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بکارگیری حق تعیین سرنوشت داخلی به عنوان راهکاری موثر در مبارزه با
فساد و تحقق حق بر توسعه


همایون حبیبی - 1کیوان اقبالی
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دریافت-7930/8/76:پذیرش7930/76/60:

چکیده

پدیده فساد یکی از مهمترین موانع بر سر راه تحقق برخی از مصادیق حقوق بشر در
میشود.تمرکز قدرت و ثروت عمومی در
جوامع امروزی ،بویژه حق بر توسعه محسوب  
دستعدهایمحدود،نبودامکانشایستهبازخواستعمومیازدولتمردانوعدمشفافیتدر
میشود .بنابراین جلوگیری از
مهمترین بسترهای بروز فساد محسوب  
عملکرد ایشان از  
تمرکزقدرت،امکانبازخواستمؤثرازدولتمردانتوسطشهروندانوشفافیتدرعملکرد
آنها،تأثیربسیارمثبتیدرمبارزهبا فسادخواهدداشت.ایجادشرایطفوقتاحدگستردهای

در گرو تأمین مشارکت عمومی شهروندان در امور مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگیجامعهوتحققعناصرآن،همچونحقبرانتخابکردنوانتخابشدنبرایهمه،
جامعه مدنی نیرومند و دسترسی آزاد به اطالعات خواهد بود.مسئلهای که با توجه به تلقی
مشارکت عمومی بهعنوان هدف غایی حق بر تعیین سرنوشت داخلی ،یعنی امکان مشارکت
هر فرد در فرایند تصمیمگیری در مورد امور عمومی جامعه ،تحقق این حق را به راهکاری
مهمترین بسترهای بروز آن و به تبع
مهم در مسیر مبارزه با فساد و نیز از بین بردن برخی از  
میکند.
آن،تسهیلدرتحققحقوقبشرشهروندان،بویژهحقبرتوسعهتبدیل 
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مقدمه

مهمترینمشکالت جوامعامروزی ،شیوعپدیدهفساداست.فسادیکهبا هدردادن
یکی از 

و به انحراف کشاندن منابع و امکانات سیاسی و اقتصادی جامعه ،مانعی جدی بر سر راه تحقق
میشود .بهعنوان نمونه میتوان به تبعات منفی فساد بر
مصادیق گوناگون حقوق بشر محسوب  
تحقق حق بر توسعه اشاره کرد .حق مزبور بستری برای تحقق دیگر حقوق بشری محسوب
میشودوهرگونهاثرمنفیبرآن،بهنوبهخویشبرتحققدیگرحقوقبشرنیزتبعاتمنفیبرجای

میشودتاازدیدگاهحقوقبشرهمبحثمبارزهبافسادضرورتی
خواهدگذاشت؛امریکهموجب 
اساسییابد.
مبارزه مؤثر با فساد مستلزم شناسایی عوامل و ریشههای بروز این پدیده خواهد بود.به نظر
میرسد تمرکز قدرت عمومی در دست گروهی محدود از دولتمردان ،همچنین نبودِ امکان
بازخواستِ مناسب از ایشان توسط شهروندان در ارتباط با چگونگی استفاده از منابع وامکانات
مهمترینعواملایجادوگسترش
آنهارابایددرزمره 
عمومیوعدموجودشفافیتدرعملکرد 
فساد در یک جامعه محسوب کنیم.به عبارت بهتر ،فساد سیاسی ناشی از تمرکز قدرت ،فقدان
شفافیتوعدمامکانبازخواستمناسبازدولتمردان،خودزمینهایاستبرایگرایشبهسمت
فسادادارییاهمانسوءاستفادهازقدرتوثروتعمومیدرجهتکسبمنافعشخصی.
شایدبتوانیکیازمؤثرترینراهکارهاینبردبافساددریکجامعهراکاهشتمرکزقدرت،
میسرکردنامکانبازخواستعمومیازدولتمردانوایجادشفافیتدرعملکردایشانتلقیکرد.
هنگامی که قدرت تصمیمگیری در مورد امور عمومی از دست عدهای محدود خارج شده و
عمومشهروندانازطریقابزارهاییهمچونحقبرانتخابکردن وانتخاب شدندریک سیستم
انتخاباتیآزاد ،از امکانسهیمشدندرآنبرخوردار شوند،از تمرکزقدرتو تبعاتمنفی سوء
استفاده از آن تا حد زیادی جلوگیری خواهد شدو ابزارهایی همچون جامعه مدنی و دسترسی
میآورد؛
آزادبهاطالعاتامکانمناسبیبرایایجادشفافیتوبازخواستازدولتمردانبهوجود 
کهمیتواندمانعسوءاستفادهازقدرتوثروتعمومیشود.
فراهم شدن شرایط مزبور خود در گرو افزایش مشارکت عمومی شهروندان ،به معنای
مشارکت هر فرد در فرایند تصمیمگیری در امور عمومی جامعه خویش است .مشارکتی که
 منظور از فساد ،سوء استفاده از قدرت دولتی یا عمومی برای تأمین منافع شخصی میباشد که معادل انگلیسی آن
Corruptionاست.
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تضمین موفقیت در نبرد علیه فساد را در پیوند عمیقی با تحقق حق تعیین سرنوشت در معنای
داخلی آن قرار خواهد داد؛ زیرا هدف نهایی حق مزبور نیز عبارت است از تضمین امکان
تصمیمگیریهای عمومی مرتبط با مسائل مختلف سیاسی،

مشارکت عمومی همه افراد در 
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه خویش که نیازمند سازوکارهای پیشتر ذکر شده ،یعنی حق
انتخابکردنوانتخابشدنآزادانه،جامعهمدنیپویاودسترسیآزادابهاطالعاتخواهدبود.
درواقع،میتوانگفتکهتأثیرحقبرتعیینسرنوشتداخلیبرمبارزهبافساد،بهاثرگذاری
مثبت عناصر تحقق بخشنده به هدف نهایی حق مزبور ،یعنی تقویت مشارکت شهروندان در امور
میشود؛موضوعیکهبهنوبهخودباتوجهبه
عمومیجامعه،درازبینبردنزمینههایفسادمربوط 
تأثیر مخرب فساد بر حقوق بشر ،اثر مثبتی بر دستیابی به حق بر توسعه و به تبع آن تحقق دیگر
میشود تا پس از
اینرو در اینتحقیق سعی  
مصادیق حقوق بشر بر جای خواهد گذاشت .از  
بررسیآثارمنفیفسادبرحقوقبشربویژهحقبرتوسعه،همچنینتوصیفوتحلیلارکاناصلی
نقشآفرینی مثبت ارکان فوق در خشکانیدن
تحقق بُعد داخلی حق بتعیین سرنوشت ،چگونگی  
برخی از مهمترین بسترهای فساد همچون تمرکز قدرت ،عدم شفافیت در عملکرد دولتمردان و
عدم امکان بازخواست شایسته از ایشان از طریق تقویت مشارکت عمومی ،مورد بررسی قرار
گیرد.

 .1تأثیر منفی فساد بر تحقق حقوق بشر
میگذارد.
فسادپدیدهایاستکهاثریمخرببردستیابیشهروندانبهحقوقبشربرجای 
در این چارچوب و بهمنظور روشنتر شدن بحث ،به نظر میرسد که پیش از هر سخن دیگری،
باید عوامل شکلگیری فساد و سپس اثرات منفی آن بر دستیابی شهروندان به حقوق بشر و در
نتیجه،ضرورتمبارزهبااینپدیدهازدیدگاهحقوقبشریبررسیشود.

 .1-1فساد و عوامل شکلگیری آن

بنابهتعریفبانکجهانی،فسادعبارتاستازسوءاستفادهازقدرتدولتیبرایتأمینمنافع
عباسزادگان .)70:7989 ،بدیهی است همیشه این سوءاستفاده از قدرت و امکانات
شخصی ( 
دولتیصرفاًبرایتأمینمنافعشخصینیست،بلکهممکناستدرراستایتأمینمنافعیکحزب
وتفکرسیاسیخاص،طبقهخاص،دوستان،فامیلونظایرآنبهکارگرفتهشود.فسادبهطورکلی
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در ارتباط با فعالیتهای دولتی و به دلیل برخورداری برخی مدیران و کارکنان از اختیارات
انحصاری مطرح میشود .گری بکر ،7برنده جایزه نوبل در این باره میگوید :اگر دولت را
برداریم فساد نیز برداشته میشود.منظور بکر این است که عمده سهم فساد کشور یا به دولت
مربوط است یا در دولت اتفاق میافتد.البته واضح است که فساد در بخش خصوصی نیز وجود
دارد(جباری.)4:7980،
درحقیقت«،فسادنتیجهانحصاراختیاراتوتمرکزقدرتدولتیدریکنهادیاشخصاست
که در عین حال ،آن نهاد یا شخص صاحب قدرت هیچ محدودیتی از پیرامون احساس نکرده و
پاسخگویی و توجیه اقدامات و تصـمیمات خود نزد عموم مردم نمیداند.به بیان
خود را ملزم به  
دیگر،فسادبرآیندقدرتبـدونمسئولیتاست»(سهرابلو.)764:7980،ساختانحصاریقدرت
دردولتامکانمداخلهخودسرانهدرفعالیتهای اقتصادیرابهمتصدیانآندادهوبرخورداری
از چنین قدرتی به همراه دسترسی به اطالعاتی که در اختیار عامه مردم قرار ندارد ،موجب ایجاد
فرصتهایی برای برخی مقامات دولتی میشود تا بتوانند منافع خود یا دوستان نزدیک خود را به

