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Abstract 

Corruption is one of the phenomena that has negative 

effects on government and public property today. The 

bank is considered a very sensitive economic institution, 

which is basically the most important economic cases 

related to crimes committed through banks. As a result, 

the prevention of economic crimes in this area is also 

necessary. But it seems that the prevention of this crime 

has not been effective due to the inappropriate structure 

of the executive organizations. Part of this inappropriate 

structure goes back to the country's criminal policy. 

Corruption as a problem of executive organizatins and 

especially banks undermine the country's economic 

growth and ultimately has caused the destruction of 

social justice, loss of public trust at the macro level 

reduces public investment. All these factors lead to 

disruption in Public security and comfort ultimately 

leads to the non-implementation of economic policies 

in society, so the most important factor in preventing all 

these problems is preventive criminal policy. This 

descriptive and analytical study with the aim of 

providing a basic solution has concluded that in addition 

to using all available methods to prevent corruption, 

including situational prevention, what is more necessary 

is to reform the structure of the executive organizatins 

through Transparency will be achieved through the use 

of new technologies and constant supervision of the 

public institutions and assets, education, alignment of 

criminal policies and increasing the capacity of the 

people. 
Keywords: Corruption, Embezzlement, Prevention, 

Economic Crimes, Transparency.  

 چکیده
 دولتی والام بر نامطلوبی آثار هایی االللت که امروزهپدیده از فسللاد مالی یکی

 لقیت حسلاس  بسلیار  اقتصللادی  نااد یک گذارد از اللویی بانک می عمومی و

 تااللل جرایمی به مربوب اقتصللادی هایپرونده ترینمام اصللوالً شللودکهمی

صللادی جرایم اقت از پیشللگیری در نتیجه  االللت داده روی هابانک طریق از که

االللت، اما به نظر می رالللد پیشللگیری از این   ضللروری امری در این حوزه نیز

جرم به دلیل الللاختار نامناالللب دالللتگاه های اجرایی پاالللصگو نبوده االللت     

ساد ف نااللب به اللیااللت جنایی کشلور برمی گردد     بصشلی از این اللاختار نام  

 ایجاد باعث هاهای اجرایی و به خصوص بانکداللتگاه  معضلل  عنوانبه  مالی

 عدالت رفتن از بین باعث در نالایت  و کشلللور اقتصلللادی نظلام  در اخ ل

 کاهش بلاعث  ک ن اللللطح شلللده در عمومی اعتملاد  اللللللب  اجتملاعی، 

مجموعه این عوامل منجر به اخ ل در   عمومی می شللود هایگذاریالللرمایه

 ادیاقتص هایاجرای الیاالت عدم به الرانجام امنیت و آاللایش عمومی شلده،  

ترین علامللل در جلوگیری از هملله این  مام ،انجلامللد  بنلابراین  می جلامعله   در

 و وصیفیت رو  به   این پژوهشاالتمعضل ت اللیااللت جنایی  پیشگیرانه    

که  االللت رالللیده نتیجه به این االللاالللی  حلراه یک ارائه هدا با و تحلیلی

مالی از  فسللاد از پیشللگیری برای موجود هایرو  تمامی از االللتفاده بر ع وه

تگاه دال الاختار اصل ح  االلت،  ترضلروری  چه آن وضلعی،  پیشلگیری  جمله

کله از طریق شلللفافیت با االلللتفاده از فناوری های نوین   االلللت هلای اجرایی 

دارایی مقامات عمومی، آموز ، همسلللو ها و ونظلارت بر عملکرد داللللتگاه 

 های مردمی محقق خواهد شد های جنایی و افزایش ترفیتکردن الیاالت
ادی، اقتصللل فسلللاد ملالی، اخت س، پیشلللگیری، جرایم : واژگاان کلیدی 

 الازی شفاا
 
 

:10.22034/FLJ.2020.118838 

اله
 مق
ت
ریاف
د

 :
50/

54/
93
11

 – 
اله
 مق
ری
زنگ
با

 :
24/

51/
93
11

- 
  
ذیر
پ

له:
مقا

 
91/

92/
93
11

 

 

 

 

 

 



 43           میزان تاثیر اص ح الاختار دالتگاه های اجرایی بر پیشگیری از فساد مالی 

 

 

 مقدمه
 به ادفسلل کلی، طور به  بوده االللت هاالللازمان و هادالللتگاه گریبانگیر هادوران همه در که االللت ایمسلل له فسللاد مالی   

، 9314اهانی،فر ج لی)شللود فسللاد درگیر تواندمی هم باال فرهنگی شللرایط با کشللوری و ندارد ارتباب کشللورها فرهنگ

 تایجن حصللول نیت به واگذارشللده اختیارات از الللوءاالللتفاده  کند:می تعریب چنین را مالی فسللاد جاانی بانک(  17

 به حرکت عتالر ارتباطی، افزایش والایل تواللعه  علت به کنونی در دنیای  شلده اللپرده  هایمسل ولیت  در نشلده تعریب 

 لی،م اقتدار حاکمیت همدیگر و کاهش به کشللورها از پیش بیش وابسللتگی ملی، اقتصللادهای شللدن جاانی الللمت

 متحد و بانک ملل الازماننظیر  المللیبین هایالازمان که طوریافزاید، به می با فساد مالی مبارزه روز بر حسلااللیت  بهروز

 نبود رد:ب نام مام بسللیار علت چند از توانمی اختصللار مالی به فسللاد مبحث در اند کرده توصللیه را با آن جاانی، مبارزه

 مث ً ناتر یکپارچه و امنظ کی صورت به توانمند و کارا نظارتی اللیسلتم   نبود اتکام قابل داخلی هایکنترل تطبیق اللیسلتم  

 و کوبیت و کوزو مانند هاییمدل از االلللتفاده و بال کمیتۀ مانند یکپارچه قوانیننبودمرکزیم  های بانکدر مورد بانک

 یک ایجاد عدم و عدم تناالللب بین جرم و مجازاتم مشللص  و تأثیرگذار هایمجازات داخلیم نبود قوانین موازاتبه 

 صحیح اجرای در تمرکز و  IFRS ندمان گزارشگری در منظم اللیستم  یک وجودعدم  شلفاام  گزارشلگری  چاارچوب

 موالًمع  باال کارایی با توانمند افراد ای وحرفه و متصصللل  نیروهای از جاانیم عدم االلللتفاده االلللتاندارد با مطابق و

 هایپرونده و مالی االللناد ایدوره بررالللی با زبده داخلی بازرالللان را بزرگ مقیاس در مالی فسللادهای و هااخت س

 دهند می تشصی  تسای تی

 ناپذیریبرانج نتایج بانکی نظارت در انگاریالال هرگونه و تأثیرگذارند کلللشور اقللتصاد  کللل  بلللر هللا امروزه بللانک    

این  از یریپیشگ ضرورت دارد، اقتصادی جرایم که مامی بسلیار  تأثیر و مسل له  اهمیت به توجه با(  06، 9312برهان،)دارد

 از یکی  ردک االتفاده هاحلراه و امکانات تمامی از باید پیشگیری این برای و االت معلوم و مللللشص  کام ً گونه جرایم

 ایران رد دالتگاه های اجرایی و به خصوص بانک ها الاختار اصل ح  اقتصلادی،  جرایم از پیشلگیری  هایرو  ترینمام

 امروزه این که به توجه با  (71، 9315باقری،)ذیردپ صلللورت 9شللرکتی  حاکمیت طریق باید از هابانک مدیریت که االت

 از هابانک در شللرکتی حاکمیت هایمقرره الللازیپیاده بنابراین، شللودمی تلقی حسللاس بسللیار اقتصللادی  نااد یک بانک

 و دیریتیم الازکارهای و قلللوانین  کللللیۀ دربرگیرندۀ شرکتی حلللاکمیت  االلللاالاً  االت برخوردار خاصی بسیار اولویت

 حقوق رعایت و عدالت شفافیت، پاالصگویی،) اصلی هدا چاار به دالتیابی را برای راه که االت حسلابرالی  فرآیندهای

 به آن رد را تصلفات انواع بروز احللللتمال دالتگاه اجرایی در شفاا الاختار یک ایجاد ضمن و الازدمی هموار( نفعانذی

الایر  راالت د شرکتی حاکمیت واالی اهداا کنندۀتأمین که اص حاتی االت ضروری رااللتا  این در راللاند  می حداقل

 44 لاص الیاالت اجرای قللللانون ربا، بللللدون بللللانکداری تجارت، قانون قانون از جمله کشور اقتصلادی  در حوزۀ قوانین

