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قدامات فسادآمیز است. پاسخ به سؤال فوق بر اساس ي احقوق بشر به وسیله
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مسألهیانبومقدمه
آرتا "یش یک وزیر هندي کتابی به نام جدید نیست دو هزار سال پيفساد یک پدیده

شدن فساد در جهانی.)1:1984، 2است (نوناننوشته و در خصوص آن بحث نموده"1استرا
اي از بینانهاخیر با درك واقعيجهانی در دههيقرن بیستم موجب شد تا جامعه

يوجب قطعنامهسرطانی کنوانسیون مبارزه با فساد را به ميهاي خود از این پدیدهنگرانی
.سازمان ملل متحد به تصویب برساندمجمع عمومی2003اکتبر 31مورخ 4/58يشماره

المللی مبارزه با فساد تلقی ترین سند بینعنوان جامععضو به178اکنون با کنوانسیون هم
ایران نیز به جمهوري اسالمی21/3/85در تاریخ شود با تصویب مجلس شوراي اسالمیمی

المللی در اجراي تعهدات آن است ولیت بینئداراي مسضویت این کنوانسیون درآمده وع
توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام گام 8/8/1390قانون ارتقاء سالمت اداري در تاریخ 

شوند.دیگري در جهت مبارزه با فساد در سطح داخلی تلقی می
هاي اجتماعی و دیدهفساد یک موضوع پیچیده و تغییرپذیر است و مانند تمام پ

المللی و اسناد بین.)28:2007، 3(منساحتعاریف دقیق و جامع در تعارض استسیاسی با 
اند تعریفی جامع و دقیق از آن ارایه نمایند.قوانین داخلی نتوانسته

نظر از مشکل تعریف رویکرد این اسناد به موضوع فساد یک رویکرد مبتنی بر صرف
اند. در گیري، بررسی و پیگرد فساد را محور کار خود قرار دادهحقوق کیفري بوده و پیش

يبه وجود آمده که شکست مبارزه با فساد نقض نهادینهمیان کشورها یک گرایش عمومی
هاي حقوق بسیاري از نقضيحقوق بشر را به دنبال دارد بر این اساس فساد علت و هسته

حقوق مدنی و سیاسی را تضمین و اجراي بشر است و مبارزه با فساد سیاسی و قضایی، 
4(شفافیتکندمقررات خدمات عمومی؛ حقوق اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی را ایمن می

که فساد گسترش یک گرایش نظري نیست زمانیاین گرایش صرفاً.)3:2008، المللبین
کنند میتصویبپیدا کند قانونگذاران به منظور حفظ منافع شخصی و قدرت خود قوانینی

اي که ها در مقابل رشوهحقوق ملت است، کارکنان بیمارستانيکنندهکه به ظاهر تأمین
کنند. کنندگان ارایه داده و تبعیض را ایجاد میکنند خدمات بهتري به پرداختت میدریاف

منابع تخصیص داده شده جهت تجهیزات کلینیکی و ارتقاء کیفیت خدمات در 
. گذاردي دیگري هزینه و اثر خود را بر حق سالمت افراد میها در جاهابیمارستان

1 Artha Stra
2 Noonan
3 Mensah
4 transparencey international
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هاي آموزشی به جاي مصارف آموزشی و افزایش حقوق معلمان چپاول شده و حق بودجه
است شود و باالخره مقامات قضایی و پلیس بیشترین توجهشان به رشوهآموزش نقض می

تا به قانون.
تعاریف و انواع فساد پرداخته و سعی در نوشتار پیش روي در بخش نخست به بررسی 

المللی و داخلی موجود در شده که تعریفی از فساد ارایه گردد در بخش دوم اسناد بین
سوم آثار فساد بر حقوق بشر و خصوص فساد مورد تحلیل قرار داده شده و نهایتاً در بخش

است.طور خاص نسل اول و دوم حقوق بشر پرداخته شدهبه

اریفمفاهیم و تع
تعریف فساد- 

است (معین،فساد در لغت به معناي تباهی، خرابی، آشوب، بدهکاري و ظلم آمده
کند خواه کم باشد و یا راغب اصفهانی آن را خروج شیء از اعتدال معنی می.)520: 1384
). در علم حقوق فساد در مقابل صحت قرار گرفته و آن 223:1389(نواده توپچی، بیشتر

(محمد نبی،تواند داراي آثار قانونی باشداعتبار آن صفت آن عمل نمیه بهصفتی است ک
1380:38(.

