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 .1استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری حقوق عمومی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
دریافت94/03/09 :

پذیرش95/03/25 :

چکیده
پاسخگویی بهعنوان یکی از مؤلفههای حکمرانی مطلوب همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه
حقوق عمومی و سیاست بوده است .علیرغم توجه پژوهشگران حقوقی به مفهوم پاسخگویی،
همچنان مفهوم پاسخگویی و ارکان آن در هالهای از ابهام قرار دارد و در مواردی این مفهوم با
مفاهیم مشابه خود خلط میشود.
این نوشتار بر آن است که با تعریف دموکراسی به هدف اصلی آن یعنی تخصیص قدرت و
تنظیم آن ،به معنای پاسخگویی دست پیدا کند .پاسخگویی براساس این تعریف از دو رکن مهم
پاسخ دادن و اجبار تشکیل شده است که دستیابی به هریک از این ارکان نیازمند دستیابی به
پیششرطهای پاسخگویی ،یعنی شفافیت و حکومت قانون است .بیشک روشن ساختن جایگاه
پاسخگویی در دموکراسی و حکمرانی مطلوب در درک بهتر این مفهوم راهگشا خواهد بود .با
وجود این ،مقاله حاضر به دنبال مفهوم حداکثری و ایدئال پاسخگویی نیست و معتقد است
مفهوم پاسخگویی امری مرتبهای است که ممکن است در مواردی مرتبهای از آن وجود داشته
باشد.
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واژگان کلیدی :پاسخگویی ،حکومت قانون ،شفافیت ،حکمرانی مطلوب

 .1مقدمه
رضایت مشارکتکنندگان بهعنوان عنصر مشروعیت دولت [ ،1ص  ،]50تنها از طریق مشارکت
مستمر و آزاد شهروندان در فرایند دموکراتیک حکمرانی حاصل میشود .در اسناد متفاوت
بینالمللی [ ]2بر حق مشارکت مردم در حکومت اشاره شده است .میتوان گفت پررنگ شدن
این حق و ظهور مفاهیمی همچون دموکراسی و حقوق بشر موجب تجدیدنظر در مفهوم
حاکمیت دولت شد [ ،3ص .]5
1

آنچه پیش از پایان جنگ دوم جهانی بهعنوان اصل حاکمیت دولت شناخته میشد با توسعه
حقوق بینالملل دچار تغییرات بسیاری شد .این توسعه باعث بروز محدودیتهایی بر اصل
حاکمیت دولت شد .محدودیتهای ناشی از حقوق بشر بهخوبی نمایان میساخت که کنترل
مؤثر چنانچه بخواهد همانند گذشته ادامه یابد ،تنها موجب بروز جنگهای بیشتر و حتی
بزرگتر خواهد شد .یادآوری حق مردم در تعیین سرنوشت خویش در اسناد بینالمللی ،تغییری
در اصل حاکمیت ایجاد نکرد ،بلکه تنها بهعنوان وسیلهای برای کاهش درگیریها تلقی میشد [،4
ص  .]43برای جهان پس از جنگ جهانی دوم که جنگ را نتیجه شکست دموکراسی در آلمان
میدانست ،مفاهیمی چون صلح ،ثبات و دموکراسی از اهمیت بسیاری برخوردار شد و این
جذابیت مرهون بروز مفهوم تعادل و بازدارندگی قدرت  2است که خود از سازوکارهای کنترل
قدرت به شمار میآمد.
در دموکراسی جدید ،برخالف دموکراسی دوران جنگ سرد ،دولتها دموکراسی را نه برای
ثبات جهانی ،بلکه برای حمایت از حقوق شهروندان و جلب رضایت آنها میخواهند .آنها
برای ادامه حیاتشان باید رضایت شهروندان را به دست بیاورند .از این رو ،حمایت از حقوق
آنها و گام برداشتن در راهی که منافع شهروندان را تأمین کند ،الزمه بقای آنها خواهد بود
[ ،5ص  .]401با وجود این ،به اعتقاد سازمان ملل متحد عدم رعایت حقوق شهروندان در نهایت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. soverignty
1. balance and deterance of power
2. allocation power
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میتواند باعث از بین رفتن ثبات جهانی شده ،بهعنوان تهدیدی علیه جامعه جهانی تلقی شود [.]6
دموکراسی به مثابه پاسخگویی نهتنها باعث بهبود وضعیت و شرایط کسانی است که در سایه
آن زندگی میکنند ،بلکه همچنین سبب بهبود اوضاع کسانی میشود که خارج از آن دموکراسی
هستند.
تعریف دموکراسی به پاسخگویی ،تعریف دموکراسی به هدف اصلی آن یعنی تخصیص
قدرت3است ،یعنی اختصاص دادن قدرت به تصمیمگیران از سوی کسانی که از تصمیم آنها
تأثیر میپذیرند .تخصیص چنینی قدرت سبب میشود که تصمیمگیران نسبت به احتیاجات بیان
شده از طرف مردم بیشتر احساس مسؤولیت کنند .بنابراین رهبران مسؤول تصمیمات گرفته
شده هستند و باید فضای گفتگو در جامعه را باز بگذارند [ ،6ص  .]403-402براساس چنین
تعریفی از دموکراسی رهبران نمیتوانند خود را فارغ از هزینهها و نتایج بد تصمیمات خود
بدانند .آنها باید نسبت به تمایالت و خواستههای مردم مسؤول باشند و آن را بر تمایالت خود
ارجح بدانند.
این نوشتار رسالت خود را در این میداند که مقصود از پاسخگویی را روشن سازد.
اصولیترین راهی که برای شناساندن مقصود یک کلمه ازگذشته تا به امروز راهگشا است،
تعریف آن کلمه یا کالم است .از این رو ابتدا به دنبال تعریف پاسخگویی خواهیم بود و پس از
آن در پی روشن ساختن جایگاه پاسخگویی و ریشههای آن هستیم .در ادامه این نوشتار ارکان
پاسخگویی یعنی پاسخ دادن1و ضمانتاجرا 2و پس از آن پیششرطهای 3الزم برای رسیدن به
عناصر پاسخگویی یعنی شفافیت4و حکومت قانون 5را بررسی خواهیم کرد.

