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چکیده
انقاب اسامیایران در سال  1357پایانی بود بر حکومتهاس ستم شاهی
در ایران و پس از آن نیز قانون اساسی به عنوان می اق ملی با راس اک ریت
تصویب گردید و به دنبال آن م ورس اسامی براس تحقق اهداف انقاب
اسامیشکی گرپت.از سوس دیگر الگوس حکمرانی خوب مد وم دیدس است
براس شکی گیرس توسعه پایدار که نظر به گذار به نگاه کیدی بجاس نگاه کمی
به دولتها دارد و از سوس سازمانهاس بین المللی به وی ه بانک انی و
سازمان ملی براس آن شاخصهایی در نظر گرپته شده است.در این مقاله
تاش میشود به این پرسش پاسخ داده شود که حکمرانی خوب در اسناد
باال دستی چگونه دیده شده استض آیا قانون اساسی م ورس اسام تضادس
با این شاخصها داردض آیا در اندیشه سیاسی بنیانگذار انقاب اسامیامام
خمینی(ره) به مولدههاس حکمرانی خوب تو ه گردیده استض در پاسخ به این
سئواالت با به کارگیرس مطالعات اسنادس و کتابخانهاس این پر یه بر اته
میشود که قانون اساسی م ورس اسامیهیچ تضاد مبنایی با این
شاخصها نداشته و قابلیتهاس مناسبی براس ب بود و ارتقاس این شاخصها
و ود دارد .همچنین در اندیشه سیاسی امام خمینی نیز بایارس از
مولدههاس حکمرانی خوب مورد تاکید بوده است موئد اربات پر یه پ وهش
خواهد بود.
كلیدواژه :استرات س ،انقاب اسامی ،اسناد باالدستی ،قانون اساسی،
حکمرانی خوب ،اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
تاریخ تأیید 1398/09/01
تاریخ دریافت 1398/07/03

112

جایگاه حکمرانی خوب در اسناد باالدستی ج.ا.ایران

مقدمه
انقالب اسالمیدر فضای جنگ سرد ،در دوره ای به وقوع پیوست که نظام دو قطبی بر روابث
بین الملل سایه انداخته و سیطره تفکر نظام سرمایه داری و نظام سوسیایستی به عنوان تنها
گزینههای موجود در مسیر نظامهای سیاسی دنیا قرار داشت و سایه آن بر ملتها سنگینی میکرد.
انقالب اسالمیبه منزله گشودن دریچهای نو در عرصه جهان مقهور ابر قدرتهای شرق و غرب
بود .این پیروزی که به اتکای نیروی ایمان و وحدت آحاد جامعه و رهبری بیبدیل امام به ثمر
رسید راه سومیرا در مقابل جهانیان گشود .نظامیکه حاکمیت الهی ویژگی بارز آن میباشد و
در نظریه و یت فقیه تجلی پیدا کرد .این نظریه پس از پیروزی انقالب نیز در قالب قانون اساسی
جمهوری اسالمیایران مبنای تشکیل نظام سیاسی گردید.که دو ویژگی و اصل بنیادی مبنای آن
قرار گرفتی اصل چهارم قانون اساسی و اصل ششم قانون اساسی .اصل چهارم محتوای نظام
(ابتنای قوانین بر اساس موازین دین و شرع اسالم یاسالمیت نظام )اصل ششم شکل اداره
جامعه(اداره امور عمومیبه اتکای آرای عمومیی جمهوریت).
از سوی دیگر جهان بین الملل عرصه خودنمایی تفکرات نظام سرمایه داری و سوسیالیستی
بود که پس از فروپاشی نظام شوروی سابق به نوعی جنگ سرد نیز پایان یافت.در نظامهای سیاسی
دنیا نیز دولت حداقلی ،دولت حداکثری ودولت رفاهی مطر بودند .سرانجام از دهه 1980
بحث الگوی حکمرانی خوب مطر گردید که مرحله گذار از نگاه کمیبه نگاه کیفی به
دولتها است .این الگوی جدید برای اداره امور عمومیجامعه ایجاد شد که در آن استفاده از

همه ظرفیتها( دولت– جامعه مدنی– بخر خ وصی) مبنای اصلی گردید.در این میان بانک
جهانی و سازمان ملل به طور گسترده از این واژه در متون خود استفاده کرده و شاخصهایی را
مطر و بر اساس آن به بررسی آنها در کشورها پرداختند.

این پژوهر با استفاده از روش توصیفی و تببینی نشان میدهد هیچ تضاد مبنایی بین
شاخص های حکمرانی و اسناد با دستی به ویژه قانون اساسی جمهوری اسالمینبوده و قابلیت
های مناسبی در جهت افزایر و کیفیت بخشی این شاخصها وجود دارد و همچنین این مولفهها
در سخنان و دیدگاه های امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار بزرگ انقالب اسالمیمورد توجه
قرار گرفته است و در پایان راهکارهایی در جهت تقویت بیشتر مطر میگردد.
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چهارچوب نظری
حکمرانی خوب

حکمرانی خوب یک مدل جدید است که پس از فراز و نشیبهایی در عرصه تحو ت از
اندیشه های توسعه به دیدگاه غالب تبدیل شده است .در سیر تحو ت اندیشه توسعه ،نظریه
حکمرانی خوب یعنی نحوه مطلوب اداره کشور ،شیوه ت میم گیری و چگونگی تعامل بین
دولت و مردم به عنوان اساس توسعه بیان شده است(جاسبی،نظری .)1388،مفهوم حکمرانی زمینه
ساز بازاندیشی در روابث کنشگران سیاسی ،اقت ادی و اجتماعی است همکنشی میان این
کنشگران در محیث حکمرانی بر قاعده «نسبی شدن» قدرت دولت در سطو محلی ،ملی و
بینالمللی استوار است (وحید1387،ی .)289
بانک جهانی  ،حکمرانی را شیوه استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقت ادی و اجتماعی
برای دست یابی به توسعه پایدار تعریف میکند .مطابق این تعریف کشورها باید به بهبود
سازوکار های تخ یص منابع فرآیندهای تدوین ،انتخاب و اجرای خث مشیها و روابث بین
شهروندان و حکومت برردازند .قطعنامه کمسیون حقوق بشر آشکارا حکمرانی را در پیوند با
بستر محیطی میداند که رو به سوی بهرهمندی از حقوق بشر و رشد توسعه انسانی پایدار دارد .با
پیوند حکمرانی خوب و توسعه انسانی پایدار بر اصولی چون مشارکت جویی و ارتقای حقوق
بشر تأکید میگردد (کمیجانی ،سالطین.)1378،
بر این اساس میتوان گفت که در حکمرانی خوب بین سه رکن اصلی یعنی دولت ،جامعه
مدنی و بخر خ وصی ارتباط نزدیکی وجود دارد .این شراکت موجب میشود به شکل
بهینهای از امور بهره برداری شود.
روند شکل گیری حکمرانی خوب

