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 چکیده 

 یستم شاههاس بود بر حکومت یانیپا 1357در سال  رانیامیانقاب اسا
 تیاک ر سبا را یمل  اقیبه عنوان م یقانون اساس زیو پس از آن ن رانیدر ا
تحقق اهداف انقاب   سبرا میاسا سبه دنبال آن  م ورو  دیگرد بیتصو
 ستا سدیخوب مد وم  د یحکمران سالگو گرید سشکی گرپت.از سومیاسا
 مینگاه ک سبجا یدیکه نظر به گذار به نگاه ک داریتوسعه پا سریشکی گ سبرا

و  یبانک   ان  هیبه و یالملل نیبهاس مانساز سها دارد و از سوبه دولت
مقاله  نیدر نظر گرپته شده است.در اهایی آن شاخص سسازمان ملی برا

اسناد  رخوب د یپرسش پاسخ داده شود که حکمران نیشود به امیتاش 
 ساسام تضاد س م ور یقانون اساس ایشده استض آ دهیچگونه د یباال دست

امام میگذار انقاب اساانیبن یاسیس شهیر اندد ایداردض آها شاخص نیبا ا
 نیاستض در پاسخ به ا دهیخوب تو ه گرد یحکمرانهاس )ره( به مولدهینیخم

بر اته  هیپر  نیا سانهو کتابخا سمطالعات اسناد سریسئواالت با به کارگ
 نیبا ا ییتضاد مبنا چیهمیاسا س م ور یشود که قانون اساسمی

ها شاخص نیا سب بود و ارتقا سبرا یمناسبهاس تیقابلنداشته و ها شاخص
از  ساریبا زین ینیامام خم یاسیس شهیدر اند نیو ود دارد .همچن

موئد اربات پر یه پ وهش  بوده است دیخوب مورد تاک یحکمرانهاس مولده
 خواهد بود.  

 ،ی، قانون اساسی، اسناد باالدستیانقاب اساماسترات س،  واژه:كلید
 )ره(ینیامام خم یاسیس شهیاند خوب، یانحکمر

  01/09/1398تاریخ تأیید   03/07/1398تاریخ دریافت 

 علمی فصلنامه-مقاله ژپوهشی 
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 مقدمه

روابث در دوره ای به وقوع پیوست که نظام دو قطبی بر  ،در فضای جنگ سردمیانقالب اسال
و سیطره تفکر نظام سرمایه داری و نظام سوسیایستی به عنوان تنها  بین الملل سایه انداخته

 کرد.سنگینی میها آن بر ملتهای سیاسی دنیا قرار داشت و سایه موجود در مسیر نظام هایزینهگ
های شرق و غرب قهور ابر قدرتای نو در عرصه جهان مبه منزله گشودن دریچهمینقالب اسالا

 بدیل امام به ثمران و وحدت آحاد جامعه و رهبری بیاین پیروزی که به اتکای نیروی ایم. بود
باشد و میکه حاکمیت الهی ویژگی بارز آن میظان مقابل جهانیان گشود. را درمیرسید راه سو

این نظریه پس از پیروزی انقالب  نیز در قالب قانون اساسی  در نظریه و یت فقیه تجلی پیدا کرد.
آن که دو ویژگی و اصل بنیادی مبنای .ان مبنای تشکیل نظام سیاسی گردیدایرمیجمهوری اسال
صل چهارم محتوای نظام ا ن اساسی و اصل ششم قانون اساسی.اصل چهارم قانو قرار گرفتی

م شکل اداره ششاسالم یاسالمیت نظام (اصل س موازین دین و شرع )ابتنای قوانین بر اسا
 .ه اتکای آرای عمومیی جمهوریت(بمیجامعه)اداره امور عمو

فکرات نظام سرمایه داری و سوسیالیستی از سوی دیگر جهان بین الملل عرصه خودنمایی ت
های سیاسی جنگ سرد نیز پایان یافت.در نظام بود که پس از فروپاشی نظام شوروی سابق به نوعی
 1980سرانجام از دهه  بودند.  مطر ت رفاهی دنیا  نیز دولت حداقلی ،دولت حداکثری ودول

به نگاه کیفی به میه کز نگابحث الگوی حکمرانی خوب مطر  گردید که مرحله گذار ا
ده از جامعه ایجاد شد که در آن استفامیاین الگوی جدید برای اداره امور عمو .ها استدولت

گردید.در این میان بانک  ( مبنای اصلیبخر خ وصی –جامعه مدنی –) دولتهاهمه ظرفیت
 راهایی شاخصجهانی و سازمان ملل به طور گسترده از این واژه در متون خود استفاده کرده و 

 بررسی آنها در کشورها پرداختند. و بر اساس آن به مطر 
دهد هیچ تضاد مبنایی بین میاین پژوهر با استفاده از روش توصیفی و تببینی نشان 

نبوده و  قابلیت میهای حکمرانی و اسناد با دستی به ویژه قانون اساسی جمهوری اسالشاخص
ها وجود دارد و همچنین این مولفهها ت بخشی این شاخصهای مناسبی در جهت افزایر و کیفی

مورد توجه میاسالبزرگ انقالب  بنیانگذاردر سخنان و دیدگاه های امام خمینی )ره( به عنوان 
 گردد.مطر  مییان راهکارهایی در جهت تقویت بیشتر و در پاقرار گرفته است 
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 چهارچوب نظری

  خوب حکمرانی

در عرصه تحو ت از هایی د است که پس از فراز و نشیبحکمرانی خوب یک مدل جدی
نظریه  در سیر تحو ت اندیشه توسعه، اندیشه های توسعه به دیدگاه غالب تبدیل شده است.

شیوه ت میم گیری و چگونگی تعامل بین  خوب یعنی نحوه مطلوب اداره کشور،حکمرانی 
. مفهوم حکمرانی زمینه (1388،نظری،جاسبیوان اساس توسعه بیان شده است)دولت و مردم به عن

اندیشی در روابث کنشگران سیاسی، اقت ادی و اجتماعی است همکنشی میان این ساز باز
و  ملی قدرت دولت در سطو  محلی،« بی شدننس»کنشگران در محیث حکمرانی بر قاعده 

 (.289ی 1387)وحید، المللی استوار استبین
ده از قدرت در مدیریت منابع اقت ادی و اجتماعی بانک جهانی ، حکمرانی را شیوه استفا
مطابق این تعریف  کشورها باید به بهبود  کند.میبرای دست یابی به توسعه پایدار تعریف 

بین  و روابثها کار های تخ یص منابع فرآیندهای تدوین، انتخاب و اجرای خث مشیوساز
آشکارا حکمرانی را در پیوند با قطعنامه کمسیون حقوق بشر  شهروندان و حکومت برردازند.