 .2تعریف پاسخگویی
فرهنگ لغت آکسفورد پاسخگویی را اینگونه تعریف میکند« :مسؤول بودن در برابر تصمیمات
و اعمال به گونهای که دیگران هنگامی که از شما سؤال میکنند انتظار توضیح آن عمل و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. answerability
2. enforcement
3. precondition
4. transparency
5. rule of law

23

پژوهشهاي حقوق تطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  ،20شماره  ،1بهار 1395
تصمیم را دارند» [.]7
فرهنگ لغات حقوقی بلک نیز پاسخگویی را اینگونه تعریف میکند« :هنگامی که یک گروه
نسبت به گروهی دیگر پاسخگواست ،بدین معنا است که آن گروه باید در مورد اعمال خود
گزارش دهد و مسؤولیت آن را بپذیرد .این کار با هدف نشان دادن صداقت و مسؤولیت انجام
میشود» [.]8
دایرهالمعارف حکمرانی پاسخگویی را این گونه شرح میدهد« :پاسخگویی بدین معنا است
که شخص «الف» در وضعیت حقوقی مسؤولیتزا نسبت به منفعت فرد «ب» قرار دارد و لذا باید
نسبت به چگونگی انجام وظیفه خود در مورد تأمین منافع «ب» به او پاسخگو باشد .در مقابل
نیز «ب» در این رابطه در موقعیتی قرار دارد که میتواند با توجه به نحوه رفتار «الف»  -نسبت
به تأمین منافعش -او را مجازات کند یا پاداش دهد» [ ،9ص .]1
اندرو هیوود [ ]10پاسخگویی را به معنای جوابگو بودن میداند و آن را وظیفه یک شخص
برای توضیح و توجیه رفتارش و همچنین پذیرش انتقاد از دیگران تعریف میکند [ ،11ص
.]153
پاسخگویی به معنای یک لغت حقوقی ،نیازمند شناسایی ارکان تعریف است .روبرت کوهن
معتقد است پاسخگویی در سادهترین معنای حقوقی خود بیانگر آن است که گروهی از عامالن
حق دارند معیارهایی را تعیین کرده ،براساس این معیارها در مورد رفتار دیگر فعاالن قضاوت
کنند و در پرتو این معیارها و در صورت نقض آنها ،تنبیهاتی را اعمال کنند .به عبارت دیگر ،در
پاسخگویی از رابطه میان صاحبمنصبان و کسانی سخن میگوییم که میتوانند خواهان
پاسخگویی باشند [ ،12ص .]29
همان طور که واضح است در این تعریف از پاسخگویی و همچنین تعاریف دیگر یک عنصر
بهعنوان پیشفرض وجود دارد؛ عنصر رابطه میان صاحبان قدرت و کسانی که میتوانند از
آنها پاسخ بخواهند ،هرچند در هیچیک از تعاریف یاد شده منظور از این رابطه به صورت
واضح تبین نشده است.
در بسیاری از موارد ،هدف از بهکارگیری این لغت اشاره به مفهومی است که با پاسخگویی
قرابت معنایی دارد یا تنها بیان یک نوع خاص از پاسخگویی است و کل تعریف در یک مثال از
آن نوع خاص خالصه میشود.
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یکی از تعاریفی که معموالً با پاسخگویی یکسان پنداشته میشود و میتوان گفت برداشت
بسیاری از استادان علم حقوق و سیاست از دولت پاسخگو در این تئوری خالصه میشود،
دکترین «دولت مسؤول» 1است .دولت مسؤول یک دکترین سیاسی و اساسی 2است که به
پاسخگویی دولت (قوه مجریه) نسبت به پارلمان اشاره دارد .3این دکترین ریشه در سیستم
وستمینستری 4از دولت دارد [.]13
طبق این نظریه دولت مسؤول معموالً از ترکیب دو نوع پاسخگویی تشکیل شده است:
 .1پاسخگویی فردی وزیران،