در حوزه علم اقت اد و توسعه میتوان پس از جنگ جهانی دوم سیاست گذاری توسعه
اقت ادی را به سه مرحله متمایز از هم تقسیم کردی دوره نخست از پایان د د 2تا اواخر دهه
 1970است در این مرحله نظریات اقت ادی کینزی در پاسخ به بحران های بزرگ  1929دولت
را عامل نجات بخر شکست بخر خ وصی دانسته که با طر های عمرانی دولتی فرآیند
توسعه را سرعت میبخشد .اما در ادامه مشخص گردید که شرکتهای دولتی عمالً نتوانستند
کارایی و انعطا پذیری زمه به نمایر بگذارند و اکثر آنها زیان ده گردیدند .در دوره دوم
در پاسخ به این شکست رویکرد مکتب شیکاگو که به اجماع واشنگتن معرو شد ،چرخشی به
باور به قدرت بخر خ وصی و انتخاب مردم به وجود آمد و کار آمدی رقابت جای تخ یص
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دولتی منابع را گرفت.در این نگاه هر گونه دخالت دولتی برای تغییر در آنچه بخر خ وصی
به وجود آورد بوده ضد تولیدی تلقی میشد.یعنی نگاه به دولت از عامل توسعه به جدی ترین
مانع توسعه تغییر کرد .در تغییر نگاه از دولت بزرگ به دولت حداقلی سنت فکری نئوکالسیک،
مکتب اتریشی و مکتب انتخاب عمومی به نوعی تأثیر گذار بودند و اندیشمندانی چون هایک،
فریدمن از برندگان جایزه نوبل تأثیر به سزایی در این حوزه داشتند.
از اواسث دهه  1990نارضایتی نسبت به رویکرد حداقلی شکل گرفت و از این پس شاهد
مود تازه ای از نظریات هستیم و همان محافل مرود دولت حداقل به ترویح نظریه حکمرانی
خوب پرداختند که در این میان نقر اقت اددانانی همچون داگالس نورت و بیر از همه ژوز
استیگلتز برجسته بود که ریشه در مکتب نهاد گرایی جدید داشت(.میدری1385 ،ی .)364
شعار دوره اولی «دولت موتور توسعه» بود و شعار دوره دوم «دولت کوچک» اما در سیر
تحو ت نظریه هار در دوره سوم میرسیم که شعار «حکمرانی خوب» است.در دوره سوم کمیت
دولت جای خود را به کیفیت مداخله دولت داده است(میدری،خیرخواهان.) 1383 ،
شاخص های اندازه گیری حکمرانی خوب
برنامه توسعه سازمان ملل( )UNDPحکمرانی خوب را اعمال قدرت سیاسی – اقت ادی و
اداری برای مدیریت امور عمومییک کشور در همه سطو تعریف میکند.
سازمان ملل معتقد است حکمرانی خوب تضمین کننده کمینه شادن فسااد ،احتارام باه نظار
اقلیتها و اقشار آسیب پذیر در انجام ت میم گیری اسات و بر این اساس  8 ،شاخص را معرفی
میکند که عبارتند ازی
 1مشارکت :مشارکت سنگ بنای اصلی حکمرانی خوب است.مشارکت مردم میتواند به
صاورت مساتقیم یا از طریق نهادهای مشروع واسث میان دولت و آنها یا نماینادگان منتخب
باشاد(.)UNDP. 2010
نکته مهم این است که ایجااد دموکراسای الزاماا باه معناای دخیال سااختن توقعاات و
انتظارات اقشار آسیب پذیر در اتخاذ سیاستها نیست ،بلکه مشارکت باید سازماندهی شده باشد
و از طریق ابزارهای تعریف شده محقق گردد( 441ی.) Daines. 2010
 .2حاکمیت قانونی حکمرانی خوب نیازمند چارچوبهای قانونی بیطرفانهای است که غیر
مغرضانه اجرا شاوند .باید حقوق بشر و در رأس آن حقوق اقلیتها حفظ گردد .اجرای بیطرفانه
قانون تنها با وجود سیستم قضایی مستقل و نیروی نظارتی سالم انجام پذیر است(.)UNDP. 2010
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 .3شفافیت :شفافیت به معنای دسترسی آزاد مردم به اطالعاتی است که میتواناد بار زنادگی
آنهاا تأثیرگذار باشد.در این راستا باید اطالعات کافی تهیه گردد و به صورت قابال فهام در
اختیاار عموم قرار داده شود (.)Elahi. 2009 1169
.4مسئولیت پذیریی در حکمرانی خوب،سازمانها و نهادها باید در خادمت ذینفعاان باشاند
و در قباال وظاایف محوله مسوول باشند( )UNDP. 2010هر مشکل یا بحران در سطح جامعه
میبایسات توساث سازمان و بخر مربوطه مدیریت شود و هیچ معضلی نباشد که کسای خاود را
در قبال آن مسئول نداند.
 .5اجماع محوریی در سطح جامعه،کنر گران زیادی با نظرات مختلف حضور دارند.
حکمرانی خوب میبایست منافع متفاوت گروه های گوناگون را با دستیابی به اجماع گسترده
فراهم نماید(.)UNDP. 2010
ت میم گیری مبتنی بر اجماع فرایندی است که در آن قدرت شخ ی و کنتارل اطالعاات
تاابع بحث باز و صادقانه پیرامون موضوعات است.اجماع محوری نیازمند درک درست از
دورنماای توسعه انسانی پایدار و شیوه رسیدن به اهدا است (.)UN-HABITAl. 2006
 .6عدالتی رفاه و سالمت در جامعه زمانی به وجود میآید که تمام اعضای آن احسااس
کنناد در جریاان تحو ت آن قرار دارند و به نوعی خود را عضو تأثیرگذار پندارند(2010
.)UNDP.عدالت تنها با ایجاد فرصت برای اقشار آسیب پذیر برای بهبود وضعیت رفاه و آسایر
خود میسر میشاود )(Gradestin,2008:509
 .7حق اظهار نظر:حق اظهار نظر شهروندان نیاز کلیدی برای حکمرانی خوب در سطح جامعه
به شامار میرود .نه تنها نهادهای دولتی ،بلکه بخر خ وصی و سازمان های غیر انتفاعی و غیر
دولتی نیاز بایاد به ذینفعان خود اجازه بیان درخواستها و نظراتشان را بدهناد (.)UNDP. 2010
حاق اظهاار نظر به معنای آن است که در مقابل نظرات بیان شده ،مقام های دارای قدرت و
مجریان نیز بایاد پاسخ گو باشند .اینکه پاسخ گویی از طر چه کسی و باه چاه فاردی اسات،
بار حساب ناوع ت میمات و فعالیت های سازمانها و افراد متغیر است.هر سازمانی در قبال کسانی
که به وسیله کارهای انجام شده توسث سازمان تأثیر میپذیرند،پاسخ گوست ( 1170ی2009

