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Abstract  
The purpose of the present study is to evaluate public policy of Iran based on the theory of 

good governance. The method of study is descriptive analysis and the results showed that 

the Islamic Republic of Iran has not been so successful in public policy in terms of 

executing the criteria of good governance. However, some potentials such as the 

constitution, 20-year perspective, and even development plans to guide policy making 

towards the model of good governance should not be ignored; particularly that by the 

announcement of general policies of the official system and resistance economy, some 

strategic and practical procedures have been planned to achieve the standards of good 

governance. 
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 چکیده

 -ی حکمرانی خوب است. روش تحقیق توصیفی عمومی در ایران بر مبنای نظریه گذاری هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی سیاست
های حکمرانی خوب، چندان  عمومی برمبنای شاخصه گذاری اد نظام جمهوری اسالمی ایران در سیاستتحلیلی بوده و نتایج نشان د

ساله و حتی   انداز بیست هایی مانند قانون اساسی، چشم حال نباید از ظرفیت موفق نبوده و مشکالتی در اجرای آن داشته است. در عین
های  که با ابالغ سیاست ویژه آن سمت برقراری الگوی حکمرانی خوب غافل شد؛ به  به گذاری های توسعه برای هدایت نظام سیاست برنامه

 اند. ها و فرآیندهای استراتژیک و راهبردی در جهت الگوی حکمرانی خوب طراحی شده کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی، رویه

 

 حکمرانی خوب.ی  گذاری عمومی، نظام جمهوری اسالمی ایران، نظریه سیاست های کلیدی:  واژه
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 . مقدمه1

ترین  های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از اولین و مهم ها و راهبرد تغییر در سیاست

یابی به توسعه است. این تغییرات  ها برای اصالحات ساختاری جامعه جهت دست وظایف دولت

ت رضایت داشته باشند. شرفته از سوی دول ای باشند که شهروندان از اقدامات صورت  شونه باید به

شوندشان باید طوری تنظیم شردد که هم احترا،م به حقوق  کنندشان و حکومت ی حکومت رابطه

دادن به دولت آماده سازند  شهروندی رعایت شود و هم شهروندان خود را برای مشارکت و یاری 

ت و رضایت تردید نیل به شرایطی که امکان تغییرات مورد نظر دول (. بی1: ص1911)مقدری، 

فراهم  شذاری راهم شود، بدون دانش سیاست ها در کنار دولت ف شهروندان و مشارکت آن

 شود.  نمی

عمومی با تاریخ  شذاری هرچند قدمت این علم یا دانش اندك است، اما تاریخ فرایند سیاست

ن شرا زمانی دارد. مفهو،م حکمرانی خوب به روابط میان شهروندان و حکومت داری هم حکومت

های  چنین با احترا،م به اصول دموکراسی درصدد است تا راه اشاره دارد. حکمرانی خوب، هم

ها را فراهم سازد و حق اظهارنظر و بیان عقاید شهروندان را شسترش دهد.  پاسخگویی دولت

سازی سیاسی و پذیرش انتقاد شهروندان،  هایی چون: شفاف حکمرانی، توانایی دولت در زمینه

های مساعد و مطلوب برای رشد  تن خدمات عمومی موثر و کارآمد، ایجاد زمینهساخ  فراهم

 (. ۳: ص1911اقتصادی ثابت و اهتما،م به آموزش و بهداشت عمومی شهروندان است )مقدری، 

شود، اما   شذاری فراهم می ی دانش سیاست وسیله ها به های سیاسی کشور مشی اشرچه تعیین خط

تواند از حیث  شذاری در هر کشوری با توجه به اوضاع آن کشور می شذاری و قانون نظا،م سیاست

 شذاری شده در ادبیات نظری، متفاوت باشد. سیاست شذاری مطرح های سیاست نظا،م عملی و مدل

شرایی،  های زیر اشاره کرد: مدل تعقل توان به مدل می  عمومی انواع متعددی دارد که از جمله

ی بازی، شروهی، سطل زباله، انتخاب عمومی،  لفیقی، نظریهبخش، تغییرات تدریجی، ت رضایت

ی مرکب و سیاست به ی جامعه ی نخبگان، نظریه نهادشرایی، سیستمی، فرایندی، تعاملی، نظریه

 (.10: ص1914عنوان یادشیری متقابل )آرایی، 

شذاری عمومی در ایران بر مبنای نظریه  هدف تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی سیاست

شذاری عمومی در ایران از منابع متعددی  بینانه، سیاست نی خوب است. در یک ارزیابی واقعحکمرا
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چه را که از طبقات شوناشون قدرت  ها است. آن ها و ناهمگونی چالش دارایشیرد که  سرچشمه می

ای از  شذاری نامید. در مفهو،م فنی و کاربردی آن، مجموعه توان سیاست سختی می  شود، به صادر می

مشی عینی و عملی تحقق  که راهکار و خط ها، اهداف کالن و مبهم و ذهنی، بدون آن شویی کلی

شود. تعدد مراکز  ها، از مراجع رسمی صادر می عنوان سیاست  بینی شده باشد، تحت ها پیش آن

های عالی  شذاری نیز از مجمع تشخیص مصلحت و مجلس و دولت شرفته، تا شورای سیاست

دیگر،  ای را پدید آورده است. از طرف  ی پیچیده وزارتی، مجموعه تگاهی و میاندس  متعدد میان

باشد. این وضعیت، وجود  شذاری در ایران متاثر از ساختار سیاست می های سیاست بخشی از فرایند

دیگر، ساختار سیاسی در ایران   عبارت شذاری را فراهم کرده است. به بالمنازع دولت در امر سیاست

ی قدرت  های اجتماعی)بر پایه ای بوده که قدرت سیاسی اجازه نداد تا طبقات و شروه هشون به

اقتصادی( از حاکمیت سیاسی برخوردار شوند، زیرا در ایران برخالف غرب، دولت نقش مهمی در 

شذاری خوب  های سیاست تشکیل طبقات اجتماعی داشته است. بنابراین، برایند و خروجی فرایند

ی  که در نتیجه نحوی  راستای تقویت اصول و مبانی حکمرانی خوب نیست، بهدر ایران در 

که شهروندان بتوانند از   شذاری، آنگونه ی آن در امر سیاست های دولت و دخالت بالواسطه پویش

دادن  شرفته از سوی دولت رضایت داشته باشند و خود را برای مشارکت و یاری  اقدامات صورت 

