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 .1بیان مسأله
لازمه تحقق حکمرانی خوب ،تضمین حقوق شهروندی است .یکی از راههای تحقق حقوق
شهروندی نیز مبارزه با فساد در جامعه است .بنا بر تعریفی ،فساد سوءاستفاده از مقام عمومی
برای کسب نفع شخصی است( .)World,1997 :717همچنین ،فساد به معنی استفاده غیرمجـاز
از قدرت عمومی در جهت منافع خصوصی است .فساد در اشکال مختلف آن؛ در سطوح کلان و
خرد ،و در ابعاد گوناگون اداری ،اقتصادی و سیاسی گریبان گیر کشورهایی است که دارای
حکمرانی ضعیف هستند .البتـه نوع ،شکل ،میزان و گستردگی آن از کشوری به کشور دیگر
متفاوت است .بهطورکلی رابطه نادرست ثروت ،قـدرت و ارزش ها منجر به شیوع فساد می
گردد .عمده ترین و شاخص ترین علت فساد ،ناکارآمدی حـکـومـت است .ازآنرو که فساد
ماهیت ضد تـوسعه دارد ،برای کشورهایی که در جهت توسعه گام برمی دارند ،ضرورت دارد که
در مسیری عاری از فساد حرکت کنند .همواره ارتباط معکوسی بین استفاده صحیح از قدرت و
قـلمرو گسترش فساد ،وجود داشته و هرگاه از قـدرت بهطور مطلوب استفادهشده ،فساد
کاهشیافته است .غـالباً در فساد چیزی نقض می شود .در محیط فاسد؛ حقوق اجتماعی و
سیاسی شهروندان نادیده گرفته می شود(صنیعی.)93 :5931 ،
تحقق حقوق شهروندی در پرتو مبارزه با فساد نیازمند حکمرانی مطلوب است .حکمرانی به
معنی اعمال اقتدار اداری ،سیاسی و اقتصادی در ادار ه ی امور کشور در تمام سطوح است.
ازنظر صندوق بینالمللی پول ،حکمرانی عبارت است از بهبود اداره ی منابع دولتی ،حمایت از
توسعه و نگهداری محیط قانونی و اقتصادی باثبات که هادی فعالیتهای کارآمد بخش
خصوصی باشد(رهنورد .)4 : 5911 ،از نظر کافمن ،حکمرانی عبارت است از اعمال اقتدار از
طریق نهادها و سنن رسمی و غیررسمی برای مصلحت عامه( .)Kaufmann,2003:5به نظر
نگارنده با توجه به معیارهایی که در این تعاریف ذکرشده ،می توان گفت حکمرانی عبارت است
از فرایند اعمال اقتدار در حوزههای اداری ،سیاسی و اقتصادی از طریق نهادهای رسمی (دولت)
و غیررسمی (بخش خصوصی) برای ادارهی جامعه .تمامی تعاریف جهت تعریف حکمرانی بیانگر
مفهومی وسیعتر از حکومت هستند .کاربرد جدید این واژه فقط شامل بازیگران و نهادهای
دولت نمی شود؛ (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی .)534 :5919،بلکه شامل سه نهاد
حکومت ،جامعه مدنی و بخش خصوصی نیز می شود .ازاینروی اصطلاح مذکور حکمرانی دولت
را در برمی گیرد .اما با درگیر کردن بخش خصوصی و جامعه مدنی از آن فراتر می رود .چراکه
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هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار ،ضروری هستند .دولت ،محیط سیاسی و حقوقی مناسب
به وجود می آورد ،بخش خصوصی اشتغال و درآمد ایجاد می نماید و جامعه مدنی هم تعامل
سیاسی و اجتماعی گروه های فعال برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی را تسهیل می نماید(.)Undp , 1999 :23-28
حکمرانی مطلوب عبارت است از حاکمیت دموکراتیك ،شفاف ،جمعگرا ،مشارکت دهنده ی
شهروندان در تصمیم گیری ها ،نمایندگی از مردم ،و پاسخگویی که بر پنج مبنای تحکیم
قانونگذاری ،حاکمیت محلی و دموکراتیك ،ضد فساد ،دارای روابط کشوری ـ لشکری ،و بهبود
اجرای خطمشی تمرکز دارد(حسینی تاش .)51: 5931،حکمرانی مطلوب ،مدیریت شفاف و
پاسخگو در یك کشور باهدف تضمین توسعه اقتصادی و اجتماعی عادلانه و پایدار است.
همچنین حکمرانی مطلوب بهطور خاص به موضوع مدیریت منابع عمومی جهت ایجاد اقتصادی
پایدار و شیوه های توزیع عادلانه مربوط می شود( .)Kaufmann,2003:5ازنظر کافمن ،حکمرانی
مطلوب عبارت است از حاکمیتی که بر مبنای ابعاد گوناگون همچون پاسخگویی خارجی و
ندای ذینفعان ،ثبات سیاسی و فقدان خشونت و تبهکاری و تروریسم ،اثربخشی دولت ،فقدان
تحمیل قوانین ،حاکمیت قانون ،کنترل فساد قابلسنجش است (.)Kaufmann,2003:5
همانگونه که ملاحظه می شود ،تعاریف مزبور برای حکمرانی مطلوب عمدتاً ،یا به شاخص ها
و ویژگی هایی مانند پاسخگویی ،شفافیت و مشارکت اشاره دارد و یا به آثار مترتب بر این
شاخصها ،مانند توسعه ،امنیت ،رفع فقر و ثبات اقتصادی ،اما به عناصر و مؤلفه های حکمرانی
مطلوب مانند دولت ،بخش خصوصی و جامعه ی مدنی که بسیار مهم هستند ،نپرداخته است.
به هر حال تمامی تلاش ها و تعاریف متعددی که از حکمرانی خوب صورت می پذیرد ،برای این
است که ابعاد این پدیده به خوبی نشان داده شود ،اما به باید گفت که امروزه دیگر واژه
«حکمرانی خوب» به عنوان یك اصطلاح رایج پذیرفته شده است و از آن به عنوان مفهومی
عمده در اداره جامعه و الگویی در جهت اصلاح بخش عمومی ،تقویت جامعه مدنی و تسریع
مشارکت بخش خصوصی یاد می شود(مرشدی زاد.)511 :5931،
در مورد رابطه فساد و حکمرانی مطلوب می توان گفت که یکی از مظاهر مهم و متداول
حاکمیت ضعیف ،فساد است که در قالب رشوه و تبانی بروز می کند .با انکار حق ایجاد امکانات
عادلانه برای همه ،فساد بالا می گیرد که نتیجه فقدان مسؤولیتپذیری و پاسخگویی چه
بهصورت درونی و چه بیرونی است .اما مؤلفههای حکمرانی مطلوب هرچه بهتر اجرا شوند فساد
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کمتری در جامعه شاهد خواهیم بود و برعکس هرچه مؤلفههای حکمرانی مطلوب به حاشیه
روند فساد در جامعه بیشتر خواهد بود .مهمترین مؤلفههای حکمرانی مطلوب ،مسؤولیت
پذیری ،پاسخگویی و شفافیت هستند که می توانند در تضمین حقوق شهروندی و مبارزه با
فساد راهگشا باشند .در نظام های حقوق داخلی کشورها بهویژه کشورهای پیشرفته برای کنترل
و نظارت بر اعمال ارکان حکومت ،سازوکارها مختلفی پیشبینیشده است که موفقیت این
نظارتها موجبات تحقق حکمرانی خوب را فراهم میکند .در این تحقیق بهمنظور بررسی
تضمین حقوق شهروندی و حکمرانی مطلوب از طریق مبارزه با فساد ابتدا فساد و حقوق
شهروندی مورد بررسی قرار می گیرد .سپس به بررسی راهکارهای تضمین حقوق شهروندی و
تحقق حکمرانی مطلوب در راستای مبارزه با فساد خواهیم پرداخت.
