاد تدوين مى شوند. يكى از مقررات تعيين  شده، دستورالعمل ضوابط 
مؤسسه هاى حسابرسى منتخب بانك مركزى است. اين دستورالعمل مقرر مى دارد كه مؤسسه هاى مالى 
و اعتبارى، مكلف هستند بازرسان و حسابرسان خود را، از بين مؤسسه هاى حسابدارى تحت نظارت 
جامعه رسمى حسابداران رسمى ايران انتخاب كنند. بنابراين مؤسسه هاى مالى و اعتبارى در راستاى 
اجراى امور مربوط به حسابرسى خود نمى توانند از خدمات هر مؤسسه حسابدارى استفاده كنند و در 
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اين زمينه محدوديت هايى دارند و بايد از مؤسسه هاى حسابرسى رسمى استفاده كنند. مؤسسه هاى 
حسابرسى بايد استقالل خود را حفظ كنند و در گزارش هاى خود، تخلف هاى موجود را به بانك مركزى 
گزارش كنند. اهميت و كاركرد اين شيوه براى حفظ و حمايت از صحت اطالعات به  اندازه اى است كه 
دربند د ماده 97 قانون برنامه پنجم توسعه، بانك ها را مكلف كرده است تا معيارهاى مدنظر بانك مركزى 

را در گزارش هاى خود رعايت كنند.
الزام به ايجاد نظام مستندسازى اطالعات: مستندسازى اطالعات، روند و فرآيندى است كه در نتيجه 
اعمال و تكميل اين فرآيند، اطالعات موجود درباره تصميم گيرى ها و سياست ها و نيز، اقدام هايى كه 
صورت گرفته است، ثبت و نگهدارى مى شود. همان گونه كه در مباحث گذشته و به  تناسب موضوع اشاره 
شد، زمانى كه اقدام به مستندسازى اطالعات مى شود، به  صورت دائم مى توان اطالعات و اسناد ثبت و 
نگهدارى شده را بازبينى و كنترل كرد و از اين طريق اقدام به بازرسى از اشخاص و نهادهاى مربوط كرد. 
پيش بينى نظام مستندسازى در نظام قانونى كشور ما، مربوط به فرآيند اجراى مناقصه ها است ولى با 
توجه به ويژگى هاى مطلوب و آثار مثبتى كه در پى دارد، مى توان در ساير حوزه هاى اقتصادى نيز از اين 
روش بهره گرفت. يكى از اين موارد كه قانون گذار ايجاد نظام مستندسازى را مدنظر قرار داده است، در 
آيين نامه اجرايى قانون مبارزه با پول شويى منعكس شده است. به موجب ماده 48 آيين نامه يادشده، بانك 
مركزى مكلف شده است نسبت به راه اندازى سامانه اطالعات مشتريان براى احراز صحت اسناد و اطالعاتى 

كه اشخاص ارائه مى كنند اقدام هاى الزم را انجام دهد.
حمايت از زيان ديدگان موضوع ترك ارائه صحيح اطالعات قابل اطمينان: انتشار اطالعات يكى از 
بايسته هاى اجرا و اعمال صحيح اصل شفافيت اطالعات است. در عين  حال اين موضوع خود از نتايج 
اجراى اين اصل نيز تلقى مى شود به  نحوى  كه در يك نظام اطالعاتى شفاف، اشخاص و نهادهاى ذى نفع، 
به نحو مطلوب به اطالعات مورد نياز خود براى فعاليت هاى آتى، دسترسى دارند. نقض اين امكان براى 
فعاالن نظام اقتصادى، باعث ورود زيان و اتالف سرمايه ايشان از سويى و باعث ركود فعاليت هاى اقتصادى 
و انحصار اين دسته از فعاليت ها در دست عده اى معدود و خاص مى شود. قانون گذار براى حمايت از 
اين قبيل زيان ديدگى ها، دست به اتخاذ سازوكار ها و ايجاد مقرراتى مى كند و با استفاده از اهرم قانونى، 
از حقوق اشخاص و نهاد هاى درگير در فرآيند افشاء و انتشار و ارائه اطالعات، حمايت هاى الزم را صورت 
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مى دهد. هدف از وضع اين مقررات، ضمن حمايت از فعاالن عرصه اقتصاد و حمايت از ارائه اطالعات، 
پيشگيرى از ظهور و بروز تخلفات محتمل در آينده است.

