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چکیده
الگوی حکمرانی خوب را فرایند تدوین و اجرای سیاستگذاری در حوزههای مختلف با مشارکت دولتت جامهتم متدنی و بخت
خصوصی تهریف میکنند بم گونمای کم ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامهم بم تحقق عدالت و امنیتت و توستهم یایتدار منتاب
انسانی و محیط زیست منجر گردد .این مقالم با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی ضمن واکاوی الگوی حکمرانی خوب مبتنتی بتر
شاخصهای بانک جهانی و نقد آن بم دنبال این یرس اصلی است کم شاخصهای حکمرانی اسلامی و جهادی بر اساس نهت -
البلاغم و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونم است؟ یافتمهای تحقیق نشان میدهد الگوی حکمرانی ختوب مبتنتی
بر اصول لیبرال و برخاستم از جوام توسهمیافتم و بیانگر گرای سیاسی یا ایدئولوژیکی خاصی است کتم بکتارگیری آن در جوامت
دیگر بم شکل برونزا و تحمیلی و بدون توجم بم ساختارهای اجتماعی نظام اقتصادی ارزشها و فرهنگ بتومی مطلتوب نخواهتد
بود .حکمرانی اسلامی شیوه حکومتی مبتنی بر مردمسالاری دینی است و آنچم امروز موجب تفتاو و امتیتاز جمهتوری استلامی
ایران از دیگر کشورهای جهان شده تلاش این نظام برای تحقق اسلام ناب در ستاحتهای مختلتف حیتا فتردی و اجتمتاعی و
حرکت بر مدار اسلام است .قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سبک جدیدی از حکومت و حکمرانی در چارچوب قتوانین الهتی
و اسلامی ارائم نموده کم در اهداف سیاستها و شاخصهای حکمرانی نظام شامل؛ یاسخگویی و حتق انتختاب و ااهتارنظر بترای
مردم حاکمیت قانون کیفیت قوانین و مقررا کارایی و اثربخشی مبارزه با فستاد و ثبتا سیاستی و فقتدان خشتونت نمایتان و
حاکم است.
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مقدمه
در دهههای اخیر شاهد ظهور رویكردی جدید در مدیریت دولتی با عنوان حكمرانی خوب هستیم
كه برای مقابله با مشكلات و مسایل پیچیده عصر حاضر شكل گرفته و ویژگی مهم آن جلب مشاركت
مردم در انجام امور و سپردن كارها به دست آنان است .امروزه ،جامعه بشری دچار بحران اداری و
اخلاقی میباشد كه با اقدامات دولتها ،قوانین و نهادهای اجتماعی كه نظام حكمرانی را شكل میدهند،
بیارتباط نیستند .حال چگونه میتوانیم این فرایندها و پیچیدگیهای روابط متقابل سیاسی ،فرهنگی و
اقتصادی را بدون توجه به دولت -ملت اداره كنیم .علوم سیاستگذاری به جای اینكه به دنبال راهی
باشد تا نظارت عمومی بر سیاستها را تقویت نماید ،در جستجوی سیاستهایی است كه مورد قبول
شهروندان باشد .از اینرو ،حكمرانی خوب باید تلاش نماید تا ضمن كاهش اقتدار آمرانه دولت ،نظارت
همگانی بر سیاستها و اقدامات دولت را افزایش دهد.
الگوی حكمرانی خوب به عنوان فرایند مشاركتی توسعه تعریف میگردد كه جامعه مدنی به
عنوان انتقال دهنده و مدافع خواستهای مردمی میبایست مشاركت شهروندان را تقویت و
دولتها را به پاسخگویی تشویق و حتی ملزم نماید .بخش خصوصی با در دست داشتن عوامل
اقتصادی و سرمایهگذاری و تولید ناخالص ملی و بالا بردن سهم مردمی در آن و از بین بردن
نگرانیها و تنگناها كمک و بخش دولتی با ایجاد تسهیلات و بسترهای فعالیت عمومی و
تقویت آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی و گسترش عدالت اجتماعی تلاش نماید (وفاجو و
دیگران .)7931 ،به این ترتیب ،حكمرانی خوب صرفاً مفهومی تحلیلی نیست ،بلكه واجد
ارزشهای اخلاقی و سیاسی است و آنچه دشواری بیشتری در تبیین این مفهوم ایجاد مینماید،
سوءكاربردهایی است كه به واسطه بهرهگیری ابزاری از مؤلفهها و چشماندازهای حكمرانی خوب
بروز مینماید و موجب شكلگیری رویكردهای متعارض میشود.
حكمرانی خوب نه درباره ایجاد تصمیم درست ،بلكه در رابطه با بهترین فرایندهای ممكن برای
تصمیمگیری است و با نادیده گرفتن ذات و گوهر تصمیم حقیقت ،بر این تأكید میكند كه همهچیز
بر پایه بهترین گزینه ممكن خواهد بود و با توجه به محوریت نتیجهگرایی ،همه تلاشهای در
راستای اقدام برای رسیدن به هر روش ممكن است لیكن در الگوی حكمرانی اسلامی در عین
توجه به ضرورت تصمیم بهینه ،میبایست به حقانیت و درستی آن نیز توجه داشت و هر نوع
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تصمیمی ،مشروع نیست و نمیتوان به بهانه تضمین دستیابی به هدف ،از هر وسیلهای بهره گرفت.