طور در فرهنگ انگلیسی آکسفورد فساد به معنی رفتار متقلبانه و غیر قانونی افراد و به
(از Corruptionلغت فساد مالی.)336: 2015، 1(زیمرمنباشدخاص مأموران دولتی می

به معنی شکستن یا نقض کردن است و آنچه شکسته یا نقض Rumpereالتین يریشه
: 1388(قناعتی، ي رفتار اخالقی، اجتماعی و یا مقررات اداري باشدتواند شیوهشود میمی
) به Corruptusاولی (؛ ي فساد مالی از دو لغت التین دیگر نیز نقل شدهي واژهریشه.)44

) که به معنی: فساد اخالقی، Corruptio(و دومی) 8: 2014، 2معناي نقض کردن (دیلوتی
گذاري حقوق سیاستالمللیبین(شوراي استآمیز یا فاسد آورده شدهرفتار نابکار، تعفن

.)18: 2009بشر،
تعاریف المللیبیندر خصوص تعریف اصطالحی فساد از طرف نویسندگان و نهادهاي 

نماید ولیکن به ناچار اد را حل نمیفراوانی ارایه شده که هیچکدام مشکل تعریف فس
علل و آثار آن خواهد بود.يکنندهبایستی با برخی از آنها آشنا شد زیرا تعریف فساد تبیین

1 Zimerman
2 Deloite



96تابستان ،4شماره،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهنامهفصل 240

ل و اشکاوجهی با دالیل و آثار متعدد است به طوریکهاي پیچیده، چندفساد پدیده
سوء «يطالح گستردهاز یک اصهاي مختلف دارد در نتیجهعملکردهاي گوناگونی در زمینه

عنوان تا یک تعریف حقوقی محدود از فساد به» فساد اخالقی«و» از قدرت عمومیاستفاده
و 1و برداشت منابع مالی است (اندویگعمل پرداخت رشوه به یک مأمور خدمات عمومی

این تعریف از فساد ترجمان معانی متعدد لغوي آن در فرهنگ لغات ؛)9:2000همکاران، 
ف است.مختل

ياین نکته توجه داشت که فساد یک پدیدهگستردگی فساد باید بهيدر زمینه
شود اما بیشترین آن مربوط به جهانی و معضل اجتماعی است که در تمام جوامع یافت می

ده که فساد حتی در کشورهاي نیافته) است اما شواهد نشان دا(توسعهجوامع بدوي
نیافته در جهان وجود داردفته و توسعهیادو دسته توسعهدر هریافته نیز رایج بوده وتوسعه

از نیافتهشایع بودن در بین کشورهاي توسعه، اجتماعی و) جهانی38:2012، 2(دیویدو
خصوصیات این تعریف است.

انحراف از هاي شخصی معرفطلبیفساد رفتاري است که به دلیل جاه» 3ناي«به نظر 
باشد و به صورت تخلف از قوانین و مقررات و انجام دادن فه میعادي انجام وظیيشیوه

در این معنا . )66:1384(رسولی،کندبازي، اختالس تجلی میاعمالی از قبیل ارتشاء، پارتی
اساس این مبنا فساد بر.هاي شخصی و مبناي آن قانون استاستفادههدف فساد سوء

مقام يمطابق قانون آن است که دارندهفساد ؛مطابق و فساد خالف قانون وجود دارد
گیرد تا آنچه را که مطابق قانون وظیفه دارد انجام دهد. فساد خالف قانون، دولتی رشوه می

.)21: 1388(فاضلی،گیرد تا کاري را بر خالف قانون انجام دهدفرد رشوه می
در حال هاي ارتکاب آن طور معمول پنهان، جدید، مبتکرانه بوده و روشفساد به

از قدرتی که ها با استفادهفساد قضایی اشاره به رفتارهایی که کارکنان دادگاه؛استتوسعه
شوند و این رفتار منتهی به تصمیمات در اختیار دارند به منظور نفع شخصی مرتکب می

شود چنین رفتارهایی شامل رشوه، اخاذي، داللی و سوء قضایی غیر عادالنه و نامناسب می
.)4،3:2007(پپیزاز آیین رسیدگی استدهاستفا

اما زمانی که قانونگذاران به منظور کسب منفعت شخصی از تصویب قانونی ضروري 
اي نوشتند که موارد فساد، قانونی جلوه داده شده باشد در اجتناب و یا قانون را به گونه

1 Andvig
2 Davido
3 Nye
4 Pepys
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تی خاص نیست. اینکه فساد محدود به یک نهاد حکوماینجا نیز فساد محقق است نتیجه
هاي اداري تحت تأثیر منافع همچنان که یک کارمند و مسئول دولتی در اتخاذ تصمیم

شخصی و یا روابط و عالیق خانوادگی و اجتماعی قرار گرفته و از این مسیر مرتکب فساد 
سه رکن دولت مفهوم فوق داللت بر وجود فساد در هردو.)239:1390(افضلی،شودمی

قضاییه دارند.نه مجریه ویعنی قواي مقن
سازي، رشد سریع ي کاال از منابع خارجی، خصوصیي تهیهاینکه بواسطهيبا مالحظه

هاي دولتی، دو هاي چند ملیتی بر فعالیتشرکتبخش خصوصی در برخی کشورها و تأثیر
.د داردبخش دولتی و خصوصی در هم تنیده شده و در نقدینگی این دو بخش ابهام وجو

بیشتري را در میان بازیگران بخش يهاي اخیر توجهد در بخش خصوصی در سالفسا
تأثیر آن بر قدرت این بخش، . )1،24:2005(ساندگرناستخصوصی به خود جلب نموده

قضایی و انحصاري بودن خدمات این بخش موجب شده ،هاي اجراییقانونگذاران، دستگاه
ی از موقعیت خود انجام سط کارکنان بخش خصوصهایی که تواستفادهکه بدون تردید سوء

عنوان فساد تلقی شوند.شود بهمی
از طریق آنها شهروندان به مقامات گالوپ، فساد را اقدامات غیر قانونی کهيمؤسسه

