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چکیده
حکمرانی یکی از اساسیترین نیازهای جوامع بشری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده
نیست .البته ،اختالف نظرهای جدی در کم و کیف آن وجود دارد ،با این حال دغدغهی اصلی
اغلب نظریه پردازان این حوزه ،اجرای عدالت و جلوگیری از استبداد ،خودکامگی و برقراری
نظم و امنیت است .قانون اساسی هر کشوری ضمن تعریف اصول اساسی ،ساختار ،سلسله
مراتب ،جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت ،به تعیین و تضمین حقوق شهروندان و تنظیم
روابط قدرت

میپردازد.

حکمرانی خوب گفتمان جدیدی است که با مؤلفههایی مانند قانونمندی ،مشارکت،
مسئولیتپذیری ،پاسخگویی ،شفافیت ،اثربخشی و کارایی تعریف میشود که در سالهای اخیر
مورد توجه قرار گرفته است.
این مقاله تالش دارد با روش توصیفی -تحلیلی ،ضمن تبیین مفهوم و مؤلفههای حکمرانی
خوب ،آن را در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مورد واکاوی قرار دهد و در پایان
پیشنهاداتی در راستای ارتقای حکمرانی خوب در ایران بیان شده است.
یافتههای تحقیق بیانگر این است که هر یک از مؤلفههای حکمرانی خوب به گونهای در
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مورد تاکید بسیاری بوده است و در عرصه عمل نیز
شاهد فراز و نشیب این شاخصها پس از انقالب هستیم .اما تحقق مؤلفههای حکمرانی خوب
حکایت از آن دارد که پیاده سازی آن مستلزم مدل بومی در کشور

است.

واژگان کلیدی :قانون اساسی ،حکمرانی خوب ،حاکمیت قانون ،پاسخگویی،

 .1استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز (،نویسنده مسئول)
 .2دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه پیام نور شیراز

مشارکت.

Email: Dr_emami27@yahoo.com
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مقدمه
در هر برهة تاریخی دولتها برای رفع مسائل و مشکالت سیاسیی ،اقتایادی ،اجتمیاعی و
فرهنگی خود به سیاستهای خاصی روی آوردهاند و همیشه ،چگونگی حکومت کردن ،میورد
توجه اندیشمندان سیاسی ،جامعه شناسان و صاحب نظران حقوق عمومی بوده است .رهبیران و
مسئوالن سیاسی نیز همواره تالش دارند که نظام سیاسیشان را کارآمدتر سازند یا کارآمید جلیوه
دهند .تمامی حکومتها هدف خود را دستیابی به خیر و مالحت بیشتر برای شهروندان اعالم
میکنند ،اندیشمندان حقوق عمومی و علوم سیاسی نیز هدف سیاست و کارکرد نظام سیاسیی را
ایجاد نظم و ثبات از طریق کارآمدی نهادی میدانند .با این وجود ناکارآمدی نهادهای سیاسیی از
جمله موضوعاتی است که همواره مطرح بیوده اسیت .اندیشیمندان بیرای بیرون رفیت از ایین
وضعیت ،گاهی دولت حداقلی و زمانی دیگر دولت حداکثری و امروزه هیم بحیح حکمرانیی
خوب مطرح کردهاند.
با توجه به تحوالت اساسی که در زندگی شهروندان به وقوع پیوسته علی القاعده مطالبیات
و نیازهای شهروندان نیز متعدد و گوناگون خواهید بیود و دولیت نییز بیا شیکل سینتی خیود
نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی شهروندان باشد .بنیابراین دولیتهیا بیرای پاسیخگویی بیه
نیازهای کنونی شهروندان ،نیازمند الگوی جدیدی است که بتوان از همه ظرفییتهیای جامعیه
برای تقویت پاسخگویی و شفافیت ،مشارکت و قانونمندی اسیتفاده نمایید .ایین الگیوی نیوین
همان حکمرانی خوب می باشد .از این رو توجه در میدل ییاد شیده ،کمیک شیایانی بیه ییافتن
ترکیب جدیدی از همکاری سه بخی

دولتیی ،نهادهیای میدنی و بخی

خاوصیی در ارائیه

خدمات عمومی بهتر خواهد نمود .نهادهای مدنی به عنوان مدافع حقوق شهروندی در ارتقیای
مشارکت شهروندان و مسئولیت پذیری و پاسخگویی حکومت تأثیر بسزایی دارند .همچنیین از
یک سو ،بخ
ملی و بخ

خاوصی به عنوان عامل تولید در تقویت سرمایه گذاریهیا و رشید ناخیالص
دولتی از سوی دیگر ،به عنوان تسهیل کننده فعالیتهای عمومی در فراهم سیازی

محیطی برای توسعه ی عدالت اجتماعی در جامعه نق

اساسی بر عهده دارند.1

از سوی دیگر ،قانون اساسی عالیترین سند حقوقی یک کشیور و راهنمیایی بیرای تنظییم
قوانین دیگر است .قانون اساسی به عنوان قانون مادر ضمن تنظیم روابیط حیاکم و شیهروندان،
به تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان میپردازد(.)Rahimi , shakeri,2016.p.64
. http://www.humanitiesportal.com.

1
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از جمله وظایف و کارکردهای قانون اساسیی ،تعییین کیفییت و چگیونگی توزییع قیدرت
سیاسی و سازماندهی اقتدار است .که اصول آن در متون قانون اساسی منعکس شده است .ایین
مقاله در پی پاسخگویی به این پرس ها میباشد که ،مولفه های حکمرانی خوب چیست؟ آییا
مولفه های حکمرانی خوب در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است یا خیر؟ چیه میوانعی
بر سر راه تحقق مولفههای حکمرانی خوب وجود دارد؟ پس از کنکاش در قیانون اساسیی بیه
نظر میرسد ،مقنن اساسی مولفه های حکمرانی خوب را در قانون اساسی به رسیمیت شیناخته
اند .اما برای تحقق آنها به بسترهایی نیاز مند است ..
.4

چارچوب نظری
حکمرانی خوب در سالهای پی

از جنگ جهانی دوم کمتر اسیتفاده مییشید امیا در طیول

دههی  1891با مفهومی جدید ظهور کرده است که به چیزی فراتر از حکومیت(دولیت) اشیاره
دارد .این اصطالح در فرهنگ آکسفورد مترادف با واژه دولت استفاده شده است .امیا در طیول
دهه ی  1891اندیشمندان سیاسی این اصطالح را برای متمایزکردن آن از دولت به کار گرفتند.
در واقع حکمرانی خوب مفهوم بسیار گستردهای را در بر می گیرد که محایول مشیارکت سیه
نهاد دولت ،جامعه ی مدنی و بخ

خاوصی است .هر سه آنها برای توسعه ی انسانی پایدار

ضروری هستند .دولت محیط سیاسی و حقوقی بیارور بیه وجیود مییآورد ،بخی

خاوصیی

اشتغال و درآمد را پدید میآورد و جامعهی مدنی تعامل سیاسی و اجتمیاعی گیروههیای فعیال
برای مشارکت در فعالیتهای اقتاادی ،اجتماعی و سیاسی را تسهیل میکند .حکمرانی خیوب
نه تنها روایتی نو از مفاهیمی چون دموکراسی ،حقوق بشر ،پاسخگویی ،مشیارکت و حاکمییت
قانون است ،در عین حال چارچوبی به دست می دهد(قربانزاده و شاکری )161 :1981،که همیه
این اهداف و ارزش ها در یکجا جمع شوند و اهداف توسعه انسانی اعم از توسعهی اقتایادی،
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی با محوریت مردم ،دنبال شود .حکمرانیی خیوب روایتگیر توسیعه
انسان محور است .اولین مرجع معتبری که در این زمینه مباحثی را مطرح نموده ،بانیک جهیانی
است که در گزارشی در سال  1898آن را به عنوان «ارائه خدمت عمومی کارآمد ،نظام قضیایی
قابل اعتماد و نظام اداری پاسخ گو» تعریف نموده است (استو.)982 :1882 ،
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 4.4تعاریف و مفاهیم
4.4.4حکومت 1و حکمرانی

2

حکمرانی مفهوم پیچیده ایست که ارائه تعریفی دقیق و مشخص برای آن مشکل مییباشید.
از آنجا که این اصطالح جنبه ی شهودی قوی دارد ،افرادی که از آن استفاده میکننید کمتیر بیه
فکر ارائه تعریف دقیق از حکمرانی هستند .به هر حال ،بیه لحیاز زبیان شناسیی حکمرانیی از
دیرباز بر عمل یا فرآیند حکومت کردن داللت میکرده است .برنامه توسععهی سعازمان ملع
حکمرانی را اعمال اقتدار اداری ،سیاسی و اقتایادی در امیور کشیورداری در تمیامی سیطوح
آن میداند ( .) Weiss,2000: 20اما برخی دیگیر ماننید کیارن بیراین باورندکیه ،حکمرانیی بیه
روابط بین دولت و جامعه ی مدنی ،حکومت کنندگان و حکومت شیوندگان مربیوم مییشیود
()Mc Carne, et.Al,1995.p.5
اصطالحات حکمرانی و حکومت ،دارای مفاهیم محض و تخاای بوده که بعضاً فیار از
مفهوم ،معموالً جایگزین یکدیگر به کار می روند .اما قدمت حکمرانی به تیاریخ تمیدن بشیری
برمیگردد .واژه ی حکمرانی از لغت یونانی ( )Kybernanو ( )Kybernetesگرفته شده و معنی
آن هدایت کردن و راهنمایی کردن است (شریفیانی ثانی )118 :1991،استفاده از ایین اصیطالح
را به افالطون نسبت داده اند که در قرون وسطی برای حکومت کیردن و اداره ی حکومیت بیه
کار برده میشد (.)Harris,2008:62
در ادبیات حقوق عمومی از حکومت و حاکمیت به عنوان یکی از عناصر و ارکیان بنییادین
دولت – کشور 9یاد میشود که مفهوم آن سیطرة ارادة برتر است که در ییک قلمیرو سیرزمینی
معین هیچ ارادة رقیب دیگری از گروههای اجتماعی فراتر از آن وجود ندارد و از نظیر بیرونیی
ارادة فوق نبایستی تحت سلطه و آمریت دولت دیگیر باشید(عالم .)111 :1921،از ایین منظیر،
ابعاد حاکمیت را به حاکمیت درونی و بیرونی دستهبندی نمودهاند(قاضی.)22 :1991،
 4.4.6مفهوم حکمرانی خوب در حقوق عمومی
مفهوم حکمرانی خوب به دلیل جدید بودن آن هنوز بیه انسیجام و اسیتواری الزم نزدییک
نشده و تعابیر مختلفی در مورد آن به کار میرود.