قیمتکاهشمنافععمومیافزایشدهند.
«درمجموع،پدیدهفسادرامیتوانبرآیندسوءاستفادهمقاماترسمیازموقعیـتوامکانات
شغلی خود و اعمال اقتدار جهت کسب اهداف شخصی قلمداد کرد .اختالس ،ارتشا ،غصب
اموال عمومی و رشوهخواری از جمله شناختهشدهترین مواردی هستند که در ذیل عنوان فسـاد
اقتصـادی جـای میگیرند» (سهرابلو .)764 :7980 ،به عبارت دیگر« ،فساد در ابعـاد کـالن آن
بیشـتر از آنکـه مقولهای اجتماعی یا اقتصادی باشد ،دارای ماهیتی سیاسی است و دلیـل آن بنـابر
قاعده؛پشتگرمیآنبهقدرتیاستکهسازوکارهایدموکراتیکنیزقادربهتعـدیلوکنترلآن
نیستند.مطابقبا ایناستداللدرهرجامعهایکـهنهادهـاینظـارتیودموکراتیکازقبیلاحزاب
سـازمانهـای غیـردولتـی 6توانایی تأثیرگذاری بر تصمیمگیریهـای

سیاسـی ،مطبوعـات آزاد و 
حکـومتی و انتقـال عالیـق و منافع عمومی به نهادهای حکومتی را نداشته باشند ،فسـاد پدیـدهای
رایـجاسـت»(سهرابلو.)761:7980،
عللوانواعفسادهرچهکهباشند،بروزفسادیکیازپدیدههاییاستکهاثراتبسیارمخربی
بر تحقق حقوق بشر افراد بر جای خواهد گذاشته و در این چارچوب ،دستیابی به حق بر توسعه
1. Gary Becker.
2. NGO
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برای همگان در یک جامعه ،بهعنوان بستر تحقق دیگر مصادیق حقوق بشر ،در معرض تهدید
جدیتریقرارخواهد داشت؛مسئلهای کهدرگفتاربعدیبه تفصیلسعیدربررسیآنخواهد
شد.
 .1-2تأثیر منفی فساد بر دستیابی به مصادیق حقوق بشر ،بویژه حق بر توسعه بهعنوان
عنصر ضروری در دستیابی به سایر مصادیق حقوق بشر

گرچه بسیاری مباحث مرتبط با فساد بر تأثیرات مخرب اقتصادی آن تمرکز دارند ،اما
نمیتوان از اثرات منفی این پدیده بر حقوق بشر نیز غافل بود .آثار مخربی که حتی اسناد

نالمللی مرتبط با مبارزه با فساد نیز بر آنها تأکید دارند ( .)Gebeye, 2012: 17بهعنوان نمونه،
بی 
ارائهکننده خدمات آموزشی و بهداشتی جامعه ،فقرا را از دستیابی به
فساد گسترده در نهادهای  
استانداردهای آموزشی و بهداشتی محروم کرده و به کاهش استانداردهای زندگی ایشان در کل
منجرخواهدشد).(Sepulveda,2009:45
میشوندو حتی امکانتأمین
بابروزفساددریک جامعه،مردمازدسترسیبهعدالتمحروم 
میدهند؛چراکهدرچنینمحیطی تبعیتواقعی
سطح حداقلیازیکزندگی شایستهرا ازدست 
مقامات قضایی و پلیس نه از قانون ،بلکه از قانون رشوه است.همچنین در یک جامعه آلوده به
فساد،مراکزدرمانیبهخوبیشهروندانرامداوانخواهندکرد؛چراکهکادردرمانی،بهجایتالش
برایدرمانهمگان،توجهخویشراصرفاًمعطوفبهآندستهازبیمارانخواهندکردکهبتوانند
رشوهیااصطالحاًمبلغزیرمیزیبیشتریبپردازند).(Sepulveda,2009:23
چنین وضعیتی بهنوبه خود ،بر محقق شدن برخی حقوق بنیادین مدنی و سیاسی هم تأثیر
خواهد گذاشت.بهعنوان مثال ،میتوان به حق برخورداری از دادرسی عادالنه 7اشاره کرد.اثر
مخرب فساد بر این حق را میتوان در شکل مجموعهای از ارتکاب یا ترک فعلها ،همچون
دریافت رشوه ،اخاذی ،ارعاب یا اعمال نفوذ توصیف کرد که توسط یک مقام عمومی درقبال
کارکناندادگاهصورتگرفتهودرنهایت،بهبروزبیعدالتیدرتصمیماتدادگاهمنجرخواهد
شد.6
مهمترین جنبه منفی بروز فساد در ارتباطبا دستیابی شهروندان یک
یرسد که  
امابه نظر م 
جامعه به حقوق بشر ،اثر منفی آن بر حق بر توسعه باشد.بند  7از اعالمیه حق بر توسعه مورخ
1. Right to Fair Trial.
2.Ibid, P.22.
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میکند« :حق بر توسعه ،یک حق مسلم بشری است که به
 ،7380حق مزبور را چنین تعریف  
هرهمندی از توسعه
موجب آن هر فرد انسانی و همه مردم از حق مشارکت ،سهیم شدن و ب 
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی برخوردار هستند؛ بهنحوی که در آن همه حقوق بشر و
آزادیهایاساسیکامالًتحققمییابند».
صرفنظر از جامعیت مفهوم حق بر توسعه ،نکته مهم دیگری که از تعریف فوق استنباط

میشود،آناستکهتحققحقبرتوسعهدرگرومحققشدنمشارکتتکتکافرادجامعهدر

فرایند جامع توسعه اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی و برخورداری از نتایج آنها است
(سنگوپتا.)737:7989 ،فرایندی از توسعه که مقدمه اعالمیه حق بر توسعه آن را چنین توصیف
کردهاست«:توسعهیکفرایندجامعاقتصادی،اجتماعی،سیاسیوفرهنگیاستکههدفازآن
بهبوددائمیرفاهجمعیتانسانیدرکلوتمامیافراداست؛آنهمبراساسمشارکتفعال،آزاد
ومعنادارایشاندرتوسعهو توزیععادالنهمنافعحاصل شدهاز چنینتوسعهای»(سنگوپتا:7989،
.)737در حقیقت ،این بهبود رفاه کلی جامعه است که به تحقق همه حقوق بشر و آزادیهای
اساسیمنجرخواهدشد(سنگوپتا.)736:7989،
ستویکم نیز همچنان حفظ شده است«.بیانیه توسعه
تأکیدبراهمیت حق بر توسعه در قرن بی 
هزاره» 7و جانشین آن «دستورکار 6696برای توسعه پایدار» 6را میبایست در زمره جدیدترین
اسناد مرتبط با پیگیری تحقق حق بر توسعه محسوب کنیم.در واقع ،گرچه سند 6696بهمنظور
پیگیریتحققتوسعهپایدارتدوینشدهاستامابهسببارتباطمفهومیبینتوسعهمزبورباحقبر
توسعه،دستیابیبهاهدافآنگامیدرمسیرتحققحقمذکورنیزتلقیمیشود.توسعهپایداررا
میتوانبرمبنایتعریفارائهشدهازسویکمیسیونمحیط زیستوتوسعهمللمتحد9،بهعنوان
توسعهایمحسوبکردکهنیازهاینسلفعلیرابدونایجاداشکالدرتوانایینسلهایآیندهدر
برآوردن احتیاجات خود تأمین خواهد کرد (زاهدی.)43:7981 ،در حقیقت ،توسعه پایدار به
دنبالنوعیعدالتبیننسلیدربهرهبرداریازمنابعطبیعیوامکاناتزمینورفاهوتوسعهناشی
از آن برای نسلهای مختلف است.چنین هدفی توسعه فوق را در پیوند مستقیم با حق بر توسعه
دروننسلی) در
قرار میدهد؛ زیرا بدون وجود عدالت و برابری بین نسل حاضر (عدالت  
بهرهبرداری از منابع موجود و رفاه حاصل از توسعه مرتبط با آن ،فراهم شدن چنین امکانی برای

1. United Nations Millennium Declaration.
2. The 2030 Agenda for Sustainable Development.
3. Commission on Environment andDevelopment.
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نسلهایآیندهنیزتصورناپذیراست(.)Soubbotina, 2000: 9

گرچه سند 6696بهمنظور تحقق توسعه پایدار تدوین شده است؛ اما با نگاهی به اهداف مقرر
ازجملهبهمنظور تسریع در دستیابی نسل حاضر به

در سند مزبور مالحظهمیشود که این اهداف 
حقبرتوسعهخویشتدوینشدهاند.بهدیگرعبارت،تحققسیاریازاهدافمقرردرسند،6696
همچونمبارزهبا فقر،بهبودوضعیتبهداشت،دسترسی همگانی وبرابربهآموزش ،تضمینرفاه
همگانی،تضمینعدالتبرای همهو،7...گامبلندیدرمسیر توسعهپایداروفراهمشدندستیابی
میشوند.
بهحقبرتوسعهورفاهبرایهمهمحسوب 
بروزفساددریکجامعه،باتوسعهنابرابریهابرفقرایآنجامعه،کهدرتغییرشرایطبهنفع
مینهد  و در نهایت ،موجب نقض حق ایشان در
خود ناتوانند ،آثار مخرب بیشتری بر جای  
دستیابی به توسعه خواهد شد.بههمیندلیل ،رهیافت حقوق بشری توسعه که هدف نهایی آن،
پاسخگویی ،قدرتمندسازی ،مشارکت و توجه به گروههای نابرخوردار
ایجاد پیوند بین حقوق  ،
پاسخگوی نابرابریهای به وجود آمده در فرایند توسعه باشد و
گونهای تدوین یافته که  
است ،به 
تضمینکندکهفقراوافرادنابرخوردارنیزدراینفرایندبهعنوانشرکایبرابرمطرحشوند6.
بهطور کلی فساد با هدر دادن منابع ملی همراه است؛ در حالی که این منابع باید به شیوههای
درستودرجایگاهاصلیخودموردبهرهبرداریقرارگیرندتاموجبرشدوشکوفاییکشورو
پویاییواقتدارحکومتگردند.درحقیقت،ازآنجاکهفسادفرایندصرفمنابعمالیراازهدف
مفروض خود منحرف میسازد این منابع قادر نخواهند بود کمک چندانی به رشد و توسعه
اقتصادیکشورهاکنند(افضلی.)616:7936،
برای آنکه تأثیر منفی فساد بر تخصیص فرصتها ،امکانات و منابع ناشی از توسعه جامعه بین
تمامیاعضایآنوبهتبعآناجراییشدنحقبرتوسعهبرایهمهمردمرابهترتبیینکنیم،بهنظر
میرسد ماده  6میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بهخوبی
میثاق ،دولتهای عضو متعهد شدهاند تمامی تالش
راهگشا باشد .در واقع ،در ماده  6هر دو  
خویشبهمنظورتأمینوتضمینحقوقمقرر شدهدرهردومیثاقبکاربندند؛9حقوقیکه،تأمین
1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, General
Assembly Resolution A/RES/70/1,P.14.
2. The Impact of Corruption on the Human Rights Based Approach to Development,
United Nations Development Programme, Oslo Governance Centre, 2004, P.5.
میثاقمتعهدمیشودکهدرقبالِافرادساکن