الگوی حكمرانی خوب نمیتواند یک نسخه استاندارد باشد و الگوی یک سایز ،اندازه
همه7مطلوب نیست چرا كه در كشورهای مختلف بایستی بر اساس اوضاع و احوال و شرایط
فرهنگی آنها باشد .همه كشورها بایستی حق داشته باشند گونههای ملی متعلق به خود را در
زمینه حكمرانی خوب تعیین كنند كه تجربه تاریخی آنها را مدنظر قرار دهد بر مبنای نظامها،
فرهنگها و ارزشهای بومی ساخته شود (هداوند.)13 :7931 ،
حكمرانی اسلامی را میتوان زمینه سازی برای توسعه و تعمیق عقلانیت تهذیب یافته ،اخلاق و
معنویت گرایی دینی و رشد ،تعالی و سعادت انسان و همچنین گسترش برخورداری از زندگی با
نشاط ،ایمن ،سالم ،عادلانه ،آزاد و كریمانه دانست (رضایی و همكاران .)7931 ،مدعای اصلی
انقلاب اسلامی ارائه سبک جدیدی از زندگی ،حكومت و حكمرانی در قانون اساسی بوده كه در
اهداف و سیاستهای جامعه و حاكمیت ،شیوهها و روشهای حكمرانی ،نقش و مشاركت مردمی،
نظامات اداری ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و ...قوانین الهی و روح معنوی اسلام حاكم است .در
نهجالبلاغه نیز حاكم ،ولی امر و متصدی كارهای مردم است و مكلف به تكلیف الهی مهمی میباشد
و مردم باید با همه ارزشهای مادی و معنوی و آرمانهایشان مورد احترام قرار گیرند و دین و
دنیای آنها با هم و در تعامل ملاحظه شود .دیدگاه حضرت علی (ع) درباره حكومت؛ دنیامدارانه و
قدرت محورانه نیست ،چرا كه ایشان در خطبه  91دلیل پذیرفتن آن مسئولیت بزرگ را گرفتن حق
ستمدیده از ستمگر شمرده و آن را پیمانی دانسته كه خداوند از دانشمندان گرفته است (شاهآبادی و
جامه بزرگی .)7931 ،از این جهت ،تلاش بر ایجاد و استقرار حكمرانی به شكل برونزا و تحمیلی
و بدون توجه به بسترهای بومی برای اجرا و تحقق آن نتایج نامطلوبی را سبب میگردد .این مقاله
ضمن واكاوی الگوی حكمرانی خوب بر اساس شاخصهای بانک جهانی و ارزیابی آن ،به تبیین
شاخصهای حكمرانی اسلامی از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میپردازد.

One Size Fits for all.

0-

فصلنامه علمی پژوهش های انقلاب اسلامی ،س  ،01تابستان  ،0011ش 37
 .1پیشینه تحقیق و مبانی نظری
 .1.1پیشینه تحقیق
در بررسی تحقیقات صورت گرفته ،تحقیقی كه به تبیین و ارزیابی الگوی حكمرانی خووب بور
اساس بدیل برتر آن یعنی حكمرانی اسلامی و نیوز واكواوی شواخصهوای آن در قوانون اساسوی
جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته باشد ،ملاحظه نشده لیكن تحقیقات معدودی با عناوین و یافته-
های زیر انجام گرفته است.
امامی و شاكری ( )7931در مقاله «حكمرانی خوب و قانون اساسی جمهووری اسولامی ایوران» بوا
روش توصیفی-تحلیلی نتیجه میگیرد كه هر یک از مؤلفههای حكمرانی خوب به گونهای در قوانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران تأكید شده لیكن در عرصه عمل شاهد فراز و نشیب بوده است.
بردبار و دیگران ( )7931در مقاله «ارائه الگوی حكمرانی خدامدار» با استفاده از روش تحلیل
فازی ،ابعاد ،عوامل و معیارهای حكمرانی خدامدار و الگویی به منظور بهبود طرحها و برنامههوای
حكومت اسلامی ارائه دادهاند.
بابایی ( )7931در مقاله «طراحی مدل حكمرانی خوب بر اساس نامه مالک اشوتر و مقایسوه آن بوا
اصول حكمرانی خوب بانک جهانی» به روش داده بنیاد كه دیدگاه امام علی (ع) بوه لحوار روشهوای
رسیدن به حكمرانی و منابع حكمرانی با دیدگاه بانک جهانی تفاوت ساختاری و اساسی دارد.
ناظمی اردكانی ( )7937در مقاله «حكمرانی خوب بوا رویكورد اسولامی» بوا روش توصویقی
تحلیلی به این نتیجه دست یافته كه هر گونه تصمیمگیری در حكمرانی خوب بر مشواهده ،عقول و
تجربه مبتنی است لیكن در حكمرانی اسلامی علاوه بر آنها ،بر وحی و سنت نیز مبتنی است.
 .1.1تعریف حکمرانی خوب
واژه حكمرانی 7از فعل یونانی  kubernanاخذ شده كه افلاطون آن را برای طراحوی نظوام
حكومتی بكار میبرد كه در قرون وسطی به واژه  Gubernareتبدیل میشود كه بور حكمروایوی
كردن دلالت دارد .یعنی عمل و شیوه حكومت كردن یوا كوارویژه حكوموت (كوایر .)9 :7931 ،در
فرهنگ آكسفورد ،حكمرانی «فعالیت یا روش حكم راندن؛ اعمال كنترل یا قدرت بر فعالیوتهوای
زیردستان؛ نظامی از قوانین و مقررات» تعریف شده است (میودری و خیرخواهوان-731: 7939 ،
Governance.

0-

شاخصهای نخبگانی فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در...



00

 .)739بانک جهانی تعریف واحدی از حكمرانی ارائه نمیدهد بلكه بر حسوب گوزارش در دسوت
اجرا ،از تعریفهای مختلفی استفاده مینماید .به این ترتیب در گزارش سال  ،7333حكمرانی«بوا
شیوه ای كه با آن قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی كشور بورای توسوعه اعموال موی-
گردد» ،تعریف شوده اسوت ( .)world Bank, 1989: 60در گوزارش بعودی آموده اسوت كوه
حكمرانی یعنی «ظرفیت نهادی سازمانهای دولتی جهت ارائه كالاهای عمومی و سایر كالاهایی كه
شهروندان یک كشور یا نمایندگان آنها تقاضا مینمایند به شیوهای اثربخش ،شوفاف ،بویطرفانوه و
پاسخگو با توجه به محدودیت منابع» (.)world Bank, 2000: 48
به رغم تعاریف متعدد ،بانک جهانی حكمرانی خوب را به عنوان سنتها و نهادهوایی تعریوف
میكند كه از طرف حكومت جهت منافع عمومی بكار میرود و شوامل فراینودی اسوت كوه در آن
حاكمان انتخاب ،نظارت و جایگزین میشوند ،ظرفیت دولتهوا جهوت مودیریت درسوت منوابع و
اجرای سیاستها و نیز احترام شهروندان و دولت به نهادهایی كه تعاملات اجتماعی و اقتصادی بین
آنها را كنترل می كنند .یعنی حكمرانی با نگاه به اینكه چگونه مسئولان حكومتی انتخاب میشوند و
اینكه آیا آنها پاسخگو به عموم مردم هستند؛ سیاستهای درست را ارائه میدهند؛ ظرفیت اجورای
این سیاستها را دارند و همچنین آیا میتوانند منابع خوود را بوه صوورت موؤثر مودیریت كننود؛
سنجیده میشود (.)Word Bank, 2000
 .1.1مؤلفههای الگوی حکمرانی خوب
سه تن از محققان بانک جهانی دانیل كوافمن ،آرت كورای و پوابلو لوبواتون ( Kaufmann,
 ،)Kraay and Lob, 2002یافتههای مؤسسات مختلف بینالمللی پیراموون وضوعیت سیاسوی،
اقتصادی و اجتماعی كشورها را با یكدیگر ادغام و مؤلفههای شش گانه ذیول را بورای حكمرانوی
خوب مشخص نمودهاند.
