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مقدمه

در دهههای اخیر ااهد ظهور رویکردی جدید در مدیریت دولتی اا عنففوا حکمرانففی خففوب هسففتیم
ه ارای مقااله اا مرکالت و مسایل پیچیففده عصففر حامففر اففکل گرفتففه و ویژگففی مهففم د جلففب
مرار ت مردم در انجام امور و سپرد ارها اه دست دنا استا امروزه ،جامعه ارففری دچففار احففرا
اداری و اخالقی میاااد ه اا اقدامات دولتها ،قوانین و نهادهففای اجتمففاعی ففه نظففام حکمرانففی را
اکل میدهند ،ایارتتاط نیستندا حال چگونه میتوانیم ایفن فراینففدها و پیچیففدگیهای روااففط متقااففل
سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی را ادو توجه اه دولت -ملت اداره نیما علفوم سیاسففتگذاری اففه جففای
اینکه اه دنتال راهی اااد تا نظارت عمومی ار سیاستها را تقویت نماید ،در جستجوی سیاسففتهففایی
است ه مورد قتول اهروندا ااادا از اینرو ،حکمرانی خوب ااید تففالش نمایفد تففا مففمن ففاهش
اقتدار دمرانه دولت ،نظارت همگانی ار سیاستها و اقدامات دولت را افزایش دهدا
الگوی حکمرانی خوب اه عنوا فرایند مرار تی توسعه تعری

میگردد ففه جامعففه مففدنی اففه

عنوا انتقال دهنده و مدافع خواستهففای مردمففی مففیاایسففت مرففار ت اففهروندا را تقویففت و
دولتها را اه پاسخگویی ترویق و حتی ملزم نمایدا اخش خصوصی اا در دسففت دااففتن عوامففل
اقتصادی و سرمایهگذاری و تولید ناخال
نگرانیها و تنگناها م

ملی و اففاال اففرد سففهم مردمففی در د و از اففین اففرد

و اخش دولتی اا ایجاد تسهیالت و استرهای فعالیت عمفومی و تقویففت

د در توسعه اقتصادی و اجتماعی و گسترش عدالت اجتمففاعی تففالش نمایففد (وفففاجو و دیگففرا ،
)1397ا اه این ترتیب ،حکمرانی خوب صففرف ما مفهففومی تحلیلففی نیسففت ،الکففه واجففد ارزشهففای
اخالقففی و سیاسففی اسففت و دنچففه داففواری ایرففتری در تتیففین ایففن مفهففوم ایجففاد مینمایففد،
سوء اراردهایی است ه اه واسطه اهرهگیری اازاری از مؤلفهها و چرماندازهای حکمرانففی خففوب
اروز مینماید و موجب اکلگیری رویکردهای متعارض میاودا
حکمرانی خوب نه درااره ایجاد تصمیم درست ،الکه در رااطه اا اهترین فرایندهای ممکففن افرای
تصمیمگیری است و اا نادیده گرفتن ذات و گوهر تصففمیم حقیقففت ،اففر ایففن ت یففد مففی نففد ففه
همهچیز ار پایه اهترین گزینففه ممکففن خواهففد اففود و اففا توجففه اففه محوریففت نتیجففهگرایی ،همففه
تالشهای در راستای اقدام ارای رسید اه هففر روش ممکففن اسففت لففیکن در الگففوی حکمرانففی
اسالمی در عین توجه اه مرورت تصمیم اهینه ،میاایسففت اففه حقانیففت و درسففتی د نیففز توجففه
داات و هر نوع تصمیمی ،مرروع نیست و نمیتوا اه اهانففه تضففمین دسففتیاای اففه هففدس ،از هففر
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الگوی حکمرانی خوب نمیتوانففد یف

نسففخه اسففتاندارد اااففد و الگففوی یف

همه1مطلوب نیست چرا ه در رورهای مختل

اایستی اففر اسففا

سففایز ،انففدازه

اومففاع و احففوال و اففرایط

فرهنگی دنها ااادا همه رورها اایستی حق دااته اااند گونههای ملی متعلق اه خففود را در زمینففه
حکمرانی خوب تعیین نند ه تجراه تاریخی دنها را مدنظر قرار دهد ار متنای نظامها ،فرهنگهففا و
ارزشهای اومی ساخته اود (هداوند)78 :1384 ،ا
حکمرانی اسالمی را میتوا زمینه سازی ارای توسعه و تعمیق عقالنیففت تهففذیب یافتففه ،اخففال و
معنویت گرایی دینی و راد ،تعالی و سعادت انسا و همچنین گسترش ارخورداری از زنففدگی اففا
نراط ،ایمن ،سالم ،عادالنه ،دزاد و ریمانففه دانسففت (رمففایی و همکففارا )1390 ،ا مففدعای اصففلی
انقالب اسالمی ارائه ست

جدیدی از زندگی ،حکومت و حکمرانی در قانو اساسففی اففوده ففه در

اهداس و سیاستهای جامعه و حا میت ،ایوهها و روشهای حکمرانی ،نقش و مرار ت مردمففی،
نظامات اداری ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی وااا قوانین الهی و روح معنوی اسففالم حففا م اسففتا در
نهجالتالغه نیز حا م ،ولی امر و متصدی ارهای مردم است و مکل

اه تکلی

الهففی مهمففی مففی-
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وسیلهای اهره گرفتا

اااد و مردم ااید اا همه ارزشهای مادی و معنوی و درما هایرا مورد احترام قرار گیرنففد و دیففن
و دنیای دنها اا هم و در تعامل مالحظه اودا دیدگاه حضرت علی (ع) درااره حکومففت؛ دنیامدارانففه
و قدرت محورانه نیست ،چرا ه ایرا در خطته  30دلیل پذیرفتن د مسففئولیت اففزر را گففرفتن
حق ستمدیده از ستمگر امرده و د را پیمانی دانسته ه خداوند از دانرمندا گرفته اسففت (اففاه-
داادی و جامه ازرگی)1397 ،ا از این جهت ،تالش ار ایجاد و استقرار حکمرانی اه اکل اففرو زا و
تحمیلی و ادو توجه اه استرهای اومی ارای اجرا و تحقق د نتایج نامطلوای را سففتب مففیگففرددا
این مقاله ممن وا اوی الگوی حکمرانی خوب ار اسا
اه تتیین ااخ

ااخ

های اان

جهففانی و ارزیففاای د ،

های حکمرانی اسالمی از منظر قانو اساسی جمهوری اسالمی ایرا میپردازدا

 .1پیشینه تحقیق و مبانی نظری
 .1.1پیشینه تحقیق

- One Size Fits for all.1
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در اررسی تحقیقات صورت گرفته ،تحقیقی ه اه تتیین و ارزیاای الگففوی حکمرانففی خففوب اففر
اسا

