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چکیده
در سالیان اخیر ،حکمرانی (حاکمیت) ببتل ب تو معیتعای دا در میتان کوتعرها شتله است) و ا ت
وواسطو نقش مهمی اس) کو حکمرانی در بعیی سلام) اجتماع ا فا می کنل .تل جهت) است) کتو د یتر
کب سا ق سازمان ملب ،کعفی انان ا راز می دارد :حکمرانی خعب ،احتمالا" مهمتتر اامتب در ر وتو کت
کردن فقر و اامب رشل و بعسعو اس) .در اوا ب دهتو  ،9181کمبتعد عدجتو ،انزیتمه مهت انجتام اصتلاحات
دولتی در سیاری از نقاط جهان عد ،کو ا کمبعد عدجو ناشی از فوارهای ی المللی( ،مثب انک جهتانی
و ا ناشی از خعد دولتهای ملی عد .از آن زمان باکنعن ،سیاری از دولتهای سعی در ا جاد ک رنامو ر می
جه) دستیا ی و بعسعو کو مهمتر معلفو حکمرانی خعب اس) ،کرده انل .در ا میان جمهتعری استلامی
ا ران نیم ا ک رنامو ر می اقتصادی در قالب رنامو  9111سعی در ا جاد بحقق پیورف) اقتصادی و تلنبال
آن ا جاد ک حکمرانی مطلعب عده اس) حکمرانی کو ر پا و انل وو ها و معلفتو هتای متل ناتر اصتعل و
الال) اسلامی اشل .در ا مقالو لنبال ا مطلب هستی کو حکمرانتی و بعستعو تر استاد د تل اه امتام
خمینی(ره چو جا زاهی در جمهعری اسلامی ا ران دارد ،کو ا ررسی شاخص های حکمرانی و ررسی الب
یعف و قلرت شرا ط حکمرانی مطلعب در ا ران می پرداز .
واژهگان کلیدی :حکمرانی خعب ،امام خمینی(ره  ،پاسخزع ی ،ثبات سیاسی.
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مقدمه
حکمرانی سیاسی را کلیل معمای بعسعو می داننل ،طعر کو سیاری از مطالعات انجام
شله در اواخر دهو  9181از حکمرانی عنعان ک مسالو اساسی در راهبرد کوعرها نام می
رنل .و همی خاطر قرار رفت در مسیر بعسعو و بعسعو افتزی از دغلغوهای اصلی
کوعرهای در حال بعسعو اس) .نبعد رشل اقتصادی ،فقر و نبعد پاسخزع ی ،فساد و نبعد
حاکمی) قانعن از جملو چالشها ی اس) کو ا

کوعرها ا آن معاجوانل .از سعی د زر،

مطالعات بعسعو و آمارهای سازمانهای جهانی یانزر آن اس) کو از مه بر

اعامب رشل

و بعسعو کوعرها «حکمرانی خعب» اس)؛ چنانکو حکمرانی خعب را نیان بعسعو خعانله-
انل (جاسبی و نفری 91 :9388 ،کیفی) حکمرانی از جملو مه بر

معیعاابی اس) کو

جعامع با و امروز ا آن معاجو عدهانل .رهبران و مسئعلان سیاسی همعاره بلاش دارنل کو
ناام سیاسیشان را کارآملبر سازنل .بمامی حکعم)ها هلف خعد را دستیا ی و خیر و
مصلح) یوتر شهرونلان االام میکننل .بمام حکعم)ها ملای هستنل کو سترسازی می-
کننل با از طر ق هسازی فردی ،اجتماای و نهادی ،زمینو حکمرانی خعب را فراه کننل؛
اما با چو انلازه و ا

مه دس) افتوانل ،نیاز و حث و ررسی دارد .در اب دلال) معنا ی

حکمرانی ا ل ف) ،حکمرانی در ذات خعد بعامب و همکاری ی جامعو ملنی و ناام
سیاسی ا بعامب ی دول) و شهرونلان را دارد .حکمرانی و پع شها ا فرآ نلهای
بصمی یری در جامعو ،چزعنزی کار رد قلرت و نحعه روا ط دول) و شهرونلان (افراد و
روهها اشاره دارد .و عنوای نیاد

حکمرانی در پیعنل ا چزعنزی کار رد قلرت،

بعامب و پاسخزع ی معنا می ا ل(کبیری. 33 :9311 ،
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 )1حکمرانی خوب

9

اداره ری ا حکمرانی و معنی امب ا شیعه حکعم) کردن و اامال کنترل ا اقتلار ر
اقلامات ابباع از طر ق مناعموای از مقررات اس) .نا را

