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the move towards the postmodern regulatory state, the role of 
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گر؛ با تأکید بر سنجی تعهدات متقابل نهادهای تنظیمی و دولت تنظیمنسبت

 رویکرد مدرن تعامل متوازن در

 2سید علی موسوی | 1موالئی آیت

 amulaee@tabrizu.ac.irایران. رایانامه:  تبریز، تبریز، دانشگاه اجتماعی، علوم و حقوق دانشکدۀ حقوق، گروه ،انشیارد. 1

 ؛ دانشننیود درتننرد حقننوق عمننومی، دانشننکدۀ حقننوق و علننوم اجتمنناعی، دانشننگاه تبریننز، تبریننز، ایننران.      . نویسننۀدۀ مسنن و  2
 seyed.ali.moosaviii@gmail.com :رایانامه

 چکیده اطالعات مقاله
گر و نهادهاد تۀظیمنی پیونندد ناگسسنتۀی    ی تۀظیمی با دو عبارت دولت تۀظیمحکمران پژوهشی نوع مقاله:

اسنت و بنا حررنت     تنر پررنن  گذار در مفهوم مندرن  عۀوان مقرراتدارد؛ نقش دولت به
گنذار راسنته   عۀنوان مقنرره  مدرن، از نقنش دولنت بنه   هاد تۀظیمی پستسود دولتبه
. در نوشنتار حارنر بنا    پردازنند یمن شود و نهادهاد تۀظیمی بیش از پیش به این امر می

ادهناد تۀظیمنی در برابنر    گنر و نه د تعهندات دولنت تۀظنیم   ارتابخاننه استفاده از شیوۀ 

تحلیلنی، هرینا از تعهندات منورد      –یکدیگر، گردآورد و سنس  بنه روت توفنیفی    
شده است. هدف پژوهش، رشف دالیل لنزوم وجنود تعامنل متنوازن، بنا       لیوتحلهیتیز

هناد تحقین ،   د موجود در ساختار حکمرانی تۀظیمیِ ایران است. یافتهخألهانگاهی به 
براد درک دقین  دولنت تۀظیمنی، بایند از مرحلنی توفنیف        اوالًحاری از آن است ره 

تحق   اًیثانوارِ اجزاد درونی آن پرداخت؛ بیرونی گذر ررد و به رالبدشکافیِ عملکرد اندام
حکمرانی تۀظیمی در ایران، نیازمۀد تفکیا دولت از نهادها در عین یکسارچگی آنهاسنت؛  

ایسته متضنمن تعهندات متقابنل تمنامی     نحود شطرح قانونی واحد در ایران ره به ثالثاً
 نهادهاد تۀظیمی و قواد حکومتی در مقابل یکدیگر باشد، ررورد است.

 469-447صفحات: 

 تاریخ دریافت:
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 مقدمه
در سیر تحوالتی ره از آغاز تارۀون، در خصوص ساختار دولت و نحنوۀ تعامنل آن بنا شنهروندان رد داده     

هیم و اَشنکا  حکمراننی   مفا نیترمهمگر و مقولی ورود دولت از این باب را، از دولت تۀظیم توانیماست، 
هاد سوسیالیستی و رفناه،  هاد دولتدانست. پیدایش چۀین دولتی در واقع وارۀشی بود به رعف و ناتوانی

 هاد اقتصادد و اجتماعی زندگی شهروندان شکل گرفت.ره در راستاد تقلیل نقش دولت در حوزه
حارر در رشنورهایی مانۀند ایناالت    به عقیدۀ بسیارد از حقوقدانان و اقتصاددانان معافر، دولت حا  

به بعد به شکل متفاوتی از دولت رفاه، ظهور ررده است و  1980متحدۀ آمریکا و انگلستان، تقریباً از دهی 
وجنود  هنا را بنه  در حا  حارر، از مبانی فکرد دولت رفاه رامالً فافله گرفته و شکل نویۀی از انواع دولت

هاد (. در واقع، افزایش سطح مطالبات مردمی و حررت دولت186: 1394آورده است )پتفت و مؤمۀی راد، 
سود تأمین اجتماعی در راستاد دستیابی به عندالت اجتمناعی و بنازتوزیع ثنروت ملنی در پنی       رفاهی به

د براد پذیرت مس ولیت اجتمناعی در برابنر جامعنه، پن  از چۀندین دهنه،       دارهیسرماگرایی نظام عقل
وجود آورد ره با مشکل تأمین مۀابع مالی مواجه بودند )بنادیۀی و پشنتدار،   د را بههاد فربه و نارارامدولت
گر با هدف اییاد رارایی در نظام اقتصادد، پاد به عرفی وجود گذاشت دولت تۀظیم رونیازا(. 297: 1392

ملزم به ورع هاد مختلف اجتماعی را نیز در برگرفت. چۀین دولتی در برداشت اولیه، و به مرور زمان، حوزه
قوانین و مقررات و عدم ورود در عرفی اجراست، اما نظارت بر عوامل اجرایی نیز امر بسیار مهمی است ره 

اند ره خصوفی، دولتی و ینا  هاد تۀظیمیگر بر عهده دارد. عوامل اجرایی در واقع همان نهاددولت تۀظیم
رو ؛ ازاینن پردازنند یمن هاد محولنه  فالحیتتلفیقی از عۀافر هر دو هستۀد و با حفظ استقال  به اجراد 

 .استو یکسارچه  مۀدنظامشۀاسایی تعهدات دوسویی آنها نسبت به یکدیگر، نیازمۀد تحقیقی 
گر با نگاهی به اینران و  مس لی پژوهش حارر، تبیین تعهدات متقابل نهادهاد تۀظیمی و دولت تۀظیم

کمرانی تۀظیمی در مفهوم واقعنی آن اسنت. از اینن    ها، جهت تحق  حد از بایستهامیموعهبا هدف ارائی 
حیث، تأثیر تعامل متوازن میان دولت و نهادهاد تۀظیمی در بهبود ریفیت حکمراننی در عصنر رۀنونی و    

 بررسی ورعیت سیستم موجود در ایران، ررورت نگارت این مقاله است.
 و تۀظیمنی  دمتقابنل نهادهنا   تعهدات پردازد:می سؤاالتنوشتار حارر با درک چۀین اهمیتی به این 

دنبنا   ها، چه آثارد را بنه چیست؟ تحقّ  یا عدم تحقّ  توازن مطلوب در روابط متقابل آن رگمتۀظی دولت
مۀظنور بهبنود تعامنل متنوازن     دارد؟ شرایط حکمرانی تۀظیمی در رشورمان، از این لحاظ چگونه است؟ به

 پیشۀهاد ررد؟ توانیماهکارهایی را دولت و نهادهاد تۀظیمی در ایران، چه راهکار یا ر
تحلیلی، ابتدا به تبیین ررورت همناهۀگی و تعامنل مینان     -در این زمیۀه با استفاده از روت توفیفی

شود ها از یکدیگر پرداخته میهاد تۀظیمی در عین تفکیا مفهومی و راررردد آنگر و نهاددولت تۀظیم
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شود؛ در نهایت، بخش آخر مقاله به برابر دیگرد تبیین میهاد بعد، تعهدات متقابل هریا در و در بخش
جهت  مؤثرهاد شۀاسیِ ورعیت فعلیِ حکمرانی تۀظیمی در ایران، از حیث موروع مورد بحث و گامآسیب

 بهبود اوراع رۀونی، اختصاص خواهد یافت.
 

 تفکیک مفهومی در عین تعامل و هماهنگی. 1
معۀنا رنه دولنت از ارائنی     شنود؛ بندین  مقررات از ارائی خدمات، متمایز میدر دولت تۀظیمی، رارررد بورورراتیا 

هناد خصوفنی، واگنذار    خدمات مستقیم دولتی اجتۀاب ررده و از طری  تقویت بخش خصوفی، آن را به نهاد
گنذارد  هنا، مقنررات  و براد تۀظیم و هۀیارمۀد رردن فعالیت آن رۀدیمها نظارت و خود بر عملکرد آن رۀدیم
 :Power) رۀند یمن واگنذار   2«رۀۀنده رۀتنر  »و  1«گنذار مقررات»هاد د را به نهادافهیوظو بعضاً چۀین  رۀدیم

ها این است ره با اییاد ساختارد باثبات براد روابط اشخاص، عندم  (. در واقع نقش افلی نهاد249-253 :1997
(. 20: 1392تشنارات قنوۀ قضناییه،    هاد متقابل اشخاص را راهش دهۀد )مررز مطبوعات و اناطمیۀان در رۀش

گرد مۀحصر به دولت اسنت،  شود ره تۀظیماین معۀا به ذهن متبادر می« گردولت تۀظیم»آنکه از عبارت  رغمبه
هاد رگوالتنور  ها و نهادگرد را به سمت اییاد و گسترت سازمانگر آن است ره تۀظیماما ویژگی دولت تۀظیم

 (.294: 1394)شیرود،  رۀدیمبخش خصوفی، هدایت ی یا مشترک بین دولت و ردولتیغ
هاد خصوفی و دولتی، رنونتز  ، در همکاردرندیگیمها بر عهده هایی ره دولتدر تعریف انواع نقش

هاد نیز نقش 3. لستر ساالموناندگرفتهها در نظر عۀوان رهبران، پیروان و مشوّقها را بهو همکاران دولت
. رۀۀند یمن هاد حکمرانی مطنرح  د را براد بازیگران دولتی در شبکهسازفعا و ، رۀۀدهلیتعدسازماندهی، 
 شنمارند یمن و شنریا را بنر    رۀۀدهلیتسه، درۀۀدهییتأهاد واگذاررۀۀده، و همکاران نیز نقش 4تام فار 

گرد خصوفی وجود گرد دولتی، فضاد تۀظیم(. اما در رۀار تعریف تۀظیم95-96: 1397)الوانی و ندائی، 
هاد خودتۀظیم بر اساس ابتکار عمل خویش یا مشاررت با دولت و انیام برخی امور تفویض د. سازماندار