                                                      
 طریق از نمایندگی کاهش مصاطره آن اولیه هدا و گرفت شللکل می دی نود دهه در که االللت ایرشللتهمیان اصللط ح یک شللرکتی حاکمیت -9

  بود هاشلرکت انلتشاریافته اط عات کیفیت و کمیت ارتقای و مدیران اقدامات بر نظارت افزایش
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 شرایطی چلللنین در(  71، 9314نژاد،عاقلی)گیرد قرار قانونگذار بانک مرکزی مورد توجه نظارتی مقررات و االاالی قانون

 تا شلرکتی حللاکمیت  طللریق  از ها ها و به طور نمونه بانکدالتگاه الاختار اص ح که این االت تحقیق این اصلی پرالش

 الللللاختار بلللله تللللوجه با که االت این بر فرض ،االاس این بر باشده فسلاد مالی مؤثر  از پیشلگیری  در تواندمی میزانی چه

 الاختار اص ح به لزاما بنابراین اندمنبوده پاالصگو گللللرفتهصورت پیشگیرانه اقدامات کشور، های اجراییدالتگاه نادرالت

ه در صورت مفروض االت ک ،بنابراین  شودمی فساد مالی از پیشگیری موجب واقلعی نللظارت  افزایش و دالتگاه اجرایی

های وی ناادا الیستم نظارتی شفاا از الشود بالزایی بر کاهش فساد مالی دارد چرا که البب میهاصل ح، اللاختار تاثیر ب  

 توجای از فساد مالی در الیستم اقتصادی کشور پیشگیری نمود اجرایی بتوان تا حد قابل

 مبانی و مفاهیم -9
 پیشگیری از جرم   -9-9

پیشلللگیری در معنللای لتوی جلوی وقوع چیزی را گرفتن یللا هشلللدار در مورد وقوع چیزی االلللت  از نظر علمی و      

ود الپس این نظریات شاصلط حی پیشلگیری ترکیبی از ت وری و تجربه االت، ابتدا پیشگیری به صورت نظری مطرح می  

مردم با  امکان تاثیرگذاری بر رفتار و کردارپس پیشلللگیری از بزهکاری یعنی  د گردنبله اجرا گذاشلللته شلللده تجربه می 

(  اما هر 053، 9319مجرمانه)نجفی ابرندآبادی،االلللتفلاده از تلدابیر معین و مشلللص  به منظور اجتناب از وقوع رفتارهای   

هم مجازات و هم تدابیری غیر از  ،شلللود  بنابراینچه علیه جرم باشلللد و آن را کاهش دهد پیشلللگیری محسلللوب می آن

شللود که همان معنای مواللل  پیشللگیری االللت  اما معنای مضللیق پیشللگیری و آن چه    شللگیری محسللوب میمجازات پی

پیشلگیری خاص مدنظر االت تدابیر یا اقداماتی االت که هدا انحصاری آن تضمین جلوگیری از وقوع جرم االت یعنی  

مجموعه  گذارد  پس پیشللگیری از جرماین اقدامات بر عوامل یا فرآیندهایی که منجر به وقوع جرم می شللوند تاثیر قاط  ب

که غایت و هدا انحصاری یا الاقل جزئی از آن اقدامات محدود  االت اقدامات اللیااللت جنایی به جز اقدامات کیفری  

 ( 054 ،9319ابرندآبادی، نجفی)کردن امکان وقوع مجموعه ای از جرائم باشد

 انواع پیشگیری از جرم -9-2

 توانندنمی مجرمان هنظری این مبنای بر  االللللت متصور غیرکیفری و کیفری پیشگیری صلورت  دو به جرم از پیشلگیری     

 اعمال قبال در کامل مس ولیت باید بلکه کنند، االتناد اجتماعی هلللایملللحرومیت چلللون عواملی بر مس ولیت از فرار برای

 تکیه لاب شودمللی  العی پیشگیری نوع این در  انجامدمی هاآن مجازات و مللحاکمه  بلله  ناچاربه امر این که بپذیرند را خود

 ارتکاب از ات اثرگذار باشند عمومی افللللکار بللللر کیفر حتمی و اللری   اصلولی،  اجرای با مجازات، اعمال و تأثیر کیفر بر

 در اما ده،ش وض  النگینی هلایملجازات کشورها از بسیاری در هرچند کرد اذعللان  بللاید  امللا  کنند  پیشللگیری  جللرایم 

   اند نبوده موفق جرایم ماار

اول،  نوع در که ،(11، 9315خاص)ابراهیمی، و علام کیفری شودم پیشگیریمی تلقسیم بلصش دو به کیفری پیشللگیری    

 رمج وقوع از ترتیب این به و داردباز می قانون از الللرپی ی از را مردم عللللامه کیفر، به تادید طللللریق از قللللانونگللللذار 

 هاآن ارهدوب آوردن روی از ملحکومان بلازپروری با شودملی اللعی خللاص،  کللیفری  پیشللگیری    درکندمی جلوگیری

 ایوالیله هم ون پیشگیری نوع این  االللللت غیرکیفری پیشگیری پیشلگیری،  دوم شلود  نوع  جلوگیری جرم ارتکاب به
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 مناالللب  مدیریت و زاجرم عوامل محدودالللازی  یا حذا طریق از بزهکاری باتر ماار برای آن از دولت که االللت

 نوع این  کندمی اللازد، االتفاده می فراهم را جرایم ارتکاب مسلاعد  هللللایفللللرصلت  که اجتماعی و فیزیکی هایمحیط

 دل رد را امنیت و االللت جرائم میزان کاهش درصللدد کاربردی های برنامه و محیطی طراحی طریق از جرم از پیشللگیری

 یعیطب حد از باالتر جرم میزان که شلللودمی پیاده جایی در پیشلللگیری این ،بنلابراین  کنلد، می لحلاظ  هلا برنلامله   این

 که ودشمی گفته تدابیر از داللت  آن به پیشلگیری  که االلت  معتقد 2گسلن   (955-11 ،9317پور و عبدی،شلرافتی )االلت 

 پیشلللگیری حوزه در را کیفری پیشلللگیری لللذا بللاشلللدم  خللارج( دادگسلللتری و پلیس)کیفری  حوزه از االلللااللللاً 

 اجتماعی گیریپیش االتم تصور قابل شکل دو در نیز غیرکیفری پیشگیرانه شناالیجرم ( 210، 9315صلفاری،)داندنللمی 

 پایدار صورت هب جرم از جلوگیری دنلبالبلله   جامعه و فرد در اص حات ایجاد با اجتماعی پیشگیری  وضعی پیشگیری و

  کند نواهم یاجتماع قواعد با تنبیه و تشویق تربیت، آموز ، طریق از را جامعه االت درصدد این نوع پیشگیری  االلللللت 

 الهِ جللللتماعا ،جللللرم یک تحقق برای شناالیجرم دیدگاه از  االت مجرمانه فعل پیرامونی اوضلاع  به ناتر پیشلگیری  این

شده  محول عیاجتما پیشگیری به آن کردن خنثی وتیفه که االت مجرمانه انگیزه آن ترینمام االت که ضلروری  عنصلر 

 باید ترتیب، نای به کله رودنمی از بلین بللالقوه  مجرمان در مجرمانه انگیزه گیریشکل هایزمینه بسیار، دالیل به اما االتم

  کرد جلوگیری ابزار، و فرصت یعنی جرم، مثلث دیگر ضل  دو تحقق از

 اصالح ساختار دستگاه های اجرایی   -2
 سیاست جنایی و انواع آن -2-9

ن را جرم آ اللیاالللت جنایی یعنی اللازمان بصشللیدن اللنجیده و مطالعه شللده به مبارزه علیه بزهکاری که قانونگذار قب ً        

به  اعم االلت از توالللل گیرد  اللیااللت جنایی   دانسلته و این مبارزه از طرق و واللایل مصتلب و با اهدافی روشلن انجام می   

هایی که رنگ کیفری ندارند و دارای جنبه اداری هسلللتند  این اللللیااللللت با  نظام کیفری و یا تواللللل به ابزارها و ارگان

اللیااللت کیفری متمایز االت چرا که الیاالت کیفری یعنی مجموعه قواعد حقوق جزا که واکنش دولت نسبت به جرائم   

انواع الللیاالللت جنایی عبارت االللت از قانونی، قضللائی،    ( 954 ،9319آبادی،ابرند نجفی)دهدو مجرمین را الللازمان می