1

Government.
Governance.
3
Nation – State.
2
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برخی تعاریف ویژگیهای آن را برمی شمرند و برخی دیگر عناصر آن را؛ بیه عنیوان مثیال
کارشناسان بانک جهانی با بیان ویژگیها به معرفی آن می پردازند و معتقدنید مؤلفیه هیایی چیون
مشارکت ،حاکمیت قانون ،پاسخگویی و مسیئولیت پیذیری ،توجیه بیه آرای عمیومی و توافیق
جمعی ،برابری ،اثربخشی و کارایی ،چشم انداز استراتژیک حکمرانی خوب را شکل میی دهنید
(سردارنیا و شاکری )29 :1989،و برخی نیز آن را با عناصرش معرفی می کننید و معتقدنید کیه
حکمرانی خوب شامل عناصر زیر است:
در نظر گرفتن تنوع میان افراد ،بین سازمانها و مدیریت نیروها و نهادهای منطقهای و جهانی.
 پویایی محیط و فرآیندها و تغییر تعامالت میان بازیگران و نهادها . -عقالیی کردن نق

دولت .

 -تقویت افراد ،ذینفعان ،شهروندان و جامعه مدنی و بخ

خاوصی بیرای قبیول نقی

هیا و

مسئولیتهای جدید.
 ایجاد هم افزایی بین حکمرانی رسمی و خودگردانی غیر رسمی . ظرفیت سازی ،شامل بهبود منابع انسیانی ،تقوییت خیط مشیی و میدیریت میالی و ایجیاد وارتقای شراکت در زمینه رشد کارساز اقتاادی و برابیر در سیطوح جهیانی ،منطقیهای ،ملیی و
محلی (.(Farazmand, 1999,12
گروهی دیگیر از محققیان بیا بییان ویژگیهیای حکمرانیی خیوب بیه ارائیه تعرییف از آن
پرداخته اند .آنان (تیلور  ،2111موبیس  ،2111ویس  2111و تیسدل  )1881معتقدند حکمرانیی
خوب دارای ویژگیهای ذیل است:
-

وجود و تقویت ساختارهای مردم ساالرانه در جامعه.

-

شفافیت ،پاسخگویی ،هوشمندی و توسعه مشارکت جویان .

-

توجه و واکن

-

ایجاد خط مشیهای مناسب اقتاادی برای تسهیل توسعه.

-

احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون (قلیپور.)21 :1992 ،

به درخواستهای مردم.

به هرحال ،تاکنون تعاریف متعددی از مفهوم حکمرانی خوب ،به عمل آمیده اسیت کیه از
جمله آن میتوان به تعاریف زیر اشاره کرد:
کمیسیون جامعهی اروپا تاریح میکند که حکمرانی خوب ،متضمن این موضوع است که
دولتمردان ،نهادها و سازمانها به حقوق بشر ،اصول دموکراسی و قانونمندی ،احتیرام بگذارنید
(.)Otto sano,2002:129
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بانک توسعهی آفریقا حکمرانی خوب را این گونه تعریف میکند :حکمرانی خوب همیان
حکمرانی شفاف است که بر چهار پایه به هم وابسته یعنی پاسیخگویی ،شیفافیت ،قابیل پیی
بینی بودن و مشارکت استوار میباشد (.)santiso,2002: 12
بر اساس جدیدترین تعریف بانعک جهعانی ،حکمرانیی خیوب ،در اتخیاذ سیاسیتهیای
پیی بینیی شیده و صییریح حکومیت ،تایمیمات اداری و سیاسییی شیفاف ،مسیئولیتپییذیری
کییارگزاران ،پاسییخگویی دسییتگاههییای اجرایییی در قبییال عملکردهییای خییود ،مشییارکت
فعییال شییهروندان و همچنییین برابییری همییه شییهروندان در برابییر قییانون تبلییور مییییابیید.
( .)Kaufman & Kraay,2007: 5به طور کلی میتوان گفت حکمرانی خوب ،تعییین کیفییت و
چگونگی اداره سیاسی ،اقتاادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور بیرای رسییدن بیه اهیداف معیین
شده ،میباشد .این مورد در برگیرندهی روشها و راهکارهیایی اسیت کیه شیهروندان و سیایر
کن

گران اجتماعی می توانند از این طریق ،توانایی دنبال کردن عالیق و حقوق قانونی خود را

داشته باشند(.)Kooiman,2003: 74
با توجه به تعاریف فوق ،حکمرانی خوب در واقع یک گفتمان نوینی در اعمال حکمرانیی
به حساب میآید که با تلفیق مؤلفههای خاص ،حکمرانی ایده آل را توصییف مییکنید .تبییین
اندیشه حکمرانی خوب را میتوان به عنوان الگوی نوینی برای اداره کشور به حساب آورد این
خود باعح شکلگیری گفتمان و مدل جدیدی برای مملکتداری میشود.
الزم به یادآوری است که ،حکمرانی خوب بین سه رکن اصلی آن یعنی دولیت ،جامعیه ی
مدنی و بخ

خاوصی یک تعامل دوسویه و متقابل وجود دارد .فعالیت تعاملی بین ایین سیه

بخ  ،نق

پی برندگی تسهیل کنندگی را ایفا و بسترهای الزم برای تحقق حکمرانیی خیوب

فراهم میکند .این تعامل در شکل ذیل ترسیم شده است.
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بدین ترتیب ،حکمرانی خوب ،هم شامل دولت و کیفیت فعالیت آن میشود و هم با درگیر
کردن بخ

خاوصی و جامعهی مدنی ،از آن فراتر میرود؛ صاحب نظران براین باورند تعامل

دوسویه این بخ

برای تحقق حکمرانی خوب ضروری است .در این راستا ،دولیت وظیفیهی
خاوصی وظیفه تولید اشیتغال

تمهید محیط سیاسی و حقوقی کارآمد را بر عهده دارد و بخ

و درآمد و همچنین جامعهی مدنی نیز تعامیل سیاسیی و اجتمیاعی گیروههیای فعیال را بیرای
مشارکت در فعالیتهای اقتاادی ،اجتماعی و سیاسی تسهیل میکند.
برخی از صاحب نظران با تلفیق ابعاد سیاسی – حقوقی و اقتاادی مختاات دولیت را در
الگوی حکمرانی خوب به شرح ذیل بیان مینماید.
مؤلفهها
دولت مردم ساالر
دولت پاسخگو و
مسئولیت پذیر
دولت مشارکتی
دولت عدالت
محور
دولت کارا و
اثربخ

خصوصیات
اصول حاکمیت مردم ،حاکمیت دولت به جای تادیگری آن ،شهروندمداری،
برابری سیاسی شهروندان ،مدیریت شفاف ،انتخاب شهروندی ،محوریت قانون.
مدیریت پاسخگو ،پاسخگویی شهروندی ،همراهی مسئولیت و قدرت ،نظارت
صاحبان اصلی قدرت(شهروندان) ،ممیزهای مالی و برنامهای.
مشارکت آزاد و واقعی ،ایجاد تشکلهای مدنی قدرتمند ،ایجاد رسانههای آزاد و
نیرومند ،مشارکت دادن شهروندان و سایر کن

گران در فرایند تامیم گیری.

دسترسی اقلیتها به ساختار قدرت ،حق برابر شهروندی ،مدیریت متکی بر عدالت و
انااف.
مدیریت دولتی متعهد ،فزونی نیروهای تحول آفرین ،کیفیت و توان باالی نیروی
انسانی ،مشارکت همه کن
راهبرد.

(قلیپور.)128-191 :1992،

گران در هدف گذاری ،نگرش راهبردی و تعیین دقیق
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 .6مبانی حقوقی حکمرانی خوب
با نگاهی به پیشینهی نظریهی حکمرانی خوب به وضوح می توان دریافت که این نظرییه در
حقیقت در مقام تبیین الگویی به منظور دستیابی به توسعهی پایدار است .به بیان دقییق تیر ایین
نظریه ابتدا رویکرد اقتاادی داشته و هدف از آن توسعهی اقتاادی بوده است (میدری:1999 ،
 )26و بر همین اساس در مقام تحلیل و بررسی در کنیار دییدگاه دولیت بیزر
گسترش اقتاادی دولت و دولت کوچک یا کاه
و نق

نق

ییا تقوییت و

دولت در عرصه اقتااد مطرح گردید

محوری در این نظریه با توانمندسازی دولت از طریق شایسیته سیاالری ،تمرکززداییی،

همکاری و نظارت نهادهای مدنی و استانداردسازی نظام های آماری ،پولی و بودجیهای تحقیق
پیدا میکند (میدری .)28 :1999 ،این در حالی است که میتوان مبانی حقوقی این نظرییه را در
چگونگی دست یافتن به حکومتی عادالنه و مردم ساالر جسیتجو نمیود (شیاه آبیادی و جامیه
بزرگی .)2 :1982 ،به بیان دقیقتر نظریه ی حکمرانی خوب با بیان شاخاهها و معیارهیایی بیه
دنبال ترسیم راهی برای تحقق مفاهیم مردم سیاالری و عیدالت بیه عنیوان مبیانی حکومیت در
ادبیات معاصر است .بر این اساس نظریه حکمرانی خوب سبب شکل گیری دولت هیایی شیده
که وظیفه و نق

اصلی آن در توسعه و تقویت نهادهای مردم ساالر اسیت .در حقیقیت مبتنیی

بر حکمرانی خوب ،دولت باید مردم ساالری را در جامعه نهادینه سازد تا افراد بتوانند در پرتیو
آن آزادانه به فعالیت های اقتاادی ،اجتماعی و سیاسی بپردازند چرا که مد نظر قراردادن مبیانی
همانند قرارداد اجتماعی ،اعمال قدرت و کنترل ،مسئولیت ارائه خدمات عمومی و فراهم سازی
محیطی برای توسعه ی پایدار انسانی که از اصول حاکم بر نظریه حکمرانیی خیوب اسیت بیه
عنوان شاخاه هایی برای تشکیل حکومت مطلوب در اندیشه حقوق عمومی معاصر محسیوب
میگردد (نادری.)99-91 :1981،
 .9اهداف حکمرانی خوب
اهداف کالن حکمرانی خوب به شرح زیر تدوین شدهاند:
-

بازساخت جامعه ی مدنی برای تقویت و اعتالی بیشتر سازمانها ،نهادها و جوامع محلی.