با  و رشد توسعه انسانی پایدار دارد.مندی از حقوق بشر داند که رو به سوی بهرهمیمحیطی بستر 
پیوند حکمرانی خوب و توسعه انسانی پایدار بر اصولی چون مشارکت جویی و ارتقای حقوق 

 (.1378گردد )کمیجانی، سالطین،میبشر تأکید 
جامعه  توان گفت که در حکمرانی خوب بین سه رکن اصلی یعنی دولت،میبر این اساس   

شود به شکل میاین شراکت موجب  خ وصی ارتباط نزدیکی وجود دارد. مدنی و بخر
 ای از امور بهره برداری شود.هبهین

 روند شکل گیری حکمرانی خوب 

اری توسعه توان پس از جنگ جهانی دوم سیاست گذدر حوزه علم اقت اد و توسعه می
تا اواخر دهه  2د دوره نخست از پایان د ه مرحله متمایز از هم تقسیم کردیاقت ادی را به س

دولت  1929در این مرحله نظریات اقت ادی کینزی در پاسخ به بحران های بزرگ است  1970
را عامل نجات بخر شکست بخر خ وصی دانسته که با طر  های عمرانی دولتی فرآیند 

نتوانستند  های دولتی عمالًاما در ادامه مشخص گردید که شرکت بخشد.میرعت توسعه را س
در دوره دوم  ند و اکثر آنها زیان ده گردیدند.کارایی و انعطا  پذیری  زمه به نمایر بگذار

به چرخشی در پاسخ به این شکست رویکرد مکتب شیکاگو که به اجماع واشنگتن معرو  شد، 
ی و انتخاب مردم به وجود آمد و کار آمدی رقابت جای تخ یص باور به قدرت بخر خ وص
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دولتی منابع را گرفت.در این نگاه هر گونه دخالت دولتی برای تغییر در آنچه بخر خ وصی 
شد.یعنی نگاه به دولت از عامل توسعه به جدی ترین میبه وجود آورد بوده ضد تولیدی تلقی 

، دولت حداقلی سنت فکری نئوکالسیک ز دولت بزرگ بهدر تغییر نگاه ا. مانع توسعه تغییر کرد
 چون هایک،د و اندیشمندانی به نوعی تأثیر گذار بودن میمکتب اتریشی و مکتب انتخاب عمو

 فریدمن از برندگان جایزه نوبل تأثیر به سزایی در این حوزه داشتند.
این پس شاهد نارضایتی نسبت به رویکرد حداقلی شکل گرفت و از  1990از اواسث دهه 

ترویح نظریه حکمرانی حافل مرود دولت حداقل به مود تازه ای از نظریات هستیم و همان م
خوب پرداختند که در این میان نقر اقت اددانانی همچون داگالس نورت و بیر از همه ژوز  

 (.364ی 1385استیگلتز برجسته بود که ریشه در مکتب نهاد گرایی جدید داشت.)میدری، 
اما در سیر « دولت کوچک»بود و شعار دوره دوم « دولت موتور توسعه»وره اولی شعار د

در دوره سوم کمیت است.« حکمرانی خوب»ر رسیم که شعامیتحو ت نظریه هار در دوره سوم 
 (. 1383)میدری،خیرخواهان، ا به کیفیت مداخله دولت داده استدولت جای خود ر

 شاخص های اندازه گیری حکمرانی خوب 

اقت ادی و  –حکمرانی خوب را اعمال قدرت سیاسی  (UNDP)ه سازمان مللعبرنامه توس
 کند. مییک کشور در همه سطو  تعریف میاداری برای مدیریت امور عمو

نه شادن فسااد، احتارام باه نظار ین کننده کمیخوب تضم یمعتقد است حکمران  سازمان ملل
 یخص را معرفشا 8ن اساس ، یبر او اسات  یریم گیر در انجام ت میب پذیو اقشار آسها تیاقل
 یکند که عبارتند ازیم

تواند به یمشارکت مردم م.خوب است یحکمران یاصل یمشارکت سنگ بنا: مشارکت 1
 بنادگان منتخیا نمایان دولت و آنها یمشروع واسث م یق نهادهایا از طریم یصاورت مساتق

 (. UNDP. 2010)باشاد
ال سااختن توقعاات و یدخ یالزاماا باه معناا یااد دموکراساجین است که اینکته مهم ا

شده باشد  ید سازماندهیبلکه مشارکت با ست،ینها استیر در اتخاذ سیب پذیانتظارات اقشار آس
 (. Daines . 2010ی 441)ف شده محقق گرددیتعر یق ابزارهایو از طر

ر یاست که غ یاطرفانهیب یقانون یهاازمند چارچوبیخوب ن یحکمران یت قانونی. حاکم2
طرفانه یب یحفظ گردد. اجراها تید حقوق بشر و در رأس آن حقوق اقلیمغرضانه اجرا شاوند. با
 (. UNDP. 2010ر است)یسالم انجام پذ ینظارت یرویمستقل و ن ییستم قضایقانون تنها با وجود س
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 یتواناد بار زنادگیه ماست ک یآزاد مردم به اطالعات یدسترس یت به معنایشفاف :تی. شفاف3
م در ه گردد و به صورت قابال فهایته ید اطالعات کافین راستا بایرگذار باشد.در ایآنهاا تأث

 .(Elahi. 2009 1169) اار عموم قرار داده شودیاخت
نفعاان باشاند ید در خادمت ذیها و نهادها باخوب،سازمان یر حکمراند پذیریی تیمسئول.4
ا بحران در سطح جامعه یهر مشکل  (UNDP. 2010)حوله مسوول باشندف میقباال وظاا و در

خاود را  یکه کسا نباشد یچ معضلیت شود و هیریسات توساث سازمان و بخر مربوطه مدیبایم
 .در قبال آن مسئول نداند

 با نظرات مختلف حضور دارند. یادیدر سطح جامعه،کنر گران ز وریی. اجماع مح5
به اجماع گسترده  یابیگوناگون را با دست ینافع متفاوت گروه هاست میبامیخوب  یحکمران
 .(UNDP. 2010)دیفراهم نما

و کنتارل اطالعاات  یاست که در آن قدرت شخ  یندیبر اجماع فرا یمبتن یریم گیت م
ازمند درک درست از ین یاجماع محور.رامون موضوعات استیتاابع بحث باز و صادقانه پ

 (.UN-HABITAl. 2006است ) دن به اهدا یوه رسیدار و شیپا یتوسعه انسان یدورنماا
آن احسااس  ید که تمام اعضایآمیبه وجود  یرفاه و سالمت در جامعه زمانی . عدالت6

 2010)رگذار پندارندیخود را عضو تأث یعاان تحو ت آن قرار دارند و به نویکنناد در جر
.UNDP.)ر یت رفاه و آسایبهبود وضع یر برایب پذیساقشار آ یجاد فرصت برایعدالت تنها با ا

 (Gradestin,2008:509)شاود میسر یخود م
خوب در سطح جامعه  یحکمران یبرا یدیاز کلیحق اظهار نظر شهروندان ن:. حق اظهار نظر7 

ر یو غ یر انتفاعیغ یو سازمان ها یبلکه بخر خ وص ،یدولت ینه تنها نهادها رود.می به شامار
 (.UNDP. 2010و نظراتشان را بدهناد )ها ان درخواستینفعان خود اجازه بیاد به ذیااز بین یدولت

قدرت و  یدارا یمقام ها ان شده،یآن است که در مقابل نظرات ب یحاق اظهاار نظر به معنا 
 ،اسات یو باه چاه فارد یاز طر  چه کس یینکه پاسخ گویا اد پاسخ گو باشند.یز بایان نیمجر

 یدر قبال کسان یهر سازمان.ر استیو افراد متغها سازمان یت هایمات و فعالیت م بار حساب ناوع
 2009ی 1170رند،پاسخ گوست )یپذمیر یانجام شده توسث سازمان تأث یله کارهایکه به وس

.Elahi .) 