 (. 01: ص1921پور آهنگر،  پور و غال،م د )قلیبه دولت آماده سازن

آوری اطالعات محقق در روش  ای است. ابزار جمع روش پژوهش حاضر از نوع کتابخانه

های علمی، متون چاپی  ها، کتب همایش نامه شده، پژوهش  های چاپ ای: کتاب، مصاحبه کتابخانه

 باشد. های اطالعاتی و اینترنت می شده در بانک  نمایه

 ی تحقیق بانی نظری و پیشینه. م2

 گذاری عمومی . سیاست2-1

ها و  ی سیاست های علو،م سیاسی است که به مطالعه یکی از شاخه شذاری دانش سیاست

های شوناشونی چون: سیاست کشاورزی، تکنولوژیک، امنیتی،  های مشخص دولت در زمینه عملکرد

کوشد شناخت علمی  می شذاری سیاست پردازد. دانش ها می های شوناشون آن شهری و زیرمجموعه

ها و  ی ژست های بخش عمومی شسترش دهد، محتوا و جوهره ی سیاست جوامع را در زمینه
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های بخش عمومی  های دولتی در امور جامعه را بازشناسد و در یک کال،م، از فعالیت دخالت

پژوهشگر این  شذاری عمومی، ی سیاست صورت خرد سخن شوید. اساساً هنگا،م ورود به حوزه به

چگونه و »کند تا به این پرسش که  را رها می« کند و چگونه؟ چه کسی حکومت می»سوال را که 

پاسخ دهد. هدف « شردد؟ مشی با سیاست عمومی تهیه و اجرا می ی چه کسی، یک خط وسیله به

  کردن زندشی بشری و عقالیی عمل ها، عقالیی  شذاری در این عرصه اصلی از دخالت سیاست

کند به تسلط روزافزونی بر زندشی اجتماعی  کردن بشر است که به کمک آن، انسان سعی می

 (.11: ص1921خویش دست یابد )اشتریان، 

وسیله یک فرد یا  داند که به دار می شذاری عمومی را یک سلسله اقدامات هدف الوانی، سیاست

مقابله با یک مشکل عمومی شذاری دارند، برای  شروهی از افراد که قدرت و مشروعیت سیاست

 (.12: ص1914شیرد )ملک محمدی،  شکل می

 . حکمرانی خوب2-2

توان پارادایم تغییر نقش و کارکرد دولت نامید و آن را تجویزی برای  حکمرانی خوب را می

نقش دولت، توانمندتر کردن دولت و مشارکت و   رو درباره های پیش رو شدن با چالش روبه

شران  به روابط میان شهروندان و حکومت 1نست. مفهو،م حکمرانی خوبرضایت شهروندان دا

وارد شد، به عد،م  1112ی  المللی دهه اشاره دارد. این اصطالح که در ادبیات سیاسی و بین

چنین  شردد. حکمرانی خوب هم استفاده از قدرت و ثروت حاکمان و فقدان فساد نیز اطالق می سوء

ها را فراهم سازد و حق   های پاسخگویی دولت رصدد است تا راهبا احترا،م به اصول دموکراسی د

اظهارنظر و بیان عقاید شهروندان را شسترش دهد. موضوع اصلی در حکمرانی خوب، چگونگی 

ساالری را فراهم آورد  ی پایدار انسانی و مرد،م ی توسعه یافتن به حکومتی است که زمینه دست 

 (.9: ص1911)مقدری، 

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را باید از مزیت  ها و راهبرد ستتغییرات در سیا 

شردد، جوامع  ی دولت اعمال می وسیله شک در پرتو تغییراتی که به حکمرانی خوب دانست. بدون
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توجهی از توسعه دست یابند. یکی از اصول حکمرانی خوب، انصاف و  میزان قابل  توانند به می

ی مستقل جستجو  های حکومتی، باالخص قوه قضائیه توان در ساختار ا میعدالت است. این اصل ر

های حکومتی و صیانت از حقوق و  کرد. حکمرانی خوب باعث تقویت و توانمندسازی ساختار

شردد. یکی از ابعادی که حکمرانی خوب در آن بسیار حائز  های بنیادین شهروندان می آزادی

باشد. مقامات اجرایی در جهت  اسی در سطح جامعه میاهمیت است، ساختار اداری و بوروکر

طلبی و  که نفس قدرت، قدرت جایی شوند. از آن ای می انجا،م وظایف خود، صاحب امتیازات ویژه

شر اقتدارات هیات حاکمه هستند، بنابراین،  خودکامگی است و ساختار اداری در هر نظامی نمایان

حمایت از حقوق افراد در برابر اعمال و رفتار  ساالر، های مرد،م های حکومت است. یکی از مشخصه

ای  شونه شوندشان به کنندشان و حکومت ی حکومت مقامات اداری است. در حکمرانی خوب، رابطه

شود و هم شهروندان خود را برای  ان رعایت میشود که هم احترا،م به حقوق شهروند تنظیم می

توان شفت که در فرایند حکمرانی  جرأت می سازند. به دادن به دولت آماده می مشارکت و یاری 

توانند یک  ها بدون در نظر شرفتن حقوق ملت نمی ها و حکومت  خوب در عصر کنونی، دولت

 (.10: ص1924وند، های خود را طراحی کنند )هدا ها و برنامه سویه، سیاست

« ی مدنی جامعه»و « بخش خصوصی»، «حکومت»ی:  شانه حکمرانی خوب مستلز،م عناصر سه

ی فعالیت این سه بخش در هر دولتی با توجه به رژیم سیاسی و میزان آزادی و  است. شستره

خواهی بافت تاریخی و فرهنگی آن متغیر است. در حکمرانی خوب، حکومت باید توانمند  آزادی

کننده را ایفا  شد تا بتواند اجزای دیگر را نیز توانمند و کارآمد شرداند. حکومت نقش تنظیمبا

کند، نه یک مالک و کارفرما. باید با عناصر دیگر همکاری الز،م را داشته باشد تا حکمرانی  می

 (.00: ص1911نژاد،  شیرد )قشقایی های این زنجیر قرار می خوب شکل بگیرد و خود یکی از حلقه

کردن   سازد، از طریق مرتفع در حکمرانی خوب، بخش خصوصی با بستری که دولت فراهم می

زایی و  تواند به تولید ثروت، اشتغال ها، حمایت از رقابت سالم و جلوشیری از انحصار، می نارسایی

رونق اقتصادی اقدا،م نماید، زیرا این بخش، ظرفیت باالیی در جهت ایجاد استقالل و پویایی و 

شناسی و  (. جامعه مدنی در چارچوب جامعه0۳رآمدزایی در اقتصاد را دارا است )همان: صد

ی مدنی در مقابل  زندشی و نمادی از پیشرفت تمدن بشری است. جامعه  تجددشرایی، نوعی شیوه

