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Abstract
Today, corruption is considered as one of the main challenges to realization,
development, and protection of human rights and fundamental freedoms. Corruption
not only leads to discrimination and lack of equality, it also seriously threatens the
rule of law as the backbone of democracy. Corruption intensifies the distance
between the state and the people. It also intensifies citizens’ dissatisfaction.
The states’ commitment to observe fundamental rights and freedoms provides the
conditions for citizens oversight of the states’ activities. Moreover, enhancing the
rule of law and placing the state in its rightful position as the supervising institution
will increase the state’s authority and strengthen national sovereignty. In the process
of combating corruption, factors such as public participation, a strong civil society
and raising public awareness, are crucial. The states’ lack of commitment to
fundamental rights and freedoms undermines public trust, and makes it impossible
for citizens to control the state. In this study, conducted by descriptiveanalytical method, we intend to prove the hypothesis that observance of human
rights and respect for the notion of fundamental freedoms of citizens by the
government, is the most effective tool for fighting corruption.
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چکیده
امروزه فساد از بزرگ تزرن چزاش هزا دگ برابزر تحقز ،پیشزرف و حمانز از حقزق بشزر و
آزادیهای بنیادن بهحساب میآند تا آنجا که نهتنها مقجب تبعیض ناگوا و نقض حز ،برابزری
میشقد بلکه اصقشی همچقن حاکمی قانقن گا بهعنزقان بنیزان دمقکرا،زی بزهشزد تهدنزد
میکند .ادامۀ چنی وضعیتی مقجب تشزدند فاصزلۀ میزان دوشز و ملز مزیشزقد و تعمیز،
ناگضانتی شهروندان گا فراهم می،ازد .اشترام دوش به گعان حقق بنیادن شهروندان شزرانط
نظاگ بیشتر شهروندان گا بر دوش فراهم مزیکنزد .از طرفزی تققنز حاکمیز قزانقن و قزراگ
گرفت دوش دگ جانگاه واقعی خقد بهعنقان نهاد ناظر مقجزب افزران نوزقو و اقتزداگ دوشز و
تققن حاکمی ملی میشقد .دگ فرانند مباگزه با فساد عقاملی مانند مشاگک عمزقمی جامعزۀ
مدنی ققی و افران ،طح آگاهی عمقمی از اهمی بسرانی برخقگداگند .فقدان تقید دوشز بزه
تضمی آزادیهای بنیادن شهروندان عالوهبر گسس میان دوشز و ملز اعتمزاد عمزقمی گا
تضعیف و نظاگ شهروندان بر دوش گا غیرممک می،ازد .دگ ان تحقی ،که با گوش تقصیوی-
تحلیلی انجام گرفته ا ،دگ پی اثبا ان فرضیه هستیم که گعان حقق بشزر و احتزرام بزه
آزادیهای بنیادن شهروندان تق،ط دوش مؤثرترن ابراگ دگ مباگزۀ مؤثر با فساد ا. ،
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مقدمه
مباگزه با فساد از جقانب مختلف مقگد تدقی ،حقق بی اشمل قراگ گرفتزه ا،ز  .تزرثیر فسزاد بزر
حقق بشر همقاگه مدنظر پژوهشگران قراگ گرفته و مقاال و پزژوه هزای متعزددی نیزر دگ انز
زمینه صقگ گرفته ا . ،اما برگ،ی شروم گعان حقزق بشزر و تضزمی آزادیهزای بنیزادن دگ
مباگزۀ مؤثر با فساد دگ شرانط کنقنی بی از پی احساس میشقد .گابطۀ حقزق بشزر و فسزاد
گابطهای دوطرفه ا . ،دگ ،ا ،که فساد زمینههای نقض حقق بنیادن شزهروندان گا فزراهم
می،ازد اما باند تقجه داش که گعان هرچه بیشتر حقق و آزادیهای بنیادن از ،قی دوش ها
و باوگمند بقدن زمامداگان به ان حقق ضم تققن حکمرانی شانسته زمینههای بزروز و ظهزقگ
فساد گا تضعیف خقاهد کرد .دگ ان مقاشه تالش شده ا ،تا ضم برگ،ی ترثیر فساد بر بخشی از
حقق و آزادیهای بنیادن به ان پر ،پا،خ داده شقد که آنا اشترام بیشتر دوش ها بر آزادیها
و اصقل بنیادن حقق بشر دگ از میزان برداشزت زمینزههزای فسزاد و ا،زتحکام بیشزتر موهزقم
شهروندی مؤثر ا ،نا خیر؟ ضروگ برگ،ی ان گابطه از آنجا اهمی نافتزه ا،ز کزه فسزاد بزر
گشد اقتصادی و گوند تق،عه دگ جقامع بهشد ترثیرگذاگ ا ،و اثر فقگی فساد آن ا،ز کزه بزه
بیاعتمادی شهروندان و جامعه و انجاد شکاف میان آنها با حکقم منجر میشقد و فسزاد تعمیز،
نافته ،رآغازی بر بحران مشروعی دوش تلقی میشقد .از نقاط پیقند حقق بی اشمل و مباگزه با
فساد میران پانبندی دوش ها به مقازن حقق بشری ا . ،ترثیر پدندۀ فساد بزر گشزد اقتصزادی
تابعی از شک و باف ،یا،ی حکقم ا . ،دگ جقامعی که آزادیهای مدنی و ،یا،ی بزه شزک
مطلقب و مطاب ،ا،تانداگدهای بی اشمللی گعان میشقند فساد ترثیر شدندی بزر گشزد اقتصزادی
نخقاهد داش از طرفی پدندۀ فساد دگ چنی جقامعی امکان گسترش و فراگیر شدن گا بزهدشیز
گ،انههای آزاد جرنان آزاد اطالعا د،تر،ی شهروندان به اطالعا شزوافی و آزادی اجتمزاع
نخقاهد داش  .از طرف دنگر چنانچه باف ،یا،ی جامعه اعتقادی به فضای باز و گعانز حقزق
بنیادن شهروندان نداشته باشد نهتنها فساد بهگاحتی مهاگشدنی نخقاهد بزقد بلکزه فضزا مهیزای
انجاد قطبها و مراکر فا،د اقتصادی خقاهد شد که فقط دگ پی تزرمی منزافع شخصزی حربزی و
جناحی خقد از طرن ،حوظ و تداوم قدگ ،یا،ی ا( ،شرنوی طرازکقهی و مزدگس ،زبرواگی
 .)99 :1393دگ ان تحقی ،ابتدا به تعرنف فساد و دالن شیقع آن دگ جامعه پرداخته شزده و آثزاگ
منوی آن شرح داده شده ا، ،پس گابطۀ دو،قنۀ فساد و حقق بشر دگ جهز اثبزا فرضزیه
تحلی و تقضیح داده شده ا. ،

تعریف فساد
فسزاد از منظر بانک جهانی ،قءا،تواده از منابع عمقمی برای تحصی منافع شخصی ا،

ان
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مرجع فساد گا برگ ترن مانع تق،عۀ اجتماعی و اقتصادی معرفی کرده ا 1 ،چراکه فسزاد بزا
تحرنف مقرگا قانقنی تق،عه گا تخرنب و بنیانهای نهادننزه ای گا کزه گشزد اقتصزادی بزه آن
وابسته میشقد تضعیف میکند (گبیعی  .)30 :1383اشبته ونتق تانری 2مدنر بخ بی اشمللزی
ماشی بانک جهانی گا دگ ،ال  1998نقد و اعالم کرد که هرچند انز تعرنزف از فسزاد تعرنوزی
عامه پسند ا ،اما او ًال شام فسزاد دگ بخز خصقصزی نبزقده ا،ز و ثانیز ًا منزافع شخصزی
غیرمستقیم گا نیر شام نمیشقد زنرا امکان داگد ان منافع نامشروع دگ جهز تزرمی منزافع
گروهی که فرد به آن وابستگی و علقه داگد هرننزه شزقد (دادخزدانی  .)38 :1390گانزجتزرن
تعرنف اگانه شده از فساد تق،ط ،ازمان غیردوشتی شوافی بی اشمللزی اگانزه شزده ا،ز کزه
مطاب ،آن فساد ،قءا،تواده از اختیاگ ،پردهشده برای کسب منوع شخصی ا . ،بدنهی ا،
که همیشه ،قءا،زتواده از منابع و امکانا دوشتزی صزرفاً بزرای منزافع شخصزی نیسز بلکزه
میتقاند دگ گا،تای ترمی منافع نک حرب و توکر ،یا،ی طبقۀ خزا ،دو،زتان نزا آشزنانان
باشد .فساد ممک ا، ،قءا،توادۀ نکجانبه دگ اداگا دوشتی از جمله اختالس پاگتیبازی نززا
،قءا،تواده دگ گوابط میان کاگگراگان بخ های خصقصزی و دوشتزی ماننززد گشززقه اخززاوی
کالهبرداگی و تقلب اعمال نوقو بهطقگ خا ،دگ مناقصهها باشزد .وجه غاشب تعاگنف اگائزهشزده
دگباگۀ فساد کاگگراگان دوشتی گا میتقان گشاء و اگتشا و ،قءا،تواده از مققعی های شغلی بزرای
نوع شخصی دانس  .از ان تقضیحا نباند چنی برداشز کزرد کزه فسزاد بزه بخز دوشتزی
منحصر ا ،بلکه دگ فعاشی های بخ خصقصی نیر فساد وجقد داگد .همی اختالفنظرها دگ
تعرنف از فساد مقجب شده ا ،تا کنقانسیقن بی اشمللی مباگزه با فسزاد تعرنزف مشخصزی از
فساد اگائه ندهد.