(. روت خودتۀظیمی و انعقاد قرارداد، بسیار منؤثرتر از روت  Senn, 2011: 27) رۀۀدیمشده، مستقالً عمل 
ف، سنازمان رگوالتنور   گذارد متعاردر مقررات چرارهگذارد از طری  یا نهاد دولتی است، سۀتی مقررات

در  رنه یدرحنال ، رۀدیممیزا از تابعان خود است و رفتار تابعان را در مسیر مۀافع عمومی رۀتر  و هدایت 
و بنین   رۀۀند یمن هناد خودشنان مقنررات ورنع     ها براد رفتارها و فعالیتها و اتحادیهی بۀگاهمیخودتۀظ

 (.Cogliance & Mendelson, 2010: 147رگوالتور و تابعان آن جدایی وجود ندارد )

؛ میسازیمنهاد تۀظیمی میزا  هرگونه، آن را از مییگویمگر در نوشتار حارر زمانی ره از دولت تۀظیم

                                                           
1. Regulatory Agencies 

2. Regulatory Auditors 

3. Lester Salamon, 2002 

4. Fox, 2002 
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امنا در برداشنت اولینه، نهادهناد منذرور       اندیدولتهاد تۀظیمی این در شرایطی است ره بسیارد از نهاد
و دولت در مفهوم اُرگنانِ نناظر و    رندیگیمف قرار گر خصوفی در یا طرهاد تۀظیمهمراه با سایر نهاد

گنر بنه سنمت مفهنوم     گذار در سود دیگر. البته هر چه از مفهوم مدرن ینا آغنازین دولنت تۀظنیم    مقرره
هاد دولت راسته شنده و اینن وظیفنه بنه     گذارد، از میزان مقررهمیرۀیمیا جدید آن حررت  مدرنپست

 شود.گر به دولت فرا تۀظیمی تبدیل میت تۀظیمشود و دولنهادهاد تۀظیمی سسرده می
گنر، رمنا   تفکیا دو مفهوم مذرور از یکدیگر به رالبدشکافی و فهم دقی  و عمی  از دولت تۀظنیم 

، در واقنع تحقن    سازدیم خاطرنشانو در ادامه ررورت تعامل و هماهۀگی میان آن دو را  رۀدیمشایانی 
اولیه از تأسی  چۀین دولتی بوده است و انسیام نظام حقنوقی و   نظام اقتصادد توأم با رارایی، ره هدف

گر و نهادهناد  دولت تۀظیم مۀدِنظامیِ نظام اجتماعی، مۀوط به وقوع تعامل و هماهۀگی عقالنی و اثربخش
 تۀظیمی، اعم از دولتی و خصوفی است.
باشد، اما اینن قنوانین و   وروح در قوانین و مقررات بخش دولتی نمایان اهداف بخش دولتی ممکن است به

. بنه هنر حنا ، در    انند داشنته ها و مۀنافع متفناوتی   گذارانی ورع شده ره خود دیدگاهمقررات نیز با تفسیر قانون
، بنا منذاررات   شوندیمد دولتی هایمشخطمواردد ره عوامل مشخص داخلی و خارجی باعث ابهام در اهداف 

(. تیربنه  97-98: 1397اهنداف را رناهش داد )النوانی و نندائی،     ابهام  توانیمهاد موجود، مستقیم بین قدرت
وجود آمده و به مالحظنات نهنادد هنم توجنه دارد،     نظامی ره از ترریب بخردانی دولت و بازار به دهدیمنشان 

(. مقنررات هنر بخنش    83: 1398)دادگنر،   است دوربهرهیی و رشد راراد براد افزایش ترمۀاسبراندید نسبتاً 
هنا، قنوانین و   گرد بخشی باید با لحاظ تمامی سیاستهاد دیگر هماهۀ  باشد و در نتییه تۀظیمخشباید با ب

تۀها در زمان ورع روابط و مقنررات، بلکنه   هاد اقتصادد انیام گیرد. این هماهۀگی نهمقررات حارم بر فعالیت
ن گوناگون تبعیضی وجود داشنته باشند   در مرحلی اجراد آن نیز باید وجود داشته باشد و نباید بین مۀاط  یا تابعا

تعریف و تبیین تعامالت متقابنل   مۀظوربه، در حقیقت تالشی است دیآیم(. آنچه در ادامه 298: 1399)شیرود، 
گر و نهادهاد تۀظیمی در قالب چارچوب و نظمی حقوقی ره هر اندازه توازن و هماهۀگی ارگانینا  دولت تۀظیم

 خواهد شد. تراینزدتحق  نظام حکمرانی موردنظر به واقعیت  در میان اعضاد آن بیشتر باشد،

 

 گر در برابر نهادهای تنظیمیتعهدات دولت تنظیم. 2

 گذاری. مقررات1. 2

. فنرض او  ایۀکنه   برشنمرد گنر  سه فرض اساسی براد نظرینه دولنت تۀظنیم    توانیمدر یا نگاه رلی 
رنارگیرد ابزارهنایی   د متصدد نیست و فرفاً با بنه گر خواست، یعۀی تۀظیم 1اد ابزاردگرد مقولهتۀظیم

                                                           
1. Instrumental in character 
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. فنرض دوم اینن   رۀند یمدهی ها را در راستاد اهداف خود جهتگرد ررده و آنفعاالن بخشی را تۀظیم
گر دولتی وجود دارد. فرض سوم هنم اینن   گرد است، یعۀی فقط تۀظیماجراد تۀظیم محوردولتاست ره 

گنرد هسنتۀد، یعۀنی دولنت بنا تصنویب قنانون،        زار اعما  تۀظیماب نیتریافلاست ره قوانین حارمیتی 
گراننه در دولنت و   خالفه این فروض به معۀنی تمررنز امنور تۀظنیم     طوربه. دهدیمگرد را انیام تۀظیم

آن قنانون و   نیتنر مهمگرد با استفاده از یا میموعه ابزارها ره نهادهاد رسمی است ره در آن تۀظیم
هناد  و دسنتورالعمل  هانامهنییآ(. قوانین موروعه، Scott, 2003: 2شود )می مقررات رسمی است، اعما 
د امورنوعه هناد ادارد، تنابع قنوانین    . سنازمان رۀۀند یمگذاران را محدود قوۀ میریه، اختیارات مقررات

وانین ها از حدود قو اگر اقدامات آن رۀۀدیمو اختیارات قانونی سازمان را بیان  موردنظرهستۀد ره اهداف 
گنذار، در منورد فرایۀند    هناد ادارد مقنررات  شنود. سنازمان  موروعه فراتر رود، علیه آنها اقامی دعوا منی 

شنود.  ساالرانه اِعما  نمنی د، خود در احاطی قوانیۀی هستۀد ره اغلب بر دیگر تصمیمات دیوانریگمیتصم
هاد قنانونی، دربنارۀ سنازمان و    در انیام وظایف خود براد اجراد سیاست تواندیممقامی مانۀد مدیررل، 

گذارِد تا جنایی رنه بنا قنانون موجنِد سنازمان در تضناد نباشند، احکنام و          هاد مقرراتمدیریت سازمان
گنذارد دولنت بنراد تولیند مینزان بهیۀنی راالهناد        (. مقررات72: 1387دستورهایی فادر رۀد )هداوند، 

ت. بسنیارد از راالهنا مانۀند آمنوزت،     اینن راالهنا رنرورد اسن     در خصوصعمومی و الزام به پرداخت 
گنذارد دولنت در اینن منوارد، از     ها جۀبی راالد عمومی دارند. همچۀین مقرراتها و جادهبهداشت، پارک
 (.Hertog, 1999: 230براد استفادۀ رارامد از مۀابع اقتصادد، مؤثر باشد ) تواندیملحاظ نظرد 

هنا )الیحنه  دهۀدگان( و دولتی، قانونگذاران )طرح21و آغاز سدۀ  20هاد آخر سدۀ در آمریکا در سا 
فایدۀ افالح یا تولید قوانین جدید را نیز انیام دهۀند و آن را   -دهۀدگان( موظف شده بودند ارزیابی هزیۀه
ها وظیفه داشتۀد نوعی تحلیل اقتصادد نسنبت  عبارت دیگر، آنبراد دفاع از پیشۀهاد خود همراه رۀۀد. به

قوانین مرتبط با آنها انیام دهۀد. این گامی مهم براد بررسی رارامدسازد مقررات نینز   به طرح، الیحه و
 (.199-200:1398 دادگر،) است

شود. در نتییه، یا جایگزین می رۀدیمره قوانین نارارامد تغییر  دهدیمهاد نهادد زمانی رد موفقیت
شنود. همچۀنین   هاد تعاملی مۀینر منی  رفتارهاد جدید ممکن است ظاهر شود، ره به پیشرفت در فرایۀد

هاد درگیر را افزایش دهد همکارد میان بخش تواندیماییاد ساختارهاد سازمانی جدید و قوانین رسمی 
غیرمستقیم به تحق  یا موفقیت رما رۀد. خل  قوانین جدید رنه رفتنار بنازیگران را     طوربه رونیازاو 

: 1397نیست ره در روتاه مدّت انیام گیرد )الوانی و ندائی،  ، امردرۀدیمهدایت یا اعتماد بیشتر را خل  
هاد متعدد عدم توفی  قانونگذار از دستیابی به اهداف خود از تصویب احکنام قنانونی   (. بررسی نمونه180

متعدد، بیانگر آن است ره عدم هماهۀگی در تقۀین، به شکست در هماهۀگی در اجنرا نینز تسنرد یافتنه     
د و رین گمیتصنم د تصمیمات تقۀیۀی، میریان قنانون نینز در   مۀدنظامدلیل عدم ه بهترتیب راست؛ بدین
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مۀنافع شخصنی، گروهنی،     ژهین وبنه اجرا، تابع روابط و نظامات مشخص نیستۀد و براساس تشنخیص و  
. نتییه، عدم اجراد قوانیۀی است ره قطعاً اجراد آنها، مۀوط بنه  رۀۀدیمجۀاحی، سازمانی و ... خود عمل 