پاسخگویی و حق اظهارنظر:1
پاسخگویی و حق اظهارنظر به این معنا میباشد نقش مردم در انتخاب كارگزاران دولت
محسوس باشد ،فعالیت احزاب سیاسی و تشكلهای اجتماعی افزایش یابد و رسانههای همگانی به
صورت مستقل فعالیت و ابراز نظر كنند ( ،)Ibidگروههای دخیل در تصمیمگیریهای دولت ،نسبت
Voice and Accountability.
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به عملكرد خود پاسخگویی عمومی داشته باشند و همچنین گروهها و افراد متأثر از تصمیمات
دولتی آگاهی كافی و بموقع داشته باشند (ابطحی و دیگران.)7931 ،
ثبات سیاسی و فقدان خشونت:1
یكی از ملزومات رشد اقتصادی ،تحقق ثبات سیاسی مبتنی بر عدالت اجتماعی ،كاهش
تضادهای فرهنگی و قومی و نیز بیثباتی سیاسی و اجتماعی ،چرخش مسالمتآمیز قدرت سیاسی
و منطبق بر قانون اساسی و نظام مردم سالاری است (ابطحی و دیگران .)7931 ،بیثباتی سیاسی
در یک كشور حاكی از نظام حكمرانی نامطلوب و ضعیف است (.)world bank, 2015
اثربخشی دولت:1
اثربخشی دولت به میزان و چگونگی استفاده از مهارتهای علمی و عملی مدیران و میزان
اثربخشی دولت در كسب درآمد ،انجام ابتكارات سیاسی ،تدوین بموقع بودجه سالانه ،نظارت بر
اقدامات اقتصادی و اجتماعی ،ایجاد زیرساختهای ملّی و رفع مشكلات اقتصادی داخلی ،ارائة
خدمات اجتماعی بدون تأثیرپذیری از تغییرات سیاسی ،مدیریت استقراض و بدهیهای خارجی،
تمركزدایی اداری ،كیفیت خدمات عمومی و همچنین چگونگی تدوین و اجرای سیاستهای
عمومی و دولتی و میزان تعهد دولت به این سیاستها بستگی دارد (.)Ibid
حاکمیت قانون:1
حاكمان و سیاستگذاران همانند شهروندان ،در برابر قوانین یكسان تلقی شوند و نسبت به
عملكرد خود پاسخگو باشند ( .)world bank, 2015حكمرانی خوب به میزان واقعی بودن
قوانین در یک جامعه و اطمینان اجرای آنها ،كیفیت اجرای قراردادها ،عملكرد پلیس و محاكم
قضایی و همچنین میزان احتمال جرم و خشونت در یک جامعه وابسته است.
کیفیت قوانین و مقررات:4
صلاحیت و توانایی دولت در اتخاذ و اجرای سیاستها و قوانین و مقرراتی كه منجر به تقویت
و گسترش بخش خصوصی شود ،نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی و سیاسی ایفا مینماید.
1

- Political Stability and Non-Violence.
Government Effectiveness.
3- Rule of law.
0- Regulatory Quality.
2-

شاخصهای نخبگانی فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در...



03

هر قوانین و مقررات از كیفیت بهتری برخوردار باشند ،وضعیت حكمرانی بهبود پیدا میكند
(.)ADA, 2011
کنترل فساد:1
فساد به عنوان سوءاستفاده از اختیارات عمومی برای منافع شخصی یا گروهی با شاخصهایی
نظیر؛ فساد در بین مقامات رسمی ،بازخورد اقدامات ضد فساد ،استفاده سیاستمداران از بودجة
عمومی ،میزان شیوع پرداخت غیرقانونی در بین افراد و شركتهای دولتی برای پیشبرد كارها،
تأثیرگذاری نادرست بر قانونگذاری ،بیاعتمادی نسبت به مدیران و سیاستگذاران ،تأثیر بر جذب
سرمایهگذاری خارجی ،دریافت رشوه در ازای دستیابی به مجوزهای غیرقانونی و ...تعریف شده
است (.)world bank, 2015
 .1.4ارزیابی و نقد الگوی حکمرانی خوب
 .1.4.1دیدگاه بسترهای سیاسی و اقتصادی و نهادهای بینالمللی
پس از جنگ جهانی دوم ،اغلب نظریهپردازان و اقتصادانان كینزی بر این باور بودند كه پس از
بحران و ركود اقتصادی ،دولت در بعد اقتصادی (موسوم به دولت رفاه) نیز باید تقویت و گسوترش
یابد (نادری قمی .)7931 ،این رویكرد تا اواخر دهة  7311اداموه داشوت كوه ناكارآمودی آن در
صحنة اقتصادی (رهنورد )2 :7933 ،باعث ایجاد مفهوم جدیدی تحت عنوان اقتصاد بازار و مكتب
شیكاگو با رویكرد كوچک سازی دولت شده است .در كارهای بازار كمتر وارد شود و بیشتر كارها
را به نیروهای بازار واگذار كند و نقش آن در تولید ناخالص داخلی و اقتصاد كاهش یابد .بر مبنای
این نظریه ،بازارها بهترین نتایج را به بار می آورند و قیمتها بهترین تخصیص دهندة منابع هستند.
با توجه به این رویكرد ،در اواخر دهة  7331رویكرد سومی به نام حكمرانی خوب ظهوور نموود.
این رهیافت بر دو رهیافت پیشین غلبه پیدا نمود و به دنبال رهیافتهای اقتصاد نهادی ،نهوادگرایی
جدید ،نظریه اقتصادی سیاست و سازمانها و علم رفتاری كه بر قرارداد و انتخاب تأكید مینمایند،
گسترش یافته و سیاست را مبادلات پیچیده بین بازیگران اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی با ارزشها
و منافع متفاوت در محیطی نهادی تعریف موینمایود ( .)Kobler & Eising, 1999حكمرانوی

Control of Corruption.