عوامل مؤثر در اشاعۀ فساد
فساد چنان آثاگ مخربی داگد که برخی همچقن کمیسیقن ملزی حقزق بشزر کنیزا آن گا جزرم و
جنانتی علیه بشرن  3اعالم داشته ا ،زنرا آثاگ مخرب آن تقان دوش دگ انوای تعهزدا حقزق
بشریاش گا تضعیف میکند و به مانند تیغهای دوشبه هم مقجب تضعیف اعتماد عمقمی میشقد و
از طرف دنگر مشروعی دوش گا هدف قراگ میدهد (انگندنقن .)483-485 :2018 4مطاشعههزای
تجربی مربقط به عل فساد ترنید میکنند که فساد نشانۀ بیماگی از نقعی ضزعف نهزادی عمیز ،دگ
،اختاگ نظام حکمروانی ا . ،دگ واقع فساد گا باند نقعی عاگضه از ضعف بنیزادن دوشز بزهشزماگ
1. http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/Corruption.pdf
2. Vito Tanzi
4. Crime Against Humanity
5. Igbnedion
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آوگد نه عام پانهای نا تنها عام تعیی کنندۀ بیماگیهای جامعه .وننزقد، 1زه شزرط الزم انجزاد
فساد و تداوم آن گا محافظهکاگی مجرنان دوش گان هزای اقتصزادی و نهادهزای نظزاگتی ضزعیف
معرفی میکند (وننقد  .)43 :2000گنشههای موا،د ماشی و اقتصادی که اغلب دگ همهجا نکسزان
ا ،دگ فساد دوشتی نهوته ا ،که خقد ناشی از دوش های برگ با قدگ زناد برای تقزنع منزافع
بی گروههای مختلف ا . ،با ان تقضیح میتقان عقام اشاعۀ فساد گا دگ مقاگد ون خالصه کرد:

دولت و کارگزاران فاسد
ا،ا،اً فساد دگ دو ،طح صقگ میپذنرد فساد دگ ،زطح اول (فسزاد نقزه،زویدها) موا،زدی
ا ،که اغلب نخبگان ،یا،ی کاگمندان عاشی گتبه و مقامزا اگشزد دوشتزی گا دگ برمزیگیزرد
،طح دوم دگبرگیرندۀ کاگمندان گدهپانی (فساد نقهآبیهزا) ا،ز (گبیعزی  .)31 :1383اشبتزه
فساد به ابعاد دنگری مانند فساد اقتصادی ،یا،ی و قانقنی نیزر قابز تقسزیم ا،ز (خزداداد
حسنی و فرهادینژاد  .)1380:17فساد برگ که بهعنقان فساد ،یا،ی شناخته میشقد نزقعی
از فساد ا ،که دگ ،طقح باالی قدگتمندان ،یا،ی مشاهده میشقد .ان نقع فساد شام فساد
دگ بخ تصمیمگیر جامعه ا ،که از جمله میتقان به مقاگدی کزه ،یا،زتمداگان از مققعیز
خقد برای د،تیابی به ،قد شخصی ا،تواده میکنند اشاگه کرد مث دگنافتی از قراگدادهانی که
دوش ها و مجرنان و مقاما دوشتی ح ،دخاش دگ آنها گا نداگند نا اخزتالس مبزاش هنگوتزی از
منابع عمقمی .فساد جرئی که بهعنقان فساد اداگی شناخته میشزقد فسزاد دگ ،زطح اداگههزای
دوشتی ا . ،ان نقع فساد دگ ،طح پانی تر جامعه ا ،و نزک شزهروند دگ زنزدگی گوزانزهاش
تجربه میکند .برای نمقنه زمانیکه شهروندان دگ مقاجهه با مرمقگان ،د معبر شهرداگی گشزقه
پرداخ میکنند نا برای اخذ گونقش از اوگا پرونده ای دگ دادگستری گرنزری جزر پرداخز
وجه به مرمقگان دفتری آن نداگند .بدون کنترل و مباگزۀ مؤثر با فساد کزالن نمزیتزقان ادعزای
مباگزه با فساد میان کاگمندان میانی و حتی گدهپانی نظام ،یا،ی و اداگی گا مطرح کزرد زنزرا
میران فساد دگ گدههای باال و کالن مدنرنتی کشقگ اگتباط وثیقی با حجم و گستردگی فساد دگ
گدههای پانی تر داگد زمانی که هیر حاکمه دگگیر فساد باشد نیازمند همراهی نیروهای میانی
خقد ا ،و برای مخوزی نگزاه داشزت آن نیازمنزد آن ا،ز تزا نیروهزا و نهادهزای نظزاگتی و
،ازمانهای حسابر،ی و حتی د،تگاه قضانی گا همراه خقد ،ازد و بزا انزقاع و اقسزام ترفنزدها
آنها گا تضعیف کند (حسنی و شمس  .)86 :1391دگ چنی محیط فا،دی کاگمندان میانی بزا
خیاشی آ،قدهتر مرتکب اعمال فسادآمیر همچقن اگتشا کالهبرداگی جعز و غیزره مزیشزقند و
نگرانی از برخقگدهای قهری نداگند (حسنی و شمس .)87 :1391
1. Vinod
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 .1فقدان حکمرانی مطلوب
ابراگهای مؤثر مباگزه با فساد دگ حکمرانی مطلقب مانند شوافی د،تر،ی به اطالعا جرنزان
آزاد اطالعا حاکمی قانقن جر دگ اعتقاد به مبانی و اگزشهای بنیادن حقق بشزر بزهکزاگ
نخقاهند آمد .حکقمتی که مبتنی بر اگزشهانی همچقن شوافی پا،خگقنی و حاکمی قزانقن
بنا شده باشد قادگ خقاهد بقد تا دگ برابر فساد بانستد (نژنزدی مزن  .)82 :1393کشزقگهای
عضق شقگای اگوپا دگ کنقانسیقن حقق کیوری دگ خصزق ،فسزاد 1اعزالم داشزتند کزه فسزاد
حاکمی قانقن مردم ،االگی و حقق بشر گا تهدند و حکمرانی مطلزقب و عزداش اجتمزاعی گا
تضعیف می کند .فساد زانیدۀ انحصاگ قدگ عدم شوافی و فقدان مسئقشی و پا،خگقنی ا،
برای کاه فساد باند انحصاگ دگ نظام تقشید خدما و تقزنع شکسته شده و امکان گقاب بی
عامالن آنها بی از پی فراهم شقد قدگ تصمیمگیرندگان از طرن ،نظزاگ مزؤثر کنتزرل و
حتی محدود،ازی مقید شقد و نظام و نهادهای حسابر،ی بهبقد نابد (نق،زف خلیوزا:2003 2
 .)33کمیسیقن اقتصادی و اجتماعی مل متحد بزرای حزقزۀ آ،زیا و اقیانق،زیه 3حکمرانزی گا
معادل با فرانند تصمیم،ازی و فرانند اجرا نا عدم اجرای تصمیما مزیدانزد .دگ گزراگشهزای
برنامۀ تق،عۀ مل متحد حکمرانی به معنزای اعمزال قزدگ اقتصزادی ،یا،زی و اداگی بزرای
مدنرن امقگ عمقمی نک کشقگ دگ تمام ،طقح پذنرفته شده ا . ،فساد از طرن، ،یا ،های
نا،اشم اقتصادی نا نهادی بهدشی حضقگ گروههای وینوقو قدگتمند تخصیص نامقزون هرننهها
تصرف قانقن و اختالل دگ ،یا،تگذاگی تق،ط نخبگان وینوقو فقدان حاکمی قانقن و حقزق
ماشکی مانع ،رمانهگذاگی میشقد .دگ گراگشهای برنامۀ تق،عۀ مل متحد حکمرانزی خزقب
معادل اعمال قدگ اقتصادی ،یا،ی و اداگی جه مدنرن امقگ عمقمی کشقگ دگ تمام ،طقح
تلقی شده ا( ،نقیبی مورد  .)99 :1389حکمرانی گسزترۀ و،زیعی از بزازنگران گقنزاگقن گا
شام میشقد ان بازنگران دگ چاگچقب نهادهای ،یا،ی و مدنی فرانند تصمیم،ازی و اجرای
آنها معی میشقند .برگ،ی ترثیر حکمرانی خقب بر ،رمانهگذاگی مستقیم خاگجی برای پزانرده
کشقگ با دگآمد متق،ط حکان از آن داگد که ان کشقگها با توکیک شزاخصهزای حکمرانزی
خقب به اجرای آن شام ح ،اظهاگنظر و عقیده پا،خگقنی ثبا ،یا،ی شواف،ازی ققانی و
مقرگا حاکمی مؤثر قانقن فساد گا مهمترن عام بازداگنزدۀ وگود و تمانز ،زرمانهگزذاگی
خاگجی به کشقگهای میربان میدانند (مهرآگا و ا،دنان .)23 :1388