ادیل ارتر د یعنی حکمرانی اسففالمی و نیففز وا ففاوی اففاخ

هففای د در قففانو اساسففی

جمهوری اسالمی ایرا انجام گرفته اااد ،مالحظه نرففده لففیکن تحقیقففات معففدودی اففا عنففاوین و
یافتههای زیر انجام گرفته استا
امامی و اا ری ( )1395در مقاله «حکمرانی خوب و قانو اساسی جمهوری اسالمی ایففرا ب اففا روش
توصیفی-تحلیلی نتیجه میگیرد ه هر ی

از مؤلفههای حکمرانی خوب اه گونهای در قانو اساسففی

جمهوری اسالمی ایرا ت ید اده لیکن در عرصه عمل ااهد فراز و نریب اوده استا
ارداار و دیگرا ( )1394در مقاله «ارائه الگففوی حکمرانففی خدامففدارب اففا اسففتفاده از روش تحلیففل
فازی ،ااعاد ،عوامل و معیارهای حکمرانی خدامدار و الگویی اه منظور اهتود طرحهففا و ارنامففههففای
حکومت اسالمی ارائه دادهاندا
اااایی ( )1394در مقاله «طراحی مدل حکمرانی خوب ار اسا
اصول حکمرانی خوب اان

نامففه مالف

ااففتر و مقایسففه د اففا

جهانیب اه روش داده انیاد ه دیدگاه امام علففی (ع) اففه لحففا روش-

های رسید اه حکمرانی و منااع حکمرانی اا دیدگاه اان

جهانی تفاوت ساختاری و اساسی داردا

ناظمی ارد انی ( )1391در مقاله «حکمرانی خوب اا رویکرد اسالمیب اا روش توصیقی تحلیلی اففه
این نتیجه دست یافته ه هر گونه تصمیمگیری در حکمرانی خوب ار مراهده ،عقل و تجراه متتنفی
است لیکن در حکمرانی اسالمی عالوه ار دنها ،ار وحی و سنت نیز متتنی استا
 .1.2تعریف حکمرانی خوب
واژه حکمرانی از فعل یونانی  kubernanاخففذ اففده ففه افالطففو د را اففرای طراحفی نظففام
حکومتی اکار میارد ه در قرو وسطی اه واژه  Gubernareتتدیل میاود ففه اففر حکمروایففی
رد داللت داردا یعنی عمل و ایوه حکومت ففرد یفا ففارویژه حکومففت ( ففایر)3 :1386 ،ا در
فرهنگ د سفورد ،حکمرانی «فعالیت یا روش حکم راند ؛ اعمال نترل یا قدرت اففر فعالیففتهففای
زیردستا ؛ نظامی از قوانین و مقرراتب تعری
)193ا اان

جهانی تعری

اففده اسففت (میففدری و خیرخواهففا -194: 1383 ،

واحدی از حکمرانی ارائه نمیدهد الکه اففر حسففب گففزارش در دسففت

اجرا ،از تعری های مختلفی استفاده مینمایدا اه این ترتیب در گففزارش سففال  ،1989حکمرانی«اففا
ایوهای ه اا د قدرت در مدیریت منااع اقتصادی و اجتماعی رور ارای توسعه اعمال میگففرددب،
تعری
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اده است ()world Bank, 1989: 60ا در گزارش اعففدی دمففده اسففت ففه حکمرانفی

ی

رور یا نمایندگا دنها تقاما مینمایند اه ایوهای اثراخش ،افاس ،ای-طرفانففه و پاسففخگو اففا

توجه اه محدودیت منااعب ()world Bank, 2000: 48ا
اه رغم تعاری

متعدد ،اان

جهانی حکمرانی خففوب را اففه عنففوا سففنتها و نهادهففایی تعریف

می ند ه از طرس حکومت جهت منافع عمومی اکار مفیرود و اففامل فراینففدی اسففت ففه در د
حا ما انتخاب ،نظارت و جایگزین میاوند ،ظرفیت دولتهففا جهففت مففدیریت درسففت منففااع و
اجرای سیاستها و نیز احترام اهروندا و دولت اه نهادهایی ففه تعففامالت اجتمففاعی و اقتصففادی
این دنها را نترل می نندا یعنی حکمرانی اففا نگففاه اففه اینکففه چگونففه مسففئوال حکففومتی انتخففاب
میاوند و اینکه دیا دنها پاسخگو اه عموم مردم هستند؛ سیاسففتهففای درسففت را ارائففه مفیدهنففد؛
ظرفیت اجرای این سیاستها را دارند و همچنین دیا مففیتواننففد منففااع خففود را اففه صففورت مففؤثر
مدیریت نند؛ سنجیده میاود ()Word Bank, 2000ا
 .1.3مؤلفههای الگوی حکمرانی خوب
سه تن از محققا اان
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یعنی «ظرفیت نهادی سازما های دولتی جهت ارائه االهای عمومی و سایر االهایی ه اففهروندا

جهانی دانیل افمن ،درت رای و پاالو لواففاتو ( Kaufmann, Kraay

 ،)and Lob, 2002یافتههای مؤسسات مختل

اینالمللی پیرامو ومعیت سیاسفی ،اقتصففادی و

اجتماعی رورها را اا یکدیگر ادغففام و مؤلفففههففای اففش گانففه ذیفل را اففرای حکمرانفی خففوب
مرخ

نمودهاندا

پاسخگویی و حق اظهارنظر :
پاسخگویی و حق اظهارنظر اه این معنا میاااد نقش مردم در انتخاب ارگزارا دولففت محسففو
اااد ،فعالیت احزاب سیاسی و ترکلهای اجتماعی افزایش یااد و رسانههای همگانی اففه صففورت
مستقل فعالیت و ااراز نظر نند ( ،)Ibidگروههای دخیل در تصمیمگیفریهففای دولففت ،نسففتت اففه
عملکرد خود پاسخگویی عمومی دااته اااند و همچنین گروهها و افراد مت ثر از تصففمیمات دولتفی
دگاهی افی و اموقع دااته اااند (ااطحی و دیگرا )1390 ،ا
ثبات سیاسی و فقدان خشونت :
یکی از ملزومات راد اقتصادی ،تحقق ثتات سیاسی متتنی ار عدالت اجتمففاعی ،ففاهش تضففادهای
فرهنگی و قومی و نیز ایثتاتی سیاسی و اجتماعی ،چرخش مسالمتدمیز قففدرت سیاسفی و منطتففق
ار قانو اساسی و نظام مردم ساالری است (ااطحی و دیگففرا )1397 ،ا افیثتففاتی سیاسفی در یف
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رور حا ی از نظام حکمرانی نامطلوب و معی