 یندها و نهادها در راستایآن است که فرا یخوب به معنا یحکمرانی یواثربخش یی. کارآ8
 (. UNDP. 2010ند )ین استفاده را از منابع بنمایل کنند و بهتاراز جامعه عمین
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در  یعیح از منابع طبیرناده استفاده صحیخاوب در بار گ یرانمنه حکیدر زم ییمفهوم کارآ
 تسین ییکارآ یفن یز هسات و فقاث به معنایست نیث زیدار و حفاظت از محیجهت توسعه پا

2006).UN-HABITAT .) 
 ندی شاخص های حکمرانی خوب:  گروه ب1جدول 

 شاخص ها 

 مشارکت
 تکثرگرایی رسانه ها -انتخابات آزاد و من فانه  -حق اظهار نظر  -
 آزادی سیاسی -اجماع  -

 پاسخگویی
 اعتماد     -مسئولیت پذیری      -پاسخگویی     -
 رفتار اخالقی و صادقانه -شفافیت      -

 عدالت و برابری
 توزیع عاد نه  -کمیت قانون     حا -کیفیت مقررات  -
 میزان تحمل تنوع -تساوی حقوقی   -ان ا       -

 کیفیت زندگی -توسعه انسانی       -توانمند سازی جنسیتی     - توسعه انسانی

 کارایی و 
 اثربخشی دولت

ساد   - شی دولت   -کنترل ف ضایی  -اثربخ توانایی رقابت در  -کارایی اداری  -کارایی ق
 ثبات سیاسی و فقدان آشوب  -ث جهانیمحی

 

 حکمرانی خوب در اسناد باالدستی و دیدگاه های امام خمینی)ره( 

رای هر بر دو پایه جمهوریت و اسالمیت تنظیم شد و ب قانون اساسیمیاسالبا پیروزی انقالب 
 از طرفی بر سرردن سرنوشت مردم به نی گردیدسازوکارهای مختلفی پیر بییک از این دو 

اعی و انح ار  اقت ادی تأکید شده و از مدست خودشان و نفی هرگونه استبداد فکری و اجت
 نظارت دقیق اسالم شناسان عادل، پرهیزگار و متعهد، ضروری دانسته شده استدیگر، سوی

 (.3 ی1375)اشرفی،
ایران، امورکشور باید اتکای آرای میدر جمهوری اسالت که همچنین ت ریح شده اس

از طریق انتخاب ر یس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شوراها و میعمو
)اصل ششم قانون گرددمیدی که در اصول دیگر معین نظایر اینها یا از طریق همه پرسی در موار

 ، مرشاورهم فی او وامرهم شوری بینهمقرآن کریم،  آنگاه با استناد به دستوراداره شود، اساسی(
ورای اسالمی، شوراهای استان، شهرستان، شهر، محل، بخر و روستا از ارکان ت میم مجلس ش

برای  یت مناسبی ظرف ابراینقانون اساسی(بن )اصل هفتم تمده اسآگیری و اداره کشور به شمار 
های مشارکت توان شکلمی. با الهام از همین قانون دارا استدر کشور  مردم سا ری راتوسعه 
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،  59،  46،  44،  43جامعه ایران را در ابعاد اقت ادی )اصول میه امور عمومردم در ادار
، 64، 59، 20، 19، 8، 7، 6اداری )اصول  -( سیاسی  26،  24اجتماعی )اصول  –(فرهنگی 101
 (.1383 ی( دسته بندی نمود )قلی پور100

ت تحقق یافمیجمهوری اسالاز جمله دستاوردهای مهم در ارتقای مشارکت مردم که در  
در کاهر تمرکز اداری و واگذاری بخشی .که باشندشهر و روستا میمیشوراهای اسال

قانون اساسی و  100که در اصل  نقر زیادی دارندت نظام سیاسی به نهادهای محلی ازاختیارا
آمده است.  1375قانون تشکیالت و وظایف شوراها م وب  68، 70، 74، 76، 77و  1مواد 

ست های کلی برنامه های توسعه در ایران همواره بر مسئله مشارکت مردم تاکید همچنین در سیا
تقویت ی برنامه پنجم توسعه اشاره کردیسیاست های کل 36توان به بند میشده است. برای نمونه 

حضور و مشارکت مردم در عرصه های سیاسی،اجتماعی،اقت ادی و فرهنگی ) سیاست های 
 م لحت نظام(کلی نظام م وب مجمع تشخیص 

( ره) امام شهیاند در ریخو یاسیس سرنوشت انییتع در آنها حضور و مردم ژهیو گاهیجا     
 ادیتأک کنار در شانیا.است شده اشاره آنها به متعدد موارد در.است برخوردار یادیز تیاهم ازنیز 
 نظر وردم یجمهور حکومتیاند کرده دفااع مردم یرأ و مشارکت از همواره تیاسالم بعد بر
 ملت یآرا به یمتاک و گرفت خواهد الهام( ع) یعل امام و(  ) اکرم امبریپ هیرو از ما
 (145 : 1388 .یریضم)باشد.می

 تیتبع آن از هام داده،ماا یرأ هارطور ماا م،ملتیهست ملات آراء تاابع ماایندیرمافمی ادامه در
 مااان دست ماسأله که است انیا اساس.میکن لیتحم را یازیچ ملتمان بار میندار حاق ما.میکنیم
  (34 ی1383نی،یخم امام) است ملات دست و ستین من امثال و

 پاسخگویی

مردم را بعنوان یکی از سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی و  اسخگوییپ قانون اساسی   
ی در نظر گرفته و همه اجزاء حکومت و دولت را با روشهای متفاوت مکلف به پاسخگوی سا ری

سازوکارها و روشهای  2نظارتی نموده است.جدول شماره نهادهای  ردر برابر مردم و نیز در براب
 گذارد.میپاسخگویی نهادها و قوای مختلف در ایران را به نمایر 

 
 پاسخگویی قوای مختلف در ایران بر مبنای قانون اساسی -2ول جد  

 (111پاسخگویی در برابر خبرگان )اصل  -1 مقام رهبری

 (122و  89پاسخگو در برابر مجلس ) -2(  122پاسخگو دربرابر رهبری )اصل  -1 ر یس جمهور
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 (122پاسخگو در برابر ملت ) -3

پاساخگو در برابر رهبری در تبعیت از سایاساتهای  -2 (  90پاساخگو در برابر مردم )اصال  -1 قوه مقننه
 کلی نظام

 قانون اجرای –پاسخگو در برابر مجلس  -1 قوه مجریه

 (89پاسخگو به سوال و استیضا  ) –پاسخگو به تحقیق و تفحص -

 اجرای دقیق قانون زیر نظر مجلس-

 پاسخگو به شکایات مردمی-

 در برابر قوه قضا یه  -2

 احقاق حقوق شهروندان )دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی(-

 تخلف ر یس جمهور از وظایف قانونی-

 )سازمان بازرسی کل کشور( اجرای صحیح و دقیق قوانین-

 بررسی دارایی ر یس جمهور، وزراء و معاونین ر یس جمهور-

 پاسخگو دربرابرمقام رهبری در تبعیت از سیاستهای کلی نظام -3

 اجرای قانون-                       پاسخگو در برابر مجلس     -1 قوه قضا یه

 تحقیق و تفحص -                     میپاسخگویی به شکایات مرد-

 پاسخگو در برابر رهبری -2

پاسااخگویی در برابر ر یس جمهوری )در قانون ت ااریح نشااده. اما به موجب وظیفه ر یس  -3
جمهور که مسئول اجرای قانون اساسی است در صورت تذکر قانون اساسی ر یس جمهوری، 

 قوه قضا یه باید پاسخ مناسب را بدهد(

 و لشکری به مقام رهبریمیخگویی نیروی انتظاپاس -1 سایرنهادهای عمومی

 پاسخگویی شورای نگهبان به مقام رهبری -2

 پاسخگویی صدا و سیما به مقام رهبری و به مجلس )در قانون اساسی ت ریح نشده است( -3

 پاسخگویی شهرداریها به شورای شهر -4

 (209 ،1383قلی پور، منبعی )
 