1. Criminal law Convention on Corruption
2. Yousif Khalifa Al- Yousif
)3. United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UNESCAP
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 .2اقتصاد دولتی و ناکارامد
تمرکرگرانی دوش از عل نابقدی گقاب دگ فضای اقتصادی و گشد گان و البزیگزری دگ حزقزۀ
اقتصاد ا ،که به گشد بیعداشتی و چپاول ثرو و بی اشمال تق،زط ونزژهخزقاگان و متنوزذان
دوشتی منجر می شقد گنشۀ تمرکرگرانی دوش ها دگ اقتصاد به جنگ جهزانی دوم بزازمیگزردد
همۀ دوش های غربی تمام تقجه و تقان خقد گا به شکس آشمان و غلبه بر هیتلزر بزهکزاگ بسزته
بقدند و با متمرکر ،اخت همۀ امقگ اقتصادی دگ د ،دوش تالش داشتند تا حداکثر منزابع گا
برای جنگ و مقفقی دگ آن بسزیج و مزدنرن کننزد حز ،اعتصزاب بزرای کزاگگران از ،زقی
دوش ها ممنقع بقد کزاگگران حز ،د،ز کشزیدن از کزاگ گا نداشزتند و د،زتمردها و حقزق
کاگگران تماماً دگ کنترل دوش ها بقد اما ان وضعی و تسلط دوش بر اقتصاد دگ پانزان جنزگ
متققف نشد دوشتمردان که مسروگ از مقفقیز و شکسز هیتلزر بقدنزد بزا گضزان از شزرانط
اقتصادی مقجقد تصمیم بر ادامۀ وضع مقجقد گرفتند تزا از انز طرنز ،ونرانزیهزای ناشزی از
جنگ و نیر فقر و گر،نگی گا از میان برداگند و بدن شزک بزقد کزه تمرکرگرانزی دگ اقتصزاد و
نظام های ،یا،ی گنشه دوانید هرچند ان توکر مقاف ،و مخاشوزانی داگد کزه شزرح آن دگ انز
مقال نمیگنجد (فقن هانک .)13-14 :1395 1همی نظام بستۀ مدنرنتی و برنامهگنر نزهتنهزا
اقتصاد بلکه زندگی خصقصی مردم گا نیر تح ترثیر قراگ داد و ان نظام بستۀ ،یا،ی بهدشیز
نیاز مبرم به اجباگ و زوگ افراد مصزلح و آزادیخزقاه گا بزه حاشزیه گانزد و آزادیهزای فزردی گا
محدود کرد .دگ چنی شرانطی دوشز صزرف ًا دگ پزی انحصزاگ ا،ز و گقزابتی دگ اقتصزاد تزقان
شک گیری نداگد .دگ چنی فضانی دوشتمردان و متنوذان حکقمتی از انحصاگ دوش بهرهبرداگی
کرده و قراگدادهای نجقمی گا منعقد می،ازند و کاگکنان و کاگمندان دوش نق دالل و وا،طه
گا بازی خقاهند کرد (فقن هانک  .)13 :1395ان حکقم ها از طرن ،بروکرا،زی بزه اصزطالح
خیرخقاهانه و صاد مستبدانه به تمشی امزقگ مزی پردازنزد و هزیک کنتزرل مزؤثری از ،زقی
پاگشمان بر آنها اعمال نمیشقد (فقن هانک  .)41 :1395نوقو دامنۀ فساد دگ کشقگهای دگ حال
تق،عه و دگ حال گذاگ به،قی اقتصاد باز (بازاگ آزاد) بهعل فراهم نبقدن زنر،زاخ هزا و عزدم
اتخاو تدابیر پیشگیرانه دگ نظام اقتصادی آنها( ،مؤ،سۀ تحقیقاتی تدبیر اقتصاد -18 :1382
 .)14اقتصادهای از باال هدان شده از دالن ا،ا،ی شیقع اگتشزا و اخزتالس و انزقاع دنگزری از
موا،د ماشی ا ،تجربۀ کشقگهای جنقب آ،یا نشان میدهد که اگر مدنران قزدگ نامحزدود
داشته باشند و مبسقط اشید باشند و از نظر مادی نیر دگ شرانط منا،بی نباشند تمان و گران
انشان به فساد ماشی تشدند می شقد .فساد خصقصی مسری بقدن داگد گفتاگ مقاما عاشیگتبه
ترثیر زنادی بر شاکلۀ ،یستم مدنرنتی خقاهد داش و گنشۀ فساد گا میبانس بی مقاما باال
1. Hayek, Friedrich
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جس وجق کرد (محن فر  .)3 :1387وجقد اقتصاد زنرزمینی و فعاشی های اقتصادی پنهزان از
دالن ققی وجقد پقششقنی دگ نظام اقتصادی ا . ،برای نمقنه میران اقتصاد پنهان دگ کشقگمان
حدود  35د گصد تقشید ناخاشص داخلی تخمی زده شده و تقشید ناخاشص داخلی دگ ،زال 1380
حدود  700هراگ میلیاگد گنال معادل  140میلیاگد دالگ بقده ا ،ازان گو میزران پقششزقنی دگ
آن ،ال میباند مبلغی حدود  50میلیاگد دالگ برآوگد شزقد دگ بسزیاگی از کشزقگهای اگوپزانی
اقتصاد پنهان (زنرزمینی) فقط  2تا  3/5دگصد تقشید ناخاشص داخلی گا دگ برمزیگیزرد امزا دگ
انران ان میران حدود  40دگصد ا( ،گئیس دانا .)12 :1381

 .3بافت سیاسی و اجتماعی
ترثیر فساد بر گشد اقتصادی تا حدودی مترثر از باف ،یا،ی و اجتماعی محیط پیرامقنی ا،ز .
دگ جقامعی که آزادیهای مدنی و ،یا،ی مطاب ،با معیاگ پذنرفتهشدۀ بی اشمللی گعان میشقد
فساد ترثیر چشمگیری بر گشد اقتصادی نداشته ا . ،عالوهبر آن بزا گشزد ثزرو هزای عمزقمی
کشقگ زمینۀ فساد مهیا می شقد اما دگ جقامعی که باوگمند به دمقکرا،ی و حقق بشرند ،زقء
ا،تواده از ثرو های عمقمی بهگاحتی فراهم نمیشقد .دگ واقع صرف ادعای حکمرانزی مطلزقب
برای مباگزۀ مؤثر با فساد کوان نمی کند بلکه ،طح آگاهی و اشترام شزهروندان نیزر بزه اصزقل
اخالقی و حقق بشر و شهروندی دگ فرانند مبزاگزه تزرثیر بسزرانی داگد .دو عامز دشبسزتگی و
عقالنی دگ بهوجقد آمدن حزس مسزئقشی اجتمزاعی نقز مزؤثری داگنزد .دگ جامعزهای کزه
شهروندان نسب به نکدنگر احساس مسئقشی میکنند و از طرفی مصاشح عمزقمی گا دگ حوزظ
انسجام و ثبا ،یا،ی جامعه میدانند کمتر شاهد فساد هستیم زنرا جامعه آگاه ا ،که ثبا
،یا،ی خیر عمقمی و نظم اجتماعی همگی به هم وابسته ا ،مصلح عمقمی دگ حوظ نظم
و ثبا ا ،و ان مهم حاص نخقاهد شد جر با احساس مسئقشی شهروندان دگ مقاب نکدنگر
و جامعۀ خقد (دادخدانی  .)30 :1390بدنهی ا ،دگ جامعهای که نگزاه ،زیاه و ،زوید دگ آن
حاکم باشد و شهروند دگجۀ نک و دو داشته باشد هیکگزاه شزاهد شزک گیزری انز احسزاس
مسئقشی مشترک نخقاهیم بقد زنرا مصلح عمقمی صرفاً دگ گا،تای حوظ و ا،زتمراگ منزافع
طبقه ای خا ،تعرنف شده ا ،و نه همۀ شهروندان و جامعه .دگ چنی جامعهای نقد و نقادی
به عناون مجرمانه بدل شده و هر جنب اعتراضی با برچسب امنیتزی ،زرکقب مزیشزقد .دگ
چنی شرانطی فساد دگ آگام و امنی به حرک خرنده و ونرانگر خقد ادامه میدهد.