 .2پیشینه تحقیق
خبره( )5911در مقاله ای با عنوان «نقش حکمرانی خوب در مبارزه با فساد و جرائم مالی»
بیان می کند که حکمرانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار است .در این الگو بر
همکاری و تعامل سـه بخش دولتی ،خصوصی و جامعه مدنی تأکیـد شـده تـا بهموجب آن
کشـورها بتواننـد از همـه توانمندی های خود برای توسعه همهجانبه استفاده کنند .مبارزه با
فساد ازجمله الزامات تحقق حکمرانی خوب است که این امر خـود زمینـه سـاز رشد و توسعه
پایدار ،کاهش فقر ،ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی می شود.
حبیب زاده و یوسفی( )5931در مقاله ای با عنوان «تأثیر حکمرانی مطلوب بر اجرایی شدن
حق بر توسعه با تأکید بر بعد ملی» بیان می کنند که حکمرانی مطلوب در سطوح ملی و بین
المللی لازمه دستیابی به اهداف توسعه هزاره و حق بر توسعه است .حکمرانی مطلوب بر مبنای
ارزش ها ،هنجارها و اصول مساوات و عدم تبعیض ،مشارکت ،همراهی و قدرت دهی و آزادی
بیان ،شفافیت ،اعتماد ،کاهش فساد از طریق شفافیت ،شراکت و اتحاد قرار دارد که همه برای
دستیابی به اهداف حق بر توسعه ضروری هستند .بدون حکمرانی مطلوب هیچ کشوری نمی
تواند انتظار داشته باشد که درزمینه توسعه انسانی و رفع فقر پیشرفت نماید .حکمرانی مطلوب
با به حداکثر رساندن مشروعیت نظام ،ثبات آن را تضمین کرده و با ایجاد جامعه مدنی قوی و
جلب مشارکت عمومی ،فرایند اجرایی شدن حق توسعه را که بهره مندی شهروندان از حقوق
بشر است ،تسریع و تسهیل می نماید.
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محمودی و آرش پور( )5931در مقاله ای با عنوان «حکمرانی مطلوب؛ سازوکار ایجاد
توانمندی در تحقق توسعه» بیان می کنند که شاخصهای حکمرانی مطلوب با توسعه در ابعاد
مختلف ،بهویژه توسعه اقتصادی ،ارتباط مثبت و معناداری دارد .یکی از دلایل رشد منفی
اقتصادی در چند سال گذشته ،کمتوجهی به شاخصهای حکمرانی مطلوب بوده است.
شاخصهای متعددی را در این زمینه میتوان احصاء و مورد ارزیابی قرارداد .شاخص های
ششگانه ارائهشده توسط نهادهای بین المللی برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانك جهانی
عبارتاند از :حق اظهارنظر و پاسخگویی ،ثبات سیاسی و پرهیز از خشونت ،اثربخشی حکومت،
کیفیت قوانین و مقررات ،حاکمیت قانون و کنترل فساد .شاخص هایی که ازیكطرف می توان
آنها را بهعنوان معیاری برای سنجش میزان توسعه دانست و از سوی دیگر میتوانیم بگوییم
توسعه برآیند توجه به این شاخصها است .بنابراین ارتباط مؤثر این شاخصها با مفاهیم توسعه
امری انکارناپذیر است.
صنایع و موحد نسب( )5934در مقاله ای با عنوان «جایگاه و نقش نظارت و بازرسی در
ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری» بیان می کنند که مبارزه با فساد مستلزم اقدامات
پیشگیرانه و بازدارنده اســت اما برای ارتقای سلامت اداری می بایست راهکارهایی را انتخاب
کرد تا علاوه بر حفظ سلامت اداری وضع موجود ،باعث استمرار آنهم بشود .ماده  11قانون
ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ،شورای دستگاههای نظارتی کشور را مکلف به تهیه
شاخص های اندازه گیری میزان سلامت اداری کرده و این شورا شاخص های  3گانه ی قانون
گرایی ،استقرار و توسعه ی سامانه های الکترونیکی ،شفافیت ،نظارت و کنترل داخلی،
پاسخگویی ،انضباط اداری و مالی ،آموزش ،مهارت و توسعه ی فرهنگ دینی و اخلاقی ،شایسته
سالاری و الگوی مصرف و بهره وری را به تصویب رسانده است .از نکات متمایز کننده تحقیق
حاضر انجام ندادن کار تحقیقاتی در خصوص فساد و موانع تحقق حکمرانی خوب با تأکید بر
حقوق شهروندی می باشد.

 .3فساد و حقوق شهروندی
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در مفهوم فرانوین شهروندی ،شهروند فصل مشترکی با مفهوم «ملیت داخلی» و «ملیت
جهانی» دارد .بدون تردید ،حقوق بشر ،مفهوم فراملی و دربردارنده حقوقی فراگیر و بنیادی،
صرفنظر از فرهنگ و آداب و رسوم ملی کشورها است که به شهروند ،موجودیت فراملی نیز می
دهد .در عرصه نوین ،شهروند فقط یك مطیع قانونی و متکی بر دولت نیست ،بلکه خود نیز می
تواند موجبات پدید آمدن هنجارهای حقوقی را پدید آورده و نیز در گستره اداره کشور بهخوبی
مشارکت داشته باشد .در این مفهوم جدید از شهروند ،نهتنها افراد اختیارات گسترده ای در
نشان دادن استعدادها و توانایی های خود برای اداره بهتر جامعه دارند ،بلکه مرزهای جغرافیایی
و در بازه های کشور به روی آنها باز می شود تا با مشارکت در عرصه های چندگانه فراملی
علاوه بر رشد و توسعه بیشتر کشور خود در ارتقای سطح پیشرفت جامعه جهانی نیز سهیم
باشد؛ لذا دولت ها صرفاّ با تکیهبر خرد خود اداره جامعه را به عهده نمی گیرند ،بلکه با پیش
بینی حقوقی نوین برای شهروند و ایجاد بسترهای لازم برای رشد و شکوفایی استعدادهای او،
امکان اداره امور جامعه بر پایه عقلانیت شهروندان را به وجود آورده و بهمرور از آزادی حداقلی
به آزادی و مشارکت حداکثر گام مینهد(پتفت.)14 : 5931 ،
بنابراین ،شهروند در مفهوم فرانوین ،عضوی از جامعه جهانی و کشور متبوع خود محسوب
می شود که تحت لوای قوانین ملی و فراملی از حقوق و آزادی های شهروندی بهره مند است و
قادر است بهعنوان «فاعل شناسا» در عرصه چند ذهنی پدیده های بشری با اتکای بر خرد خود
نقش آفرینی کند و عمل ّا بخش مهمی از اداره امور کشور را بر عهده بگیرد؛ دولت متبوع شهروند
و جامعه جهانی نیز موظفاند تا حقوق و آزادی های وی را موردحمایت قرارداده و از حقوق
شهروندی وی صیانت کرده و بستر را برای حضور فعال وی در تمام عرصه ها جهت امعان بارقه
های عقلانی وی در اداره امور کشور فراهم نماید .اما باوجود توسعه بسیاری از جوامع و گسترش
ارتباطات و دموکراسی در سطح جهانی ،هنوز هم چالش¬های مختلفی پیش روی شهروندان
کشورهای مختلف است .بهطوریکه مشکلات بهداشتی ،فقر؛ امید به زندگی پایین ،تغییرات آب
و هوایی و ...مردم سراسر جهان را در برگرفته است .بهطوریکه مشکلات شهروندان درزمینه
های مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و مدنی که بهعنوان ارکان اصلی شهروندی محسوب
می شوند ،همچنان دغدغه ای جهانی محسوب می شود .بسیاری از این مشکلات نیز ناشی از
گسترش فساد در جوامع است .چراکه امروزه فساد تقریبا در بیشتر نقاط جهان و در زمینه های
اقتصادی ،اداری ،سیاسی و غیر ...نسبت به سده های قبل بیشتر شده است(رحیمیان:5939،
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 .)551در برخی از کشورها سیر قهقرایی آشکار دیده میشود .در جوامع مبتلابه فساد مالی،
منابع و اعتباراتی که قرار است به ساختن مدارس ،بیمارستان ها و ایجاد زیرساخت های
اقتصادی و اجتماعی تخصیص یابد از بین می رود و موجب نارضایتی ،بی عدالتی اجتماعی،
تضعیف ارزشهای اخلاقی ،بی اعتمادی نسبت به دولت و افزایش خشونت ،ناامنی و فاصله
گرفتن مردم از دولت می شود .طبق آمار «سازمان شفافیت بینالملل» ،شاخص جهانی فساد
اداری ـ مالی در سال  1151میلادی اعلامشده است که طبق این آمار ،دانمارک و نیوزیلند با
دریافت به ترتیب  11و  11امتیاز در رأس کشورهایی با کمترین فساد قرار دارند و سومالی،
سوریه و سودان جنوبی در رده پایینترین جایگاه ازنظر میزان فساد هستند.