 (.227: 1398ها بوده است )مررز مالمیرد، یی دستگاهافزاهمگی و هماهۀ
یمن ره نهادهاد تۀظیمی بر مدار آنهنا حررنت    استهایی گذارد همچون تعبیی رِیلدر واقع مقررات

ها مۀطب  نباشۀد یا ایۀکنه فنارا از رعاینت خصنایص شنکلی، فاقند       ، چۀانچه این مقررات با واقعیترۀۀد
الرعاینه باشنۀد، امکنان عملکنرد مطلنوب از نهادهناد       رد و بایستی مقنرراتِ الزم هاد ریفیِ رروویژگی

 شود.تۀظیمی سلب می

 

 تضمین استقالل .2. 2

برقرارد یا حفظ یکسارچگی رارررد تۀظیمی و نظارتی تا حند زینادد بنه فرهۀن  )سیاسنی( حنارم هنم        
ها و یت فرایۀدهاد سیاسی، وجود رۀتر ، استقال  با شفافافتهیتوسعههاد بستگی دارد. در تعدادد از نظام

ها و فقدان پیوند تۀگاتۀ  بین دولت و تینارت، اسنتحکام   هاد متعدد در نظام سیاسی، نقش رسانهموازنه
یا در حا  توسعه، عۀافنر محیطنی رنه     حا  گذار. با این حا  در بسیارد از اقتصادهاد دیگرِ در ابدییم

توجنه   رونین ازا، یا فاقد توسعه بوده یا در حا  توسنعه هسنتۀد و   درۀۀیمنهادهاد تۀظیمی در آن فعالیت 
 (.12: 1391سازان، نژاد و چیتبیشترد باید به ترتیبات نهادد براد تضمین استقال  معطوف شود )علی

آنها بایند بنه مسنتقل     نیترمهمره از جمله  رۀۀدیمعۀافر متعددد با استقال ِ نهاد تۀظیمی ارتباط پیدا 
خصوص از د و استقال  نهادد اشاره ررد؛ این مقوله بهابودجه، استقال  گانهسهدر ارتباط با قواد بودن آن 

هاد قانونی، مقررات ورع ررده و بنر اجنراد آن   این حیث ره نهادهاد تۀظیمی در راستاد اجراد فالحیت
و  راررۀنان تفاده از . تقوینت سناختارهاد ادارد بنا اسن    ابند ییمن  دوچۀندان ، اهمیتی رۀۀدیممقررات نظارت 

د و خاتمنی خندمت   ریرارگبهو روابطِ  اندشدهساالر استخدام نیروهاد متخصصی ره در یا فرایۀد شایسته
عاملی در جهنت تقوینت اسنتقال  نهنادد      تواندیمفورتی شفاف در قوانین مربوط ذرر شده است، آنان، به

گر اسنت رنه قنوۀ میرینه و     بودجی نهاد تۀظیم باشد. از دیگر عوامل تهدیدرۀۀدۀ استقال ، تدوین و تصویب
آن را مستمسکی جهت اِعما  فشار قرار دهۀد؛ در این خصوص شاید تخصیص بخشنی از   توانۀدیمپارلمان 

، بنه همنان نهناد    شنود یمن هاد زیرمیموعی نهناد مربوطنه دریافنت    مالیاتی ره از بازارها، افۀاف و شررت
 و شفاف و در ردیفی مستقل، بتواند این خطر را برطرف رۀد.گر، آن هم به موجب قانونی فریح تۀظیم

هاد نظرد در خصوص تعامل بنین مراجنع سیاسنی و نهادهناد تۀظیمنِی مسنتقل رنه از        یکی از مد 
شدت مُلهم از ت ورد رارگزار و نهادگرایی جدید وگوست ره بههاد گذشته مرسوم شده است، مد  گفتدهه
ره ناظران )حتی داراد موقعیت مسنتقل( بیشنترین تنالت     رۀدیمحمایت  . مد  مذرور از این دیدگاهاست
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و نظرهناد رهبنران سیاسنی آگناه شنوند و وارنۀش آنهنا را بنه          اتین نتا از مقافند،   دهۀدیمخود را انیام 
میناز   آنینا چۀین مدلی تا  رسدیمنظر (. بهMajone, 1993ی رۀۀد )ۀیبشیپد جدید سیاستگذارد هاشۀهادیپ

گر و نهادهاد تۀظیمی را مخدوت نسازد؛ زینرا در آن فنورت   ازن در تعامل فیمابین دولت تۀظیماست ره تو
 ات را از دست خواهد داد.شود و فلسفی وجوددۀ فرفِ اوامر دولتی تبدیل میاجرارۀۀدنهاد تۀظیمی، به 

 

 نظارت و کنترل .3. 2

یسنت، زینرا دخالنت هرینا از نناظر و      هاد اجرایی و دخالت در رار میرد درست نورود ناظر به فعالیت
اند؛ امنا  مثابی نقض قواعد بازد است. درست است ره ناظر و میرد هر دو فعا میرد در رار یکدیگر به

رنه ارتبناط    دهند یمن نوع بازد و فعالیت آنها، در اساس متفاوت است. میرد، بنازد ننوع اوّ  را انینام    
گیرد؛ ناظر، اما بازد ننوع دوم را انینام   ها فورت میالیتمستقیمی با امور دارد و داخل زمین و میدان فع

ره توسط مینرد   رۀدیمره با میدان عمل ارتباط مستقیم ندارد، و تۀها بر بازد نوع او  نظارت  دهدیم
شنود  . در نتییه، دخالت هر یا از این دو در رار دیگرد تخطی از قواعد بازد قلمداد منی ردیگیمانیام 

(. در حکمرانی تۀظیمی ررورد است ره این رویکرد در نحنوۀ نظنارت دولنت بنر     23: 1383)مۀصورنژاد، 
فنورت پیوسنته و   هناد آن، بنه  نهادهاد تۀظیمی و همچۀین نظارت نهادهاد تۀظیمنی بنر زیرمیموعنه   

 د وجود داشته باشد.اشبکه
اد افزایش شیوه بر نیترمۀاسباعما  نظارت دقی  در عین تفویض اختیارات رافی به مدیران شررت 

، زیرا محدود بودن رۀدیمهاد تیارد است ره نظریی حارمیت خوب شررتی بر آن تأرید بازدهی شررت
 توانند یمن و  رۀند یمن د مۀاسب را در موارد ررورت از آنها سلب هادریگمیتصماختیارات مدیران امکان 

راد سوء استفاده از اختینارات  ها باشد و فقدان نظارت رافی هم شرایط را باز دست رفتن فرفت سازۀهیزم
و سبب ترجیح مۀافع شخصی بر مۀافع جمعی شررت و شررا از سود مدیران  رۀدیمتوسط مدیران فراهم 

گر نیز در فورتی به اهداف (. نهادهاد تۀظیم53: 1392)مررز مطبوعات و انتشارات قوۀ قضاییه،  شودیم
د ره دامۀی اختیاراتشان اگونهبه، ریپذهیتوجتعاد  و ره نظارت دولتی به نحود م شوندیمموردنظر نزدیا 

د انینام گینرد رنه بنه دخالنت در اعمنا        اگوننه بهرا محدود نسازد، فورت گیرد. در نتییه، نظارت باید 
 (.Poyet, 2001: 8هاد نظارت شونده نیۀیامد و استقال  ود را مخدوت نسازد )فالحیت

هنا  گذار را براد بررسی به دادگناه هاد مقرراتسازمان ماتیمتص توانیمبا استفاده از رۀتر  قضایی 
، بنه شنرح ذینل اسنت: سنازمان      شنوند یمن سسرد. از جمله دالیلی ره مبۀاد رۀتنر  قضنایی محسنوب    

شنده از سنود   گذار نتواند مبۀاد مۀطقی تصمیمات خود را تورنیح دهند؛ مندارک و اسنۀاد ارائنه     مقررات
هناد خنود   ها و دسنتورالعمل د نادیده گرفته شود؛ سازمان از روتتوسط سازمان ادار نفعدذهاد شررت
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د اطالعات و اخذ تصمیم نهایی سرپیچی رۀند، تصنمیم سنازمان بنا قنانون مبۀنایی رنه        آورجمعدربارۀ 
را بنراد مشناررت در فرایۀند     نفنع دذگذارد بر آن استوار است معارض باشد؛ سازمان ح  طرف مقررات

(. به سخن بهتر، رۀتر  اجبارد ره مستلزم تحمینل  72: 1387باشد )هداوند، تصمیم سازد نادیده گرفته 
تصمیم، دستوردهی، ابطا  یا ورع میازات است، متۀاسب با جۀبی اجرایی پاسخگویی یعۀنی پاسنخگویی   

شود و با تصنمیم یکیانبنه   موردد و وارۀشی اعما  می فورتبهافالحی یا جبرانی است. چۀین رۀترلی 
و مبتۀی بر قوه قاهره همراه با میازات و رمانت اجراسنت رنه معمنوالً توسنط دادگناه،       دشویمتحمیل 

، رۀتر  سنخت  1گرد وارۀشی(. در تۀظیمReif, 2004: 28-30رود )رار میقضایی و پارلمان بهمراجع شبه
 هناد اقۀناعی و اجتمناعی جهنت    ، سنازورار 2گنرد ترتیب اولویت، پ  از خودتۀظیمدر مرحلی چهارم و به

 & Ayresشنود ) هاد خفیف اجتمناعی، اسنتفاده منی   گرد، اخطار و میازاتد مقررات تۀظیمسازۀهینهاد