-

کاه

فقر و جدایی گزینیهای اجتماعی ،قومی و فرهنگی در کشور.

-

افزای

مشارکت شهروندان و صاحبان منافع در فرایندهای سیاسی.

-

کاه

فساد و افزای

سالمت اداری(.)Adit,2003: 113
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امکان زندگی برای همه شهروندان.

-

بهبود کیفیت معاش و افزای

-

حفظ و توسعه مردمساالری.

-

ایجاد فرصت و امکان برای شهروندان به منظور نشان دادن مطالباتشان.

-

اعتالی امنیت ،برابری و پایداری در کشور.
برای تحقق اهداف فوق ،مستلزم وجود مدلی از حکمرانیی هسیتیم کیه دارای مشخایات

متناسب با اهداف بیان شده باشد .برایند این خاوصیات به شرح ذیل قابل استنتاج هستند:
-

تشریک مساعی و همکاری بین کن گیران(بخ

خاوصیی ،جامعیه میدنی ،دولیت) از

طریق تعامل دوسویه و متقابل.
-

عملکرد سازمان سیاسی بایستی شفاف و محاسبهپذیر در حد تضمین امکان اعمال رأی و

نفوذ مؤثر حکومت شوندگان بر حکومت کنندگان(.)Graham,2003:3
-

قانون گرایی و احترام به عرصه ی عمومی و مدنی و همچنین به رسمیت شناختن حقیوق

فردی ،مدنی و اجتماعی.
-

مشارکت فعال و مؤثر شهروندان و سایر کن گران اجتماعی بر مبنیای عیدالت ،توافیق و

اجماع آرا و نظرات.
-

توانمندی و نوآوری در شیوه ی حکمرانی و اداره ی کشور.

-

کارآمدی حکومت در زمینه برآورده ساختن مطالبات شهروندان.
به این ترتیب اداره ی امور کشور در سیر تحول مفهیومی و نظیری خیود بیه اسیتناد میدل

حکمرانی خوب با پذیرش فرایند کلنگر و فراگیر همه کن گران و بخ هیای رسیمی و غییر
رسمی مرتبط با ادارهی کشور ،ماهیتی متفاوت به خود میگیرد (خدائی.)66-62 :1981،
در مجموع میتوان یک سری خایاههای مشترک را برای حکمرانی خوب برشمرد که این
ویژگیها در اکثر تحقیقات انجام شده مورد اشاره قرار گرفته است .از جمله؛
 .1تقویت کننده ساختارهای دموکراتیک؛  .2باعیح بیاال رفیتن شیفافیت ،پاسیخگویی و توسیعه
مشارکت خواهد بود؛  .9گفتمان جدیدی در بحح احترام به حقوق بشیر و حاکمییت قیانون بیه
وجود خواهد آورد؛  .1به وجود آورنده و اتخاذ کننده یک خط مشیی مناسیب اقتایادی جهیت
تسهیل در دستیابی به توسعه(.)Mobius,2001:4
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 .1مؤلفههای حکمرانی خوب در نگرش نهادهای بینالمللی
هرکدام از نهادهای بینالمللی به نوبه ی خود مولفههیایی بیرای حکمرانیی خیوب در نظیر
گرفته اند .برای نمونه ،برنامه توسعه ی سازمان ملل در قسمتی از فعالیتهای خود مؤلفههیایی
نظیر :قانونمنیدی ،مشیارکت ،پاسیخگویی ،مسیئولیت پیذیری و شیفافیت بیرای اجیرای طیرح
حکمرانی خوب در کشورهای عربی معرفی نموده است.
 1.4حاکمیت قانون

1

2

حاکمیت قانون ،عامل پیوند دهنده ی مدیریت و حکمرانی خیوب اسیت (سیردارنیا:1981،
 .)161الزمه حکمرانی خوب وجود چارچوبهای قانونی مناسب و عادالنه است که بیطرفانیه
اعمال شوند و حامی تمام کمال حقوق بشر و شیهروندان باشیند .بیه مفهیوم دیگیر در جوامیع
بشیری بییه قواعید و مقییررات تیأمین کننییده حقییوق انسیانی کییه بییطییرف باشید نیییاز اسییت
( .)Sadashva,2008: 7به هر حال ،یکی از دیدگاههای حاکم در حقوق اساسی مدرن که تمامی
صاحب نظیران حقیوق و علیوم سیاسیی بیر آن اجمیاع دارنید ،اصیل حاکمییت قیانون اسیت
(مرکزمالمیری .)6 :1991،حاکمیت قانون به معنای تبعیت تمامی شهروندان ،به وییژه میدیران و
زمامداران از قانون میباشد .بدین ترتیب بایستی تمام اعمال حکومتی در چارچوب قانون قیرار
گرفته و زمامداران ،مسئول اعمال خوی

شوند (هاشمی .)191 :1991،قانون در اینجا به معنای

عام 9مدنظر می باشد نه به معنای خاص آن که صرفاٌ محدود به قواعد تایویب شیده از طیرف
قوه مقننه و همه پرسی است (کاتوزیان .)122 :1922،بنابراین رفتار برابیر و بیدون تبعییض بیا
همه شهروندان در مقابل قانون و وجود تضمینهای قانون اساسیی و واقعیی بیرای حماییت از
حقوق بنیادین شهروندادن از لوازم ضروری آن به شیمار مییآیید .وجیود نظیام حقیوقی قابیل
پی بینی و وجود نهادهای قضایی مؤثر و کارآمد و عادالنه شرم ذاتی و جداییناپذیر حماییت
از حقوق شهروندان در مقابل سوءاستفاده خودسرانه کارگزاران از اختییارات و صیالحیتهیای
خود و اعمال غیرقانونی سازمانها و افراد می باشد .در بسیاری از کشورهای در حال گیذار بیه
دموکراسی قوانین جاری اغلب یا ناعادالنهاند یا اگر مناسباند بیه طیور عادالنیه و برابیر اجیرا
www.world Bank.org.
Rule of Law.

1
2

 9قانون به معنای عام عبارتنداز :قانون اساسی ،ماوبات پارلمانی ،معاهدات بینالمللی ،اصول کلی حقوق ،آیین نامههای اداری
و احکام دادگاههای دادگستری میباشد.
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نمی شوند .در چنین وضعیتی ،حاکمیت قانون ،قوه مجریه و مقننه بدون وجود سیستم تعیادل و
توازن و تأثیر نسبت به یکدیگر اقدام میکننید ،انتخابیات عادالنیه و سیالم و آزاد امکیان پیذیر
نیست و نهادهای مدنی رشد و شکوفایی نخواهند داشت .در نتیجه سیازمانهیا و سیاختارهای
ناتوان و ناکارآمد حقوقی و سیاسی در این کشورها ،فرآیند اصالحات مردمی و توسعهی پایدار
در اینگونه جوامع را به خطر میاندازند (زارعی.)162-169 :1999 ،
 1.6پاسخگویی

1

پاسخگویی از جمله نیازهای اساسی برای حکمرانی مطلوب به شمار میآید .این مؤلفیه از
جمله شاخص های بسییار مطلیوب دموکراسیی و حکمرانیی خیوب در تمیامی سیطوح اسیت
(سردارنیا .)162 :1981،نه تنها مؤسسیات و نهادهیای دولتیی بلکیه بخی هیای خاوصیی و
نهادهای جامعهی مدنی نیز بایستی در مقابل شهروندان و ذینفعیان پاسیخگو باشیند .بیه طیور
کلی ،هر موسسهای بایستی نسبت به کسانی کیه از نتیایت تایمیمات آنهیا تیأثیر مییپذیرنید،
پاسخگو باشند .جامعه مدنی فعال و کن گران اجتمیاعی سیبب بهبیود پاسیخگویی میدیران و
کارگزاران می شود در ضمن ایین پاسیخگو بیودن بیدون شیفافیت و رعاییت مقیررات قیانونی
نمیتواند اعمال شود.
 1.9مشارکت

2

مشارکت یکی از اصول بنیادین حکمرانی خوب به حساب میآیید(.)UN HABITAT,2002: 8
این اصطالح به معنای حضور همه مردم در تامیمگیریهای مختلف است که هم بیه صیورت
مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق نمایندگان و نهادهای واسطهای قانونی و مشیروع
تحقق مییابد .مباحح مشارکت غالباً مبتنی بر وجود آزادی بییان و حیق اظهیارنظر همیه افیراد
جامعه در حوزه های مختلف سیاسی ،اقتاادی ،اجتماعی و فرهنگی خواهد بود .البته این لزوماً
به معنای آن نیست که مطالبات و خواسته های تیک تیک شیهروندان اجیرا شیود بلکیه منظیور
مشارکت حداکثری است که از طریق مکانیسمهای خاص خود تحقیق پییدا مییکنید .بنیابراین
خایاه ی اصلی مشارکت آزادی همه شهروندان در ابراز دیدگاههای خود است که ایین امیر

. Accountability.
. Participation.