پاسخگویی را به عنوان یکی از  یقانون اساس هددمیدقت در اصول مطرح شده باال نشان 
های سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی در نظر گرفته است و همه اجزاء حکومت را با روش
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و برای تحقق  در برابر مردم و نیز در برابر یکدیگر نموده استمتفاوت مکلف به پاسخگویی 
 .اندیشیده است یآن تدابیر
 آن از تیشفاف عنوان به امروز کههایی واژه صراحت بههر چند  (ره) ینیخم امام شهیاند در   
 یدیتأک با و اناتشانیب و هایسخنران متون، یبررس با اما،است نشده انیب شود،یم برده نام و فیتعر
 احزاب، و هاگروه یآزاد آزاد، مطبوعات ،یزادآ مانند کیدموکرات یها م لفه اریسا بر که

 و تیشفاف مقوله بر را شانیا دییتأ  یخوب به توانیم اند، داشته... و انتخابات مجلس، مشارکت،
 صحه آن از مردم یآگاه و اطالعات آزاد انیجر بر امام ،یعبارت به. کرد درک آن  زم بودن

 یهرکار دیبا مای ندیفرمایم دولت رانیمد و ئو نمس با دارید در خ و  نیا در امام.گذارندیم
 امام) ادیکن عرضه ونیزیتلو ا ویراد در مطبوعات به د،یکنیم که یهرکار انیآقا شما م،یکنیم که
 (389 ی1383،ینیخم

 شفا  یآگاه یعنی مردم مسلم حق نیا بر دیتأک با جماعات و جمعه ا مه با دارید در یو  
 نیا فشانیتکل نکهیا به کنند توجه همه جمعه ا مه و جماعات ا مه  ی کنندیم سفارش(کامل و

 جلب یاجتماع مسا ل و یاسیس مسا ل به را مردم توجه و ندیبگو ملت به را مسا ل که است
 (416ی 1383)امام خمینی،کنند

 باا که یکسان از منیندیفرمامی خ و  نیا در ییپاسخگو رام بر دیتأک با( ره) ینیخم امام
 باز ما خانه در که ندیبگو مردم باه را انیا کنمیم ند،خواهریآیم روز هار و دارند القاتم مان
 دولت عملکرد گزارش ارا ه لزوم و آنها مشارکت و مردم حضور تیاهم با ارتباط در امام. است
 و ملت شرکت ام،دولت،بدون داده تذکر بارها چنانچهی ندیفرمامی و ورزندمی دیتأک مردم به

 با مردم مختلف طبقات با یهمکار و محروم طبقات از دهیجوش یخ وص یبخشها توسعه
  (158 ی1383 ،امام خمینی). شد خواهد مواجه شکست

 عدالت و برابری 

همزاد زندگی اجتماعی بشر است و به همین دلیل مهم ترین پیدایر دغدغه زندگی عاد نه،
ی بوده است.عدالت اجتماعی به تعداد مسئله او هنگام اندیشه ورزی در خ و  مسا ل اجتماع

بنابراین مقوله کلی عدالت اجتماعی تحت مفاهیم عدالت وزه های اجتماعی قابل تفکیک است.ح
نیز در  بل تفکیک است.قانون اساسیاقت ادی، عدالت سیاسی و عدالت حقوقی از یکدیگر قا

اشاره ل ل به برخی از اصودر ذیت در همه ابعاد تأکید نموده است.اصول متعددی بر تأمین عدال
 شودیمی

 اصل سوم قانون اساسی و اصل چهل و هشتم( 12و  9)بندهای عدالت به معنای رفع تبعیض-
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 ر همه افراد اعم از زن و و مرد )اصل بیستم(نای برابریعدالت به مع-
عدالت به معنای حق و حقوق متناسب )اصل بیست و نهم برخورداری از تأمین -

آموزش رایگان و اصل سی و یکم داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق همه  اجتماعی،اصل سی
 (ستشهروندان ایرانی دانسته ا

 اصل سوم( 14)اصل بیست و هشتم و بند رایث مساوی و برابرعدالت به معنای برقراری ش-
کند و میرا مبتنی بر پایه عدالت معرفی  شود که قانون اساسی،نظامبنابراین مشاهده می

 (.251 ی1383)قلی پور، .داندمی های اجرایی را مکلف به برپایی عدالت در ابعاد مختلفاهدستگ

 عدالت یبرقرار را اسالم یینها هد  ،یقرآن حرکت نیهم یراستا در زین(  ره) ینیخم امام   
 آن، شئون تمام با است حکومت اسالم«ی کنندیم یمعرف مق ود نیا جهت در حکومت لیتشک و

 یاجرا یبرا احکام همه استر حکومت شئون از یشأن نیقوان و است اسالم نیقوان یشرع احکام
 ( 472 ی 1374،ینیخم امام) است یعال امور و بالعرض مطلوب عدالت بسث و حکومت

 انتیخ المال تیب بهعادل   حاکم کی عدالت است ،حکومتیاسالم حکومت مییگویم ما 
 گفته یبشر جامعه هر در که است مطبوع یمطلب نیا.مییگویم را مطلب کی نیا کند،مامین

  (509ی 1383، ینیخم امام)رندیپذمی ما شود،از

 و عدالت، ومیاسال حکومت مقوله به( ره) ینیخم امام روشن و حیصر اشاره ب،بایترت نیبد
 یزندگ یها برنامه شاالوده و اصال نیاسالم،مهمتر باا عادالت دانستن متاراد  و عرض هم
   .شود میتنظ اساس آن بر دیبا یتماعاج و یفرد

،سیاست های کلی برنامه توسعه اجتماعی 1404همچنین در بند اول سند چشم انداز در افق 
( و برنامه پنجم )بندب( بر تالش برای تحقق و گسترش عدالت اجتماعی 12برنامه چهارم )بند

 (تاکید شده است.)سیاست های کلی نظام م وب مجمع تشخیص م لحت نظام
 و كرامت انسانی قوقح

عرصه میاد،زبان،قومیت و جنسیت در تمدر قانون اساسی، همه افراد جامعه صر  نظر از نژا
و،تعرض به س گراز دی(قانون اساسی 18،21اصول )جتماعی از حقوق مساوی برخوردارندهای ا
ست و قانون از آن نگهبانی ممنوع ان، مال، حیثیت، مسکن، عقیده و فکر جا
سیستم قضایی برای حراست از حقوق فردی و  اساسی نونادر ق(22،92،12،26اصول)کندمی

همچنین دادخواهی حق مسلم هر ه صورت مستقل استقرار یافته است.شهروندان بمیاجتماعی تما
ول اص)ود ه صالح و به موجب قانون خواهید بفرد است و هرگونه اعمال مجازات از طریق دادگا

99 ،92 ،91 ،96 ) 
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اجتماعی و حدود آن بیان شده انواع حقوق مردم و آزادی های ل سوم قانون اساسی ف  در
ذیل تقسیم موارد توان به میآزادی های فردی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی را است.