Braithwaite, 1992: 39 .)لزومنًا بنر اقتندار دولنت مررنزد اسنتوار نیسنتۀد         3د جدید رۀتنر  هادفۀّاور
(Foucault, 1991: 91-92دولت مقررات .)سناختار رۀترلنیِ   مدرن ینا فراتۀظیمنی، از   گذار در مفهوم پست

مراتبی دولتی بر امنور اقتصنادد و   . اگر نظام دولت تۀظیمی، بر مد  رۀتر  سلسلهردیگیممتمایزد بهره 
، ترریبی از دولت، بازار و جامعه را در فرایۀد رۀتنر  جامعنه   4اجتماعی استوار است، نظام دولت فراتۀظیمی

، مسنتلزم  مندرن پسنت گنذاردِ  در نظام مقرراتبررسی شیوۀ رۀتر   (.Offe, 2000: 71-93پذیرفته است )
گر اسنت، بنه   نوشتارد مستقل است و با توجه به ایۀکه در این مقاله، تمررز بر رویکرد مدرنِ دولت تۀظیم

 .شودیمفرفتی دیگر مورو  
 

 افزایش سطوح مشارکت .4. 2

ماعی اسنت تنا تمنامی    هاد هر نظام حکومتی در جهان، استقرار عدالت اقتصادد و اجتهدف نیترمهماز 
ها و استعدادهایی ره دارنند، از امکاننات رشنور برخنوردار شنوند      افراد رشور قادر باشۀد با توجه به توانایی

هاد اقتصادد مداخلنه  (. دولت به سه شیوۀ رلی در روابط اقتصادد و فعالیت بۀگاه32: 1394زاده، )موسی
اقتصادد ب( ورع قوانین و مقنررات گسنترده بنراد    هاد : الف( مالکیت و مدیریت مستقیم بۀگاهرۀدیم

(. ظهنور  39: 1381هاد اقتصادد و ج( ارائی تسنهیالت تشنویقی و هندایتی )شنم ،     نحوۀ فعالیت بۀگاه
هناد  میالدد در اروپا و آمریکنا سنبب شند تنا دولنت      1980هاد پ  از گذار در سا هاد مقرراتدولت

انرژد، ارتباطات و فۀناورد اطالعنات و بنرق و مخنابرات،      هایی نظیرحقوقی با رویکردد جدید در حوزه

                                                           
1. Responsive Regulation 

2. Self-regulation 

3. Control Technologies 

4. Post-Regulatory state 
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د فافله بگیرند و با اهتمنامی بیشنتر بنه    گردتصدهاد سساردِ امور، از فعالیترمن تمررززدایی و برون
 (.Crew & parker, 2006: 1-4) هاد حارمیتی بسردازندفعالیت

گذارد افراطی دیگر با اقتضائات ررات، مداخلی مستقیم دولتی و مق1بر مبۀاد الگود حکمرانی تۀظیمی
رۀد و از  دنظریتیدامروز جوامع همخوانی ندارد و الزم است دولت اوالً در ماهیت و محدودۀ وظایف خود 

هناد  بنه سنمت اعتمناد بیشنتر بنه بخنش      « دسنتور و رۀتنر   »گرد و اتخاذ رویکرد سختگیرانی تصدد
چۀانچنه   ۀکنه یادارۀ امور عمومی حررت رۀند. دوم  آنها در ا مؤثرغیرحکومتی و فضاسازد براد مشاررت 

هناد بیشنترد نسنبت بنه آثنار و      گذارد دولتی نیز ررورد باشد، باید با تأمل و بررسیمداخله و مقررات
گذارد رۀد )افغرنیا و رسنتمی،  هاد مختلف جامعه، اقدام به مقرراتآور خود بر بخشتبعات اقدامات الزام

د سناز یخصوفن ها به اَشکا ِ گوناگون به سنمت  ، دولت1970ز اواخر دهی (. در همین زمیۀه ا61: 1397
هناد  ها به معۀاد اعم رلمه، شامل انتقنا  مالکینت ینا رۀتنر  سنازمان     سازدخصوفی 2.اندرردهحررت 

(. عررنی سنهام در بنازار بنورس،     Heracleous, 1999: 38-49گذاران خصوفی اسنت ) دولتی به سرمایه
عۀنوان شنریا بندون رأد و انحنال      به بخنش خصوفنی و حضنور دولنت بنه      واگذارد مدیریت بۀگاه

سنازد عمنومی   هاد خصوفنی هاد دولتی و فروت اموا  آنها به بخش خصوفی، از جمله روتشررت
(. نهایی رردن مقنررات رنافی و شنفاف در چنارچوب حقنوقی و      98: 1397شود )محمدنژاد، محسوب می

د است. چارچوب حقنوقی  سازیخصوفآغازین در موفقیت برنامی اساسی و ، قدم موردنظراستحکام قواعد 
راحتنی وظنایف حقنوقی و    د و پن  از آن بنه  سازیخصوفباید چۀان رارامد باشد ره رارگزاران پیش از 

آن  وفصنل حلاختیارات خود را درک رۀۀد و در فورت بروز هر مشکل با رما آن زیرساخت حقوقی، به 
ی بنه مشناررت منردم در    تنوجه یبمدیران ارشد و توجه یا پاسخگویی بسردازند. عۀافرد چون حارمیت، 

گذار نظنام اقتصنادد داشنته    د و در تثبیتسازیخصوفد در روند واگذارد، داریمعۀتصمیم سازد، تأثیر 
 (.310-312: 1398است )دادگر، 

ثیر مثبنت  هاد اقتصادد تأره راستن از حیم مقررات حارم بر فعالیت دهۀدیمنتایج تحقیقات نشان 
هاد فعالیت اقتصادد دارد ره همگنی در  قابل توجهی بر رشد تولید و درآمد ناخالص ملی و راهش هزیۀه

 3زدایی(. مقررات40: 1387)هداوند و سرزعیم،  شوندیمنهایت سبب راهش قیمت راال و خدمات در بازار 

                                                           
1. Regulatory Governance 

. در الگود روسی اساس اقتصاد بازار، مالکیت خصوفی است. بۀابراین براد گذار از اقتصاد دولتی به خصوفی، تۀها روت 2
شود. در مقابل مطاب  الگود چیۀی آنچه بۀیان اقتصاد د است ره سبب افزایش مالکیت خصوفی میسازیخصوفمؤثر 

، رقابت است ره ابتدا باید فضاد رسب و رار، رقابتی و عارد از انحصار گردد؛ مقررات دست و پا ددهیمبازار را تشکیل 
 (.11: 1385گیر و محدود رۀۀده د فعالیت بخش خصوفی باید حذف گردد )سابا و مویر، 

اقتصنادد را بنا مطالعنات و     تبع آن توسعیهاد مختلف و بهزدایی بر رشد فۀایع در بخش. طرفداران این سیاست اثر مثبت مقررات3
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ادهناد تۀظیمنی تلقنی شنود؛ بنا      عۀوان ابزارد جهت تقویت رارایی نهبه تواندیمسازد در رۀار خصوفی
مۀظور مشاررت بیشنتر  گر خصوفی، زمیۀی الزم بههاد دولتی به نهادهاد تۀظیمواگذارد مدیریت بخش

و در این زمیۀه وجود مقنررات افراطنی، منانعی در جهنت      شودیمشهروندان در ادارۀ امور عمومی فراهم 
د تحدیند  اانندازه گذار خصوفنی را تنا   مقرراتتحق  هدف غاییِ مطلوب خواهد بود؛ زیرا حوزۀ اختیارات 

. وجود قنوانین منبهم از عنواملی اسنت رنه در      شودیمد از معۀا تُهی سازیخصوفخواهد ررد ره اساساً 
دلیل وجود تۀاقضات و شود ره اغلب مقررات بعدد نیز بهمراحل بعدد به تورّم قوانین و مقررات مۀیر می

د تۀظنیم شنوند رنه رنمن     اگوننه بنه سناز بایند   مشنی بود؛ قوانین خطابهامات احتمالی، رارامد نخواهۀد 
گیر  وپادستد جهت افزایش سطوح مشاررت، از بروز احساس نیاز جهت تصویب مقررات زائد و بسترساز

در آیۀده جلوگیرد رۀۀد؛ و با تضمین وجود محدودۀ فالحیتیِ رافی براد نهادهاد تۀظیمنیِ تخصصنی و   
 فساد و نارارامدد است، جلوگیرد رۀۀد. سازۀهیزمازۀ دولت ره مستقل، از بزرگ شدن اند

 

 گرتعهدات نهادهای تنظیمی در برابر دولت تنظیم. 3

 . تعهدات مستقیم1. 3

د مستقیم و بدون واسنطه در برابنر   اگونهبهشود ره نهادهاد تۀظیمی تعهدات شامل مواردد می گونهنیا
اند ره از حدود فالحیتی ره توسط قانون تعیین شده اسنت،  وظفدولت مس ولیت دارند؛ براد مثا  آنها م

 خارج نشوند، از قدرت سوء استفاده نکۀۀد و در برابر دولت پاسخگو باشۀد.
 