طور خالصه، دهند تا مجوز بگیرند، قرارداد ببندند یا از مجازات بگریزند و بهدولتی رشوه می
(عطایی،استق آمدن بر قانون یا قواعد بروکراسی تعریف کردهرشوه دادن براي فائ

بنابراین فساد حتی در بین افراد عادي جامعه وجود دارد.؛)186:1389
عنوان فساد براي کسب نفع شخصی را بهاز مقام عمومیاستفادهبانک جهانی سوء

در بخش دولتی است.این تعریف ناظر به فساد .)1997است (بانک جهانی،تعریف نموده
از فساد تعریفی است که توسط سازمان غیر دولتی ترین تعریف ارایه شدهرایج

از اختیار سپرده شده استفادهفساد سوء«ارائه گردیده که مطابق آن مللالشفافیت بین
این تعریف مورد توافق . )2،2010الملل(شفافیت بین» براي کسب منفعت شخصی است

.)16:1383زادگان، هان است (عباسیدر جعمومی
با این توضیح که؛استالمللما نیز همین تعریف شفافیت بینتعریف مورد نظر

هاي عمومی، دولتی و خصوصی بوده و نفع تیار یا قدرت سپرده شده شامل بخشاخ
شخصی مورد نظر اعم از نفع گروهی و یا انفرادي با دامنه نامحدود است از قبیل کسب 

ت، شهرت، قدرت.ثرو

1 Sandgren
2 international transparency



96تابستان ،4شماره،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهنامهفصل 242

انواع فساد
2و فساد خرد1فساد کالن-1

مقامات سیاسی ارشد از قدرت است که به زوال يمنظور از فساد کالن، سوء استفاده
از این نوع ؛شودسریع حاکمیت قانون، ثبات اقتصادي و اعتماد مردم به حاکمیت منجر می

طور کلی فساد کالن از نظر به.)1388:26شود (فاضلی، فساد اخاذي دولتی نیز یاد می
(خرد) بزرگتر است و از هر دو جهت میزان آثار و ماهیت کارکردي مقیاس از فساد معمولی

.)4:2013، 3آن با فساد خرد متفاوت است (ماهاراج
اعتبار جایگاه کارکنان دولتی شامل فساد دولتمردان، وزراء و کارکنان فساد کالن به

است که در این دولت » دولت تسخیر شده«از مصادیق فساد کالن یکی ؛استرتبهعالی
هاي دولت را در یک بخش مشخص و یا سیاستیک شرکت یا سازمان، قانونگذاري و یا

و 4ها (هلمنطور مثال در بخش صنعت و معدن و یا مالیاتدهد بهتحت تأثیر قرار می
.)2:2000همکاران،

منطبق شده ك داللت بر مقامات » فساد اداري«فساد خرد بعضی اوقات با اصطالح 
در اینجا کارکنان در .)3:1999، 5نماید (امندسنو مأموران دولتی میخدمات عمومی

قانونی واگذار هاي کوچک را به صورت قانونی و یا غیر هاي اندك امتیازمقابل رشوه
فساد خرد ر گروههاي گریسی معروفند دگشاه که به پرداختهاي گرهنمایند. پرداختمی

ا هاي اجرایی و منظم توصیف شده تعنوان پرداختها معموالً بهقرار دارند این پرداخت
.)1:2006، 6کننده مستحق آن است را تسریع نمایند (آرگاندونااي را که پرداختنتیجه

الگوي غالب رفتار اداري تبدیل و از سطح اعمال فاسد زمانی که فساد خرد به
: 1388گویند (فاضلی،می» 7مندفساد نظام«ن آشود بهمند فرومایه بیشتر میمعدودي کار

27(.

1 grand corruption
2 petty corruption
3 Maharaj
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6 Argandona
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1فساد فعال و منفعل-2

منظور از فساد فعال مطابق قسمت .جرم ارتشاء استبندي معطوف به این نوع تقسیم
ه یک مورد بارائه یا دادن امتیاز بیيکنوانسیون مبارزه با فساد، وعده15يماده)الف(

صورت مستقیم یا غیر مستقیم براي خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر مقام دولتی به
ن مقام فعال در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن آبراي اینکه

جرم است مفهوم این نوع فساد يغاز کنندهآکننده. در این نوع فساد مراجعهاجتناب ورزد
است.رشوهپرداخت 

مأمور يکنندهدر مقابل فساد فعال، فساد غیر فعال قرار دارد که در آن درخواست
)ب(قسمت ؛کندصی بوده که نقش اصلی را ایفاء میخدمات عمومی و دولتی و یا خصو

کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که منطبق با این مفهوم است 15يماده
مورد از طرف یک مقام دولتی به صورت است یا قبول امتیاز بیدرخو"دارد:بیان می

ن مقام آمستقیم یا غیر مستقیم براي خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر براي اینکه
."انجام وظایف رسمی خود را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد

جرم محسوب،ریا محقق شده یا خیآدر واقع صرف چنین تقاضایی فارغ از اینکه
مأمور دولت امتیاز یا منفعت مادي از سوي کارمند یاپذیرش یا دریافت هر گونه؛شودمی