اجرائی و مشلارکتی  اللیااللت جنائی قانونی عبارت االلت از فعالیت مقنن و مقررات و اصولی که در قوانین عادی با الاام     

نبه انسانی داشته و جگردد  الیاالت جنائی قضائی و اجرائی الیاالتی که رنگ و بینی میاز قانون االلاالی توالط مقنن پیش 

الیاالت  ( 927 ،9319ابرندآبادی، نجفی)آیداز طریق ابزارهای انسلانی چون قضلات دادگسلتری و ضابطین به اجرا در می   

از  تر و فعال ارکان جامعه مدنی اعمجنایی مشللارکتی گرایش جدیدی از الللیاالللت جنایی بر پایه مشللارکت هر چه والللی 

در مراحل اجرای آن یعنی  ر مراحل مصتلب تدوین و اجرای اللیااللت جنایی خصلوصاً   دیده و جامعه مدنی دکار، بزهبزه

 ( 931، 9316)رالتمی،االت مجرمانهمرحله پیشگیری از وقوع جرم و مرحله واکنش به پدیده 

 فساد از منظر سیاست جنایی   -2-2

                                                      
2- Gassin 
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ت نیز )اقتصادی، الیاالی و   ( دولاللیااللت جنائی ع وه بر مطالعات علمی و کیفری و جرم شلنااللی به الیاالت حاکم        

وابسلته االت به همین دلیل الیاالت جنائی نیز متفاوت خواهد بود  چون وتیفه حفاتت از جان و مال مردم به عاده دولت  

 اللللامان و جامعه اداره برای (  امروزه992: 9319االلللت و هر دولتی ایلدئولوژی خلاص خود را دارد)نجفی ابرندآبادی   

 اما یرد،گمی قرار عمومی ناادهای و دولت اختیار در کشللور یک الللرمایه از عظیمی بصش ماعی،اجت روابط به بصشللیدن

 اب مبارزه برای  تصللاحب شللود شللصصللی از الللوی شللده،بینیپیش هدا برخ ا ها،الللرمایه این رودمی احتمال همواره

 نشان هتجرب امروزه اما  االتبوده و  هادولت کارهای ترینمام از یکی کیفری هایاللیااللت   اتصاذ ها،ناهنجاری گونهاین

 که یاز آن جای  نیست کارالاز مالی جرایم خصلوص به و جرم با مبارزه برای اللرکوبگرانه  مجازات اعمال که االلت  داده

 هایشللاخه با شللود،می اتصاذ مصتلب دهیپااللل  مراج  الللوی از مجرمانه این پدیده با برخورد برای الزم تدابیر انواع

 هاشاخه این از یکهر  به راج  بحث االت بدیای  شویممی روروبه مشارکتی و اجرایی قضایی، تقنینی، -جنایی اللیاالت 

 بر عاده تقنینی -جنایی الللیاالللت در قانونگذار که دیگر، نقشللی عبارت به  االللت متفاوت شللدهاتصاذ تدابیر نوع به بسللته

  دارند ر عادهب را هاالیاالت اجرایی نقش قضائیه و مجریه قوای آن که حال دارد، گذارانهالیاالت جنبه بیشتر گیرد،می

 قانونگذار ها،ایهالرم این تضمین و اشصاص دولت، الرمایه به نسبت دولت کارکنان االتفادهاللوء  از جلوگیری منظوربه     

 قانون 0 ماده صللراحت به توجه با ایران حقوقی نظام در اخت س جرم  آیدبرمی اموال این از کیفری حمایت درصللدد

 بصش کارکنان و بوده دولت کارکنان مصت  ،9367مصوب  ک هبرداری و اخت س ارتشلاء  مرتکبین مجازات تشلدید 

قنینی گیرد  الللیاالللت جنایی تدربرنمی باشللند، فعالیت به مشللتول عمومی وتایب با ارتباب در اگر حتی را خصللوصللی

تمامی شرایط یکسان از دو مرتکب مشمول دو مجازات جداگانه با ای باشلد که یک عمل واحد با  قانونگذار باید به گونه

تفاوت فاحش نباشلد  اللیااللت تقنینی فقط اللیاالت قانونگذار در قوانین و مقررات کیفری نیست بلکه قانونگذار باید در     

ب ابرای عزل و انتصلل وضلل  تمامی قوانین و مقررات الللیاالللت خاصللی را جات کاهش مفاالللد مالی در پیش بگیرد مث ً 

الاالری قرار دهد یا وض  قوانین و مقررات جات شفافیت در مسائل مالی های اجرایی مبنا را بر شایستهکارمندان داللتگاه 

آموز  و ترغیب به گزار  فسللاد مالی و در نظر گرفتن پادا  اللل مت اداری  ها یک دالللتگاه اجرایی یا کارمندان آن

 نظر قرار گیرد تواند به عنوان الیاالت تقنینی قانونگذار مدمی

ت جنایی قضایی یعنی الیاال  االلت  قضلات  بر عاده خاص موارد به قوانین تطبیق و تبیین تفسلیر،  دانیمگونه که میهمان   

، 9370،گیرد)الزرژبه معنای مضللیق آن یعنی الللیاالللت جنایی تقنینی آن طور که مورد برداشللت و عمل قضللات قرار می 

اد مالی فس جرم  گیرد قرار توجه مورد باید دادالراها و هادادگاه آرای اصوالً قضایی، -جنایی اللیااللت   برراللی  (  در950

 رتکبانم مجازات و رالللیدگی نحوه را به جامعه توجه که طوریبه  بوده، قضللایی دالللتگاه مبت  به جرم اخیر هایدهه در

 مشورتی هایدیدگاه کشور، عالی دیوان آرای از متأثر بیشلتر  ما کشلور  در قضلایی  -جنایی اللیااللت    جلب کرده االلت 

 یاالللتاللل در واق  االللتم قضللائیه قوه رئیس هایبصشللنامه و قضللات انتظامی عالی دادگاه آرای قضللائیه، قوه حقوقی اداره

 به توجه با د گیرمی قرار قضات عمل و تفسلیر  برداشلت،  مورد که کندمی پیدا انعکاس محاکم عملکرد و رویه در جنایی

 دارد امکان عنیی نباشد، تقنینی -جنایی الیاالت با منطبق قضایی -جنایی اللیاالت  االلت  ممکن در عمل قضلات  االلتق ل 
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 واحد، موضوع در ضاتق قضات، االتنباب االلتق ل  اصلل  به توجه کنند  با تعبیر متفاوتی شلکل  به را قانونی متون قضلات 

    گیردمی فاصله تقنینی -جنایی الیاالت از قضایی -جنایی الیاالت ترتیب، این به نیستم یکسان

ماار پدیده فسلاد مالی را نباید تناا وتیفه نظام قضایی دانست بلکه این رالالت امری همگانی و عمومی االت و مرتبط با     

(  در خصللوص فسللاد مالی الللیاالللت جنایی   72، 9319توانا، االللت)نجفیتمام ناادهای دولتی، عمومی، مدنی و مردمی 

مشلارکتی حائز اهمیت االت  مشارکت مردم در کشب جرائم اقتصادی و تعقیب و تحقیق آن که نوعی تعقیب اجتماعی  

شود انتظارات مردم از عدالت و قضاوت در زمینه نام دارد  مشلارکت مردم در مرحله راللیدگی و صدور حکم باعث می  

 د گردتوالط خود مردم بیان شود و اعتماد عمومی نسبت به تصمیمات قضایی بیشتر  فساد مالی

 باانکی حوزه در مالی فساد و یمجرا سیاست جنایی پیشگیرانه -2-3

 انباشللت محل هللللابللللانک چرا که دهد،می رخ بانکی هاینظام در مالی فسللادهای ترینبزرگ کرد ادعا توانمللللی   

 در ملللالی جرایم با مبارزه مقوله  انگیزدبرمی بیشتر را جویانالود طم  هاآن حسابرالی پی لللیدگی و هلللستند اعلللتبارات

 در هاانکب امروزه آن  ابزار از هم و دانست بلللانکی شلللرکتی حاکمیت ارتقای آثار از هلللم توانمی را بانکداری اقلللتصاد

 و بللللوده خللللدمات از بللللسیاری الرمنشأ مللللجازی، گللللوناگون مجاری اندازیراه فعال و انسلانی  نیروی با وجود ایران

 وردم ملصتلب دالیل بله مللا  بانکداری نظام ،اند  با وجود اینآورده ارمتان به را اقتصادی توالعه و آالایش از ایمجموعه