های دولت بسیار مهم و حائز اهمیت  بخش از فعالیتبندی به پارادایم حکمرانی خوب در این یپا
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ای  شود که خارج از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه  ای از روابط اطالق می دولت، به حوزه

ی  شیرد. جامعه های مشارکت قانونی و موسسات تمدنی را دربرمی ی خصوصی نهادها از تشکل

ی مدنی به  ها و اصول، جامعه یافتن این شاخص مدنی دارای ارکان و اصولی است که تنها با تحقق 

های جامعه مدنی عبارتند از: آزادی،  ترین شاخص شود. مهم مفهو،م واقعی خود نمودار می

های عمومی و خصوصی، تساهل و مدارا. در این  بودن حوزه ایی، مشخص شر مندی، کثرت قانون

های جمعی،  ها، طبقات، رسانه ها، انجمن های فشار، اتحادیه نفوذ، شروه های ذی جوامع، شروه

کنند. در  های دیگر سیاسی برای کسب قدرت با هم رقابت می احزاب سیاسی، سندیکاها و شروه

وهی است واسطه، بین قدرت حکومت و آزادی افراد، که با ی مدنی شر تعریف دیگر، جامعه

های جوامع مدنی به  ی فعالیت کنند. دایره تمهیدات خود، بین قدرت و آزادی تعادل برقرار می

 (.02شردد )همان: ص های دموکراتیک بازمی ساختار حکومت و نهاد

 . پیشینه پژوهش2-0

ی عمومی ارائه کرده است. این اثر شذار عنوان سیاست (، پژوهشی را تحت 1911وحید )

عمومی است. پژوهشگر در این ارتباط به تشریح  شذاری پژوهشی در راستای مدلی از انواع سیاست

شیری پرداخته است. در  ای و مدل تصمیم ای یا چرخه ی انتخاب عمومی، مدل مرحله مدل نظریه

می در آمریکا و فرانسه را ارزیابی عمو شذاری شده، نویسنده فرایند سیاست های شفته  راستای مدل

 کند. می

عنوان درآمدی بر حکمرانی خوب، بحث از حکمرانی خوب  ( در کتابی تحت 1911مقدری )

 شدن مطرح کرده است.  را در قالب پارادایم توسعه، دموکراسی و جهانی 

رتو عنوان اصول حکمرانی خوب در پ ( پژوهشی را در قالب کتاب، تحت 1911نژاد ) قشقایی

دلیل رهیافت نظری آن  آرای دیوان عدالت اداری ایران عرضه کرده است. اهمیت این کتاب به 

 ها شناسایی کرد. مدد آن  توان مبانی و اصول حکمرانی خوب را به است که می

شذاری عمومی، به  عنوان مبانی و اصول سیاست ( در کتابی تحت 1914محمدی ) ملک 

های  نگاهی نیز به حوزه پردازد. وی در این کتاب نیم های آن می زهشذاری و حو های سیاست بنیان

 اندازد. شذاری عمومی ایران می سیاست
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شذاری را  های سیاستی در سیاست شذاری عمومی، توصیه ( در کتاب سیاست1914آرایی )

های  ی الگو و پیشنهاد تواند مورد توجه پژوهشگران برای ارائه عمومی عرضه کرده است که می

 بدیل سیاستی در ایران قرار بگیرد. 

فردی را  شذاری عمومی، ادبیات پژوهشی منحصربه ( نیز در کتابی با عنوان سیاست1919وحید )

صورت مستوفی و مبسوط بیان  عرضه نموده است. فصول مختلف این کتاب، مباحث مربوطه را به

تواند برای  کند که می بحث می های اجرای سیاست اند. او در فصل پنجم این کتاب، از مدل داشته

 شذاری در ایران مورد استفاده قرار بگیرد. ارزیابی سیاست

شذاری عمومی  شذاری و تحلیل سیاست عنوان سیاست  ( پژوهشی تحت1919پور و فقیهی ) قلی

 سامان داده و به بررسی مدل انتخاب عقالیی پرداخته است.

پور  ی سیاسی ایرانشهری؛ قلی خوب در اندیشه ( در کتاب حکمرانی1919نورانی و امیرکالئی )

( در 1921شذاری عمومی در ایران؛ و اشتریان ) ( در کتاب فرآیند سیاست1921پور آهنگر ) و غال،م

کارشیری آن در  شذاری عمومی ایران، به مباحث و زوایای مختلفی از این دانش و به کتاب سیاست

 اند. جغرافیای ایران پرداخته

 های آن در جمهوری اسالمی ایران های اجرای سیاست ی عمومی و آسیبگذار . سیاست0

تمامی مناصب ، طبقه متوسط سنتی 191۳ان در سال با استقرار نظا،م جمهوری اسالمی ایر

شذاری  های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سیاست دست شرفت و در عرصه قدرت را به 

شذاری در ایران عصر جمهوری  ، سیاست112اصل رغم نص قانون اساسی و اتکاء بر  کرد. به

شذاری، بازیگر اصلی  ی دولتی به اجرا درآمد. دولت در اجرای سیاست اسالمی در قالب یک برنامه

هایی از مدیریت نوین دولتی نیز دیده  عمومی، جلوه شذاری سازی سیاست بود. در الگوی اجرایی

های  ای را پدید آورده است که حفره پیچیدهشود. این ترکیب نامتوازن و ناهمگون، ساخت  می

زند.   جویی دامن می تاریک و نقاط پنهان و کوری را ایجاد کرده و ساخت دیوانی آن به بروز رانت

ساالران و  ثباتی منزلتی دیوان شماری، بی نظمی مالی، تبارشرایی و رفیق های این ساخت: بی ویژشی

: 1921است )اشتریان،  شذاری های سیاست شیری ای در تصمیم تجربه-های شخصی وجود معیار

 (.12ص
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شود  اند، اشاره می وجود داشته« ها اجرای سیاست»هایی که در بخش  در ادامه به آسیب

 (:192۳)اشتریان، 

 ها سیاست« اجرای»ی  توجهی به مطالعه ( بی1

اسالمی  در جمهوری« ها ی اجرای سیاست مطالعه»ترین مساله این است که به  اولین و مهم

شویی حرف اول را  و کلی« کلیات»ی اجرا،  دلیل عد،م وجود مطالعه توجهی شده است و به  ایران بی

کنیم و  می« شویی کلی»علت  همین کنیم، به شذاری را مطالعه نمی ی اجرای سیاست زند. ما نحوه می