 رعایت چارچوب صالحیتی .1. 1. 3

گران را بنه دو دسنته بخشنی و رناررردد تقسنیم رنرد.       تۀظیم توانیمگرد، از مۀظر حوزۀ تحت تۀظیم
یمن و فقط به نظارت بر همان بخش  رۀۀدیمتمررز خود را به بخش خافی محدود  1یگران بخشتۀظیم
بنه ینا بخنش خناص محندود       2گران رناررردد گران بخشی، تصمیمات تۀظیم. برخالف تۀظیمپردازند

                                                                                                                                                    
میالدد انیام گرفته است، رشد بناالد   2005ها ره در سا  . براساس نتایج یکی از این پژوهشاندرردههاد تیربی ثابت یافته
هناد  دلیل اعما  سیاست مقررات زدایی در بخش بزرگی از فۀایع بوده و اِعما  محدود این سیاست در بخشدرفد چین به 9

 (.17: 1387ها در مقایسه با فۀایع دیگر بوده است )هداوند و سرزعیم، ونقل، مانع رشد این بخشحملنفت، برق و 
هاد مختلف انگلستان و نیز سایر رشورهاد بریتانیاد ربیر )اسکاتلۀد، ولز و ایرلۀد شمالی( نیز تۀظنیم . در هرردام از بخش1

هاد گران به بخشهاد تحت تۀظیم تۀظیمترین بخشاز افلی توانیمبۀدد رلی اند. در یا طبقهگران متعددد فعا 
هناد میلن    ونقل، آب، انرژد، رسانه، سالمت، خیریه، آموزت، محیط زیست و حقوق اشاره ررد )مررز پژوهشحمل

 (.42: 1397شوراد اسالمی، 
گنران  ون انتصنابات از جملنه تۀظنیم   گر بازارهاد مالی و رمیسنی گر رقابت و بازار، مؤسسات استانداردگذارد، تۀظیم. تۀظیم2
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هنا و تسنهیل   ها، تۀظیم مقررات تأثیرگذار بر تمامی حنوزه شود. افزایش سطح رقابت در سراسر بخشنمی
گنران رناررردد اسنت )مررنز     ، از جمله وظایف اساسی تۀظنیم رۀۀدگانمصرفشده به همی خدمات ارائه

 1(. اختینارات نهادهناد تۀظیمنی، براسناس مقنررۀ     41-42: 1397هاد میل  شوراد اسنالمی،  پژوهش
د و یا هر دو باشد. نهاد مربوط باید در حدود ریگمیتصممشتمل بر اجرا،  تواندیماییادشده از سود دولت 

گران شده گام بردارد و از آن فراتر نرود؛ از این حیث، تفاوتی میان تۀظیموظایفی ره از قبل مشخص شرح
گنران رناررردد، مانۀند    و انرژد و تۀظیم ونقلحملهاد بخشی همچون نهادهاد تۀظیمیِ فعّا  در حوزه

 گران بازار و مؤسسات استانداردگذارد وجود ندارد.تۀظیم
و  ردین گیمن هناد قنانونی شنکل    ار یا تۀظیمی، فرایۀد تصمیم سازد توسط آینین گذدر نهادهاد مقررات

د را رنه نهناد   ایعمنوم ره مۀافع  رۀدیمتصمیماتی  اتخاذها مقام ادارد را ملزم به شود. این آیینتۀظیم می
بنر  (. عنالوه Pierce, 1999: 20سنازد )  محقن  گنذار نینز بنراد آن اهنداف تأسنی  شنده اسنت،        مقنررات 
گذار اقتصادد باید نظنارت خنود را تقوینت    هاد ادارد مقرراتگذارد ورود، قیمت و تولیدات، سازمانمقررات

هناد مشنمو    رۀۀد و آن قوانین را به مرحلی اجنرا درآورنند. بعضنی از اقندامات اجراینی مقابلنه بنا شنررت        
هناد  لینه شنررت  ی و نقض مقررات اقتصنادد اسنت. اقندامات اجراینی ع    شکۀقانوندلیل گذارد، بهمقررات

د توسنط  ادورههناد  هایی از مشتریان آنهنا ینا حسابرسنی   وسیلی شکایتبه تواندیمگذارد، مشمو  مقررات
گذار آغاز شود. اگر شهروندان یا رارمۀدان دستگاه ادارد، شواهدد حاری از نقض هاد ادارد مقرراتسازمان

 شوندیمها میبور . برخی سازمانردیگیمی انیام هاد ناقض قانون، اقدامات اجرایقانون بیابۀد، علیه شررت
هنا را پیگینرد رنرده و    شنۀیده  توانۀند یمهاد ادارد سازمان رهیدرفورتها را در دادگاه طرح رۀۀد، شکایت

هایی جواز شررت را بنه حالنت   تعیین رۀۀد ره آیا قانون نقض شده است یا خیر و پ  از آن با تعیین جریمه
یمن (. در ایۀیا، رعایت چارچوب فالحیتی، در مفهوم دیگرد متبلنور  81-82: 1387ند، تعلی  درآورند )هداو

 انند موظّنف گنذار  ؛ نهادهاد تۀظیمنی ینا مقنررات   ستینو فرفاً به معۀاد عدم خروج از محدودۀ مقرر،  شود
دقی  بنر   فورتبهبر رعایت حدود اختیارات قانونی، در اجراد دقی  آنها روشا باشۀد. در این زمیۀه باید عالوه

گذارد، نظارت ررده و حَسَنب منورد از طرین     هاد مشمو  مقرراتاجراد قوانین و مقررات از سود شررت
د از رین گبهنره ، شودیم، پیگیرد رۀۀد. در مواردد ره موروع به دادگاه ارجاع 2سازورارهاد ادارد و قضایی
مۀتهنی بنه فندور     تواندیمر ادارد، هاد مربوط به حقوق اقتصادد و مقتضیات امقضات متخصص در حوزه

                                                                                                                                                    
 (.42: 1397هاد میل  شوراد اسالمی، راررردد انگلستان هستۀد )مررز پژوهش

 . مقرره در ایۀیا اعم از قانون مصوب پارلمان و مقررات مصوب قوۀ میریه است.1
تصاد پایندارترد هنم دارنند )دادگنر،     تر و اقرشورهایی ره قوۀ قضاییی مستقل، رارامد و قانونمۀدد دارند، بازارهاد باثبات .2

1398 :126.) 
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ساز شود و از این طری  رمن حفنظ اسنتقال  دسنتگاه قضنائی، موجبنات      مۀد و رویهآراد تخصصی، قاعده
 تعامل و هماهۀگی در جهت مۀافع عمومی را، در میان نهادهاد تۀظیمی و دولت، فراهم آورد.

 

 . پاسخگویی2. 1. 3

آن، تفویض گسترده اختیار به بازیگرانی خارج از مررز حکومت  در یا دولت ادارد پیچیده ره وجه ممیز
است، مفهوم مس ولیت متمررز ره سازورارهاد پاسخگویی سۀتی بنر آن اسنتوار اسنت، اغلنب تخیّلنی و      

. مس لی پاسخگویی هۀگامی بیشتر نمایان شد ره انقنالب مندیریت عمنومی ننوین در     دینمایمغیرواقعی 
شدن هرچه بیشتر بخش عمنومی انیامیند. تورنیح ایۀکنه در دولنت       پارهپاره زمیۀی اداره امور عمومی به

د از نهادهناد عمنومی و برخنی    اگسنترده به دامۀی  سازورارهاگر به موجب قانون، قرارداد یا دیگر تۀظیم
د سنۀتی  سنازورارها رنه از ینا سنو نارارامندد      ردین گیمهاد خصوفی تفویض اختیار فورت سازمان

گاه و پارلمان را در پی دارد و از سود دیگر، ررورت انداختن طرحی نو در این زمیۀه پاسخگویی نظیر داد
خناص، بنه معۀناد ابنرازد      فورتبه(. پاسخگویی Scott, 2000: 38-39) سازدیمرا بیش از پیش آشکار 

ثنار  هاد یا فرد یا مقام به مقام یا نهاد دیگرد است ره بنا آ براد پاسخ و توریح دادن اَعما  و تصمیم
د پاسنخگویی سنۀتی یعۀنی    سازورارها(. 264: 1394حقوقی و سیاسی و ادارد الزم همراه باشد )زراعی، 

هناد اخینر،   پاسخگویی به وزیر، پارلمان و دادگاه فرفاً بخشی از شبکه پیچیده پاسخگویی است. در دهه
سخگویی شده تا آنیا وجودآمده در ساختارهاد پاسخگویی سبب ظهور برخی اَشکا  گسترده پاتغییرات به

هاد ادارد نظیر آمبودزمان در پاسخگو سناختن نهادهناد عمنومی    قضایی و سازمانره نقش مراجع شبه
(. از دیندگاه حکمراننی شنبکه،    Morgan & Yeung, 2007: 229بنیش از پنیش پررنن  شنده اسنت )     

 مۀظنور بنه طالعنات  گنذارد ا عۀوان یا مکانیسم براد افزایش شفافیت و به اشتراکپاسخگویی اغلب به
، خندمات و  هنا یمشن خنط گیرندگان و براد انطباق و بهبود پاسخ و دهۀدگانپاسخافزایش یادگیرد میان 

نسنبت بنه    مندرن پسنت (. البته هرچه به سمت رویکرد 222: 1397شود )الوانی و ندائی، رفتارها دیده می
گردِ مدرن فافله گرفتنه و  م تۀظیم، به همان میزان حکمرانی نیز از مفهومیرۀیمدولت تۀظیمی حررت 

رو درک و تبینین فنحیح از مفهنوم    ؛ ازاینن رودیمن د، پیش اشبکهسود دولت فراتۀظیمی و حکمرانیِ به
امنا   1اسنت.  مدرنپستد از آن در الگود تر یدقساز فهم گذار مدرن، زمیۀهیی در دولت مقرراتپاسخگو

                                                           
برخی اوقات تعیین ایۀکه چه رسی در مقابل نتایج باید پاسخگو باشد، دشوار است. اگر بازیگران دولتی و خصوفی متحند   .1

شوند ره در افطالح مشاررت دولتی و خصوفی نام دارد، روشن نیست ره چه رسی براد تصمیات و نتایج حافنل از  
رود ره رار میو  است. در برخی رشورها مانۀد ایاالت متحده، دادخواهی ابزارد است ره براد حل اختالفات بهآن مس 

 (.229: 1397شود )الوانی و ندائی، هاد حکمرانی نیز میشامل اختالفات میان اعضاد شبکه
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پاسنخگویی افنالحی ینا    »و  1«پاسخگویی توریحی» ابتدا باید دو سطح متفاوت پاسخگویی، مشتمل بر
 را ارزیابی رۀیم. 2«جبرانی