.)Elahi.
 .8کارآیی واثربخشی یحکمرانی خوب به معنای آن است که فرایندها و نهادها در راستای
نیاز جامعه عمل کنند و بهتارین استفاده را از منابع بنمایند (.)UNDP. 2010
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مفهوم کارآیی در زمینه حکمرانی خاوب در بار گیرناده استفاده صحیح از منابع طبیعی در
جهت توسعه پایدار و حفاظت از محیث زیست نیز هسات و فقاث به معنای فنی کارآیی نیست
).)UN-HABITAT.2006
جدول  :1گروه بندی شاخص های حکمرانی خوب
شاخص ها
مشارکت

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

پاسخگویی

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

عدالت و برابری

کیفیت مقررات  -حاکمیت قانون  -توزیع عاد نه تساوی حقوقی  -میزان تحمل تنوع -ان ا

توسعه انسانی
کارایی و
اثربخشی دولت

 -توانمند سازی جنسیتی  -توسعه انسانی

 -کیفیت زندگی

 کنترل ف ساد  -اثربخ شی دولت  -کارایی ق ضایی  -کارایی اداری -توانایی رقابت درمحیث جهانی -ثبات سیاسی و فقدان آشوب

حکمرانی خوب در اسناد باالدستی و دیدگاه های امام خمینی(ره)
با پیروزی انقالب اسالمیقانون اساسی بر دو پایه جمهوریت و اسالمیت تنظیم شد و برای هر
یک از این دو سازوکارهای مختلفی پیر بینی گردید از طرفی بر سرردن سرنوشت مردم به
دست خودشان و نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انح ار اقت ادی تأکید شده و از
سوی دیگر ،نظارت دقیق اسالم شناسان عادل ،پرهیزگار و متعهد ،ضروری دانسته شده است
(اشرفی1375،ی .)3
همچنین ت ریح شده است که در جمهوری اسالمیایران ،امورکشور باید اتکای آرای
عمومی از طریق انتخاب ر یس جمهور  ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،اعضای شوراها و
نظایر اینها یا از طریق همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر معین میگردد(اصل ششم قانون
اساسی) اداره شود،آنگاه با استناد به دستور قرآن کریم ،وامرهم شوری بینهم وشاورهم فی ا مر،
مجلس شورای اسالمی ،شوراهای استان ،شهرستان ،شهر ،محل ،بخر و روستا از ارکان ت میم
گیری و اداره کشور به شمار آمده است (اصل هفتم قانون اساسی)بنابراین ظرفیت مناسبی برای
توسعه مردم سا ری را در کشور دارا است .با الهام از همین قانون میتوان شکلهای مشارکت
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مردم در اداره امور عمومیجامعه ایران را در ابعاد اقت ادی (اصول ، 59 ، 46 ، 44 ، 43

)101فرهنگی – اجتماعی (اصول  )26 ، 24سیاسی  -اداری (اصول ،64 ،59 ،20 ،19 ،8 ،7 ،6
 )100دسته بندی نمود (قلی پوری .)1383
از جمله دستاوردهای مهم در ارتقای مشارکت مردم که در جمهوری اسالمیتحقق یافت
شوراهای اسالمیشهر و روستا میباشند.که در کاهر تمرکز اداری و واگذاری بخشی
ازاختیارات نظام سیاسی به نهادهای محلی نقر زیادی دارند که در اصل  100قانون اساسی و
مواد  1و  68 ،70 ،74 ،76 ،77قانون تشکیالت و وظایف شوراها م وب  1375آمده است.
همچنین در سیاست های کلی برنامه های توسعه در ایران همواره بر مسئله مشارکت مردم تاکید
شده است .برای نمونه میتوان به بند  36سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اشاره کردیتقویت
حضور و مشارکت مردم در عرصه های سیاسی،اجتماعی،اقت ادی و فرهنگی ( سیاست های
کلی نظام م وب مجمع تشخیص م لحت نظام)
جایگاه ویژه مردم و حضور آنها در تعییان سرنوشت سیاسی خویر در اندیشه امام (ره)
نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.در موارد متعدد به آنها اشاره شده است.ایشان در کنار تأکیاد
بر بعد اسالمیت همواره از مشارکت و رأی مردم دفااع کرده اندیحکومت جمهوری مورد نظر
ما از رویه پیامبر اکرم ( ) و امام علی (ع) الهام خواهد گرفت و متاکی به آرای ملت
میباشد(.ضمیری)145 : 1388 .
در ادامه میفرمایندیماا تاابع آراء ملات هستیم،ملت ماا هارطور رأی داده،ماا هام از آن تبعیت
میکنیم.ما حاق نداریم بار ملتمان چیازی را تحمیل کنیم.اساس ایان است که ماسأله دست مااان
و امثال من نیست و دست ملات است (امام خمینی1383،ی )34
پاسخگویی
قانون اساسی پاسخگویی را بعنوان یکی از سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی و مردم
سا ری در نظر گرفته و همه اجزاء حکومت و دولت را با روشهای متفاوت مکلف به پاسخگویی
در برابر مردم و نیز در برابر نهادهای نظارتی نموده است.جدول شماره  2سازوکارها و روشهای
پاسخگویی نهادها و قوای مختلف در ایران را به نمایر میگذارد.
جدول  -2پاسخگویی قوای مختلف در ایران بر مبنای قانون اساسی
مقام رهبری

 -1پاسخگویی در برابر خبرگان (اصل )111

ر یس جمهور

 -1پاسخگو دربرابر رهبری (اصل  -2 )122پاسخگو در برابر مجلس ( 89و )122
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 -3پاسخگو در برابر ملت ()122
قوه مقننه

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

قوه مجریه

 -1پاسخگو در برابر مجلس – اجرای قانون
پاسخگو به تحقیق و تفحص – پاسخگو به سوال و استیضا ()89اجرای دقیق قانون زیر نظر مجلسپاسخگو به شکایات مردمی -2در برابر قوه قضا یه
احقاق حقوق شهروندان (دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی)تخلف ر یس جمهور از وظایف قانونیاجرای صحیح و دقیق قوانین (سازمان بازرسی کل کشور)بررسی دارایی ر یس جمهور ،وزراء و معاونین ر یس جمهور -3پاسخگو دربرابرمقام رهبری در تبعیت از سیاستهای کلی نظام