مقابله با فساد در کشورهای مختلف و همچنین ایجاد سازوکارهایی برای مقابله با آنیکی از
برنامه های اصلی سازمان های بین المللی ازجمله سازمان شفافیت بین المللی است .بدین
ترتیب در کنار مسائل توسعه ،علاقه رو به رشد راجع به سیاستگذاریهای مبارزه با فساد
نتیجه چند عامل دیگر بوده است :نخست عواقب منفی فساد بر کشورهای فقیر ،نهادهای مالی
بین المللی دیگر بیش از این نمی توانستند از این مشکل چشم پوشی کنند؛ چراکه اگر فساد در
مدیریت های داخلی ،منابع را منحرف سازد ،بیشتر کمك های توسعه ای و استراتژی های ضد
فقر محکومبه شکست می شوند .بنابراین نهادهای مالی بین المللی برخورد با فساد را بهعنوان
مؤلفه اساسی برنامههای توسعه خود شروع نموده اند(.)Holzi,2004: 150
بااینحال ،مسأله حقوق شهروندی در سطح جهان ،تحت تأثیر فساد فردی ،اجتماعی و حتی
فساد سیستماتیك در بسیاری از کشورها قرارگرفته است .بهطورکلی ،فساد به توزیع نابرابر
درآمد می انجامد که خود یکی از عوامل اصلی نابرابری در دستیابی به حقوق شهروندی است.
بهطور مثال ،در یك نظام اقتصادی فاسد ،کسانی که از ارتباطات و زد و بندهای ویژه ای سود
می برند ،از شانس بیشتری برای استفاده از رانت اقتصادی و یا انحصارهای خاص برخوردار
خواهند بود و از این طریق می توانند به ثروت های هنگفتی دست پیدا کنند .چنین ثروت های
بادآورده ای بهطور حتم به بهای کاهش درآمد سایر اقشار جامعه تمام خواهد شد و این یعنی
افزایش شکاف طبقاتی و درآمدی(.)Pain,2003: 88

 .4حقوق شهروندی در پرتو حکمرانی مطلوب
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در جهان امروز ،به دلیل کثرت نیازها ،دولت ها قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید نیستند.
ازاینرو ،نقشآفرینی شهروندان در اداره امور جامعه امری اجتناب ناپذیر است .از سوی دیگر،
دولتها بایستی با افزایش قابلیت های خود از طریق بازدمیدن نیروی تازه در نهادهای
عمومیتوان پاسخگویی به نیازهای جدید را افزایش دهند .این مهم نیازمند الگوهای جدیدی
است که بتوان از همه ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی و خصوصی استفاده نمود تا
خدمات عمومی باکیفیتی حداکثری به شهروندان ارائه شود .امروزه دولت ها برای مدیریت و
اداره امور جامعه راهی بهجز زمینه سازی برای توسعه دموکراسی و نیز توجه به مؤلفه های اداره
بهینه اداره عمومی نیافته اند و در این راه به حکمرانی مطلوب روی آوردهاند(.)Balan,2010:10
ایجاد اداره مطلوب چیزی مشابه با ساختن یك «مدینه فاضله در بدنه حکومت» به قرائت
فلسفه اسلامی یا «آرمانشهر در دستگاههای دولت» در خوانش فلسفه غرب است .آرمان شهر
اداری یا اداره مطلوب ،به دستگاههای اداری کارآمد ،مفید ،الگو ،پاسخگوی نیازها و مسائل
شهروندان ،شفافیت ،مسؤولیت پذیر ،حائز نظام اداری نمونه و شایسته ،دارای کارکنان متخصص
و اخلاقمداری ،سریع ،مطابق با فناوری ها و خواست ها و مقتضیات روز جامعه ،پیشرو،
توسعهیافته ،تضمینکننده حقوق شهروندی و بهطورکلی پیشرو در عرصه اصول حکمرانی
مطلوب است( .)katz,1974:98بنابراین ،مفهوم جدید حکمرانی ،حقوق جدیدی برای شهروندان
ایجاد نموده است؛ درواقع ،هر یك از این تکالیف در کیفیت خدمات دولت ،حق متناظر نوینی
برای شهروندان ایجاد می کند .اداره مطلوب در پی آن است تا نقش دولت را در حد
هماهنگکننده و پاسدار قوانین محدود کند و از ارائه خدمات مستقیم آن برای شهروندان
بکاهد و تا حداکثر امکان ،به بخش خصوصی ،یعنی خود شهروندان واگذار نماید تا به معنای
واقعی دموکراسی ،یعنی حکومت مردم بر مردم نائل شود .بنابراین علاوه بر حقوق نوین
شهروندی منتج از اداره مطلوب ،حق بازیگری اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی واداری در اداره امور
کشور برای شهروندان در امتداد حکمرانی مطلوب هم ایجاد می شود(.)Petoft,2007: 205
درگذشته در خصوص حکمرانی مطلوب ،تنها متغیری که شهروندان بدان تأکید می ورزیدند
و امکان تغییر آن برایشان متصور بود ،ویژگی های شخصی حاکم و یا نهایتاً در عرصه مدرن،
شاخصه های حکومت بود ،اما در حال حاضر برای داشتن حکمرانی مطلوب ،ویژگی های
شخصی حکمران در اهمیت چندم قرار دارد .امروزه علاوه بر ارتقای شایسته شاخصه های
حکومت (حقوقی) ،تلاش زیادی برای ارائه ساختاری اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی مطلوب (فرا
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حقوقی) صورت می گیرد .لذا توجه دولت های امروزی علاوه بر نظام شایسته حقوقی ،به نظام
های مطلوب فرا حقوقی نیز معطوف است .برداشتی که اتحادیه اروپا از حکمرانی مطلوب دارد
این است که حکمرانی مطلوب ،مدیریت شفاف و پاسخگو در یك کشور باهدف تضمین توسعه
اقتصادی و اجتماعی عادلانه و پایدار است .لذا شاخص¬های هنجارمند حکمرانی مطلوب در این
تعریف حقوق شهروندی نوینی چون حق بر دولت شفاف ،حق بر دولت پاسخگو و حق نسل
سومی مدرنی همچون حق بر توسعه اقتصادی و اجتماعی برقرار می سازد .در اندیشه اتحادیه
اروپا ،حکمرانی مطلوب بهطورکلی به احترام سیاستمداران و نهادها به حقوق بشر و اصول
دموکراسی و حاکمیت قانون پرداخته و بهطور خاص به موضوع مدیریت منابع عمومی جهت
ایجاد اقتصادی پایدار و شیوه های توزیع عادلانه مربوط می شود(.)Naghbi,2010:100غالب
اصول و شاخصه های حکمرانی مطلوب ،مشترک و موردپذیرش کلیه کشورهای جهان است ،اما
اجرای آنها در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است .ازاینجهت کشورها غالب ًا گونه های
ملی متعلق به خود را درزمینه حکمرانی مطلوب مشخص و تعیین می کنند .در حقیقت ،نوعی
بومی سازی «حکمرانی مطلوب» در نظام های حقوقی صورت می گیرد ،چراکه اصول حکمرانی
مطلوب ،همواره با خود ارزش هایی به همراه دارند که این ارزش ها در هر جامعه ای با توجه به
تجربه تاریخی ،نظام فکری ،فرهنگ و اعتقادات بومی متفاوت است.