است ()world bank, 2015ا

اثربخشی دولت :
اثراخری دولت اه میفزا و چگففونگی اسففتفاده از مهففارتهففای علمفی و عملفی مففدیرا و میفزا
اثراخری دولت در سب دردمد ،انجام ااتکارات سیاسی ،تدوین اموقع اودجففهسففاالنه ،نظففارت اففر
اقدامات اقتصادی و اجتماعی ،ایجاد زیرساختهای م ّلی و رفع مرففکالت اقتصففادی داخلفی ،ارائف
خدمات اجتماعی ادو ت ثیرپذیری از تغییرات سیاسی ،مدیریت استقراض و اففدهیهففای خففارجی،
تمر زدایی اداری ،یفیت خدمات عمومی و همچنین چگونگی تففدوین و اجففرای سیاسففت¬هففای
عمومی و دولتی و میزا تعهد دولت اه این سیاست¬ها استگی دارد ()Ibidا
حاکمیت قانون :
حا ما و سیاست¬گذارا همانند اهروندا  ،در ارااففر قففوانین یکسففا تلقفی اففوند و نسففتت اففه
عملکرد خود پاسخگو اااند ()world bank, 2015ا حکمرانی خففوب اففه میففزا واقعففی اففود
قوانین در ی

جامعه و اطمینا اجرای دنها ،یفیففت اجففرای قراردادهففا ،عملکففرد پلففی

قضایی و همچنین میزا احتمال جرم و خرونت در ی

و محففا م

جامعه وااسته استا

کیفیت قوانین و مقررات :
صالحیت و توانایی دولت در اتخاذ و اجرای سیاستها و قوانین و مقرراتی ه منجر اه تقویت و گسترش
اخش خصوصی اود ،نقش مهمی در پیرترد توسعه اقتصادی و سیاسی ایفا مینمایدا هر قوانین و مقررات
از یفیت اهتری ارخوردار اااند ،ومعیت حکمرانی اهتود پیدا می ند ()ADA, 2011ا
کنترل فساد :
فساد اه عنوا سوءاستفاده از اختیارات عمومی ارای منافع اخصفی یفا گروهفی اففا اففاخ

هففایی

نظیر؛ فساد در این مقامات رسمی ،اازخورد اقدامات مففد فسففاد ،اسففتفاده سیاسففتمدارا از اودجف
عمومی ،میزا ایوع پرداخت غیرقانونی در این افراد و اففر تهففای دولتفی اففرای پیرففترد ارهففا،
ت ثیرگذاری نادرست ار قانونگذاری ،ایاعتمادی نستت اه مدیرا و سیاستگذارا  ،تف ثیر اففر جففذب
سرمایهگذاری خارجی ،دریافت راوه در ازای دستیاای اه مجوزهففای غیرقففانونی وااا تعریف
است ()world bank, 2015ا
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اففده

 .1.4.1دیدگاه بسترهای سیاسی و اقتصادی و نهادهای بینالمللی
پ

از جنگ جهانی دوم ،اغلب نظریه¬پردازا و اقتصادانا ینزی ار این اففاور اودنففد ففه پف

از

احرا و ر ود اقتصادی ،دولت در اعد اقتصادی (موسوم اه دولت رفاه) نیز ااید تقویت و گسففترش
یااد (نادری قمی)1390 ،ا این رویکرد تا اواخر ده  1970ادامه داات ه نا اردمدی د در صفحن
اقتصادی (رهنورد )2 :1388 ،ااعث ایجففاد مفهفوم جدیفدی تحففت عنففوا اقتصففاد اففازار و مکتففب
ایکاگو اا رویکرد وچ

سازی دولت اده استا در ارهای اازار متر وارد اود و ایرتر ارهففا

را اه نیروهای اازار واگذار ند و نقش د در تولید ناخال

داخلی و اقتصاد اهش یاادا اففر متنفای

این نظریه ،اازارها اهترین نتایج را اه اار می دورند و قیمتها اهترین تخصی

دهندة منااع هسففتندا

اا توجه اه این رویکرد ،در اواخر ده  1990رویکرد سومی اه نام حکمرانففی خففوب ظهففور نمففودا
این رهیافت ار دو رهیافت پیرین غلته پیدا نمود و اه دنتال رهیافتهای اقتصاد نهففادی ،نهففادگرایی
جدید ،نظریه اقتصادی سیاست و سازما ها و علم رفتاری ه ار قرارداد و انتخاب ت ید مینماینففد،
گسترش یافته و سیاست را متادالت پیچیده این اازیگرا اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی اففا ارزشهففا
و منافع متفاوت در محیطی نهادی تعریف

مقالۀ پژوهشی :واکاوی و نقد الگوی حکمرانی خوب /...مجتبی زارعی و وحید آرایی

 .1.4ارزیابی و نقد الگوی حکمرانی خوب

مفینمایفد ()Kobler & Eising, 1999ا حکمرانففی

خوب اا این دیدگاه نونهادگراها موافففق اسففت ففه نهادهففا ارجحیتهففایی را اففکل میدهنففد ففه
ارخاسته از دیدگاههای مردم میااادا نهادها افراد را وادار میسازند تا اهداس تعری
ه در متادله اازار و رأیگیری دمو راتی

اففده خففود را

اطففور مففؤثر فففراهم نمیاففود ،تف مین نماینففدا در دنیففای

معاصر ،فرصتها و امیاایهای افراد اه این استگی دارد ه چه نهادهایی در جامعه وجود دارنففد و
چگونه عمل مینمایندا نهادها همچنین حقو مالکیت و قراردادها را تعری

و تعیین مففی ننففد ففه

چه سی ااید چه چیزی را در چه زمانی اه دست ایفاورد (هایف )1380 ،ا ایجففاد نهادهففایی ففه از
مردم حمایت می نند و اه عملکرد و نتیجه رسید اهتر فعالیتهای افراد یاری میرسانند ،مففروری
است ه اغلب این نهادها توسط دولت ایجاد میاوندا توانایی دولت ارای ایجاد این نهادهففا ،عامففل
اصلی تعیین چگونگی رفتار افراد در جامعه و انجام فعالیتهای روزانه میاااففدا تففدار موفقیففت-
دمیز این نهادها ه توسط دولت انجام میاود ،اغلب تحت عنوا «حکمرانی خففوبب مطففرح مففی-
اودا حکمرانی خوب ،در نتیجه سیاستهای قاال پیشاینی ،دزاد و اراادی تجسففم مففییااففد؛ یف
اورو راسی د نده از خصلتهای حرفهای؛ اازار قوه مجریه ارای پاسفخگو ففرد دولففت در مقااففل
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اقدامات خود؛ مرار ت وسیع جامعه مدنی در فعالیت¬های عمومی و تمففام رفتارهففایی ففه تحففت
لوای حکومت قانو انجام میاود (گزارش اان