5

 .2پاسخگویی جمعی قوه مجریه،
اگرچه همواره از دو نوع پاسخگویی در این دکترین نام برده میشود ،ولی تأکید اصلی این
دکترین بر مسؤولیت جمعی قوه مجریه بوده است [ ،14ص .]194
در برخی موارد نیز پاسخگویی با مفهوم شفافیت یکسان پنداشته میشود؛ در حالی که در
بندهای بعدی با روشن شدن مفهوم پاسخگویی اشاره خواهیم کرد که شفافیت پیششرط
رسیدن به پاسخگویی است و هیچگاه نمیتوان مفهوم پاسخگویی را به مفهوم شفافیت
فروکاست.
با بررسی لغتنامهها و دکترین روشن است که ارائه تعریفی از پاسخگویی امری غیرممکن
به نظر میرسد؛ چرا که افرادی که سعی در تعریف آن داشتند تعاریفشان از جامعیت و مانعیت
کافی برخوردار نبوده است .از این رو برای درک بهتر مفهوم پاسخگویی نیاز است که جایگاه و
مختصات آن در ارتباط با مفاهیمی چون دموکراسی و حاکمیت قانون بررسی شده ،پس ازآن
ارکان پاسخگویی شناسایی شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. responsible government
2.constitutional
 .3در این نظر پارلمان از آن رو می تواند خواهان پاسخگویی دولت باشد که خود نماینده مستقیم مردم است و
توسط مردم انتخاب شده است .لذا بر این اساس ،دکترین دولت مسؤول ،ارتباط نزدیکی با دموکراسی نمایندگی
می یابد؛ چرا که قوه مجریه نسبت به پارلمان مسؤول است و پارلمان در نهایت نسبت به انتخابکنندگان باید
پاسخگو باشد .بر همین اساس ،دولت در انگلستان فقط باید به مجلس عوام پاسخگو باشد.
4. west minister system
5. individual ministerial accountability
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 .3جایگاه پاسخگویی در میان مفاهیم دیگر
برای تعیین مختصات پاسخگویی باید به این نکته توجه شود که پاسخگویی ارتباطی تنگاتنگ با
دو اصطالح حقوقی دارد :حکمرانی خوب و دموکراسی [15و .]16روشن شدن ماهیت این رابطه
و آثار آن بیشک در درک مفهوم پاسخگویی راهگشا خواهد بود.
همانطور که در مقدمه آمد ،کارویژه اصلی دموکراسی ایجاد و اجرای سازوکارهایی است
که به شهروندان اجازه میدهد تصمیمگیرندگان را پاسخگو کنند و از این طریق زمینه
شکلگیری حکمرانی خوب را فراهم سازند .از طرف دیگر فضای ایجاد شده باعث حل اختالف
و درگیریها بر سر قدرت نیز خواهد شد .بنا نهادن قدرت بر پایه چنین درکی از دموکراسی ،در
نهایت موجب توسعه و تقویت حکمرانی خوب میشود [ ،5ص .]388
پاسخگویی بهعنوان اساس تعریف دموکراسی به معنای تخصیص قدرت است .تخصیص
قدرت تصمیمگیران سبب میشود که آنها نسبت به احتیاجات بیان شده از طرف مردم بیشتر
احساس مسؤولیت کنند؛ چرا که رهبران مسؤول تصمیمات گرفته شده تلقی میشوند و
مجبورند فضای گفتگو را در جامعه باز بگذارند .براساس چنین تعریفی از پاسخگویی رهبران
نمیتوانند از عواقب و نتایج بد تصمیمات خود فرار کنند .آنها باید تمایالت و خواستههای
مردم را بر تمایالت خود ارجح بدانند؛ زیرا نسبت به این تمایالت مسؤول هستند .در نتیجه
رهبران رژیمهای تمامتخواه 1هیچگاه نسبت به شهروندان خود پاسخگو نیستند؛ چرا که
همواره میتوانند خود را از تصمیمات خویش و نتایج آن تفکیک کنند.
پاسخگویی با حکمرانی خوب و دموکراسی رابطهای تنگاتنگ دارد و اصوالً در نظام
دموکراتیک میتوان انتظار تحقق شروط پاسخگویی را داشت .دو شرطی که پاسخگویی بدون
آنها ممکن نخواهد بود عبارت است از :اینکه رهبر ،خود را جدا از تصمیماتش نپندارد و نتیجه
آن را بپذیرد و دیگر اینکه حق و اختیار مجازات را به ذینفعانی بدهد که نفعشان به خطر افتاده
است.
به دیگر سخن دولت پاسخگو نیازمند دو ریشه مهم برای شکلگیری است )1 :زمامداران
مسؤول )2 ،شهروندان مقتدر ،بدین معنا که «اقتدار و اختیار تنبیه» را داشته باشند.
میزان پاسخگویی دولت به افرادی که از تصمیمات او آسیب دیدهاند یا تحت تأثیر قرار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. totaliter
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گرفتهاند ،بستگی دارد به میزان فشاری که این افراد میتوانند با استفاده از حقوق سیاسی خود
بر دولت تحمیل کنند؛ حقوقی مانند استفاده از حق رأی ،انتقاد ویا اعتراض .لذا ریشههای
پاسخگویی کامالً به هم وابسته و در هم تنیدهاند و تنها وجود یکی از آنها برای پاسخگویی
کافی نیست [ ،17ص .]151
بر این اساس ،پاسخگویی سازوکاری با ساختار انگیزشی است؛ بدین معنا که این سازوکار،
انگیزهای را در تصمیمسازان ایجاد میکند که براساس آن باید نسبت به احتیاجات و نیازهای
مردم با کارآمدی تصمیم بگیرند؛ چرا که آنها میدانند مردم قدرت و توانایی انتقاد و مجازات
آنها را دارند [ ،17ص .]152
جالب آن است که ایمانوئل کانت نیز در تئوری معروف خود ،با عنوان صلح جاودان ،به
گونهای ایده دولت پاسخگو را بیان کرده است [ .]18بر این مبنا هیچگاه رژیمهای دموکراتیک به
جنگ با یکدیگر بر نخواهند خاست؛ چرا که شهروندان حتماً رهبری را که برخالف خواست
مردم به جنگ رفته است ،مجازات خواهند کرد [ ،19ص  .]517این دقیقاً همان چیزی است که
پطروس غالی نیز بدان اشاره کرده بود [.]20
لذا تعریف دولت پاسخگو ،همان تعریف دولت مبتنی بر دموکراسی در معنای پاسخگویی ،یا
همان تعریف کارکردی دموکراسی است .از طرفی سازوکار پاسخگویی میتواند بهعنوان
وسیلهای در نظر گرفته شود که به واسطه آن گروههای مختلف جامعه میتوانند اختالف
نظرهای خود را در مورد استفاده مناسب از منابع و دسترسی به قدرت سیاسی حل کنند و به
صلح داخلی دست یابند .این در حالی است که اینگونه اختالفات خود میتوانند موجب
درگیرهای اجتماعی شوند [ ،21ص  .]26از طرف دیگر چنین دولتی هیچگاه به جنگ بینالمللی
فکر نخواهد کرد ،چرا که در اکثر موارد چنین جنگهایی مخالف با منفعت عمومی خواهد بود.
بنابراین پاسخگویی در زمین حکمرانی مطلوب و دموکراسی رشد میکند و در آن ریشه
میدواند .دو ریشه اصلی آن -یعنی اینکه از یک سو تصمیمگیرندگان خود را جدا از
تصمیماتشان فرض نکنند و از دیگر سو نیز به کسانی که تحت تأثیر این تصمیمات قرار
گرفتهاند ،اختیار تنبیه داده شود -زمینه شکلگیری ارکان پاسخگویی را فراهم خواهند کرد .با
توجه به روشن شدن ریشهها و مختصات پاسخگویی ،حال میتوان ارکان تعریف آن را
استخراج کرد.
27