اسنت. رۀتنر  همکارانننه،    4«رۀتنر  نننرم »ینا   3«رۀتنر  همکارانننه »پاسنخگویی تورنیحی متۀنناظر بنا    
یمن و فعا  است، مستلزم پاسخگویی مرجع یا مقام مخاطب است و از ابراز توفیه و اقۀناع بهنره    رۀۀدهلیتسه
و  شنوند یمن نیل به نتایج دلخواه و افالح رفتار، وارد گفتگو و تباد  نظر  مۀظوربهن اساس، بازیگران . بر ایردیگ

د بیشترد برخنوردار اسنت   ریپذانعطافچۀین ابزارد براد جبران خسارت متۀاسب با اوراع و احوا  شکایت از 
معۀاد تعهد به توجیه فعنل ینا   (. پاسخگویی افالحی یا جبرانی به 73-74: 1397)شفیعی سردشت و همکاران، 

د هنا یتیرفنا یبن هنا و  ترک فعل است. به سخن بهتر، جوابگو بودن نسبت به همی اشتباهات یا سنوء مندیریت  
مسن و   »ی راهکارهاد افالحی یا جبرانی براد آنها. در این معۀا، پاسنخگویی در معۀناد   ۀیبشیپشده و رشف
 ورنوح بههمراه دارد. این نوع پاسخگویی نش و میازات را بهاست ره با خود معۀاد رمۀی سرز« شمار آمدنبه
چۀین اسنتدال    توانیم(. Turpin & Tomkins, 2007: 565-566است ) 6«پسیۀی»یا  5«معطوف به گذشته»

شنود و فنرفاً در بردارنندۀ عۀصنر     ررد ره آمبودزمان تأسیسی است ره به معۀاد واقعی یا ناظر محسوب می
و مقامات و مراجع مشمو  رۀتر  موظّنف بنه    رندیگیبرمعۀی جواب دهی و اجرا را در جواب دهی پاسخگویی ی

پاسخگویی است و مقامات و نهادهاد مشمو  نظارت تۀهنا موظنف بنه پاسنخگویی تورنیحی در مقابنل آن       
ر دو ، هن رنند یگیمن مهنار و تعناد  بهنره     سازورارهستۀد. در مقایسه، دادگاه و پارلمان ره از ابزارهاد رۀترلی و 

و مقامنات و مراجنع مشنمو  رۀتنر ، موظنف بنه        رنند یگیبرمدهی و اجرا را در عۀصر پاسخگویی یعۀی جواب
(. 75: 1397پاسخگویی توریحی و افالحی یا جبرانی در مقابل آنها هسنتۀد )شنفیعی سردشنت و همکناران،     

گویی اعم از توریحی و افالحی ینا  اند تا در برابر دولت به هر دو جۀبی پاسخگر موظّفنهادهاد تۀظیم رونیازا
جبرانی، پایبۀد باشۀد؛ اگرچه این پاسخگویی در مفهوم توریحیِ آن، فرفاً در برابنر دولنت نخواهند بنود، بلکنه      

هناد جمعنی رنه    و رسنانه  شنوند یمن هاد ناظر غیردولتی شۀاخته عۀوان ارگانها ره اساساً بهشامل آمبودزمان
 .شودیمنیز  ۀدیآیم حساببهنمایۀدۀ افکار عمومی 

است روابط بین بورورراسی، مردم، قانونگنذار و   ستهیشاامروزه با توجّه به محیط سیاسی دمورراتیا، 
ترتینب، سنازمان مربنوط رأسناً     مستقیم برقرار شود تنا بندین   طوربهها، و انواع و اقسام پاسخگویی، رسانه

 (.36: 1394رعی، مس ولیت بهبود ادارۀ خدمات عمومی را بر عهده بگیرد )زا

                                                           
1. Explanatory Accountability 

2. Amendatory or Remedial Accountability 

3. Cooperative Control 

4. Soft Control 

5. Retrospective 

6. A Posteriori 
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 میرمستقیغتعهدات  .2. 3

گر در برابر شهروندان هستۀد، اما به این دلینل  طور مستقیم ناشی از تکالیف نهادهاد تۀظیماین دسته از تعهدات، به
رو تضنمین  ، ازاینن رۀۀند یمن گرند و مۀفعت عمنومی را دنبنا    ره برآمده از تفویض اختیار دولت به نهادهاد تۀظیم

 .ردیگیمگر، قرار گر در برابر دولت تۀظیمنی آنها نسبت به اشخاص، در زُمرۀ تعهدات نهادهاد تۀظیماجراد عادال
 

 گسترش و تضمین رقابت عادالنه .1. 2. 3

جدد از طری  انحصنارات و اعمنا     طوربهرقابت، فرض اساسی سیستم بازار است. در مواردد ره رقابت 
ابزار افلی مقابله بنا   1«آنتی تراست»شود. حقوق رقابت یا ارسایی میرد رقابتی آسیب ببیۀد، بازار دچار ن

د دانش حقوق عمومی هارشاخهیزعۀوان یکی از گفت حقوق رقابت به توانیماین مشکل است. در واقع، 
در ارتباط بنا برقنرارد نظنم عمنومی بنازار، افنزایش        ژهیوبهد، فردمۀحصربهداراد اهداف و راررردهاد 

دنبا  (. حقوق رقابت در این معۀا بهWhish & Bailey, 2012: 19سعی عدالت اقتصادد است )رارایی و تو
در اقتصاد، رقابت محرک افلی نیروهناد   3ورارهاست.در رسب 2حصو  اطمیۀان از وجود رقابت مۀصفانه

نقنش  شود. طرفنداران مندیریت دولتنی ننوین رنه بنر       بازار است و براد اییاد رارایی بیشتر استفاده می
ره اییناد   رۀۀدیم، ررورتاً این بحث را اییاد نهۀدیمنیروهاد بازار در ارائی راالها و خدمات بهتر ارزت 

هاد حکمرانی اثربخش براد تضنمین  معتقد است ره ساختار 4این امر را تسهیل رۀد. پین تواندیمرقابت 
وجنود   5د از قوانین زیربۀاییامیموعه هاد رقابت اجتماعی،و در بیشتر نمونه شوندیمبقاد جامعه پدیدار 

دارد ره بر رفتارهاد رقابتی حکمفرما هستۀد. این قوانین در فورت بنه ارمغنان آوردن رقابنت مۀصنفانه،     
ررایت همه رقبا را در پی خواهۀد داشت، خواه قوانین مربوط به اشتغا  باشد، خنواه قنوانین ینا ورزت    

 (.127-128: 1397هاد بازار باشد )الوانی و ندائی، رم بر مبادلهرقابتی باشد و خواه قوانین و مقررات حا
گنذارد در  گذارد اقتصادد ره در معۀاد عام خود دامۀی وسنیعی از مقنررات  تۀظیم مقررات یا مقررات

، در معۀاد خاص، آن نوعی از مداخلنه دولنت در عرفنی    شودیمحوزۀ بازارهاد مالی و غیرمالی را شامل 
هاد مورد اشاره و تسهیل رقابت در بازار 6«انحصار طبیعی»ۀظیم نظام بازارهاد با ویژگی ت مۀظوربهاقتصاد 

                                                           
1. Anti-Trust 
2. Fair Competition 
3. WWW.dictionary.Cambridge.org 

4. Paine 

زیمِر در رتاب خود با عۀوان اهداف حقوق رقابت ذیل مبحث بۀیادهاد هۀیارد حقوق رقابت، رفاه اقتصادد و اجتمناعی   .5
هدف و عامل تۀظیم و تدوین قواعد حقوق رقابت برشمرده است  نیترمهمرۀۀدگان را خاص مصرف طوربهدان و شهرون

(Zimmer, 2012: 3-4.) 
6. Natural Monopoly 
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 رودیمرار ساز رقابتی بهیمشخطها و فرایۀدهاد اجراد سیاست مۀظوربهاز طری  تۀظیم مقررات است ره 
قتصنادد فعّنا  در   هاد اهاد خافی را براد افراد و بۀگاهو عملی است ره دولت در آن اقدامات و فعالیت

و نحوۀ ورود و خروج به بازارهاد با ویژگی انحصنار طبیعنی و نینز     سازدیماین بازارها، میاز و یا ممۀوع 
معمو   طوربه. این مقررات رۀدیم، مشخص و معیّن 1«هاد اقتصاددبۀگاه»شرایط فعالیت در آنها را براد 
ها ینا نهادهناد   هاد ادارد خاص مانۀد رمیسیوننو اغلب از طری  سازما 2از طری  فرایۀد ادارد مستمر

یمن تۀظنیم  « رگوالتورد»بخشی رۀۀدۀ مقرراتگذار یا نهادهاد تۀظیمهاد مقرراتحافظ رقابت و یا نهاد
د عقالیی، تۀظنیم  هادریگمیتصمتا با  اندموظّف(. نهادهاد مذرور 1397: 1397)افغرنیا و رستمی،  شود

محنور، رقابنت را   ها، با رویکنردد عندالت  مچۀین اِعما  بدون تبعیض آنمقررات مطلوب و اثربخش و ه
گسترت دهۀد تا از این طری  زمیۀی الزم براد ورود و مشاررت اشخاص حقیقی و حقنوقیِ خصوفنی در   
عرفی مدیریت امور عمومی فراهم شود. در این زمیۀه نهادهاد تۀظیمی باید نسبت به سه امر بسیار مهم، 

شنرط الزم و  ساالرد. البتنه پنیش  . شایسته3گرایی و . تخصص2زدگی، . پرهیز از سیاست1متعهد باشۀد: 
گنر،  ، آن است رنه دولنت تۀظنیم   رۀۀدهمیتۀظمۀظور تحق  عملکرد مطلوب از سود نهادهاد ررورد به

الشمو ، امبا اییاد استانداردها و قواعد ع 3بسترهاد مورد نیاز را از قبل فراهم ررده باشد؛ قوانین زیربۀایی
و با تفویض اختینارات رنافی و    شوندیمشدۀ قانونی آنها مانع از انحراف نهادهاد تۀظیمی از مسیر ترسیم