.9دربند7ازماده6میثاقحقوقمدنیوسیاسیچنینآمده:هردولتعضواین
قلمرووتبعهحوزهقانونیخود،حقوقشناختهشدهاینمیثاقراصرفنظرازنژاد،رنگ،جنس،زبان،مذهب،عقیدهسیاسیو
عقیدهایدیگروهمچنیناصلومنشأاجتماعییاملی،دارائی،نسبووضعیتهایدیگر،محترمشمردوتضمینکند.
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واقعیتمامیآنها ،هدفغایی حقبر توسعهومصداقواقعی تحقق حقمزبور است.بهعبارت
بهتر میشود چنین نتیجهگیری کرد که تحقق تعهد مقرر در ماده  6میثاقین ،بهنوعی محقق کردن
تعهد دولتها به اجرایی کردن حق بر توسعه نیز هست.البته به نظر میرسد ماده  6میثاق حقوق
اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیبهصورتواضحتریمیتواندتأثیرفسادبرتحققحقبرتوسعهدر
چارچوب حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی را نشان دهد.بر مبنای بند  7از ماده فوق «هر
یشود به سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و تعاون
دولت طرف این میثاق متعهد م 
نالمللی بویژه در طرحهای اقتصادی و فنی ،با استفاده از حداکثر منابع موجود خود به منظور
بی 
تأمینتدریجیِ اعمالکاملحقوقشناختهشدهدراینمیثاقباکلیهوسایلمقتضیبهخصوصبا
قانونگذاری اقدام کند» .نکته مهم در اینجا آن است که با توجه به محدودیت منابع
اقدامات  
جامعه،دولتهادرمسیر ایفای تعهدمزبورناگزیر خواهندبودتا با هدف تأمین حقوقاقتصادی،
اولویتبندی قائل شوند.

اجتماعی و فرهنگی مردمان خویش ،در تخصیص منابع خود نوعی 
موضوعیکهبدونشکوجودفساددربیندولتمردان،واقعیتبخشیدنبهآنرابامشکلجدی
مواجهخواهدساخت؛چراکهدرچنینشرایطیمنافعدولتمردانفاسدبرمنافعوتأمینحقوقبشر
افرادجامعهاولویتخواهدداشت(.)Peters, 2015: 17
از سوی دیگر ،فساد نهتنها بهعنوان مانعی بزرگ بر سر راه اولویتبندی صحیح و عادالنه در
صیافته برای
تخصیص امکانات و منابع جامعه ،بلکه بهعنوان عاملی مهم در انحراف از مسیر تخصی 
امکانات مزبور عمل خواهد کرد.از مصادیق چنین وضعیتیمیتوانچنینمواردیراذکرکرد:
تخصیصیافته به پروژههای عمرانی و

اختالس از بودجه عمومی کشور ،سوء استفاده از منابع 
زیرساختیِ حائز اهمیت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه همچون احداث یا نوسازی
ساختمانهایعمومیودولتی،فرودگاهها،جادههاو،...ازطریقتخصیصبخشاندکیازمنابعدر
تخصیصیافته برای منافع شخصی،

نظر گرفته شده به پروژه مزبور و برداشت غیرقانونی باقی منابع 
مثالدیگردستکاریبودجهدولتیوارائهارقامغیرواقعیبرایپروژههایعمرانیوزیرساختیحائز
اهمیت در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه استکه از طریق آن مقامات فاسد مازاد بودجه
تخصیصیرابینخودوشرکتهایخصوصیمسئولپروژهتقسیممیکنند(.)Peters, 2015: 18
به عبارت بهتر ،در مورد رابطه میان فساد و توسعه به نظر میرسد که رابطه معکوسی بین این
دو برقرار است؛ بهنحوی که میتوان گفت فساد هزینههای توسعه را افزایش میدهد.هریک از
شاخصهای توسعه انسانی ،اجتماعی ،اقتصادی ،همبستگی کامالً معناداری با میزان فساد نشان

بکارگیریحقتعیینسرنوشتداخلیبهعنوانراهکاریموثردرمبارزهبافساد00 ...

یدهد (سپهسرا .)17 :7939 ،از جمله آثار منفی فساد بر فرایند توسعه ،این موارد را میتوان
م 
برشمرد :کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی؛ کاهش بهرهوری در سرمایهگذاریهای
کمدرآمد؛ افزایش هزینه
عمومی؛ کاهش سطح خدمات اجتماعی بهویژه برای افراد فقیر و  
زندگی؛افزایشقیمتهاوکاهشرقابتسالمدرفعالیتهایاقتصادی(سپهسرا.)16:7939،
به دیگر سخن ،بدون تردید در فضایی که بهسبب وجود فساد در نهادهای عمومی ،بخشی از
طبقاتمحرومترجامعه ازدسترسیبرابربه خدماتمناسب اجتماعیو امکانمشارکتورقابت
شدهاندوبهعلتافزایش
سالموعادالنهدرفعالیتهایسیاسیواقتصادیجامعهخویشمحروم 
هزینههازندگیسختیرامیگذرانند،نمیتوانازتحققمشارکتدرفرایندتوسعهوبرخورداری
از مواهب آن در ارتباط با ایشان و تأمین عمومی رفاه همگانی صحبت کرد؛ زیرا در چنین
نشدهاند؛چیزیکهاز
جامعهایدورکناساسیحقبرتوسعهیعنیبرابریوعدالت،هرگزمحقق 

نکنندگاناسنادبینالمللیمرتبطباتحققحقبرتوسعهنیزبهدورنماندهوبهعنوانمثال
دیدتدوی 
دربند 1ازهدف شانزدهممقرردرسند،6696یکی ازراهکارهایدستیابیبه عدالت همگانی،
مبارزه با تمامی اشکال فساد اعالم شده است 7.اینجاست که اعمال حق تعیین سرنوشت داخلی
میتواندتا حدزیادیبسترهایبروزفساددر اشکالگوناگونآنراازبینببرد.مسئلهایکهدر
قسمتبعدیبهتفصیلبحثمیشود.


 .2حق تعیین سرنوشت داخلی و مبارزه با فساد
دولتها تبدیل شده است و
امروزه مبارزه با فساد به یکی از مهمترین دغدغههای تمامی  
دولتها بهمنظور نظارت بر پیشگیری ،کشف و مبارزه با فساد ،راهکارهای مختلفی را در پیش
پاسخگوییافقی9
پاسخگوییعمودی ،6
گرفتهاندکهبهترتیبمیتوانازمهمترینآنهاباعنوان 

پاسخگویی عمودی گونهای از بازخواست از دولتمردان
پاسخگویی اجتماعی 4یاد کرد .
و نهایتاً  
است که توسط دستگاههای دولتی ناظر بر فرایند پیشگیری ،کشف و مجازات اعمال فاسد،
همچون دادستانی ،نهادهای مبارزه با فساد ،آمبودزمانها ،کمیسیونهای اخالق و غیره صورت
میشود،زمانیمحققمیشودکه
پاسخگوییافقییاد 
میگیرد.درمقابل،آنچهکهازآنباعنوان 

1. Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, op. cit., P.
25.
2. Horizontal Accountability.
3. Vertical Accountability.
4. Societal Accountability.
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شهروندان با استفاده از سیستم حق رأی و خودداری از انتخاب مجدد مقامات فاسد در زمان
انتخابات،ایشانرامجازاتوبه اینوسیلهاز تداوماعمالمفسدانهتوسطآنها جلوگیریکندو
یشان در آینده
همچنین در مقام پیشگیری به منتخبان بعدی خود در مورد عواقب فساد احتمال 
هشدارمیدهند(. )Zhang, 2016: 3
پاسخگویی اجتماعی یا تقویت جامعه مدنی و آزادی اطالعات نیز خود ابزار غیرمستقیم

دیگری است که بهخوبی میتواند بازخواست و حسابرسی از مقامات عمومی را تسهیل کند.به
عبارتبهتر،باوجودجامعهمدنیپویاوهمچنینجریانآزاداطالعات،هموارهاینامکانوجود
خواهدداشتتانهتنهاشهرونداندرزمانتصمیمگیرهایانتخاباتیخویش(نظارتافقی)،دست
بهانتخابآگاهانهافرادصالحبزنند؛بلکهاینامکاننیزبهوجودخواهدآمدتامواردکشفشده
از فساد عمومی شده ،اطالعات پنهان عیان شده و تقاضای عمومی برای دسترسی به اطالعات
افزایشیابد.درواقع،جریانآزاداطالعاتو رسانههایآزاد ،همچنین جامعهمدنیپویابهعنوان
دیدهبانجامعه،میتوانندباکشفمواردفسادوافزایشدرآگاهیشهروندانازنقشمؤثریدر

کشففسادوهمچنینکاهشدرمیزانشیوعآنبرخوردارباشند(.)Nightingale, 2015
نکته مهم آنکه نظارت افقی و همچنین نظارت اجتماعی تنها زمانی بهصورت واقعی تحقق
تصمیمگیریهایجامعهبرایشهروندانجامعه

خواهندیافتکهامکانمشارکتعمومیمؤثردر
مزبورمیسرباشد.مسئلهایکهبهنوبهخودپیونددهندهحقتعیینسرنوشتداخلیبهبحثمبارزه
میشود؛ چراکه بیتردید مهمترین عنصر مفهومی حق تعیین سرنوشت داخلی چیزی
فساد تلقی  
نیستجزفراهمآمدنامکانمشارکتعمومیآزادانهبرایهمهشهروندانیکجامعهدرارتباط
بافرایند تصمیمگیریدرمسائل سیاسی،اقتصادی،اجتماعیو فرهنگی جامعهخویش.موضوعی
میشود.براینمبنا
کهخودپیششرطتحققامکانبازخواستعمومیبرایشهروندانمحسوب 
پیشازهرچیزبهنظرمیرسدکهآشناییبامفهومحقبرتعیینسرنوشتداخلیوعناصرتشکیل
دهنده آن ضروری باشد تا پس از آن بتوان بهصورت بهتری چگونگی اثرگذاری حق تعیین
سرنوشتداخلیبرمبارزهبافسادراآشکارکرد.