هایی هستند که فساد فعال و فساد غیر فعال واژه.فساد غیر فعال استنیز مشمول حکم 
اند و از نظر قضایی داللت بر درخواست و یا مترادف تقاضا و دادن رشوه به کار رفته

نمایند.ت رشوه میپرداخ
کنوانسیون مبارزه با فساد، فساد فعال و فساد غیر فعال را با همان تعاریف 21يماده

است.در بخش خصوصی شناسایی نموده15يماده

یافته و فرديفساد سازمان-3
یافته یک گروه مجرمانه متشکل از سه یا چند نفر در جایگاه یک در فساد سازمان

در این نوع .اي هستندا خصوصی داراي نقش تعریف شده و تثبیت شدهمقام دولتی و ی
دانند به چه کسانی چه نوع امتیازي باید بدهند و از قبل میکنندگان رشوهفساد پرداخت

که این نوع فساد در جایی؛نماینددر قبال آن اطمینان دارند که چه منفعتی را کسب می
یافته به صورت فساد سازمان. آیدود دارد پدید میفساد به شکل تثبیت شده و فراگیر وج

در مقابل اشخاص خصوصی یا صاحبان مشاغل وجود دارد.منظم در روابط بین دولت و

1 active and passive corruption
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باشد.افتد و تعداد مرتکبان آن کم میفساد فردي زمانی است که فساد به ندرت اتفاق می
هد ولی ضمانتی هم کننده ممکن است به چندین فرد رشوه بدر فساد فردي پرداختد

نیست که مجوزهاي الزم تهیه شوند. چنین فسادي معموالً منطبق با مفهوم فسادهاي خرد 
می شود.

و در حقوق ایرانالمللیبینفساد در اسناد 
المللیبینفساد در اسناد -1

ترین عنوان نخستین و جامعبهکنوانسیون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد 
این .کندمبارزه با فساد یک زبان مشترك در خصوص مبارزه با فساد ترسیم میيمعاهده

سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار توسط مجمع عمومی2003اکتبر 31معاهده در 
.دسامبر براي امضاء در شهر مریداي مکزیک مفتوح شد11الی 9هاي گرفت و در تاریخ

تعداد زیاد امضاءکنندگان و االجرا گردید الزم2005دسامبر 14کنوانسیون دو سال بعد در 
اجماع جهانی در خصوص کنوانسیون ي گسترهيکنندهکنندگان معاهده منعکستصویب

و المللیبینها بلکه در میان بخش خصوصی این اجماع نه تنها در بین دولت،باشدمی
سیون مبارزه با فساد در کنوان.)14:2012و همکاران، 1مدنی وجود دارد (ووترزيجامعه

عضو دارد.178حال حاضر 
بدون اینکه فساد » انگاري و اجراي قانونجرم«نسیون در بخش سومش با عنوان کنوا

عنوان مصادیق فساد در نظر ا برشمرد فهرستی از اعمالی که بهرا تعریف و یا انواع آن ر
لتی داخلی، خارجی و هاي دواست که عبارتند از: ارتشاء مقامگرفته بیان نموده

غیر مجاز از اموال توسط ي، حیف و میل، اختالس، استفادهالمللیبینهاي سازمان
دارا شدن من غیر حق، از وظایف،هاي دولتی، اعمال نفوذ در معامالت، سوء استفادهمقام

رشاء، ارتشاء و اختالس در بخش خصوصی، تطهیر عواید ناشی از جرم، اختفاء اموال ناشی 
ز جرایم و ممانعت از اجراي عدالت.ا

کنوانسیون .استمعادل رشوه بکار گرفته شدهالمللیبینفساد در سایر اسناد يواژه
کنوانسیون حقوق مدنی ،)2000، ملی (پالرموفرايیافتهمقابله با جرایم سازمانالمللیبین

امات جوامع اروپایی کنوانسیون مبارزه با فساد مق،)1999در خصوص فساد شوراي اروپا (
يتصمیم ساختاري شوراي اتحادیه،)1997اروپا (يهاي عضو اتحادیهیا مقامات دولت

کنوانسیون مبارزه با پرداخت ،)2003اروپا در خصوص مبارزه با فساد در بخش خصوصی (

1 Wouters
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1997(مصوب سال المللیبینخارجی در تجارت و معامالت رشوه به مقامات عمومی
مکاري اقتصادي و توسعه) جملگی علیرغم کاربرد عنوان فساد بیشتر به جرم سازمان ه

اند.ارتشاء پرداخته
نیز وجود دارد که تعدادي از رفتارهاي مجرمانه را المللیبیناز اسناد نوع سومی

کنوانسیون :ها عبارتند ازاز این کنوانسیوننمونهدو.اندعنوان فساد بر شمردهصراحتاً به
اقتصادي ي) و پروتکل مبارزه با فساد کشورها جامعه1996کایی مقابله با فساد (آمری

هر دو » اقدامات فاسد«دو کنوانسیون عنوان شده هر6يدر ماده،)2001آفریقاي غربی (
اند.دهند بیان نمودهکنوانسیون فهرستی از اقداماتی که فساد را تشکیل می

از نظر پر واضح است کهالمللیبینهاي ونبا وجود رویکردهاي مختلف کنوانسی
حقوقی فساد با یک فرد و یا یک عمل مجرمانه قابل شناسایی نیست زمانی که به یک متن 