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خوب با این دیدگاه نونهادگراها موافق اسوت كوه نهادهوا 7ارجحیتهوایی را شوكل میدهنود كوه
برخاسته از دیدگاههای مردم میباشد .نهادها افراد را وادار میسازند تا اهداف تعریف شده خود را
كه در مبادله بازار و رأیگیری دموكراتیک بطور مؤثر فراهم نمیشوود ،توأمین نماینود .در دنیوای
معاصر ،فرصتها و كامیابیهای افراد به این بستگی دارد كه چه نهادهایی در جامعه وجود دارند و
چگونه عمل مینمایند .نهادها همچنین حقوق مالكیت و قراردادها را تعریف و تعیین میكننود كوه
چه كسی باید چه چیزی را در چه زمانی به دست بیاورد (هایک .)7931 ،ایجاد نهادهوایی كوه از
مردم حمایت میكنند و به عملكرد و نتیجه رسیدن بهتر فعالیتهای افراد یاری میرسانند ،ضروری
است كه اغلب این نهادها توسط دولت ایجاد میشوند .توانایی دولت برای ایجاد این نهادها ،عامل
اصلی تعیین چگونگی رفتار افراد در جامعه و انجام فعالیتهای روزانه میباشد .تدارک موفقیوت-
آمیز این نهادها كه توسط دولت انجام میشود ،اغلب تحت عنوان «حكمرانی خوب» مطورح موی-
شود .حكمرانی خوب ،در نتیجه سیاستهای قابل پیشبینی ،آزاد و ارشادی تجسم مییابود؛ یوک
بوروكراسی آكنده از خصلتهای حرفهای؛ ابزار قوه مجریه برای پاسخگو كوردن دولوت در مقابول
اقدامات خود؛ مشاركت وسیع جامعه مدنی در فعالیتهای عمومی و تمام رفتارهایی كه تحت لوای
حكومت قانون انجام میشود (گزارش بانک جهانی .)2119 ،در توسعه دولت مدرن بین اطمینان از
اینكه مقامات دولتی دارای قدرت كافی برای تدارک حكمرانی خووب هسوتند و یوا بهورهبورداری
قدرت خود به نفع گروههای خاص منع شده باشند ،اختلاف وجود دارد و اگر این مقامات محودود
نشوند ،توانایی آنها از طریق افزایش دسترسی به اطلاعات ،تقویت رقابت و اجرای قراردادها برای
ایجاد نهادهایی كه از مردم حمایت میكنند آسیب خواهد دید.
از اوایل دهه  ،7331تجزیه وتحلیلهای اقتصاد نهادگرایی این موضوع را مطرح میكند نهادها
در تعیین پیامدهای سیاسی حائز اهمیت هستند و كیفیت نهادهوا ،مولفوهای كلیودی بورای كواركرد
درست سیستم حكمرانی است .نهادهای سیاسی نظیر قانون اساسی ،تقسویم قودرت میوان سوطوح
مختلف دولت ،سازمانهای مستقل ،سازوكارهای نظارت شوهروندان بور رفتوار مقاموات دولتوی و
قواعدی كه مانع از بروز فساد میشود ،بوه ایجواد محودودیت در زمینوه اسوتبداد سیاسوتمداران و
بوروكراتها و نیز رقابت در فرایند سیاسی را تحت تأثیر قرار میدهند و در نتیجه این رقابت نیوز
Institutions.
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تا حدودی موجب میشود كه سیاستمداران در مورد اقدامات خوود پاسوخگو باشوند كوه موجوب
استحكام حكمرانی خوب مویشووند ( .)Brinkerhoff, 2002: 511-531حكمرانوی خووب
نیازمند به عمل جمعی و حق مشاركت در تصمیمگیری است .حكمرانی خوب به فراینودی اشواره
دارد كه علایق و ابتكارات مختلف را در یک نظم كاركردی به منظور ایجاد و دسترسی به منوافع و
یا اهداف جمعی در سطح بینالمللی در كنار هم قرار داده و تلفیق مینماید و تأكید بر موضووعاتی
نظیر گفتگو ،مباحثه ،مشاركت و دموكراسی جهت افزایش مشروعیت ساختار دولت و قوانین موی-
باشد .یک دولت یا حكمران كامل ،تصمیمگیری درباره اینكوه چوه كسوی و چگونوه در موذاكرات
شركت نماید را به سازمانها و نهادهای سیاسی واگذار مینماید .بنابراین دولت به عنوان مشواور-
نه سوخنگوی فعوال -عمول موینمایود ( .)Bevier, 2006: 426-436از ایونرو ،بسویاری از
كاركردهای دولت ،همانطور كه توسط طرفداران حكمرانی خوب مطرح شدهانود ،بایود در بوازار و
سطح جامعه و به صورت غیرمتمركز اجرا گوردد ( .)Hoogh & Marks, 2003: 233-243
در واقع ،حكمرانی مشمول چیدمان نهادی ،سوازوكارهای شوورایی ،فرآینودهای سیاسوتگذاری و
ماهیت رهبری در نظام سیاسی است .در این میان ،تجزیهوتحلیلهای نهادی بهعنوان مولفه اصولی
فهم حكمرانی شناخته میشود و در نهایت توسعه را رقم میزند .رویكرد نهادگرایی جدید بور ایون
باور است كه حكمرانی خوب ،بدون توجه به اثری كه نهادهای گذشته روی نهادهای حال دارند و
اثری كه نهادهای حال روی نهادهای آینده میگذارند ،امكانپذیر نمیباشد .در واقع نمیتوان بورای
گذر از حكمرانی بد ،یک نسخه جهانشمول پیچید و با ایجاد یا تغییر نهادها به یک شكل مشخص
و استفاده از یک استراتژی مشخص ،آرمان حكمرانی خوب را محقق كرد چرا كه توأثیر نهادهوای
گذشته و مسیری كه دولتها پیش از این پیمودهاند ،عمیقاً روی ساختار نهادی جدید تأثیر خواهد
گذاشت .به علاوه ،حكمرانی روی چارچوبی كه شهروندان و مقامات دولتی در آن چارچوب كنش
میكنند و همچنین چارچوبی كه سیاست در آن انجام میشوود ،تأثیرگوذار اسوت ( Schmitter,
 .)1996داگلاس نورث اقتصاددان نهادگرای جدید ،نهادهوا را قواعود بوازی تعریوف میكنود كوه
سازمانها بازیكنان این بازی میباشند .با توجه به مفاهیم نهوادگرایی ،بورای دسوتیابی بوه سوطح
رضایتبخشی از حكمرانی ،چیدمان قواعد بازی حوائز اهمیوت اسوت .قواعودی كوه بودون آنهوا،
سازمانها یا همان بازیكنان نمیتوانند آنطور كه باید و شواید ،حكمرانوی خووب را رقوم بزننود.