جهففانی)2003 ،ا در توسففعه دولففت مففدر اففین

اطمینا از اینکه مقامات دولتی دارای قدرت افی ارای تدار حکمرانی خوب هستند و یفا اهففره-
ارداری قدرت خود اه نفع گروههای خاص منع اده اااند ،اختالس وجود دارد و اگر این مقامففات
محدود نروند ،توانایی دنها از طریففق افففزایش دسترسففی اففه اطالعففات ،تقویففت رقااففت و اجففرای
قراردادها ارای ایجاد نهادهایی ه از مردم حمایت می نند دسیب خواهد دیدا
از اوایل دهه  ،1980تجزیه وتحلیلهای اقتصاد نهادگرایی این موموع را مطرح مفی نففد نهادهففا در
تعیین پیامدهای سیاسی حائز اهمیت هستند و یفیت نهادها ،مولفهای لیدی ارای ففار رد درسففت
سیستم حکمرانی استا نهادهای سیاسی نظیر قانو اساسی ،تقسیم قففدرت میففا سففطوح مختلف
دولت ،سازما های مستقل ،سازو ارهای نظارت اهروندا ار رفتار مقامات دولتففی و قواعففدی ففه
مانع از اروز فساد میاود ،اه ایجاد محدودیت در زمینه استتداد سیاستمدارا و اورو راتهففا و نیفز
رقاات در فرایند سیاسی را تحت ت ثیر قرار میدهند و در نتیجه این رقاات نیز تففا حففدودی موجففب
میاود ه سیاستمدارا در مورد اقدامات خود پاسففخگو اااففند ففه موجففب اسففتحکام حکمرانففی
خوب میاوند ()Brinkerhoff, 2002: 511-531ا حکمرانی خوب نیازمند اه عمل جمعففی و
حق مرار ت در تصمیمگیری استا حکمرانی خوب اه فرایندی اااره دارد ه عالیففق و ااتکففارات
مختل

را در ی

نظم ار ردی اه منظور ایجاد و دسترسی اه منافع و یا اهداس جمعففی در سففط

اینالمللی در نار هم قرار داده و تلفیق مینمایفد و ت یففد اففر مومففوعاتی نظیففر گفتگففو ،متاح ففه،
مرار ت و دمو راسی جهت افزایش مرروعیت ساختار دولت و قوانین میاااففدا یف
حکمرا

دولففت یففا

امل ،تصمیمگیری درااره اینکه چه سففی و چگونففه در مففذا رات اففر ت نمایفد را اففه

سازما ها و نهادهای سیاسی واگذار مینمایدا انااراین دولت اه عنوا مراور -نه سففخنگوی فعففال-
عمل مینماید ()Bevier, 2006: 426-436ا از اینرو ،اسیاری از ار ردهای دولففت ،همففانطور
ه توسط طرفدارا حکمرانی خوب مطرح ادهاند ،اایففد در اففازار و سففط جامعففه و افه صففورت
غیرمتمر ز اجرا گردد () Hoogh & Marks, 2003: 233-243ا در واقع ،حکمرانفی مرففمول
چیدما نهادی ،سازو ارهای اورایی ،فردیندهای سیاستگذاری و ماهیت رهتففری در نظففام سیاسفی
استا در این میا  ،تجزیهوتحلیلهای نهادی اهعنوا مولفه اصلی فهم حکمرانی اناخته میاففود و
در نهایت توسعه را رقم میزندا رویکرد نهادگرایی جدید ار این ااور است ففه حکمرانفی خففوب،
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نهادهای دینده میگذارند ،امکانپذیر نمیااادا در واقع نمیتوا اففرای گففذر از حکمرانفی اففد ،یف
نسخه جها امول پیچید و اا ایجاد یفا تغییفر نهادهففا اففه یف
استراتژی مرخ

اففکل مرففخ

و اسففتفاده از یف

 ،درما حکمرانی خوب را محقق رد چرا ه ت ثیر نهادهففای گذاففته و مسفیری

ه دولتها پیش از این پیمودهاند ،عمیق ما روی سففاختار نهففادی جدیفد تف ثیر خواهففد گذااففتا اففه
عالوه ،حکمرانی روی چارچوای ه اهروندا و مقامات دولتی در د چارچوب ففنش می ننففد و
همچنین چارچوای ففه سیاسففت در د انجففام میاففود ،ت ثیرگففذار اسففت ()Schmitter, 1996ا
داگال

نورث اقتصاددا نهادگرای جدید ،نهادها را قواعففد اففازی تعریف

می نففد ففه سففازما ها

اازیکنا این اازی میاااندا اا توجه اه مفاهیم نهادگرایی ،ارای دستیاای اه سففط رمایتاخرفی از
حکمرانی ،چیدما قواعد اازی حائز اهمیت استا قواعففدی ففه اففدو دنهففا ،سففازما ها یفا همففا
اازیکنا نمیتوانند د طور ه ااید و ااید ،حکمرانفی خففوب را رقففم ازننففدا اازیکنففا لیفدی در
حکمرانی خوب را میتوا اه چهار دسته لی تقسیم ردا دولففت مر ففزی ففه از سففه قففوه مقننففه،
مجریه و قضائیه ترکیل میاود؛ دولتهای محلی م ل فرمانففداریها و اففهرداریها ،سففازما هایی
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ادو توجه اه اثری ه نهادهای گذاته روی نهادهای حال دارند و اثففری ففه نهادهففای حففال روی

ه اا دنها در ارتتاط هستند (اخش خصوصی) و در نهایت جامعه مدنیا اما اگر قواعففد اففازی یعنفی
ال حکمرانفی
نهادها ،طوری طراحی نروند ه ارتتاط اهینه میا این اازیکنا را ممکففن سففازند ،عمف م
خوب ممکن نمیاود (اندیره اقتصاد)1396 ،ا
اه این ترتیب ،از دنجایی ه مفهوم حکمرانی خوب ،اروپایی اففوده و از الگوهففای سففاختاری اروپففا
نظیر حقو اداری فرانسه ،حقو عرفی انگلستا و نهادهای نظارتی رورهای اسکاندیناوی اسفیار
ت ثیر پذیرفته است ،میتواند اعنوا اکل متففدلی از امپریالیسففم فرهنگففی و اقتصففادی و یففا اففکلی
نامتناسب ارای رورهای متتنی ار نظام دولت  -محور تلقی اودا از اینرو ،حکمرانی خوب نیاز اففه
اصالحات اهم پیوستهای در ی