براي یک گروه مختلف و خاص اعمال فساد یک عنوان عمومی.شودقانونی رجوع می
عبارت ازجزایی است بنابراین مطابق این اسناد یک تعریف قانونی مناسب از فساد 

رو از این؛»قانون تحت عنوان فساديانگاري شده بوسیلهرمفهرستی از رفتارهاي ج«
رسد (شوراي گیرند ضروري بنظر میشناسایی اعمالی که تحت عنوان کلی فساد قرار می

.)18گذاري حقوق بشر، همان:سیاستالمللیبین

فساد در حقوق ایران-2
، فساد تعریف و مصادیق المللیبینهاي کنوانسیوندر حقوق کیفري ایران برخالف

قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب .اندغیر حصري آن بیان شده
فساد مالی را چنان 1يمجمع تشخیص مصلحت نظام در قسمت الف ماده8/7/1390

است:تعریف کرده
است که توسط هر شخص حقیقی و گونه فعل یا ترك فعلیفساد در این قانون، هر« 

گونه منفعت یا حقوقی بصورت فردي جمعی، یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هر
امتیاز مستقیم یا غیر مستقیم براي خود یا دیگري با نقض قوانین و مقررات انجام پذیرد یا 

ز مردم وارد و جمعی ااموال، منافع، منابع یا سالمت و امنیت عمومیضرر و زیانی را به
از مقام یا موقعیت اداري سیاسی نماید نظیر: رشاء، ارتشاء، اختالس، تبانی، سوء استفاده

هاي غیر قانونی، جعل، تخریب یا اختفاي اسناد و امکانات یا اطالعات، دریافت و پرداخت
.»سوابق مالی و اداري
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ایران به ري اسالمیالزامات ناشی از پیوستن جمهومقنن در این قانون با توجه به
تعریف مصادیقی از فساد که هم در بخش خصوصی يکنوانسیون مبارزه با فساد ضمن ارایه

است.و هم در بخش دولتی وجود دارند بیان کرده
گذار اجازه نداده که بتواند فساد را ماهیت پویاي فساد و صور مختلف آن به قانون

ی و مجازات معینی دارد تعریف نماید ضعف این عنوان یک جرم که عناصر مادي و قانونبه
مصادیق آن هم در این قانون حصري نیستند و از سایر ؛تعریف در همین جا روشن است

شویم که در نظام اند با رجوع به قوانین جزایی متوجه میقوانین جزایی برگرفته شده
ون مبارزه با فساد از کنوانسیيایران تعدادي از مصادیق مجرمانهقضایی جمهوري اسالمی

است.انگاري نکردهقبیل رشاء، ارتشاء و اختالس در بخش خصوصی را جرم
بنابراین تعریف فوق کاربردي نبوده و مصادیق عنوان شده نیز جامع و حصري نیستند 

ترین جرائم از نظر مجازات ي این مصادیق قابل انطباق با شدیدترین و خفیفو دامنه
هاي جدیدي به جرایم قبلی طبق این قانون اضافه ننمودهگذار مصداقباشد و قانونمی

هیچ تحولی در موضوع مبارزه با گذاراین تعریف توسط قانونيارایهاینکهنتیجهاست.
المللیبینایران به منظور تکمیل تعهدات فساد ایجاد نکرده و بهتر بود جمهوري اسالمی

دن آثار زیانبار عظیم فساد در بخش خصوصی که در بین برازخود در کنوانسیون و
بخش انگاري مصادیق فساد درسازي ناشی شده به جرمهاي اخیر از خصوصیسال

پرداخت.خصوصی می

آثار فساد بر حقوق بشر-3
شود بانک جهانی تخمین زده که ساالنه بیش از هزار میلیارد دالر رشوه پرداخت می

نسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در نخستین پاراگراف کنوا.)2004(بانک جهانی، 
هاي اخالقی دارد که فساد دموکراسی، ارزشخود در خصوص آثار فساد، عنوان میيمقدمه

اندازد.پایدار و حاکمیت قانون را به خطر میيو عدالت را تضعیف و توسعه
باالست همزمان داراي این یک حقیقت است که کشورهایی که در آنها میزان فساد 

)1:2016تري هستند (پترز، حقوق بشري ضعیفيکارنامه
کند؟یا فساد حقوق بشر را تحت تأثیر و یا نقض میآاما سؤال اساسی اینجاست که

ال مستلزم بررسی وجود و الزامات یک تعهد و چگونگی نقض آن است.ؤاین سپاسخ به



247بررسی آثار و پیامدهاي فساد مالی بر حقوق بشر

هاتعهدات حقوق بشري دولت- 1-3
نسل اول حقوق مدنی و :استبشر اغلب به سه نسل تقسیم شدهالمللینحقوق ب

اند از قبیل سیاسی و بطور مشخص حقوقی که در میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر شده
آزادي بیان و آزادي انتخاب. نسل دوم حقوق بشر که مربوط به حقوق اقتصادي اجتماعی و 

نسل سوم که عبارتند داشتن اتحادیه صنفی.شوند مانند حق بر مسکن و حق فرهنگی می
ها، حق محیط زیست سالم، حق صلح، از حق توسعه، حق تعیین سرنوشت، حقوق اقلیت

ها در واقع یک نسل هستند و تمرکز این نسلحق مالکیت میراث مشترك بشري، تمامی
اصلیشان بر انسان است.