1
2
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در مرحلهی اجرا به ابزارهای خاصی ازجمله رسانههای آزاد و نهادهای مسیتقل میدنی نیازمنید
است.
 1.1شفافیت

1

شفافیت نقطه مقابل پنهانکاری در تامیمگیری است .پنهانکیاری ،امکیان بیروز فسیاد در
تامیمگیری را افزای

میدهد ،حال آنکه شفافیت مانع از گسترش آن میشود .این معییار بیر

گردش آزاد اطالعات و سهولت دسترسی به آن و آگاهی مستمر شهروندان از روندهای موجود
استوار است (تقوایی و تاجدار .)11 :1999،حکمرانی خیوب در صیورتی تحقیق میییابید کیه
تمامی عملکرد کارگزاران از شفافیت باالیی برخوردار باشد.
 1.4برابریطلبی و فراگیر بودن

2

رفاه هر جامعه در گرو ایجاد اطمینان از این نکته است که همه اعضای آن احساس کنند که
سهمی در آن دارند و از جریان عادی جامعه کنار گذاشته نشدهاند .برای این منظیور بایید همیه
گروهها به خاوص آسیبپذیرترین آنها موقعیتهایی برای دستیابی به رفاه کسب کنند.
 1.2کارایی و اثربخشی

9

حکمرانی مطلوب به این مفهوم است که فرآیندها و مؤسسات موجود بیا اسیتفاده بهینیه از
منابعی که در اختیار دارنید ،نتیایجی را بیه بیار آورنید کیه نیازهیای اجتمیاع را پاسیخ گوینید.
مؤلفههای کلی کارامدی دولت عبارتنداز:
-

ارائهی خدمات عمومی بدون فشارهای سیاسی.

-

کیفیت تهیه و آماده کردن خدمات عمومی.

-

کیفیت نظام اداری.

-

شایستگی مدیران و کارگزاران (.)Singh,2014.p.45

 1.4اجماع سازی

1

در واقع هر اندازه که نقطهنظرات موجود در یک جامعه از تفیاوتهیای زییادی برخیوردار
باشند ،کن گران زیادی در آن جامعه وجود خواهند داشتاز این رو حکمرانیی خیوب نیازمنید
این است که منافع و سالیق مختلف در جامعه به سمت اجماعی گسترده که بهترین و بیشترین
منفعت را برای تمام اجتماع در پی دارد ،هدایت کند .این امر مستلزم این است که چشم انیداز
1

. Transparency.
. Equity and Inclusiveness.
3
. Effectiveness and Efficiency.
4
. Public Cause.
2
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بلندمدت و وسیعی نسبت به آنچه برای توسعهی انسیانی پاییدار ضیروری اسیت و چگیونگی
دستیابی به اهداف این چنین توسعه ای وجود داشته باشد .این مهم تنها از طریق درک مفاهیم
تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی قابل دستیابی است (.)Gram, Amos,Plumptre,2011.p.3
 1.2بینش راهبردی

1

فراتر رفتن از مسائل روزمره جامعه مستلزم وجود بینشی گسترده نسبت به آینده در زمینهی
توسعهی پایدار است (تقوایی و تاجدار،پیشین.)11:
 1.3تمرکز زدایی

2

طی گزارش بانک جهانی ،بی

از 61درصد کشیورهای در حیال توسیعه در حیال اجیرای

برنامه تمرکززدایی هستند (شفیعی .)12 :1991،تمرکززدایی به معنیای واگیذاری اختییارات بیه
سازمانها و مراکز مختلف تاکید دارد.
**جدول شماره :6برخی از مؤلفههای حکمرانی خوب در نگرش برخی از نهادهای بینالمللی
کمپین مستق
پیرامون
حکمرانی
خوب

شبکههای حامی
حکمرانی خوب
در جنوب شرق
آسیا
محاسبه پذیری

بانک
جهانی

اجالس
سازمان
مل 6332

محاسبه
پذیری

محاسبه
پذیری

محاسبه پذیری

شفافیت

امنیت

شفافیت

مشارکت
پذیری

مشارکت
پذیری

کارایی و
اثربخشی

کارایی و
اثرگذاری

عدالت
و برابری

عدالت و
برابری

حاکمیت
قانون

قانونمندی

همایش
جهانی
وزیران امور
خارجه

امنیت
مشارکت پذیری

مساوات و برابر
حاکمیت قانون

بانک
توسعه
آسیا

اجالس
جهانی
ژوهانسبورگ
6336

محاسبه
پذیری

محاسبه
پذیری

شفافیت

شفافیت

مشارکت
پذیری

مشارکت
پذیری

کارایی و
اثربخشی

کارایی و
اثربخشی

عدالت و بی
طرفی

عدالت و
برابری

قانونمندی

حاکمیت
قانون

حاکمیت
قانون

. Strategic vision.
. Decentralization.

1
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با توجه به مؤلفههای فوق ،حکمرانی خوب یک نقطهی ایدهآل است کیه تحقیق آن بسییار
دشوار به نظر میرسد و تاکنون تعداد اندکی از کشورها به معیارهای آن نزدیک شدهاند .با ایین
حال حرکت به سمت معیارهای حکمرانی خوب با هدف تضمین پایداری توسیعه انسیانی بیه
عنوان یک الزام باید مورد توجه قرار گیرد (نوبری ،رحیمی.)18 ،1998 ،
 .4پیامدهای حقوقی حکمرانی خوب
همانطور که بیان شد وحدت معنایی در مفهوم حکمرانی خوب وجود نداشیته و صیاحب
نظران گاهاً با رویکردهای مختلف و حتی متضاد نسبت به آن ابراز نظر نموده اند ،در اینجا فقط
از منظر حقوقی به آن اشاره می شود ،و با توجه به اینکه این مبانی بیشتر در خالل اعالمیه هیا و
قطعنامه های سازمان های بین المللی مطرح شدهاند ،این منابع در اینجا بیه عنیوان مبیانی اصیلی
توسعه و ترویت مطرح میگردند.
مفهوم حکمرانی خوب اصوالً در منشور سازمان ملل و حقوق بیین الملیل ایجیاد شیده در
سایه حمایت سازمان ملل ریشه دارد .امّا در چند دههی اخییر رویکیرد حقیوق بشیری و حیق
بنیادین به توسعه در اعالمیهها و اسناد مختلف گسترش یافته است.
کمیسیون حقوقی سیازمان ملیل طیی قطعنامیهای  2111 /6بیه بییان ویژگیی هیای اساسیی
حکمرانی خوب پرداخته است که عبارتنداز :شیفافیت ،1مسیئولیت ،2پاسیخگویی ،9مشیارکت،1
حاکمیت قانون 1و انعطاف پذیری.6
قطعنامه  2111 /2نیز ضمن تأکید بر قطعنامه قبلی خیود ،حکمرانیی مطلیوب را بیه معنیی
مشارکت بیشتر توأم با پاسخگویی افزونتر معرفی کرده است.
مفهوم حکمرانی خوب توسط کمیسیون حقیوق بشیر در قطعنامیه  2111 /61تبییین شیده
است .در این قطعنامه عناصر کلیدی حکمرانی خوب عبارتنیداز :شیفافیت ،مسیئولیت پیذیری،
پاسخگویی ،مشارکت و حساسیت.

1

. Transparency.
. Responsibility.
. Accountability.
4
. Participation.
5
. The rule of law.
6
. Responsiveness.
2
3
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این قطعنامه به روشنی حکمرانی خوب را به محیط توانمندسازی که سرچشیمه و موجیب
برخورداری از حقوق بشر و تشویق رشد و توسعهی انسانی پایدار اسیت ارتبیام مییدهید .بیا
اتاال حکمرانی خیوب بیه توسیعه ی انسیانی پاییدار ،از طرییق تاکیید بیر اصیولی همچیون
پاسخگویی ،مشارکت ،برخورداری از حقوق بشر و مردود دانسیتن رویکردهیای تجیویزی بیه
کمک های توسعه ،قطعنامه مزبور بر رویکرد حق محور نسبت به توسعه بنیا نهیاده شیده اسیت
(هداوند.)21 :1996 ،
با توجه به اینکه ،حکمرانی خوب ،مدلی است برای بیه کیارگیری بهتیر اختییار بیه منظیور
استفاده از حداکثر توان موجود در جامعه برای دستیابی به اهیداف توسیعهی پاییدار در همیه
ابعاد جامعه میباشد .برخی از پیامدهای حقوقی حکمرانی خوب عبارتنداز:
.1

نگاه واقعگرایانه در مورد ادارهی امور کشور میباشد.

.2

تقویت مشارکت شهروندان درفرایند تامیمسازی و تامیمگیری.

.3

اعتماد شهروندان به برنامههای کارگزاران و پشتیبانی قوی شهروندان از آنها.

.4

تقویت مشروعیت نظام سیاسی.

.5

افزای

.6

ایجاد فرصتهای برابر در تمامی زمینهها.

.7

توسعه ی پایدار انسانی.

.8

توسعه ی مردمساالری و تقویت مشارکت شهروندان ،افزای

آگاهی شهروندان نسبت به حقوق متقابل خود و حکومت.

احتیرام بیه حقیوق بشیر و

تقویت همبستگی اجتماعی.
.9

کاه

فساد و تقویت سالمت اداری و مخالفت با قانونگریزی و هنجارشکنی.