 و الیاالی امنظ بله تللوجه  بللا  کلله  باورنللد  این بر ایعده  االت شماری شدهبی مالی فللساد  بللستر  و گیردقرار می تللادید 

 زاتمجا که اندبرآن نیز ایعده مندارد وجود مشکل این برای االاالی حلیراه اصوالً کشورهای در حال توالعه اقتصلادی 

 نصواهد حل هابانک در اقتصادی فساد مشکل که االت این واقعیت  االلت  اقتصلادی  فسلاد  با مقابله حلراه فسلاد،  عام ن

 هدا ردد گ محقق پیشگیری تا شود مایا آن ها کنیریشه ابزارهای و کشب پدیده این بروز هایریشله  آن که مگر شلد 

 طللللریق این زا تا االت هاقیمت در اغتشا  عوامل کردن برطرا و رقابتی بازارهای ایجاد بانکی اقتصاد اص حات اصلی

 نظام در لبانهطفرصت نامعقول و رفتارهای جای اقتصادی کارایی و دهد شفافیت به را خود جای اقتصلادی  تیره فللللضلای 

 گلللفته بلللانک کارمندان دخالت بلللا و بانکی نظام از وجوه غیرقانونی کسب به اصوالً بانکی اخت س  بگیرد را بانکداری

 ( 41 ،9314و ذاقلی، خوشوقتی)ندارد کمی مصادیق ایران بانکی نظام در متأالفانه که شودمی

 االت رخوردارب اهمیت از نظر این از مناالب شلرکتی  حاکمیت هاینظام برقراری به شلیوه  بانکی اخت س از پیشلگیری    

 یرونیب نظارت متقلبانه، الللازیحسللاب از جمله دیگری تصلفات از مللللتواتری خللللیل متضللمن لزوماً جرم این وقوع که

 مکنم همواره بانکی مدیران کند می فراهم آن ارتکاب برای را زمینه که االللت کارمندان و مدیران تبانی و مترضللانه

 طبیعی لذا شود، سمنعک بانک مالی ترازنامه در نیستند مایل که بزنند اقداماتی به دالت شصصی، مناف  کسلب  برای االلت 

 أمینت را خود مناف  والللیله به این و کنند عمل مدیرعامل طب  االللاس بر هابانک حللللسلابداران  مللللواردی چنین در االلت 

 بر خود ارتینظ املور در هاکلاریپنللاان  برخی برای نیز بیرونی حسابرالان که شد خواهد حادتر زمانی مشکل این  نمایند

  آورند ویر تساهل به کنندمی دریافت مدیران الوی از که پیشناادهایی قبال در ،بللللانکی عللللوارض تللللعیین یا و بانک

 االتم انایر بانکداری نلظام ملام مسائل از یکی هم بانکی مدیران مدنظر اشصاص بلله  بللانکی  هللای وامالوگیری  هامروز
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 اصاخلللتص کللله دهندملللی قرار تأیید مورد را داوطلبانی معموالً ک ن، هایوام اختصاص فرآیند در مدیران که طوریبه

 اکمیتحوزه ح در پیشگام کشورهای از برخی  نمایدمی آنلللان حال شامل را بیشتری الود این اشصاص به هاوام گونهاین

 تا اندر کردهوادا بانکی هلایوام مللتقاضیان  کلیه لیست ارائه به را مدیران وام، عادالنه اختصاص مقررات زمره در شرکتی

 در هک مدیرانی چرا که گرددم مشص  آنان میان در ایملقایسه طللور به  االت شده وام دخذ به موفق که شصصی جایگاه

 شده، فقتموا او به وام اختصاص با که شصصی شلوند مللدعی  االت ممکن شوند،می گراییرابطه مرتکب وام اختصاص

 ( 66، 9310االلت)مرشدی و قاالمی، بلوده ملتقاضیان بین در گزینه باترین واقعاً

 نتریمام بانکداری، نظام در دولت حد از بیش هایدخلللالت کرده کللله ثابت جاان در متعدد هایپژوهش هاالتالال   

 هایفعالیت زا بسیاری به بانکی، مناف  قِبَل از دولت ایران، در  االت مفاالد اقتصادی بلللرای ملللناالب هایزمینه ایجاد عامل

 از جمله تیدول نرخ به اولیه ملواد و زملین بللانکی،  تسای ت پرداخت  االت داده اخللتصاص  یارانلله  کشاورزی و صنعتی

 شللللاروندان هللللم کلللله االت کشاورزی یا صنعتی واحدهای احداث متقاضیان به دولت اللوی  از شلده ارائه  تسلای ت 

 سبک بللللرای دولتللللی توزی  رو  که هاییفرصت از االتفاده در را مسل ول  کارمندان و هم خدمات و کاالها متقاضلی 

 و دولتی خنر بلللا ارز ملللبادله در دولت اقتصادی مداخله دیگر، مصداق  کندمی ترغیب کندمی ایجاد رانت طریق از مناف 

 از  اندداده نشللان گللللرایش آن بلللله مرکزی بانک حتی و کشللور هایبانک تازگیبه  که االللت بازار آزاد در آن فرو 

 خت سا ،رواج بسیار دارد نیز ایران در کللله بلللانکی جرایم ترینترین و الال الوقوعنامحسوس از شلللناالی،جلللرم لحاظ

 آثار پدیده این جا کهازآن  االت کارآمد بانکی شرکتی حاکمیت هاینظام نبود مستقیم نتیجه بدیای طللللوربلللل االت که

 یشللترب و ایمنطقه و المللیبین هایالللازمان ،گذاردمی جای بر الللیاالللت  و امنیت اقتصللاد، هایدر زمینه فراوانی منفی

 برای ازاتمج تعیین و انگاریجرم هاآن از جمله که انلللدکلللرده اتصاذ پدیده این با مقابله برای تدابیری جاان کشورهای

 جایبه  هک االت مبارزه راهکار ترینبانکی، مام تصلفات تمامی خصوص در شلد  گفته که طورهمان اما  االلت  عمل این

 ابزار ترینمام عنوانبلللله  شللللرکتی حاکمیت بدیلبی نقش بر همواره رااللتا،  این در دارد  تأکید پیشلگیری  بر مجازات،

 جزایی مباحث در حتی مقوله این جایگاه بر امر این و االت داشته وجود کافی نظر اتفاق بانکی تللللصلفات از پیشگللللیری

    دارد اخت س داللت از جمله بانکی تصلفات پیرامون

 در دستگاه های اجرایی نظارت -2-4

 با که آمللللیزرقللللابت و آزاد مللللحیطی ایجاد الوی به گرایش پیشرفته کشلورهای  بیشلتر  در کارآمد نظارت امللللروزه    

 نظارت بقال در توانمی را هاداللتگاه  بر نظارت  دهدمی قرار تأکید را مورد باشللد شلده  ترکیب دقیق نظارتی چاارچوب

از آن  احتیاطی نظارت شرکتی، حاکمیت مقررات الازیپیاده تضمین حیث از که نمود بندیطلبقه احلتیاطی و دالللتوری 

جه بیشتری نیاز به تو کند،می داللتگاه اجرایی پیشلگیری   تصطی از رقابت، حفظ ضلمن  و تعیین را هللللاچاارچوب جا که

  دارد

 بازرالی ای غیرمسلتقیم  نظارت و محل در بازراللی  یا مسلتقیم  نظارت رو  دو به داللتگاه اجرایی   بللللر احتیاطی نظارت   

 از الللوی مسللتقیم نظارت رو   دارد وجود نیز نظارت دیگر رو  دو این، بر افزون  شللودمی اعمال محل از خارج

 با همصللاحب یا دفاتر از رالللیده اط عات ارزیابی برای نزدیک از را بانک ها کلللله شللودمی انجام بازرالللی ویژه هایتیم
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 رخیب در  االت متفاوت با هم ی مصتلبدر کشلورها  مسلتقیم  نظارت اهداا  دهندمی قرار برراللی  مورد هاآن کارکنان

 پوشیمچش ثبات و امنیت از هاآن در که گیردمی در نظر را مقررات از گروه آن اجرای صلرفاً مللستقیم  نظارت ،کشورها

 جودو کشلورها  همه در تقریباً بانک حضلوری  نظارت عملیات هر چند  االلت  قرار گرفته تریفرعی مراحل در یا و شلده 

 به ولا وهله در هابانک که خوردمی چشم به الوالیالیستی کشلورهای  اکثر در آن ترعللللینی و بللللارز هاینمونه اما دارد،