 .2-1مفهوم حق بر تعیین سرنوشت داخلی

ماده  7مشترک میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی،

بکارگیریحقتعیینسرنوشتداخلیبهعنوانراهکاریموثردرمبارزهبافساد07 ...

تعریفی نسبتاً جامع از حق بر تعیین سرنوشت ارائه میکند« :همه مردم از حق تعیین سرنوشت
برخوردارندو بر این اساس میتوانند آزادانه وضعیت سیاسیشان را تعیین کرده و آزادانه توسعه
اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیخویشرادنبالکنند».
بر مبنای تعریف مزبور ،حق تعیین سرنوشت از جمله حقوق و آزادیهای اساسی بشری به
صرفنظر از قومیت ،نژاد ،دین و  ...میتوانند امور

شمار میرود که بر اساس آن ،همه مردم 
خویش را در زمینههای مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی اداره کنند(

Archibugi,

.)2003: 489بهعبارتبهتر،میتوانگفتکهحقتعیینسرنوشتبهمعنایآزادیعملدرتعیین
کموکیفزندگیبودهومردمنیزداللتبهانسانهاغالباًباهویتگروهیمانندملت،
مقدّراتو 
اقلیتهای قومی و مذهبی دارد (امیدی،
مردمان تحت سلطه استعمار یا رژیمهای نژادپرست و  
)6:7981
اهمیتحقتعیینسرنوشتتابهامروزنیزجایگاهخودراحفظکردهوبهچنانجایگاهرفیعی
میکند که
ارتقا یافته که دیوان بینالمللی دادگستری بهعنوان نمونه در قضیه تیمور شرقی اعالم  
رعایت کردن و احترام گذاشتن به حق تعیین سرنوشت یک تعهد عامالشمول است و این حق
یکیازاصولضروریواساسیحقوقبینالمللمعاصراست(.)Raic, 2002: 245
نکته جالب توجه آنکه با بررسی مفهومی حق تعیین سرنوشت ،مشخص میشود که بر مبنای
ارائهشدهدرماده7مشترکبینمیثاقین،حقمزبورازدوجنبهبیرونیودرونیبرخوردار
تعریف 
میباشد.جنبهبیرونیکهمشتمل برحقمردمدر تعیینوضعیتبینالمللیخودو جنبهدرونیکه

مشتملبرحقمردمبرایشرکتدرانتخابات،حقتعیینسرنوشتاقتصادی،حقملیکردنو...
میباشد(امیدی.)661:7981،

بر این مبنا در نخستین دهههای پس از پایان جنگ جهانی دوم ،این بعد خارجی حق مزبور
بوده که بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به همین سبب نیز اکثریت قطعنامهها و اسناد بینالمللی
تدوینشدهدرایندوره،تجلیکنندهتعیینسرنوشتدرمفهومرفعسلطهاستعماری،اشغالگرانهیا
نژادپرستانهازیکمردمهستند).(Van Der Vyver, 2000: 11-13
نشاندهنده
بررسی رویه عملی سازمان ملل متحد در خصوص اجرای اصل تعیین سرنوشت  ،
آن است که تا دهههای شصت و هفتاد میالدی ،اصل فوق اساساً در ارتباط با وضعیتهای
استعماری ،تبعیض نژادی و سرزمینهای تحت اشغال و انقیاد مورد توجه بوده و در عمل نیز
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سازمانمللعمدتاًدراینگونهمواردخودراموظفبهمداخلهیافتهاست(امیدی.)699:7981،
با این وجود ،از اواسط دهه 7306و اوایل دهه 7316با استقالل یافتن اکثریت سرزمینهای
تحتاستعمار،بعدداخلیحقتعیینسرنوشتدرموردمردمتحتسلطهرژیمهایاستبدادیدر
کشورهایمستقلنیزموردتوجهبیشتریقرارگرفت(.)Cassese, 1995: 341
ارائه شده از حق تعیین سرنوشت در این اسناد ،بویژهدردو میثاق
به عبارت بهتر ،تعریف  
حقوقسیاسیومدنیوحقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی،بیشازآنکهتعریفیازحقتعیین
سرنوشت خارجی باشد ،تعریفی کلی و عام است و حق فوق را برای همه ملتها ،از جمله
ملتهای غیرمستعمره و دارای شخصیت حقوقی بینالمللی نیز در نظر میگیرد .عالوه بر آن،

اغلباسنادوقطعنامههایمزبورازبهمخاطرهافکندنتمامیتارضیواستقاللسیاسیکشورهای
میورزند).(Van Der Vyver, 2000: 11-12
حاکمهموجودممانعت 
در واقع ،حتی در روزهای اوج دوران استعمارزدایی نیز علیرغم تالش برخی دولتها در
صاحبنظران این عرصه ،از جمله

محدودسازی اعمال حق فوق به بعد خارجی آن ،بسیاری از 
قاضی آرچاگا 7رئیس اسبق دیوان بینالمللی دادگستری ،حق تعیین سرنوشت را علیرغم تکامل
اولیهآندرچارچوباستعمارزدایی،محدودبهابعادخارجیآنندانستهاند.بهدیگرسخن،اصل
تعیین سرنوشت را میبایست اصلی عام و دارای اطالق محسوب کرد که همه ملتها را در بر
گرفته و میتواند بهعنوان معیاری برای سنجش مشروعیت دولتهای حاکم بر کشورها نیز عمل
کند(سیفی.)681:7919،
میشود که حتی به هنگام
اهمیت یافتن بعد داخلی حق تعیین سرنوشت زمانی دوچندان  
صحبتازحقتعیینسرنوشتدرچارچوبحقوقاقلیتها،اینحقجنبهداخلیخواهدداشت؛
چراکه جامعه بینالمللی قویاً با تلقی حق تعیین سرنوشت برای اقلیتها بهعنوان حقی بهمنظور
جداییطلبی مخالفت کرده و آنرا منحصر به رعایت حقوق افراد و گروهها (شامل اقلیتها)از
دولتها دانسته است.به عبارت دیگر ،از دیدگاه جامعه بینالمللی ،مرزهای دولتها یک

جانب 
واقعیت غیرقابلانکاروتغییراستو حقتعیین سرنوشتتنهابا احترامبه تمامیتارضیوبرای
تعیینحاکمانیککشورمصداقدارد).(Cassese, 1995: 346
بهصورت خالصه حق تعیین سرنوشت در بعد داخلی را بهنوعی میتوان الزمه اعمال سایر
حقوق و آزادیهای اساسی فردی محسوب نمود.تحقق این حق به معنای آن است که مردم در
1. Eduardo Jiménez de Aréchaga.
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قانونگذارانورهبرانسیاسیشانرافارغازهرگونهدخالتو
یککشورمستقلحاکمه،آزادانه 
نفوذ مقامات داخلی انتخاب کنند .حق تعیین سرنوشت پیش شرط اساسی اعمال دیگر حقوق
مندرج در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصای ،اجتماعی و
میثاقها در کلیت آنها است
فرهنگی بوده و در عین حال بهترین تجلی حقوق مقرر در این  
(اخوان خرازیان .)761 :7980 ،حق تعیین سرنوشت داخلی ،همه دولتها را ملزم میسازد تا
دولتهایشان
گونهایفراهمکنندکهشهروندانشاندرفراینددموکراتیکادارهامور 
شرایطرابه 
مشارکتآزاد،منصفانه،برابر،علنیوآشکارداشتهباشند(اخوانخرازیان.)31:7980،

 .2-2عناصر تشکیل دهنده حق بر تعیین سرنوشت داخلی

دربخشنخستبهجایگاهمهمبعدداخلیحقتعیینسرنوشتدرچارچوبکلیحقمزبور
اشاره شد؛ اما باید توجه داشت که اجرایی شدن حق تعیین سرنوشت داخلی برای مردم یا همان
ایجاد امکان برای همه افراد در پیگیری و مشارکت در امور جامعه خویش در زمینههای مختلف
متبوعشان ،خود نیازمند ابزارها و
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و در چارچوب کشور  
سازوکارهاییاست(اخوانخرازیان.)31:7980،
میشود تا در مرحله نخست با بررسی مفهومی ،تصویر
بر این مبنا و در این قسمت سعی  
دستآمده،
کاملتری از مفهوم بعد داخلی حق تعیین سرنوشت ارائه شود تابا استناد به تصویر به 

بتوانبرخیازمهمترینارکانوسازوکارهایتحققآنرانیزاستخراجوشناساییکرد.دریک
تعریف کلی ،حق تعیین سرنوشت داخلی را میبایست حق مردم یک جامعه به برخورداری از
نوعی ساختار حکومتی دموکراتیکیا همان قاعدهمندشدن روابط میان حکومتگران و حکومت
شوندگانتلقیکنیم که امکان مشارکت گسترده آنها را در شئون مختلف سیاسی ،اقتصادی،
میکند (2001: 307-308
اجتماعی و فرهنگی جامعه فراهم  