لذا هر کشوری ،خوانش خاص خود را از حکمرانی مطلوب ارائه می دهد؛ بهعنوانمثال،
حاکمیت قانون ،هنجاری از حکمرانی مطلوب است که در هر نظامی تعریف خاص خود را دارد؛
در حقوق انگلستان که رویه قضایی و عرف بسیار مهم است تعریف گسترده حاکمیت قانون با
درونمایه «حکومت هنجارهای بنیادین عرفی و اصول و قواعد حقوق متکی بر آن» و در حقوق
فرانسه که قانون نوشته اهمیت دارد هم با عباراتی همچون «حکومت قانون اساسی و قوانین و
مقررات مبتنی بر آن» تبیین می شود( .)Kriegel,1995:74اهم الزامات بنیادین حکمرانی
مطلوب عبارتاند از احترام به حقوق و آزادی های عمومی بشر ،رعایت اصل حاکمیت قانون،
وجود فضای آزاد سیاسی ،تضمین ایجاد بستر مشارکت شهروندان در اداره امور کشور ،تساهل و
بردباری ،پاسخگویی در برابر شهروندان ،شفافیت عملکردی دولت و دستگاهها و مقامات آن و
بهطورکلی ،تحقق نظام عدالت یا عادلانه اداری در پرتو اداره مطلوب( .)Petoft,2016:23غالب
ارزش ها و مشخصه های حکمرانی مطلوب را الزامات اداره مطلوب تشکیل می دهد؛ چراکه
عموماً حکمرانی به تغییرات در نقش ،ساختار و فرآیند عملیات دولت ،یا روش های حل
00

فصلنامه مطالعات سیاسي؛ سال سیزدهم ،شماره  ،05زمستان  9711ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشکلات اجتماعی اشاره دارد .امروزه اندیشه های فوق از حکمرانی مطلوب و اداره مطلوب ،با
تأکید بر تسهیم اقتدار مدیریت دولتی میان دولت و شهروندان ،با تأسیس دولت فرا تنظیمی و
خصوصی سازی گسترده امور کشور تضمین یافت که در ابتدا آن نیز حقوق شهروندان نیز جامه
عمل پوشید .بنابراین ،حقوق شهروندی زمانی تحقق خواهد یافت که مؤلفهها و شاخصه های
حکمرانی مطلوب اجرا شوند .بنابراین در بخش بعدی بحث به راههای مبارزه با فساد در پرتو
حکمرانی مطلوب خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که چگونه منجر به تحقق و تضمین
حقوق شهروندی می گردد.
 .5مبارزه با فساد در پرتو حکمرانی مطلوب
حکمرانی مطلوب در جامعه ای محقق می شود که در جامعه ظرفیت اجرایی یا فنی یا به
عبارتی زیرساخت های قانونی و سازمانی وجود داشته باشد .از جمله نهادینه بودن قوانین و
هنجارهایی که به مقامات دولتی انگیزه می دهد تا طبق منافع جمعی عمل کنند و در عین
حال فساد و فعالیت خود سرانه را محدود سازد .داشتن قوه قضائیه مستقل ،همچنین به
بازبینی ها و تراز کردن های نهادی از طریق تفکیك قوا و نظارت کارآمد وابسته است که بتواند
با هم مانع از فساد و فعالیت خودسرانه دولت شوند .ایجاد و پیش بینی دستمزد رقابتی برای
کارمندان دولت ،افراد مستعدتری در درون خود جذب می کند و تخصص گرایی و صداقت
وجود داشته باشد .می توان گفت در حکمرانی خوب ،دولت ساخت آفرینی است به جای آنکه
فقط خود را فعال در همه امور تلقی کند و متصدی همه امور شود به یکی از شرکای اداره امور
مبدل می کند .نقش دولت در شکل گیری زمینه های ساختی ،نهادی و همچنین پیش بینی
سیاست ها و راهبردهای کلان در الگوی حکمرانی خوب بسیار قاطع برجسته است( امام جمعه
زاده و همکاران .)11 :5931 ،اصول و ویژگیهای اساسی مربوط به حکمرانی مطلوب ،جهانی و
بین المللی هستند و تمامی کشورها و دولتها را شامل میشود اما اجرای آن ها در کشورهای
مختلف با یکدیگر متفاوت است .از این جهت کشورها باید بتوانند گونههای ملی متعلق به خود
را در زمینه حکمرانی مطلوب مشخص و تعیین نمایند .از این جهت بکارگیری تجربه تاریخی
کشورها بر مبنای نظامها  ،فرهنگها و ارزش های بومی آن ها که منعکس کننده واقعیتهای
روز است امری مهم و ضروری است(مرکز پژوهش های مجلس شواری اسلامی.)543 :5919 ،
بنابراین الگوی دولت در حکمرانی خوب دارای مولفه هایی مانند مردم سالاری ،مشارکت،
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پاسخگویی ،اثربخشی ،عدالت و کارآفرینی است که هر یك ارزش های را دنبال می کنند .مثلا؛
دولت مردم سالار بر ارزش هایی چون آزادی ،عدالت ،انصاف و برابری ،مشارکت شهروندان در
اداره امور عمومی و شهروندمداری بخش دولتی تاکید دارد .دولت عدالت محور بر ارزش هایی
چون مشارمت عادلانه ،حق برابر شهروندی ،دسترسی اقلیت ها به ساختار قدرت و تامین حقوق
فردی تاکید می کند .دولت اثر بخش نیز مانند رضایت مندی شهروندان ،حاکمیت اخلاق و
افزایش اعتماد تاکید می ورزد (ابرهیم پور الیکی .)54 :5931 ،برای مقابله با فساد و فراهم
کردن زمینه های تحقق حقوق شهروندی و حکمرانی مطلوب در جامعه راهکارهای مختلفی می
توان ارائه کرد .در این بخش از بحث به برخی از این راهکارها اشاره می شود.
 .1-5مسؤولیت پذیری و پاسخگویی
در ابتدا و قبل از ورود به بحث باید گفت که چگونه ممکن است که در تمامی دولت ها این
ویژگی می تواند مستقر شود .پاسخگویی اصولا˝در دموکراسی های مبتنی بر نمایندگی معنا دار
است .هدف اصلی و خواستگاه اولیه پاسخگویی ،پرهیز از استبداد و روی آوری به مشروعیت
می باشد .علاوه بر آن پاسخگویی باعث افزایش شفافیت فعالیت های اداری شده و این مسأله
نقش بی بدیلی در کاهش فساد دارد ،چرا که افزایش در شفافیت رویه ها ،سبب افزایش
مشارکت شهروندان و اطمینان از حقوق خود در نحوه اداره حکومت هم می شود« .پاسخگویی
یك امر حیاتی برای مسأله حکمرانی مطلوب است .نه تنها نهادهای دولتی بلکه بخش خصوصی
و سازمان های جامعه مدنی نیز نسبت به عموم مردم و همه افراد ذینفع پاسخگو باشند .در
دولت پاسخگو ،ویژگی هایی نظیر مدیریت پاسخگو ،پاسخگویی شهروندان ،و همراهی مسؤولیت
با قدرت نیز وجود دارد .طبیعتا همراه با پاسخگویی ،مسؤولیت نیز باید باشد  .هر اندازه در
دولتی قدرت بیشتر و پاسخگویی و مسؤولیت کمتر باشد ،کارایی و اثر بخشی آن کمتر خواهد
بود و این دولت ویژگی پاسخگویی را نخواهد داشت .مهمترین وجه تمایز نظام های مردم سالار
از غیر آن ،وجه پاسخگو بودن و قبول مسؤولیت در قبال مردم بوده وهست .در چنین نظام
هایی به دلیل توجه به پاسخگویی به مطالبات و خواسته های و نیازهای اداری مردم  ،رضایت
مندی مردم جلب شده و دارای مشروعیت می گردد(نقیبی مفرد .)11 :5911 ،بر این اساس
همان طور که قبلا نیز ذکر گردید در تحقق شاخص های حکمرانی مطلوب در جوامع باید
زیرساخت ها و بنیان های آن وجود داشته باشد .و نمی توان گفت که این شاخص ها در هر
جامعه و دولتی محقق شود.