محیط تاریخی و فرهنگی خففاص دارد ()harlow, 197-199ا از

دنجایی ه رورهای درحال توسعه اا حکمرانی فاصله زیادی دارند ،ارنامههای تف مین مففالی اانف
جهانی اه اختالس محلی ،فساد گسترده ،ناپدید اد م هففای مففالی و نیففز ترتیتففات حساارسففی
نامساعد اویژه در دفریقا مواجه ادهاندا مسئلهای ففه در اصففول حکمرانففی خففوب فرامففوش اففده،
ت ید ار تنوع و رتگرایی استا ارزشها و اصول حکمرانففی اایففد اتوانففد در نظامهففای ارزاففی
گوناگو اه صورتی اه اجرا در دید ه دمو راسی را تسهیل نماید؛ وگرنففه ارزشهففای اففه اصففطالح
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جهانی ه در اصل غرای هسففتند ،اففه دیگففرا تحمیففل مفیگففردد ()Ibid,199ا از ایفنرو فلسفففه
ال داکار است و دغدغه اصلی ،حل مرکل چرخففه اقتصففادی جهففانی و
اپیتالیسم ،در این الگو ام م
دنیای سرمایهداری استا ااکال اساسی اپیتالیسم این است ه اصل سعادت فففردی و اجتمففاعی را
ارخورداری هر چه ایرتر از سرمایه و ثروت میدانففدا روح حکمرانفی خففوب نیفز ایفن اسففت ففه
حکمرانی د گاه خوب است ه اه تحکیم و ت تیت انیا های اقتصادی و رفففاه مففادی جامعففه منجففر
اود (نادری قمی)1390 ،ا
دیدگاه صندو اینالمللی پول در مورد حکمرانی خوب ،اا ثتات اقتصاد ال نظام پففولی و اقتصففاد
جهانی ،قاالیت سوددهی خارجی و اویژه راد اقتصادی در رورهای عضو در ارتتففاط مففی-اااففدا
انااراین ،نگاه نهاد مذ ور اه حکمرانی اه دالیل اهتود مدیریت منااع عمومی از طریق اصففالحات در
نهادهای عمومی و حمایت از توسعه و حفظ اقتصاد ااثتففات و افففاس و محففیط قانونمنففد هففدایت
ننده اه فعالیتهای اخش خصوصی اردمد ،محدود اه جنتههای اقتصففادی حکمرانففی مففی¬اااففد
()IMF,1997: 3ا
سازما همکاری و توسعه اقتصادی اففه مفففاهیم حا میففت قففانو  ،دزادی ،افففافیت و پاسففخگویی
نهادهای دمو راتی  ،انصاس و عدالت در رفتار و ارخورد اا اهروندا  ،اامل سازو ارهایی جهففت
مراوره و مرار ت ،خدمات عمومی مؤثر ،قففوانین وامف و ففاراردی؛ همففاهنگی و سففازگاری در
درایش سیاسی؛ و استانداردهای ااالی رفتار اخالقی ،ارزش و اعتتار زیفادی قائففل اسففتا همچنففین،
گزارش «حکمرانی اروپففاییب ففه در سففال  2001از سففوی میسفیو اروپففا ارائففه گردیفد ،دزادی،
مرار ت ،پاسخگویی ،اثراخری و انسجام را اصول پففنجگانففه حکمرانفی خففوب ذ ففر مفی نففد در
حالیکه نظام حکمرانی اروپا اه دلیل وجود احرا مرروعیت در دولتهففای اروپففایی مففورد تردیفد
است ()Krasner, 1991ا
همچنین طی سالهای متمادی اغلب الگوهای حکمرانی (از جمله؛ مففدیریت توسففعه ،دولففتهففای
سوسیالیستی ،دولت رفاه ،حکمرانی متتنی ار نظام اقتصاد دزاد ،دولت ففاردفرین ،دولففت وچف

و

حکمرانی خوب) ه از سوی نهادهای اینالمللی ارای رورهای در حال توسعه تجویز مفیاففدند،
اغلب در عمل اه دلیل فراهم نتود ارایط زمینهای و ندااتن نگاه جامع اه محیط ،اففه اکسففت یفا
ناپایداری منجر ادهاند (ااراهیمپور و خلیلی)1390 ،ا
اا توجه اه مطالب مذ ور ،مالحظه میاففود ففه هففدس اصففلی الگففوی حکمرانفی خففوب ،توسففع
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از نظر هستی اناسی ،معتقد اه اصالت فرد میااادا از نظر انسا اناسففی ،همففه چیففز را در محففور
انسا ارزیاای می ندا از نظر معرفت اناسی اه دنچه ه از طریففق حففوا

اففه دسففت دیففد و اففرای

زندگی انسا مفید اااد اعتقاد دارد و از نظر روش اناسففی ،روش وحیففانی را انکفار و اففر تجراففه
ت ید می ندا
 .1.4.2دیدگاه نهجالبالغه
حکمرانی خوب پاسخگویی را تنها در قتال جامعه و افراد مروری میداند در حالیکففه حکمرانففی
اسالمی پاسخگویی را منحصر اه اجتماع نمففیدانففد ،الکففه د را اففه عنففوا یف

تکلیف

در ارااففر

خواستههای خداوند متعال میداندا هم حرسها ،عملها ،ارنامهها ،مومعگیریها ،جنگها ،صففل -
ها ،رااطهها و قطع رااطهها ااید ار متنای رهنمود دین اسالم اااد (نهجالتالغه ،خ )126ا
حا میت قانو  ،اعمال قوانین الهی در هم عرصهها و حوزههففای اجتمففاعی و فففردی اسففت (نهففج
التالغه ،خ )92؛ زیرا در صورت حا م اود قانو  ،حقی مایع نمی-اود و هففیا احففدی از چنففگ
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اقتصادی و مادی دولت میاااد و دارای مرکالت اساسی و انیادی است (حسینی و واثففق:)1393 ،