 .)Naunda,در واقع ،حق بر تعیین

سرنوشت ،قفط به معنای کسب استقالل یا براندازی یک حکومت نژادپرست نیست؛ بلکه به
معنایمشارکتدرتعییننظامسیاسیواقتصادیوهمچنینحفظهویتنیزاست.
نکته مهم در ارتباط با حق تعیین سرنوشت داخلی آناستکه در تعریف حق فوق ،مفهوم
میکند؛ چراکه تنها با فراهم کردن امکان مشارکت عمومی
مشارکت عمومی نقش کلیدی ایفا  
تصمیمگیریهای عمومی جامعه

خواهد بود که شهروندان یک جامعه از توانایی تأثیرگذاری در 
برخوردار خواهند شد.بر این مبنا به نظر میرسد که با توجه به نقش کلیدی مشارکت در تحقق
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بعد داخلی حق تعیین سرنوشت ،ابزارهای تحقق حق مزبور را باید بهنوعی همان ابزارهای
محققکنندهمشارکتعمومیشهرونداندرتصمیمگیرهایمهمجامعهدررابطهبامسائلمختلف

سیاسی،اجتماعی،اقتصادیوفرهنگیمحسوبکرد.
در این چارچوب ،همانگونهکه در گزارش گزارشگر موضوعی ملل متحد در رابطه با ارتقا،
مهمترینارکانمشارکت،
حمایتواجرایمشارکتدرامورعمومیجوامعاعالمشده؛یکیاز 
برخورداریازحقانتخابشدنوانتخابکردنبرایشهروندانجامعهیاهمانسیستمنمایندگی
است.بهعبارتبهتر،هنگامیمیتوانسخنازامکانمشارکتواقعیمردمیکجامعهدرتعیین
سرنوشتخویشبهمیانآوردکهمردمجامعهمزبوردرمرحلهنخستازنوعیسیستمنمایندگی
که به ایشان از یکسو حق مشارکت در انتخاب تصمیمگیرندگان جامعه و از سوی دیگر ،حق
میکند ،برخوردار باشند .در حقیقت ،از دید
تصمیمگیرندگان مزبور را اعطا  

راهیابی به جمع 
گزارشگر موضوعی ،همانگونه که در ماده  61میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر شده ،حق
شهرونداندرانتخابکردنوانتخابشدنرکناساسیمشارکتعمومیاست.7
تلقیمیشود؛

وجوداینسیستمنمایندگی،بهمعنایامکانبرگزاریانتخاباتآزادومنصفانه
گونهای که مشتمل بر تمامی اقدامات ضروری بهمنظور امکان طرح میل و اراده شهروندان و
به 
مشارکتایشاندرفرایندتصمیمگیرهاباشد.بهعبارتبهتر،بهموجبماده61میثاقحقوقمدنی
وسیاسی،هرشهروندازحقانتخابکردنیاانتخابشدندرجریانانتخاباتدورهایبرخوردار
است .در همین راستا و از دید کمیته حقوق بشر ملل متحد نیز برای محقق شدن حق فوق،
دولتهای عضو میثاق موظفاند تا بر اساس ماده  ،61به تعهدات خویش برای تضمین حق

غیرتبعیضآمیز در کنار تضمین آزادی

شهروندان برای شرکت در یک انتخابات مؤثر ،برابر و 
بیان ،دسترسی به اطالعات و آزادی اجتماعات عمل کنند.مواردی که هریک بهمنظور تضمین
حقانتخابکردنوانتخابشدنشهروندانحیاتیونیازمندمحافظتهستند.6
در کنار حق بر انتخاب کردن و انتخاب شدن ،رکن دیگر تحقق اعمال حق تعین سرنوشت
داخلیدریکجامعه رامیتوانوجودیکجامعهمدنیپویامحسوبکرد.مفهوم جامعهمدنی
مفهومیاستگُنگوبراینمبنادرجوامعمختلف،معانیمختلفیبرآنبارمیشود.بهقولیکی
1. Promotion, Protection and Implementation of the Right to Participate in Public Affairs
in the Context of the Existing Human rights Law: Best Practices, Experiences, Challenges
and Ways to Overcome Them, Report of the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights, Human Rights Council, 2015, P.3.
2.Ibid, P.4.
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میشود چندان
از نویسندگان ،هنگامی که در ادبیات سیاسی از عبارت جامعه مدنی استفاده  
مشخصنیستکهمنظورواقعینویسندهچهچیزیاست.معنیادبیجامعهمدنیدرطولزمانو
در جوامعمختلف دچارتغییراتعمیقیشدهودرنتیجهدر حال حاضر دارایابهام زیادی است
( .)Lehmbruch, 2001: 230
علیرغم تمامی ابهامها ،جامعه مدنی در معنای کلی پذیرفته شده در علوم
با این وجود و  
سیاسی را میتوان نوعی تعامل بین دولت و شهروندان محسوب کرد .به دیگر عبارت ،جامعه
مدنی آن بخش از قلمرو زندگی اجتماعی است که علیرغم قاعدهمند شدن تحت عنوان
مجموعهای از ارزشها و قوانین ،همچنان دارای جلوه باز و مشارکتجویانه است.جامعه مدنی
مجموعهای متشکل از شهروندانی است که بهصورت جمعی درخواستهای خود را به دولت
عرضه کرده یا در فضای عمومی جامعه عقاید یا مطلوبیتهای خویش را مطرح کنند یا با
جامعهای متشکل از طیف
پاسخگویی دارند .چنین  
بازخواست کردن از دولت از وی تقاضای  
مردمنهاد شکل گرفته حول محور مسائل عمومی جامعه است.
گستردهای از سازمانهای  
عدالتطلبی ،مسائل مذهبی یا حتی مسائل

مردمنهادی که میتوانند با محوریت 
سازمانهای  
آموزشی تشکیل شده و از برخی با عنوان سازمانهای غیردولتی یا همان  NGOیاد میشود
(.)Diamond, 1999: 221-222
بدون وجود یک جامعه مدنی پویا هم اساساً نمیتوان به تحقق مشارکت واقعی مردم در
فرایندهایتصمیمگیریهایسیاسی،اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیامیدچندانیداشت؛مشارکتی
که خود بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای تحقق حق تعیین سرنوشت داخلی شهروندان یک
میشود که تمامی راههای
میشود.به دیگر سخن ،چنین مشارکتی زمانی محقق  
جامعه محسوب  
خودکامگییکدولتمسدودشوند.هدفیکهبراینیلبهآن،تحققچندشرطالزماست.در
مرحله نخست ،تعهد نخبگان جامعه به فراهم کردن مشارکت مردمی ضرورت خواهد داشت؛
سیاستمدارانوزمامداران جامعه

چراکهبدون تردیدمشارکتمردمی هرگزبدوناعتقادداشتن
بیاعتقادی نخبگان فوق به لزوم
به آن تحقق پیدا نخواهد کرد .به عبارت بهتر ،در صورت  
گیریهای جامعه ،این افراد نهتنها در مسیر تحقق مشارکت
تصمیم 

مشارکت مردم در فرایند 
عمومی شهروندان حرکت نخواهند کرد ،بلکه با هدف حفظ و افزایش قدرت و برتری خویش
راههای مشارکت شهروندان حرکت میکنند
در جامعه ،در مسیر مسدود کردن هر چه بیشتر  
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( .)Bunbongkarn, 2004: 140در اینجاست که جامعه مدنی نقش مهمی ایفا میکند؛ چراکه می-
ضابطهمندودولتمردان

تواندبا رصدکردنو ارزیابیعملکرددولت ،اعمالقدرت توسطآنرا
پاسخگوییکند(.)Bunbongkarn, 2004: 141
راملزمبه 
درهمینراستا،جامعهمدنینقشمهمینیزدرمتعهدکردننخبگانوشهروندانعادیجامعه
تصمیمگیریها،آن هماز طریق ترویج عقایدواصولمرتبط

بهلزوموجودمشارکتمردمیدر 
میکند؛زیرانهادهایعضوجامعهمدنی،حمایتازحقوقوآزادیهایمدنی،همچنین
باآنایفا 
اصالحات سیاسیرا بر عهده دارند( .)Bunbongkarn, 2004: 140بر این مبنا ،میتوان گفت که
نقش مهم نهاهای جامعه مدنی ،تقویت مشارکت عمومی از طریق تشویق شهروندان به مشارکت
سیاسی در فرایند تصمیمگیرهای جامعه است.به عبارت بهتر ،در بسیاری جوامع بیتفاوتی و بی-
عالقهگی سیاسی در سطح باالیی است که بهنوبه خود مانعی مهم بر سر راه تحقق مشارکت
شهروندانبه شمارمیآید.در این چارچوب ،جامعهمدنیمیتوانددرکنار احزابنقشیمکمل
گیریهابویژهازطریقشرکتدرانتخابات
تصمیم 

رادر تشویق شهروندانبهمشارکتدرفرایند 
گیریهای
تصمیم 

ایفا کند؛ موضوعی که خود در نهایت منجر به افزایش مشارکت مردمی در 
جامعهخواهدشد(.)Bunbongkarn, 2004: 140
النهایهبایدبهایننکتهنیزاذعانکنیمکهجامعهمدنیابزاربسیارمفیدیبرایشهروندانعادی
بهمنظورمطرحکردنورساندنخواستههایخویشبهگوشدولتمردانجامعهمحسوبمیشود.
سازمانیافتهبودهوکمترازامکان

شهروندانیکهدربسیاریمواردفاقدپشتیانیگروههایقدرت
گیریهای عمومی جامعه برخوردار هستند .در چنین


تصمیم
طرح خواستههای خود در فرایند 
وضعیتی،جامعهمدنیاین تواناییرابرایافرادمزبورفراهم خواهدکردکهبهمیزانمؤثرتریاز
امکانطرحخواستهودفاعازمنافعخویشبههنگاماتخاذتصمیماتسیاسی،اجتماعی،اقتصادی
وفرهنگیجامعهبرخوردارباشند(.)Bunbongkarn, 2004: 141
در کنار برخورداری از حق بر انتخاب شدن و انتخاب کردن و وجود یک جامعه مدنی پویا،
بایدبهحقدسترسیآزادانهبهاطالعات همبهعنوانیکیدیگرازارکانضروریبهمنظور تحقق
گیریهایجامعهوبهتبعآنحقتعیینسرنوشتداخلیاشارهکرد.