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مسؤولیت پذیری یکی از راههای تحقق حکمرانی مطلوب و جلوگیری از فساد است .در
سالهای گذشته ،موضوع مسؤولیت پذیری به حدی بااهمیت شده است که سازمان های بین
المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا ،استانداردهایی را در این زمینه ارائه کرده اند و بنیاد
مدیریت کیفیت اروپا ،مسؤولیت پذیری را بهعنوان یکی از ارزش های هشتگانه خود معرفی
کرده است(.)Sepasi,2013:59
اتحادیه اروپا ،سال  1111را بهعنوان سال مسؤولیت پذیری شرکت ها در کشورهای اتحادیه
اروپا نامگذاری کرد( .)Barzegar,2013:63پسازآن نیز اعضای اتحادیه ،گام-های بلندی در
تأکید بر این موضوع و ترویج آن برداشته اند .برای نمونه ،دولتمردان کشور هلند ،به دنبال ایجاد
تطابق لازم با مقررات سازمان توسعه صنعتی ملل در آنها هستند .دولت دانمارک ،نیز مرکز
مطالعاتی را پایه گذاری کرد تا روی موضوع مسؤولیت پذیری متمرکز شود(.)Shafei,2013:71
می توان گفت مسؤولیت پذیری در هر نظامی منجر به پاسخگویی مقامات و کارکنان آن می
شود .چراکه در عصر حاضر ،شهروندان حقدارند در ساختار یك دولت دموکراتیك ،فرد یا
گروهی را بیابند که مسؤول عمل کارکنان در سطوح مختلف سازمان باشد و پاسخگویی به
شهروندان را تکلیف خود بداند .این امر در تحقق حکمرانی مطلوب نیز مؤثر خواهد بود .به نظر
پروفسور اسکدلر استاد برجسته حقوق عمومی ،پاسخگویی حکایت از مفهومی دور از دسترس
دارد؛ مفهومی که همچنان باید کشف شود .چراکه مرزهای این تعریف و نیز ساختار آنهم
چنان مبهم است( .)Scheduler,1999:13بنابراین ،پاسخگویی به معنای یك لغت حقوقی،
نیازمند شناسایی ارکان تعریف است .به نظر روبرت کوهن ساده ترین معنای حقوقی پاسخگویی
بیانگر آن است که گروهی از عاملان حقدارند شاخصه هایی را معین کرده ،بر اساس این
شاخصه ها در مورد رفتار دیگر فعالان قضاوت کنند و در پرتو این شاخصه ها و در صورت نقض
آنها ،مجازاتی را اعمال کنند .بهعبارتدیگر ،در پاسخگویی از رابطه بین صاحبمنصبان و
کسانی سخن گفته می شود که می توانند خواهان پاسخگویی باشند(.)Grant,2005:29
پاسخگویی با حکمرانی مطلوب رابطه ای تنگاتنگ دارد.
اما سؤال اصلی این است که پاسخگویی چه پاسخ ها و چه سؤال هایی مدنظر است؟ شهروندان
می توانند دودسته از سؤال ها را از مقامات پاسخگو بپرسند:
 .5آنها می توانند از مقامات بخواهند که اطلاعاتی را در مورد تصمیماتشان به شهروندان
بدهند و یا
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 .1می توانند از مقامات بخواهند که در مورد تصمیمشان به شهروندان توضیح دهند .در
حقیقت آنها می توانند از مقامات خواستار ارائه داده هایی با روایی قابلقبول (بعد اطلاعاتی
پاسخگویی) ،یا دلیلی برای انجام آن عمل باشند(بعد استدلالی و توجیهی پاسخگویی).
بر این اساس ،زمامداران نهتنها باید در مورد اعمال گذشته خود اطلاعات و توضیحاتی ارائه
کنند ،بلکه اعمال آینده و تصمیمات پیش رو را نیز باید روشن و شفاف ساخته ،توجیه کنند.
بنابراین ،اِعمال پاسخگویی شاخصه های نظارت را نیز در بردارد و مأموریت پاسخگویی در این
بعد ،پیداکردن اطلاعات و شواهد است(جلالی .)13 : 5931 ،
پاسخگویی ،پایه لازم الاجرای نظارت مردم سالارانه است که بخش دولتی ،خصوصی و جامعه
مدنی را به تمرکز بر نتایج ،پیگیری اهداف روشن ،توسعه راهبردهای مؤثر ،نظارت بر عملکرد و
گزارش آن وادار می کند .پاسخگویی ،به افراد و سازمان های مسؤول در برابر عملکرد اشاره دارد
و شامل پاسخگویی مالی ،اداری ،سیاسی و اجتماعی است .بنابراین بهمنظور مقابله با فساد در
عرصههای مختلف زندگی شهروندان ،باید پاسخگویی را سرلوحه کار صاحبان قدرت قرارداد و از
نهادهای مدنی بهعنوان ابزارهایی در این زمینه بهره جست .پاسخگویی علاوه بر معرفی
سازوکارهایی خاص برای کنترل قدرت ،سه روش مقابله با فساد را نیز بهطور ضمنی با خود
همراه می کند .روش هایی که عبارتاند از:
 .5پاسخگویی؛ موجب می شود که صاحبان قدرت در اعمال قدرت شفاف عمل کنند.
 .1پاسخگویی؛ صاحبان قدرت را مجبور می کند که اعمالشان را توجیه کنند.
 .9پاسخگویی؛ صاحبان قدرت را تحت تأثیر تهدید مجازات و تنبیه قرار می دهد.
بهطورکلی ،پاسخگویی ،مبتنی بر این فرض است که تصمیمات و اقدامات کارگزاران ،همواره
بر امـور اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه شدیداً تأثیر می گذارد .هرچند،
پاسخگویی در جوامع امروزی ،بهصورت های متفـاوتی مورد تأکید قرار می گیرد ،در مفهومی
عام به فرایندهایی گفته می شود که شهروندان ،حاکمان را برای رفتار و عملکردشان مسئول
می سازند .این امر که اغلب از راه انتخابات صورت می گیرد ،به نمایندگان مردم در مجالس
مقننه اختیار می دهد که مدیران سیاسی و کارکنان دولتی را از راه سازکارهای نظارتی پاسخگو
بدانند .مدیران سیاسی نیز ،ماموران فرودست خود را از سلسله مراتب اختیار و مسؤولیت و
همچنین دادگاه ها و محاکم اداری نیز مجریان را در برابر قانون پاسخگو نگه می دارند.
 .2-1شفافیت قوانین
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شفافیت شامل تسهیل دستیابی شهروندان به اطلاعات و درک سازوکارهای تصمیم-گیری
توسط آنان است .شفافیت بخش دولتی با استفاده از استانداردهای واضح و دستیابی به اطلاعات
شروع می شود .آرمسترانگ ،شفافیت را در دستیابی بدون مانع شهروندان به اطلاعات معتبر و
موثق و به هنگام از تصمیمات و عملکرد بخش دولتی و درستی را هم معنی با صداقت و قابلیت
اعتماد در ارائه وظایف رسمی و بهعنوان پادزهری برای فساد و سوءاستفاده اداری در نظر می
گیرد( .)Armstrong,2005:77دو خصوصیت انحصار قدرت و صلاح دید شخصی دو ویژگی
انکارناپذیر دولت است که افزایش این دو ویژگی ،فساد را نیز در پی دارد .بنابراین ،عدم شفافیت
اطلاعات موجب فساد می گردد و انتشار آزادانه اطلاعات و حق مردم در دسترسی مساوی و
عادلانه به اطلاعات منجر به جلوگیری از رانت های اطلاعاتی دولت می شود .از سوی دیگر،
قانونمند کردن جریان اطلاعات دولتی به شفافیت فعالیت اقتصادی و سیاسی منجر خواهد شد.