 ( 65، 9314احمدپور،)شللوندمی مطرح تولیدی هایبصش و کلیدی هایطرح به اعتبار تصصللی  برای کانالی صللورت

 راننات نظارت، از رو  این در  االللت غیرمسللتقیم نظارت رو  ،گیردمی قرار گاه مورد االلتفاده  کلللله دیگللللری رو 

 تایه رمرج  باالت هایگیریتصمیم برای را الزم هایگزار  نموده، ارزیابی و تجزیه، تحلیل را یادشلده  آمار و اط عات

 هلایفلللعالیت حلللوزه نمودن محدود مالی، اط عات آشللکارالازی  ،غللیرمستقیم  نللظارت  رو  اصلی اهداا  کنندمی

 کفایت بر نظارت ،هادارایی کیفیت بر نظارت مورد نیاز، نقدینگی ریسللک کنترل عملیات، در تتییر بر کنترل تجاری،

  االت اشتراک و هماهنگی ،الرمایه

 ایران حقوق های اجرایی دردستگاه در نظارت -5 -2

 یادشللده هایشللرکت بر بازرالللی و نظارت کشللور، اقتصللاد های اجرایی درتأثیرگذار دالللتگاه جایگاه و نقش دلیل به    

 ود،موج قوانین در  االللت داشللته مدنظر را موضللوع این مصتلب قوانین در نیز قانونگذار و بوده االللاالللی  و مام بحثی

 شللکیلت مقررات و مالی قوانین از جمله موجود، قوانین به تب  و دارند عاده بر را نظارت وتایب مصتلب هایدالللتگاه

 از جمله اجرایی هایداللللتگاه بر نظارت و بازراللللی برای متنوعی اختیارات دارای نظلارتی،  هلای داللللتگلاه  و مراج 

 بابود راالللتای در توانمی گفتهپیش هایدالللتگاه شللناخت و مربوب قوانین از کامل آشللنایی با که انددولتی هایشللرکت

    نمود اقدام هاییدالتگاه چنین تأثیرگذاری افزایش نظارت و

 ظارتن شللامل که دارد وجود هاشللرکت این بر نظارت نوع دو ایران در دولتی هایشللرکت بر حاکم حقوقی نظام طبق   

 این به مهمه کشورها االت در عقلی موضوع یک فساد با پیشلگیری  با هدا نظارت االلت  بحث  بیرونی نظارت و داخلی

 االتق ل شده  البتهنتعیی اهداا الوی به صلحیح  کنترل نبود یعنی نظارت نبود و نیسلت  پذیرامکان نظارت فقدان که معنی

 نماید  ایجاد قفهو هادالللتگاه عملکرد در نحوی به که باشللد ایگونهبه رویه نباید لیکن بوده، مفید نظارتی هایدالللتگاه

 هایگاهدالت گفت تواننمی شلود،  ارائه نظارتی هایداللتگاه  عمل حوزه از دراللتی  چه تعریبچنان منظر یک از هرچند

 در بیشتر اردد وجود کشور قوه الله  در آن گسلتره  این که و نظارتی هایداللتگاه  تعدد امروزه لیکن هسلتند،  زیاد نظارتی

 الاالیا قانون از اصولی اختصاص مورد در ایران تقنینی هایاللیاالت   االلت  مطالعه قابل وتایب تداخل و هاکاریموازی

 در ظارتین هایدالللتگاه بین هماهنگی نبود ولی الللازد،ها را فراهم میآن جایگاه تقویت زمینه نظارتی هایدالللتگاه به

 شللکاا وجود ها،نآ بین تبادل نظام فقدان دلیل به نظارتی هایدالللتگاه عدم پویایی حکومتی، ک ن اهداا به دالللتیابی

 ینظارت هایداللللتگاه بین تعامل فقدان نظارت، امر در روشلللن معیارهای نبود اجرایی، و نظارتی هلای داللللتگلاه  بین

از  آمدکار نظارت ارتقای برای الازمانیدرون نظارتی واحدهای ترفیت از االتفاده عدم و اللازمانی برون و اللازمانی درون

در  و ددارن عمل حسن که هاییدالتگاه از عمومی افکار به راللانی اط ع عدم اللازمانی، برون نظارتی هایداللتگاه  اللوی 
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 هایالتگاهد جایگاه و که نقش االت موضوعاتی زمره در گانهاله قوای به اللازمانی نظارتی  اللاختارهای  وابسلتگی  ناایت

 ( 71، 9316پور،کند)حسینمیرا تضعیب  نظارتی

 خود دل در مدرن فسللاد  نلللللیسللت  بلللللرخوردار عادی روالی از گذشللته همانند مدرن دنیای در اقتصللادی فسللاد    

 ترجدید ابزارهای نللللیازمند و خللللاص هایپی یدگی دارای اندازه، همان به نیز آن با برخورد لذا و دارد هاییپی یدگی

 کله یابدمی عینیت کلمه یک قالب در فساد بلا پی للیده  برخوردهای این منظر، این از  االت آن با برخورد و النجش برای

 متحد ملل الللللللازمان  کنوانسللللللیون  اصلللول طلللبق ها،الازمان و هادولت  شودمی یاد آن از« شفافیت» علللنوان تلللحت

 گاهآ خلود درونلی روابط از را جامعه آن، به االللتناد بلا و دهللند  قرار مدنظر را شفافیت خود اط عات ارائه در اندموتب

 امر این زیرا شود، تبیین و تعریب حاکم هایقلدرت الللوی  از نباید که االت ابزارهایی مللستلزم  راه این پیمللودن  کللنند  

 بدل ومتیحک نوع از شلللللللللفافیتی بللله و گردد تلللبدیل غیرمعقول انحصارهای منجر شده، به حکومت دخالت به تواندمی

 از لللتقلمسللل ناادهایی حضور شللللللفافیت،  روند برقراری و فساد شناالایی در اصلی نکته دیگر، علللبارت بللله  شللللللود 

 وجود لیارزیاب اللیسللتم این هلایخروجی بلر تللضمینی  هیچ صورتاین در غیر زیرا االت، نظارت تللحت  هللای دالتگاه

 در و گرفته رارق تأکید مورد بنیادین اصل یک عنوانبه فساد پدیده با در الیاالت کیفری ایران مبارزه  داشللللللللت نصواهد

 اجتماعی پیشللگیری مکانیسللم  االللت شللده ارائه 4وضللعی پیشللگیری و 3اجتماعی پیشللگیری برای الگوهایی راالللتا این

 گونهینا ضللمانت اجرای با بالقوه مجرمان فسللاد مالی، مورد در آموزشللی تدابیر از االللتفاده که با کندمی عمل ایگونهبه

 یهاپادا  گرفتن نظر در و کارمندان حقوق افزایش مانند تمایدات برخی کارگیریبه بر این، افزون  شللوند آشللنا اعمال

 تناا ماعی،اجت پیشگیرانه هایرهیافت  شوندمی محسوب اجتماعی پیشگیری مؤثر و موفق راهکارهای از اداری، الل مت 

 تعامل به نیز را ردمم یعنی عرصه، این کنشگران بلکه الایر نبوده، متمرکز جامعه اداری اللیستم  اعضلای  و بالقوه مجرمان بر

 الللطح در را پیشللگیرانه الگوهای صللالح، مراج  به اداری فسللاد گزار  به ترغیب و آموز  ترتیب، به این  خواندمی

 برای ناالبم هایفرصت و هاموقعیت گیریشکل از ممانعت یعنی فساد مالی از وضلعی  پیشلگیری   دهدمی تعمیم جامعه

 اندجرایم از روهگ این ارتکاب الللاززمینه که موضللوعاتی با مرتبط اط عات که صللورتیدر  ترتیب، به این  جرم ارتکاب

 به مربوب اط عات مثال، برای  شلللد خواهد منتفی عم ً بزه ارتکاب هایفرصلللت گیرند، قرار عموم داللللترس در

ای هاندیشلله ماندن عقیم و هافرصللت رفتن از میان به دالللت، این از مواردی و دولتی هایمناقصلله مسلل والن، هایدارایی

 ( 6 ،9314فراهانی، ج لی)انجامید خواهد اعمال این ارتکاب با مرتبط

 های اجرایی در گستره قانونپیشگیری از فساد مالی دستگاه -2-6

 هما اجمال طوربه دارد جا باشللد، مؤثر آن نواق  اصلل ح در تواندمی حوزه این به مرتبط قوانین مطالعه که جااز آن    