هدات حقوق بشري، حقوق ها در مقابل این حقوق بشر ناشی از معاتعهدات دولت
، »احترام«باشد. تعهدات شامل تعهد به عرفی و حقوق داخلی کشورها میالمللبین

باشد.می» اجرا«و » حفاظت«
که از هر اقدامیخواهد کهها میاز دولتاحترام ذاتاً یک تعهد منفی است کهتعهد به

کم مندي از آن حقوقد را از بهرهموجب محرومیت افراد از حقوقشان شده و یا توانایی افرا
تعهد غالباً مرتبط با حقوق مدنی و سیاسی افراد است ولی در این نوع ؛کند اجتناب نمایند

ها به الزام دولت» حفاظت«حقوق اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی نیز وجود دارد. تعهد به 
شود.یجلوگیري از صدماتی است که توسط اشخاص ثالث به حقوق افراد وارد م

مستلزم اقدامات مثبت از طرف دولت است این اقدامات به"اجرا یا انجامتعهد به"
مند شوند.کند تا از حقوقشان بهرهافراد کمک می

گذاري، اجرایی و قضایی) وجود دارند و ارکان دولت (قانونتعهدات فوق براي تمامی
فعل دولت مطابق تعهداتش بهافتد که فعل یا تركیک نقض حقوق بشر زمانی اتفاق می

گذار عنوان مثال اگر قانونحقوق بشري افراد نباشد به"اجرا"و "حفاظت"،"احترام"
انجام نرساند اقدامات تقنینی را به منظور مجازات ناقضان یکی از تعهدات حقوق بشریش به

دولت متعهد مسئولیت پیدا خواهد کرد.
ها ی به نقض تعهدات حقوق بشري دولتاما در خصوص اینکه فساد چگونه منته

گذاري حقوق بشر در بیان ارتباط علی و معلولی فساد و سیاستالمللیبینشود شوراي می
اشاره "نقض بعید"و "مستقیمنقض غیر"، "نقض مستقیم"نقض حقوق بشر به سه نوع 

نقض ابر این اساس فساد ممکن است زمانی به صورت مستقیم حقوق بشر ر.استداشته
اي براي مثال رشوه.عنوان وسیله براي نقض به کار برده شودنماید که عمل فساد عمداً به
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طرفیش را تحت تأثیر قرار داده و از این جهت حق شود استقالل و بیه قاضی داده میکه ب
نماید.طور مستقیم نقض میعادالنه را بهيبر محاکمه

ي نقض حقوق بشر در میان شرط الزم براعنوان یکدر فساد غیر مستقیم فساد به
مثالی که در این .شودها است که در نهایت منتهی به نقض حقوق بشر میسایر شرط

از کشورهاي دیگر توسط مقامات هاي سمیورود غیر قانونی زبالهياجازهزمینه ذکر شده
حیات و مسکونی و یا نزدیک آن که حق بر يدولتی در مقابل رشوه در یک منطقه

شود. این حقوق در اینجا مستقیم در اثر رشوه نقض میطور غیربهسالمتی افراد آن منطقه
کننده و عنوان عاملی کمکاند بلکه رشوه بهرشوه) نقض نشدهفساد (يمستقیماً به وسیله

است. اما منتهی به نقض حقوق بشر (حق حیات) قرار گرفتهيضروري در یک زنجیره
اد انی است که فساد عاملی در میان عوامل دیگر است و خود عمل فسنقض بعید زم

2009:27گذاري حقوق بشر،سیاستالمللیبین(شوراي تواند ناقض حقوق بشر باشدنمی
.)28و

منظور ما از ،برانگیز استقض غیر مستقیم و از راه دور چالشاثبات ناینکهبا توجه به
به دلیل گستردگی و؛ قوق بشر توسط فساد استض مستقیم حنقض در این بحث نق

حق مشارکت موضوعات حقوق بشري فقط چهار حق بشري مهم حق دادرسی عادالنه،
نماییم.آموزش را بحث میسالمت و حق برسیاسی، حق بر

عنوان نقض حق دادرسی عادالنهفساد به- 2-3
این .استعادالنهيیکی از حقوق اساسی و مدنی افراد حق بر دادرسی یا محاکمه

يحقوق بشري و همچنین حقوق داخلی کشورمان مقرر شده، مادهيحق در چند معاهده
حقوق مدنی و سیاسی و اصل سی و چهارم قانون اساسی داللت المللیبینچهاردهم میثاق 

بر وجود این حق دارند.
و منتهی به آمداي از شرایط براي اینکه یک دادرسی عادالنه، مؤثر، کارطیف گسترده

طرفی، سالمت، برابري، تناسب، استقالل، بی.صدور یک حکم عادالنه شود وجود دارد
افراد محق هستند که به این شرایط هستند. تمامیيصالحیت و کارایی از جمله

بیشترین اثر فساد بر این حق زمانی هایی با شرایط ذکر شده دسترسی داشته باشنددادگاه
برابري وطرفی خود استقالل، بیدادگاهدادرسی ناعادالنه برگزار ويسهاست که یک جل