به نظر می رسد فناوری اطلاعات با تأثیر بر مؤلفه های کاهش فسادکه شامل شفافیت،
پاسخگویی و اعتماد است ،نقش مؤثری در کاهش فساد و تضمین حقوق شهروندی در راستای
تحقق حکمرانی مطلوب داشته باشد .در نتیجه ،جستجوی راه حل هایی برای کاهش فساد با
تکیهبر شفافیت از طریق فناوری های نوین اطلاعاتی امری حیاتی است .اما مهمترین بعد
شفافیت ،شفافیت قوانین است .چراکه وضع قوانین شفاف از ابزارهای حکمرانی مطلوب و از آثار
حاکمیت قانون و راهی برای مقابله با فساد در جامعه است .برخی از حقوقدانان معیار قوانین با
کیفیت را قابلیـت اجرایـی ،فهـم پـذیر بـودن ،سـادگی ،وضـوح ،شـفافیت و سـازگاری می
دانند( .)Steel,et al,2013: 55در اروپا نیـز پارلمـان اروپـا اقدام به تصویب اصول عملی مشترک
جهت ارتقای کیفیت قوانین اتحادیه نموده و کشـورهایی مثـل ایتالیـا نیـز قـوانین مشـابهی
مثـل قواعد و توصیه هایی برای پیش نویس فنی قوانین تصویب کرده اند .لزوم شفافیت قانون
از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر یکی از پایه های مهم کیفیت قانون ،لزوم شفافیت آن است.
بهعنوانمثال در قضیه « »United Kingdom V Steel and Othersدیوان در مورد اعتراض
شاکی مبنی بر عدم شفافیت قوانین انگلستان با تاکید بر این نکته که مفهوم صلح و نقض آن
در رویه قضایی این کشور به اندازه کافی روشن شده است ،بیان کرد که نظام حقوقی انگلستان
در مورد مفهوم مورد اعتراض از آن اندازه از شفافیت برخوردار است که بتوان آن را با معیارهای
کیفیت قانون منطبق دانست( .)Steel,et al,2013: 55بنابراین ،از منظر دیوان مقرره ای قانون
است که با وضوح و دقت کافی تدوین گردد؛ به شکلی که شهروندان را قادر سازد علاوه بر فهم
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کامل آن ،رفتار خود را بر آن اساس قانونمند کنند( .)Damman,2005:47زمانی که دیوان
معتقد به عدم شفافیت قانون باشد ،قانون مزبور را فاقد شرایط لازم و کافی برای قانونی کیفی
تشخیص داده و این موضوع اصل وجود قانون را تحت الشعاع قرارداده و در نتیجه موجب نقض
ماده  1کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خواهد شد(.)Vasiliauskas,2015:54
باید به یاد داشت که اصل کیفیت قانون از اصول حقوق بشری است و صرفا با وضع قانون و
تعیین حدود رفتارهای مجاز شهروندان ،حجت بر تابعان حقوق تمام نمی شود؛ بلکه یکی از
تضمینات مهم رعایت حقوق شهروندان در مقابل کنشگران عرصه اعمال حاکمیت ،لزوم وضع
قوانین شفاف و بدون ابهام است .امری که در آراء مختلف دیوان اروپایی حقوق بشر مورد توجه
قرارگرفته است .بی توجهی به این اصل مهم در قانونگذاری که خود مبتنی بر یکی از اساسی
ترین اصول حکمرانی مطلوب یعنی حاکمیت قانون است موجب شده است که دیوان اروپایی
حقوق بشر در اکثر موارد کشور مشتکی عنه را محکوم نماید .در نتیجه ،از منظر دیوان اروپایی
حقوق بشر در عصر حاضر اصل قانونمندی به تنهایی کافی نیست بلکه شفافیت در قوانین و
ابهام زدایی از آن نیز لازم است .به همین دلیل وضع قانون مبهم ازنظر دیوان اروپایی حقوق
بشر در حکم فقدان قانون بوده و برای کشور واضع ،مسؤولیت مدنی بهمنظور جبران خسارت
شاکیان را در پی دارد(.)Hamburger,2014:70
در نتیجه ،یکی از راههای تضمین حقوق شهروندی و مقابله با فساد در جامعه ،شفافیت
قوانین و ابهام زدایی از قوانین است که موجب تحقق حکمرانی مطلوب نیز می-گردد .چراکه
آگاهی شهروندان از قوانین حق آنهاست و نقض این حق و تصویب قوانین مبهم و غیرشفاف
موجب تفاسیر متعدد شده و سوءاستفاده از آن توسط صاحبان قدرت را نیز افزایش می دهد .در
نتیجه با تأکید کرد که مولفه های حکمرانی بایستی در قانون اساسی مورد توه قرار بگیرد و
تنظیم گردد .از مفروضات منطقی هر قانون اساسی این است که قانون اساسی بایستی مشتمل
بر اصول و احکامی باشد که قاعده سازگاری درونی در آن مورد لحاظ قرار گرفته باشد .از جمله
اصول قانون اساسی در مورد حاکمیت ارزش های بنیادین حکمرانی که از یك منشاء سرچشمه
گرفته و با یك دیگر سازگاری و همزیستی سالمت آمیز داشته باشند(امامی و شاکری:5931 ،
 .)41اما نکته مهم تر این است که آیا با وجود قانون اساسی مستند به آراء ملت ،این ویژگی
قابل استقرار است و یا این مولفه ها نیاز به بنیان هایی دارد که در هر جامعه ای قابل یافت
نیست؟ در پاسخ باید گفت که در هر جامعه ای باید بنیادن ها و زیرساخت هایی برای این گونه
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مولفه ها از قبل وجود داشته باشد تا این مولفه ها بتوانند قابلیت اجرا یابند .بر اساس استقرار
این مولفه ها نیاز به تاریخ ،زیرساخت ها ،مبانی ،اصول ،فرهنگ می باشد و در هر جامعه
استقرار این مولفه ها امکان پذیر نیست.
 .3-5دسترسی به اﻃﻼﻋات بهﻋنوان حق شهروندی
دسترسی شهروندان به اطلاعات یکی از مهمترین حق های شهروندی برای تضمین حقوق
شهروندی و تحقق حکمرانی مطلوب است .رشد سریع فناوری های اطﻼعاتﻰ عرصه را بر
سوداگران و رانت خواران محیط ناشفاف و غبارآلود تنگ مﻰنماید و بقاء و حفظ مدیریت دولتﻰ
را در ایجاد تحول و اصﻼحات بنیادی در راستای ایجاد شفافیت بیشتر و اطﻼع رسانﻰ بهموقع،
صریح و صحیح مﻰ داند .فناوری اطﻼعات مﻰتواند به عنوان یکﻰ از راهحلهای مهم در کاهش
فساد و افزایش شفافسازی فعالیتهای دولتﻰ باشد .فناوری اطﻼعات در قالب دولت الکترونیك
احتمال پیدا کردن خطا را به وسیله نگهداری جزئیات دادههای تراکنششده در سامانههای با
منبع باز افزایش مﻰدهد و امکان دنبال کردن فعالیت و کشف فساد حاصل از فعالیتهای
نادرست را فراهم مﻰکند و همچنین باعث مﻰشود که شهروندان و مؤسسات در مورد
فعالیتهای نامعقول و اعمال خودسرانه دولت را استیضاح کنند و مانع از انجام آنها در نظامهای
دولتﻰ شوند .در پیادهسازی دولت الکترونیکﻰ استفاده از سامانههای ردگیری فعالیتها باعث
ایجاد شفافسازی و جلب اعتماد مردم مﻰشود و از بروز فساد اداری و رشوهخواری جلوگیری
مﻰنماید .بنابراین ،ایجاد محیطﻰ شفاف و پاسخگو و مبتنﻰ بر اعتماد ضمن ایجاد شفافیت در
اطﻼعات و ارتباطات که با بهکارگیری فناوری های جدید اطﻼعات میسر مﻰ شود ،یك راهبرد
بﻰنظیر در کاهش فساد محسوب مﻰشود(عباسی شاهکوه.)1 :5911 ،
فناوری اطﻼعات مﻰ تواند از طریق ارتقاء حکمرانی خوب ،تقویت طرحهای اصﻼحگرا ،کاهش
بالقوه رفتارهای فاسد ،بهبود روابط بین کارکنان دولت و شهروندان ،افزایش پاسخگویﻰ مقامات
دولتﻰ ،امکان پیگیری شهروندان نسبت به فعالیت های دولت و همچنین نظارت و کنترل بهتر
رفتار کارکنان ،فساد را کاهش دهد( .)Shim,2008:310برای کاهش موفقیتآمیز فساد،
ابتکارات مبتنﻰ بر فناوری اطﻼعات و ارتباطات باید از سمت افزایش دستیابﻰ به اطﻼعات به
سمت قوانین شفاف ،حرکت کنند و توانایﻰ پیگیری تصمیمات و فعالیتهای کارکنان دولتﻰ را
ایجاد کنند .)Bhatnagar, 2003:77(.بسیاری از کشورها ،فناوریهای نوین را به عنوان ابزاری
هم در جهت ارتقاء اثربخشﻰ و هم در جهت افزایش شفافیت مﻰدانند.