تصمیم
مشارکتعمومیدر
در حقیقت ،واقعیت بخشیدن به مشارکت عمومی تا حد زیادی وابسته به شفافیت و امکان
فهمپذیر
دسترسی مقتضی به اطالعات است .اطالعاتی که میبایست رایگان ،مرتبط ،بهروز و  
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گروههای شهروندان بهمنظور اتخاذ  هرگونه انتخاب آگاهانه قرار
باشند و در دسترس افراد و  
گرفتهباشد.7
پیششرط اساسی دیگری برای ایجاد یک
به عبارت بهتر ،آزادی دسترسی به اطالعات نیز  
فرایند مشارکت عمومی آگاهانه توسط شهروندان

است (Boserup, 2005: 2

 .)Krabbeدر

حقیقت ،فقدان دسترسی آزاد به اطالعات مانعی بزرگ بر سر راه مشارکت آگاهانه افراد در
تصمیمگیریهای جامعه است؛ چراکه در صورت نبود دسترسی به اطالعات ،شهروندان

فرایند 
گیریها،هیچگونهشناختدرستیازمسئلهموردبحث


تصمیم
حتیدرصورتشرکتدرفرایند
آگاهانهایدررابطهباآنمسئلهاتخاذکنند (Kumar

نداشتهونخواهندتوانستتصمیممتناسبو

.)Singh, 2014: 87بهعبارتبهتر،دسترسیآزادانهبهاطالعات ،بهمردمایناجازه را خواهدداد
تصمیمگیریهایدولترارصدکردهواطالعاتمزبوررامبنایاتخاذتصمیمخویش

تااعمالو
درمسایلعمومیقراردهند(.)Neuman, 2002: 16
براساسآنچهکهاشارهشدبهنظرمیرسدحقبرانتخابشدنوانتخابکردن،وجودیک
جامعهمدنیپویا،همچنیندسترسیآزادانهبهاطالعاتبایداز جملهاساسیترینوضروریترین
عناصربرایتحقق حقبر تعیین سرنوشت داخلیمحسوب شود؛ چراکهاساساًفراهم شدنامکان
مشارکتعمومیبهوجود همگیاینعناصردر کناریکدیگربستگیداردوبدونوجودامکان
مشارکت عمومی ،هرگز نمیتوان اجرایی شدن بعد داخلی حق تعیین سرنوشت ،به معنای
مشارکت گسترده شهروندان در شئون مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه
خویشراانتظارداشت.

 .2-3حق تعیین سرنوشت داخلی بهعنوان ابزاری مؤثر برای مبارزه با فساد

با توجه به آنچه که اشاره شد ،میتوان گفت که تحقق ابزارهای حق تعیین سرنوشت داخلی
برایمردمانیکجامعهمیتواندبهعنوانعاملیمؤثردرمبارزهبافسادتلقیشود.بهعبارتبهتر،
همانطور که گفته شد بروز فساد تا حد زیادی مرهون تمرکز قدرت و ثروت عمومی در دست
پاسخگویی شایستهدولتمردانومسئولینبهشهروندانجامعهخود است؛بنابراین
عدهایو فقدان 
به نظر میرسد که به هر میزان از تمرکز قدرت کاسته و امکان بازخواست مسئولین توسط
شهروندانبیشترفراهمگردد،ازمیزانشیوعوگسترشفسادنیزکاستهخواهدشد.
1.Promotion, Protection and Implementation of the Right, Op.Cit at 11.
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ازسویدیگر،وجودشفافیتدریکجامعهراهممیبایستبهعنوانرکنضروریدیگری
در مسیر مبارزه با فساد محسوب کرد .چنین شفافیتی در یک ساختار سیاسی ،زمانی به وجود
خواهد آمد که شهروندان به دیدگاه روشنی در رابطه با آنچهدستیابند که دولتشان انجام
مالیاتهای اخذ شده توسط وی .در واقع با وجود شفافیت،

داده ،مانند چگونگی صرف 
تصمیماتگرفتهشدهتوسطدولتدرمعرضدیدعمومقرارمیگیرندواجرایتصمیماتبرای
تمامیافرادتحتتأثیرآن،قابلدسترسیوفهممیشود.7
وجود چنین شفافیتی ،خود عامل دیگری است که بهسبب داشتن جنبه بازدارندگی ،موجب
میشودیااساساًدولتمردانازورودبهورطهفسادخودداریکنندیادرصورتآلودهشدنایشان

بهفساد،باآشکارکردنفسادمزبور،ازگسترشوریشهدوانیدنآنجلوگیریشود.
نکته مهم آنکه ،کاستن از تمرکز قدرت ،افزایش امکان بازخواست از دولتمردان و شفافیت
گزارشهایارائه

بیشترعملکردایشانتاحدزیادیمنوطبهتحققمشارکتعمومیاست.مطالعه
شده از وضعیت دموکراسی یا همان مشارکت عمومی در کشورهای مختلف بهخوبی نشانگر
رابطهای معنادار بین سطح مشارکت عمومی و میزان شیوع فساد است 6.بهعنوان نمونه بر اساس
گزارشارائهشدهدرواحداطالعاتاکونومیستدرسال،6670کشورهاینروژبارتبه،7سوئد
بارتبه،9دانمارکبارتبه1وفنالندبارتبه3باداشتنباالترینمیزانعناصرمشارکتعمومی،در
فهرست دموکراتیکترین دولتهای جهان و دولتهای کره شمالی با رتبه  ،701سوریه با رتبه
 ،700چاد با رتبه  ،701آفریقای مرکزی با رتبه  704در زمره غیردموکراتیکترین دولتهای
جهانقرارگرفتهاند.9
نکته جالب آنکه بنا بر گزارش سال 6670سازمان شفافیت بینالمللی ،کشورهای دانمارک با
رتبه  ،7فنالند با رتبه  ،9سوئد با رتبه  ،4نروژ با رتبه  0در صدر پاکترین کشورها از نظر میزان
اشاعه فساد نیز قرار گرفته و در مقابل کشورهایی همچون کره شمالی با رتبه  ،714سوریه با رتبه
1.Governance, Corruption, and Conflict , A Study Guide Series on Peace and Conflict for
Independent Learners and Classroom Instructors, United States Institute of Peace,
Washington, D.C, 2010, P.12
.6البتهنتیجهگیریمزبوربهمعناینفیوجوداستثنائاتیهمچوندولتهاییغیردموکراتیکهمچونعربستانسعودی(بارتبه
)کهبهدلیلخصوصیاتفرهنگیخاصجوامعخودیاعملکردقدرتمندابزارهاینظارتعمودیشاندارایمیزان فساد

06
نسبتااندکیهستند،همچنیندولتهایینسبتاًدموکراتیکبامیزانفسادقابلتوجههمچوناندونزی(بارتبه)36نیستکه

مشکالتویژهخودرادارند..
3. Democracy Index 2016 at: http://www.eiu.com/topic/democracy-index, Last Visited:
2017/05/16
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،719چادبارتبه،713آفریقایمرکزیبارتبه713دربینفاسدترینکشورهاقرارداشتهاند.7
بهعبارتدیگر،بهنظرمیرسدتحققارکاناصلیمشارکتعمومیبهعنوانهدفغاییحق
تعیین سرنوشت داخلی ،یعنی وجود یک سیستم نمایندگی مبتنی بر انتخابات آزاد ،ایجاد یک
جامعه مدنی پویا و همچنین فراهم کردن دسترسی آزادانه شهروندان به اطالعات ،میتواند نقش
پاسخگو کردن دولتمردان در برابر افکار عمومی جامعه از
مهمی در کاستن از تمرکز قدرت و  
یکسووهمچنینایجادشفافیتدرچگونگیعملکردچنیندولتمردانیازسویدیگرایفاکند
میشود؛ نقشی که در ادامه
و در نتیجه ،گامی مهم در تسریع روند مبارزه با فساد محسوب  
میشود.
بهصورتتفصیلیبهآناشاره 
.6-9-7سیستم نمایندگی:همانگونه که در بخش نخست اشاره شد ،یکی از مهمترین ارکان
تحقق تعیین سرنوشت داخلی وجود یک سیستم نمایندگی استوار و بر پایه جابهجایی قدرت بر
مبنای انتخابات آزاد و عادالنه است.به نظر میرسد که وجود یک سیستم نمایندگی استوار و
میشود.به عبارت
کارآمد ،گام مهمی در جلوگیری از بروز فساد در یک دولت نیز محسوب  
بهتر ،در حالی که دموکراسیها مشروعیت و حمایت مردمی خویش را از طریق انتخابات و
حکومت قانون به دست میآورند ،دولتهای استبدادی و غیردموکراتیک ناچار به تکیه بر
حمایتگروهکوچکیازنخبگانسیاسیواجتماعی،نظامیودیوانساالرهستند6؛مسئلهایکه
در عمل با تمرکز یافتن قدرت سیاسی و اقتصادی در دست این افراد ،بستر همواری برای بروز
فساددردستایشانفراهممیکند.
درحقیقت،نهتنهاانتخاباتآزادوعادالنهابزاربسیارمهمیدرتحققمشارکتعمومیدرامر
حکومتداری مردمساالر و مشروعیت دهنده به یک دولت انتخاب شده توسط مردم محسوب
پاسخگو
میشود؛ بلکه وجود سازوکار برگزاری مرتب چنین انتخاباتی ،همچنین تأثیر عمیقی بر  