جبران خسارت ناشى از زيان هاى وارد شده در نتيجه پرهيز از ارائه صحيح اطالعات قابل اطمينان: 
زمانى كه شخص يا نهادى به قصد بهره گيرى از سرمايه خود، اقدام به انجام فعاليت هاى اقتصادى و ايفاى 
نقش در نظام اقتصادى مى كند، يكى از الزام هاى بنيادين آن، در اختيار داشتن اطالعات صحيحى است 
كه بتواند وى را در تصميم گيرى يارى كرده و از نتايج اقدام هاى خود آگاه كند. وقتى  كه كنشگرى فعال 
در نظام اقتصادى، اقدام به ارائه اطالعات نادرست كند و يا از ارائه اطالعات الزم به ديگران در خصوص 
موضوع هاى مهم راجع به خود، امتناع ورزد، اين مسئله به ديگر فعاالن اين عرصه كه قصد ورود به رابطه 
اقتصادى با وى را دارند، زيان وارد مى آورد زيرا ايشان با تكيه بر اطالعات خالف واقع و يا در شرايط فقدان 
اطالعات الزم، اقدام به فعاليت كرده اند. در چنين شرايطى، بايد تمهيداتى انديشيده شود تا عالوه بر وجود 
واكنش كيفرى در قبال نقض اين حق، اشخاص و نهادهايى كه در نتيجه اقدام آن ها، ديگران متحمل 
خسارت شده اند، با مسئوليت مدنى مواجه شوند و ملزم به جبران خسارت وارده شوند. قانون گذار اين 
مسئله را به  درستى مدنظر قرار داده است و در مقررات متعددى، حق اقامه دعوى جهت خسارت را براى 
زيان ديدگان اين موضوع لحاظ كرده است. از جمله اين مقررات مى توان به ماده 30 آيين نامه افشاى اطالعات 
شركت هاى ثبت شده نزد سازمان بورس، تبصره ماده 21 قانون انتشار و دسترسى آزاد به اطالعات و ماده 

43 قانون بازار اوراق بهادار مى توان اشاره كرد.
الزام كنشگران نظام اقتصادى به واكنش نسبت به تخلفات و جرائم مالى و اقتصادى واقع  شده و يا 
شايعات منتشر شده: در مواقعى كه فضاى اقتصادى دچار بروز تخلفات و جرائم مى شود، يكى از بهترين 
و كارآمدترين روش ها، الزام كنشگران فعال در اين محيط به واكنش در خصوص جرائم و شايعات بروز 
يافته است. واكنش اين گروه ها مى تواند اشكال متفاوتى داشته باشد كه شامل پاسخ دهى و يا تكذيب كردن 
است. اين موضوع مدنظر قانون گذار كشورمان نيز قرار گرفته و در مواردى تابعين را مكلف به واكنش 
كرده است. به  عنوان نمونه در ماده 2 مكرر 3 دستورالعمل اجرايى افشاى اطالعات شركت هاى پذيرفته  شده 
نزد سازمان بورس، مقرر شده است كه اگر شايعه يا گزارشى منتشر شود و اطالعاتى خالف واقع به همراه 
داشته باشد، ناشر ملزم است نسبت به پاسخگويى اقدام كند. مقرره ديگر، آيين نامه سامان دهى فعاليت 
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پايگاه هاى اطالع رسانى فضاى مجازى است. به موجب بند الف از ماده 9 اين آيين نامه، در صورت انتشار 
اطالعات ممنوع، مسئول پايگاه ملزم به حذف داده هاى ممنوع مى شود و در اين خصوص به وى تذكر داده 