قانو در اما نخواهد اودا حضرت علی (ع) ار این مسئله ت ید دااتند ه حکومت او متتنی قففانو
خدا است و اه هیا توصیه غیرقانونی عمل نخواهند رد ،هر چند ارخی رنجیففده اففوند (محففدثی،
)270 ،1379ا
حکمرانی خوب قانونگذاری را در انحصار مردم یا نمایندگا دنها میداند در حالیکه این نوع قففانو
در حکمرانی متتنی ار دین اسالم مرروع نتوده و الزامی اه اطاعت از د نیست چرا ه ایفن پرسففش
اصلی مطرح است ه حامر اه پذیرش قوانین تدوین اده از سوی دیگرا نمفیاااففند لفیکن ایففن
پرسش دراارة قوانین الهی مطرح نیست؛ زیرا خداوند قوانین متناسب اا سعادت انسا ومففع ففرده
است (درایی)1396 ،ا
امام علی (ع) ارای اثراخری حکمرانی اسالمی اه مال

ااتر ت یفد مفی نففد از مالیفات اففرای داففاد

سازی اهرها استفاده ند (نهجالتالغه ،ص )18؛ و از تمامی منااع استفادة اهینه نمففوده و از اسففراس
و زیاده روی پرهیز نماید (نهجالتالغه)20 ،ا د حضرت میفرمودنففد :اففه ار نففا خففود ارسفیدگی
نید چرا ه ممن اصالح خود ،از تجاوز اه ایتالمال خودداری می نند و پیراپیش حجففت را اففر
دنها تمام ردهای (نهجالتالغه ،نامه )53ا
امام علی (ع) در دورا حکومت خویش و در دورا ار ناری از قدرت در زما خلفای سففه گانففه،
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هرگز دست اه خرونت نزد و همواره می واید ففه اختالفففات را از طریففق گفتگففو و روشهففای
مسالمت دمیز حل ندا د حضرت ،هنگامی ه از یارا خود انید ه اه مردم اام (معاویه) ،داففنام
میدهند ه چرا راه مکر و خیانت را در پیش گرفتهاند ،اه دنها فرمود« :من دوسففت نففدارم ففه اففما
ناسزاگو ااایدااا اه جای ناسزاگویی و فحاای اگویید :خداوندا ،خو ما و خو دنا را حفففظ ففن،
میا ما و دنا را اصالح ن ،دنا را از گمراهی و ماللت ارهففا تففا سففی ففه حففق را نرففناخته،
ارناسد و د

ه اه ظلم و تجاوز پناه ارده و دلوده اده است ،اازگرددبا

 .2شاخصهای حکمرانی اسالمی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
حکمرانی اسالمی در قانو اساسی جمهوری اسالمی ایرا  ،ایوه اداره و سرپرستی و اعمال والیفت
الهی توسط دولت اسالمی است ه در د ااعاد روااط این حکومت و مردم ،تعامل اجففزای ترففکیل
دهنده حکومت و رااطه د اا سایر حکومتها ،در اهداس و سیاستها ،قففوانین ،اجففرا و نظففارت و
ارزیاای ار اسا

متانی ،اصول و روشهای اسالمی تنظیم میگردد (رمایی و دیگرا )1390 ،ا

در اصل  3قانو اساسی جمهوری اسالمی ایرا  ،وظای

دولت جمهوری اسففالمی ایفرا در نظففام

حکمرانی متتنی ار مففردمسففاالری دینفی در چففارچوب مؤلفففههففای نظامففات و نهادهففای سیاسفی،
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی تتیین اده ه اه دنیال راد فضایل اخالقی و ایما و تقوی ،اسففتفاده
درست از مطتوعات و رسانههای همگانی ،متارزه اا فساد و انحراس ،افزایش دگففاهیهففای عمففومی،
تعلیم و ترایت رایگا و تسهیل دموزش عالی ،تقویت روح تتتع و ااتکففار در تمففام زمینففههففا ،طففرد
استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب ،محففو اسففتتداد و انحصففارطلتی ،تف مین دزادیهففای سیاسفی و
اجتماعی ،مرار ت مردم در عرصههای مختل  ،رفع تتعیض و ایجاد امکانات عادالنه ،ایجففاد نظففام
اداری صحی و مرور ،حفظ استقالل و تمامیت ارمفی رففور ،ایجففاد اقتصففاد صففحی و عادالنففه
اسالمی ،تساوی همگا در اراار قانو و ایجاد نظام قضایی عادالنه ،رفع فقففر و محرومیفت ،تف مین
خود فایی ،توسعه و تحکیم ارادری اسالمی و تعاو عمومی ،تنظفیم سیاسففت خففارجی متتنفی اففر
معیارهای اسالمی و حمایت از مستضعفا جها میااادا
 .2.1پاسخگویی و حق انتخاب و اظهارنظر برای مردم
از دنجا ه نظام جمهوری اسالمی ایفرا متتنفی مففردم سففاالری دینفی اسففت ،پاسففخگویی اهمیفت
ویژه¬ای دارد؛ پاسخگویی در اراار خداوند متتنی ار وجه اسالمیت (اصففول  4و  )56و پاسففخگویی
در اراار مردم متتنی ار وجه جمهوریت (اصل )6ا

18

ریی جمهور ،اورای نگهتا  ،مجل
مقام رهتری :اراسا

اورای اسالمی ،قوه قضاییه ت ید اده استا

اصل  111قانو اساسی دارای نوعی پاسخگویی در مقاال مجل

خترگا استا

رئی جمهور :پاسخگویی در اراار مردم ،پاسخگویی در اراار رهتری ،پاسخگویی در ارااففر مجلف
اورای اسالمی را ارعهده دارد (اصول  89و )122ا
قففوه مقننففه :پاسففخگویی در ارااففر اففهروندا و مجلفف
اساسی(اهمچنین در اصول ( 76حق تحقیق و تفح

اففورای اسففالمی) اصففل  90قففانو

در تمففام امففور رففور)( 88 ،حففق سففوال از

ریی ¬جمهور)( 89 ،حق استیضاح وزرا) و ( 90رسیدگی اه اففکایات از طففرز فار مجلف  ،قففوه
مجریه و قضاییه) ار افافیت در امور وظایفی مجل
قوه مجریه :پاسخگویی در اراار مجل
تفح

اورای اسالمی ت ید اده استا

اورای اسالمی ارای اجرای قانو  ،پاسخگویی اه تحقیفق و

 ،پاسخگوی تذ رات ،سوال و استیضاح نمایندگا (اصففل  89قففانو اساسفی) ،پاسففخگوی

اجرای دقیق قانو اودجه (از طریق دیوا محاستات( ،پاسخگوی اکایات مردمی از طرز عمل قففوه
مجریه (اصل  90قانو اساسی) ،پاسخگویی در ارااففر قففوه قضففائیه ،احقففا حقففو اففهروندا (از
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در قانو اساسی نیز در اصول متعددی ار مرورت پاسخگویی مقامات رسمی از جمله؛ مقففام رهتففری،