 ماوریج االللاالللی قانون از اصللولی ابتدا قوانین، الللایر مبنای عنوانبه االللاالللی قانون اهمیت لحاظ به  گردد مطرح موارد

 می جماوری اال االاالی قانون  گیردمی قرار مطالعه مورد قوانین الایر از هایینمونه و اللپس  شلود می ذکر ایران االل می 

 اولین  دارد وافری توجه شتلی موقعیت از االلتفاده اللوء  طریق از ویژهبه نامشلروع  هایراه از مال کسلب  موضلوع  ایران به

                                                      
3 - Social Prevention 
4 - Situational Prevention 
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 و عایدات مالی فسللاد موضللوع به صللراحت با که االللت 0چال و نام اصللل عمومی، مقامات مالی اللل مت بر ناتر اصللل

 لزوم مورد در مقرراتی حاوی نیز 9357مصوب  مدنی قانون 7«111» و 6«111» مواد  االت پرداخته آن از حاصلله  نامشلروع 

 بر نظارت یتاهم  نمایندمی مضللاعب تابعیت تحصللیل یا ایران تابعیت ترک به اقدام که االللت افرادی دارایی بر نظارت

 قانون 1«931»ماده  که االللت حدی در آن برای الزم بسللترهای آوردن فراهم و ضللرورت دولتی هایدالللتگاه مالی امور

 االت  نموده بینیپیش را اجرای آن زمینه 9366مصوب  عمومی محاالبات

 رب نظارت منظور به که هسللتند ایران مقررات از ییهانمونه شللد، اشللاره هاآن به قسللمت این در که مقرراتی برخی    

 مزایای از برخورداری بدون مسلللماً اما  اندشللده تدوین هاآن نزدیک بسللتگان و عمومی مقامات یهادارایی و عملکرد

 وابقالللل پیگیری اط عاتی، یهابانک در زمینه این در مربوطه اللللوابق گردآوری بدون و پایش، گونهاین از حاصلللل

 امم این بر نظارت متولی اخیر یهاالللال در که ناادهایی و شللدهتدوین مقررات میان در  بود خواهد غیرممکن موردنظر

 االت ر حالید این  شوندمی مالی فساد با مؤثر مبارزه از مان  همگی که خوردمی چشمبه بسلیاری  هایکااللتی  نیز اندبوده

 حاضللر حال در یاد شللده فناوری تفریط، و افراب هرگونه از پرهیز و حقوقی و فنی نکات تمامی رعایت صللورت در که

 مالی فساد اب مبارزه راالتای در عمومی مقامات و کارمندان بر جانبههمه نظارت برای بستر ترینمنااللب  آوردن فراهم توان

 زا گذشللته  هاجنبه و ابعاد تمام در فراگیر و جانبههمه نظارت امکان با 1بنتام دیدتمام زندان ایده تحقق یعنی را دارا االللتم

 عدم یا و هاآن بر ناتر قانونی متون نبود لحاظ به که دارند وجود مواردی شللد، داده توضللیح هاآن مورد در که قوانینی

 تبدیل مسللیر ینا تاریک یهاگذرگاه به اط عات، فناوری از االللتفاده طورکلیبه و الکترونیکی الللوابق پیگیری امکان

 نای مصللادیق بارزترین از یکی  ندارند قرار نظارت تحت ها،آن در جدی تصلفات وجود امکان رغمعلی که اندشللده

 شو بص اداری کارمندان بین مجرمانه تعامل نوعیبه االللت که  وام امور در ویژهبه مالی یهاتراکنش بر نظارت موارد،

                                                      
 و هاکاریمقاطعه از الوءاالتفاده موقوفات، از الوءاالتفاده قمار، الرقت، اخت س، رشوه، غصب، ربا، از ناشی هایثروت االت موتب دولت -0

 در و ندک رد حق صاحب به و گرفته را غیرمشروع موارد الایر و فساد اماکن دائرکردن اصلی، مباحات و موات یهازمین فرو  دولتی، معام ت

 بدهد  المالبیت به او، نبودن معلوم صورت

 حقوق تابعیت ترک تاری  از یک الللال ترا در که نمایند تعاد قب ً -3:     ذیل شللرایط به مگر کنند ترک را خود تابعیت توانندنمی ایران اتباع - 6

 به بدهد، هخارج اتباع به را آن اجازه تملک ایران قوانین ولو شللوند دارا بالوراثه االللت ممکن یا و باشللندمی دارا ایران در که غیرمنقول اموال بر را خود

  کنند منتقل ایرانی اتباع به انحاء از نحوی

 بوده نیک لم کان او خارجی تبعیت باشد، کرده تحصیل خارجی تابعیت شمسی 9215 تارخ از بعد قانونی مقررات رعایت بدون که ایرانی تبعه هر - 7

 فرو ، مصارج وض  از پس و رالیده فرو  به محل العموممدعی نظارت با او غیرمنقوله اموال کلیه حال، عین در ولی شودمی شناخته ایران تبعه و

 و بلدی و والیتی و ایالتی یهاانجمن و مقننه مجالس عضویت و وزارت معاونت و وزارت به اشتتال از به ع وه و شد خواهد داده او به آن قیمت

 بود  خواهد محروم دولتی، مشاعل هرگونه

 کادر تجایز نیز و دولتی یهادالتگاه یهاهزینه بر مالی فراگیر نظارت موجبات آوردن فراهم منظور به االت مکلب دارایی و اقتصاد امور وزارت - 1

 اختصاصی عالی وزشگاهآم تأالیس به نسبت رالید، خواهد وزیران هیأت تصویب به مذکور وزارت پیشنااد به که ایاالاالنامه طبق حسابرالی و مالیاتی

 شود می تأمین 9365 الال بودجه قانون 60 تبصره االاس بر آن هزینه و نماید اقدام امر این برای

9- Bentham 
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 افزاریالصت هایبستر مستلزم الکترونیکی بانکداری هایفعالیت تمامی مدیریت که از آن جا  آیدمی شماربه خصلوصی 

 دترینجدی با آن همسوالازی و پیشلرفته  هایاللامانه  و افزارهانرم اللازی فعال و تولید طراحی، االلت،  کافی و الزم جام ،

 یهاحوزه ترینمام از یکی عنوانها بهبانک مالی هایتراکنش بر نظارت ابزارهای تریناصلللی از دنیا، روز االللتانداردهای

  االت جمله اخت س از مالی فساد

 ناوریف توان از االللتفاده درصللدد تقنینی -جنایی الللیاالللت  که دهدمی نشللان زمینه این در مصللوب قوانین به نگاهی   

 قانون 99«41» و ماده 9316 مصللوب بانکی تسللای ت اعطای تسللایل قانون 95«0»ماده   االللت خصللوص این در اط عات

 عدم االت که مورد این بر ناتر مقررات تریناز مام 9311 ایران مصوب االل می  جماوری تواللعه  پنجم پنج اللاله  برنامه

 ارچه دریکپ نظارتی هایالامانهنبود  االلت   آورده به همراه زمینه این در بسلیاری  معضل ت  اجرا، حیطه در هاآن موفقیت

 و هابانک مالی هایتراکنش بر فراگیر ایشلللبکه نظارت و مدیریت برای هابانک و امور اقتصلللادی و دارائی وزارت

 الللازیااشللف و اط عات به آزادانه دالللترالللی طریق از اقتصللادی فضللای امنیت تحقق مان  کشللور، اقتصللادی یهابنگاه

 فافیتشلل یعنی آن، تحقق ابزارهای و اط عات فناوری طریق از یکپارچه نظارت و مدیریت  گرددمی اقتصلادی  اط عات

 ک ن یهااللیاالت  اکثر در که االلت  برخوردار اهمیتی چنانآن از آن راهبردی یهاویژگی و کارایی دلیل به اط عات،

 برای  دخورمی چشللمبه کمتر عمل در حسللاالللیت، با وجود اط عات، گرد  این اما  االلت  گرفته قرار تأکید مورد نظام

 رالانینامه نظام اط عآئین» و ،«9310 مصوب مناقصات رالانیاط ع و الازیمسلتند  نظام اجرایی نامهآئین» وجود با مثال،

 مورد در اط عات ترینکم انتشللار بدون دولتی قراردادهای و مناقصللات از بسللیاری ،«9317 مصللوب قراردادها عمومی

 منشللأ واندتمی ها،آن بر نظارت امکان عدم و امور این الکترونیکی اللوابق  ثبت عدم  آینددرمی اجرابه شلده،  منعقد ها،آن