امنیت قضایی  -3دی های مربوط به اندیشه و بیانآزا -2حقوق وآزادی های فردی -1بندی کردی
 در میان آزادی های مذکور،با این وجود زادی های مدنی)اجتماعی(آ حقوق و -4شهروندان

ابتدایی ترین و در عین ،آزادی های فردی به عنوان بدیهیاصو ً آزادی های مربوط به اندیشه و 
مهمترین ان از اهمیت ویژه ای برخوردارند.حال مهمترین حقوق و آزادی های فردی شهروند

و آزادی مطبوعات  ی بیانل آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادآزادی های مربوط به اندیشه شام
و مهمترین آزادی های عملکرد فردی شامل آزادی تن، آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه، آزادی 

 :باشدمیبه شر  زیر  برخی از این حقوق شود.میت و آزادی رفت و آمد مکاتبات و ارتباطا

 حق برابری همه مردم در برابر قانون -

 برخورداری همه مردم از حقوق مساوی، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اینهاحق  -

انی، سیاسی، حمایت یکسان قانون از زن و مرد و برخورداری هر دو آنها از همه حقوق انس -
 رعایت موازین اسالمیاقت ادی و فرهنگی با

 مسکن ،شغلمال، حقوق،حق برخورداری مردم از امنیت و م ونیت از جهت حیثیت، جان،  -

 حق م ونیت از تجسس -

 برا ت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض ;حق برخورداری از امنیت و م ونیت قضایی -

 .حق آزادی بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسالم -

تشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی  مانند ;حق برخورداری از آزادی های گروهی -
 و راهریمایی هامیجمن های اسالو صنفی و ان

 حق آزادی های فکری و عقیدتی و منع تفتیر عقاید -

 حق آزادی کار و شغل -

 حق برخورداری رایگان از وسایل آموزش و پرورش .حق برخورداری از تامین اجتماعی -

 حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز -

 حق انتخاب محل اقامت -

 های صالح و حق در دسترس داشتن این گونه دادگاه هاحق دادخواهی و رجوع به دادگاه  -

حق انتخاب وکیل و حق فراهم شدن امکانات تعیین وکیل در صورت عدم توانایی فرد برای  -
 انتخاب وکیل
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حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی و حق برخورداری اتباع خارجه از تابعیت ایرانی  -
 در حدود قوانین

به اهمیت آزادی های مشروع و در سیاست  1404سند چشم اندازدر افق  همچنین در بند اول
برنامه پنجم بر حمایت از آزادی های مشروع و  38های کلی برنامه های توسعه به ویژه در بند 

صیانت از حقوق اساسی ملت تاکید شده است )سیاست های کلی نظام م وب مجمع تشخیص 
 .م لحت نظام(

 هیاول حق کی  عنوان به و  نموده دفاعآزادی  از مختلف اناتیب در زین خمینی)ره( امام        
 مزیتا خبرنگار به پاسخ در و دانندمی یتعالیبار ذات را یآزاد م در امام. کنندمی ادی از آن

 اصل نیا.است دیتوح است،اصل نیارزشتر با و نیمهمتر که دیعقا همه اصل و شهیر یندیگویم
 چیه و.باشد خدا اطاعت او، اطاعت نکهیا کرد،مگر اطاعت دینبا یانسان چیه از آموزدمی ما به

 بشر یآزاد اصل آن از ما. دینما خود برابر در میتسل به مجبور را گرید یندارد،انسانها حق یانسان
 او یبرا کند، محروم یآزاد از را یملت و جامعه ای انسان ندارد حاق یفرد چیه که میآموزمی را

 .   (387ی 1383 ،امام خمینی) دینما میتنظ خود الیام وها خواسته به بنااا را آن ای و دکن وضع قانون

 به یآزاد از همواره د،یتبع دوران در چه و کشور داخل در چه خود، مبارزات طول در امام
 د،بلکهیجد و یغرب ارزش کی از یرویپبه  نه.است کرده ادی ارانیا ملت مبارزات علت  عنوان

 آن باه یاانیوح و یالها دگاهید از همواره یانسان یانیبنا و یفطار ارزش و عن ر کی  عنوان به
 استقالل،میمرد شعاار از چنانچه همواره امام.است داده نشاان آن به یادیز خاطر تعلق و ستهینگر
 که شانیا خا  ادگاهید با و استقالل کنار در را یآزاد زد،یخمیبرمیاسال یجمهور ،یآزاد
 اسالم«ی ندیفرمایم و دهندمی قرار توجه است،موردمیاسال جامعه یاعتقاد تیوضع از استهبرخ
 مراعات و رسدیم خودش حقوق به کس همه که است ینید اسالم.است استقالل و یآزاد نید

 (   526ی 1383 ،امام خمینی) کندیم را حقوق همه
 حاكمیت قانون   

رشمردن تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و براب اایران بمیون اساسی جمهوری اسالقان
میت قانون حاک لدولتمردان،اص ربینی نظارت های متعدد ب ربا آحاد ملت و همچنین پیها آن

 (129ی 1391راعی و عطریان،)را به رسمیت شمرده است
 در قانون.باشدمیاز ابزارهای حاکمیت قانون تساوی و برابری افراد در برابر قانون یکی 

اصل سوم قانون اساسی  6ایران بر این اصل تاکید اساسی شده است. بندمیساسی جمهوری اسالا
هرگونه اشکال استبداد و و مح را وظایف اصلی دولت ایران یکی ازمیجمهوری اسال
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اساسی با تاکید کردن بر برابری  نوناق 107ل داند.همچنیین در اصمیار طلبی  خودکامگی و انح
سیاسی و اجرایی کشور با دیگران در برابر قانون ،اصل حاکمیت قانون را به  با ترین مقام

 صراحت بیان شده است. 

ات مسئولین نظام است را نیز اصول مختلفی که در قانون اساسی، مبین وظایف و اختیار
 .حاکمیت  قانون دانستط به اصول مربوله توان  از جممی

محدوده 173، 71،72،113،125،128،133،138،140،156،170ونی و اصولی همچ 110ل اص
 کرده است.  مشخصرا میگزاران  نظام اسالایف و اختیارات کاوظ

وانین  ورت  تخطی  از قصون، شناخت مسئولیت زمامداران در از جمله مبانی حاکمیت قان
یری در همسیئولیت ر 111باشد که در اصول متعددی به آن اشاره شده استر مثال در اصل می
در  89-88-122-134ول ش قرار گرفته است.همچنیین در اصبل مجلس خبرگان، مورد پذیرمقا
و در میو  مسئولیت سیاسی ر یس جمهور در برابر ملت، رهبری و مجلس شورای اسال خ

سیاسی  ت. مسیئولیتبا مسئولیت قانونی ر یس هیات وزیران توجه شده اسدر رابطه  140اصل 
رارگرفته است. ، مورد توجه ق140و مسئولیت کیفری آنان در اصل  89و  88وزیران نیز در اصول 

اتوجه به تفسیر نمایندگان مجلس در مقابل مردم بوده که ب نیز مبین مسئولیت سیاسی 84اصل 
همچنین اصل کرد. تنادسا ، میتوان مسئولیت کیفری وکالی ملت را نیز87شورای نگهبان از اصل 

در رابطه با  164ت در صدور رای و مفهوم خال  اصل و  مسئولیت حقوقی قضا در خ 171
نیز جالب توجه است. البته  مسئولیت کیفری و اداری آنان در صورت ارتکاب جرم یا تخلف 

قد ضمانت اجرایی مزبور، فا ایولیت هئاست که بدون وجود نظارت موثر و کافی، مسبدیهی 
س خبرگان بر رهبری نظام   نظارت مجلو در خ 111از این رو اصل  زم خواهد بود.