مى شود كه نسبت به جبران از طريق اصالح يا عذرخواهى اقدام كند.
نمونه ديگرى كه در قوانين ايران وجود دارد و به موجب آن، مسئله واكنش نسبت به انتشار اطالعات 
غير صحيح و شايعات، از حالت يك الزام خارج شده است و به  صورت يك حق براى اشخاص متضرر 
ظهور يافته است، ماده 21 قانون انتشار و دسترسى آزاد به اطالعات است. در اين ماده مقرر شده است كه 
اشخاص حقيقى و حقوقى كه به موجب افشاء و انتشار اطالعات غير واقع در مورد خودشان متحمل ضرر 
شده اند، چه ضرر مادى باشد و چه معنوى، حق تكذيب اطالعات منتشر شده و يا ارائه توضيح در خصوص 

آن را دارند و نيز مى توانند جبران خسارت وارد شده را مطابق قواعد عام مسئوليت مدنى مطالبه كنند.
اعمال تنبيه هاى انضباطى: زمانى  كه ارائه اطالعات و افشاى آنها به  عنوان يك حق و تكليف، مورد 
تصريح قانون گذار قرار مى گيرد، در قبال نقض اين حق و اجرا نشدن اين تكليف، ضمانت اجراهاى 
قانونى و انضباطى به وجود مى آيد. هدف از وضع اين ضمانت، اجرا و پيش بينى تنبيه، پيش از اجرا و 
اعمال آن ها، ارعاب و بازدارندگى و پيشگيرى از بروز تخلفات است. يكى از نمونه هاى اين قبيل تدابير، 
در دستورالعمل اجرايى افشاى اطالعات شركت هاى ثبت شده نزد سازمان بورس قابل مشاهده است. ماده 
20 اين دستورالعمل مقرر داشته است كه تخلف از دستورالعمل يادشده، مستوجب واكنش هاى مقرر 
شده در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مى شود. يكى ديگر از قوانينى كه در اين خصوص وجود دارد، 
آيين نامه قانون مبارزه با پول شويى است. در بند 4 قسمت ب ماده 3 و نيز در مواد 5 و 6 آيين نامه يادشده، 
بر لزوم شناسايى مشتريان تأكيد و ارائه خدمات و تسهيالت توسط مؤسسه هاى مالى و اعتبارى قبل از 

شناسايى و احراز هويت، منع شده است.

بحث و نتيجه گيرى
در عصر حاضر، با گسترش ارتباطات و پيچيدگى روابط، زندگى شخصى و اجتماعى در همه ابعاد 
دست خوش تغيير و تحول شده است. عرصه حقوق نيز مصون از اين تحول ها نمانده و با توجه به اهداف 
علم حقوق در راستاى ايجاد و حفظ نظم اجتماعى، اين علم نيز با مفاهيم جديدى مواجه شده است كه برخى 
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از اين مفاهيم ناظر بر جرائمى هستند كه با توجه به اقتضائات زمان، بروز و ظهور يافته اند. يكى از اين 
مفاهيم، جرم اقتصادى است. جرم اقتصادى با توجه به ويژگى ها و ماهيتى كه دارد، مى تواند در ابعاد وسيع 
ملى و فراملى، آثار مخربى از خود به جاى گذارد و ملت و حاكميت را درگير كند. از آن جا كه در كنار هر 
مفهومى، مفاهيم ديگرى نيز ايجاد مى شوند، به دنبال ايجاد مفهوم جرم اقتصادى، مفاهيم ديگرى مانند 
جرائم يقه سفيدان و مجرمان يقه سفيد نيز ايجاد شدند. نكته حائز اهميت در خصوص جرائم اقتصادى 
آن است كه اثرات اين دسته از جرائم فقط اقتصادى نيست و مى تواند اثرات اجتماعى، سياسى و امنيتى 
براى جوامع و به ويژه حكومت ها به همراه داشته باشد و در اثر نقض عدالت اقتصادى، باعث نارضايتى و 
مخالفت با حاكميت شود. با توجه به اهميت اين موضوع و مطالب بيان شده، در وهله اول پيشگيرى از بروز 
و وقوع جرائم اقتصادى و در مرتبه بعد، برخورد قاطع و كارآمد با اين دسته از جرائم اهميت بسيارى دارد.