همچنین برخی از صاحبنظران دیگر بر این باورند که ،کاربست مؤلفههیای حکمرانیی خیوب
پیامدهایی به همراه خواهد داشت که عبارتنداز:
 .1ایجاد توسعه ی پایدار انسانی و نیز حمایت و حفاظت از فرصتهای زندگی و منیابع بیرای
نسلهای آینده شامل توانمندسیازی ،افیزای

رضیایتمندی ،جلیوگیری از تحقیق شیکافهیای

اجتماعی ،پاسخگویی به مطالبات شهروندان ،افزای

مشارکت شهروندان و سایر کن گران در

فرایند تامیمگیری.
 .2تقویت سرمایههای اجتماعی ،سیاسی و انسانی.
 .9کاه

فساد ،ارتقای سالمی اداری و مقابله با قانونگریزی و هنجارشکنی.
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 .1توسعهی مردمساالری ،گسترش تکثرگرایی ،افزای

احترام به حقیوق شیهروندی و تقوییت

همبستگی اجتماعی.
 .1تحقق مؤلفههای حکمرانی سبب ارتقای میزان اعتماد اجتماعی میشود.
 .6به وجود آمدن نگرشی واقعگرایانه در اداره امور کشور ،حفظ وضعیت اخالقی و عدالت در
توزیع مزایای ناشی از نگرش واقعگرایانه به منظور رضایت شهروندان.
 .2سازماندهی منظم و منضبط امور کشورداری بیا اسیتفاده از جنبیههیای برتیر تفکیر سیاسیی،
اجرایی.
 .9به طور کلی برای اینکه یک حکمرانی ،حکمرانی خوب تلقی شود بایستی کارکردهیای زییر
داشته باشد:
 قانونگرا یی؛ نگیرش راهبیردی در حیل مسیائل کشیوری؛ بسترسیازی الزم بیرای مشیارکتشهروندان در فرایند تامیم گیری ،تامیمسازی و اجرای آن؛ شفافیت در عملکرد دولتمیردان؛
مسئولیت پذیری و پاسخگویی کارگزاران؛ اولویتدهیی بیرای حیل مسیائل مربیوم بیه فقیر و
بیکاری و مانند آن؛ افزای

آگاهی برای تأمین حقوق اقلیتها و حقوق زنان.

برخی صاحب نظران در عرصهی علوم سیاسی ،اقتااد و حتی حقوق عمومی بر این باورند
که؛ رشد اقتاادی به صورت خودکار ،توسعه ی انسانی را به دنبال دارد ،امیا معمیوالً بیا رشید
اقتاادی تنها در برخی از جنبهها توسعهی انسانی حاصل میگردد ولی برخی امور دیگیر ایین
رشد و توسعه تأثیری نمیگذارد .بدون حکمرانی خوب ،رشد اقتاادی در جامعه ،یکنواخت و
هماهنگ نخواهد بود و به ایجاد شکاف در بخ های اقتایادی و اجتمیاعی منجیر مییشیود.
حکومتهای مسئولیتپذیر ،پاسخگو و قانونگرا به طور گسترده از چنین مرزبنیدی در بخی
منابع و نیروی انسانی خود جلوگیری میکنند .به هر حال ،حکمرانی خیوب ماننید بسییاری از
امور دیگر به صورت تاادفی حاصل نمیشود .بلکه نیازمند قواعد نظاممند و برنامهریزی دقیق
است .حکمرانی خوب نتیجه برنامهریزی مدون ،مشیارکت کارآمید و تایمیمگییری منطقیی و
معقول است (خلفخانی.)191-192 :1981،
 .2ارزیابی مؤلفههای حکمرانی خوب در قانون اساسی ایران
سییاختار دولییت در ایییران از دو سییاختار اجتمییاعی و فرهنگییی نشییأت گرفتییه اسییت
(آشوری .)12-91 :1926،همین شکل فرهنگی و اجتماعی باعح به وجود آمدن نوع خاصی از
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حکومت در ایران شده ،که توأمان بر اسالمیت نظام (اصیل چهیارم 1و پنجیاه و ششیم 2قیانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران) و جمهوریت نظام (اصل ششم قانون اساسی )9تاکید میشیود.
قانون اساسی در زمان کوتاهی شکل گرفیت .از جملیه وظیایف و کارکردهیای قیانون اساسیی
کیفیت توزیع قدرت سیاسی و سازماندهی اقتدار را تعیین میینمایید .کیه اصیول آن در متیون
قانون اساسی منعکس شده است .در نتیجه مؤلفههای حکمرانی بایستی در قانون اساسی میورد
توجه قرار گرفته و تنظیم گردد .از مفروضات منطقی هر قانون اساسیی ایین اسیت کیه قیانون
اساسی بایستی مشتمل بر اصول و احکامی باشد که قاعده سازگاری درونی در آن مورد لحیاز
قرار گرفته باشد .از جمله اصول قانون اساسی در مورد حاکمیت ،ارزشهای بنیادین حکمرانیی
که از یک منشاء سرچشمه گرفته و با یکیدیگر سیازگاری و همزیسیتی مسیالمت آمییز داشیته
باشند .برای نمونه در ایران نظریه حاکمیت بی

از هر چیزی نیازمند نظریه حاکمیتی است کیه

سازگاری اصول جمهوریت و اصول اسالمیت را تبیین نماید .در صورت فقدان نظرییهای عیام
الشمول و میورد پیذیرش جامعیه ی سیاسیی اییران و اجمیاع نیروهیای سیاسیی و کیارگزاران
حکومت از حاکمیت جمهوری و اسالمی به تفاسیر افراطی یا تفریطی از اصول قیانون اساسیی
منجر خواهد شد (زارعی.)121 :1999 ،
شیوهی ادارهی امور عمومی در ایران اغلب بر اساس تمرکز و با قاعده عدم تراکم صیورت
میپذیرد .1براساس تمرکز یعنی؛ کلیه امور کشوری به خایوص وضیع قیوانین ،امیور میالی و
مالیاتی ،سیاست خارجی منبعح از مرکز واحد ،با ابتکار دولت مرکزی و توسط مأموران آن بیر
اساس اصل سلسله مراتب کامل انجام می پذیرد .اما براساس قاعدهی عدم تراکم ،امور محلی از
 .1اصل چهارم قانون اساسی
کلیه قوانین و مقررات مدنی ،جزایی ،مالی ،اقتاادی ،اداری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین
اسالمی باشد .این اصل بر اطالق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر
بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
 .2اصل پنجاه و ششم قانون اساسی
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ،انسان را بر سرنوشت اجتماعی خوی

حاکم ساخته است .هیچکس

نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از
طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند/
 .9اصل ششم قانون اساسی
در جمهوری اسالمی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات :انتخاب رئیس جمهور ،نمایندگان مجلس شورای
اسالمی ،اعضای شوراها و نظایر اینها ،یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.

 .1البته این شیوه اداره در مورد شوراها و شرکتها تا حدی قابل تأمل است.
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امور ملی تفکیک شده و توسط مأموران مرکزی با رعایت سلسله مراتب کامل ،در محل اعمیال
میگردد .مردم نیز در شکل دهی نهادهای انتخیابی مشیارکت دارنید ،کیه فرآینید انتخابیات از
ماادیق عینی آن است (قلیپور.)82 :1999،
حکمرانی خوب نمیتواند یک نسخه استاندارد باشد .در اینجا الگوی ییک سیایز ،انیدازهی
همه 1مطلوب نیست چرا که حکمرانی خوب در کشورهای مختلیف بایسیتی براسیاس اوضیاع
واحوال و شرایط فرهنگی آنها باشد .به هر حال اصول بنییادین حکمرانیی خیوب ،جهیانی و
همگانی است .اجرای آن از کشوری تا کشور دیگر متفاوت است .همه کشیورها بایسیتی حیق
داشته باشند .گونههای ملی متعلق به خود را در زمینیهی حکمرانیی خیوب مشیخص و تعییین
کنند .گونهای که تجربه تاریخی آنها را مدنظر قرار دهید و بیر مبنیای نظیامهیا ،فرهنیگهیا و
ارزش های بومی ساخته شود و منعکس کنندهی واقعیتهای روزمره باشد (هداوند.)29 :1991،
در ذیل به ارزیابی کاربرد مؤلفههای حکمرانی خوب در قانون اساسی پرداخته میشود.
 2.4حاکمیت قانون
در سادهترین بیان ،حاکمیت قانون یعنی انجام هر عملی مطابق قانون باشید .امیا ایین اصیل
بنیادین را نمی توان تنها به این جمله اکتفا کرد .در مقیام بییان تمیایز مییان حقیوقی عمیومی و
حقوقی خاوصی ،حاکمیت قانون را میتوان و بایستی در تقابل بیا حاکمییت اراده قیرار داد و
براساس آن را ممیزه حوزهای از حقوق تعبیر نمود که بایستههای حاکم بر آن ،تیابع اراده افیراد
نیست .از این نظر گاه ،حاکمیت قانون ،موجد و معرف صالحیتها و نه ارادههاست؛ حاکمییت
قانون وضعیت عدم حاکمیت اراده است (امامی،زرگوش .)11 :1992،به مفهوم دیگیر مییتیوان
مدعی بود که؛ یکی از دیدگاههای حاکم در حقوق اساسیی میدرن کیه تقربییاً تمیامی صیاحب
نظییران حقییوق و علییوم سیاسییی بییر آن اجمییاع دارنیید ،اصییل حاکمیییت قییانون اسییت
(مرکزمالمیری .)6 :1991،پیشینه اصل محدودیت حکمرانان را میتوان از زمان ارسطو یاد کیرد
( .)Rose,2004: 457چرا که در آن زمان ،سه شرم اساسی برای تحقق دموکراسیی و حکومیت
خوب مطرح بود یکی ،برابری در مقابل قانون است و دو شرم دیگری به ترتیب «حق برابر در
دستیابی به کلیه مناصب حکومتی» و «آزادی بیان» مجموعیاً سیه شیرم تحقیق دموکراسیی و
حکومت از دیدگاه یونانیان آن زمان است (دوبنوا .)29 :1929،به هر حال میتیوان میدعی بیود

. One Size Fits for all.
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که؛ حاکمیت قانون از مهمترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی تمامی کشورهای دنییا
است.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بیا تحدیید وظیایف و اختییارات کیارگزاران و برابیر
شمردن آن ها با دیگر آحاد ملت و همچنین پی