کردن رهبران سیاسی جامعه بر جای خواهد گذاشت؛ چراکه در صورت سوء استفاده ازقدرت،
هموارهامکانبرکناریایشانبارأیآزادشهرونداندردوربعدیانتخاباتوجوددارد.بهعبارت
بهتر،شهروندانازطریقانتخاباتآزادقادرخواهندبودکسانیرامصدرامورقراردهندکهمعتقد
بهمبارزهبافسادهستند،نهکسانیکهخودفاسدبودهیااعتقادچندانیبهمبارزهباآنندارند.9
1. Corruption Perceptions Index2016 at: https:// www. transparency.org/ news/feature/
corruption_perceptions_index_2016.
Last Visited: 2017/05/17
2.Governance, Corruption, and Conflict, Op.Cit, P.12
3.Ibid.
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گذشته از آن ،وجود یک سیستم انتخابات آزاد خود میتواند بهعنوان ابزاری در جهت عدم
گرایش دولتمردان به سوی فساد عمل کند؛ چراکه حاکمان اگر مجبور باشند با انتقادهای مردم
روبهرو شده و به دنبال جلب حمایت آنها در انتخابات باشند ،برای گوش دادن به آنچه مردم
پاکدستی،انگیزهقویتریخواهندداشت .بهعبارتبهتر،واکنشدولتهابه
میخواهندوحفظ 
مشکالت حاد مردم ،همچون ضرورت مبارزه با فساد ،اغلب بستگی به فشاری دارد که به دولت
رأیگیری آزاد
وارد میشود و این مسئله در جایی که حقوق سیاسی با اهمیتی همانند امکان  
وجودداشتهباشد،ازامکاننتیجهدادنبهتریبرخورداراست(سن.)7910:7934،
.6-9-6جامعهمدنی:جامعهمدنینیزمیتوانددرپیشگیریازفسادومبارزهباآننقشبسیار
گروهها و
اهمیتی را  ایفا کند .همان گونه که اشاره شد جامعه مدنی دربرگیرنده انجمنها  ،
سازماندهی الزم بهمنظور

نهادهایی است که با استقالل از مقامات عمومی شکل گرفته و توان 
دست زدن به کنش جمعی در راستای پیگیری خواستههای خود را داشته و پویایی آنها در
چارچوبقانونودرسایهحکومتونهدرراستایسرنگونکردنآناست.درصورتیکهاین
سازماندهی

گروههایموجوددرعرصهجامعهمدنیدارایتوان،آگاهیو
تشکلهاوانجمنهاو 

توسعهیافتگیدرآنکشورباکمترینناهنجاریوفسادوباموفقیتبیشتری

مناسبیباشند،فرآیند
همراهخواهدبود (حبیبزاده.)60:7936،
جامعه مدنی میتواند به دفاع از حقوق بشر و نظارت دولت بر مبارزه با فساد و بیکفایتی در
مدیریت کمک شایانی کند.در واقع ،مشارکت قدرتمند جامعه مدنی بهمنظور تحقق حکومت
تشکیلدهندهجامعهفوق

مداریاثربخش،نقشحیاتیدرمبارزهبافسادخواهدداشت.نهادهای
گذاریهای عمومی را

میتوانند فعاالن سیاسی مهمی را وارد صحنه کرده ،مناسب بودن سرمایه
تضمین کرده یا سبب اتخاذ تصمیماتی شوند که به نیازهای مردم به بهترین وجه میپردازند .این
دیدهبانتوسعهواجرایسیاستهایدولتعملکنند(ساکس،
نهادهاهمچنینمیتواننددرنقش 
.)91:7984
بر این مبنا ،جامعه مدنی میتواند با ایفای نقش دیدهبان عملکرد دولت ،نهتنها مفاسد موجود
در ساختاردولت را ردیابیکردهوبا علنیکردنآنها،از دولتدرخواستمبارزهوریشهکنی
آنها را بکند؛ بلکه خود در مقام یک مشاور و ناظر و بهعنوان انعکاسدهنده نظرات جامعه ،در

تراتژیهایمبارزهبافسادبهدولتراهنماییومساعدتارائهکند.

طراحیاس

بکارگیریحقتعیینسرنوشتداخلیبهعنوانراهکاریموثردرمبارزهبافساد77 ...

.6-9-9دسترسیآزادبهاطالعات:همانگونهکهاشارهشد،دسترسیآزادانهبهاطالعاتهم
یکی دیگر از ارکان ضروری والزم بهمنظور دستیابی به حق تعیین سرنوشت داخلی محسوب
میشود؛ زیرا صرفاً در یک محیط شفاف و برخوردار از امکان دسترسی آزاد به اطالعات است

که مردم میتوانند با درک کامل از اوضاع جامعه خویش ،بهصورت آزادانه در خصوص نحوه
میشود.
رفتار خویش تصمیمگیری کنند.از این نظر ،شفافیت ابزاری مهم برای آزادی محسوب  
یک حکمرانی شفاف ،روشن میسازد که آنچه انجام میشود چرا و چگونه انجام میشود.
شفافیت همان آشکار بودن است و در پرتو آن ،یک شهروند از توانایی تشخیص و درک اینکه
چه تصمیماتی ،چگونه و بر اساس چه ضوابطی اتخاذ و اجرا میشوند ،برخوردار خواهد شد.از
این نظر ،شفافیت به خودی خود هدف نیست؛ بلکه ابزاری است برای ایجاد فضای سیاسی و
اقتصادی مناسب برای مردم تا در چنین فضایی بتوانند حقوق خود را اعمال کرده و از آن دفاع
کنند (ضمیری)781:7983،؛ بنابراین شفافیت را میتوان به منزله اطالعاتی دانست که از نهادها
منتشرشدهوارزیابیایننهادهاراآسانتروروشنترمیسازند(ضمیری.)780:7983،
تصمیمگیری در شاخههای قانونگذاری ،اجرایی و قضایی در یک فضای غیرشفاف با توجه
به عالیق پشت پرده افراد صاحب قدرت ،ممکن است عواقب وخیمی همچون گسترش فساد در
قانونگذارانراازدسترسیبهاطالعاتالزمبرای
پیداشتهباشد؛چراکهاینعدمشفافیتنهتنها 
نظارت بر قوه مجریه محروم خواهد کرد؛ بلکه شهروندان را نیز از اطالعات الزم برای یک
مشارکتمؤثردرفرآینددموکراسیمحرومخواهدکرد(.ضمیری.)780:7983،
به عبارت بهتر ،وضوح بیشتر و سهیم شدن در اطالعات ،مردم را قادر میسازد تا تصمیمات
پاسخگوییدولتراارتقاوبههماننسبتبروزفسادراکاهشدهند
سیاسیآگاهانهتریگرفتهو 
(ضمیری .)781:7980،فساد ،اغلب در ارتباط با قدرت زیاد شاخه اجرایی بوده و سیاست مالی
نهتنهامحوراصلیاعمالقدرتدولت؛بلکهعمدهترینابزارفسادنیزمحسوبمیشود.درچنین
امکانپذیر بوده و
پاسخگویی تنها در یک محیط شفاف  
شرایطی ،برقراری یک نظام کنترل و  
سیستم باید به نحوی باشد که امکان افشای فساد را بدهد و این امر جز با امکان دسترسی به
اطالعاتدولتیوحسابهایدولتیممکننخواهدبود(حبیبزاده.)61:7936،
پاسخگو کردن دولتمردان در ارتباط
بنابراین مفهوم شفافیت و دسترسی به اطالعات هم با  
فعالیتها در

نقشها و مسؤلیتها مشخص و اطالعاتی در مورد 
تنگاتنگ است.در فضایی که  
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خدشهدارخواهدشد.بدونشفافیت

پاسخگوییامکانپذیرنبودهوحاکمیتقانون
دسترسنباشد ،
گفتوشنودیبینشهروندانودولتوجودنخواهدداشتوفسادوسوءاستفادهاز
واطالعات ،
قدرتبهراحتیاشاعهخواهدیافت(حبیبزاده.)61:7936،
نکتهمهمآناستکهازیکسووجودجریانآزاداطالعاتشرطاساسیوجودشفافیتدر
یک جامعه در مسیر مبارزه بهتر با فساد و جلوگیری از شیوع آن ،استو از سوی دیگر ،همین
جریان آزاد اطالعات یکی از شروط اساسی تحقق حق تعیین سرنوشت داخلی است که بهوسیله
تصمیمگیریآگاهانهدرموردمسائلمختلفسیاسی،اجتماعی،اقتصادی

آنشهروندانازامکان
اینرو بدیهی است که تحقق عنصر مزبور در
میشوند؛ از  
و فرهنگی جامعه خویش برخوردار  
مسیراجراکردنحقتعیینسرنوشتداخلیشهروندانیکجامعه،زمینهمبارزهکارآمدتربافساد
درآنجامعهرانیزبهسببایجادشفافیتدرارزیابیعملکرددولتمردانمهیاخواهدکرد.
کره جنوبی و لهستان در سنجش میزان تأثیر ارکان اصلی مشارکت
بررسی تجربه دو کشور  
صرفنظراز

عمومیدرکاهشفساد،بهخوبینقشمثبتاینابزارهارادرکاستنازمیزانفساد،
تأثیر دیگر عوامل مؤثر ،در این زمینه نشان میدهد.این دو کشور با دارا بودن وضعیتی نه چندان
مطلوب در مبارزه با فساد در مراحل آغازین برقراری ارکان مشارکت عمومی ،با تثبیت جایگاه
این ابزارها ،گامی نسبتاً بلند در مسیر کاهش فساد در جوامع خویش طی کردهاند.در این راستا
کرهجنوبیبابهبودینسبیازرتبه16ردهبندیعاریبودنازفساددرسال77333بهرتبه49در