 شذاری ی سیاستدهیم. بنابراین، اولین آسیب این است که اجرا شاه شکل آکادمیک نیز به آن می

 شود. نمی« مطالعه»صورت سیستمی  عمومی در ایران به

 ریزی و اجرا گذاری، برنامه ( نبود چارچوب نظری مشخص در سیاست2

ریزی و اجرا، معموالً بر یک مدار و چارچوب نظری خاص و  شذاری، برنامه در سیاست

متفاوت و متعارض را درهم ی  مشخص استوار نیستیم. شاه نیز در حد رفع تکلیف، چندین نظریه

های  وجود ندارد. حتی نظریه« نظریه»های ما،  کنیم. لذا، در برنامه آمیزیم، اما آن را کاربردی نمی می

 شده نیستند. ی سیاست نیز منقح  موجود در حوزه

 ( نبود تعریف فنی از سیاست3

نداریم. « فنی آن»ها این است که تعریفی از سیاست به مفهو،م  مشکل دیگر در اجرای سیاست

توان راهکارهای اجرا را هم در آن ببینیم. از همین رو  اشر تعریف فنی از سیاست داشته باشیم، می

شویی غیرقابل اجرا است که معموالً  شذاری یا کلی شده، تنها یک هدف  است که شاه سیاست اعال،م

 شود. منجر نمی1شاه به برنامه عملیاتی هیچ

 صریح سیاستیهای  ( نبود دستورالعمل4

های صریح سیاستی باشند. سند  هایی داشته باشیم که متضمن دستورالعمل باید قانون یا سیاست

ی بخشی و فرابخشی، همه وجود  های کلی، قانون برنامه، سندهای توسعه انداز، سیاست چشم

دست نداریم. ها را عملیاتی کنیم، دستورالعمل صریح سیاسی در  خواهیم آن که می شاه  دارند، اما آن
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توانند چنین نقشی  های اجرایی می شده بین سازمان مدیریت و دستگاه های امضاء  اشرچه موافقتنامه

ها نیز چنین سازوکاری وجود ندارد. مقا،م  ها هم ناقص هستند. در سطح دستگاه داشته باشند، اما آن

های سنواتی،  ین و در بودجهاند که باید در قوان انداز اضافه کرده معظم رهبری در پایان سند چشم

مهمی است، اما ما دانش فنی چگونگی « اجرایی»ی  بینی شردد. این نکته های کلی پیش سیاست

ساالری،  ی دیوان های مشخص را نداریم، این دانش فنی در بدنه های خرد به برنامه تبدیل سیاست

ی  بنابراین، در مقولهشذاری، مجمع تشخیص مصلحت و سازمان مدیریت هم وجود ندارد.  سیاست

طور مثال،   های صریح سیاستی، که تکلیف اجرا را مشخص بکند، ضعف داریم. به دستورالعمل

کنیم، اما  می شذاری ی عملیاتی نداریم. ما سیاست ی صنعتی هنوز هیچ برنامه برای استراتژی توسعه

 تعریفی فنی از سیاست نداریم.

 ها مطرح نیست ( اولویت در ارزش5

های متفاوتی )نه متعارض( مثل  خواهیم ارزش ها مطرح نیست. ما می در ارزش« یتاولو»

عدالت، اشتغال، تور،م، امنیت، آزادی و... را با هم داشته باشیم. این اصال شدنی نیست، زیرا تجمیع 

ها در یکدیگر بسیار مشکل است. در سیاست دولتی، لحظات بحرانی و حساسی ایجاد  این ارزش

توانیم  مراتبی وجود داشته باشد. ما نمی بندی کرد. لذا، باید سلسله  ناچار باید اولویت  هشود که ب می

  شذاری را رواج دهیم، هم عدالت اجتماعی را مستقر کرده و هم اشتغال ایجاد کنیم. به هم سرمایه

 کند. هر حال یکی، دیگری را نقض می

 ها الزم برای اجرای سیاستهای  ی کارشناسی دولتی مجهز به مهارت ( نبود بدنه6

های الز،م باشند،  ای که مجهز به مهارت دولتی« ی کارشناسی بدنه»ها،  برای اجرای سیاست

انداز را دارد؟ برای  نداریم. آیا سازمان اداری و بخش اجرایی، ظرفیت مهارتی انجا،م سند چشم

ین سازمان برای این کار، ظاهراً ایجاد کنند. بهتر« تغییر»هایی نیاز است که بتواند  تغییر، به انسان

 ریزی است که اتفاقا برای این کار آماده نیست. سازمان مدیریت و برنامه

 ساالری از منظر مدیریت دانش ی دیوان ( نبود هماهنگی در بدنه1

توان به آن اشاره  موضوع دیگری است که در این زمینه می« ساالری ی دیوان هماهنگی بدنه»

نظر دانش سازمانی یا مدیریت دانش، حدود یک دهه است که در غرب اوج کرد. هماهنگی از م
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های مدیریت دانش این است که اطالعات و  شرفته و اخیراً وارد ایران شده است. یکی از بحث

جا جمع شوند و به یک  صورت یک واحد اطالعات، در یک تواند به های کارمندان اداری می تحلیل

برعکس، در دستگاه دولتی ما، افراد، هرکدا،م دارای اطالعات مجزایی کل واحد تبدیل شردند. اما 

بایست از طریق مدیریت دانش این اطالعات پراکنده به یک دانش سازمانی تبدیل  هستند که می

 شود.

 ها ای برای بحث در اجرای سیاست ی عمومی حرفه ( نبود عرصه8

ها است که فعالً وجود  ای سیاستبرای بحث در اجر« ای ی عمومی حرفه عرصه»ی آخر،  نکته

کنند.  ها را دنبال نمی صورت سیستماتیک، اجرای سیاست خصوص مطبوعات ما به خارجی ندارد. به

شود. ژورنالیسم سیاستی، روشی برای پوشش  صورت پراکنده مطرح می ها به شونه بحث لذا، این

این است که با استفاده از  ی ژورنالیسم سیاسی ترین مشخصه های دولتی است. مهم خبری سیاست

ویژه این  پردازد. به ی سیاست و عمل دولتی می عمومی به مطالعه شذاری های سیاست متدها و روش

ی: تحلیل  های دولتی به پنج مرحله عبارت است از تفکیک سیاست شذاری ای سیاست مدل مرحله

ی، اجرا، بازخوردها و در شیر های ممکن، تصمیم یابی و شناسایی شزینه حل مساله سیاستی، راه