پژوهشهاي حقوق تطبيقي ــــــــــــــــــــــــــــــ دوره  ،20شماره  ،1بهار 1395

 .4ارکان پاسخگویی
در تشکیل دولت ،سختترین کار آن است که ابتدا ،باید به این پدیدار قدرت داد تا بدان وسیله
بتواند منافع کسانی را که بر آنها حکمرانی میکند محقق کند و از طرف دیگر باید او را متعهد
ساخت که خود را کنترل کند [.]22
فیلسوفان و متفکران سیاسی پیشین همواره نگران بودند که چگونه میتوانند قدرت را تحت
نظارت و کنترل درآورند؟ چگونه آن را تحت قواعدی چارچوببندی کنند؟ [ ،23ص  ]10راهحلی
که فیلسوفان جدید با آن همه این نگرانیها را برطرف میکنند ،پاسخگویی است .معنای
پاسخگویی همچنان معنایی نامفهوم و کنگ به نظر میرسد .پروفسور اسکدلر استاد برجسته
حقوق عمومی معتقد است پاسخگویی حکایت از معنایی دور از دسترس دارد؛ معنایی که
همچنان باید کشف شود .مرزهای این تعریف و همچنین ساختار آن هنوز در هالهای از ابهام
قرار دارد [ ،24ص .]13
چنانچه بخواهیم مفهوم پاسخگویی را با توجه به آنچه امروز متداول است بازسازی کنیم،
میتوان گفت این مفهوم از تقارن دو مفهوم دیگر به وجود آمده است .این دو مفهوم خود در
بردارنده مفاهیم دیگری چون نظارت ،کنترل ،تعادل ،مجازات کردن و 1...میشوند که هرکدام به
گونهای به دنبال نظارت و تعادل قدرت هستند.
پاسخگویی از آن رو برای فیلسوفان سیاسی بسیار جذاب است که از وسعت و جامعیت
زیادی برخوردار است؛ بدین معنا که پاسخگویی عالوه بر اینکه یک سازوکار خاص برای رام
کردن قدرت معرفی میکند ،سه روش بازداری از سوءاستفاده از قدرت را نیز به طور ضمنی با
خود همراه میکند .این سه روش عبارتند از )1 :پاسخگویی صاحبان قدرت را متعهد به اعمال
قدرت در روشی شفاف میکند )2 ،آنها را مجبور میکند که اعمالشان را توجیه کنند ،و )3
آنها را تحت تأثیر تهدید مجازات و تنبیه قرار میدهد .لذا بر این اساس میتوان ابعاد گوناگون
پاسخگویی و ارکان آن را شناسایی کرد [ ،24ص  .]14بعد اول و دوم را میتوان در رکنی تحت
عنوان پاسخ دادن 2توضیح داد و بعد بعدی را در رکن اجبار 1خالصه کرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. monitoring, oversight, control, checks,restraint, public exposure, punishment
2. answerability
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 .1-4پاسخ دادن
پاسخگویی را میتوان مجموعهای نهادین دانست که در آن کسانی که از تصمیمات تأثیر
میپذیرند قدرت آن را دارند که تصمیمگیران را برای اعمالشان مسؤول بدانند [ ،25ص -222
 .]225در بسیاری از موارد پاسخگویی با مفهوم رکن اول آن یکسان پنداشته میشود؛ یعنی
«پاسخگویی» در معنای «پاسخ دادن» .اگرچه نزدیکترین مترادف به پاسخگویی را میتوان رکن
اول آن دانست ،اما تعریف پاسخگویی متشکل از دو رکن پیشگفته است.
تعریف ساده پاسخگویی براساس آنچه پیشتر از فرهنگهای لغت نقل گردید ،عبارت است
از اینکه مقامات عمومی نسبت به اعمالشان پاسخ بدهند .این تعریف را میتوان بهعنوان نقطه
آغاز در نظر گرفت .مفهوم پاسخ دادن روشن میسازد که «پاسخگو بودن» نسبت به کسی به
معنای پاسخ دادن به سؤالهای تند و انتقادآمیز اوست و برعکس کسی را میتوان «پاسخخواه»
دانست که اجازه طرح پرسشهای تند و انتقادآمیز و گاه ناراحتکننده را دارد.
اما سؤال اصلی این است که در این تعریف چه پاسخهایی و چه سؤالهایی مدنظر است؟
شهروندان میتوانند دو دسته از سؤالها را از مقامات پاسخگو بپرسند )1 :آنها میتوانند از
مقامات بخواهند که اطالعاتی را در مورد تصمیماتشان به شهروندان بدهند ویا  )2میتوانند از
مقامات بخواهند که در مورد تصمیمشان به شهروندان توضیح دهند .درحقیقت آنها میتوانند
از مقامات خواستار ارائه دادههایی با روایی قابل قبول( 2بعد اطالعاتی پاسخگویی) 3،یا دلیلی
برای انجام آن عمل باشند (بعد استداللی و توجیهی پاسخگویی) 4.بر این اساس ،زمامداران
نهتنها باید در مورد اعمال گذشته خود اطالعات و توضیحاتی ارائه کنند ،بلکه اعمال آینده و
تصمیمات پیش رو را نیز باید روشن و شفاف ساخته ،توجیه کنند .بنابراین ،اِعمال پاسخگویی
شاخصههای نظارت را نیز در بردارد و مأموریت پاسخگویی در این بعد ،پیداکردن اطالعات و
شواهد است [ ،26ص .]195
اولین گام برای آنکه افراد از تصمیمگیران سؤال کنند ،دسترسی آنها به اطالعات است.
1. enforcement
2. reliable fact
3. information
4. justification
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اطالعاتی در مورد تصمیمات اتخاذ شده مانند نحوه تخصیص منابع و توزیع آنها .بر این
اساس با توجه به آنکه در دولت پاسخگو ،شهروندان از آگاهی کامل برخوردار هستند ،فرض
بر این است که آنها بهتر از هر گروه یا فرد دیگر میتوانند منافع خود را تشخیص دهند و به
ارزیابی اطالعات و اَعمال زمامداران بپردازند [ ،27ص  .]211-210اما ممکن است همواره به
اطالعات الزم برای تصمیمگیری دسترسی نداشته باشند .حال این امکان نیز وجود دارد که این
عدم دسترسی به علت هزینهبر بودن دسترسی به اطالعات باشد یا بدان علت که تنها دولت به
آنها دسترسی دارد [ ،28ص  .]11-10اما چنانچه بعد اول از رکن اول ،یعنی اطالعرسانی به
طور کامل ظهور یافته باشد میتوان انتظار داشت چنین مشکالتی به حداقل برسند.
سازوکار پاسخگویی میتواند موجب توسعه انتشار اطالعات و کاهش درگیریهایی شود
که به علت کمبود اطالعات به وجود میآید .به موجب قدرت مجازات اعطا شده به شهروندان
نیز آنها میتوانند خواستار دریافت اطالعات باشند تا بدان وسیله اعمال حکمرانان را ارزیابی
کنند .از طرف دیگر شفافیت نیز موجب میشود تا آن دسته از اطالعاتی که به طور موقت
نگهداری میشوند در نتیجه شفافسازی افشا شوند .لذا پیششرط اولین رکن از ارکان
پاسخگویی را میتوان شفافیت دولت دانست.