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بازیكنان كلیدی در حكمرانی خوب را میتوان به چهار دسته كلی تقسیم كرد .دولت مركزی كوه از
سه قوه مقننه ،مجریه و قضائیه تشكیل میشود؛ دولتهای محلی مثل فرمانداریها و شهرداریها،
سازمانهایی كه با آنها در ارتباط هستند (بخش خصوصی) و در نهایت جامعه مدنی .اما اگر قواعد
بازی یعنی نهادها ،طوری طراحی نشوند كه ارتباط بهینه میان این بازیكنان را ممكن سازند ،عملواً
حكمرانی خوب ممكن نمیشود (اندیشه اقتصاد.)7931 ،
به این ترتیب ،از آنجایی كه مفهوم حكمرانی خوب ،اروپوایی بووده و از الگوهوای سواختاری
اروپا نظیر حقوق اداری فرانسه ،حقوق عرفی انگلستان و نهادهای نظارتی كشورهای اسكاندیناوی
بسیار تأثیر پذیرفته است ،میتواند بعنوان شكل مبودلی از امپریالیسوم فرهنگوی و اقتصوادی و یوا
شكلی نامتناسب برای كشورهای مبتنی بر نظام دولت  -محور تلقی شود .از اینرو ،حكمرانی خوب
نیاز به اصلاحات بهم پیوستهای در یک محیط تاریخی و فرهنگی خواص دارد (harlow, 197-
 .) 199از آنجایی كه كشورهای درحال توسعه با حكمرانی فاصله زیادی دارند ،برنامههای توأمین
مالی بانک جهانی به اختلاف محلی ،فساد گسترده ،ناپدید شدن كمکهوای موالی و نیوز ترتیبوات
حسابرسی نامساعد بویژه در آفریقا مواجه شدهاند .مسئلهای كه در اصول حكمرانی خوب فراموش
شده ،تأكید بر تنوع و كثرتگرایی است .ارزشهوا و اصوول حكمرانوی بایود بتوانود در نظامهوای
ارزشی گوناگون به صورتی به اجرا در آید كه دموكراسی را تسهیل نمایود؛ وگرنوه ارزشهوای بوه
اصطلاح جهانی كه در اصل غربی هستند ،به دیگوران تحمیول مویگوردد ( .)Ibid,199از ایونرو
فلسفه كاپیتالیسم ،در این الگو كاملاً آشكار است و دغدغه اصلی ،حول مشوكل چرخوه اقتصوادی
جهانی و دنیای سرمایهداری است .اشكال اساسی كاپیتالیسم این است كه اصول سوعادت فوردی و
اجتماعی را برخورداری هر چه بیشتر از سرمایه و ثروت میداند .روح حكمرانی خوب نیوز ایون
است كه حكمرانی آنگاه خوب است كه به تحكیم و تثبیت بنیانهای اقتصادی و رفاه مادی جامعه
منجر شود (نادری قمی.)7931 ،
دیدگاه صندوق بینالمللی پول در مورد حكمرانی خوب ،با ثبات اقتصاد كلوان نظوام پوولی و
اقتصاد جهانی ،قابلیت سوددهی خارجی و بویژه رشد اقتصادی در كشورهای عضو در ارتباط می-
باشد .بنابراین ،نگاه نهاد مذكور به حكمرانی بوه دلایول بهبوود مودیریت منوابع عموومی از طریوق
اصلاحات در نهادهای عمومی و حمایوت از توسوعه و حفوق اقتصواد باثبوات و شوفاف و محویط
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قانونمند هدایت كننده به فعالیتهای بخش خصوصوی كارآمود ،محودود بوه جنبوههای اقتصوادی
حكمرانی میباشد (.)IMF,1997: 3
سازمان همكاری و توسعه اقتصادی به مفاهیم حاكمیت قانون ،آزادی ،شفافیت و پاسوخگویی
نهادهای دموكراتیک ،انصاف و عدالت در رفتار و برخورد با شهروندان ،شامل سازوكارهایی جهت
مشاوره و مشاركت ،خدمات عمومی مؤثر ،قوانین واضح و كواربردی؛ همواهنگی و سوازگاری در
آرایش سیاسی؛ و استانداردهای بالای رفتار اخلاقی ،ارزش و اعتبار زیادی قائل اسوت .همچنوین،
گزارش «حكمرانی اروپایی» كه در سال  2117از سووی كمیسویون اروپوا ارائوه گردیود ،آزادی،
مشاركت ،پاسخگویی ،اثربخشی و انسجام را اصول پنجگانه حكمرانی خوب ذكر میكند در حالیكه
نظام حكمرانی اروپا به دلیل وجود بحران مشروعیت در دولتهوای اروپوایی موورد تردیود اسوت
(.)Krasner, 1991
همچنین طی سالهای متمادی اغلب الگوهای حكمرانی (از جمله؛ مدیریت توسعه ،دولتهای
سوسیالیستی ،دولت رفاه ،حكمرانی مبتنی بر نظام اقتصاد آزاد ،دولت كارآفرین ،دولوت كوچوک و
حكمرانی خوب) كه از سوی نهادهای بینالمللی برای كشورهای در حال توسعه تجویز میشودند،
اغلب در عمل به دلیل فراهم نبودن شرایط زمینهای و نداشتن نگاه جامع به محیط ،به شكسوت یوا
ناپایداری منجر شدهاند (ابراهیمپور و خلیلی.)7931 ،
با توجه به مطالب مذكور ،ملاحظه میشود كه هدف اصلی الگووی حكمرانوی خووب ،توسوعة
اقتصادی و مادی دولت میباشود و دارای مشوكلات اساسوی و بنیوادی اسوت (حسوینی و واثوق،
 :)7939از نظر هستی شناسی ،معتقد به اصالت فرد میباشد .از نظر انسان شناسی ،همه چیز را در
محور انسان ارزیابی میكند .از نظر معرفت شناسی به آنچه كه از طریق حوواس بوه دسوت آیود و
برای زندگی انسان مفید باشد اعتقاد دارد و از نظر روش شناسوی ،روش وحیوانی را انكوار و بور
تجربه تأكید میكند.