پیامدهای عمومی پدیدۀ فساد
فساد ماشی اوشی ترثیر خقد گا دگ بخ

بقدجه گنزری کشزقگ و ،یسزتم ماشیزۀ عمزقمی خقاهزد
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گذاش  .بخ زنادی از منابع مزاشی دوشز از مسزیر خزقد منحزرف شزده و دوشز دگ اجزرای
طرحهای عمرانی و پروژههای ملی خقد دچاگ بحران میشقد (کماشی  .)1 :1392متعاقباً دگآمزد
دوش کاه مینابد و دوش دگ عم به وعدهها و برنامههای خقد نزاتقان مزیشزقد اختالفزا
طبقاتی تشدند میشقد تنازعا دگ جامعه باال میگیرد و اعتراضا دگ میان النزههزای جامعزه
زبانه میکشد اقشاگ ضعیف هر گوز ضعیفتر میشزقند و دگ مقابز اشزرافی دگ میزان دگصزد
معدودی دگ جامعه گواج می نابد کاگانی دوش و نهادهای عمزقمی و حتزی ،زاختاگهای مزاشی
بهشد کاه مینابد .دگ مجمقع میتقان گو که پیامدهای اقتصادی شزیقع فسزاد مزاشی دگ
کشقگ ما میتقاند شام ضد گشد و تق،عه بقدن موا،د ماشی انجاد و گسترش فقر و آثاگ آن و نیر
تغییر فرهنگ اقتصادی شقد (دادگر  .)10 -11 :1382فساد عملکرد دوش گا تخرنب میکنزد و
،بب کم شدن خدما اگائهشده از جانب دوشز میشقد و با تضعیف دوش احترام بزه قززانقن
اعتمزاد عمزقمی و ،زرمانۀ اجتمزاعی کزاه مینابد (ها،تد  .)403-412 :2002بنزابران از
تقانانی و ظرفی دوش برای کمک به شهروندان و افراد فقیر کا،ته میشزقد .فسزاد گسزترده و
فراگیر از عالئم ضعف دوش ا ،و دگ ادامه میتقاند گوند گشد و تق،زعۀ اقتصزادی گا تضزعیف
کند و بحران مشروعی ،یا،ی 1و ناکاگامدی حکقمز گا مقجزب شزقد (گزرگیج .)24 :1395
نظام اداگی از ابراگ ضروگی اجرانی شدن برنامههای دوش ا ،و شزیقع فسزاد گسزترده دگ آن
نه تنها مقجب عقیم ماندن برنامههای دوش می شقد بلکه امید مردم و شهروندان گا به تغییزرا
مثب و حرک دگ مسیر تق،عۀ کشقگ کمرنگ مزی،زازد و مزردم نگزاهی منوزی بزه حکقمز
خقاهند داش (اکبرنژاد و نعققبی  .)170 -171 :1393فسزاد منا،زبا دوشز و مزردم گا دگ
جامعه بهشد تخاصمی و تقاب طلبانه میکند .دوشتزی که عناصری از آن فا،د و گشقه ،تانند
میکقشد حقزان ،از دنزد مزردم پقشزیده بمانزد و مردمی که به هر حال از آن واقعی ها بزاخبر
شقند بیشتر و بیشتر به حکقم بیاعتماد میشقند و ان بیاعتمادی مشروعی آنها گا کاه
میدهد و دگنتیجه تقان دوشز دگ پزیشبزرد ،یا ،ها گا تضعیف میکند (،زیف .)26 :1376
زمانی که فساد خرد به اشگقی غاشب گفتاگ اداگی تبدن و از ،طح اعمال فا،د معزدودی کاگمنزد
فرومانه بیشتر میشقد به آن فساد ،یستماتیک 2میگقنند (فاضلی  .)27 :1388صاحبنظزران
علقم حسابداگی معتقدند فساد ماشی ا،تقالل حسابر،زان و مؤ،سزا حسابر،زی گا مخزدوش
خقاهد کرد (محسنی  .)116 :1389از آنجا که فضای ،زرمانهگزذاگی براننزد عقامز ،یا،زی
اقتصادی اجتمزاعی و فنزاوگی ا،ز بنزابران مالحظزههزای اقتصزادی تنهزا عامز مزؤثر بزر
تصمیمگیری ،رمانهگذاگان خاگجی محسقب نمیشقد و عقاملی همچقن ثبزا ،یا،زی کشزقگ
میربان و فضای اقتصادی آن از دنگر عقام ترثیرگذاگ بر تصمیم ،رمانهگذاگی خاگجی محسزقب
1. Political Legitimacy Crisis
2. Systemic Corruption
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مززیشززقد (بقگنر،ززتی  1و همکززاگان  .)186 :199فسززاد از گاه انجززاد مقانززع بززر عملکردهززا و
،یا ،های گاهبردی دوش ها دگ تضاد با منزافع اکثرنز مقجزب اتزالف منزابع عمزقمی آنهزا
میشقد منابعی که میبانس از آنها به گوشی باثبا و مقشد بهرهبرداگی شقد .فساد منابع ماشی
گا از اهداف معی شده منحرف می،ازد و زمانیکه دوش دگ محاصرۀ شبکههزای فسزاد گرفتزاگ
میشقد ان مشک و انحراف تشدند و تعمی ،میگردد (آندگنا  .)27 :1375همۀ اننهزا مزانع
بهبقد فضای ،رمانهگذاگی محیط کسبوکاگ و دگ نتیجزه افز و کزاه ،زرمانهگزذاگی و دگ
نهانز تققزف گشزد و تق،زعۀ اقتصزادی کشزقگها مزیشزقد (مزائقگو .)131 :1995 2بزه بزاوگ
اقتصاددانان پقل کثیف به هر ترفندی که واگد نظام اقتصادی شقد بزه ماننزد ونزروس نزا غزدۀ
،لطانی تمام نظام اقتصادی گا دگگیر خقد خقاهد کرد پقل کثیف برای گ،زاندن عقانزدش بزه
صاحبان اصلی خقد که همان برهکاگان مجرمان نا نقه،ویدان هستند معمقالً دگ فعاشیز هزای
کمبازده و بخ پنهان اقتصاد ،رمانهگذاگی و مصرف میشزقند (آشزدگنج .)31 :2002 3بزرای
نمقنه دگ خصق ،پقششقنی عنقان شده ا ،که دگ ،ال نک ترنلیقن دالگ پقششقنی میشقد که
معادل نک ششم تقشید ناخاشص آمرنکا و حتی بی از تقشیزد ناخزاشص کانزادا بزهعنزقان نهمزی
اقتصاد جهان ا( ،میرمحمدصادقی .)69 :1382

نفوذ و تأثیر جریانهای فاسد بر نهادهای تصمیمساز
طب ،آماگهای اگائه شده از ،قی دفتر مباگزه با مقاد مخدگ و جرم ،زازمان ملز متحزد 4تقشیزد
مقاد مخدگ دگ افغانستان دگ ،ال  2014به  6 400تُ گ،یده و ان میران نسب به ،ال 2012
حدود  49دگصد گشد داشته ا . ،نک ،قم از ان میران مقاد مخزدگ از طرنز ،انزران بزه اگوپزا
ترانرن می شقد .دگآمد حاص از ان اقتصاد غیرقزانقنی مقجزب پقششزقنی و تعمیز ،فسزاد دگ
منطقه میشقد بهحدی که ادامۀ آن قادگ خقاهد بقد تا امنیز تق،زعۀ اجتمزاعی اقتصزادی و
،یا،ی گا دچاگ اختالل کرده و حاکمی دوش گا تهدند کند .افغانستان  70دگصد منزابع مزقاد
مخدگ جهان گا داگا ،و  14دگصد از منابع هروئی و مقگفی جهان متعل ،به افغانستان ا. ،
 37دگصد از هروئی افغانستان ،االنه از طرن ،آن کشزقگ و پاکسزتان بزه داخز انزران قاچزا
میشقد اشبته انران از ققیترن برنامههای مقابله با مقاد مخدگ گا اجرا مزیکنزد و دگ ،زه دهزۀ
اخیر  3 762نور از نیروی انزران جانشزان گا دگ انز مسزیر از د،ز داده و  12 000نوزر نیزر
مجروح شدهاند .دگ انران جمعیتی حدود  1 325 000نور (معادل  2/26دگصد جمعیز انزران)
1. Borensztein
2. Mauro
3. Alldridge
4. UNDOC
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دچاگ اعتیاد به مقاد مخدگند اشبته ،قء مصرف از ترکیبزا آموتزامی دگ انزران دگ حزال گشزد
ا 1. ،ان تجاگ عظیم ،بب شده ا ،تا مراکر پقششقنی برای تطهیر دگآمد و عقانزد حاصز
از مقاد مخدگ دگ انران و منطقه گشد کند برای نمقنه طب ،گراگش وزاگ امقگ خاگجۀ آمرنکا دگ
،ال  2018اماگا متحده از بزرگ تزرن مراکزر پقششزقنی محسزقب مزیشزد و از مهزمتزرن
بخ های اقتصادی که عقاند حاص از جرائم دگ آن ،رمانهگذاگی میشزقد بخز مسزک دگ
دبی ا . ،حائر اهمی آنکه دگ ان گراگش به اظهاگا وزنر کشقگ انزران نیزر اشزاگه شزده کزه
مجمقع اگزش قاچا و فروش مقاد مخدگ دگ انران گا دگ حدود  6میلیاگد دالگ بهصزقگ ،زاالنه
تخمی زده ا 2. ،چنی حجم و،یعی از عقاند حاص از جرائمی همچقن قاچا مزقاد مخزدگ
به منظقگ تطهیر به بستری منا،ب جه تبادل دگ ،یسزتم مزاشی و نظزام بزانکی نیزاز داگد و از
طرفی میبانس دگ قاشب ،رمانهگذاگی دگ پروژههای مختلف بهکاگ گود تا از ان طرن ،منشزر
آن (جرائم مقصقف) پاک شقد .حجم چنی تبزادشی نیازمنزد همراهزی و همکزاگی بزا متنوزذان
،یا،ی و اقتصادی ا ،اننجا ،که جرنانهای تبهکاگ دگ پی اگتباطگیزری میزان مسزئقالن
بقده و با نوقو از طرن ،ا گتشا و ترثیرگذاگی بر تصمیما نهادهای عمزقمی و حزاکمیتی و حتزی
نظام های انتخاباتی دگصدد نوقو و اشبته تثبی جانگاه خقد برمیآننزد و تصزمیما گا بزر پانزۀ
منافع خقد بازتعرنف می کنند .دگ ان مرحله ا ،که حاکمی قانقن شزوافی پا،زخگقنی و
مسئقشی نهادها و مسئقالن آنها مخدوش و مترثر از اگتباطا مقصقف میشقند.