 .دهۀدیمهاد الزم جهت تقویت رقابت عادالنه را در اختیار نهادها قرار مورد نیاز، فرفت
ابع ارزشنمۀد  انحصار قدرت اقتصادد در دست گروهی خاص، فرفت رقابنت بنراد دسنتیابی بنه مۀن     

( مۀند نظنام مۀظم ) طوربهد حساس اقتصادد را هادریگمیتصماجتماعی و فرفت مشاررت در -اقتصادد
جانبه بنر نحنوۀ   . با راهش فرفت رقابت و مشاررت اقتصادد، امکان نظارت همهرۀدیماز دیگران سلب 

 (.191-192: 1397، )چلبی شودیماعما  قدرت مزبور رم و زمیۀه براد بروز هرگونه فساد فراهم 

 

  کنندگانمصرف. حمایت از حقوق 2. 2. 3

از تضمین تأمین نیازهاد معقو  و تضنمین   اندعبارتگذار وظایف اولیی نهادهاد مقررات ۀکهیابا توجه به 
هنا بتوانۀند در راه   گفت چۀانکه این شررت توانیمهاد اقتصادد، ها و بۀگاهگذارد شررتتوانایی سرمایه

، زیرا در غینر اینن فنورت،    4است رۀۀدگانمصرفگذارد رۀۀد، در راستاد مۀافع اد خود سرمایههفعالیت

                                                           
1. Economic Firms 

2. Continuous 

. هرچه قوانین دربنارۀ نحنوۀ توزینع    االجرا، نقشی اساسی در نحوۀ توزیع مۀابع ارزشمۀد جامعه داردمۀزلی قواعدد الزمقانون به .3
 (.  90: 1397گردند )چلبی، تر باشۀد، قوانین مزبور از مقبولیت بیشترد برخوردار میمۀابع ارزشمۀد رمیاب در جامعه عادالنه

، انند گرفتنه هاد اخیر مورد بازنگرد قنرار  . در حا  حارر در بیشتر قوانین مربوط به نهادهاد مقررات گذار در انگلستان ره در سا 4
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ها قابل ارائه نیست. همچۀنین بنا تضنمین بنرآورده شندن نیازهناد       خدماتی توسّط این شررت گونهچیه
را خواهند داشنت )شنم ،     رۀۀندگان مصنرف شا توانایی حمایت از حقنوق  گذار بیمعقو ، نهاد مقررات

یمن به چه معۀاست؟ این وظیفه به بهترین شنکل ممکنن   « تأمین همی نیازهاد معقو »(. امّا 53: 1388
ها تفسیر شود. این تفسیر با توجّه به وظیفه و تکلیف شررت« ی عمومیرسانخدمات»ی وظیفی مثاببه تواند

م رفع ابهنام، تأییند شنده    ها در مقابه ارائی خدمات در شرایطی خاص، و همچۀین با توجّه به تفسیر دادگاه
 (. Cook & Mosedale, 2007: 84است )

تۀوع و پیچیدگی راال و خدمات موجود در بازار، استفادۀ فحیح آن را وابسته به اطالعاتی رنرده رنه   
را در استفادۀ بهیۀه از راال و خدمات راهۀمایی  رۀۀدهمصرفنوعاً در اختیار متخصص است. این اطالعات، 

. بنه همنین سنبب حقوقندانان، تولیدرۀۀندگان و      رۀند یمو آثار جانبی زیانبار آن را گوشزد  هاررده و خطر
هناد الزم در منورد چگنونگی اسنتفاده از رناال و      را مکلف به ارائی اطالعات و راهۀمنایی  رۀۀدگانعرره
ز آن ا رۀند یمن یا تخصص آنها اییاب  1ی نسبت به عیوبی رردند ره از وجود آن مطلع هستۀدرساناطالع

د از مقنررات در جهنت پیشنگیرد از ورود خسنارت بنه      ادسنته (. 12: 1381عیوب آگاه باشۀد )جۀیندد،  
د محصنوالت خطرنناک از عرفنی    آورجمنع ؛ همچون مقرراتی ره ناظر بنر  اندشدهورع  رۀۀدگانمصرف

سنتۀد.  معامالت تیارد و بازار بوده و یا ناظر به حذف شروط تحمیلنی در قراردادهناد نموننه و مند  ه    
یمن منوارد   گونهنیا؛ براد مثا  در اندشدههاد وارده تدوین جبران آثار زیان مۀظوربهمقررات دیگرد نیز 

به مقررات در زمیۀی مس ولیت ناشی از راال و یا بطالن شروط تحمیلی در قراردادهاد مۀعقده اشناره   توان
، فنرفاً بنه اجنراد قنوانین و مقنررات      هرۀۀند میتۀظ(. در مواردد ره نهاد 111: 1394ررد )قاسمی حامد، 

هاد الزم باشند، اساسناً اجنراد    ساز نیست، چۀانچه قانون فاقد ویژگیمشیو خودت خط پردازدیمدولتی 
قانون )مقرره(  ۀکهیاوقوع چۀین امرد بر عهدۀ دولت است؛ مگر  تیمس ولنبوده و  ریپذامکانمطلوب آن 

ی، رأساً اقدام به ورع مقررات ررده باشد، در چۀین حالتی نینز دو  نهاد تۀظیم آنکهنقصی نداشته باشد و یا 
گر از حدود فنالحیت خنویش خنارج شنده     فرض متصور خواهد بود، فرض اوّ  این است ره نهاد تۀظیم

بروز آن اقدام بوده است،  مۀشأگرفته و تصمیمی ره باشد ره در فورت تحق  چۀین فرری، اقدام فورت
گر در یب و رسیدگی ادارد و قضایی را دارد. اما در فرض دوم، چۀانچه نهاد تۀظیمو قابلیت تعق استباطل 

 رۀۀندگان مصنرف چارچوب فالحیت خود اقدام به ورع مقرره ررده باشد و در نتییی اجراد آن به حقوق 

                                                                                                                                                    
 (.  53: 1388حمایت از مۀافع مصرف رۀۀدگان به وظیفی افلی نهادهاد مقررات گذار تبدیل شده است )شم ، 

عررنه رۀۀندگان رناال و خندمات و     : »15/7/1388قنانون حماینت از حقنوق مصنرف رۀۀندگان مصنوب        3مادۀ  2. بۀد 1
هاد مقدم بر مصنرف، تناریخ تولیند و انقضناء     آگاهی اند اطالعات الزم شامل نوع، ریفیت، رمیت،تولیدرۀۀدگان مکلف

 «.مصرف را در اختیار مصرف رۀۀدگان قرار دهۀد
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مقنرره د رامل، ریپذانعطافسرعت اجراد آن را معلّ  ررده و با د وارد شده باشد، موظف است بهاخدشه
پذیر را جایگزین رۀد. بدیهی است ره در چۀین مواردد، ح  مراجعه به مراجع قضایی د مۀاسب و توجیها

 .است، محفوظ اندشدهی ره از تصمیم نهاد تۀظیمی متضرّر رۀۀدگانمصرفقضایی براد و شبه
 اوالًتنا   شنود ی منی شۀاسبیآسشود و مستمر بازبیۀی و ارزیابی می طوربهگر، مقررات در دولت تۀظیم

ۀ مۀنافع  رۀۀند نیتنأم مقررات غیرررور حذف شود و ثانیاً مقررات از مسیر مۀافع عمنومی خنارج نشنود و    
یمن از طرفنی   رۀۀندگان مصنرف (. قواعد راجع به حمایت از 259: 1399هاد خافی نشود )شیرود، گروه
گیر وپنا دسنت منزاحم و   حند ازشیبن مؤثر بوده امّا از طرف دیگر نباید نه بسیار متعدد باشنۀد و ننه    ستیبا

 (.107: 1394)قاسمی حامد، 
 

 شناسی تعامل متوازن دولت و نهادهای تنظیمی در ایرانآسیب. 4
گنذارد مطلنوب، تضنمین    گر مکلف به رعاینت مقنرره  شد، دولت تۀظیم لیوتحلهیتیزبۀابر آنچه تارۀون 

ست و در مقابنل نهناد تۀظیمنی    استقال  نهاد تۀظیمی، نظارت و رۀتر  مؤثر و افزایش سطوح مشاررت ا
حفاظت رۀد و رقابت  رۀۀدهمصرفوظیفه دارد تا حدود فالحیتش را رعایت رۀد، پاسخگو باشد، از حقوق 

نقشه و طرحی در خصنوص   توانیمقانونی ره  نیترمهمعادالنه را گسترت دهد. در نظام حقوقی ایران 
است، ره تحلینل   44هاد رلی افل راد سیاستوجو ررد، قانون اجروابط دولت و نهادها را در آن جست
 هاد مذرور، اهمیت دارد.آن از حیث میزان توجه به بایسته

 محاسنبات  قنانون  5 منادۀ  موروع غیردولتی عمومی نهادهاد و مؤسسات مذرور قانون 6 مادۀ 1 بۀد
 و هتابعن  دهنا شنررت  تمنامی  غیرمسنتقیم  و مسنتقیم  مالکیت میموع گزارت تا ررده موظف را عمومی
 5 بۀند . رۀۀند  ارسا  رقابت شوراد به بار یا ماه شش هر خدمات و راال تولید بازار هر در را خود وابستی
 رقابنت،  شنوراد  درخواسنت  فنورت  در تنا  رنرده  مکلنف  را بهنادار  اوراق و بنورس  سنازمان  ماده همین
 سنازمان  آن به مالی اطالعات ارائی به مکلف اقتصاددِ دهابۀگاه وها شررت به مربوط مالی دهاگزارت

 .دانست نهادها نمودنپاسخگو  راستاددر  توانیم را موارد این. رۀد ارائه رقابت شوراد به را،