 .1.4.1دیدگاه نهجالبلاغه
حكمرانی خوب پاسخگویی را تنها در قبوال جامعوه و افوراد ضوروری مویدانود در حالیكوه
حكمرانی اسلامی پاسخگویی را منحصر به اجتماع نمیداند ،بلكه آن را به عنوان یوک تكلیوف در
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برابر خواستههای خداوند متعال میداند .همة حرفها ،عملها ،برنامهها ،موضعگیریها ،جنگهوا،
صلحها ،رابطهها و قطع رابطهها باید بر مبنای رهنمود دین اسلام باشد (نهجالبلاغه ،خ .)721
حاكمیت قانون ،اعمال قوانین الهی در همة عرصهها و حوزههای اجتماعی و فردی است (نهج
البلاغه ،خ )32؛ زیرا در صورت حاكم بودن قانون ،حقی ضایع نمیشود و هیچ احدی از چنگ
قانون در امان نخواهد بود .حضرت علی (ع) بر این مسئله تأكید داشتند كه حكومت او مبتنی
قانون خدا است و به هیچ توصیه غیرقانونی عمل نخواهند كرد ،هر چند برخی رنجیده شوند
(محدثی.)211 ،7913 ،
حكمرانی خوب قانونگذاری را در انحصار مردم یا نمایندگان آنها میداند در حالیكه این نوع
قانون در حكمرانی مبتنی بر دین اسلام مشروع نبوده و الزامی به اطاعت از آن نیست چرا كه این
پرسش اصلی مطرح است كه حاضر به پذیرش قوانین تدوین شده از سوی دیگران نمیباشند لیكن
این پرسش دربارة قوانین الهی مطرح نیست؛ زیرا خداوند قوانین متناسب با سعادت انسان وضع
كرده است (آرایی.)7931 ،
امام علی (ع) برای اثربخشی حكمرانی اسلامی به مالک اشتر تأكید میكند از مالیات برای آباد
سازی شهرها استفاده كند (نهجالبلاغه ،ص )73؛ و از تمامی منابع استفادة بهینه نموده و از اسراف و
زیاده روی پرهیز نماید (نهجالبلاغه .)21 ،آن حضرت میفرمودند :به كاركنان خود برسیدگی كنیود
چرا كه ضمن اصلاح خود ،از تجاوز به بیتالمال خودداری میكنند و پیشاپیش حجت را بور آنهوا
تمام كردهای (نهجالبلاغه ،نامه .)19
امام علی (ع) در دوران حكومت خویش و در دوران بركناری از قدرت در زمان خلفوای سوه
گانه ،هرگز دست به خشونت نزد و همواره میكوشید كه اختلافات را از طریق گفتگو و روشهای
مسالمت آمیز حل كند .آن حضرت ،هنگامی كه از یاران خود شنید كوه بوه موردم شوام (معاویوه)،
دشنام میدهند كه چرا راه مكر و خیانت را در پیش گرفتهاند ،به آنها فرمود« :من دوست ندارم كه
شما ناسزاگو باشید ...به جای ناسزاگویی و فحاشی بگویید :خداوندا ،خون ما و خون آنان را حفق
كن ،میان ما و آنان را اصلاح كن ،آنان را از گمراهی و ضلالت برهان تا كسی كه حق را نشوناخته،
بشناسد و آن كس كه به ظلم و تجاوز پناه برده و آلوده شده است ،بازگردد».
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 .2شاخصهای حکمرانی اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حكمرانی اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،شیوه اداره و سرپرستی و اعموال ولایوت
الهی توسط دولت اسلامی است كه در آن ابعاد روابط بین حكومت و مردم ،تعامل اجزای تشكیل دهنوده
حكومت و رابطه آن با سایر حكومتها ،در اهداف و سیاستها ،قوانین ،اجرا و نظوارت و ارزیوابی بور
اساس مبانی ،اصول و روشهای اسلامی تنظیم میگردد (رضایی و دیگران.)7931 ،
در اصل  9قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران در نظام
حكمرانی مبتنی بر مردمسالاری دینوی در چوارچوب مؤلفوههوای نظاموات و نهادهوای سیاسوی،
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی تبیین شده كه به دنیال رشد فضایل اخلاقی و ایمان و تقوی ،استفاده
درست از مطبوعات و رسانههای همگانی ،مبارزه با فساد و انحراف ،افزایش آگاهیهای عموومی،
تعلیم و تربیت رایگان و تسهیل آموزش عالی ،تقویت روح تتبع و ابتكار در تمام زمینوههوا ،طورد
استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب ،محو استبداد و انحصوارطلبی ،توأمین آزادیهوای سیاسوی و
اجتماعی ،مشاركت مردم در عرصههای مختلف ،رفع تبعیض و ایجاد امكانات عادلانه ،ایجاد نظوام
اداری صحیح و ضرور ،حفق استقلال و تمامیت ارضی كشوور ،ایجواد اقتصواد صوحیح و عادلانوه
اسلامی ،تساوی همگان در برابر قانون و ایجاد نظام قضایی عادلانه ،رفع فقر و محرومیوت ،توأمین
خودكفایی ،توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی ،تنظیم سیاسوت خوارجی مبتنوی بور
معیارهای اسلامی و حمایت از مستضعفان جهان میباشد.
 .1.1پاسخگویی و حق انتخاب و اظهارنظر برای مردم
از آنجا كه نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی مردم سالاری دینی است ،پاسخگویی اهمیت
ویژهای دارد؛ پاسخگویی در برابر خداوند مبتنی بر وجه اسلامیت (اصول  1و  )11و پاسخگویی
در برابر مردم مبتنی بر وجه جمهوریت (اصل .)1
در قانون اساسی نیز در اصول متعددی بر ضرورت پاسخگویی مقامات رسمی از جمله؛ مقام
رهبری ،رییسجمهور ،شورای نگهبان ،مجلس شورای اسلامی ،قوه قضاییه تأكید شده است.
مقام رهبری :براساس اصل  777قانون اساسی دارای نوعی پاسخگویی در مقابل مجلس
خبرگان است.
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رئیسجمهور :پاسخگویی در برابر مردم ،پاسخگویی در برابر رهبری ،پاسخگویی در برابر
مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد (اصول  33و .)722
قوه مقننه :پاسخگویی در برابر شهروندان و مجلس شورای اسلامی )اصل  31قانون اساسی(.