بینی نظارتهای متعدد بیر دولتمیردان ،اصیل

حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است (راعی و عطریان.)129 :1981،
تساوی و برابری افراد در برابر قانون یکی از ابزارهای حاکمیت قانون میباشید .1در قیانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران بر این اصل تاکید اساسی شده است.
بند 6اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران یکی از وظیایف اصیلی دولیت محیو
هرگونه اشکال استبداد و خودکامگی و انحاار طلبی میدانید .همچنیین در اصیل  112قیانون
اساسی با تاکید کردن بر برابری باالترین مقام سیاسی و اجرایی کشور با دیگران در برابر قانون،
اصل حاکمیت قانون را به صراحت بیان شده است.
اصول مختلفی که در قانون اساسی ،مبین وظایف و اختیارات مسئولین نظام است را نیز می
تیوان از جملییه اصیول مربییوم بییه حاکمییت قییانون دانسییت؛ اصیل  111و اصییولی همچییون:
 21،22،119،121،129،199،199،111،116،121،129محدوده وظیایف و اختییارات کیارگزاران
نظام اسالمی را تعریف کرده است.
از جمله مبانی حاکمیت قانون ،شناخت مسئولیت زمامداران در صیورت تخطیی از قیوانین
میباشد که در اصول متعددی به آن اشاره شده است؛ مثال در اصل  111مسیئولیت رهبیری در
مقابل مجلس خبرگان ،مورد پذیرش قرار گرفته است .همچنیین در اصیول 99-98-122-191
در خاوص مسئولیت سیاسی رئیس جمهور در برابر ملت ،رهبری و مجلس شورای اسالمی و
در اصل  111در رابطه با مسئولیت قانونی رئیس هیات وزییران توجیه شیده اسیت .مسیئولیت
سیاسی وزیران نیز در اصول  98و  99و مسئولیت کیفری آنان در اصل  ،111مورد توجیه قیرار
گرفته است .اصل  91نیز مبین مسئولیت سیاسی نمایندگان مجلس در مقابل مردم بیوده کیه بیا
توجه به تفسیر شورای نگهبان از اصل  ،92میتوان مسئولیت کیفری وکالی ملیت را نییز از آن
استفاده کرد .همچنین اصل  121در خاوص مسئولیت حقوقی قضات در صدور رای و مفهوم
خالف اصل  161در رابطه با مسئولیت کیفری و اداری آنان در صورت ارتکاب جرم یا تخلف

 .1البته الزم به ذکر است که برابری مورد نظر بانک جهانی بیشتر به معنای همسانی است ولی برابری که در رویکرد اسالمی
مطرح میشود بیشتر به معنای حقوق متعادل و هم ارزش میباشد.
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نیز جالب توجه است .البته بدیهی است که بدون وجود نظارت موثر و کیافی ،مسیئولیت هیای
مزبور ،فاقد ضمانت اجرایی الزم خواهد بود .از این رو اصل  111در خاوص نظارت مجلس
خبرگان بر رهبری نظیام اسیالمی و اصیول  11 ،11 ،26 ،99 ،98 ،81 ،199 ،196و  12قیانون
اساسی که مبین نظارت مجلس شورای اسالمی بر قوه مجرییه میی باشید و اصیول ،121 ،129
 111و بند  11اصل  111در ارتبام با نظارت قوه ی قضائیه بر قوه ی اجرایی کشور و همچنین
اصل  12و بند 2و  1اصل  111که به نظارت عالیه رهبری بر قوای سه گانیه اختایاص یافتیه،
قابل توجه است .در این راستا ،اصل  112که رسیدگی به اموال و دارایی رهبر ،رئیس جمهیور،
معاونان وی و وزرا و خانواده آنها را بر عهدهی رئیس قوهی قضائیه قرار داده تا برخالف حیق
افزای

نیابد ،بسیار حائز اهمیت می باشد .قانون اساسی جمهوری اسیالمی اییران در پیذیرش

اصل ،12قوای سه گانه را از یکدیگر مستقل در نظر گرفته و در نتیجه قانون اساسیی بیه اصیل
حاکمیت قانون صحه گذاشته است (راعی و عطریان.)129-128 :1982،
 2.4.4موانع اجرایی حاکمیت قانون در ایران
بینی ضمانت اجرای الزم برای اجرای قوانین.

-1

عدم پی

-2

عدم مشارکت و نظرخواهی از شهروندان در تهیه ،تدوین و اجرای قوانین.

-9

تغییرات پی در پی قوانین و مقررات.

-1

عدم تطابق قوانین با نیازهای شهروندان.

-1

عدم کارایی برخی از قوانین(شاکری.)11-12 :1981،

 2.4.6راههای تقویت حاکمیت قانون در ایران
-

وجود قوانین شفاف و صریح؛ اگر قوانین گنگ ،نارسا و در هم پیچیده باشند و هر کیدام

دیگری را نقض کنند ،نمیتوان امییدوار بیود کیه چنیین قیوانینی در هییچ ییک از حیوزههیای
اجتماعی گرهی از مشکل فردی و جامعه بگشاید بلکه چنین قوانین خود زمینهای بیرای نقیض
خود قوانین به وجود خواهد آورد.
-

اصالح قوهی قضائیه :نظام قضایی نیز بایستی اصالح شود تا بتواند با کارآمدی ،سازگاری

و عدالت ،قوانین را تنفیذ کرده و به ایین ترتییب اسیتقرار حاکمییت قیانون را برقیرار و بیرای
شهروندان ابزاری جهت حل و فال دعاوی و شکایات فراهم سازد (قنبری.)298 :1981،
-

برای اجرای قوانین و مقررات ضمانت اجرای الزم پی بینی شود.

-

اصالح و تقویت سازمان بازرسی کل کشور.
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-

استفاده از رسانههای جمعی برای فرهنگ سازی در راستای احترام به قوانین و مقررات و

حقوق دیگران.
-

قبل از تاویب قوانین و مقررات ،پیی

نیویس آن در اختییار شیهروندان بیه خایوص

صاحب نظران آن عرصه قرار بگیرد.
-

ایجاد نهادها و سازمان های کارآمد و اثربخ

به عنوان ناظر بر اجرای صیحیح قیوانین و

مقررات.
 2.6کرامت انسانی
در قانون اساسی ،همهی افراد جامعه صرف نظر از نژاد ،زبان ،قومیت و جنسیت در تمیامی
عرصه های اجتماعی از حقوق مساوی برخوردارند (اصول  21،18قانون اساسی) .از دگیر سیو،
تعرض به جان ،مال ،حیثیت ،مسکن ،عقیده و فکیر و فعالییتهیای جمعیی در قالیب حیزب،
انجمن و تشکلها ممنوع است و قانون از آن نگهبانی میکند (اصول .)26،21،29،22در قیانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران سیستم قضایی برای حراست از حقوق فردی و اجتماعی تمامی
شهروندان به صورت مستقل استقرار یافته است .همچنین دادخواهی حق مسلم هر فرد است و
هرگونه اعمال مجازات از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون خواهید بیود (اصیول،92 ،99
.)91 ،96
 2.9مسئولیت پذیری
مسئولیت پذیری یک امر حیاتی برای حکمرانی خوب است ،البته بدون وجیود شیفافیت و
قانونمندی قابل اجرا نیست .مسئولیت پذیری حکومت در مقابل میردم و نییز میردم در مقابیل
حکومت و جامعه ،عنار مهم در ایجاد رابطه دوسویه و همکاری جویی و عیدم شیکاف بیین
حکومت و جامعه است که امروزه بیه دلییل پیچییده شیدن جوامیع و گسیترش نییاز هیا ،ایین
دوسویگی و تعامل برای ایجاد و استمرار حکمرانی ضروری است (سردارنیا و شیاکری:1989 ،
.)19
اصل یکاد و یازدهم قانون اساسی ،مسئولیت رهبری در برابر مجلس خبرگان.
اصول  99،98،122،191در خاوص مسئولیت سیاسی رئیس جمهور در برابیر ملیت ،رهبیر و
مجلس شورای اسالمی و در اصل  111در رابطه با مسئولیت کیفری آن مقام و در بند 11اصیل
111در ارتبام با مسئولیت رئیس هیات وزیران توجه شده است.
-

مسئولیت سیاسی وزیران در اصول 99و98و 192و مسئولیت کیفیری آنیان در اصیل 111

قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.
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-

اصل  91قانون اساسی ،مسئولیت سیاسی نمایندگان مجلس در مقابل شهروندان.