قوه قضا یه

 -1پاسخگو در برابر مجلس

-اجرای قانون

-پاسخگویی به شکایات مردمی

 -تحقیق و تفحص

 -2پاسخگو در برابر رهبری
 -3پاسااخگویی در برابر ر یس جمهوری (در قانون ت ااریح نشااده .اما به موجب وظیفه ر یس
جمهور که مسئول اجرای قانون اساسی است در صورت تذکر قانون اساسی ر یس جمهوری،
قوه قضا یه باید پاسخ مناسب را بدهد)
سایرنهادهای عمومی

 -1پاسخگویی نیروی انتظامیو لشکری به مقام رهبری
 -2پاسخگویی شورای نگهبان به مقام رهبری
 -3پاسخگویی صدا و سیما به مقام رهبری و به مجلس (در قانون اساسی ت ریح نشده است)
 -4پاسخگویی شهرداریها به شورای شهر

(منبعی قلی پور)209 ،1383 ،
دقت در اصول مطرح شده باال نشان میدهد قانون اساسی پاسخگویی را به عنوان یکی از
سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی در نظر گرفته است و همه اجزاء حکومت را با روشهای
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متفاوت مکلف به پاسخگویی در برابر مردم و نیز در برابر یکدیگر نموده است و برای تحقق
آن تدابیری اندیشیده است.
در اندیشه امام خمینی (ره) هر چند به صراحت واژههایی که امروز به عنوان شفافیت از آن
تعریف و نام برده میشود ،بیان نشده است،اما با بررسی متون ،سخنرانیها و بیاناتشان و با تأکیدی
که بر سایار م لفه های دموکراتیک مانند آزادی ،مطبوعات آزاد ،آزادی گروهها و احزاب،
مشارکت ،مجلس ،انتخابات و ...داشته اند ،میتوان به خوبی تأیید ایشان را بر مقوله شفافیت و
زم بودن آن درک کرد .به عبارتی ،امام بر جریان آزاد اطالعات و آگاهی مردم از آن صحه
میگذارند.امام در این خ و در دیدار با مسئو ن و مدیران دولت میفرمایندی ما باید هرکاری
که میکنیم ،شما آقایان هرکاری که میکنید ،به مطبوعات در رادیو ا تلویزیون عرضه کنیاد (امام
خمینی1383،ی )389
وی در دیدار با ا مه جمعه و جماعات با تأکید بر این حق مسلم مردم یعنی آگاهی شفا
و کامل)سفارش میکنندی ا مه جماعات و ا مه جمعه همه توجه کنند به اینکه تکلیفشان این
است که مسا ل را به ملت بگویند و توجه مردم را به مسا ل سیاسی و مسا ل اجتماعی جلب
کنند(امام خمینی 1383،ی)416
امام خمینی (ره) با تأکید بر امر پاسخگویی در این خ و

میفرمایندیمن از کسانی که باا

مان مالقات دارند و هار روز میآیند،خواهر میکنم ایان را باه مردم بگویند که در خانه ما باز
است .امام در ارتباط با اهمیت حضور مردم و مشارکت آنها و لزوم ارا ه گزارش عملکرد دولت
به مردم تأکید میورزند و میفرمایندی چنانچه بارها تذکر داده ام،دولت،بدون شرکت ملت و
توسعه بخشهای خ وصی جوشیده از طبقات محروم و همکاری با طبقات مختلف مردم با
شکست مواجه خواهد شد( .امام خمینی1383 ،ی )158
عدالت و برابری
پیدایر دغدغه زندگی عاد نه،همزاد زندگی اجتماعی بشر است و به همین دلیل مهم ترین
مسئله او هنگام اندیشه ورزی در خ و مسا ل اجتماعی بوده است.عدالت اجتماعی به تعداد
حوزه های اجتماعی قابل تفکیک است.بنابراین مقوله کلی عدالت اجتماعی تحت مفاهیم عدالت
اقت ادی ،عدالت سیاسی و عدالت حقوقی از یکدیگر قابل تفکیک است.قانون اساسی نیز در
اصول متعددی بر تأمین عدالت در همه ابعاد تأکید نموده است.در ذیل به برخی از اصول اشاره
میشودی
-عدالت به معنای رفع تبعیض(بندهای  9و  12اصل سوم قانون اساسی و اصل چهل و هشتم)
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عدالت به معنای برابریر همه افراد اعم از زن و و مرد (اصل بیستم) عدالت به معنای حق و حقوق متناسب (اصل بیست و نهم برخورداری از تأمیناجتماعی،اصل سی آموزش رایگان و اصل سی و یکم داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق همه
شهروندان ایرانی دانسته است)
عدالت به معنای برقراری شرایث مساوی و برابر(اصل بیست و هشتم و بند  14اصل سوم)بنابراین مشاهده میشود که قانون اساسی،نظام را مبتنی بر پایه عدالت معرفی میکند و
دستگاههای اجرایی را مکلف به برپایی عدالت در ابعاد مختلف میداند(.قلی پور1383 ،ی .)251
امام خمینی (ره) نیز در راستای همین حرکت قرآنی ،هد نهایی اسالم را برقراری عدالت
و تشکیل حکومت در جهت این مق ود معرفی میکنندی »اسالم حکومت است با تمام شئون آن،
احکام شرعی قوانین اسالم است و قوانین شأنی از شئون حکومت استر همه احکام برای اجرای
حکومت و بسث عدالت مطلوب بالعرض و امور عالی است (امام خمینی 1374،ی ) 472
ما میگوییم حکومت اسالمی،حکومت عدالت است یک حاکم عادل به بیت المال خیانت
نمیکند،ما این یک مطلب را میگوییم.این مطلبی مطبوع است که در هر جامعه بشری گفته
شود،از ما میپذیرند(امام خمینی 1383،ی )509
بدین ترتیب،با اشاره صریح و روشن امام خمینی (ره) به مقوله حکومت اسالمیو عدالت ،و
هم عرض و متاراد دانستن عادالت باا اسالم،مهمترین اصال و شاالوده برنامه های زندگی
فردی و اجتماعی باید بر آن اساس تنظیم شود.
همچنین در بند اول سند چشم انداز در افق ،1404سیاست های کلی برنامه توسعه اجتماعی
برنامه چهارم (بند )12و برنامه پنجم (بندب) بر تالش برای تحقق و گسترش عدالت اجتماعی
تاکید شده است(.سیاست های کلی نظام م وب مجمع تشخیص م لحت نظام)
حقوق و كرامت انسانی
در قانون اساسی ،همه افراد جامعه صر نظر از نژاد،زبان،قومیت و جنسیت در تمامیعرصه
های اجتماعی از حقوق مساوی برخوردارند(اصول  21،18قانون اساسی)از دیگر سو،تعرض به
جان ،مال ،حیثیت ،مسکن ،عقیده و فکر ممنوع است و قانون از آن نگهبانی
میکند(اصول)26،12،92،22در قانون اساسی سیستم قضایی برای حراست از حقوق فردی و
اجتماعی تمامیشهروندان به صورت مستقل استقرار یافته است.همچنین دادخواهی حق مسلم هر
فرد است و هرگونه اعمال مجازات از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون خواهید بود (اصول
) 96،91 ،92 ،99
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در ف ل سوم قانون اساسی انواع حقوق مردم و آزادی های اجتماعی و حدود آن بیان شده
است.آزادی های فردی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی را میتوان به موارد ذیل تقسیم
بندی کردی-1حقوق وآزادی های فردی  -2آزادی های مربوط به اندیشه و بیان -3امنیت قضایی
شهروندان- 4حقوق و آزادی های مدنی(اجتماعی)با این وجود در میان آزادی های مذکور،
اصو ً آزادی های مربوط به اندیشه و آزادی های فردی به عنوان بدیهی،ابتدایی ترین و در عین
حال مهمترین حقوق و آزادی های فردی شهروندان از اهمیت ویژه ای برخوردارند.مهمترین
آزادی های مربوط به اندیشه شامل آزادی عقیده ،آزادی مذهب ،آزادی بیان و آزادی مطبوعات
و مهمترین آزادی های عملکرد فردی شامل آزادی تن ،آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه ،آزادی
مکاتبات و ارتباطات و آزادی رفت و آمد میشود.برخی از این حقوق به شر زیر میباشد:
 حق برابری همه مردم در برابر قانون -حق برخورداری همه مردم از حقوق مساوی ،بدون در نظر گرفتن رنگ ،نژاد ،زبان و مانند اینها