ضرورت التزام دولتها به مفهوم شهروندی
دوش ها همقاگه بهعنقان پا،داگ آزادیهای فردی تعرنف شده اند و دگ ان مقضقع اشتراک داگند
که عرصهای که دوش دگ آن دخاش میکند کالً از عرصۀ زندگی شخصی شزهروندان جدا،ز
ازان گو با دو عرصۀ کامالً منوک از نکدنگر مقاجهیم عرصۀ امقگ حکقمتی و عرصۀ امقگ شخصی
اما افران فرانندۀ جمعی و تق،عۀ بی حد و حصر اگتباطا و تنقع مسائ نشان میدهزد کزه
فرد و دوش دو مقضقع مستق از نکدنگر نیستند بلکه ،رنقش تکتک افراد انسانی معل ،بر
اداگۀ د گ ،امقگ عمقمی ا ،و اداگۀ مطلقب امقگ عمقمی نیر بدون نق آفرننی گسترۀ و،یعی
از نهادها و اشخا ،امکانپذنر نیس (شرنوی طرازکقهی و مدگس ،برواگی  .)111 :1393دگ
حکقم دمقکراتیک فرض بر آن ا ،که مشروعی حاکمان و اشرامآوگ بقدن قزقانی ناشزی از
اگادۀ شهروندان ا  ،حکمرانی مطلقب ناظر بر اداگۀ صزحیح فضزای میزان فرمزانروا و فرمزانبر

=1. https://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/en/unodc_iran_country_partnership_programme.html?lf
)35&lng= en (Accessed November 13.2019
)2. https://www.state.gov/documents/organization/290502.pdf (Accessed September 10.2018
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ا ،ان فضا گا دگ اصطالح ،پهر عمقمی 1می نامند .عرصۀ عمزقمی حزد وا،زط بزی عرصزۀ
خصقصی 2و عرصۀ اقتداگ عمقمی 3ا( ،شرنوی طرازکقهی و مدگس ،زبرواگی .)112 :1393
عرصۀ عمقمی پیقنددهندۀ حاکمی و شهروندان ا ،عرصۀ عمقمی مجال ابراز عقیده و نظر گا
برای شهروند دگ برابر دوش فراهم می،ازد هرچه حکقم بی اعتقزاد بزه آزادی و حقزق بشزر
باشد ان مجال تنگتر و بیمعناتر خقاهد شد دگ حکقم هزای تمامیز خزقاه ا،ا،زاً چنزی
فضانی به شهروندان داده نمیشقد و چیری به نام ،پهر عمقمی واقعی وجزقد نزداگد زنزرا انز
پیقند دگ زنر چتر آزادی بیان آزادی اجتماع و آزادی ابراز عقیزده معنزا مزینابزد .بزا اطمینزان
می تقان گو که حکمرانی مطلقب ضام فراهم ،اخت چنی فضانی برای شهروندان ا،ز و
چنی حکقمتی گا میتقان حکقم دمقکراتیزک نزام نهزاد .مزدنرن صزحیح عرصزۀ عمزقمی و
تضمی آزادی های بنیادن شهروندان گاه گا برای ابراز عقیده و نظر و حتی اعتزراض و نقزد بزاز
میکند و دگ چنی فضانی جامعۀ مدنی و ،ازمانهای مردمنهاد میتقانند به وظانف خقد عم
کنند و مطاشبا شهروندان گا به دوشتمردان منتق و حتی انشان گا مجبقگ به پا،خگقنی کننزد.
دگ فضانی که امکان نقد اعتراض ابراز عقیده و امکان تجمزع و آزادی جرنزان اطالعزا وجزقد
داگد و دوش ان آزادیها گا برای شهروندان تضمی میکند امکان تعمی ،فسزاد بسزیاگ کزم
ا ،فساد دگ فضانی گشد مینابد که فاقد حداق آزادیهای بنیادن باشد و حکقمز خزقد گا
فعال مانشاء تشخیص دهد و شهروندان گا صرفاً دگ حد گعیز فزرض کنزد .حکقمز از عناصزر
،نتی تشکی دوشز تلقزی مزیشزقد و حکقمز دگ موهزقم حقزق بزی اشملز داگای دو بعزد
بههم پیق،ته و وابسته ا ،نک بعد آن برخقگداگی از نظام ،زازماننافتزۀ اجرانزی ،یا،زی و
اداگی ا ،و بعد دنگر آن مؤثر بقدن حکقمز مقصزقف ا،ز ازانز گو حکزقمتی کزه مزدعی
ا،تقراگ ا ،می بانس ظرفی و ابراگ الزم گا برای ،ازمان امقگ و برقزراگی نظزم دگ ،زرزمی
خقد داشته باشد (گنجبرنان و فرحراد  .)260 :1394دوشتی که قادگ به تزرمی حقزق بنیزادن
شهروندان خقد نباشد به مروگ زمان اعتباگ و اعتماد عمقمی شهروندان گا از د ،خقاهزد داد
و دگ مروگ زمان با بحران امنی عمقمی مقاجه خقاهد شد.

حقوق بشر و پیشگیری از فساد
همۀ ح،های بشری دگ شرن و منرش انسانی و کرام انسزانی گنشزه داگنزد و بزرای برخزقگداگی
شهروندان از زندگی محترمانه فرد باند از همۀ ان حقق برخقگداگ شقد .حکقم مردم،زاالگ بزه
منظقگ اعمال حاکمی مؤثر خقد ناگرنر از انجاد تحدندا حقق افراد ا ،که بزه وضزع حقزق
1. Public Sphere
2. Private Sphere
3. Sphere of Public Authority
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شهروندی منجر میشقد (حبیبزاده و فرجپقگ  .)115 :1395ترجیحی بی انز حقزق بنیزادن
افراد وجقد نداگد دگ صقگ فقدان آزادی و تعمی ،فساد و عدم شوافی بهطقگ قطع پا،خگقنی و
مسئقشی پذنری از میان خقاهد گف و ان وضعی به هرجومزرج اقتصزادی منجزر خقاهزد شزد و
اشبته پانداگ نخقاهد ماند .دگ جقامع آزاد گفع نیازهای معیشتی و اقتصادی انسانها ضزروگی ا،ز
ازان گو آزادی بهخقدیخقد نمیتقاند جامعه گا به ،عاد گهنمقن ،ازد و باند نیازهزای اقتصزادی
شهروندان برآوگده شقد .برخی آزادیهای بنیادن با دخاشز حزداقلی دوشز محقز ،مزیشزقند و
معل ،و مشروط به وگود تمام عیزاگ دوشز نیسزتند امزا برخزی حقزق ماننزد حقزق اجتمزاعی و
اقتصادی به گاحتی و بدون دخاش حداکثری دوش قاب تحق ،نیس برای نمقنه میتقان به ح،
آمقزش ح ،مسک ح ،بر آب و ح ،بر کاگ اشاگه کرد .گراگش شقگای بی اشمللی ،یا ،حقق
بشر 1دگ ،ال  2009تح عنقان «فساد و حقق بشر پیقند،ازی» به اگتباط و ضروگ مباگزه بزا
فساد و ترثیر آن بر حقق بشر و برعکس پرداخته ا . ،شقگای مقصقف ،زه مزدل نقزض حقزق
بشر بهوا،طۀ فساد گا مدنظر قراگ داده ا ،نقض مستقیم نقض غیرمستقیم و نقض دوگ( 2نژندی
(نژندیمن  .)85 :1393فساد اگزش هزای اخالقزی ماننزد صزداق و اعتمزاد گا زانز مزیکنزد
(،ام_دشیری  .)59 :1382نگاهی به جرائم جهانیشده مانند جزرائم تروگنسزتی پقششزقنی فسزاد
ماشی قاچا مقاد مخدگ قاچا انسان و قاچا اعضای بدن انسزان مؤنزد انز مقضزقع ا،ز کزه
همگی کرام انسانی گا هدف قراگ دادهاند .فلسوۀ وجقدی عرف و ا،ناد بزی اشمللزی پیشزگیری از
جرائم جهانیشده ا ،که اگر نگقنیم همه اغلب دگ مقام پیشگیری از نقزض حز،هزای بشزری و
انجاد فضانی منا،ب برای زندگی شرافتمندانۀ جهانیانزد .بنزابران دوشز هزا دگ اجزرای تعهزدا
حقق بشری خقد از گهگذگ پیشگیری قادگند بخ اعظم تعهدا جهزانی خزقد گا مزقگد احتزرام
قراگ دهند نا به اجرا دگآوگند .بهعباگ دنگر تعهد دوش ها به مباگزه با جرم و پیشزگیری از آن دگ
چاگچقب منشقگ بی اشمللی حقق بشر معنا پیدا میکند (ابراهیمی .)152 :1391