ت مجلس ساسی که مبین نظارن اقانو 52و  54، 55، 76، 88، 89، 90، 133، 136ول و اصمیاسال
با  طدر ارتبا 111اصل  10و بند  140، 170، 173ول باشد و اصمیبر قوه مجریه میشورای اسال

که به  110اصل  1و 7و بند  57نظارت قوه ی قضا یه بر قوه ی اجرایی کشور و همچنین اصل 
 142در این راستا، اصل قابل توجه است. ه،یافت  ا  ظارت عالیه رهبری بر قوای سه گانه اختن

 معاونان وی و وزرا و خانواده آنها را بر عهده ور،ه اموال و دارایی رهبر،ر یس جمهکه رسیدگی ب
. قانون باشدمیهمیت نیابد، بسیار حا ز ا رافزای قهی قضا یه قرار داده تا برخال  حر یس قو

نظر ، قوای سه گانه را از یکدیگر مستقل در 57اصل ذیرشایران در پمیاساسی جمهوری اسال
راعی و )حاکمیت قانون صحه گذاشته است ل گرفته و در نتیجه قانون اساسی به اص

  (129-128 ی1391عطریان،
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جهان  یراستا در دیبانیز  ار( ره)ینیخم امام یاسیس شهیاند در یقانونمدار و قانون تیاهم   
 امام حضرت رایز.داد قرار نظر ماد شانیا دگاهید آن،در اهدا  و یزندگ مطلوب یالگو و ینیب
 یتعال یبار ذات است، بشار سعادت  زمه که را دستورات و نیقوان صدور یاصل منشأ( ره)
 یسامانده یاسیس و یاله ،یناید مکتاب کی صورت به را آن اسالم مقدس شرع که داندیم

 . است کرده

 کردند،مین کند، خال  توانستمین هم امبریپ قانون است، قانون نید اسالم«  :دیفرمایم امام
 را تنات و رگ ،یبزن خاال  حار  کی اگر«ی دیگویم امبریپ باه خادا. بکنند توانستندمین البته
 و هیفاق ست،ین چکسیه یاندارد،بر حاق یکس یاله قانون از ریاست،غ قانون کنم،حکمیم قطاع
 ه،هماهیرفاقیغ هم و هیفاق هم هاستند قانون یمجار کانندریم عامل قانون تحات ه،هماهیرفاقیغ

 یاجرا شالوده  عنوان به قانون بر دیتأک ضمن ایشان(53، 1383، ینیخم امام.)هستند قانون یمجار
 حکومت اسالم، قانون و اسالم اسالم، حکومت دری ندیفرمامی احکام، صدور ندیفرآ و امور
 یحت.است قانون اسالمرحکومت،حکومت کنند،درمین حکومت خودشان یبرا افراد! کندیم

 1383است)امام خمینی، قانون حکومت( ع)نیرالم منیام حکومت و( )هللا رسولحکومت 
  (21ی

 و مبارزه با فساد كارایی و اثر بخشی دولت

ی شدن بسیاری از شرکتها، بخر دولتی شاهد ، به دلیل م ادره و ملانقالباز پیروزی  پس 
حضور چشمگیر و بسیار سریع تعداد زیادی از شرکتهایی شد که تنها به د یل سیاسی و غیر 

بودجه شرکتهای دولتی ،اولیه انقالبطی سالهای نها حاکم گردید.آاقت ادی، مدیریت دولتی بر 
ین امر حاکی از سهم هر چه بیشتر و ابود ل کشور به سرعت افزایر یافته در مجموعه بودجه ک

در این سالها بدهی مجموعه شرکتهای دولتی به ، شرکتهای دولتی در فعالیتهای اقت ادی است
بگونه ای که عدم کارایی و نامطلوب بودن ساختار  تبانکی به مراتب افزایر یاف دولت و سیستم

اصلی  ی از خ وصیات و و عملیاتتولید و بکارگیری عوامل تولید، ساختار نامناسب مالی 
های دولتی در ایران است و این امر به شدت شفافیت اقت ادی را مخدوش و زمینه رانت شرکت

 ( 3-7 ی1378خواری و رانت جویی در سطح وسیع را فراهم آورده است )جدی نیا، 
 163در میان  7/2، ایران با امتیاز 2006همچنین در نتایح ایندکس ادراکات فساد در سال 

باشد. تفسیر امتیازات ایندکس اینگونه است که می 106شور، از لحاظ کنترل فساد دارای رتبه ک
در این  باشد.میی حداکثر فساد به معنای عدم وجود فساد و امتیاز صفر به معنا 10امتیاز 
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رای مشکالت جدی در زمینه فساد بیانگر کشورهایی است که دا 5نمرات کمتر از ایندکس،
 (Transparency International , 2006باشند )می

، های دولتی در ایرانوعه شرکتناشی از فعالیت مجم در پی آشکار شدن عدم کارایی
سیاست خ وصی سازی به عنوان یکی از راه حل های بهبود عملکرد، مد نظر ت میم گیرندگان 

عنوان اولین  این قانون به 32خث مشی های قانون برنامه اول توسعه و تب ره  قرار گرفت.
های ت مالی و عملیاتی شرکترهنمودهای حقوقی، قانونی و سیاسی در زمینه تعیین تکلیف وضعی

ارزیابی و اولویت بندی در واگذاری غاز برای بررسی و مطالعه،ت میم گیری،نقطه آ دولتی،
 های دولتی شدند. شرکت

سیاست های کلی اصل  "د"مهمترین تحول در زمینه خ وصی سازی در ایران، با ابالغ بند 
شکل گرفته است که شامل واگذاری  1385در سال  از سوی مقام معظم رهبری قانون اساسی 44
با تاکید بر مبارزه باشد. میغیردولتی میعام و بنگاههای عمومیدرصد از سهام تعاونی سها 80

برنامه  17ر بند ،اصال  نظام اداری و قضایی د1404در بند سوم سند چشم انداز در افق فساد 
برنامه پنجم حاکی از اهمیت مبارزه با فساد و تالش در جهت بهبود  14چهارم توسعه و بند 

 باشد.میکارایی و اثربخشی دولت 
 در را جامعه یاخرو و یویدن سعادت ،یاجتماع م لح کی  عنوان به نیز  (ره) ینیخم امام
 به دنیرس و فساد رفاع را خود هد د و دهیم قرار خود یاسیس و یاجتماع یهاتیفعال دستاور

 ،یاراسالمیغ یاسیس نظام هر یبرقرار بودند معتقد لذا. کندیم اعالم ادمحوریتوح جامعه کی
 بحث نیا ادامه در یو.است طاغوت شان،حاکمریا ریتعب به.است شتریب آن در فسااد نهیزم
 چاون است، ازیآم شارکمینظامیاراسالیغ یااسیس نظام ،هار لیدلا انیا باه یندیفرمایم

 آنها ااتیح از و مسلمانان جامعاه از را شرک آثاار میهست ماوظف ماا و است طاغاوت حاکمر
 یها برنامه خ و  در شتریب شانیا انتقادات (35ی 1381، ینیخم امام)میببر انیب از و ااامیکن دور

 راتیتأث ،یاجتماع اتیح فمختل یها حوزه در که بود یواردات ونیزاسیمدرن و توسعه یواردات
 که فسادها نیا یابی شهیر و اجتماع در فساد مظاهر فیتوص با امام.گذاشتمی یجا به را خود
 ارهیس که همچنان فسااد با مبارزه یبرا همواره کند،می انیع را آنها یخارج و یداخل منشأ

 به و دهندمی ارجاع جامعه در افراد یفطر و ینید رو  ،یمعنو بعد به است، یاجتماع م لحان
 جامعه در قدرت هرم رأس به فراوان یتوجه وی.نادیفرمامی اهیتوص یاخالق مکارم گسترش
 حاکمان تیصالح را فساد با مبارزه و جامعه اصال  یراهکارها از یکی و اند داشته مبذول

 به( ره) ینیمخ امام فساد، با مبارزه امر در یحکومت و ینهاد مسا ل بر دیتأک کنار در.دانندیم
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 نفاس بیتهاذ و یاخالق اتیترب صال ، باه دعاوت را افاراد همواره اخالق، معلم کی  عنوان
 م،ینکن اصال  را خودمان ما چنانچه اگر«ی نمودندیم گوشزد همواره را یخودساز و کردندمی
امام )»میده لیتشکمیاسال حکومت میتوانمیم،نینکن اجرا خودمان در را اسالم نیقوان