 .2-4اجبار
این رکن بدین معنا است که طرف پاسخگو نهتنها باید مورد سؤال واقع شود و توضیح دهد
چرا و چگونه یک عمل را انجام داده ،بلکه باید نتیجه عمل خود را نیز بپذیرد .به دیگر سخن ،در
نهایت عمل نامناسب باید مجازات و تنبیه را در پی داشته باشد .نظامی که تنها رکن اول
پاسخگویی در آن امکان پذیر باشد و فاقد رکن دوم باشد؛ نظامی ضعیف و حداقلی دانسته
میشود و بیش از آنکه بتواند نقش محدودکنندگی داشته باشد تنها دکوری خوب و پسندیده به
حساب میآید.
براساس بسیاری از نظریات جدید نهادگرا آنچه برای کارآمدی یک قاعده ضروری است
وجود سازوکارهای نظارتی است که قاعده را همراهی کند و موجب ممانعت از نقض و عدم
توجه به قاعده شود (کارویژه اطالعاتی پاسخگویی) .از طرف دیگر آنها باید نوعی سازوکار
اجباری و ضمانتاجرایی نیز تلقی شوند که حقی را ایجاد میکند و براساس آن از بیمجازات
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ماندن عمل متخلفانه جلوگیری میشود (کارویژه ضمانتاجرایی پاسخگویی) [  ،29ص-220
.]235
امروزه اکثر محققان بر این نظر توافق دارند که قدرت و حق مجازات و تنبیه کردن
اصلیترین شاخصه پاسخگویی را تشکیل میدهند [ ،31ص 29؛  ،32ص 59؛  ،33ص .]293
ماهیت تنبیه و مجازات نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است .یکی از مهمترین وسیلهها در این
زمینه افشاسازی عمومی است .البته محدوده تنبیهها و مجازاتهای پیشنهاد شده بسیار
گسترده است .شدت مجازاتها نیز با توجه به شدت عمل متخلفانه متفاوت خواهد بود .در
دنیای سیاست معموالً عزل فرد از مقام عمومی 1بهعنوان شدیدترین مجازات در نظر گرفته
میشود.
البته باید توجه داشت که در تنبیهات نام برده معموالً نویسندگان میان تنبیههای حقوقی و
غیرحقوقی 2تفکیک قائل نشدهاند .واضح است که افشاسازی توسط رسانهها و عمومیسازی
فساد مقامات عمومی ممکن است منجر به تنبیه حقوقی شود ،ولی خود یک تنبیه حقوقی به
حساب نمیآید.
باید توجه داشت هنگامی که یک تعهد حقوقی نقض میشود تنها عمومیسازی و انتقاد
رسانهای و عزل فرد از مقام ،ابداً کافی به نظر نمیرسد و لزوماً باید یک مجازات حقوقی را در
پی داشته باشد .پاسخگویی که هیچگونه نتیجهای را به دنبال نداشته باشد ،اصوالً پاسخگویی
نیست و معموالً از آن با عنوان پاسخگویی خفیف 3یاد میشود .لذا بهخوبی روشن است که
حکومت قانون پیششرط رکن دوم از ارکان پاسخگویی است.
همان طور که در بحث از ریشههای پاسخگویی آمد ،رژیم سیاسی پاسخگو رژیمی است که
در آن نهتنها زمامداران نتایج تصمیمات و اعمال خود را بپذیرند ،بلکه در آن رژیم ،حق مجازات
به افرادی که بیشترین تأثیر را از تصمیمات میپذیرند ،یعنی شهروندان داده شود .جان
دوون4این امر را این گونه شرح میدهد:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. removal from office
 .2منظور از تنبیهات حقوقی تنبیهاتی است که در قانون برای آنها سازوکاری اندیشیده شده است؛ تنبیهاتی که
در آنها دادگاه صالح ،میزان مجازات ،تعریف جرم و حدود آن و نحوه اجرای مجازات در قانون بیان شده باشد.
3. light accountability
4. John Dunn
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«زمانی میتوان از پاسخگویی کامل سخن به میان آورد که:
 )1مقامات عمومی برای اَعمالی که در راستای اِعمال قدرت عمومی انجام دادهاند ،مسؤول
باشند.
 )2برای کسانی که در برابر آنها مسؤول هستند ،قابل شناسایی باشند.
 )3اَعمال صورت گرفته توسط مقامات به صورت مؤثر و کارامد قابل مجازات باشند.
 )4از قبل چنین مجازاتی برای آن اَعمال پیشبینی شده باشد» [ ،34ص .]335-329
اعطای قدرت کارامد برای مجازات کردن حکمرانان ،مهمترین وجه پاسخگویی است .همان
گونه که سوزان مارکس توضیح میدهد« :اگرچه ممکن است شهروندان به صورت مؤثر قادر
باشند که دولتمردان را در برابر اعمالشان مؤاخذه کنند و از آنها پاسخ بخواهند ،اما باید توجه
داشت مشروعیت دموکراسی بسته به پاسخگویی به افرادی است که مستقیماً تحت تأثیر این
اعمال قرار گرفتهاند» [ ،35ص .]211-210
بنا بر آنچه تاکنون در تعریف پاسخگویی عنوان شد میتوان گفت که فرد «الف» زمانی
نسبت به فرد «ب» پاسخگو است که فرد «الف» متعهد باشد تا به فرد «ب» به خاطر تصمیمات و
عملکرد گذشته یا آینده خود اطالعرسانی کند و آن را توجیه کند و چنانچه عملکرد مجرمانه و
متخلفانهای داشته است ،مجازات مناسب را بپذیرد .در این معادله میتوان به جای فرد «الف»
دولت و به جای فرد «ب» شهروندان را قرار داد تا مفهوم دولت پاسخگو بهخوبی درک شود.