-

اصل 121در خاوص مسئولیت حقوقی قضات در صیدور رأی و مفهیوم خیالف اصیل

 161در رابطه با مسئولیت کیفری و اداری آنان در صورت ارتکاب جرم یا تخلیف نییز جالیب
توجه است.
2.1

پاسخگویی
در ایران اسالمی تمامی نهادها و قوای حاکم براسیاس قیانون اساسیی بایسیتی پاسیخگوی

عملکرد خوی
مقام رهبری
رئیس
جمهور
قوهی مقننه

قوهی مجریه

قوهی قضائیه

پاسخگویی
سایر نهاد
عمومی

باشند .در جدول ذیل نحوهی پاسخگویی آنها نشان میدهد.
 .1براساس اصل یکاد و یازدهم قانون اساسی پاسخگویی در مقابل مجلس خبرگان.
 .2پاسخگویی در برابر مردم(اصل یکاد و بیست و دوم قانون اساسی).
 .9پاسخگویی در برابر رهبری(اصل یکاد و بیست و دوم قانون اساسی).
 .1پاسخگویی در برابر مجلس شورای اسالمی(اصول یکاد و بیست و دوم و هشتاد و نهم).
 .1پاسخگویی در برابر شهروندان(اصل نودم قانون اساسی).
 .6پاسخگوی رهبری در پیروی از سیاستهای کلی نظام.
 .2پاسخگویی در برابر مقام رهبری در پیروی از سیاستهای کلی نظام.
 .9پاسخگویی در برابر مجلس شورای اسالمی برای اجرای قانون.
 .8پاسخگویی به تحقیق و تفحص.
 .11پاسخگوی تذکر(ات) ،سؤال و استیضاح نمایندگان(اصل هشتاد و نهم).
 .11پاسخگوی اجرای دقیق قانون بودجه(نظارت به وسیله دیوان محاسبات).
 .12پاسخگوی شکایات مردمی از طرز عمل قوه مجریه(اصل نودم).
 . 19پاسخگویی در برابر قوه قضیائیه ،احقیاق حقیوق شیهروندان(از طرییق دییوان عیدالت اداری و
دادگاههای عمومی).
 .11پاسخگویی برای اجرای دقیق قوانین(با نظارت سازمان بازرسی کل کشور).
 . 11بررسی دارایی رئیس جمهور ،وزیران و معاونین رئیس جمهور توسط رئیس قوه قضیائیه کیه بیر
خالف حق افزای نیافته باشد(پاسخگویی به رئیس قوه قضائیه).
 .16پاسخگویی در برابر قوه مقننه بابت اجرا یا عدم اجرای قوانین.
 .12پاسخگویی در برابر مجلس بابت شکایات مردمی از طرز کار قوه قضائیه.
 .19پاسخگویی در برابر مقام رهبری.
 .18پاسخگویی در برابر رئیس جمهور ،البته الزم به ذکر است این نوع پاسخگویی در قانون اساسیی
به صراحت بیان نشده اما این پاسخگویی به موجب وظیفه رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسیی
است.
 .21پاسخگویی فقهای شورای نگهبان به مقام معظم رهبری.
 .21پاسخگویی صدا و سیما به مقام رهبری(گرچه به صراحت در قانون اساسی آورده نشده منتهیا از
متن قانون اساسی قابل برداشت است).
 .22پاسخگویی نیروهای مسلح به مقام رهبری.
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 2.1.4موانع پاسخگویی در ایران
-

عدم وجود احزاب و جامعه مدنی در کشور.

-

تعدد نهادها و سازمانهای متولی امر عمومی در کشور.

-

ناکارآمدی دستگاههای نظارتی و ذینفع بودن آنها در نمونه مورد نظارت.

-

پراکندگی و تعدد دستگاهها و مراجع متولی امور عمومی کشور.

-

عدم شایسته ساالری و نظام نامناسب انتخاب و انتااب.

-

فعالیت ضعیف و غیر نظام مند احزاب سیاسی در جامعه.

-

بیبرنامگی دولت و عقب افتادن از برنامههای حداقلی.

-

عدم تناسب بین اختیارات و وظایف محوله(قلی پور.)111 :1999،

 2.1.6راههای بهبود پاسخگویی
 .1تأسیس و تقویت نهادهای مدنی.
 .2تمرکززدایی وظایف دولت.
 .9تبدیل نظام اداری از کارمند محور به نظام اداری خدمتگزار.
 .1تقویت و اصالح سیستم نظارتی در کشور.
 2.4نظارت و کنترل پذیری
اصل یکاد و یازدهم قانون اساسی در خاوص نظیارت مجلیس خبرگیان بیر رهبیری و
اصول  12،11،11،26،99،98،81،199،196قانون اساسی مبین نظارت مجلیس شیورای اسیالمی
بر قوهی مجریه است.
اصول ،111،121،129بند11اصل  111در ارتبام با نظارت قوه ی قضائیه بر قوه ی اجراییی
کشور است.
اصل  12و بند 2و 1اصل  111نظارت رهبری بر قوه ی سهگانه اختااص یافته است.
اصل 112قانون اساسی ،رسیدگی به اموال و دارایی «رهبیری»« ،رئییس جمهیور و معاونیان
وی و وزراء و خانواده آنها» را بر عهده رئیس قوه ی قضائیه قرار داده تا برخالف حق افزای
نیابد.
 2.2امنیت
امنیت افراد انسانی در جلوه های مختلف مادی و معنوی قابل تایور مییباشید کیه قیانون
اساسی ضرورت احترام به آنها مکرراً مورد تاکید قرار داده اسیت .اصیل بیسیت و دوم قیانون
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اساسی مقرر میدارد :حیثیت ،جان ،مال ،حقوق ،مسیکن و شیغل اشیخاص از تعیرض مایون
است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
حیثیت که هم معنی آبرو ،اعتبار و شئون اجتماعی میباشد .تجلی حییات معنیوی افیراد در
روابط اجتماعی تلقی میگردد .بدین جهت است که اصل بیست و دوم قانون اساسی مایونیت
حیثیت را نسبت به سایر موارد در مقام برتری قرار داده است .در روابط سالم اجتماعی ،اصیوالٌ
حیثیت افراد ماون است و نگرانی عمدهای از این بابت وجود ندارد .نگرانی از آن زمان آغیاز
میشود که پارهای ارزشهای منفی در جامعه رشد پیدا مییکنید و حیثییت افیراد را مخیدوش
نماید(هاشمی .)229 :1991،براساس این اصل از قانون اساسی بایستی برای شیهروندان امنییت
مالی ،جانی ،حقوق و مسکن نیز تأمین شده باشد.
 2.4عدالت محوری و برابری
نابرابریهای اقتاادی و اجتماعی یکی از اوصاف مشترک همه جوامع به شمار میرود .امیا
استقرار عدالت اقتاادی و اجتماعی یکی از اهداف عالیهای است که امروزه حکومتهیا آن را
در سرلوحه برنامههای خود قرار داده اند .در این راستا قانون اساسی جمهیوری اسیالمی اییران
«پی ریزی اقتااد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسیالمی جهیت ایجیاد رفیاه و رفیع فقیر و
برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه»

1

را به عنوان یکی از سیاستهای اساسی دولت مقرر داشته است .ایین تکلییف قیانونی ایجیاب
میکند که زمامداری کشور ،با بهره برداری امکانات و استعدادهای ملیی ،آن چنیان سیاسیتی را
پی

گیرد که نظر مذکور را تأمین کند .در این ارتبام ،قانونگذار اساسی سیاستهای ویژهای را

در زمینه ی تأمین اجتماعی 2،حق کار 9،سیاسیت گیذاری اشیتغال 1،بیه کیار انیداختن انفیال و
ثروتهای عمومی 1،توزیع عادالنهی منابع طبیعی کشور 6،استرداد ثروتهای نامشروع 2،اقتااد

 .1بند دوازده اصل سوم قانون اساسی.
 .2اصل بیست و نهم قانون اساسی.
 .9اصل بیست و هشتم قانون اساسی.
 .1بندهای دو و چهار اصل چهل و سوم قانون اساسی.
 .1اصل چهل و پنجم قانون اساسی.
 6اصل چهل و هشتم قانون اساسی.
 2اصل چهل و نهم قانون اساسی.
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خانواده 1و اقتااد اجتماعی کار 2پی

بینی نموده است که اعمال صحیح آنها میتوانید زمینیه

ساز عدالت اجتماعی و همبستگی ملی باشد.
با تأمل در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران متوجیه مییشیویم کیه عیدالت در معنیای
مختلفی به کار رفته است از جمله:
 -1عدالت به معنای برابری :اصل بیستم قانون اساسی ،همیه افیراد ملیت اعیم از زن و میرد
یکسان در حمایت از قانون قرار دارند.
 -2عدالت به معنای رفع تبعیض.

9

 -9عدالت به معنای برقراری شرایط مساوی و برابری.
 -1عدالت به معنای حق و حقوق متناسب.

1

1

مشکالت عدم تحقق عدالت محوری در ایران:
-

فقدان مفهوم مشترک از عدالت و برابری.

-

فقدان آگاهی مردم.

-

عدم برخورد الزم و مناسب با متخلفان.

-

عدم هماهنگی بین قوای حاکم در کشور.

-

تخایص و توزیع نامناسب منابع ثروت.

-

عدم شفافیت مقررات اقتاادی و تجاری.

-

ناکارآمدی قوانین موجود.

-

نداشتن برنامه صحیح اقتاادی ،اجتماعی و فرهنگی در کشور.

وجود نهادهای موازی و تداخل مسئولیت آنها با یکدیگر(قلی پور.)112-119 :1999،
 2.2مشارکت
مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خود یکی از اصول بنیادین حقوق عمومی و علیوم
سیاسی محسوب می شود .بدین معنی که مشروعیت قدرت سیاسیی مبتنیی بیر آزادی و ابتکیار
عمل شهروندان در تعیین سرنوشت خود و اداره کشور به حساب میآیید .بیا قبیول حاکمییت
 1برداشتی از اصل دهم قانون اساسی.
 2بندهای1و9و 2اصل چهل و سوم قانون اساسی.
 9اصل سه قانون اساسی بندهای .8-12
 1اصل  29قانون اساسی.
 1اصول 28-91قانون اساسی.
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مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خوی  ،مشیارکت آنیان در انتخیاب زمامیداران یکیی از
زمینههای بارز این حاکمیت مییباشد(هاشیمی .)191 :1991،مشیارکت سیاسیی شیهروندان در
فرایند تامیم سازی و تامیم گیری و اجرای آن ،شامل فعالیت شهروندان به صورت نماینیده
ی مردم یا یک مقام حکومتی و یا یک شهروند عادی میشیود( .)GBP,1992: 460-461قیانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران ،تاکید اساسی مبنی بر حضور و مشارکت شهروندان در تمیامی
عرصهها وجود دارد .از یک سو ادارهی تمامی امور کشور بایستی با اتکا به آرای عمومی فراهم
شود.
فرایندهای پی

بینی شده برای مشارکت شهروندان در قانون اساسی:
1

-

مشارکت از راه انتخابات.

-

مشارکت از طریق نظارت همگانی.

2

9

-

مشارکت اقلیتها.

-

مشارکت در تشکیل شوراها و عضویت در آنها.