طریق دیوا عدالت اداری و دادگاههای عمومی( ،پاسخگویی ارای حسففن جریفا امففور و اجففرای
دقیق قوانین (از طریق سازما اازرسی ل رور) ،اررسی دارایی رئی جمهور ،وزیفرا و معففاونین
رئی

جمهور توسط رئی

قوه قضائیه ه ارخالس حق افزایش نیافته ااادا

قوه قضاییه :پاسخگویی در اراار قوه مقننه ااات اجرا یا عففدم اجففرای قففوانین و اففکایات مردمفی از
طرز ار قوه قضائیه (اصل  90قانو اساسی) ،پاسففخگویی در ارااففر مقففام رهتففری ،پاسففخگویی در
اراار رئی جمهورا
 .2.2حاکمیت قانون
ااخصه حا میت قانو در قانو اساسی جمهوری اسالمی ایرا قاال مراهده مفیاااففدا در انففد 6
اصل  3قانو اساسی ،ار محو هرگونه استتداد و خود امگی و انحصارطلتی تصری اده و وظففای
و اختیارات مقامات روری از مقام رهتری تا ففارگزارا نیفز در اصففول ،72 ،71 ،57 ،55 ،54 ،52
 110 ،90 ،89 ،88 ،87 ،84 ،76الففففففی ،156 ،142 ،140 ،138 ،134 ،133 ،128 ،125 ،122 ،113
 173 ،171 ،170 ،164و  178ذ ر اده استا همچنین در اصول  ،89 ،88 ،84انففد  10اصففل ،110
 164 ،147 ،140 ،137 ،134 ،133 ،122و  171ار مسئولیتپذیری قانونی تصری اده استا
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3ا2ا یفیت قوانین و مقررات
در قانو اساسی جمهوری اسالمی ایرا تصری اده اسففت ففه لیفه قففوانین و مقففررات اایفد اففر
اسا

موازین اریعت اااد (اصل  )4و نهاد قانو گذار نمیتوانففد قففوانینی مغففایر اصففول و احکففام

مذهب رسمی رور ومع نماید (اصل )72ا انااراین ،قانو گذاری ااید ار اسففا
صورت گیردا مجل

مففوازین اسففالمی

اورای اسالمی ه وفق اصل  71قانو اساسی ،صففالحیت د اففرای قففانو -

گذاری عام میاااد ،نمیتواند قوانین مغایر اا اصففول قففانو اساسفی ومففع نمایفد و هفیا یف

از

نهادهای قانو گذار و تصمیم گیرنده نیز مجاز نیستند ه مصواهای مغففایر اففا قففانو اساسفی ومففع
نندا ارای نیل اه این مقصود الزم است ه مرجعی صالحیتدار اه نام اورای نگهتففا (اصففول 93
تا  ،)96مصواات را پیش از الزم االجرااد از حیث عدم مغایرت اا قانو اساسی و اففرع اررسفی
ند و اگر د را مغایر اتیند ،ایاعتتار اعالم ندا
وجود سازو ار صری قانونگذاری مجل

اورای اسالمی و علنی اففود مففذا رات و مصففواات د

ه در اصل  69اه صورت لزوم علنی اود و پخش د از طریق رسانهها ه ار اسا

د تمام افففراد

ملت میتوانند در جریا مستقیم روند قوانین قرار گیرندا
 .2.4کارایی و اثربخشی
در قانو اساسی اصل اول ار مرار ت مردم در تصویب این قانو اا ا ریت ااال ااففاره داردا اصففل
 6و ( 59مرار ت از راه انتخااات) اداره رور را ار اتکای درای عمومی دانسته ففه از راه انتخااففات
و همه¬پرسی تحقق مییااد دانسته استا اصل ( 8مرار ت از طریق نظارت همگففانی) اففا مطففرح
رد دعوت اه خیر و امر اه معروس و نهی از منکففر همگففانی و متقااففل مففردم و دولففت د را اففه
عنوا ی

وظیفه دانسته استا اصل  26و  64اففر مرففار ت همففه مففردم و اقلیفتهففا و احففزاب و

دااتن نماینده ارای اقلیتها ت ید رده استا
اصول  7و ( 100مرار ت در ترکیل اوراها و عضویت در دنها) این قانو ار جنته اففورایی اففود
اداره امور رور در گسترههای مختل

د و اصول  44و  59ار مرففار ت اففهروندا در فعالیفت-

های اقتصادی و نیز مرار ت در فرایند تصمیمگیری و تصمیمسازی از طریفق همففه پرسفی ت یفد
داردا همچنین حق اهروندی ،حق تک ر درا ،دزادی ایا هم در اصول مختلف

مففورد توجففه قففرار

گرفتهاندا
همچنین اه عدالت محوری و ارااری از جمله در اند  12اصل ( 3ایجاد اقتصففاد عادالنففه اففر متنففای
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ااتغال)( 45 ،انفال و ثروت¬های عمومی)( 48 ،توزیع عادالنه منااع طتیعفی رففور)( 49 ،اسففترداد
ثروت¬های نامرروع) اااره اده استا
 .2.5مبارزه با فساد
در اصول قانو اساسی جمهوری اسالمی ایرا اه احث پیرگیری از از فسففاد مفالی و اداری ااففاره
اده استا از جمله :در اصل  4قانو اساسی مقرر اد تمام قوانین و مقررات اعم از مدنی ،جزایففی،
مالی ،اقتصادی وااا ااید ار اسا

موازین اسالمی ااادا اففدیهی اسففت در دیفن اسففالم هفیا گونففه

جایگاهی ارای امور مفسده دار و نامرروع اناخته نرده و همین امر ااعث میاود قوانین منطتق اففا
موازین مذ ور ،سالمت نظام اقتصادی ،مالی و ادرای جامعففه را تنظفیم و از اففرزو فسففاد جلففوگیری
نمایدا در اصل  44قانو اساسی مقرر اد مالکیت در سه اخففش دولتفی ،تعففاونی و خصوصفی اففه
ارطی معتتر و مورد حمایت است ه از محدوده قوانین اسالم تجاوز نکففرده اااففدا در اصففل 156
الی  174قانو اساسی ار وظای