همچنین در اصول ( 11حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور)( 33 ،حق سوال از رییس-
جمهور)( 33 ،حق استیضاح وزرا) و ( 31رسیدگی به شكایات از طرز كار مجلس ،قوه مجریه و
قضاییه) بر شفافیت در امور وظایفی مجلس شورای اسلامی تأكید شده است.
قوه مجریه :پاسخگویی در برابر مجلس شورای اسلامی برای اجرای قانون ،پاسخگویی به
تحقیق و تفحص ،پاسخگوی تذكرات ،سوال و استیضاح نمایندگان (اصل  33قانون اساسی)،
پاسخگوی اجرای دقیق قانون بودجه (از طریق دیوان محاسبات( ،پاسخگوی شكایات مردمی از
طرز عمل قوه مجریه (اصل  31قانون اساسی) ،پاسخگویی در برابر قوه قضائیه ،احقاق حقوق
شهروندان (از طریق دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی( ،پاسخگویی برای حسن جریان
امور و اجرای دقیق قوانین (از طریق سازمان بازرسی كل كشور) ،بررسی دارایی رئیسجمهور،
وزیران و معاونین رئیس جمهور توسط رئیس قوه قضائیه كه برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
قوه قضاییه :پاسخگویی در برابر قوه مقننه بابت اجرا یا عدم اجرای قوانین و شكایات مردمی
از طرز كار قوه قضائیه (اصل  31قانون اساسی) ،پاسخگویی در برابر مقام رهبری ،پاسخگویی در
برابر رئیسجمهور.
 .1.1حاکمیت قانون
شاخصه حاكمیت قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل مشاهده میباشد .در بند
 1اصل  9قانون اساسی ،بر محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی تصریح شده و
وظایف و اختیارات مقامات كشوری از مقام رهبری تا كارگزاران نیز در اصول ،11 ،11 ،11 ،12
 771 ،31 ،33 ،33 ،31 ،31 ،11 ،12 ،17الی ،711 ،793 ،791 ،799 ،723 ،721 ،722 ،779
 719 ،717 ،711 ،711 ،711 ،712و  713ذكر شده است .همچنین در اصول  ،33 ،33 ،31بند
 71اصل  711 ،711 ،711 ،791 ،791 ،799 ،722 ،771و  717بر مسئولیتپذیری قانونی
تصریح شده است.
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 .1.1کیفیت قوانین و مقررات
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است كه كلیه قوانین و مقررات باید بر
اساس موازین شریعت باشد (اصل  )1و نهاد قانونگذار نمیتواند قوانینی مغایر اصول و احكام
مذهب رسمی كشور وضع نماید (اصل  .)12بنابراین ،قانونگذاری باید بر اساس موازین اسلامی
صورت گیرد .مجلس شورای اسلامی كه وفق اصل  17قانون اساسی ،صلاحیت آن برای قانون-
گذاری عام میباشد ،نمیتواند قوانین مغایر با اصول قانون اساسی وضع نماید و هیچ یک از
نهادهای قانونگذار و تصمیم گیرنده نیز مجاز نیستند كه مصوبهای مغایر با قانون اساسی وضع
كنند .برای نیل به این مقصود لازم است كه مرجعی صلاحیتدار به نام شورای نگهبان (اصول  39تا
 ،)31مصوبات را پیش از لازم الاجراشدن از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع بررسی
كند و اگر آن را مغایر ببیند ،بی اعتبار اعلام كند.
وجود سازوكار صریح قانونگذاری مجلس شورای اسلامی و علنی بودن مذاكرات و مصوبات
آن كه در اصل  13به صورت لزوم علنی بودن و پخش آن از طریق رسانهها كه بر اساس آن تمام
افراد ملت میتوانند در جریان مستقیم روند قوانین قرار گیرند.
 .1.4کارایی و اثربخشی
در قانون اساسی اصل اول بر مشاركت مردم در تصویب این قانون با اكثریت بالا اشواره دارد.
اصل  1و ( 13مشاركت از راه انتخابات) اداره كشور را بر اتكای آرای عمومی دانسوته كوه از راه
انتخابات و همهپرسی تحقق مییابد دانسته است .اصل ( 3مشاركت از طریق نظارت همگانی) با
مطرح كردن دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منكر همگانی و متقابل مردم و دولت آن را
به عنوان یک وظیفه دانسته است .اصل  21و  11بر مشاركت همه مردم و اقلیتها و احوزاب و
داشتن نماینده برای اقلیتها تأكید كرده است.
اصول  1و ( 711مشاركت در تشكیل شوراها و عضویت در آنها) این قانون بر جنبه شورایی
بودن اداره امور كشور در گسترههای مختلف آن و اصوول  11و  13بور مشواركت شوهروندان در
فعالیتهای اقتصادی و نیز مشاركت در فرایند تصمیمگیری و تصمیمسازی از طریق هموه پرسوی
تأكید دارد .همچنین حق شهروندی ،حق تكثر آرا ،آزادی بیان هم در اصول مختلف مورد توجوه
قرار گرفتهاند.
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همچنین به عدالت محوری و برابری از جمله در بند  72اصول ( 9ایجواد اقتصواد عادلانوه بور
مبنووای ضوووابط اسوولامی)( 23 ،تووأمین اجتموواعی)( 23 ،حووق كووار) ،بنوودهای  2و  1اصوول 19
(سیاستگذاری اشتغال)( 11 ،انفال و ثروتهای عمومی)( 13 ،توزیع عادلانه منابع طبیعوی كشوور)،
( 13استرداد ثروتهای نامشروع) اشاره شده است.
 .1.2مبارزه با فساد
در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بحث پیشوگیری از از فسواد موالی و اداری
اشاره شده است .از جمله :در اصل  1قانون اساسی مقرر شد تمام قوانین و مقررات اعم از مودنی،
جزایی  ،مالی ،اقتصادی و ...باید بر اساس موازین اسلامی باشد .بدیهی است در دیون اسولام هویچ
گونه جایگاهی برای امور مفسده دار و نامشروع شناخته نشده و همین امر باعث میشوود قووانین
منطبق با موازین مذكور ،سلامت نظام اقتصادی ،مالی و ادرای جامعوه را تنظویم و از بورزو فسواد
جلوگیری نماید .در اصل  11قانون اساسی مقرر شود مالكیوت در سوه بخوش دولتوی ،تعواونی و
خصوصی به شرطی معتبر و مورد حمایت است كه از محدوده قوانین اسلام تجاوز نكرده باشد .در
اصل  711الی  711قانون اساسی بر وظایف قوه قضاییه و سازمانهای زیرمجموعه آن اشاره شده
است .در بند  1اصل  711قانون اساسی نیز پیشگیری از وقوع جرم را بعنوان یكی از وظوایف آن
قوه ذكر نموده است .اصل  711قانون اساسی كه وظیفه نظارت بر حسون جریوان اموور و اجورای
صحیح قوانین را بر عهده سازمان بازرسی كل كشور گذاشته است .بنوابراین ،قووه قضواییه مكلوف
است در مواردی كه تشخیص دهد امكان وقوع جرایم و مفاسدی در آینده میرود بایود از طریوق
راههای قانونی از وقوع آن جلوگیری نماید.