1

مشارکت شهروندان در فعالیتهای اقتاادی :اصل  11قیانون اساسیی بیا مشیروع دانسیتن
مالکیت در سه بخ

(دولتی ،تعاونی ،خاوصی) مشارکت شهروندان در فعالیتهای اقتاادی

را مورد توجه قرار داده است.
پرسی.

در نهایت مشارکت شهروندان در فرایند تامیم سازی و تامیم گیری از طرییق همیه
1

 2.2.4موانع مشارکت شهروندان در ایران
انگیزهی مشارکت شهروندان به دلیل عدم تأمین حداقل مطالبات آنها.

-1

کاه

-2

فقدان تحزب در کشور.

-9

تقدم منافع شخای برخی مدیران و مسئوالن بر منافع عامه ی مردم.

-1

عدم آگاهی مردم نسبت به حقوق خود.

-1

ضعف نظام آموزشی.

 .1اصول 18و 6قانون اساسی.
 .2اصل  9قانون اساسی.
 .9اصول 61و 26قانون اساسی.
 .1اصول111و 2قانون اساسی.
 .1اصل  18قانون اساسی.
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قانونی آنها.

-6

مبهم بودن جایگاه تشکلهای مردمی و نق

-2

وضع قوانین متعارض.

-9

سلطه ی وسیع دولت بر نظام تولید و توزیع ثروت.

-8

وجود نظام بروکراتیک غیرمشارکتی.

-11

تعدد نهادهای تامیم گیری کننده(قلی پور.)119-111 :1999،

 2.2.6راهکارها برای تقویت مشارکت شهروندان
الف -بستر سازی برای ایجاد تحزب در کشور.
ب -آموزش و آگاهی بخشی به شهروندان برای مطلع شدن نسبت به حقوق خود.
ج -بسترسازی برای تقویت نهادهای مدنی.
د -تقویت بخ

خاوصی.

ز -ابهام زدایی و وضع قوانین شفاف و همه فهم(شاکری.)118-112 :1981،
 .4پیشنهاداتی در باب تقویت مولفههای حکمرانی خوب در ایران
مهمترین عاملی که در تحقق حکمرانی خوب تأثیر دارد؛ وجود عرصهی عمیومی و بخی
خاوصی فعال و پویا است .اما همان طوری کیه مطالعیات نظیری نشیان داد عرصیه عمیومی
(نهادهای مدنی) و بخ

خاوصی در کشور ایران نسبتاً ضعیف است (اگیر چیه اقیداماتی در

جهت فعال سازی و تقویت آن انجام شده) همچنین با توجه به نبود همسویی اهداف و وجیود
اهداف متفاوت میان کن

گران اجتماعی و عدم تعامل دوسویه قوی بین کن

در ایران مزید بر علت است .ازاین رو وجود نهادهای مدنی و بخ

گران اجتمیاعی

خاوصیی فعیال و پوییا

یکی از عوامل اساسی تحقق حکمرانی خوب میباشد .از جمله سیاستهای الزم بیرای تحقیق
حکمرانی خوب به شرح ذیل میتوان نامبرد:
 .1ایجاد و تقویت سازمانهای غیردولتی و نهادهای مدنی.
 .2تعامل دو سویه و متقابل همه کن

گران جامعه در ادارهی امور کشورداری.

 .9بایستی اجرای مؤلفه های حکمرانی خوب به عنوان یک راهبرد بلند مدت باشد نه اینکه یک
برنامه ی کوتاه مدت و موقتی.
 .1شفافیت در رویههای انجام کار و گردش آزاد اطالعات.
 .1کاه

بی ثباتی سیاستی و تقویت همبستگی اجتماعی.
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 .6به جای آنکه برخی مسئوالن از حکمرانی خوب به عنوان یک تهدید نگاه کنند بایستی از آن
به عنوان یک فرصت برای مهندسی ساختار و ادارهی جامعه استفاده کنند.
 .2ارزیابی منظم عملکرد مسئوالن و توجه داشتن به بازخورد عملکردها.
 .9تالش برای حذف فساد و کاه

رانت خوری در کشور.

 .8تغییر نگرشها در مورد حکمرانی خوب ،یعنی کن

گران اجتماعی بایستی آگاه شیوند کیه

تقابلی بین حکمرانی خوب و سنتها وجود ندارد بلکیه حکمرانیی خیوب بیرای ادارهی بهتیر
جامعه و رشد و پویایی آن به کار میرود.
 .11مشارکت تمامی کن

گران اجتماعی در ادارهی کشور.

 .11به جای پذیرش کامل مؤلفههای حکمرانی خوب یا مخالفت کامل با آن بایستی تلفیقیی از
رویکردهای متداول با در نظر گرفتن شرایط وضیعی کشیور میورد توجیه قیرار گییرد و اصیل
اسالمیت و جمهوریت در مؤلفههای حکمرانی خوب به عنوان مدل بومی لحاز شود (رهنیورد
و عباسپور.)91 :1996،
 .12فعال سازی بخ

خاوصی و تقویت کردن آن.

 .19اصالح ساختار نهادها و سازمانهای دولتی ،رفع بوروکراسی ،سیاست زدایی از نظام اداری.
 .11ساده سازی روشها و فرایندهای انجام کار بیه منظیور رضیایت اربیاب رجیوع و کیاه
هزینههای دولت.
 .11ایجاد سازوکار نظارت به وسیله ی بخ

عمومی بر نهادهای اداره کننده کشور.

 .16آموزش شهروندان و ارتقای آگاهیها و فرهنگ شهروندی.
نتیجه گیری
«مؤلفههای حکمرانی خوب» امروزه به مثابه یک دسیتگاه سینج

وضیعیت حکمرانیی در

کشورهای مختلف دنیا به کار میرود و کشورها براساس مؤلفههای تعیین شده مورد ارزییابی و
رتبه بندی قرار میگیرند .این اندیشه در حال حاضر از مقبولیت باالیی برخوردار اسیت .بانیک
جهانی براساس مؤلفه های تعریف شده ،وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف را بررسیی و
گزارش آن را به طور رسمی و علنی منتشر میکند .این گزارشها در بسیاری از تامیمگیریها
و قضاوتها و مباحثات داخلی و خارجی مبنا قرار میگیرد و بیه همیین لحیاز در سرنوشیت
کشورها مؤثر است.
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به باور برخی صاحب نظران ،وجود نوعی شکاف بین دولت و ملت در جوامع کمتر توسیعه
یافته که ریشه در شرایط تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی این گونیه کشیورها دارد ،میانع جیدی در
تحقق حکمرانیی خیوب اسیت( .)UNESCAP,2002: p6بیا ایین حیال ،مییتیوان گفیت ،کیه
حکمرانی ،تجویزی نیست .برخیی اشیکال حکمرانیی ،بیدون شیک بهتیر از سیایر اشیکال آن
میباشد .در مورد عوامل و عناصر تشکیل دهنده حکمرانی خوب ،اختالف نظر زییادی وجیود
ندارد .به هر حال ،استفاده عملی از ویژگیهای حکمرانی خوب ،اختالف نظرهایی را به وجود
میآورد ،زیرا این ویژگیها با یکدیگر ممکن است در تضاد قرار بگیرند و تأکید بی

از حد بر

یک ویژگی ،ممکن است به بروز نتایت ناخواسته منجر شود .مشارکت عمیومی ،اصیلی جیذاب
است ،اما افرام در آن به خط مشی گذاری گروهی و اتخاذ تایمیمات توسیط افیرادی منجیر
میشود که از دان

کمی برخیوردار بیوده و التیزام بیه پاسیخگویی ندارنید .همچنیین ،وجیود

رسانههای مستقل و مهار نشده ،ممکن است توجیه ناپذیر جلیوه کنید .مییزان تأکیید بیر ابعیاد
مختلف حکمرانی سالم در شرایط مختلف ،متفاوت است .زیرا جوامیع بیرای پیامیدها و نتیایت
مختلف ارزشهای متفاوتی قائلاند.
از سوی دیگر ،قانون اساسی عالیترین سند حقوقی یک کشور اسیت کیه اصیول سیاسیی،
ساختار ،جایگاه و حدود قیدرت سیاسیی دولیت را تعییین مییکنید و تضیمین کننیده حقیوق
شهروندان میباشد .به مفهوم دیگر ،این هنجار برتر ،کیفیت و چگونگی اداره ی کشور را معین
میکند و با بررسی آن در حوزهی نظر و عمل میتوانیم به خوبی معیین کنییم کیه مؤلفیههیای
حکمرانی خوب به چه میزان کاربردی شده است.
با توجه مطالعات انجام شده ،نشان می دهد که حکمرانی خوب در ایران مبتنیی بیر سیبک
دستوری و سلسله مراتبی است که در آن تعامل ضعیفی میان کن گران مختلیف تأثیرگیذار بیر
حکمرانی خوب در ایران وجیود دارد .کیه اغلیب بیه صیورت سلسیله مراتبیی و دسیتوری از
سوی دولت شکل می گیرد .نق

پررنگ دولت در فرایند تامیم سازی و تامیم گیری نشیان

دهندهی ضعف های اساسی در سیسیتم حکمرانیی اسیت .البتیه عیدم وجیود سیاز و کارهیای
یکپارچگی سیاستی مناسب و همچنین عدم استفاده مناسب از ساختارهای موجود از مشیکالت
اساسی این نظام حکومتی میباشد .در سیستم حکومتی ایران ،گرچه یافتیههیای ایین پیژوه
بیانگر این مسأله است که هر یک از مؤلفههای حکمرانی خوب بیه نحیوی در قیانون اساسیی
جمهوری اسالمی ایران مورد تاکید بسیار قرار گرفته اسیت ولیی در عرصیهی عمیل بیا توجیه
تحقیقاتی که انجام شده از فراز و نشیبهایی برخوردار بوده است و به ایجاد تغیییرات اساسیی
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در نق

دولت و تغییر نق

آن به تسهیلگری و کمک بیه شیکلگییری کین گیران فعیال در

عرصهی سیاسی ،حقوقی و اجتماعی کشور نیازمند میباشد.
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