   (284ی 1381خمینی،
ایران در حوزه میمهوری اسالتوان ادعا کرد که جمیبا توجه به موارد ذکر شده   

فراز و ها و برخی دورهها های حکمرانی خوب اگر چه ممکن است در برخی حوزهشاخص
سناد گردد و امیمدیریتی دولتها بر  داشته باشد اما این مسئله بیشتر به روند اجرایی وهایی نشیب

ظرفیت های بزرگی را در این زمینه دارد که میقانون اساسی جمهوری اسال با دستی به ویژه 
همچنین امام خمینی نیز در موارد متعدد به  توان در راستای تحقق هر چه مطلوبتر آن کوشیدمی
سناد با دستی  های بالقوه اتوان برای به فعلیت رساندن ظرفیتاشاره کرده اند.البته میها ولفهاین م

تواند در موفقیت برنامه های توسعه و سند چشم انداز موثر میاقدامات مثبتی را انجام داد که 
توان راهکارهای زیر جهت ارتقای کیفیت شاخص های حکمرانی اشاره می.برای نمونه باشد

ناد جامه عمل پوشانده که هم در اسمیتواند به اهدا  جمهوری اسالمیکرد که در حقیقت 
 با دستی و هم در دیدگاه های امام خمینی)ره( جایگاه وا یی دارد.

 بود شاخص حق اظهارنظر و پاسخگوییراهکارهای به.1

دادن اختیار و تضمین قانونی به نهادهای مدنی و به خ و  مطبوعات برای کسب هرگونه -
ه مدنی نقر مهم پل سازمان های جامعی کشور و پاسخ خواستن از مدیرانراطالع از نظام ادار
به تجمیع و تبیین منافع شهروندان، ها این تشکلهروندان و دولت را برعهده دارند.ارتباطی میان ش

نظارت بر عملیات اجرایی دولت و پاسخگو کردن دولت از طریق تجهیز عموم مردم و نمایندگان 
سیاست های ویژه دولت و  پارلمان به اطالعات مورد نیاز و نیز انجام کار کارشناسی درباره آثار

 (.407ی .1376پردازند )ازغندی، میها شقوق مختلف سیاست
جهت افزایر میزان پاسخگویی دولت باید جامعه را به تأسیس سازمانهای مدنی تشویق کرد 

 گرددیمیکه سیاست های زیر برای رسیدن به این مهم پیشنهاد 
ی جامعه مدنی و همچنین ساده سازی، الف( رفع موانع حقوقی بازدارنده تأسیس سازمانها

 زان سازی مراحل اداری تشکیلآسان سازی و ار
 (1388)آرایی، ها ن نوع تشکلب( پیشنهاد بخشودگی مالیاتی ای



 127                                  98/پاییز  48سال سیزدهم/شماره                        

دریافت نظر مردم در رابطه با قوانینی پیر نویس کلیه قوانین و مقررات قبل از اینکه به 
است از ها که مبین اهدا  آن سیاستیی هابرسند طی اطالعیهمیت ویب مجلس شورای اسال

 (.1385شوند )میدری ، میبه اطالع عموم مردم رسانده ها طریق رسانه
 (.1380ایجاد شفافیت و جریان آزادی اطالعات در نظام اداری کشور )اعرابی،  -
 (.1387از سوی دولت )کمیجانی و سالطین، میبه رسمیت شناختن حق نظارت عمو -

 رتقاء شاخص اثربخشی دولتراهکارهای ا.2
رباب رجوع و و فرایندهای انجام کار به منظور رضایت اها رویهاا ساده سازی روش ها، 

 کاهر هزینه های دولت
 پذیرش و بررسی پیشنهاد های مردم اا در نظر گرفتن یک سیستم جامع برای

یع جواب گویی به ر تسراا اعطای اختیارات کافی به مقامات میانی و همچنین پرسنل به منظو
 ارباب رجوع

اا تقویت ظرفیت اداری و اجرایی م سسات دولتیی اصال  م سسات دولتی و ارا ه خث 
است که در زمان کمبود آموزشهای کافی هایی و فناوری های نوین غالبا یکی از چالرها مشی

ی حرفه مستخدمین دولت یا زمانی که کارکنان دولت به لحاظ روابث شخ ی و نه صالحیت ها
 (288 ی1391آید )قنبری ، میای، همچنان در سازمانها ماندگار شده اند به وجود 

 راهکارهای ارتقاء شاخص ثبات سیاسی. 3
ایجاد یگانگی فکری و عقیدتی میان نخبگان سیاسیی در اغلب نظام های سیاسی، مجموعه 

باشند، وجود دارند، در عین  و افکاری که همه نخبگان سیاسی به آن پایبندها یکدستی از اندیشه
اما  بسیاری از موارد مفید است.حال تضارب و اختال  آرای نخبگان سیاسی امری محترم و در 

ی ثباتی را در پی خواهد بت منازعه و دعوای سیاسی در آید، زمانی که این اختال  آرا به صور
لذا برای رسیدن شود.میدیدی جدی علیه نظام محسوب داشت که حتی در مواردی به عنوان ته

شود که در رأس ت میم های مهم ایران نخبگانی قرار داشته میبه ثبات سیاسی در ایران پیشنهاد 
 پایبند باشند.ها موعه یکدستی از اندیشهباشند که حتی ا مکان به مج

 راهکارهای بهبود شاخص حاكمیت قانون. 4
های ی شود تا امکانات اجرایی و زمینهر بینبین ت ویب و اجرای قوانین فاصله زمانی پی  -

 (.1379فرهنگی و آموزشی آن فراهم گردد )کاتوزیان، 
برای اجرای قوانین، ضمانت اجرای کافی پیر بینی گردد و به نحوی اقدام گردد که قوانین -

 و مقررات صرفا برای درد در مجموعه قوانین نباشد.
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قضایی نیز باید اصال  و تقویت شود تا بتواند با کارآمدی، اصال  قوه قضا یهی نظام  -
سازگاری و عدالت، قوانین را تنفیذ کرده و به این وسیله استقرار حاکمیت قانون را برقرار و برای 

 (. 289ی 1391شهروندان ابزاری برای حل و ف ل دعاوی و شکایات فراهم سازد )قنبری ،
انند روش های نوین برای حل منازعات، تأمین مشارکت ایجاد ساز و کارهای نوآورانه، م -

 (.1383بیشتر سازمان های غیردولتی و سایر ترتیبات نهادی جدید )خیرخواهان و میدری، 
 یراهکارهای بهبود شاخص كیفیت قوانین و مقررات 1-4

تالش در جهت سازگار کردن قوانین تجاری ایران با کشورهای طر  مبادله تجاری به   -
ظور بهبود در روابث تجاری که به این منظور قوانین تجاری آن کشور توسث افراد متخ ص من

 (1375تحلیل شود )پاکدامن، 
همانطور که مدیران بخر خ وصی برای تح یل سودهای انح اری در بازار، کمبودهای 

 کنند مدیران ادارات دولتی برای ایجاد فرصت های رشوه گیری و تح یلمیساختگی ایجاد 
کنند این امر کانال میحداکثر درآمد دستگاه اداری دولت را انباشته از قوانین غیر ضروری 

کاهد یک راهکار میکند و از کارایی و اثر بخشی آن میت میم گیری سیستم اداری را مسدود 
از افراد متخ ص در هر م سسه وابسته به دولت هایی پیشنهادی برای حل این مشکل تشکیل تیم

ا این افراد با انجام کارشناسی فقث مراحل ضروری انجام هر کار اداری را مشخص کنند است ت
 .در مرحله بعد این مراحل که فقث شامل موارد بسیار ضروری است تبدیل به قانون شود