در خصوص پيشگيرى از وقوع جرائم اقتصادى راهكارهاى بسيارى از سوى صاحب نظران بيان شده 
است. يكى از كارآمد ترين راه ها و ابزارهاى پيشگيرى از وقوع جرائم اقتصادى، اعمال اصل شفافيت است. 
شفافيت اطالعات، مفهومى نيست كه كاربرد آن منحصر به عرصه فعاليت هاى اقتصادى باشد و در ساير 
زمينه هاى اجتماعى و اقتصادى نيز اين اصل مورد استفاده قرار مى گيرد. اعمال شفافيت ارتباط تنگاتنگى 
با حق دسترسى به اطالعات و پاسخ خواهى از سوى مردم و وظيفه پاسخگويى از سوى مسئوالن دارد. البته 
بايد توجه داشت كه افشاى اطالعات اقتصادى بايد محدود به اطالعاتى شود كه داراى ارزش كاربردى باشد 
و آن دسته از اطالعاتى در مسير شفافيت منتشر شوند كه بر تصميم گيرى هاى اشخاص ذى نفع اثرگذار 
هستند. از سوى ديگر نيز، حق مردم بر داشتن حريم خصوصى به عنوان يكى از حقوق شناخته شده به 

عنوان حقوق بشر بايد رعايت شود.
به رسميت شناختن شفافيت به عنوان يك اصل اساسى در راستاى مقابله با مفاسد اقتصادى و جرائم 
مربوطه، ضرورتى انكار ناپذير است. اصل شفافيت خود از آثار اصل صداقت است و در راستاى اعمال 
اين اصل، اطالعات مربوط به فعاليت هاى اقتصادى كنشگران اين عرصه در اختيار اشخاص ذى نفع يا 
نهادهاى قانونى قرار مى گيرد تا از اين طريق از بروز مفاسد و جرائم اقتصادى پيشگيرى كنند و در صورت 
بروز تخلف نيز از طريق شفافيت، اين مفاسد آشكار شوند. همچنين اعمال اصل شفافيت اين مزيت را 
دارد كه اشخاص فعال در عرصه اقتصاد با آگاهى كامل دست به فعاليت اقتصادى زده و نسبت به عواقب 
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اقدام هاى خود تدابير الزم را بكار مى گيرند.
با توجه به اهميت باالى اصل شفافيت و اثرات مفيد اين مفهوم بر اقتصاد جوامع، دولت ها بايد نسبت 
به اعمال اين اصل به نحو مطلوب، تدابير الزم را بكار گيرند. تحقق شفافيت مانند ساير مفاهيم، الزامات 
خاص خود را دارد. مهم ترين و پايه اى ترين موضوع كه تحقق شفافيت را مى توان منوط به تحقق آن كرد، 
وجود جريان تبادل اطالعات به نحو مطلوب است. مقدمه ديگرى كه در زمينه تحقق شفافيت بايد ايجاد 
شود، وجود و گسترش فرهنگ شفافيت بين مردم و مسئوالن است. سومين موضوعى كه در اين زمينه 
بايد به آن توجه كرد، وجود انگيزه هاى كافى و حمايت هاى الزم در راستاى اجراى اصل شفافيت است. در 
نهايت نيز بايد به اين موضوع توجه داشت كه با وجود آثار و فوايد بسيار اصل شفافيت، در اعمال آن نبايد 
دچار افراط شد و شفافيت بيش از اندازه را اعمال كرد، زيرا اين امر خود مى تواند باعث ورود آسيب هاى 

جدى به نظام اقتصادى شود.
در راستاى حمايت از اصل شفافيت، اولين نكته مهم توجه به موضوع تقنين است؛ تصويب قانون 
در خصوص راه اندازى سامانه جامع ملى براى ثبت و انتشار تمام فعاليت هاى مالى و اقتصادى افراد در 
راستاى اعمال اصل شفافيت و حمايت قاطع دستگاه عدالت كيفرى از طريق وضع ضمانت اجراهاى 
مناسب كه منجر به تحقق اهداف اصل شفافيت و در نهايت نيل به عدالت اقتصادى باشد، ضرورى است.
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