  گردد اخت س جرم از جمله بسیاری معض ت

  االت تیمشارک و قضایی اجرایی، تقنینی، از اعم جنایی الیاالت یهاشاخه کردن همسلو  امر این در موفقیت الزمه طبعاً   

 االللتفاده مردمی هایترفیت از اط عات، فناوری کارگیریبه بر تأکید ضللمن موجود قوانین در بازنگری با االللت الزم

 و کارمندان برای کشب حق و نمایند رالانیاط ع که اشصاصی برای تشویقی یهاجنبه کارگیریبه  آید عملبه بیشلتری 

 تمایداتی ندننمای جرم اع م به اط ع، اقدام با وجود که کارمندانی برای کیفر تعیین و کنند اقدام موق به که مأمورانی

 ودخ عملکرد درباره اط عات ارائه به هابانک الزام امروزه  شللود واق  مؤثر اداری اللل مت در تحقق تواندمی که االللت

 کشور ره بانکی و پولی نظام مقررات شللللفافیت ،روازاین  االت االجراالزم و جام  قوانین وجود مسلتلزم  چیز هر از بیش

 حللللال،درعین  ندک بیان را یک دالتگاه اجرایی اقتصادی هایفعالیت صراحت،حیطهبه باید که االت مسلائلی  از جمله نیز

 این در گذاریمقررات ها،خ قیت الاختن محدود و مقررات اجرایی هایهزینه نیز و اثربصشی معتقدند دیگللللر بللللرخی

 گاه اجراییدالت  کرد اشاره کشورها تجاری فرهنگ بللله توانملللی ملللفاوم، این تحلیل با  الازدمی الودمند کمتر را زمینه

                                                      

 را بانکی سای تت الالم و درالت اعطای مشتریان، النجیاعتبار و بندیرتبه اط عات، جام  بانک قبیل از ناادهایی ایجاد با االت مکلب دولت -10

 کند  الازیزمینه

 کند  نظارت هاآن بر باید مرکزی بانک و هستند بانکی متمرکز یهاالامانه ایجاد به ملزم هابانک -11
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 ندمدتبل در دارانالاام حقوق رعایت از اطمینان برای مفصل قوانین به شوند،می اداره باال اخ قی هایشاخصه بلللا کللله

 ورتدرهرص لذا و کنندنمی عمل اخ قی باید که گونهآن همه در عمل ملللتأالفانه گلللفت بلللاید در مقابل اما دارندم نیاز

 این االت  روریض باشد، کشور بانکی و پولی نظام مناالب که شرکتی حاکمیت برای کامل قواعد مجموعه یک تللللدبیر

 اکمح هامجازات و هاپادا  از ملللناالبی تلللرکیب تا شود طرح ایگونهبه و شلللود شلللامل را نلللفعانذی تمام باید قواعد

 صللل ح ا و تتییر االت، ترمام موان  دیگر از آن رف  که عاملی گذاری،الرمایه و تلللولید  ملللتعدد  ملللوان  میان در  گردد

 الزم الازیجاانی فلللرآیند و تلللتییرات الرعت به توجه که با االت شرکتی حاکمیت اصول با منطبق بانکداری ملللقررات

 بیاندازیم، انکداریب مقررات تلحول الللیر  بر گذرا نگاهی اگر ایران مورد در  یابد تتییر جامعه نیاز با متناالب قوانین، االت

 چلللللشللمبه بانکی حقوقی نظام در که االللت هلللللاییملللللشللصصلله  ترینمام از ناچیز تحوالت ولی زیاد نسللبتاً قدمت

 ( 41، 9312)حسینی و رمضانی،خوردملی

 های اجراییپیشگیری از طریق شفافیت سازکار مالی دستگاه -2-7

 راالتای در مالی فسلاد  از پیشلگیری  برای واللیله  یک عنوانبه نوین یهافناوری از االلتفاده  ضلرورت  شلدن  مشلص   با   

 ص مشلل تا نماییممی اشللاره دارند، مدنظر را الللازیشللفاا ضللرورت که قوانینی به زمینه، این در جام  جنایی الللیاالللت

 فراهم را رقانونگذا اهداا به دالللتیابی برای الزم تسللای ت تواندمی یاد شللده هایفناوری از االللتفاده چگونه که گردد

     االت موضوع این بر ناتر ،9317 مصوب اط عات به آزاد دالترالی و انتشار قانون 94«95»و  93«0»، 92«2»مواد   الازد

 وااللللطهبه هک شلللفافیت تحقق لزوم آن، تب  به و دانسلللتن بر مردم حق ت قی یهاکانون انگیزترینبربحث از یکی  

 لزوم میان تعادل ایجاد شللود،می مطرح شللدیدتر یهاآالللیب دامنه با ترحسللاس ابعاد در اط عات فناوری کارگیریبه

 به سبتن دانستن برای جامعه حق اگرچه دیگر، عبارت به  ها االتآن خصلوصلی   حریم از صلیانت  و مسل والن  بر نظارت

 یهاهالی به مجازغیر ورود با الازیشفاا دقیق مرزهای تراللیم  اما دارد، اولویت اللیااللی   مسل والن  شلصصلی   حریم حق

 اداری  فساد اب مبارزه و الازیشفاا زمینه در فناوری این از االتفاده مبحث دشوارترین اللیاالتمداران،  زندگی خصلوصلی  

 ی،الیاال نظام ال مت راالتای در موضوع این بر ناتر قوانین دلیل، همین به ( 71، 9312شناس،محمدی و حقااللت)ملک 

 رایب محدودتری بسللیار خصللوصللی حریم قلمرو عادی، اشللصاص با مقایسلله در دانسللتن، بر مردم حق و فسللاد با مبارزه

 در االاالاً  االت داده قرار نظارت معرض در عادی شاروندان از بیش را آنان و نموده تعریب اجرایی و اللیااللی   مسل والن 

 عمومی، مقامات عملکرد صللحت یهاشللاخ  ترینمام از یکی جاان، مصتلب کشللورهای و حقوقی یهانظام تمامی

                                                      

 تاب  هانآ انتشار یا عمومی اط عات از االتفاده  باشد من  کرده قانون آن که مگر دارد، را عمومی اط عات به دالترالی حق ایرانی شص  هر -12

 بود  مربوطه خواهد مقررات و قوانین

 دهند  قرار عموم دالترس در تبعیض، بدون و ممکن زمان حداقل در را قانون این موضوع اط عات مکلفند عمومی مؤالسات -13

 مکدالت شاروندی حقوق و عمومی نف  راالتای در باشد،می بندیطبقه دارای اط عات که مواردی در جز باید عمومی مؤالسات از یک هر -14

 منتشر ماراهن کتاب یک در االمکانحتی و ایرایانه امکانات از االتفاده با را خود( بی ن) ترازنامه و عملکرد شامل عمومی اط عات الاالنه طور به

 دهد  تحویل هزینه دخذ با شاروند درخواالت صورت در و الازد
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 مصتلب، هایرو  از یاد شده مکانیسم  ها االتآن تصدی دوران طول در اداری منصبانصلاحب  دارایی میزان اللنجش 

 ای،کهشللب هاینظارت قالب در تکنولوژیکی پایش بازرالللی، انواع تا افراد، این خود از الللوی دارایی میزان اع م مانند

 یا و اداری اشللصاص  نمودن مکلب صللرا  که االللت  روشللن   پذیردمی صللورت     و الکترونیک دولت یهاطرح

 یست،ن کافی آنان بر اموال نظارت ضلرورت  به امر یا و صل ح ذی مراج  به خود مالی اط عات ارائه به منصلبان صلاحب 

 الزم اط عات ارائه از افرادی چنین طبعاً  االت قانونی تکالیب انجام از متصلب و الودجو افراد تصلب مسل له  فروض زیرا

 یهاقابلیت از االلللتفاده افراد، گونهاین جرایم از پیشلللگیری در موفقیت راه تناا و یا الزمه بنابراین  کنندمی خودداری

 فراهم اصاشللص اموال اط عات تجمی  امکان الکترونیک، دولت تعمیم طریق از تا االللت اط عات فناوری فردبهمنحصللر

    گردد

 نتیجه  
 از بین باعث در ناایت و کشللور اقتصللادی نظام در اخ ل ایجاد باعث معضللل دالللتگاه های اجرایی عنوانبه مالی فسللاد   

 کبمرت را جرم این شیوه چندین های اجرایی بهکارکنان دالتگاه   شودمی عمومی اعتماد الللب  و اجتماعی عدالت رفتن