ردهبندیمزبوردرسال96669بهرتبه63در
سال66671ولهستانباجهشیچشمگیرازرتبه 04
سال46671ارتقاپیداکردهاند.
کرهجنوبی با بازگشت دموکراسی پس از سه دهه حکومت نظامیان ،جامعه مدنی نقشی
در  
مهمی درمبارزهبرضدفسادبر عهده گرفته است .جامعهمدنی فعالاینکشوربابهراه انداختن
سیاستمداران فاسد در هنگام رقابتهای

کارزار انتخابات سالم مدتهاست که با هدف گرفتن 
میکندتامانعدستیابیمجددچنینافرادیبهقدرتشود.بهاین
انتخاباتی،افکارعمومیراآگاه 
1. Corruption Perceptions Index 1999at: https:// www. transparency. org/ research/
cpi/cpi_1999/0. Last Visited:2018/1/30
2. Corruption Perceptions Index 2015 at: https:// www. transparency. org/ cpi2015#resultstable, Last Visited: 2018/1/30.
3. Corruption Perceptions Index 2003at: https:// www. transparency. org/ research/ cpi/
cpi_2003/0. Last Visited: 2018/1/30.
4.Corruption Perceptions Index 2015 at: https:// www. transparency. org/ cpi2015#resultstable.Last Visited: 2018/1/30.
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منظور،جامعهمدنیکرهازطریقبهکارگیریراهکارهاییهمچونارائهگزارشبهافکارعمومی،
ستمداران فاسد دارد و در
برگزاری راهپیمایی و غیره نقش مهمی در افشای نام و عملکرد سیا 
تلفیقباامکانانتخابآزادانهمقاماتدولتی توسطشهروندان،درحذفمقامات فاسداز چرخه
سیاستتأثیرشگرفیداشتهاست.بهعنواننمونه،فعالیتهایافشاگرانهجامعهمدنیکرهدرآستانه
انتخابات سال6666اینکشور ،باآگاهیبخشیدنبهرأیدهندگان،منجربهآنشد تا13نفراز
سیاستمدار فاسد معرفی شده توسط جامعه فوق از راهیابی مجدد به پارلمان کرهجنوبی

 80
محرومشوند.موفقیتیکهتاکنوننیزدرهردورهازانتخاباتپارلمانیاینکشورتکرارشدهاست
(.)Stiyono, 2017: 972-973
در همین راستا وجود جریان آزاد اطالعات و ابزار آن ،یعنی رسانههای آزاد ،در کره جنوبی
کردهاند.بهعنوان نمونه در قضیه پرونده فساد رئیس جمهور
نیز در افشای فساد نقش مؤثری ایفا  
سابق کره جنوبی ،خانم پارک گئون هی ،7داشت که نهایتاً منجر به برکناری وی از قدرت شد.
نقشاصلیدرافشایسوء استفادهویواطرافیانشازقدرتدرجهتمنافعشخصیوحزبیرا
نه نهادهای رسمی مبارزه با فساد؛ بلکه یک شبکه تلوزیونی خصوصی با نام  JTBCایفا کرد
).(Fendos, 2017: 6
درهمینچارچوب،تجربهلهستاننیزقابل ذکراست.جامعهمدنیاینکشورنیزپسازپایان
حکومت کمونیسم در بسیاری عرصهها حضور فعالی داشته که یکی از این عرصهها ،مبارزه با
فساداست.دراینچارچوب،جامعهمدنیلهستانبااستفادهازاهرمانتخاباتآزاد،ازسال6669
کارزارموفقیدرزمینهرصدوملزمکردناحزابسیاسیبهاعالمبرنامههایضدفسادخویشدر
پیشازهرانتخابات،همچنینارزیابیمیزانعملآنهابهبرنامههایضدفسادوعدهدادهشدهدر
گذشته ،به راه انداخته است .کارزاری که با توجه به تأثیر نسبی آن بر ذهنیت رأیدهندگان
لهستانی ،منجر به آن شده تا احزاب سیاسی در برابر بازخواست جامعه مدنی ،در پیگیری
برنامههای ضد فساد اعالمی خویش و تدوین برنامههای جدیتر در مسیر مبارزه با فساداهتمام

بیشتری نشان دهند ( .)Kalikh, 2014: 15-16در همین راستا ،آزادی جریان اطالعات و رسانههای
آزاد نیز نقش پررنگی در مبارزه با فساد داشته و آگاهی بخشیدن به رأیدهندگان و در تلفیق با
روبهرو
اختیار ایشاندرانتخابآزادانهدولتمردان،مبارزهبافساددرلهستانراباموفقیتبیشتری 

1. Park Geun Hye.
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ساخته است .بهعنوان مثال ،میتوان به رسوایی ریوین 7اشاره کرد که در جریان آن افشای
رشوهخواری مقامات حزب حاکم اتحاد دموکراتیک چپ 6توسط بزرگترین روزنامه لهستان،9

منجربهرویگردانیشهروندانازحزبمزبوردرانتخاباتبعدیپارلماناینکشورشد( Smilov,

)2007: 137؛  موضوعی که تأثیری مهمی در شکست این حزب در انتخابات سال 6661پارلمان
لهستانوبرکناریآنازقدرتداشتهاست(.)Materska-Sosnowska, 2010: 218


نتیجهگیری
امروزه تسهیل دستیابی شهروندان به حقوق بشر به یکی از مهمترین اهداف و آمال جامعه
بینالمللی تبدیل شده و در این میان ،حق بر توسعه را میتوان بهعنوان عصاره و ستون فقرات
تحقق دیگر مصادیق حقوق بشر محسوب کرد .حقی که گرچه در زمره حقوق نرم محسوب
اعالمکنندهآن،فاقدقدرتاجراییو الزامآور هستند( (Kirchmeier, 2006: 11؛
میشودواسناد 

الزامآور برای پیگیری تحقق آن را میبایست در گستردگی شمول حق مزبور و در
اما قدرت  
جستوجو کنیم.اسنادی همچون اعالمیه جهانی حقوق بشر،

اسناد دربردارنده دیگر حقوق بشر 
میثاقحقوق سیاسیومدنیومیثاق حقوقاجتماعی،اقتصادیوفرهنگی کهازقدرتالزامآور
برخوردارندو تحقق حقوق تضمین شده در آنها به معنای تضمین تحقق حق بر توسعه است.به
عبارتبهتر،برآوردهشدن حقوقی همچون حقآموزش،حقاشتغال ،حقمسکن،حقآزادیو
غیره مورد درخواست حق بر توسعه و تحقق همگانی آنها به معنای فراهم شدن غایت حق فوق
یعنی مشارکت تمامی افراد در فرایند توسعه و برخورداری از مواهب آن محسوب میشود.
حقوقی که همگی در اسناد الزامآوری همچون اعالمیه حقوق بشر و دو میثاق پیشبینیشده و
دولتهادارایجنبهالزامآوراست( .)Kirchmeier, 2006: 11
تعهدبهمحققکردنآنهابرای 
اما بسیاری از جوامع در مسیر تحقق حق بر توسعه ،با مانع مهمی تحت عنوان فساد روبهرو
هستند.فسادیکههموارهباهدردادنمنابعملیهمراهاست؛منابعیکهبایدبهشیوهایدرستو
درجایگاهاصلیخودبهرهبرداریشوندتاموجبرشدوشکوفاییاقتصادی،سیاسیواجتماعی
جامعه شوند.در حقیقت ،از آنجا که فساد فرایند صَرف منابع جامعه را از هدف مفروض خود
منحرف میسازد ،این منابع قادر نخواهند بود به رشد و توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
1. Rywin Affair.
رسواییمزبوربهناملوریوین)( Lew Rywinیکیازاشخاصدرگیردرجریاناینرسواییمشهورشدهاست.
2. Democratic Left Alliance.
3. Gazeta Wyborcza.
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کشورهاودرنتیجهتحققحقبرتوسعهودیگر حقوقبشربرای همهشهروندان کمکچندانی
بکنند.
پاسخگویی دولتمردان ،یکی از بسترهای اصلی بروز
با توجه به اینکه تمرکز قدرت و عدم  
فسادمحسوبمیشود ،موفقیت هرگونه تالش برای نبرد برضد فساد ،منوط به تمرکززدایی از

قدرتوایجادشفافیتدرعملکرددولتمردانوافزایشامکانبازخواستازآنهااست.مسئلهای
که بهنوبه خود نیازمند تحقق واقعی مشارکت عمومی شهروندان در امور جامعه بهعنوان هدف
غاییحقتعیینسرنوشتداخلیودرنتیجهاجراییشدنحقمزبوراست؛حقیکهخودنیازمند
وجود برخی عناصر اصلی همچون ایجاد یک سیستم نمایندگی مبتنی بر انتخابات آزاد ،یک
جامعهمدنیپویاوقدرتمندووجود جریانآزاد اطالعات است.اینحقنهتنها در فراهمآوردن
آنهاودرنتیجهایجادشفافیتدر
امکانبازخواستشهروندانازدولتمرداندرارتباطباعملکرد 
زمینهساز از بین بردن امکان تمرکز قدرت
عملکرد دولت نقش بسیار مثبتی ایفا میکند؛ بلکه  
عمومیوانحصاریکردنآننیزهست.دوعنصریکهخوددوعاملاصلیبروزفساددرجامعه
میشوند و با خشکیدن بستر آنها ،زمینه بروز فساد در جامعه نیز تا حد زیادی از بین
محسوب  
خواهد رفت؛ بنابراین ،به نظر میرسد که با فراهم کردن امکان اجرای حق بر تعیین سرنوشت
داخلیدریکجامعهودرنتیجهافزایشامکانمشارکتعمومی،بستریمناسببرایپیشگیری
ازفسادومبارزهباآندرجامعه بهوجودخواهدآمد کهبهنوبهخویشراهرابرایتحققحقبر
توسعهدرجامعهمزبوردرمرحلهنخستودیگرمصادیقحقوقبشردرمرحلهبعدهموارخواهد
کرد.
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