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فناوری اطﻼعات و ارتباطات نقش مهمﻰ را در اصﻼح مدیریت دولتﻰ ایفا مﻰکند و با افزایش
شفافیت در امور اداری ،سبب دسترسﻰ به اطﻼعات بیشتر و شفافتر و دستیابﻰ به خدمات بهتر
با کمترین زمان ممکن و کمترین هزینه مﻰ شود و نیز الکترونیکﻰ شدن امور تسهیل سازی در
تعهدات دولت ،توسعه جوامع ،افزایش بهره وری دولت ،بهبود پاسخ گویﻰ و افزایش اعتماد به
دولت را در بردارد .مطالعه های موردی و تجزیه و تحلیلهای آماری نشان مﻰدهد که فناوری
اطﻼعات و ارتباطات دارای توانایﻰ بالقوه و مزایای سودمندی در کاهش فساد است و نیز مﻰ
تواند با ارتقاء اثربخشﻰ روی کنترل داخلﻰ و مدیریتﻰ رفتارهای فاسد ،بهبود پاسخگویﻰ و
شفافیت در اطﻼعات را ایجاد کند(.)Shim,2009:110
در ایاﻻت متحده آمریکا برای افزایش شفافیت در انجام امور و بهبود در پاسخگویﻰ،
سایتهایﻰ ایجاد شده اند که اجازه دسترسﻰ به اطﻼعات مربوط به مخارج دولت را فراهم
مﻰآورند .این سایت ها به منظور باﻻ بردن نظارت عمومﻰ بر طرح های دولت و شناسایﻰ و
حذف سریعتر طرحهای بدون فایده ایجاد شده اند .بسیاری از دولت های ایالتﻰ نیز سایتهای
مشابهﻰ برای نظارت مردم بر مخارج دولت و افشای ضایعات و تقلب ایجاد کرده
اند(.)White,2009:11
همچنین ،فناوری اطﻼعات مﻰ تواند با کاهش مداخﻼت غیر ضروری کارکنان دولت ،سوء
استفاده از قدرت اداری آن ها را کاهش دهد و به نظارت بر رفتار کارکنان دولت با هزینه اندک
بپردازد و در دسترسﻰ مردم به اطﻼعاتﻰ شفاف کمك کند و با افزایش تعامﻼت متقابل میان
افراد ،سرمایه اجتماعﻰ را نیز فراهم سازد و با ایجاد اطﻼعاتﻰ شفاف درباره فرایند خط مشﻰ
گذاری دولتﻰ و فرایند ارائه خدمات به مردم سبب جلوگیری از رفتارهای فسادبرانگیز کارکنان
دولت شود( .)Chadwick,2003:285عموم مردم با دسترسﻰ به وبسایتهای دولتﻰ مﻰ توانند
اطﻼعات مورد نیاز را دانلود کنند و از طریق اینترنت سیاستگذاری های دولتﻰ را پیگیری
کنند .فناوری اطﻼعات و ارتباطات مﻰتواند با کاهش نظاممند رفتار دلخواهانه کارکنان ،از رفتار
های مبتنﻰ بر فساد آنها جلوگیری کند .سامانه های اطﻼعاتﻰ را مﻰ توان حتﻰ زمانﻰ که
سازمانهای دولتﻰ تمرکززدایﻰ مﻰشوند ،انسجام بخشید( .)Zuumond,2005:138در نتیجه هم
ارائه خدمات دولتﻰ و هم دستیابﻰ عموم به آنها راحتتر مﻰشود و بنابراین کارکنان دولتﻰ
احساس خواهند کرد در صورتﻰ که رفتارهای مبتنﻰ بر فساد را دنبال کنند ،بیشتر در معرض
دید قرار خواهند گرفت.
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سازمان توسعه و همکاری اقتصادی معتقد است که فرایندهای مشارکت مردم ساﻻرانه باید
دستورکار سیاستﻰ شهروندان را نشان دهد و فناوری اطﻼعات و ارتباطات با حمایت از فرایند
مشارکت شهروندی به وسیله مشارکت الکترونیکﻰ ،پاسخگویﻰ دولت را تقویت کند .به این
دلیل که ارائه خدمات دولتﻰ یك نوع انحصار قدرت محسوب مﻰ شود ،بنابراین ارائه خدمات
دولت الکترونیك برای شهروندان مﻰ تواند به عنوان یك دستور دیجیتالﻰ از طرف دولت تلقﻰ
شود که ممکن است شهروندان ،کاربران فعال خدمات دولت الکترونیك نشوند .در این موقعیت،
مشارکت الکترونیکﻰ از آن جهت برای عموم مردم مهم است که عﻼوه بر ایجاد فرصت در
مشاهده و نظارت بر اجرای سیاستها ،امکان مشارکت در فرایندهای سیاستگذاری دولتﻰ را
نیز فراهم مﻰسازد( .)Saxena,2005:508بنابراین دولت ها باید در زمینه میزان دسترسی
شهروندان به اطلاعات از طرق مختلف اقدام کنند که از آن جمله ایجاد امکانات و شرایط لازم
برای مشارکت الکترونیکی شهروندان می باشد و ایجاد دولت الکترونیك را در برنامه های خود
قرار دهند تا حقوق شهروندی به عنوانی یکی از مهم ترین مولفه های حکمرانی خوب محقق
شود.
 .4-5تحقق حقوق اقتصادی و اجتماﻋی شهروندان
یکی دیگر از راههای تضمین حقوق شهروندی در پرتو مقابله با فساد ،تحقق حقوق اقتصادی
و اجتماعی شهروندان است .حق های اجتماعی و اقتصادی از مهمترین اجزای حقوق شهروندی
به شمار می روند که نقض آنها با فساد در جامعه همراه است .بر پایه ماده  1میثاق بین المللی
حقوق اقتصادی ،دولتهای عضو میثاق ازنظر قانونی تعهدات الزام آوری را برای اتخاذ تدابیری در
چهارچوب حداکثر منابع موجود خود پذیرفته اند تا به تدریج به شناسایی و تحقق کامل حق
های اقتصادی و اجتماعی این میثاق دست یابند.
میثاق یاد شده سه نوع یا سه سطح از تعهدات را بر دولت های عضو تحمیل می کند :تعهد
به شناسایی و احترام ،تعهد به تضمین و تعهد به اجرا .دولت ها در سطح نخست باید منابعی را
که اشخاص به دست آورده اند ،آزادی آنان برای یافتن شغل موردنظر و آزادیشان در اتخاذ اقدام
های ضروری و استفاده از منابع لازم را برای فراهم کردن نیازهای خود محترم بشمرند .در این
مورد اخیر ،حق های جمعی یا گروهی می توانند مهم باشند؛ یعنی ،باید به منابع متعلق به
گروهی از اشخاص در جهت توانایی برای فراهم کردن نیازهای خود احترام
گذاشت( .)Asbjorn,2001:20در سطح سوم ،دولت به اجـرای حق های اقتصادی ـ اجتماعی از
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رهگذر ارائه تسهیلات یا فراهم کردن مستقیم حـق های یاد شده متعـهد است .برای نمونه،
تعهد دولت به اتخاذ تدابـیری برای بهبود اقدام های تولیدی ،حفظ و توزیع غذا با استفاده کامل
از دانش فنی و علمی و با توسعه یا اصلاح نظام های زراعی ازجمله مصداق های اینگونه تعهد
است( .)Freeman, 2001:84ازجمله حق های اقتصادی مندرج در اسناد بین المللی حق
مالکیت است .برای اجرای حق مالکیت و بهره مندی واقعی افراد از حق یاد شده ،هر شخص
باید حداقل مشخصی از :اموال را که برای زندگی همراه با عزت ضروری است ،داشته باشد.