 حمایت یکسان قانون از زن و مرد و برخورداری هر دو آنها از همه حقوق انسانی ،سیاسی،اقت ادی و فرهنگی بارعایت موازین اسالمی
 حق برخورداری مردم از امنیت و م ونیت از جهت حیثیت ،جان ،مال ،حقوق،مسکن ،شغل -حق م ونیت از تجسس

 حق برخورداری از امنیت و م ونیت قضایی; برا ت ،منع شکنجه ،منع هتک حیثیت و تعرض -حق آزادی بیان ،قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسالم.

 حق برخورداری از آزادی های گروهی; مانند تشکیل احزاب ،جمعیت ها ،انجمن های سیاسیو صنفی و انجمن های اسالمیو راهریمایی ها
 حق آزادی های فکری و عقیدتی و منع تفتیر عقاید -حق آزادی کار و شغل

 حق برخورداری از تامین اجتماعی .حق برخورداری رایگان از وسایل آموزش و پرورش -حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز

 حق انتخاب محل اقامت -حق دادخواهی و رجوع به دادگاه های صالح و حق در دسترس داشتن این گونه دادگاه ها

 حق انتخاب وکیل و حق فراهم شدن امکانات تعیین وکیل در صورت عدم توانایی فرد برایانتخاب وکیل
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 حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی و حق برخورداری اتباع خارجه از تابعیت ایرانیدر حدود قوانین
همچنین در بند اول سند چشم اندازدر افق  1404به اهمیت آزادی های مشروع و در سیاست
های کلی برنامه های توسعه به ویژه در بند  38برنامه پنجم بر حمایت از آزادی های مشروع و
صیانت از حقوق اساسی ملت تاکید شده است (سیاست های کلی نظام م وب مجمع تشخیص
م لحت نظام).
امام خمینی(ره) نیز در بیانات مختلف از آزادی دفاع نموده و به عنوان یک حق اولیه
از آن یاد میکنند .امام م در آزادی را ذات باریتعالی میدانند و در پاسخ به خبرنگار تایمز
میگویندی ریشه و اصل همه عقاید که مهمترین و با ارزشترین است،اصل توحید است.این اصل
به ما میآموزد از هیچ انسانی نباید اطاعت کرد،مگر اینکه اطاعت او ،اطاعت خدا باشد.و هیچ
انسانی حق ندارد،انسانهای دیگر را مجبور به تسلیم در برابر خود نماید .ما از آن اصل آزادی بشر
را میآموزیم که هیچ فردی حاق ندارد انسان یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند ،برای او
.
قانون وضع کند و یا آن را بنااا به خواستهها و امیال خود تنظیم نماید (امام خمینی1383 ،ی )387
امام در طول مبارزات خود ،چه در داخل کشور و چه در دوران تبعید ،همواره از آزادی به
عنوان علت مبارزات ملت ایاران یاد کرده است.نه به پیروی از یک ارزش غربی و جدید،بلکه
به عنوان یک عن ر و ارزش فطاری و بنایانی انسانی همواره از دیدگاه الهای و وحیاانی باه آن
نگریسته و تعلق خاطر زیادی به آن نشاان داده است.امام همواره چنانچه از شعاار مردمیاستقالل،
آزادی ،جمهوری اسالمیبرمیخیزد ،آزادی را در کنار استقالل و با دیادگاه خا ایشان که
برخاسته از وضعیت اعتقادی جامعه اسالمیاست،مورد توجه قرار میدهند و میفرمایندی »اسالم
دین آزادی و استقالل است.اسالم دینی است که همه کس به حقوق خودش میرسد و مراعات
همه حقوق را میکند (امام خمینی1383 ،ی ) 526
حاكمیت قانون
قانون اساسی جمهوری اسالمیایران با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن
آنها با آحاد ملت و همچنین پیر بینی نظارت های متعدد بر دولتمردان،اصل حاکمیت قانون
را به رسمیت شمرده است(راعی و عطریان1391،ی )129
تساوی و برابری افراد در برابر قانون یکی از ابزارهای حاکمیت قانون میباشد.در قانون
اساسی جمهوری اسالمیایران بر این اصل تاکید اساسی شده است .بند 6اصل سوم قانون اساسی
جمهوری اسالمیایران یکی از وظایف اصلی دولت را محو هرگونه اشکال استبداد و
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خودکامگی و انح ار طلبی میداند.همچنیین در اصل  107قانون اساسی با تاکید کردن بر برابری
با ترین مقام سیاسی و اجرایی کشور با دیگران در برابر قانون ،اصل حاکمیت قانون را به
صراحت بیان شده است.
اصول مختلفی که در قانون اساسی ،مبین وظایف و اختیارات مسئولین نظام است را نیز
میتوان از جمله اصول مربوط به حاکمیت قانون دانست.
اصل  110و اصولی همچونی 173 ،71،72،113،125،128،133،138،140،156،170محدوده
وظایف و اختیارات کاگزاران نظام اسالمیرا مشخص کرده است.
از جمله مبانی حاکمیت قانون ،شناخت مسئولیت زمامداران در صورت تخطی از قوانین
می باشد که در اصول متعددی به آن اشاره شده استر مثال در اصل  111مسیئولیت رهیری در
مقابل مجلس خبرگان ،مورد پذیرش قرار گرفته است.همچنیین در اصول  89-88-122-134در
خ و مسئولیت سیاسی ر یس جمهور در برابر ملت ،رهبری و مجلس شورای اسالمیو در
اصل  140در رابطه با مسئولیت قانونی ر یس هیات وزیران توجه شده است .مسیئولیت سیاسی