 فنورت  در رنه  ررد اشاره 6 مادۀ اجراد حسن بر دارایی و اقتصادد امور وزارت نظارت به 6 مادۀ 6 تبصرۀ
 4 تبصنرۀ  طب . رۀد اعالم 44 افل رلی هادتسیاس اجراد عالی شوراد به را مراتب باید مغایر موارد مشاهدۀ
 وهنا  مینوز  فدور شرایط تسهیل و زداییمقررات بر نظارت مأمور را هیأتی است موظف جمهور یرئ»: 7 مادۀ
 24 منادۀ  1 تبصرۀ و دارند اشاره ادارد رۀتر  و نظارت به تبصره دو این .«.. ..نماید اقتصادد دهافعالیت پروانه
 منوارد  بازگردانندن  بنه  موظنف  را دادگناه  و دانسنته  باطنل  را 24 منادۀ  حکنم  بنا  مغایر دهاواگذارد تمامی ره

 جهنت  خناص  شنعبی  تعیین به مکلف را قضاییه قوۀ ره 32 مادۀ همچۀین و نموده دولت مالکیت به شدهمعامله
 .دارند تدول قضایی نظارت بر داللت است، نموده مذرور قانون اجرا از ناشی جرائم و تخلفات به رسیدگی
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 وهنا  شهردارد شهر، اسالمی شوراهاد مذرور، قانون 86 مادۀ موروع دولتی دهادستگاه ،7 در مادۀ
 فندور  و گنذارد سرمایه امر در تسریع و تسهیل مۀظوربه ، تااندشده فۀفی موظف دهااتحادیه و میامع
 میوزهناد  حنذف  رویکنرد  با میاز، قلمروهاد در غیردولتی دهابخش براد اقتصادد دهافعالیت میوز

 را مشناررت  سنطوح  قانونگنذار  ماده این در رۀۀد؛ شفاف و تسهیل را میوزها دریافت شرایط د،ررروریغ
 اییناد  را عادالنه رقابت گسترت امکان غیردولتی، و دولتی از اعم تۀظیمی، نهادهاد براد و داده افزایش
 مشنمو   دولتنی  هناد بۀگناه  واگنذارد  به مکلف را دولتی هاددستگاه ره ،17 مادۀ همچۀین. است ررده
 و داشته نظر مشاررت سطوح افزایش به نموده شده تعیین عوامل براساس قانون 2 مادۀ 2 و 1 دهاگروه
 عوامنل  از یکنی  عۀنوان بنه  شررت تولیدد محصو  به نسبترۀۀده مصرف حساسیت میزان به تصریح با

 .است داشتهرۀۀده مصرف حقوق به نیز نگاهی ،واگذارد مشمو  دولتی هادبۀگاه دبۀدطبقه در مؤثر
 اختینار  44 افنل  رلنی  هناد سیاست اجراد عالی شوراد به ،42 مادۀ 4 بۀد گذارد،مقرره راستاد در
 بۀندهاد . است ررده اعطا مربوط، دهافالحیت حدود در روابط و نظامۀامه ،دستورالعمل نامه،آیین ورع

 البتنه  رنه  دانسنت  گنذارد مقنرره  ریفیت بهبود راستاد درمؤثر  گامی توانیم را 91 مادۀ «ب» و «الف)
 دهنا طنرح  و لنوایح  بررسنی  در توانۀند یمن  میلن   دهنا رمیسیون ،«الف» بۀد در است؛ افالح نیازمۀد

 ،هنا رمیسیون ،«ب» بۀد در و دهۀد قرار استفاده مورد و رسب را اقتصادد فعاالن مشورتی نظر اقتصادد
 اقتصنادد  فعاالن نظر تا میازند اقتصادد تصمیمات در دولت، در ریگمیتصم داهستاد و شوراها ها،هیأت

 امنرد  را اقتصنادد  فعناالن  بنا  مشنورت  ره حیث آن از بۀد دو این. دهۀد قرار توجه مورد و شوند جویا را
 ۀند هرچ ،دین گردیم تلقی تکلیفی امرد آنها با مشورت تا بود شایسته هستۀد؛ نقد قابل ،انددانسته اختیارد

 .نشود گرفته راربه اتخاذشده تصمیم در نهایت در
 بنین  همناهۀگی  اییناد  و دولت نظارت و هدایت و سیاستگذارد نقش تبیین ،42 مادۀ 8 و 7 بۀدهاد

 هناد سیاسنت  اجنراد  عالی شوراد عهدۀ بر را 44 افل رلی هادسیاست اجراد در اجرایی دهادستگاه
 گنر  تسنهیل  را تعناون  اتاق و معادن و فۀایع و بازرگانی اتاق ،91 مادۀ «د» بۀد و داده قرار 44 افل رلی

 .است ررده قلمداد حکومت ارران با خصوفی بخش سازنده تعامل فضاد
 از امنا  دارد، آگاهی دولت و نهادها روابط تۀظیم و تعامل لزوم به قانونگذار ره معۀاست این به موارد این ذرر
 انتظنارِ  است، آن بر حارم قضایی و اجرایی تقۀیۀی، دهاسازورار و دسازیخصوف مذرور قانون اولویت ره آنیا
. رسند ینمن  نظنر بنه  مۀطقنی  بسردازد، نهادها و دولت متقابل روابط بر حارم تمامی الزامات جزئیات ذرر به ۀکهیا

 مینالی  و دارد نظنر  عادالننه  رقابنت  گسنترت  و مشاررت سطوح افزایش بر چیز هر از بیش بحث مورد قانون
 تۀظیمنی،  حکمراننی  مقتضیات با متۀاسب شایستی ریفیِ گذاردِمقرره الزامات همچون مواردد به پرداختن دبرا

 دولنت  برابنر  در نهادها تکالیف فالحیتی، دهاچارچوب رعایت تۀظیمی، نهادهاد استقال  تضمین دهابایسته
 .است نیافته ی،پاسخگوی و رۀتر  نوین سازورارهاد ،رۀۀدهمصرف حقوق از حمایت راستاد در
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 گیرینتیجه
اند ره روابط آنها در معۀاد هاد حیاتی حکمرانی تۀظیمیی ارگانمۀزلبهگر و نهادهاد تۀظیمی دولت تۀظیم

تحق  هریا از تعهدات نهادهاد تۀظیمی،  شرطشیپ. ابدییمحقوقی، ذیل چارچوب تعهدات متقابل، نظم 
حیح و مطلوب انیام دهد؛ بدیهی است چۀانچنه عۀصنر   نحو فمۀوط به این است ره دولت وظایفش را به

گر و نهادهاد تۀظیمی وجود نداشته باشد، امکان اجراد مطلوب تعهدات توازن در تعامل میان دولت تۀظیم
رو مایه خواهد شد. ازاینمتقابل نیز وجود نخواهد داشت و در مقام عمل، حکمرانی تۀظیمی عارد از درون

 .ردیگینمگر شکل اد درونی حکومت انتظام نیابد، دولت تۀظیمره روابط اجزتا هۀگامی
عۀنوان  ، به44هاد رلی افل . قانون اجراد سیاستشودیمحکمرانی تۀظیمی در ایران امرد نوپا محسوب 

د، گنامی منؤثر   سناز یخصوفهاد ، با تعریف چارچوبردیگیبرمقانونی فرابخشی ره رلیت اقتصاد رشور را در 
ی نقطی آغازین حررت از دولت رفاه به سمت دولنت  مثاببهآن را  توانیمگرد برداشته است و جهت رون  تۀظیم

ات، به بسیارد از گونه ره در بخش پایانی عۀوان شد، بۀا به ماهیت وجوددگر در ایران دانست؛ امّا همانتۀظیم
الح یا افزودن برخنی منواد بنه    سطحی از آنها گذر ررده است. اف فورتبهی نداشته و یا توجهتعهدات متقابل 

مۀدسنازدِ افنزایش سنطوح مشناررت و     مفیدد باشد، زیرا قانون مذرور به دنبا  قاعنده  حلراه تواندینمآن نیز 
در گنام دوم   رسند یمن نظنر  رو بنه گسترت رقابت عادالنه است و نه تبیین تعهدات متقابل دولت و نهادها؛ ازاین

پنذیر و برخنوردار از رنوابط    د ورع قانونی شفاف، جنامع، عیۀنی، تحقن    گر، نیازمۀد دولت تۀظیمسوبهحررت 
 :شودیمیی ارائه هاشۀهادیپ. در این زمیۀه میهستاجراییِ دقی  

 از سود قوۀ میریه به میل ؛« قانون الزامات حکمرانی تۀظیمی» د تحت عۀوان احهیال. ارائی 1
یردولتی، در عین ایۀکه رلیت آنها، ذیل عۀوان . در الیحی مذرور تمامی نهادهاد تۀظیمیِ دولتی و غ2

 ، از قواد حکومتی تفکیا شوند؛ابۀدییمگر انتظام دولت تۀظیم
 . مشخص رردن تعهدات دولت و نهادها در برابر یکدیگر؛3
. قانون مذرور، فرابخشی باشد و بدون هیچ استثۀایی، روابنط متقابنل تمنامی نهادهناد تۀظیمنی و      4

 دولت را شامل شود؛
، مۀوط به شکایت شهروندان نباشند  رۀۀدگانمصرف. مس ولیت نهادها در خصوص حمایت از حقوق 5

هناد  شده از سود حکومت است، سنازورار اختیارات آنها در این حوزه، تفویض ۀکهیاو با توجه به 
 د جهت تقویت نظارت مؤثر دولت بر نهادها، با تأرید بر رۀتنر  همکاراننه ینا   ارانهیشگیپرۀترلیِ 

 نرم، شکل گیرد.
 گر در اِعما  اختیارات قانونی؛. ترسیم مرزهاد فالحیتی و تضمین استقال  نهادهاد تۀظیم6
 مۀظور بهبود حکمرانیِ تۀظیمی در رشور.. تصریح الزامات ریفیِ تقۀیۀیِ پارلمان، به7
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