این  علت شناخت نیازمند راهکار ارائه البته دهد می را منااللب  راهکاری ارائه امکان ما به هارو  این شلناخت  شلوندم می

 ظامن یک بودن الللالم برای الزم شللرب االللت که شللفافیت جاانی نبود الللطح در عوامل یکی از این که االللت جرائم

 نیز ابتدا به اص ح الاختار دالتگاه های اجرایی وابسته االت    شفافیت االت و وجوداقتصادی 

در این پژوهش نگارندگان به این نتیجه راللللیده اند که اصللل ح اللللاختار داللللتگاه های اجرایی تاثیر بسلللیار مامی در    

نتیجه را بی  های پیشگیری از جرمهای اجرایی رو پیشلگیری از فساد مالی دارد به این دلیل که الاختار نامناالب دالتگاه 

های پیشگیری مکمل هم در جلوگیری از فسادهای مالی گذارد  اللاختار منااللب دالتگاه های اجرایی به همراه رو   می

 تاریرف منشور اجرای و قوی االتصدامی رویه دارد: اجرای وجود راهکارهایی این گونه جرائم از جلوگیری هسلتند  برای 

های اجرایی عنوان یکی از مام ترین دالللتگاهها بهبانک الللاختار االللتم اصلل ح تقلب از پیشللگیری فرهنگی زیربنای که

های اجرایی از طریق بازنگری مجدد اص ح الاختار دالتگاه هللللامآن تمامی در شرکتی حاکمیت نظام االلتقرار  کشلور و 

های اجرایی درباره برای وادار کردن دالللتگاه های اداریم وجود قوانین الزم االجرا و جام در قوانین و مقررات دالللتگاه

ی السات و ناادهای عمومی دولتؤعملکرد خود، عدم خلط خصلوصلی الازی با تمرکززداییم تفکیک و مرزبندی بین م  

 هام تعریب دقیق و مشص  از کارکنان وگیری از اللوءاالتفاده کارکنان آن الازمان و غیردولتی و خصلوصلی جات جلو  

 باشدم تتییر داشتهن را فسلاد مالی  کافی برای اختیار کارمندی هیچ که طوریبه هاوتایب آن تفکیکمسلتصدمین دولتی و  

های اجرایی و االلتفاده از هر دو نظارت احتیاطی مسلتقیم و غیرمستقیم در آن ها و االتفاده از   بر داللتگاه  نظارت هایشلیوه 

 ای و مسلللتمر ناتران ورایی و قوه قضلللائیه و تتییر دورههای تصصلللصلللی و خبره از اداره داهای نظارتی و کارگروههی ت

پلااللللصگویی ناتران در مقابل مقام مافوق همراه با ارائه مسلللتندات معتبر و ارائه توضلللیحات از چگونگی نظارت و ارائه   

ای همسلتندات به هیات نظارت و کارگروه تصصلصلی جات تحلیل و بررالی و در صورت تصلب ناتر تحمیل مجازات   

های نظارتیم نظارت بر تراکنش های مالی به انضلللبلاطیم جلوگیری از موازی کاری و تداخل وتایب داللللتگاه  اداری و
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های مالی و تصلللمیمات مالی مام از اللللوی هیات نظارتی و کارگروه تصصلللصلللی داخل  ویژه امور وام و تأیید تراکنش

عات و ابزارهای تحقق آن و تعمیم دولت الللازمان و خارج از الللازمانم مدیریت و نظارت یکپارچه از طریق فناوری اط  

اللازی، الللنجش میزان دارایی صلاحب منصللبان   های نوین در رااللتای شللفاا ضلرورت االللتفاده از فناوری  الکترونیک و

های الیاالت جنایی اعم از ها در طول دوران تصلدی یا حتی بعد از آنم همسلوکردن شلاخه   آن نزدیک بسلتگان  اداری و

 رتبطم های مردمی و در دالترس عموم قراردادن اط عاتمشلارکتیم االلتفاده بیشتر از ترفیت   تقنینی، قضلایی، اجرایی و 

 اند جرایم از گروه این ارتکاب الاززمینه که موضوعاتی با

 منابع

   میزان  چاپ اول، تاران، انتشارات اول، جلد ،پیشگیری شناسیجرم، 9315شارام، ابراهیمی، -

التگاهد و اداری اقتصادی فساد و جرم از پیشگیری در کشور کل بازراللی  اللازمان  نقش ، برراللی 9314 پورراللتمی، علیرضلا،  احمد -

  26شماره  ،ارزیابی دانش مجلۀ اجرایی، های

 تاران، اول، دفتر ،سازیخاااصاوصی  ماااوفقیت در باااورس بازار و هاشارکت  حقوق نقش، 9315 محمود، باقری، -

  االل می شورای مجلس هایمرکزی پژوهش انتشارات

 مجله) حقوقی بررسی های دوفصلنامۀ بازدارنده، هاینابسامانی به مرکزی بانک هایاللیااللت   ، ارتباب9312ارالل ن،   برهان، -

    4شماره   ،(اقتصادی حقوق تخصصی

 ،فصاالنامه حقوق اسااالمی بشللر، حقوق موازین پرتو در الللایبر جرایم از وضللعی پیشللگیری ،9314 امیرحسللین، فراهانی، ج لی -

  6شماره 

 ،رانای حقوق در اقتصااادی جرایم از پیشااگیری در کنترل و نظارت نهادهای بررساای ،9316 الللعید، حسللین پور، -

  اال می معارا و الیاالی علوم حقوق، المللی بین همایش

 مجله قضللایی، و نظارتی هایمکانیسللم عملکرد ضللعب و مالی اداری ، فسللاد9312عبدالمجید،  رمضللانی، و الللیدرضللا حسللینی، -

  952 شماره ،دادرسی

چاپ اول، تللللاران،  ،باااانکی هاینامهضمانت از سوءاستفاده از ناشای  جرائم، 9314کاتم و ذاقلی، عباس،   خوشلوقتی،  -

 انتشارات نیلبرگ 

قوق فصلنامه مطالعات ح، (غربی کشلورهای  جنایی اللیااللت   برراللی )کیفری فرآیند در مردم ، مشلارکت 9316راللتمی، ولی،   -

  2، شماره خصوصی

 ،اعیاجتم امنیت مطالعات فصلنامه مللللحیطی، طللللراحی طریق از جرم از ، پیشگیری9317علی و عبدی، نرگس،  ،پورشرافتی -

  90 شماره

  34 و 33شلماره  ،حقوقی تحقیقات فصلنامه جرم، وقلوع از پیشلگیری نلظری ، مبانی9315 علی، صفاری، -

 انتشارات جنگل  تاران، اول، چاپ ،شرکتی حاکمیت طریق از بانکی جرائم از پیشگیری ،9314 محمدامین، نژاد،علاقلی -

 ا یلد ، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، تاران، انتشاراتسیاست جنایی، 9370الزرژ، کریستین،  -

 همجل ناجا، توالللط اقتصللادی جرائم از پیشللگیری مدیریت اثربصش راهکارهای بررالللی ،9310قاالللمی، علی،  و مادی مرشللدی، -

  36شماره  کارآگاه،
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 ارائه و ایران اال می جماوری در اداری فساد با مبارزه گذاری، اللیاالت 9312محمدجواد،  شلناس، حق و حمیدرضلا  محمدی،ملک -

  9 ، شماره43دوره  سیاست، فصلنامه پاکستان، و ترکیه تطبیقی مطالعه: مطلوب الگوی

 ، ویراالت هفتم مباحثی در علوم جنایی)تقریرات (، 9319نجفی ابرندآبادی، علی حسین،  -

 ، تاران، انتشارات آموز  و النجش جرم شناسی، 9319نجفی توانا، علی،  -

 قوانین

 ایران اال می جماوری االاالی قانون -

 9357مدنی مصوب  قانون -

 9366 مصوب عمومی محاالبات قانون -

 9367 مصوب ک هبرداری و اخت س ارتشاء مرتکبین مجازات تشدید قانون -

 9316 مصوب بانکی تسای ت اعطای تسایل قانون -

 9317 مصوب اط عات به آزاد دالترالی و انتشار قانون -

 9311 مصوب ایران اال می جماوری توالعه پنجم الاله پنج برنامه قانون -

 آئین نامه ها

 9310 مصوب مناقصات رالانیاط ع و الازیمستند نظام اجرایی نامهآئین -

 9317 مصوب قراردادها عمومی رالانیاط ع نظام نامهآئین -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