 اجرا شده. های  نهایت ارزیابی سیاست

 های حکمرانی خوب در نظام جمهوری اسالمی ایران . شاخص4

 . مشارکت4-1

جمهوریت و اسالمیت تنظیم شد.   با پیروزی انقالب اسالمی، قانون اساسی جدید بر دو پایه

نی شردید. در این قانون از طرفی بر بی برای هر یک از این دو پایه، سازوکارهای مختلفی پیش

سپردن سرنوشت مرد،م به دست خودشان و نفی هرشونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار 

 شناسان عادل، پرهیزشار و متعهد دیگر، نظارت دقیق اسال،م اقتصادی تاکید شده؛ و از سوی 

ر مشارکت مرد،م در (. در این قانون هم ب9: ص19۳1ضروری دانسته شده است )مجتبی اشرفی، 

چنین  دست حکومت تاکید شده است. هم های سیاسی و هم بر اجرای دقیق احکا،م به  شیری تصمیم

در جمهوری اسالمی ایران، امور کشور باید با اتکای آرای عمومی از طریق »تصریح شده است که 
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ها یا از طریق  نجمهور، نمایندشان مجلس شورای اسالمی، اعضای شوراها و نظایر ای انتخاب رئیس

شردد )اصل ششم قانون اساسی( اداره شود. با  پرسی در مواردی که در اصول دیگر معین می همه

، مجلس شورای اسالمی، «شاورهم فی االمر»و « وامرهم شوری بینهم»استناد به دستور قرآن کریم، 

ی کشور  دارهشیری و ا شوراهای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا از ارکان تصمیم

بینی این سازوکارهای دموکراتیک،  شمار آمده است )اصل هفتم قانون اساسی(. بنابراین، پیش به

نظران،  ظرفیت مناسبی را برای توسعه دموکراسی در کشور ایجاد کرده است. البته برخی از صاحب

راسی وجود دوشانگی در قانون اساسی را مانع اصلی توسعه و تکمیل جامعه مدنی و دموک

اند که از سویی الهی، از  دلیل تعارض منابع مشروعیت نظا،م دانسته اند و این دوشانگی را به دانسته

است؛ « تئودموکراسی ـ الیگارشی»و از جهت دیگر دموکراتیک است. یعنی  1سوی دیگر الیگارشی

سبب مناصب  به بودن آن بودن مقا،م والیت فقیه، دموکراسی  سبب الهی  بودن آن به چراکه تئوکراسی 

دلیل حکمرانی شروهی  بودن آن به  جمهوری و الیگارشیک چون مجلس و ریاست  انتخابی هم

ی قانون  های متفاوت درباره نظرها و برداشت هر حال با وجود اختالف  محدود از نخبگان است. به

ن تنها اساسی جمهوری اسالمی ایران که برخی آن را دارای تعارض ذاتی دانسته و برخی از آ

کنند و قائل به مبانی دموکراتیک آن نیستند، این قانون را  اصول حکومت اسالمی را استخراج می

(. با الها،م از همین 019: ص1929نیا،  توان دارای ظرفیت دموکراتیک باالیی دانست )شهرا،م می

اد اقتصادی ی امور عمومی جامعه ایران را در ابع های مشارکت مرد،م در اداره توان شکل قانون می

، ۳، 0اداری )اصول  ـ ( سیاسی00، 04اجتماعی )اصول  -(، فرهنگی121، 11، 40، 44، 49)اصول 

دلیل است که در خالل موج دموکراسی  همین  بندی نمود. شاید به  ( دسته122، 04، 11، 02، 11، 2

رفته و حتی  تر از ضرورت تغییر قانون اساسی سخن ، کم19۳0در ایران و درپی انتخابات خرداد 

های  اند که قانون اساسی از ظرفیت طلب دوران حاکمیت معتقد بوده های اصالح تندروترین شروه

 خوبی برای توسعه دموکراسی برخوردار است.

های مدنی، سیاسی و اقتصادی و نیز اعمال  رغم تاکید قانون اساسی بر تأمین آزادی علی
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هایی را در  ی عمل، دموکراسی فرازونشیب عرصهدموکراسی در نظا،م جمهوری اسالمی ایران، در 

 توان به چند دوره مختلف تقسیم کرد: های پس از انقالب طی کرده است که می سال

قید سیاسی  ی فضای باز و بی که از آن به دوره 1902ساله پیروزی انقالب تا مرداد   دوره سه

آزادی و فعالیت احزاب و (. در این دوره با وجود 1۳: ص1922شردد )افتخاری،  تعبیر می

ی مرد،م در سیاست، در عمل هیچ ساختار  های مختلف سیاسی، مطبوعات و مشارکت شسترده شروه

 روشنی از دموکراسی نهادینه نشده بود.

)پایان جنگ تحمیلی(  1902صدر( تا  )عزل بنی 1902های بین مرداد  دوره دو،م شامل سال

که تنها   ای شونه اند، به خوانده« دموکراسی صوری»است. برخی نویسندشان، این دوره را نوعی 

: 1921برخی ساختارهای نمادین از دموکراسی وجود دارد، ولی در عمل الیگارشی است )بشیریه، 

 (.42ص

توان دوران اصالحات  را می 19۳0های پس از پایان جنگ تحمیلی تا  دوره سو،م یعنی سال

پذیرش اصالحات سیاسی، تحول فرهنگ سیاسی مرد،م  طور عملی، زمینه برای اقتصادی نامید که به

سمت فرهنگ دموکراتیک و ایجاد برخی عوامل شذار به سمت دموکراسی فراهم شد. اتخاذ  به 

برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، کاهش « تعدیل اقتصادی»های موسو،م به  سیاست

کردن  ها و در نتیجه فعال  ی یارانههای خارجی، حذف تدریج شذاری موانع موجود بر سر راه سرمایه

های این مقطع بود. این  المللی، از جمله برنامه اقتصادی برای ادغا،م در اقتصاد بین  موتور توسعه

شیری منازعه میان عناصر الیگارشی  اند، یعنی شاهد شکل خوانده« دموکراسی شبه»دوره را نیز دوران 

تواند به  دیگر هستیم که می  شی جدید از سویجدید و قدیم از سویی، و عناصر درون الیگار

های سیاسی دموکراتیک  شیری احزاب سیاسی و شروه کاراتر شدن نهادهای دموکراتیک و شکل

 (.11-10کمک کند )همان: ص

است. بروز رخدادها و عوامل مختلف داخلی و خارجی، از  19۳0دوره چهار،م، پس از خرداد 

های بنیادشرای  متوسطی که سنخیت ایدئولوژیک با شروهجمله توسعه اقتصادی، شسترش طبقات 

: 19۳2ساالری دینی )عزتی،  (، توسعه شفتمان مرد،م۳1: ص1921حاکم نداشتند )بخارایی، 

(، فضای نوینی را در ساختار نظا،م و 1929نیا،  شدن )شهرا،م ( و تاثیرات جهانی 140-141ص