باشد( .)Catarina,2001:200نتیجه پذیرش نظریه حق پذیرش مالکیت انسان بر بخشی از منابع
موجود در طبیعت و نیز بر نتایج کار خود است .محروم کردن فرد از این حق به معنای انکار
استقلال ،آزادی و سرانجام ارزش غایی وی است(راسخ  .)11 :5914 ،بنابراین ،دولت ها باید حق
مالکیت را بهمنزله حق بنیادی و همگانی شهروندی وارد نظام حقوقی داخلی خود کنند.
البته باید بین حق های اقتصادی و اجتماعی قائل به تفکیك شد .بهطوریکه برخی حق ها
بهمنظور تأمین نیازهای بنیادین افراد هستند که حتی بر اصل آزادی مقدم هستند ،حقهای
عینی و موضوع دادخواهی اند و بقیه حق ها که ماهیت برنامه ای دارند ،موضوع دادخواهی
نیستند .به بیان دیگر ،حق های بنیادین برای دولت تعهد به نتیجه و سایر حق ها مشمول تعهد
به عمل هستند .حق های بنیادین عبارتاند از حق بهره مندی از غذا با ارزش غذایی کافی،
لباس ،سرپناه ،مراقبتهای ِِ بهداشتی اساسی ،آب پاکیزه ،خدمات بهداشتی و آموزشی حداقل
در سطح مقدماتی .اشخاص می توانند در قبال کوتاهی دولت در تهیه و تأمین این حق ها به
دادگاه مراجعه کنند .ولی ،دیگر حقهای اقتصادی و اجتماعی حقوق شهروندی صرف بوده و
منوط به شرایط جامعه های خاصاند و دولت در این حوزه ها تکلیف به عمل دارد .برای نمونه،
اگر دولت پس از سیاست گذاری باز هم نتوانست اشتغال کامل را ایجاد کند ،با توجه به آنکه
تعهد به عمل مطرح است ،از دولت نمی توان شکایت کرد.
بنابراین ،بهمنظور تحقق حکمرانی مطلوب و مبارزه با فساد در جهت تحقق حقوق شهروندی
نیاز است که حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان تضمین گردد .چراکه عدم تحقق این حقوق
پایه های فساد در جامعه را فراهم می کند و اشخاص برای بدست آوردن حقوق خود دست به
اقدامات فسادزا در جامعه خواهند زد .از سوی دیگر ،یکی از دلایل عدم تحقق حقوق اقتصادی و
اجتماعی شهروندان جامعه ،وجود فساد در عاملان تحقق این حقوق است .چراکه صاحبان
قدرت از طریق تبعیض و سوءاستفاده از قدرت می توانند حقوق اقتصادی و اجتماعی بخشی از
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جامعه را نادیده گیرند .بنابراین تحقق حکمرانی مطلوب مستلزم تحقق حقوق شهروندی ازجمله
حقوق اجتماعی و اقتصادی است.
نتیجه گیری
فساد عاملی برای نقض حقوق شهروندی و تهدیدی برای حکمرانی مطلوب است .دلیل
آنهم ایجاد نابرابری در جامعه و بی اعتمادی شهروندان نسبت به نظام سیاسی کشور است که
منجر به حکمرانی ضعیف می گردد .بررسی رابطه حقوق شهروندی و فساد و ارتقاء حکمرانی
مطلوب در پرتو مبارزه با فساد منتج به این نتیجه شد که راهکارهای مختلفی برای مبارزه با
فساد وجود دارد که می تواند ضمن تضمین حقوق شهروندی می تواند در جهت ارتقاء
حکمرانی مطلوب نیز مفید واقع گردد .درواقع ،حکمرانی مطلوب می تواند نظریه ای نوین در
پاسخگویی به تأمین و تضمین حقوق شهروندی باشد .حکمرانی مطلوب موضوع و مفهوم
نوظهوری است که بهطور ویژه به برتری و عدالت توجه دارد و رویکردی جهانی است که با
شاخصه های خاصی تعیین و ارزیابی می شود و دولت ها تلاش می کنند که با تکیهبر آن
جایگاهی مطمئن در بین شهروندان بیابند.
با تأمل در مسائل مطرح شده در این پژوهش می توان گفت که امروزه ،شهروند عضوی از
جامعه جهانی و کشور متبوع خود است که تحت لوای قوانین داخلی و بین المللی از حقوق
شهروندی برخوردار است و قادر است با اتکای بر خرد خود اداره امور جامعه را بر عهده گیرد.
امروزه دولت ها بهمنظور اداره امور جامعه با تقویت خصوصی سازی و حضور مؤثر شهروند،
توسعه دموکراسی را زمینه سازی کرده و با تأکید بر ارزشهای حکمرانی مطلوب ،حقوق
شهروندی را برقرار و تضمین می نماید که یکی از مهمترین این راه ها ،مبارزه با فساد است.
بهمنظور مبارزه با فساد جهت تضمین حقوق شهروندی می توان از رویکردهای عمومی بهره
جست .یکی ازاینرویکردها ،ایجاد نظام پاسخگویی است .چراکه در عصر حاضر ،شهروندان
حقدارند در ساختار یك دولت دموکراتیك ،فرد یا گروهی را بیابند که مسؤول عمل کارکنان
در سطوح مختلف سازمان باشد و پاسخگویی به شهروندان را تکلیف خود بداند .پاسخگویی،
پایه لازم الاجرای نظارت مردم سالارانه است که بخش دولتی ،خصوصی و جامعه مدنی را به
تمرکز بر نتایج ،پیگیری اهداف روشن ،توسعه راهبردهای مؤثر ،نظارت بر عملکرد و گزارش آن
وادار می کند .از سوی دیگر ،وضع قوانین شفاف از ابزارهای حکمرانی مطلوب و از آثار حاکمیت
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قانون و راهی برای مقابله با فساد در جامعه است .دسترسی به اطلاعات ،یکی از مهمترین حق
های شهروندی برای تضمین حقوق شهروندی و تحقق حکمرانی مطلوب است .فناوری اطﻼعات
مﻰ تواند از طریق ارتقاء حکمرانی خوب ،تقویت طرحهای اصﻼحگرا ،کاهش بالقوه رفتارهای
فاسد ،بهبود روابط بین کارکنان دولت و شهروندان ،افزایش پاسخگویﻰ مقامات دولتﻰ ،امکان
پیگیری شهروندان نسبت به فعالیت های دولت و همچنین نظارت و کنترل بهتر رفتار کارکنان،
فساد را کاهش دهد .برای کاهش موفقیتآمیز فساد ،ابتکارات مبتنﻰ بر فناوری اطﻼعات و
ارتباطات باید از سمت افزایش دستیابﻰ به اطﻼعات به سمت قوانین شفاف ،حرکت کنند و
توانایﻰ پیگیری تصمیمات و فعالیتهای کارکنان دولتﻰ را ایجاد کنند .یکی دیگر از راههای
تضمین حقوق شهروندی در پرتو مقابله با فساد ،تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان
است .حق های اجتماعی و اقتصادی از مهمترین اجزای حقوق شهروندی به شمار می روند که
نقض آنها با فساد در جامعه همراه است .این حق ها مستلزم وجود تکالیف مرتبط و مناسب با
خود است .بر پایه حقوق بین المللی ،تعهدات مـربوط به حقوق بشر بهطور عمده متوجه
دولتهاست.
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