 .1لزوم پایبندی به حقوق بشر و آزادیهای عمومی در حکمرانی شایسته
فساد از نقع ناممند آن بدترن شک از فساد ا ،که عالوهبر دگگیر کردن ،ازمانها و نهادهای
دوشتی و عمقمی مقجب تضعیف هرچه بیشتر اعتماد عمقمی شهروندان نیر میشقد و دگ ادامزۀ
گوند گشد خقد حاکمی قانقن و حکمرانی مطلقب گا تح ترثیر قراگ میدهد و بیاثر می،زازد
(گتی )127 :2009 3و بیشترن ترثیر خقد گا بر اقتصاد کشقگ خقاهد گذاش که نمقنههزای آن
دگ آفرنقا دنده شده ا . ،برای نمقنه میتقان به مقدمۀ اعالمیۀ کمپی نازده کشقگ آفرنقانی دگ
1. International Council on Human Rights Policy
)2. http://www.ichrp.org/files/reports/58/131b_report.pdf(Accessed March 21.2018
3. Gathi
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خصق ،ا،ترداد و تحصی ثرو آنها اشاگه کرد 1که دگ مقدمۀ خقد به تصرف غیرقانقنی  20تزا
 40میلیاگد دالگ از ثرو آنها تق،ط کاگگراگان فا،د پرداخته ا ،که به شک وجقه نقد ،هام
امقال منققل و غیرمنققل دگ ،انر کشقگهای دنیا نگهداگی میشقد 2.برای نمقنه وزاگ اطالعا
نیجرنه دگ ژانقنۀ  2016اعالم داش که طی ،الهای  2006تا  2013مقاما عاشیگتبۀ دوش از
طرن ،شرک های دوشتی و خصقصی به میران  9میلیاگد دالگ از خرانه نیجرنه گا گبقدهانزد و بزه
طقگ مشابه دگ ،یراشئقن دگحاشیکه آن کشقگ با بحران بیماگی ابقال 3د ،و پنجه نرم میکرد و
بقدجهای دگ حدود  14میلیقن دالگ گا به آن اختصا ،داده بقد  12میلیقن دالگ گا برای خرنزد
 100د،تگاه اتقبقس چینی از مح خرانه و بقدجۀ عمقمی کشقگ هرننه کرد 4.بیشتر ان ثرو
های تحصی شده از طر غیرقانقنی به کشقگهانی همچقن اناال متحده انگلسزتان ،زقئیس
شیخت اشتان و جرانر کانم منتق شده که گراگشهای آن تق،ط کمیسیقن بانکی ،قئیس 5و
اداگه خدما ماشی برنتانیا منتشر شده ا 6. ،دگ چنی شرانطی مزیبانسز از دوشز هزا تققزع
داش تا به ا،ترداد امقال اقدام کنند .اما اغلب دوش های قربانی میلی به تقاضزای ا،زترداد نزا
پیگیری مؤثر آنها نداگند زنرا کاگگراگان ان دوش ها معمقالً از چنی شرانطی منتوعانزد و انز
تعاگض منافع اجازۀ اقدام منا،ب گا به آنها نمیدهد .ان دگ حاشی ا ،که دوش ها وفز ،مزقاد
 43تا  59کنقانسیقن مباگزه با فساد مصقب  2003مل متحد 7متعهد بزه همکزاگی دگ جهز
ا،ترداد ان امقال شدهاند .بهطقگ خا ،مادۀ ( 31)2کنقانسیقن مباگزه با فساد هر دوش عضق گا
متعهد به اتخاو اقداما مقتضی بهمنظقگ شنا،انی گدگیری و تققیف امقاشی دانسته ا ،که از
طر غیرقانقنی و فساد تحصی شدهاند .دگ چنی شرانطی اقدام بهمنظقگ ا،ترداد نا طرح تقاضا
می بانس برا،اس اقدام کشقگ نا دوش قربانی فساد صقگ پذنرد .حقق نس دوم گا میتقان از
مهم ترن مباحث ان حقزه تلقی کرد .گراگش بانک جهانی دگ ،ال  1997دگ خصزق ،تق،زعه
ترکید می کند بدون دوش کاگامد تق،عۀ پانداگ دگ بعد اقتصادی و اجتماعی غیزرممک ا،ز و
فساد مانعی دگ مقاب گشد اقتصادی و ،رمانهگذاگی بهحساب میآند 8.صندو بی اشمللی پزقل
دگ اوان دهۀ نقد بهدشی ماهی غیراقتصادی موهقم حکمرانی مطلقب اشتیاقی بزه ا،زتواده از
آن دگ تقصیه ها و اصقل گاهنمای خقد نداش تا اننکه دگ اوا،ط دهۀ نقد تصمیم گرفز تزا از
1. Nyanja Declaration, Zimbabwe, on 1 March 2001
2.
https://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_launches_campaign
_to_repatriate_africas_stolen_w
3. Ebola
’4. Abdul R. Thomas, ‘Sierra Leone Bus gate Scandal-Anti-Corruption Commissioner Speaks Out
available at https://www.thesierraleonetelegraph.com/sierra-leone-busgate-scandal-anti-corruption)speaks/ (accessed 7 March 2017
)5. Swiss Federal Banking Commission(SFBC
)6. The British Financial Services Authority (FSA
7. https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf
8. World Development Report 1997 available at http://www.imf.org/external/np/exr/dec.pdf
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ان موهقم بهرهبرداگی کند (گقشد .)146 :1993 1دگ ،پتامبر  1996صندو بی اشمللی پقل دگ
اعالمیۀ خقد مق،قم به «مشاگک برای گشد پانداگ جهانی» بر تزرونج حکمرانزی مطلزقب گا دگ
همۀ ابعاد ترکید کرد و به طقگ خا ،بر ضروگ حکقم قزانقن کاگامزدی و مسزئقشی پزذنری
بخ عمقمی و مباگزه با فساد بهعنقان عناصر بنیادن ،زاختاگی کزه مقجزب گشزد اقتصزادی
میشقند متمرکر شد (گتی .)146 :1999 2بانک جهانی نیزر از شز معیزاگ بزرای ،زنج و
اگزنابی کیوی حکمرانی ا،تواده مزیکنزد میزران فسزاد دگ نهادهزای عمزقمی آزادی بیزان و
مسئقشی پذنری ثبا ،یا،ی و فقدان خشقن کاگامزدی دوشز کیویز تصزقنب قزقانی و
حاکمی قانقن (بانک جهانی .)9-12 :2006 3اطالعا و آمزاگ بانزک جهزانی نشزان مزیدهزد
کشقگهای با دمقکرا،ی پقنا و زنده همچقن پرتغال شزیلی و کانزادا فسزاد کمتزری داگنزد دگ
مقاب کشقگهانی که از فقدان آزادی بیان گنج میبرند نا فاقد دوش مسئقشی پزذنر و پا،زخگق
هستند فساد بیشتر و عمی،تری داگند (تقماس.)36-42 :2010 4