قوه قضاییه و سازما های زیرمجموعه د ااففاره اففده اسففتا در

اند  5اصل  156قانو اساسی نیز پیرگیری از وقوع جرم را اعنففوا یکفی از وظففای

د قففوه ذ ففر
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موااط اسالمی)( 29 ،ت مین اجتمففاعی)( 28 ،حففق ففار) ،انففدهای  2و  4اصففل ( 43سیاسففتگذاری

نموده استا اصل  174قانو اساسی ه وظیفه نظارت اففر حسففن جریفا امففور و اجففرای صففحی
قوانین را ار عهده سازما اازرسی ل رور گذااته استا انااراین ،قففوه قضففاییه مکلف
مواردی ه ترخی

اسففت در

دهد امکا وقوع جرایم و مفاسدی در دینففده مفیرود اایفد از طریفق راههففای

قانونی از وقوع د جلوگیری نمایدا
همچنین ار نظارت و نترلپذیری در اصول  ،90 ،89 ،88 ،76 ،57 ،55 ،54 ،52انففدهای  7 ،1و 10
اصل  170 ،140 ،136 ،133 ،110و  173تصری اده استا
 .2.6ثبات سیاسی و فقدان خشونت
مطااق اا اصل  9قانو اساسی جمهوری اسالمی ایرا  ،دزادی ،استقالل و وحدت و تمامیت ارمفی
رور از یکدیگر تفکی

ناپذیر میاااند و هیا فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد اففه نففام اسففتفاده از

دزادی ،اه استقالل سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،نظامی و تمامیت ارمی ایرا خداهای وارد نمکایفد
و هیا مقامی حق ندارد اه نام حفظ استقالل و تمامیت ارمی رور ،دزادیهای مرروع را هر چنففد
اا ومع قوانین و مقررات سلب ندا
همچنین ار رامت انسانی در اصول ( 19ارااری حقو تمام مردم ایفرا ) و ( 20ارااففری ز و مففرد
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در لیه حقو ) 22 ،الی ( 24مصونیت حی یت و جا و مال و حقففو  ،و مسففکن و اففغل مففردم از
تعرض ،ممنوعیت تفتفیش عقایفد و مواخففذه ،دزادی نرففریات و مطتوعففات در ایفا مطالففب)26 ،
(دزادی احزاب و اقلیتهای اناخته اده) و  35الی ( 38حق انتخاب و یل اففرای طففرفین دعففوا در
دادگاه ،حکم اه مجازات از طریق دادگاه صال  ،اصل ارائففت ،ممنوعیفت هففر گونففه اففکنجه اففرای
گرفتن اقرار یا سب اطالع) ت ید اده استا
نتیجهگیری
حکمرانی خوب ت ید می ند ه نهادها ااید دارای چه ویژگیهایی اااند ه جامعهای دمو راتیف
و متتنی ار سیستم حکمرانی پاسخگو و فعال را فراهم نمایندا حکمرانففی خففوب یعنففی نگهدااففتن
دولتها در اهترین موقعیتی ه میتواند جامعهای اخالقی در سط محلففی و جهففانی ایجففاد نمایفد
چرا ه دولتها و یا نهادهای اینالمللی نتایففد چففارچوب سیاسففتی یففا تصففمیمی مسففتقل از منففافع
اجتماعی دااته اااندا الگوی حکمرانی خففوب ،نتففایج سیاسففی را تففااعی از وااسففتگی متقااففل سففه
اازیگر دولت ،جامعه و اازار مینگردا اگر ادعا میاود ففه حکمرانففی خففوب یف

نظریفه اصففولی

نماید :ال ) حوزه گستردهتری از واقعیت را اسففیار

هست ،پ

ااید حداقل در دو زمینه اه ما م

فراتر از ی

منظر ترری  ،تلفیق و تفسیر نمایدا ب) اصولی اوده و اففرای حففل ارخففی از معماهففای

اخالقی سیاستگذاری یاری رساندا حکمرانی خوب نتاید اعنوا ی

نظریه اخالقففی در نظففر گرفتففه

اود ،ادین دلیل ه نمیتواند تمامی معیارها را علیرغم تعدد اصول و ارزاففهایش اففردورده نففدا از
اینرو ،این نظریه نوظهور ،دارای ویژگیهای اراردی و هنجاری میاااففد ففه هنففوز تکامففل نیافتففه
است و مورد تردید ،ااهام و انتقادستا مسئلهای ه در اصول حکمرانی خوب فراموش اده اسففت،
ت ید ار تنوع و رتگرایی هستا ارزشها و اصول حکمرانی اایففد اتوانففد در نظامهففای ارزاففی
گوناگو اه صورتی اه اجرا در دید ه دمو راسی را تسهیل نماید؛ وگرنففه ارزشهففای اففه اصففطالح
جهانی ه در اصل غرای هستند ،اه دیگرا تحمیل میگردد در حالیکه تالش و اصرار اففر ایجففاد و
استقرار حکمرانی خوب اه اکل ارو زا و ادو الگوی اومی ارای اجففرا و تحقففق دنهففا مسئلهسففاز
میگردد و نتایج مطلوای در پی نخواهد دااتا سرات حکمرانی خوب و اصول منففدرد در د در
جوامع اسالمی نستت اه جوامع غرای متفاوت است لیکن اا توجه اه هنجاری اود این دموزه مفی-
توا اصول د را اا متانی فلسفی و ارزای و ساختار سیاسی و فرهنگی جوامففع گونففاگو مطااقففت
داردا حکمرانی اسالمی ایوه اجرایی حکومت اسالمی را در یف
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جامعففه ترففکیل مفیدهففد و اففه

اسالمی ،افزایش اردمدی نظام سیاسی متتنی ار دموزههای اسالمی ارای اداره جامعه دینی است ففه
متضمن سعادت دنیا و عقتای امت اسالمی و تضمین ننده پیررفت همه جانتففه دنهففا مفیاااففدا از
اینرو در جمهوری اسالمی ایرا ه ار مرففروعیت الهفی حکومففت ت یفد اففده ،پففذیرش اصففول
حکمرانی خوب اا رعایت موااط و قواعد اساسی مانند حا میت قوانین الهی و مففرورت رهتففری
اسالمی و متناسب اا ارایط فرهنگی و اعتقادی در نظام اسالمی هما گونه در قانو اساسفی اففویژه
های پاسخگویی و حق انتخاب و اظهارنظر ارای مردم ،حا میت قانو  ،یفیت قففوانین و

در ااخ

مقررات ،ارایی و اثراخری ،متارزه اا فساد و ثتات سیاسفی و فقففدا خرففونت اففدا ااففاره اففده
است ،اا محذوریتی مواجه نمیااادا
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