 .5پیششرطهای پاسخگویی
شفافیت و حکومت قانون پیششرطهای رسیدن به پاسخگویی هستند [ ،19ص ،35[ ]516-515
ص  .]13شفافیت و حکومت قانون تضمین میکنند که مشارکت شهروندان با یک قدرت واقعی
پشتیبانی میشود و از طرفی تالشها و اعمال آنان برای پاسخگو کردن فرمانروایان کارامد
خواهد شد.

 .1-5شفافیت
شفافیت در معنای «آشکارسازی آنچه پنهان است» 1،از مهمترین مؤلفههای حکمرانی خوب و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. lifting the veil of secrecy
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یک دولت مطلوب به حساب میآید [ ،37ص  .]121شفافیت و دسترسی به اطالعات پاسخگویی
را هموارتر و آسانتر میسازد؛ چرا که شهروندان نیاز به اطالعاتی دارند که به آنها نشان
دهد چه زمانی ،کدام حکمران ،برای چه تصمیمی باید مؤاخذه شود [ ،38ص .]14
از طرفی دسترسی به اطالعات ،به طور ضمنی ،برخی از ابزار آزادی بیان را نیز در بردارد.
اگر انتقادهای وارد به دولت شنیده نشود ،اطالعات مربوط نیز محدود خواهد شد .از طرف دیگر
افراد برای اینکه بتوانند دولت را پاسخگو کنند نیازمند آنند که آزادانه در گفتگوی اجتماعی
شرکت کنند .بخصوص زمانی که دسترسی به اطالعات به علت فقر و بیسوادی مشکلتر
میشود ،تضمین هزینه دسترسی به چنین اطالعاتی توسط دولت و شفافیت بسیار ضروری
است [ ،17ص 153؛  ،39ص  .]533چنانچه کمبود اطالعات مانع شرکت افراد در عمل حکمرانی
یا مجازات شود ،دولت نسبت به نیازهای آنها پاسخگو نخواهد بود.
اولین راهی که میتوان بدان وسیله شهروندان را از برنامهها ،نقشهها و خدماتی که دولت
در راستای تکوین سیاست عمومی انجام میدهد ،آگاه ساخت ،ارائه اطالعات به شهروندان
است .دولت در این راستا باید اطالعات را به گونهای در اختیار شهروندان قرار دهد که شفافیت
ایجاد کند و از سوی دیگر نشاندهنده پاسخگویی دولت باشد [ ،40ص 488؛  ،41ص  .]266باید
توجه داشت آنچه دولت انجام میدهد پیششرط ضروری رکن اول پاسخگویی است و دولت
باید این کار را در راستای اجرای صحیح رکن اول بهدرستی انجام دهد .بنابراین نباید تصور
کرد که دولت با شفافیت به گونهای نسبت به شهروندان لطف میکند ،بلکه دولت متعهد است که
اینگونه عمل کند [ ،42ص .]265
شفافیت میتواند پنجرههایی به سمت دنیای دولت ایجاد کند و پاسخگویی ابزاری را در
اختیار شهروندان بگذارد که به وسیله آن اعمال دولت را ارزیابی کنند [ ،43ص  .]2هنگامی که
یک دولت در قبال شهروندانش پاسخگو است ،یعنی به آنها میگوید یک تصمیم ،چرا و چگونه
اتخاذ شده است؟ و شهروندان با ابزار پاسخگویی میتوانند ارزیابی کنند که آیا سیاستهای
عمومی دولت موفق بوده است یا نه؟ این امر برای دولت و شهروندان فضای گفتگوی عمومی
را ایجاد میکند و سبب میشود دولت و شهروندان بدانند در چه وظایفی و در چه موقعیتهایی
شهروندان میتواند به تصمیمگیرندگان یاری برسانند .از این رو ،پاسخگویی باعث ایجاد اعتماد
و اطمینان شهروندان نسبت به دولت خواهد شد.
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ناظران معموالً شفافیت را واکنش و پاسخی میدانند در برابر نگرانی که نسبت به
پاسخگویی وجود دارد [ ،44ص  .]76بر این اساس شفافیت پایههای پاسخگویی حکمرانان را
ایجاد میکند .از نظر این محققان شفافیت همانند نور خورشید است1و علت چنین تشابهی را در