 .2لزوم تضمین اصل برابری و عدم تبعیض
اص عدم تبعیض ا،ا،ی ترن ح ،بشری ا ،که دگ مادۀ  2اعالمیۀ حقق بشر میثا حقق
مدنی و ،یا،ی و میثا حقق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مزقگد ترکیزد قزراگ گرفتزه ا،ز
(ونقی .)2 :2004 5مادۀ  26میثا حقق مدنی و ،یا،ی ح ،برابری افزراد دگ برابزر قزانقن گا
تضمی میکند .دگ شرانطی که فساد نظاممند دگ دوش گنشه دوانیده تعرنف مخاگج دوش هزم
تق،ط نک مقام فا،د صقگ میگیرد .فساد فرهنگ عزدم اعتمزاد گا دگ جامعزه گواج مزیدهزد
آگام و امنی گا زنر ،ؤال میبرد و تبعیض و ناگضانتی گا دام مزیزنزد (شزرنوی بجسزتانی
 )66 :1385بیشک چنی شر انطی از مصزادن ،نقزض حز ،برابزری و عزدم تبعزیض شزناخته
می شقند .دادگاه قانقن ا،ا،ی آفرنقای جنقبی اعالم داشته ا ،که فساد و ،قء مدنرن مغانر
با حاکمی قانقن و اگزش های بنیادن مندگج دگ قانقن ا،ا،ی آن کشقگ ا ،و مقجب تضعیف
پانبندی به کرام انسانی و تحق ،برابری و پیشبرد حقق بشر و آزادیهای بنیزادن مزیشزقد
(گاشتقن .)12 :2011 6دگ گأی ،ال  2012دنقان عاشی هند بهصراح آمزده ا،ز کزه فسزاد
مقجب تضعیف حقق بشر و نقض غیرمستقیم آن میشقد و فساد نظاممند بهخقدیخقد نقزض
حقق بشر ا( ،گاشتقن  .)11 :2011دوش ها با تقجه به آمره بقدن انز حقزق متعهزد بزه
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تضمی آنها هستند و احترام به اص برابری و پیشگیری از تبعزیض نوزقو فسزاد و زمینزههزای
ظهقگ آن گا تضعیف خقاهد کرد .هر کجا که داالن و منوذی برای تخدن ان اص بنیادن بزاز
شقد جرنانهای فا،د بر آن مققعی ،رمانهگذاگی کرده و متمرکر خقاهند شد زنرا دگ چنی
مققعیتی امکان اگتشا تحصی مال از طر نامشروع اختالس و پقشقشقنی فراهم خقاهد بقد.

 .3جریان آزاد اطالعات در تقابل با فساد
دگ دنیای معاصر آزادی اطالعا پی شرط دمقکرا،ی ا ،و اکسیژن مردم،االگی شقزب گرفتزه
ا . ،ح ،د،تر،ی به اطالعا دگ بیشتر کشقگها به گ،می شزناخته شزده ا،ز بزهخصزق،
کشقگهانی که ادعای مردم،االگی داگند و حاکمی گا متعل ،به مردم میدانند .آزادی بیان و حز،
د،تر،ی به اطالعا جرء حقق طبیعی شهروندان قلمداد میشقند زمانیکزه حاکمیز خزقد گا
متعل ،به شهروندان بداند مردم گا نیر از شرانط و اوضاع و احزقال ،یا،زی اقتصزادی و اجتمزاعی
آگاه خقاهد کرد و شرانط د،تر،ی مردم گا به اطالعا صحیح فراهم خقاهد ،زاخ  .اگزر مزردم
ندانند دگ جامعه چه میگذگد و از اعمال و اققال مدنران و حکمرانزان خزقد بزیخبزر و بزیاطزالع
باشند چگقنه قادگ خقاهند بقد تا دگ جامعۀ خقد انوای نق کنند و ،همی دگ هرم قزدگ داشزته
باشند (انصاگی  .)141 :1387دگ گذشته مشاگک مردم دگ حکقم و تعیزی ،رنقشز خزقد دگ
انام انتخابا صقگ میپذنرف و پس از انتخابا مردم از عملکرد و تصمیما انتخزابشزقندگان
خقد بیاطالع بقدنزد و انتخزابشزقندگان نیزر نزهتنهزا خزقد گا مکلزف بزه پا،زخگقنی بزه مزردم
نمی دانستند بلکه با هر گقنه آزاد،ازی اطالعزا و اگائزۀ د،تر،زی مزردم بزه آنهزا نیزر مقاومز
میکردند .اما دگ ان گوزگاگ که مردم با مقج و،زیع اطالعزا گوبزهگو هسزتند انتخزابشزقندگان
بهشد تح نظاگ مستمر مردم قراگ داگند و هر گقنه تصمیم،ازی غلط نا برخالف مصلح بزا
عکساشعم های مردم و انتخابکنندگان گوبهگو میشقد.

 .4حاکمیت قانون 1در تقابل با فساد
به طقگ معمقل شهروندان هر کشقگ از حد و اندازۀ فساد دگ کشقگشان مطلعاند .آنها بزا فسزاد دگ
گوابط گوزانۀ خقد از معامال و گ،یدگی به امقگ اداگی گرفته تا امقگ دگمانی و ترمی اجتمزاعی
د ،و پنجه نرم می کنند .شهروندان دگ خط مقدم مباگزه با فساد قراگ داگنزد .عمزقم مزردم دگ
حاشی برای امراگ معاش خقد و برآوگده ،اخت نیازهای ا،ا،ی خقد دگ چنی ،یسزتم فا،زدی
کاگ میکنند که همرمان احساس نابرابری و بیعداشتی دگ آنها گشد میکند 2.برای نمقنه میتقان
1. Rule of Law
)2. https://richardbistrong.com/corruptions-impact/ (Accessed November 13.2017
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می تقان به تقنس اشاگه کرد جانی که بازاگ و نظام اقتصادی تح ،زیطرۀ خزانقاده و منسزقبان
زنداشعابززدن ب ز علززی گئززیسجمهززقگ ،ززاب ،آن کشززقگ بززقد .نظززام اقتصززادی آن کشززقگ بززا
محدودن های شدند گوبه گو بقد و هر کسی امکان وگود به عرصۀ اقتصادی آن کشقگ گا نداشز
و دگ نهان مردم خشمگی با برگراگی اعتراضا مساشم آمیزر بزه حکقمز او پانزان دادنزد.
نمقنۀ دنگر دوش ،اب ،کشقگ ماشی ا ،که گئیسجمهقگ وق آن کشقگ آمزادو تقومزانی تزقگه
که از گهبران دمقکراتیک دگ قاگۀ آفرنقا شناخته میشد با شقگشها و اعتراضهای خشقن آمیر
دگ شمال آن کشزقگ مقاجزه شزد و پیزروزیهزای بعزدی معترضزان حکانز از خشزم و کینزۀ
نهادننه شده دگ میان مردمی داش کزه تق،زط حکقمز بزه حاشزیه گانزده شزده بقدنزد انز
شقگش ها میران ناگضانتی مردم و حتی نیروهای امنیتی گا نیر منعکس کرد .مردم آن کشقگ از
خروج گئیسجمهقگ تقگه ا،تقبال میکردند و شرانط حزاد شزده گا ناشزی از ،زقء مزدنرن و
مصقنی او از پیگیریهای قانقنی میدانستند .زمزانیکزه فسزاد بزه نقطزۀ اوج خزقد مزیگ،زد
نهادهای عمقمی و دوشتی گا دگگیر می کند و با نوقو دگ بدنۀ اجرانی کشقگ نظام اجزرای قزقانی
گا مخت می،ازد و از ان طرن ،مقجب کاه نا ،ققط حاکمی قانقن دگ کشقگ میشزقد .دگ
چنی شرانطی پلیس نق خقد گا بهعنقان حافظ امنی شهروندان از د ،میدهد د،زتگاه
قضانی دگ د،ترس شهروندانی که امکان پرداخ هرننهها و نا پرداخ گشزقه نداگنزد نخقاهزد
بقد و شهروندان عادی و ناتقان از پرداخ گشقه امکان پیگیری مزؤثر حقزق خزقد گا نخقاهنزد
داش  .ان دو نهاد (پلیس و د،تگاه قضانی) دگ همه جای دنیزا بزهعنزقان نهادهزانی شزناخته
میشقند که بیشترن پتانسی گا برای فساد نظاممند داگا هستند .دگ نمقنههزانی کزه وکزر شزد
(تقنس و ماشی) شهروندان به آ،تانهای گ،یدند که حاکمی قانقن گا بهمثابۀ منوع اصی خقد
و تنها گاه برون گف از شرانط مقجقد دگ کشقگشان تلقی کردند و دوش مستقر گا بهدشی فسزاد
نظاممند فاقد مشروعی  1دانستند و آنها گا ،رنگقن کردند .نمقنۀ دنگر دگ خصق ،نوقو فسزاد
دگ نیروهای امنیتی به کشقگ تقنس بازمیگردد کشقگی که بقدجۀ کالنی گا برای ،اخ مقانزع
مرزی به منظقگ پیشگیری از نوقو عقام تروگنستی از کشقگ شیبزی بزه نیروهزای امنیتزی خزقد
اختصا ،داد اما بهدشی عدم تقزنع و حیف و می آن بقدجه تروگنس ها با پرداخ گشقه بزه
،ربازان و برخی فرماندهان هنگهای مرزی به داخ تقنس نوقو میکردند .دگ چنی شرانطی
می تقان به ان نتیجه گ،ید که نوقو فساد دگ نیروهای امنیتی قادگ ا ،ک نظام حزاکمیتی گا
به ،راشیبی ،ققط هدان کند 2.فساد مقجب عصبی شهروندان و کاه اعتماد عمقمی آنهزا
به دوش میشقد و ،طح امنی عمقمی گا بهشد کاه میدهزد .دگ چنزی شزرانطی فسزاد
اجازه میدهد تا قانقنشکنان و ناقضان حاکمی قانقن به حیا خقد ادامه دهند.
1. legitimacy
2. undermining the whole system
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 .7مسئولیتپذیری 1کارگزاران حکومتی و توانمندسازی شهروندان
مسئقالن میبانس دگ نهان پا،خگقنی و مسئقشی پزذنری دگ برابزر مزردم نسزب بزه دوگان
تصدی خقد بر منابع ثرو آنها پا،خگق باشند هیک مصزلحتی بزاالتر از گعانز حقزق مزردم
تحصی گضان آنها و تضمی ا،تقالل ،یا،ی مدنی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی آنها وجقد
نداگد .دوش ها مکلف اند تا انز ا،زتقالل اقتصزادی گا بزا تصزقنب قزقانی دگ گا،زتای تضزمی
شوافی د،تر،ی به اطالعا و حوظ جرنان آزاد اطالعا برای شهروندان فراهم ،ازند .حزائر
اهمی آنکه حوظ ا،تقالل ،یا،ی و اقتصادی برای تحق ،حز ،بنیزادن شزهروندان متضزم
نهادهای مدنی و تققن ،ازمانهای مردمنهاد دگ جامعه ا . ،ان ،ازمانها مسئقشی داگند تزا
ضم جلب حضقگ و مشاگک شهروندان دگ صحنه به گ،زاش آگزاهیبخشزی خزقد و آمزقزش
شهروندان اقدام کنند .بدنهی ا ،اگر ظرفی ،ازی و تقانمند،ازی شهروندان صقگ نپذنرد و
آنها از جقانب مختلف ح ،بر تعیی ،رنقش خقد آگاه نشقند امکزان دفزاع و طزرح مطاشبزا
قانقنی خقد گا دگ ان خصق ،نخقاهند داش  .فقدان ان ،زطح از آگزاهی دگ جامعزه مقجزب
تسلط بیشتر بیگانگان موسدان اقتصادی و دشزمنان ملز خقاهزد شزد تزا بزا خیزاشی آ،زقده
همچنان به غاگ و بهرهکشی از منابع ثرو مل ادامه دهند و دگ ان زمینه از هیک ،زرکقب و
مقاجهه ای بزا شزهروندان نیزر هرا،زی نخقاهنزد داشز (ا،زالمی  .)65-68 :1395دگ چنزی
شرانطی غاگتگران بی اشمال و ثرو ملی دگصدد خقاهند بقد تا با نوقو دگ جرنانهای ،یا،ی
با تح ترثیر قراگ دادن نظام انتخابا و گرنن نماننزدگان مزردم قزدگ محقشزه بزه گهبزران
،یا،ی گا دگ گا،تای منافع حربی و گروهی آنها بازتعرنف کننزد کزه بزه تمرکزر هرچزه بیشزتر
قدگ و ثرو جرنان نا افراد متنوذ ،یا،ی دگ جامعه میانجامد ( ،په،را 8 :1397