در عرصه « سازی یکسان»ستراتژی نظا،م را از تنها ا فرهنگ سیاسی حاکم در ایران ایجاد کرد که نه
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  مبدل ساخت، بلکه فضای جدیدی را برای توسعه« واشرایی متعهدانه»رقابت سیاسی به 

(. از جمله دستاوردهای مهم در 04-0۳: ص1922وجود آورد )افتخاری،  های دموکراسی به شاخص

باشند که  می شهر و روستا میارتقای مشارکت مرد،م که در دوره چهار،م تحقق یافت، شوراهای اسال

مناسبی را برای تحقق جامعه فراهم آورد. تاثیر شوراها در کاهش تمرکز اداری و واشذاری   زمینه

، ۳۳و  1قانون اساسی و مواد  122بخشی از اختیارات نظا،م سیاسی به نهادهای محلی، که در اصل 

دهنده تاثیر  آمده است، نشان 19۳1قانون تشکیالت و وظایف شوراها مصوب  02، ۳2، ۳4، ۳0

شری و تمرکز دولت است که شاخصی دیگر برای پیشرفت دموکراسی  شوراها در کاهش تصدی

 شود. تلقی می

های پس از  چه ذکر شد، باید شفت شرایط نضج و توسعه دموکراسی در ایران، در سال بنابر آن

ای فراوان در مسیر دموکراسی، در وخیزه ای بوده که با وجود افت شونه پیروزی انقالب اسالمی به

سی و تقویت ساختارهای اتدریج شاهد رشد سازوکارهای دموکر خالل مقاطع مختلف تاریخ، به

 (.۳01: ص1929ایم )بشیریه،  دموکراتیک بوده

 گویی . پاسخ4-2

عنوان یکی از سازوکارهای تحقق عدالت  شویی را به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران پاسخ

های متفاوت  ی و دموکراسی در نظر شرفته و همه اجزاء حکومت و دولت را با روشاجتماع

 شویی در برابر مرد،م و نیز در برابر نهادهای نظارتی نموده است.  مکلف به پاسخ

 . کارایی و اثربخشی دولت4-0

ها، بخش دولتی  شدن بسیاری از شرکت دلیل مصادره و ملی  پس از پیروزی انقالب اسالمی به

دالیل سیاسی و  هایی شد که تنها به شیر و بسیار سریع تعداد زیادی از شرکت اهد حضور چشمش

های دولتی  های شذشته، بودجه شرکت ها حاکم شردید. طی سال غیراقتصادی، مدیریت دولتی بر آن

بیشتر  ی کل کشور به سرعت افزایش یافته است. این امر حاکی از سهم هرچه  بودجه  در مجموعه

های دولتی  ها بدهی مجموعه شرکت های اقتصادی است. در این سال های دولتی در فعالیت تشرک

بودن  که عد،م کارایی و نامطلوب   ای شونه مراتب افزایش یافته است، به به دولت و سیستم بانکی، به

کارشیری عوامل تولید، ساختار نامناسب مالی و عملیاتی از خصوصیات و  ساختار تولید و به
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شدت شفافیت اقتصادی را  های دولتی در ایران است و این امر به های اصلی شرکت خصهمش

: 19۳2نیا،  جویی در سطح وسیع را فراهم آورده است )جدی خواری و رانت مخدوش و زمینه رانت

 (. 9-۳ص

 109در میان  ۳/0، ایران با امتیاز 0220چنین در نتایج ایندکس ادراکات فساد در سال  هم

شونه است که  باشد. تفسیر امتیازات ایندکس این می 120از لحاظ کنترل فساد دارای رتبه کشور، 

باشد. بنابراین، با توجه به  معنای حداکثر فساد می معنای وجود فساد و امتیاز صفر به به 12امتیاز 

 دارای مشکالت جدی در زمینه فساد اداری است.  ۳/0نمرات ایندکس، ایران با امتیاز 

های دولتی در اقتصاد  های ناشی از فعالیت مجموعه شرکت آشکار شدن عد،م کاراییدرپی 

های  حل عنوان یکی از راه سازی به چون دیگر کشورها، سیاست خصوصی کشور، در ایران نیز هم

های قانون برنامه اول توسعه و تبصره  مشی شیرندشان قرار شرفت. خط بهبود عملکرد، مدنظر تصمیم

عنوان اولین رهنمودهای حقوقی، قانونی و سیاسی در زمینه تعیین تکلیف وضعیت  بهاین قانون  90

شیری، ارزیابی و  های دولتی، نقطه آغازی برای بررسی و مطالعه، تصمیم مالی و عملیاتی شرکت

 های دولتی شدند. بندی در واشذاری شرکت اولویت

شرکت که  1ز طریق بورس و شرکت که ا 94( در تحقیقی با تحلیل عملکرد 1920کمیجانی )

به بخش خصوصی واشذار شردیده اند نتایج ذیل را  19۳9تا  1902های  از طریق مذاکره طی سال

 دست آورد: به

 های واشذار شده،  دهد که در اغلب شرکت ترکیب سهامداران عمده پس از واشذاری نشان می

صد بوده است، و کماکان در 12سهم خریداران بخش خصوصی بسیار اندك و بعضاً کمتر از 

های دولتی در ترکیب سهامداران  های بخش عمومی و یا بانک حضور بخش دولتی اعم از ارشان

 شود. های واشذار شده مالحظه می عمده شرکت

 صرفا در نتیجه افزایش  ]پس از واشذاری[ها  افزایش در حجم فروش و سودآوری این شرکت

ها از دولتی به خصوصی نبوده است، بلکه  حقوقی این شرکت دلیل تغییر ماهیت تولید و آن هم به

چون پایان جنگ تحمیلی، آغاز دوران بازسازی، تخصیص ارز به  شرایط خاص اقتصاد کشور هم

سازی،  های اجرای سیاست خصوصی ها و تور،م طی سال های صنعتی، افزایش سطح قیمت فعالیت

 (.010-914: ص 1920تاثیر نبوده است )کمیجانی،  بی
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های کلی اصل  سیاست« ج»سازی در ایران، با ابالغ بند  ی خصوصی ترین تحول در زمینه مهم

های  درصد از سها،م بنگاه 22شکل شرفته است که شامل واشذاری  1921قانون اساسی در سال  44