خاصیت ضدعفونیکننده نور خورشید میدانند [ ،45ص ]283؛ هرچند تعداد کمی از این محققان
بیان میکنند که چگونه باز بودن و آشکار بودن و نمایان بودن اعمال میتواند موجب تغییر
رفتار سیاستمداران و بهبود و توسعه پاسخگویی شود.
همان طور که گفتیم پاسخگویی حاصل ارتباط میان دو مؤلفه است :توانایی اینکه
شهروندان بدانند حکمرانان چه میکنند و توانایی اینکه شهروندان بتوانند آنچه حکمرانان
میکند را تغییر دهند و آنها را مجبور کنند به طریقی دیگر عمل کنند [ ،45ص .]74
حال که در مورد پیششرط الزم برای رسیدن به مؤلفه اول صحبت کردیم نیاز است که
پیششرط رسیدن به مؤلفه دوم را نیز روشن سازیم.

 .2-5حکومت قانون
حکومت قانون [46؛ 47؛  ]48بهعنوان پیششرط رکن دوم پاسخگویی از چهار منظر اهمیت
دارد:
 .1حکومت قانون تضمین میکند که قدرت مجازات کردن الزماالجرا است [ ،49ص .]92
 .2حکومت قانون باعث تداوم پاسخگویی میشود [ ،50ص .]620
 .3حکومت قانون پایهها و اساس تشخیص این را که «چه زمانی حکمرانان باید مجازات
شوند و روشهای پیشبینی شده برای آن چیست؟» مشخص میکند [ ،51ص .]588
 .4قواعد ،خود نتیجه سازوکارهای پاسخگویی هستند که به صورت مناسب در طول زمان
عمل کردهاند [ ،38ص  .]494برای مثال برخی میان سه هدف مهم هنجاری که تأسیس
سازوکارهای رقابتی انتخاباتی کم و بیش به آنها مربوط است ،تفکیک قائل میشوند .این
اهداف عبارتند از:
 .1تقویت قدرت عمومی در همه تصمیماتی که مربوط به زندگی اجتماعی خواهد شد
(دموکراسی عمومی)؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. sunshin is the best disinfectant
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 .2ایجاد دولت که در آن عموم صریحاً رضایت خود را اعالم کرده باشند (حکمرانی
عمومی)؛
 .3ایجاد اصول و محدودیتهای بهکارگیری مشروع قدرت (مشروطیت).
دو هدف اول «دموکراسی حقیقی و حکمرانی عمومی» در حقیقت کارویژهی پاسخگویی را
شرح میدهند .بر این اساس شهروندان نسبت به تصمیماتی که زندگی آنها را شکل میدهد
قادر به اظهارنظرند؛ تصمیماتی همچون تخصیص منابع مادی ،چرا که آنها میتوانند از
حکمرانان به خاطر تصمیماتشان پاسخ بخواهند .بهعالوه سازوکارهای پاسخگویی به طور
ضمنی تضمین میکنند که دولت تا جایی که شهروندان رضایت دارند میتواند به فعالیتهای
خویش ادامه دهد؛ چرا که عدم رضایت شهروندان تنبیه و مجازات را به دنبال خواهد داشت.
سومین هدف هنجاری یعنی مشروطیت ،عنصر دیگری را میافزاید که به طور کامل و تنها
در نظریه پاسخگویی رخ نخواهد داد .براساس نظر روث فرایند دموکراتیک میتواند پایههای
اعمال قدرت سیاسی مشروع و محدودیت این چنین اعمالی را ایجاد کند؛ اما سازوکارهای
پاسخگویی تنها اعمال قدرت را محدود نمیکنند ،بلکه وسیلهای برای تحدید اعمال قدرت ایجاد
میکنند .این سازوکارها وسیلهای برای ایجاد قواعد مربوط به اعمال قدرت هستند و پایههای
مشروع چنین اعمال قدرتی را در طول زمان ایجاد میکنند .اگرچه قانون اساسی نوشته ممکن
است نماینده و نشاندهنده تمایالت حکمرانی مشروع و پذیرفته شده باشد ،اما لبه بیرونی و
مفهوم دقیقتر این قواعد از طریق واکنش شهروندان به اعمال این قدرت مشخص خواهد شد که
چنین واکنشی تنها از طریق سازوکارهای پاسخگویی ممکن خواهد بود [ ،38ص .]494