نتیجهگیری
اشترام به حقق و آزادیهای بنیادن و گعان و احترام به حقزق بشزر دگ فضزای داخلزی و پانبنزدی
دوش ها به اشراما و هنجاگهای جامعۀ جهانی مالک عضقن دگ جامعۀ بزی اشمللزی ا،ز و گعانز
صلح و امنی مبتنی بر اخال و حقق بشر از مبانی اشرامآوگ بقدن حقق بزی اشملز محسزقب مزی
شقد .جرائم جهانی و اشبته فساد اغلب کرام انسانی و حقق بشر گا هدف قزراگ مزیدهنزد و از آنجزا
که دوش ها به حوظ گعان و حمان از کرام انسانی و حقزق بشزر متعهدنزد انوزا و اجزرای انز
تعهد تنها از مسیر مباگزه کیوری علیه جرائم مقصقف و گعان تعهدا ،لبی محق ،نمیشزقد بلکزه
اشترام به تعهدا انجابی دوش ها از طرن ،حرک به،قی گونکردهای پیشگیرانه حائر نقشزی ا،ا،زی
ا . ،مبنا و منشر تعهدا دوش ها بهونژه تعهد آنها به پیشزگیری از جزرائم جهزانیشزده اشتزرام بزه
1. Accountability
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اخال حقق بشر و عداش ا ،که ا،اس و بنیاد حکمرانی مطلقب شزناخته مزیشزقند .تضزمی و
گعان حقق و آزادیهای بنیادن شهروندان همچقن ح ،تعیی ،رنقش و برگراگی انتخابزا آزاد
آزادی عقیززده و بیززان آزادی تجمززع تققنز جامعززۀ مززدنی و حمانز از فعاشیز هززای آنهززا آزادی
مطبقعا و تضمی جرنان آزاد اطالعا حاکمی قانقن شوافی و تضزمی برابزری شزهروندان دگ
مقاب قانقن از اصقشی ا ،که مقجب میشقد تا دوش ها قدگ و تقان مقاومز دگ برابزر خقا،ز و
طرح مطاشبا عمقمی و مشروع شهروندان گا نداشته باشد و شهروندان امکان پان و حتزی پزاالن
نهادهای تصمیمگیرنده گا داشته باشند .دگ چنزی شزرانطی مجزاشی بزرای ،زقءا،زتوادهکننزدگان از
بقدجهها و امکانا عمقمی باز نخقاهد شد و نهادهای نظاگتی نیر با تمام تقان به وظیوزۀ خزقد عمز
خقاهند کرد زنرا همقاگه اعمزال و اقزقال خزقد گا دگ معزرض ،زنج و نظزاگ مزردم و گ،زانههزا
میبینند .چنی دوشتی نهتنها با بحران مشروعی ناشی از تضعیف اعتماد عمقمی مقاجه نخقاهد شزد
بلکه شهروندان گا حامی ،یا ،های خقد دگ عرصۀ عمقمی خقاهزد نافز و شزهروندان نیزر چنزی
دوشتی گا ضام واقعی حقق و آزادیهای خقد میشنا،ند .فساد مجاشی گا برای بروز دگ فضزا و بافز
،یا،ی شواف و شیشهای نخقاهد ناف اشتزرام دوشز بزه حقزق و آزادیهزای شزهروندان ا،زباب
نظاگ و مسئقشی پذنری شهروندان دگ قبال جامعه خقد گا فراهم می،ازد و انز مسزئقشی پزذنری
مقجبا دخاش و نظاگ بر امقگ عمقمی گا بی از پی مهیا می،ازد .دگ مقاب حکقمتی کزه قزادگ
به ترمی حوظ و حرا ،از حقق و آزادیهای بنیادن شهروندان نیس نهتنها خزقد گا ملزرم بزه
پا،خگقنی و پذنرش مسئقشی ها نمیداند بلکه تصمیما خقد گا بدون دگ نظر داشزت اوشقنز هزا و
منافع ملی اتخاو میکند .دگ چنی فضانی شاهد انحصاگگرانی تشدند فاصلۀ طبقاتی گسترش فقزر
حیف و می ثرو عمقمی فراگ ماشیاتی فقدان شزوافی و نظزاگ مزؤثر بزر منزابع مزاشی ناگضزانتی
عمقمی تعمی ،و تشدند اعتراضا و اشبته ،رکقبها و برخقگدهای قاهرانه از دوش و عقامز دوشتزی
خقاهیم بقد و تداوم چنی شرانطی بحران مشروعی گا فراهم می،ازد که نمقنههای آن گا دگ شیبزی
تقنس مصر عرا و حتی ،قگنه شاهد بقدهانم .میتقان نتیجه گرف که مزؤثرترن ابزراگ دگ گاهبزرد
مباگزه با فساد محقگ قراگ دادن شهروندان و تزالش دگ گا،زتای احتزرام گعانز و تضزمی حقزق و
آزادیهای بنیادن آنها تق،ط دوش ها . ،با نگاهی گذگا به گتبهبندی کشقگها دگ آزادی خبرنگزاگان
و مطبقعا  1گتبهبندی کشقگها برا،زاس گزراگش هزای تق،زعۀ انسزانی برنامزۀ تق،زعۀ ملز متحزد
 22018کشقگهانی همچقن نروژ فنالند ،زقئد هلنزد دانمزاگک و ،زقئیس حزائر بهتزرن شزرانط
هستند و دگ فهر،ز منتشزره دگ گتبزهبنزدی فسزاد 3دگ ،زال  2019جانگزاهی منا،زب دگ میزان
کشقگهای جهان داگند.
1. https://rsf.org/en/ranking
2. http://hdr.undp.org/en/2018-update
3. https://www.transparency.org/cpi2018
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