هاي آمیز در قسمتاصحاب دعوا را رعایت ننماید. حق بر دادرسی عادالنه را اقدامات فساد
تواند نمایند این ساختار میدادسرا و دادگاه) نقض میـمختلف یک ساختار قضایی (پلیس
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ناچیزي که يعنوان مثال رشوهبه؛ت این حق را نقض نمایداز طریق یک فساد خرد و مثب
که شود تا شواهد و مدارکی را پنهان نماید، امتیاز نه چندان مهمیبه یک پلیس داده می

اي که قاضی دادگاه دادستان گرفته و از تعقیب یک متهم خودداري نموده و همچنین رشوه
تقیم منتهی به نقض حق بر دادرسی عادالنه طور مسگیرد بهالیل میبراي نادیده گرفتن د

شوند.می
اثر فساد بر اجراي عدالت نه تنها موجب نقض حق دادرسی عادالنه شده بلکه همزمان 

اثر اگر یک کارگر در.نقض حق جبران خسارات وارده به یک قربانی جرم را به دنبال دارد
در این خصوص ه وعدم رعایت نظامات دولتی توسط کارفرما متحمل خساراتی شد

به طرفی خارج واز بیپرداخت یک رشوهاي در دادگاه تشکیل و قاضی دادگاه باپرونده
ضرر کارگر حکم دهد عالوه بر نقض دادرسی عادالنه حق جبران خسارات ناروا نیز همزمان 

است.نقض شده

عنوان نقض حق مشارکت سیاسی فساد به- 3-3
قوق مدنی و سیاسی است که ممکن است در اثر مشارکت سیاسی یکی دیگر از ح

کند که تمامیفساد نقض شود از دیدگاه حقوق بشري حق بر مشارکت داللت بر این می
گذارد گیري که بر روي آنها تأثیر میشهروندان محق هستند که در فرایندهاي تصمیم

آزادي براي عناصر اصلی حق بر مشارکت عبارتند از: آزادي رأي دادن،.شرکت نمایند
و آزادي داشتن تشکّل و تجمع. انتخاب شدن، حق بر دسترسی برابر به خدمات عمومی

حقوق مدنی و سیاسی و اصول سوم، ششم و المللیبینمیثاق 25ياین حقوق در ماده
این حق اما چگونه؛ اندبینی شدهایران پیشبیست و ششم قانون اساسی جمهوري اسالمی

زمانی که یک کمیسیون انتخاباتی برخالف قانون و به منظور نفع شخصی شوند؟ نقض می
فسادي رخ یا از ثبت نام وي جلوگیري نماید خود صالحیت یک نامزد انتخاباتی را رد و 

ي دادن و آزادي براي أناقض آزادي در رداده که کالن بودن خصوصیت بارز آن بوده و
ه یک نامزد انتخاباتی با دادن پول به کواضح است زمانیانتخاب شدن است. کامالً

دهندگان انتخاب شده حق مشارکت يأخالف نظر واقعی ردهندگان و بنا بر نیاز آنان بريأر
است.طور مستقیم نقض شدهطریق یک نوع فساد خرد بهسیاسی از
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عنوان نقض حق بر سالمتفساد به- 4-3
یک نظام .بر سالمتی استاز جمله حقوق اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی حق 

ها، افراد و اقداماتی است که هدف اصلی آنها ترویج، بازگرداندن سالمت شامل تمام سازمان
.)2:2007(سازمان بهداشت جهانی، و یا حفظ سالمت است

میثاق 12يمادهاست.حقوق بشري گنجانده شدهيحق بر سالمتی در چند معاهده
مندي از بهترین کس را به بهرهفرهنگی حق هرماعی وحقوق اقتصادي، اجتالمللیبین

ها را مکلف است و دولتالحصول به رسمیت شناختهو روحی ممکنحال سالمت جسمی
بهبود بهداشت محیط و بهداشت ،م را براي تقلیل میزان مرگ و میرنموده تا اقدامات الز

پزشکی ب براي تأمین مراجع ها و ایجاد شرایط مناسبیمارييصنعت، پیشگیري و معالجه
هاي بهداشتی باید به امکانات، کاال و خدمات و برنامه.هاي پزشکی به عمل آورندو کمک

ها باید اطمینان حاصل نمایند که بنابراین دولت؛مقدار کافی در دسترس همگان باشد
تواند تحث تأثیر فساد در بخش بهداشت ودسترسی به کاالها و خدمات بهداشتی نمی

ناپذیري داشته باشد این امکانات و تواند آثار جبرانر این صورت میدرمان قرار گیرد که د
ارایه افراد یک ملت قرار گیرد. زمانیکهخدمات باید بدون هیچ تبعیضی در اختیار تمامی

شان با کارکنان اساس درآمد و یا ارتباط شخصیدهندگان خدمات بهداشتی با بیماران بر
در اینجا فساد منجر به نقض مستقیم حق بر سالمت شدهتارهاي مختلفی دارنددرمانی رف

است.
مدیریت منابع دهد:در سه شکل اصلی رخ میطور کلی فساد در بخش سالمت به

(خرید و بازاریابی) و در روابط (بودجه و تخصیص و غیره) در توزیع تجهیزات پزشکیمالی
.)55: 2009گذاري حقوق بشر،سیاستالمللیبین(شوراي(کارکنان سالمت با بیماران