های  های خصوصی، شرکت تعاونی سها،م عا،م و بنگاه به بخش 44دولتی مشمول صدر اصل 

 باشد. میعمومی غیردولتی 

عمومی در جمهوری اسالمی  گذاری . راهکارهای رفع موانع حکمرانی خوب در سیاست5

 ایران

های سیاسی آن  دالیل عد،م تحقق حکمرانی خوب در جمهوری اسالمی ایران به چالش

ی فرهنگ سیاسی قرار دارند. حکمرانی خوب از تعامل  ها عمدتاً در حوزه شردد؛ این چالش بازمی

سمت  جهت حرکت به آید. نقش دولت، هم به جود می و ،م، جامعه مدنی و دولت بهسه بخش: مرد

تاثیر قرار شرفتن از موانع فرهنگ سیاسی، بیشتر از دو رکن  جهت تحت  حکمرانی خوب و هم به

باشد. دولتی که  ی ایران می دیگر است. این وضعیت ناشی از ماهیت خاص دولت در جامعه

های جامعه مدنی است. لذا، باید با صراحت نقش دولت  دی مرد،م و کنشتاثیرشذار بر رفتارهای فر

عنوان بازیگر اصلی، زمینه تحقق  را در عد،م تحقق حکمرانی خوب پذیرفت و انتظار داشت که به

اساس پیشنهادهای ذیل برای رفع موانع تحقق حکمرانی  حکمرانی خوب را فراهم نماید. بر همین 

 شوند: خوب ارائه می

 سازی دولت وچک. ک5-1

ی فربه دولت است. در رسیدن به  یکی از موانع جدی بر سر راه حکمرانی خوب، بدنه

تواند بسیار موثر باشد. دولت کوچک  سازی دولت می های حکمرانی خوب، کوچک شاخص

سازد. شفافیت را بیشتر  های بیشتری را برای مشارکت مرد،م و جامعه مدنی فراهم می فرصت

توجهی کاهش خواهد یافت.   میزان قابل تسهیل نظارت بر عملکرد دولت، فساد بهخواهد کرد و با 

تر خواهد شد. با  مراتب ساده پذیری دولت کوچک به شویی و مسئولیت ناشفته پیداست که پاسخ

شکل بهتری دنبال  کاهش حجم دولت، اهتما،م به حاکمیت قانون و صیانت از قواعد حقوقی نیز به

توان انتظار ارتقای کارآمدی دولت و افزایش ثبات سیاسی را داشت.  ایطی میشود. در چنین شر می

ها به بخش خصوصی تکیه کرد  سازی دولت بیش از هر چیز باید بر واشذاری تصدی برای کوچک
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ها نشان داده و در  شیری این تصدی دست و اجازه داد تا بخش خصوصی توانایی خود را برای به

را برطرف نماید. البته در این فرآیند باید از آسیبی که در برخی مقاطع شذر زمان، نقاط ضعف خود 

 خواری در کشور شد، جلوشیری شود. سازی موجب افزایش رانت ی خصوصی بهانه به

های متمرکز را مورد بازنگری قرار دهد و با اختیار  شذاری  راستا، دولت باید سیاست در همین

مشارکت بیشتر مرد،م و مقامات محلی در   استانی، زمینه بیشتر دادن به جوامع محلی و مقامات

 ها و امور را فراهم نماید. فعالیت

 ی ملی وگو و مفاهمه . گفت5-2

بسیاری از مشکالت و موانع فراروی کشور ناشی از شسست و شرایطی است که در فضای 

های  و شاخص های مختلف منازعات سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد شده و تاثیر خود را بر بخش

ی  معنای خواست و اراده همه حکمرانی خوب شذاشته است. شفتگو و مفاهمه ملی، در حقیقت به

های حاکمیت و نخبگان برای عبور از مشکالت و رسیدن به اهداف مورد انتظار است.  بخش

ه سازد. از رهگذر مفاهمه است ک شفتگو، فضای روانی الز،م برای رشد و توسعه کشور را فراهم می

توان به یک وحدت شفتمانی بر حول منافع مشترك ملی رسید و متعهد به حرکت در چارچوب  می

کنار  افکنی و افترا، به هنجار از قبیل تهمت این اصول شد. در فضای شفتگو، بسیاری از رفتارهای نابه

چارچوب  های کشور باشد، در ها و برنامه چه اختالفی هم در مسیر فعالیت شود و چنان شذاشته می

 شود. مورد توافق به بحث شذاشته شده و از کشیدن مباحث به فضای عمومی جامعه خودداری می

 رسانی بسط جامعه مدنی و عرصه اطالع .5-0

جامعه مدنی یکی از ارکان حکمرانی خوب است که متاسفانه در جامعه ما جایگاه خود را 

ها،  ا، اصناف، احزاب سیاسی و رسانهه نیافته است. جامعه مدنی متشکل از بخش خصوصی، تشکل

ها، مانند:  های حکمرانی خوب دارند. برخی از این شاخص بدیلی در دستیابی به شاخص نقش بی

شوند. دولت باید زمینه فعالیت بیشتر جامعه  ی وجودی جامعه مدنی محسوب می مشارکت، فلسفه

ها فراهم نماید.  های قانونی از آن تها و برقراری حمای مدنی را از طریق تسهیل شرایط ایجاد تشکل

ها و تأمین شرایط الز،م برای اعتماد مرد،م  چنین دولت باید نسبت به واشذاری مسئولیت، تصدی هم

رسانی، با تامین شرایط الز،م، فضای نقد و  به این بخش اقدا،م نماید. همچنین در عرصه اطالع
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عنوان یکی از  این شرایط اوالً مشارکت به ها را فراهم نماید. در رسانی مناسب برای رسانه اطالع

های اصلی حکمرانی خوب محقق خواهد شد و در مراحل بعد شاهد ارتقای شفافیت،  شاخص

پذیری و کارآمدی سیستم سیاسی خواهیم بود. حضور جامعه مدنی قدرتمند  شویی، مسئولیت پاسخ

 نماید. شرایط الز،م برای ثبات سیاسی را نیز فراهم می

 های فردی قای دانایی و تحول در نگرش. ارت5-4

های  ای از موانع فرهنگ سیاسی تاثیرشذار بر حکمرانی خوب، ناشی از نگرش بخش عمده

جا که هیچ  وجود آمده است. از آن فردی و رفتاری ایرانیان بوده که در طول تاریخ در نهاد جامعه به

رداختن به رفع این نوع مشکالت و اصالحات رفتاری وجود ی منسجمی تاکنون برای پ برنامه

های موجود در سطح نظا،م سیاسی  های موجود در جامعه و ناکارآمدی نظمی نداشته و از طرفی بی