 .6نتیجهگیری
در پاسخگویی عمومی هر سه بعد اطالعرسانی توجیه و مجازات وجود دارد .زمانی میتوان از
یک پاسخگویی کامل سخن گفت که هر سه بعد گفته شده وجود داشته باشد؛ اما ممکن است در
موارد بسیاری همچنان از پاسخگویی بتوان سخن گفت ،در حالی که هر سه بعد آن وجود
نداشته باشد یا بر یک بعد تأکید بیشتری شود و بر بعد دیگر تمرکز کمتری شده باشد .مهم آن
است که بدانیم زمانی میتوان از یک پاسخگویی حداکثری ،ایدئال و کامل سخن گفت که هر سه
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بعد به صورتی کارامد وجود داشته باشند 1.بنابراین به طور کلی در پاسخگوییهایی که در آن،
تنها نهادهای فعال ،رسانهها و تشکلهای مدنی باشند ،پاسخگویی خالصه میشود به گفتمانی
محض از اعتراضات و محدودیتها که نهایتاً به جای مجازاتها و تنبیهات منفی ،2طرد عمومی
را در بر خواهد داشت.
در برخی موارد به نظر میرسد که پاسخگویی از مجازات جدا انگاشته میشود و در آن
افراد به دنبال پاسخگویی نیستند و تنها مجازات آنها را ارضا میکند .برای مثال زمانی که
مردم خواهان برکناری مقامی هستند که آشکارا یک قاعده اجتماعی را نقض کرده است ،دیگر
عالقهای به شنیدن اطالعات بیشتر ندارند یا آنکه به دنبال پاسخگویی انتخاباتی نیستند تا در
انتخابات بعدی ،مقام مورد اعتراض را برکنار کنند .آنها به دنبال مجازات هستند .میتوان این
گونه نتیجه گرفت که زمانی که شاهد یک نقض آشکار و روشن قواعد اجتماعی هستیم دیگر
اطالعات بیشتر یا توجیه و توضیح مقامات کامالً بی فایده به نظر میرسد .از طرفی عدم تقارن
موجود میان حکمرانان و عامه مردم نیز ایده پاسخگویی گفتاری 3را به ایدهای دور از واقعیت
مبدل میکند.
مثال باال بهخوبی نشان میدهد که ممکن است در مواردی تنها شاهد یکی از مؤلفههای
اصلی پاسخگویی باشیم ،بدون آنکه از پاسخگویی تنزل یافته صحبت کنیم [ ،52ص ]440؛ چرا
که در موارد یاد شده به علت آشکار و شفاف بودن نقض قاعده ،به صورت خودکار ،مرحله
اطالعرسانی و توجیه در اختیار مردم قرار گرفته است و مردم خواهان اجرای مرحله آخر،
یعنی مجازاتند؛ اما در مواردی که نقض قاعده یا تخلف از آن به صورت آشکار صورت نگرفته
است مردم نیازمند اطالعات و از طرفی شنیدن توجیهات و توضیحات هستند تا تصمیم بگیرند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1همچنان بسیاری از مؤسسات ) )accountabilityرا معادل ) )answerabilityمیدانند .برای مثال بسیاری از
مؤسسات موفق در زمینه پاسخگویی همچون کمیسیون حقیقتیاب شیلی و آفریقای جنوبی که به دنبال تعقیب و
تحقیق موارد نقض حقوق بشر هستند ،از مجازاتهای نرم ( )soft punishmentاستفاده میکنند؛ مجازاتهایی که
در رأس آن افشای عمومی اعمال مجرمانه است .از طرف دیگر مؤسساتی چون بانک مرکزی اروپا و آمریکا
نظریاتی از پاسخگویی را پذیرفته اند که در آن کامالً عنصر مجازات جدا از تعریف پاسخگویی دانسته شده و
پاسخگویی تنها به ارائه اطالعاتی خام از عملکرد مؤسسات و توضیحات عمومی در مورد تصمیماتشان خالصه
میشود.
2. negative sanction
3. dialogue accountability
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تنبیه مناسب چیست و آیا اساساً احتیاج به تنبیه وجود دارد یا خیر؟
بنابراین میتوان گفت که پاسخگویی در حال حاضر تنها پاسخگویی کالسیک با برخی از
 بلکه باید از پاسخگویی مرتبهای سخن گفت که در آن.مؤلفههای اصلی و غیر قابل تغییر نیست
 بلکه آن را به. آنها را از طیف پاسخگویی خارج نمیکند،عدم وجود یکی از مولفههای کالسیک
 بر این اساس.شکلی ثانوی از پاسخگویی که دارای مرتبهای از پاسخگویی است تبدیل میکند
مفهوم پاسخگویی مفهومی مرتبهای است و میتوان از پاسخگویی حداکثری و حداقلی سخن
 پاسخگویی را میتوان طیفی در نظر گرفت که در هر قسمت آن مرتبهای از، به دیگر سخن.گفت
.پاسخگویی به وجود آمده است
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