وزیران نیز در اصول  88و  89و مسئولیت کیفری آنان در اصل  ،140مورد توجه قرارگرفته است.
اصل  84نیز مبین مسئولیت سیاسی نمایندگان مجلس در مقابل مردم بوده که باتوجه به تفسیر
شورای نگهبان از اصل  ،87میتوان مسئولیت کیفری وکالی ملت را نیز استناد کرد.همچنین اصل
 171در خ و مسئولیت حقوقی قضات در صدور رای و مفهوم خال اصل  164در رابطه با
مسئولیت کیفری و اداری آنان در صورت ارتکاب جرم یا تخلف نیز جالب توجه است .البته
بدیهی است که بدون وجود نظارت موثر و کافی ،مسئولیت های مزبور ،فاقد ضمانت اجرایی
زم خواهد بود.از این رو اصل  111در خ و نظارت مجلس خبرگان بر رهبری نظام
اسالمیو اصول  54 ،55 ،76 ،88 ،89 ،90 ،133 ،136و  52قانون اساسی که مبین نظارت مجلس
شورای اسالمیبر قوه مجریه میباشد و اصول  140 ،170 ،173و بند  10اصل  111در ارتباط با
نظارت قوه ی قضا یه بر قوه ی اجرایی کشور و همچنین اصل  57و بند 7و  1اصل  110که به
نظارت عالیه رهبری بر قوای سه گانه اخت ا یافته ،قابل توجه است.در این راستا ،اصل 142
که رسیدگی به اموال و دارایی رهبر،ر یس جمهور ،معاونان وی و وزرا و خانواده آنها را بر عهده
ر یس قوهی قضا یه قرار داده تا برخال حق افزایر نیابد ،بسیار حا ز اهمیت میباشد .قانون
اساسی جمهوری اسالمیایران در پذیرش اصل ،57قوای سه گانه را از یکدیگر مستقل در نظر
گرفته و در نتیجه قانون اساسی به اصل حاکمیت قانون صحه گذاشته است (راعی و
عطریان1391،ی )129-128
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اهمیت قانون و قانونمداری در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) را نیز باید در راستای جهان
بینی و الگوی مطلوب زندگی و اهدا آن،در دیدگاه ایشان ماد نظر قرار داد.زیرا حضرت امام
(ره) منشأ اصلی صدور قوانین و دستورات را که زمه سعادت بشار است ،ذات باری تعالی
میداند که شرع مقدس اسالم آن را به صورت یک مکتاب دینای ،الهی و سیاسی ساماندهی
کرده است.
امام میفرماید» :اسالم دین قانون است ،قانون پیامبر هم نمیتوانست خال کند ،نمیکردند،
البته نمیتوانستند بکنند .خادا باه پیامبر میگویدی »اگر یک حار خاال بزنی ،رگ و تنات را
قطاع میکنم،حکم قانون است،غیر از قانون الهی کسی حاق ندارد،برای هیچکس نیست ،فاقیه و
غیرفاقیه،هماه تحات قانون عامل میکانندر مجاری قانون هاستند هم فاقیه و هم غیرفاقیه،هماه
مجاری قانون هستند(.امام خمینی )53، 1383،ایشان ضمن تأکید بر قانون به عنوان شالوده اجرای
امور و فرآیند صدور احکام ،میفرمایندی در حکومت اسالم ،اسالم و قانون اسالم ،حکومت
میکند! افراد برای خودشان حکومت نمیکنند،در اسالمرحکومت،حکومت قانون است.حتی
حکومت رسول اهلل( )و حکومت امیرالم منین(ع) حکومت قانون است(امام خمینی1383،
ی)21
كارایی و اثر بخشی دولت و مبارزه با فساد
پس از پیروزی انقالب ،به دلیل م ادره و ملی شدن بسیاری از شرکتها ،بخر دولتی شاهد
حضور چشمگیر و بسیار سریع تعداد زیادی از شرکتهایی شد که تنها به د یل سیاسی و غیر
اقت ادی ،مدیریت دولتی بر آنها حاکم گردید.طی سالهای اولیه انقالب،بودجه شرکتهای دولتی
در مجموعه بودجه کل کشور به سرعت افزایر یافته بود و این امر حاکی از سهم هر چه بیشتر
شرکتهای دولتی در فعالیتهای اقت ادی است ،در این سالها بدهی مجموعه شرکتهای دولتی به
دولت و سیستم بانکی به مراتب افزایر یافت بگونه ای که عدم کارایی و نامطلوب بودن ساختار
تولید و بکارگیری عوامل تولید ،ساختار نامناسب مالی و عملیاتی از خ وصیات و اصلی
شرکتهای دولتی در ایران است و این امر به شدت شفافیت اقت ادی را مخدوش و زمینه رانت
خواری و رانت جویی در سطح وسیع را فراهم آورده است (جدی نیا1378 ،ی )3-7
همچنین در نتایح ایندکس ادراکات فساد در سال  ،2006ایران با امتیاز  2/7در میان 163
کشور ،از لحاظ کنترل فساد دارای رتبه  106میباشد .تفسیر امتیازات ایندکس اینگونه است که
امتیاز  10به معنای عدم وجود فساد و امتیاز صفر به معنای حداکثر فساد میباشد .در این
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ایندکس،نمرات کمتر از  5بیانگر کشورهایی است که دارای مشکالت جدی در زمینه فساد
میباشند ()Transparency International , 2006
در پی آشکار شدن عدم کارایی ناشی از فعالیت مجموعه شرکتهای دولتی در ایران،
سیاست خ وصی سازی به عنوان یکی از راه حل های بهبود عملکرد ،مد نظر ت میم گیرندگان
قرار گرفت .خث مشی های قانون برنامه اول توسعه و تب ره  32این قانون به عنوان اولین
رهنمودهای حقوقی ،قانونی و سیاسی در زمینه تعیین تکلیف وضعیت مالی و عملیاتی شرکتهای
دولتی ،نقطه آغاز برای بررسی و مطالعه،ت میم گیری،ارزیابی و اولویت بندی در واگذاری