کشور يکه وزارت سالمت یک جامعه منابع مالی زیادي از بودجهعنوان مثال زمانیبه
ارتقاء کیفیت خدمات درمانی به بیماران به منظور حفظ جذب و به جاي تخصیص به

فساد کالن اتفاق جایگاه خود به پزشکان و کارکنان درمانی اختصاص دهد در اینجا نیز
خدماتی که يکه یک پزشک اقدام به دریافت یک رشوه براي ارایهاست اما زمانیافتاده

نماید یک فساد خرد رخ داده و در اثر همین دو فساد (کالن و انجام آن بوده میموظف به
.شودخرد) حق بر سالمت بیمار نقض می
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آموزشعنوان نقض حق برفساد به- 5-3
13مقرر شده مواد المللیبینيند سایر حقوق بشر این حق در چندین معاهدههمان

ام قانون جتماعی و فرهنگی و همچنین اصل سیا،حقوق اقتصاديالمللیبینمیثاق 14و 
به موجب این اصل دولت موظف .اندطور خاص این حق را به رسمیت شناختهاساسی به

متوسطه فراهم يملّت تا پایان دورهيبراي همهاست وسایل آموزش و پرورش رایگان را 
طور رایگان گسترش دهد.حد خود کفایی کشور بهسازد و وسایل تحصیالت عالی را تا سر

تساوي ،بنابراین عناصر اصلی این حق عبارتند از: رایگان و در دسترس عموم بودن
در انتخاب مدرسه وآزادي والدین، بهبود شرایط مادي معلمان،کامل بر اساس استعداد

این حق لطمه وارد . اقدامات فسادآمیز در آموزش و پرورش به دسترسی بهاجباري بودن
کشورها را به خود اختصاص موزش حجم باالیی از منابع عمومیآاینکهبا توجه به.کندمی
ه، مناقصات، اختالس از بودجدهد امکان ارتکاب فساد نیز درآن زیاد است، تقلب در می

عنوان مصادیق مختلف فساد در هاي متقلبانه بههاي ثبت نام غیر قانونی و آزمونهزینه
نام از والدین درخواست رشوه شده و یا که براي ثبتزمانی.شوندبخش آموزش تلقی می

است تقاضاي معلم براي تدریس خصوصی دروسی که موظف به تدریس آنها در مدرسه
موزش مبتنی بر عدالت نیست بلکه برآدر اینجا دسترسی به،استکرده(وجهی)دریافت

این اقدامات حق بر آموزش ابتدایی عادالنه و رایگان را استوار است و تمامیپرداخت رشوه
و پرورش سالم بسیار عمیق کند اثرات فساد در آموزش و پرورش همانند آموزش نقض می

العمر است.و مادام

گیرينتیجه
تحول و ،حال تحول است این پیچیدگییک موضوع پیچیده و درفساد مالی

.هاي بشر در خصوص آن موجب شده که نتوان تعریفی جامع و دقیق از آن ارایه دادنوآوري
یافته و فردي آشنا که با انواع مختلف فساد همانند کالن، خرد، سازمانبا این وجود وقتی

ترین تعریف ودمان را مالحظه کردیم جامعخلی خو حقوق داالمللیبینشدیم و اسناد 
این تعریف از فساد هم ؛ »سوء استفاد از اختیارات به منظور نفع شخصی«فساد عبارت از

دو بخش خصوصی و دولتی است.شامل هر
اما در خصوص نقض حقوق بشر توسط فساد بایستی اذعان نمود رویکرد جدید در 

بشر مبتنی بر واقعیات عینی است حقوق خصوص ایجاد ارتباط بین فساد و نقض حقوق
معاهدات حقوق بشري، عرف و قانون داخلی وجود دارند يبشر و الزامات آن که به وسیله
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هاي ارایه شده داللت بر آن دارد که شوند. مثالدر مواردي مستقیماً در اثر فساد نقض می
روز جهانی "از تقدم چندتواند حقوق بشر را نقض نماید هراشکال مختلف میفساد به

توان صراحتاً این نمی"دهم دسامبر"، "روز حقوق بشر"بر "نهم دسامبر"، "فسادبامبارزه
استنباط را داشت که مبارزه با فساد مقدم بر حقوق بشر است اما این واقعیت را باید 

امر با پذیرفتن این .اندهم مرتبط و تلفیق شدهبااین دو موضوع کامالًپذیرفت که
هاي نظارتی خود را با موضوع فساد گسترش هاي نظارتی حقوق بشر بایستی آیینارگان

از مبارزه با فساد داده و همانند سایر موضوعات حقوق بشري به حمایت نهادي و عمومی
العموم و دولت نهادهاي حقوقی بشري ز این طریق در برابر انفعال مدعیابپردازند تا

زیباترین وعنوان نقض حقوق بشر را داشته باشند.اد بهصالحیت رسیدگی به فس
فساد ضایع کردن "موجزترین کالم در خصوص فساد این فرمایش حضرت علی (ع) است:

).60ي : نامه1387(سیدرضی، "زاد و توشه و تباه کردن معاد است
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