کاهر مقررات دست و پا گیری در برخی از نظام های کشورهای توسعه نیافته قوانین و  -
الزامات اداری، حقوقی و قاونی وجود دارد که بسیار دست و پا مقررات نامحدودی به شکل 
 اقدام کرد.ها باید نسبت به حذ  آن گیر، زمان بر و پر هزینه هستند

 هكارهای مبارزه با فساد در ایران. را5
اصال  ساختار سازمان های دولتی، رفع بوروکراسی، سیاست زدایی از نظام اداری  -

 (1379)منوریان ،
کردن زمینه مشارکت فعال سازمان های غیر دولتی جامعه مدنی برای پیشگیری از  فراهم -
 قدرتمندمیاد گروه های غیر رسایج

 مشخص ساختن و کارآمد کردن قوانین حقوقی و تنظیمی -
 روشن ساختن قوانین مربوط به تضاد منافع -
 (.1387تأسیس کمیسیون های مستقل مبارزه با فساد )کمیجانی و سالطین،  -
 



 129                                  98/پاییز  48سال سیزدهم/شماره                        

 نتیجه گیری

اع ار توسث پیامبر میدین اسالم به عنواین مجموعه ای کامل برای زندگی بشر برای تما
دینی که به تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بشر  ( برای بشر به ارمغان آورده شد.اکرم)

ر این بهر زمانی مهم ترین ویژگی آن است.توجه دارد و قابلیت پاسخگویی به نیازهای بشر در 
قانون اساسی جمهوری  اسناد با دستی به ویژه اساس این مقاله تالشی بود تا نشان دهد که

شاخص های حکمرانی به ایران که بر پایه آموزه های اصیل اسالم تدوین شده است میاسال
باشد تاکید داشته و در اصول متعدد به آنها پرداخته میخوب که ره آورد بشر در ع ر مدرن 

نچه در آمارها و شاخص های سازمان های بین المللی مطر  شده است هیچ گونه تضاد آ. است
و ها از جمله دغدغهها وان ادعا کرد این معیار های و شاخصتمی مبنایی با قانون اساسی ندارد.

همچون ی هایی باشد.آموزهمیاهدا  اصلی تشکیل حکومت های سیاسی و اجتماعی در اسالم 
وه های مختلف اجتماعی ،مبارزه با ظلم و فساد و حضور مردم در عرصه های عدالت، حقوق گر
نماید را پیامبر میآنچه را که دنیای مدرن امروز در قالب حکمرانی خوب مطر   مختلف جامعه.

پس از هجرت به مدینه در الویت قرار داد و پایه میاکرم) ( در اولین تشکیل حکومت اسال
توان مییه یک اصول قانون اساسی شکل داد که در بند بند آن های حکومت خویر را بر پا

ایران میتوان ادعا کرد جمهوری اسالمیاهمیت موضوعات مذکور را مشاهده نمود.بنابراین 
ها در افزایر کیفیت این شاخصمیتواند بر اساس ظرفیت های با ی مبانی اصیل اسالمی
 های بلندتری بردارد.گام
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 خذ:منابع و مآ
ست ،1388.آرایی،وحید، - سیا حکمرانی خوب الگویی جدید در 

ــیاســت ،گذاری عمومی ــلنامه مطالعات راهبردی س فص
 14،شماره گذاری عمومی

جامعه مدنی و خلقیات ما ایرانیان ،1376.ازغندی،علیرضااا،2
ــالمی ،تهران،ساااازمان در تحقق جامعه مدنی در انقالب اس

 مدارک فرهنگی انقالب اسالمی

بی ،.اشاااارفی3 مجت هوری ،1375، ـــاســـی جم نون اس قا
 ،تهران ،نشر گنح دانرایرانمیاسال

عه نظام پاساااخگویی دولت در ،1380.اعرابی،سااایدمحمد،4 مطال
 55،شماره فصلنامه دانش مدیریت،ایران

عوامل حقوق بازدارنده و محدود کننده ،1375.پاکدامن،رضاااا،5
یران یش ،  صااااادرات ا ما ه ین  ل قاالت او م عه  جمو م

یاســت ــ ، تهران ،  بازرگانی و تجارت بین المللهای س
 بازرگانیهای موسسه مطالعات و پژوهر

طراحی الگوی حکمرانی خوب ،،1388.جاساابی،جواد،نفری،ندا،6
ستم سی صلنامه علوم مدیریت ایران،  بازهای بر پایه نظریه  ،  ف
 ،  16سال چهارم ، شماره 

مشاااغول سااایاسااات اسااات و از میخات،1378.جدی نیا،محمد،8
 6،شماره ترجمان اقتصادی، ادغافل ماندهاقت

 م سسهی تهران ،(22نور)جلد فهیصح ،1383،هللرو  ا ،ینی.خم9
   .ینیخم امام آثار نشر و میتنظ

 مهر،تهران، طبع تا محرم مکاسب ،1384،هللرو  ا ،ینی.خم10
 امام خمینیم و نشر آثار یموسسه تنظ

 و مینظت م ساساهی تهران ،هیفق تیوال ،1381،هللرو  ا ،ینی.خم11
 .  ازدهمی چاپ ،ینیخم امام نشرآثار

حاکمیت قانون و احکام ،1391راعی، مسااعود و عطریان،فرامرز.12
ــفایران. میحکومتی در قانون اسااااسااای جمهوری اساااال لنامه ص

 .1سال هفدهم.شماره حکومت اسالمی. 
 شهیاند در مطلوب یحکمران ،1388.نیعبدالحس. یری.ضم13
ــ ــیس  آزاد دانشاااگاهی تهران اول، چاپ (,ره)ینیخم امام یاس
 . علم دیتول گسترش دفتر یپژوهش معاونتمیاسال
تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب ،1384.قلی پور،رحمت اله،14

  10،شماره مجله فرهنگ مدیریت،و فساد اداری

علی،15 بری، ن ق عه ،1391. توســـ ـــادی و  قتص عه ا توســـ
 ،تهران،نشر چالرانسانی

، ترجمه  قتصاد سیاسی ایرانا، 1379.کاتوزیان،محمد علی،16
 محمد نفیسی و کامبیز عزیزی ، چاپ هفتم ، تهران ، نشر مرکز

بررسااای تاثیر حکمرانی ،1387.کمیجانی،اکبر،ساااالطین،پروانه،17
صلنامه ، منتخبهای خوب بر رشااد اقت ااادی در گروه کشااور ف

  2، سال دوم ، شماره  مدل سازی اقتصادی

ملکرد خ ااوصاای سااازی در ارزیابی ع،1382.کمیجانی،اکبر،18
،وزارت امور اقت ادی انتشارات معاونت امور اقتصادی،ایران

 و دارایی

عباااس،19 نوریااان، م  داری حکوماات تااا خوب ازدولاات،1379.
  50 ،شمارهمدیریت دولتی كاربردیمیعل فصلنامه،خوب

حکمرانی خوب  ،1383.میاادری،احمااد،خیرخواهااان،جعفر،20
 س مجلهای ، مرکز پژوهر بنیان توسعه

ماقاادمااه ای بارناظاریااه حاکامارانای ،1385.مایاادری،احامااد،21
 22،سال ششم،شمارهفصلنامه رفاه اجتماعی،خوب

ــی ،1388.نجفی،مرتضااای،محسااانی،فریااد،22 ـــاس حقوق اس
ــال ـــارات بین المللی میجمهوری اس ایران،تهران،انتش

 الهدی
تهران ،نشاار سـیاسـت گذاری عمومی،،1387.وحید،مجید،23
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