همچنین بر نظارت و كنترلپذیری در اصول  ،31 ،33 ،33 ،11 ،11 ،11 ،11 ،12بنودهای ،7
 1و  71اصل  711 ،711 ،791 ،799 ،771و  719تصریح شده است.
 .1.2ثبات سیاسی و فقدان خشونت
مطابق با اصل  3قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،آزادی ،استقلال و وحودت و تمامیوت
ارضی كشور از یكدیگر تفكیک ناپذیر میباشند و هیچ فرد یا گروه یا مقامی حوق نودارد بوه نوام
استفاده از آزادی ،به استقلال سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،نظامی و تمامیت ارضی ایوران خدشوهای
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وارد نمكاید و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفق اسوتقلال و تمامیوت ارضوی كشوور ،آزادیهوای
مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب كند.
همچنین بر كرامت انسانی در اصول ( 73برابری حقوق تمام مردم ایران) و ( 21برابوری زن و
مرد در كلیه حقوق) 22 ،الی ( 21مصونیت حیثیت و جان و مال و حقوق ،و مسكن و شغل مردم
از تعرض ،ممنوعیت تفتیش عقاید و مواخذه ،آزادی نشریات و مطبوعوات در بیوان مطالوب)21 ،
(آزادی احزاب و اقلیتهای شناخته شده) و  91الی ( 93حق انتخاب وكیل برای طرفین دعووا در
دادگاه ،حكم به مجازات از طریق دادگاه صالح ،اصل برائت ،ممنوعیوت هور گونوه شوكنجه بورای
گرفتن اقرار یا كسب اطلاع) تأكید شده است.
نتیجهگیری
حكمرانی خوب تأكید میكند كه نهادها بایود دارای چوه ویژگویهوایی باشوند كوه جامعوهای
دموكراتیک و مبتنی بر سیستم حكمرانی پاسخگو و فعال را فراهم نمایند .حكمرانی خووب یعنوی
نگهداشتن دولتها در بهترین موقعیتی كه میتواند جامعهای اخلاقی در سطح محلی و جهانی ایجاد
نماید چرا كه دولتها و یا نهادهای بینالمللی نباید چارچوب سیاستی یا تصمیمی مستقل از منافع
اجتماعی داشته باشند .الگوی حكمرانی خوب ،نتایج سیاسوی را توابعی از وابسوتگی متقابول سوه
بازیگر دولت ،جامعه و بازار مینگرد .اگر ادعا میشود كه حكمرانی خووب یوک نظریوه اصوولی
هست ،پس باید حداقل در دو زمینه به ما كمک نماید :الف) حوزه گستردهتری از واقعیت را بسیار
فراتر از یک منظر تشریح ،تلفیق و تفسیر نماید .ب) اصولی بوده و برای حل برخوی از معماهوای
اخلاقی سیاستگذاری یاری رساند .حكمرانی خوب نباید بعنوان یک نظریه اخلاقی در نظور گرفتوه
شود ،بدین دلیل كه نمیتواند تمامی معیارها را علیرغم تعدد اصول و ارزشهایش بورآورده كنود .از
اینرو ،این نظریه نوظهور ،دارای ویژگیهای كاربردی و هنجاری میباشد كه هنووز تكامول نیافتوه
است و مورد تردید ،ابهام و انتقادست .مسئلهای كه در اصول حكمرانی خوب فراموش شده اسوت،
تأكید بر تنوع و كثرتگرایی هست .ارزشها و اصول حكمرانی باید بتوانود در نظامهوای ارزشوی
گوناگون به صورتی به اجرا در آید كه دموكراسی را تسهیل نماید؛ وگرنه ارزشهوای بوه اصوطلاح
جهانی كه در اصل غربی هستند ،به دیگران تحمیل میگردد در حالیكه تلاش و اصرار بر ایجواد و
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استقرار حكمرانی خوب به شكل برونزا و بدون الگوی بومی برای اجرا و تحقق آنهوا مسئلهسواز
میگردد و نتایج مطلوبی در پی نخواهد داشت .سرشت حكمرانی خوب و اصول مندرج در آن در
جوامع اسلامی نسبت به جوامع غربی متفاوت است لیكن با توجه به هنجاری بودن این آموزه می-
توان اصول آن را با مبانی فلسفی و ارزشی و ساختار سیاسی و فرهنگی جوامع گوناگون مطابقوت
دارد .حكمرانی اسلامی شیوه اجرایی حكومت اسلامی را در یک جامعوه تشوكیل مویدهود و بوه
سازوكارها و روابطی كه منجر به اعمال حكومت اسلامی است ،میپردازد .هدف حكمرانی اسلامی،
افزایش كارآمدی نظام سیاسی مبتنی بر آموزههای اسلامی برای اداره جامعه دینی است كه متضمن
سعادت دنیا و عقبای امت اسلامی و تضمین كننده پیشرفت همه جانبه آنها میباشود .از ایونرو در
جمهوری اسلامی ایران كه بر مشروعیت الهی حكومت تأكید شده ،پذیرش اصول حكمرانی خووب
با رعایت ضوابط و قواعد اساسی مانند حاكمیت قوانین الهی و ضرورت رهبری اسلامی و متناسب
با شرایط فرهنگی و اعتقادی در نظام اسلامی همان گونه در قانون اساسی بویژه در شواخصهوای
پاسخگویی و حق انتخاب و اظهارنظر برای مردم ،حاكمیت قانون ،كیفیت قوانین و مقررات ،كارایی
و اثربخشی ،مبارزه با فساد و ثبات سیاسی و فقدان خشونت بدان اشاره شده است ،با محوذوریتی
مواجه نمیباشد.
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