شرکتهای دولتی شدند.
مهمترین تحول در زمینه خ وصی سازی در ایران ،با ابالغ بند "د" سیاست های کلی اصل
 44قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال  1385شکل گرفته است که شامل واگذاری
 80درصد از سهام تعاونی سهامیعام و بنگاههای عمومیغیردولتی میباشد .تاکید بر مبارزه با
فساد در بند سوم سند چشم انداز در افق ،1404اصال نظام اداری و قضایی در بند  17برنامه
چهارم توسعه و بند  14برنامه پنجم حاکی از اهمیت مبارزه با فساد و تالش در جهت بهبود
کارایی و اثربخشی دولت میباشد.
امام خمینی (ره) نیز به عنوان یک م لح اجتماعی ،سعادت دنیوی و اخروی جامعه را در
دستاور فعالیتهای اجتماعی و سیاسی خود قرار میدهد و هد خود را رفاع فساد و رسیدن به
یک جامعه توحیادمحور اعالم میکند .لذا معتقد بودند برقراری هر نظام سیاسی غیاراسالمی،
زمینه فسااد در آن بیشتر است.به تعبیر ایشان،حاکمر طاغوت است.وی در ادامه این بحث
میفرمایندی باه ایان دلایل ،هار نظام سیااسی غیاراسالمینظامیشارک آمیاز است ،چاون
حاکمر طاغاوت است و ماا ماوظف هستیم آثاار شرک را از جامعاه مسلمانان و از حیاات آنها
دور کنیااام و از بیان ببریم(امام خمینی 1381،ی  )35انتقادات ایشان بیشتر در خ و برنامه های
وارداتی توسعه و مدرنیزاسیون وارداتی بود که در حوزه های مختلف حیات اجتماعی ،تأثیرات
خود را به جای میگذاشت.امام با توصیف مظاهر فساد در اجتماع و ریشه یابی این فسادها که
منشأ داخلی و خارجی آنها را عیان میکند ،همواره برای مبارزه با فسااد همچنان که سیاره
م لحان اجتماعی است ،به بعد معنوی ،رو دینی و فطری افراد در جامعه ارجاع میدهند و به
گسترش مکارم اخالقی توصیاه میفرمایناد.وی توجهی فراوان به رأس هرم قدرت در جامعه
مبذول داشته اند و یکی از راهکارهای اصال جامعه و مبارزه با فساد را صالحیت حاکمان
میدانند.در کنار تأکید بر مسا ل نهادی و حکومتی در امر مبارزه با فساد ،امام خمینی (ره) به
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عنوان یک معلم اخالق ،همواره افاراد را دعاوت باه صال  ،تربیات اخالقی و تهاذیب نفاس
میکردند و خودسازی را همواره گوشزد مینمودندی »اگر چنانچه ما خودمان را اصال نکنیم،
قوانین اسالم را در خودمان اجرا نکنیم،نمیتوانیم حکومت اسالمیتشکیل دهیم«(امام
خمینی1381،ی )284
با توجه به موارد ذکر شده میتوان ادعا کرد که جمهوری اسالمیایران در حوزه
شاخصهای حکمرانی خوب اگر چه ممکن است در برخی حوزهها و برخی دورهها فراز و
نشیبهایی داشته باشد اما این مسئله بیشتر به روند اجرایی و مدیریتی دولتها بر میگردد و اسناد
با دستی به ویژه قانون اساسی جمهوری اسالمیظرفیت های بزرگی را در این زمینه دارد که
میتوان در راستای تحقق هر چه مطلوبتر آن کوشید همچنین امام خمینی نیز در موارد متعدد به
این مولفهها اشاره کرده اند.البته میتوان برای به فعلیت رساندن ظرفیتهای بالقوه اسناد با دستی
اقدامات مثبتی را انجام داد که میتواند در موفقیت برنامه های توسعه و سند چشم انداز موثر
باشد.برای نمونه می توان راهکارهای زیر جهت ارتقای کیفیت شاخص های حکمرانی اشاره
کرد که در حقیقت میتواند به اهدا جمهوری اسالمیجامه عمل پوشانده که هم در اسناد
با دستی و هم در دیدگاه های امام خمینی(ره) جایگاه وا یی دارد.
.1راهکارهای بهبود شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی
دادن اختیار و تضمین قانونی به نهادهای مدنی و به خ و مطبوعات برای کسب هرگونهاطالع از نظام اداری کشور و پاسخ خواستن از مدیرانرسازمان های جامعه مدنی نقر مهم پل
ارتباطی میان شهروندان و دولت را برعهده دارند.این تشکلها به تجمیع و تبیین منافع شهروندان،
نظارت بر عملیات اجرایی دولت و پاسخگو کردن دولت از طریق تجهیز عموم مردم و نمایندگان
پارلمان به اطالعات مورد نیاز و نیز انجام کار کارشناسی درباره آثار سیاست های ویژه دولت و
شقوق مختلف سیاستها میپردازند (ازغندی1376 ،ی .)407.
جهت افزایر میزان پاسخگویی دولت باید جامعه را به تأسیس سازمانهای مدنی تشویق کرد
که سیاست های زیر برای رسیدن به این مهم پیشنهاد میگرددی
الف) رفع موانع حقوقی بازدارنده تأسیس سازمانهای جامعه مدنی و همچنین ساده سازی،
آسان سازی و ارزان سازی مراحل اداری تشکیل
ب) پیشنهاد بخشودگی مالیاتی این نوع تشکلها (آرایی)1388 ،
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دریافت نظر مردم در رابطه با قوانینی پیر نویس کلیه قوانین و مقررات قبل از اینکه به
ت ویب مجلس شورای اسالمیبرسند طی اطالعیههایی که مبین اهدا
طریق رسانهها به اطالع عموم مردم رسانده میشوند (میدری .)1385 ،