ی پرداختن دولت به این نوع مشکالت را نداده است، لذا، ضرورت دارد این موضوع در  اجازه

عنوان یک  نی خوب مورد توجه قرار شرفته و بههای منسجم برای تحقق حکمرا چارچوب برنامه

کننده شرایط حضور مرد،م در عرصه تحقق حکمرانی خوب از اهمیت  عامل زیربنایی و تأمین

ترین اقدا،م در این راهبرد، آموزش عمومی جامعه است که باید در  مناسب برخوردار باشد. مهم

ح مختلف جامعه مورد اجرا صورت رسمی و برای سطو چارچوب یک نظا،م مشخص و هدفمند به

های معقول فرهنگ سیاسی  های دینی و نیز ظرفیت شذاشته شود. در این زمینه باید از ظرفیت آموزه

 شذاری شود. شرا پایه جو، جمع های خالق، مشارکت ایران استفاده شود تا نظا،م تربیت انسان

 . محوریت بخشی به قانون در تعامالت جمعی و فردی5-5

های مختلف حاکمیت، بین  ت جمعی و فردی ما در سطوح مختلف میان بخشامروزه تعامال

دولت و مرد،م و در تعامالت بین فردی، کمتر منطبق بر قواعد حقوقی مورد وفاق است. تنها قانون 

که محوریت آن را  شرط آن دیگر باشد؛ به ها به یک تواند نقطه پیوند این بخش است که می

رو باید در قالب  شذاری کشور برطرف شردد. از این های نظا،م قانون برسمیت شناخته شود و آسی به

شذاری کشور را مرتفع نمود و سازوکارهای الز،م  های نظا،م قانون برنامه مدون و عزمی راسخ، آسیب

اساس، حاکمیت باید خود  های جامعه به قانون را فراهم نمود. بر همین  دادن همه بخش  برای تن

 زا،م عملی و عینی خود را به قانون نشان دهد.قد،م بوده و الت پیش
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 مند به حکمرانی خوب . نگاه ملی و نظام5-6

جهت حوزه  ها و هم به جهت تنوع شاخص ای، هم به ی حکمرانی خوب، دامنه شسترده مقوله

های محدود یا  توان برای تحقق آن صرفاً به برخی برنامه جهت نمی تاثیرشذاری دارد و از این 

تواند  ه کرد. حکمرانی خوب باید تبدیل به یک برنامه منسجم ملی شود. این اقدا،م میمقطعی بسند

در چارچوب مصوبات هیات وزیران و یا فراتر از آن متّکی به قوانین مصوب مجلس باشد. ضمن 

شدن به یک شفتمان غالب در فضای سیاسی،   های الز،م برای تبدیل که حکمرانی خوب ویژشی این

 یتی کشور را دارد.اجتماعی و مدیر

 گیری  . نتیجه6

ماهیت حکمرانی خوب و اصول مندرج در آن در جوامع اسالمی متفاوت از جوامع غربی 

توان اصول آن را با مبانی فلسفی و ارزشی و نیز  بودن این آموزه می است، اما با توجه به هنجاری 

جوامع اسالمی و از جمله رو در  سیاسی جوامع شوناشون تطبیق داد. از این-ساختار فرهنگی

جمهوری اسالمی ایران که بر مشروعیت الهی حکومت تاکید شده است، پذیرش اصول نظریه 

عنوان یک تجربه بشری با رعایت ضوابط و قواعد اساسی مانند حاکمیت قوانین  حکمرانی خوب به

می با الهی و ضرورت رهبری اسالمی و متناسب با شرایط فرهنگی و اعتقادی در نظا،م اسال

که مقایسه مفاد اصول حکمرانی خوب با اصول اسالمی  محذوری مواجه نیست؛ ضمن این

حکمرانی و تبیین اصول مستقل ناظر بر حکمرانی برشرفته از معارف قرآنی باید مورد توجه قرار 

شیرد. بنابراین، نگاه کاربردی صرف به اصول حکمرانی خوب بدون هیچ قید و شرطی و بدون 

شونه که طرفداران مطلق این دیدشاه معتقدند، در جوامع اسالمی جایز و  ی اسالمی، آنلحاظ مبان

بندد،  که دیدشاه مخالفان مطلق که باب هرشونه مقایسه و بحث را می باشد. چنان ممکن نمی

همه، ترویج اصول نظریه حکمرانی خوب در جامعه  تواند مورد پذیرش واقع شود. با این  نمی

شود و تببین و ترویج اصول مستقل  برداشت و تفسیرهای متفاوت توصیه نمی سوء دلیل اسالمی به

 حکمرانی مستخرج از قرآن و سنت مورد تاکید است.

های  ساله و حتی برنامه  انداز بیست های مختلف مانند قانون اساسی، چشم در کشور ما، ظرفیت

حکمرانی خوب وجود دارد که با سمت برقراری الگوی  به شذاری توسعه برای هدایت نظا،م سیاست
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ها و فرآیندهای  های کلی اقتصاد مقاومتی، رویه ابالغ سیاست کلی نظا،م اداری و اخیراً سیاست

استراتژیک و راهبردی در جهت حرکت به مسیر الگوی حکمرانی خوب فراهم شده است. البته 

حاد و انسجا،م در بین خود، های خود ضمن ات باید ابتدا دولت یا همان سه قوه با تما،م زیرمجموعه

طور کامل و براساس منطق اولیه ساختار حکمرانی خوب انجا،م دهد و زمینه را  وظایف محوله را به

 های دیگر فراهم کند.  برای ایفای نقش بخش

 پیشنهادها .7

 شود: با توجه به مباحث شفته شده، پیشنهاد می

 ها، بر بحث  های سیاسی در دانشگاه در چارچوب دروس مرتبط به مطالعات اسالمی و نظا،م

 های اسالمی بیشتر توجه شود. حکمرانی خوب در اندیشه

 مداری اسالمی، آزادی و شفافیت اطالعات، مبارزه با کلیه مظاهر فساد، نفی  اصول قانون

های حکمرانی  شویی در برابر یکدیگر و خداوند، عدالت و نظارت، همگی از مولفه سلطه، پاسخ

شود مسئولین نظا،م ضمن توجه و تاکید بر تحقق این  کرد اسالمی هستند. پیشنهاد میخوب با روی

شان را ارزیابی کنند و  ها تدبیر نموده تا میزان تحقق شیری آن ها سازوکارهایی برای اندازه مولفه

 ضمن پرهیز از انحراف، مطابق با نقشه راه، حرکت خودشان را سامان دهند.
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