آن سیاستها است از

 ایجاد شفافیت و جریان آزادی اطالعات در نظام اداری کشور (اعرابی.)1380 ، به رسمیت شناختن حق نظارت عمومیاز سوی دولت (کمیجانی و سالطین.)1387 ،.2راهکارهای ارتقاء شاخص اثربخشی دولت
اا ساده سازی روش ها،رویهها و فرایندهای انجام کار به منظور رضایت ارباب رجوع و
کاهر هزینه های دولت
اا در نظر گرفتن یک سیستم جامع برای پذیرش و بررسی پیشنهاد های مردم
اا اعطای اختیارات کافی به مقامات میانی و همچنین پرسنل به منظور تسریع جواب گویی به
ارباب رجوع
اا تقویت ظرفیت اداری و اجرایی م سسات دولتیی اصال م سسات دولتی و ارا ه خث
مشیها و فناوری های نوین غالبا یکی از چالرهایی است که در زمان کمبود آموزشهای کافی
مستخدمین دولت یا زمانی که کارکنان دولت به لحاظ روابث شخ ی و نه صالحیت های حرفه
ای ،همچنان در سازمانها ماندگار شده اند به وجود میآید (قنبری 1391 ،ی )288
 .3راهکارهای ارتقاء شاخص ثبات سیاسی
ایجاد یگانگی فکری و عقیدتی میان نخبگان سیاسیی در اغلب نظام های سیاسی ،مجموعه
یکدستی از اندیشهها و افکاری که همه نخبگان سیاسی به آن پایبند باشند ،وجود دارند ،در عین
حال تضارب و اختال آرای نخبگان سیاسی امری محترم و در بسیاری از موارد مفید است .اما
زمانی که این اختال آرا به صورت منازعه و دعوای سیاسی در آید ،بی ثباتی را در پی خواهد
داشت که حتی در مواردی به عنوان تهدیدی جدی علیه نظام محسوب میشود.لذا برای رسیدن
به ثبات سیاسی در ایران پیشنهاد میشود که در رأس ت میم های مهم ایران نخبگانی قرار داشته
باشند که حتی ا مکان به مجموعه یکدستی از اندیشهها پایبند باشند.
 .4راهکارهای بهبود شاخص حاكمیت قانون
 بین ت ویب و اجرای قوانین فاصله زمانی پیر بینی شود تا امکانات اجرایی و زمینههایفرهنگی و آموزشی آن فراهم گردد (کاتوزیان.)1379 ،
برای اجرای قوانین ،ضمانت اجرای کافی پیر بینی گردد و به نحوی اقدام گردد که قوانینو مقررات صرفا برای درد در مجموعه قوانین نباشد.
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 اصال قوه قضا یهی نظام قضایی نیز باید اصال و تقویت شود تا بتواند با کارآمدی،سازگاری و عدالت ،قوانین را تنفیذ کرده و به این وسیله استقرار حاکمیت قانون را برقرار و برای
شهروندان ابزاری برای حل و ف ل دعاوی و شکایات فراهم سازد (قنبری 1391،ی .) 289
 ایجاد ساز و کارهای نوآورانه ،مانند روش های نوین برای حل منازعات ،تأمین مشارکتبیشتر سازمان های غیردولتی و سایر ترتیبات نهادی جدید (خیرخواهان و میدری.)1383 ،
 1-4راهکارهای بهبود شاخص كیفیت قوانین و مقرراتی

 -تالش در جهت سازگار کردن قوانین تجاری ایران با کشورهای طر

مبادله تجاری به

من ظور بهبود در روابث تجاری که به این منظور قوانین تجاری آن کشور توسث افراد متخ ص
تحلیل شود (پاکدامن)1375 ،
همانطور که مدیران بخر خ وصی برای تح یل سودهای انح اری در بازار ،کمبودهای
ساختگی ایجاد می کنند مدیران ادارات دولتی برای ایجاد فرصت های رشوه گیری و تح یل
حداکثر درآمد دستگاه اداری دولت را انباشته از قوانین غیر ضروری میکنند این امر کانال
ت میم گیری سیستم اداری را مسدود میکند و از کارایی و اثر بخشی آن میکاهد یک راهکار
پیشنهادی برای حل این مشکل تشکیل تیمهایی از افراد متخ ص در هر م سسه وابسته به دولت
است ت ا این افراد با انجام کارشناسی فقث مراحل ضروری انجام هر کار اداری را مشخص کنند
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 ومقررات نامحدودی به شکل الزامات اداری ،حقوقی و قاونی وجود دارد که بسیار دست و پا
گیر ،زمان بر و پر هزینه هستند باید نسبت به حذ آنها اقدام کرد.
 .5راهكارهای مبارزه با فساد در ایران
 اصال ساختار سازمان های دولتی ،رفع بوروکراسی ،سیاست زدایی از نظام اداری(منوریان )1379،
 فراهم کردن زمینه مشارکت فعال سازمان های غیر دولتی جامعه مدنی برای پیشگیری ازایجاد گروه های غیر رسمیقدرتمند
 مشخص ساختن و کارآمد کردن قوانین حقوقی و تنظیمی روشن ساختن قوانین مربوط به تضاد منافع -تأسیس کمیسیون های مستقل مبارزه با فساد (کمیجانی و سالطین.)1387 ،
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دین اسالم به عنواین مجموعه ای کامل برای زندگی بشر برای تمامیاع ار توسث پیامبر
اکرم( ) برای بشر به ارمغان آورده شد.دینی که به تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بشر
توجه دارد و قابلیت پاسخگویی به نیازهای بشر در هر زمانی مهم ترین ویژگی آن است.بر این
اساس این مقاله تالشی بود تا نشان دهد که اسناد با دستی به ویژه قانون اساسی جمهوری
اسالمیایران که بر پایه آموزه های اصیل اسالم تدوین شده است به شاخص های حکمرانی
خوب که ره آورد بشر در ع ر مدرن میباشد تاکید داشته و در اصول متعدد به آنها پرداخته
است .آ نچه در آمارها و شاخص های سازمان های بین المللی مطر شده است هیچ گونه تضاد
مبنایی با قانون اساسی ندارد .میتوان ادعا کرد این معیار های و شاخصها از جمله دغدغهها و
اهدا اصلی تشکیل حکومت های سیاسی و اجتماعی در اسالم میباشد.آموزههایی همچون ی
عدالت ،حقوق گروه های مختلف اجتماعی ،مبارزه با ظلم و فساد و حضور مردم در عرصه های
مختلف جامعه .آنچه را که دنیای مدرن امروز در قالب حکمرانی خوب مطر مینماید را پیامبر
اکرم( ) در اولین تشکیل حکومت اسالمی پس از هجرت به مدینه در الویت قرار داد و پایه
های حکومت خویر را بر پایه یک اصول قانون اساسی شکل داد که در بند بند آن میتوان
اهمیت موضوعات مذکور را مشاهده نمود.بنابراین میتوان ادعا کرد جمهوری اسالمیایران
میتواند بر اساس ظرفیت های با ی مبانی اصیل اسالمیدر افزایر کیفیت این شاخصها
گامهای بلندتری بردارد.
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