عهر اداره ری را میبعان

چزعنزی حکعم) ر مردم و چزعنزی اداره و بنای اداره دول) دانس) ( ر فیتس،
 . 113 :9388حکمرانی را می بعان نفعذ هلا ) شله در فرآ نلهای اجتماای بعر ف کرد
کو ساز و کارهای مختلفی در آن در یر هستنل(صحرا ی و محمعدی نیا. 218:9317،
مبحث حکمرانی خعب از اواخر دهو  9181بعسط انک جهانی مطرح شل کو در مارش
سال  9181خعد ،رای اولی ار حکمرانی خعب را و انعان ارائو خلمات امعمی کارآمل،
ناام قضا ی قا ب ااتماد و ناام اداری پاسخزع بعر ف کرده اس)( World

 " .)Bank,1989رنامو بعسعو سازمان ملب متحل" نیم ،حکمرانی خعب را شامب
سازوکارها ،فرا نلها و نهادها ی دانس) کو وواسطو آنها شهرونلان ،روهها و نهادهای
ملنی منافع خعد را دنبال و حقعق قانعنی خعد را اجرا میکننل ،بعهلابوان را رآورده
میسازنل و اختلافاتشان را بعل ب مینما نل ( .)UNDP, 1997رخی
 Governanceهمچعن ا م ل مردوخی ا

Good

اصطلاح را “ناام شا ستو بل یر” و رخی د زر

“حکمروا ی خعب” برجمو کردهانل .در مجمعع حکمرانی خعب در ردارنله سازوکارها و
فرا نلها ی اس) کو در خلم) بحقق دمعکراسی و حقعق ور اس) و نا را  ،از ا
د ل اه ،حکمرانی خعب را میبعان ا مار مطلع ی رای بحقق آرمان مردمسالاری ،حقعق
ور ،حاکیم) قانعن و بعسعو اقتصادی دانس) .و هر حال مناعر از ا

اصطلاح شیعه

اامال قلرت و را طو شهرونلان ا حکعم) در ک کوعر اس) .در حقیق) معیعع
حکمرانی خعب ا هلف دستیا ی و بعسعو انسانی پا لار مطرح شله کو در آن ر کاهش
فقر ،ا جاد اشتغال و رفاه پا لار ،حفاظ) و بجل ل محیط ز س) و رشل و بعسعو زنان باکیل
می شعد(معینی فر و کر نیا . 8:9311 ،ا ر ا اامال قلرت مبتنی ر حاکمی) قانعن (در
Good Governance

1
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را ر حاکمی) فرد موارک) شهرونلان و پاسخزع ی حاکمان اشل ،ا

ناام صف)

حکمرانی خعب می ا ل.در بعر ف عنسکع در سال  2112حکمرانی خعب و معنای
سازوکارها ،فرا نلها و نهادها ی اس) کو و واسطو آنها شهرونلان روهها و نهادهای
ملنی منافع ملنی خعد را دنبال می کننل و حقعق قانعنی خعد را و اجرا در می آورنل و
بعهلابوان را رآورد می سازنل (میلری . 9383 ،همچنی حکمرانی خعب را فرا نل
بصمی

یری و اجرای بصمی ها ا بمرکم ر از زران رسمی و غیررسمی بعر ف می

کننل.
اهداف کلان حکمرانی خوب
1

از ساخ) جامعو ملنی رای بقع ) و ااتلای یوتر سازمان ها و نهادها

2

کاهش فقر و جلا ی م نی های اجتماای ،قعمی و فرهنزی در کوعر

3

کاهش فساد و افما ش سلام) اداری

4

هبعد کیفی) معاش و افما ش امکان زنل ی رای همو شهرونلان

5

حفظ و بعسعو مردم سالاری

6

ا جاد فرص) و امکان رای شهرونلان و مناعر نوان دادن مطالبابوان

7

ااتلای امنی) ،را ری و پا لاری در کوعر

 )2شاخص های حکمرانی خوب
ک مبنای اساسی رای بعیی و ژ ی های حکمرانی خعب شاخص های هو) انو ای
اس) کو در رنامو بعسعو سازمان ملب متحل و انک جهانی مطرح کرده انل ،ر اساد ا
سنل کو انک جهانی در سال  2112بعسط کافم  ،کری و ماسترازی انتوار داد ،حکمرانی
خعب دارای شش شاخص اس) :پاسخ ع ی ،ثبات سیاسی ،اثر خوی دول) ،کیفی)
قعانی و مقررات ،حاکمی) قانعن ،و کنترل فساد  ،ر اساد االام انک جهانی ،هر قلر
کوعری و ا

شاخص ها نمد ک بر اشل ،آن کوعر از نرخ رشل اقتصادی الابری

رخعردار عده ،رشل خش خصعصی مؤثربری خعاهل داش) .همچنی میمان مرگ و میر
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در آن کاهش و ورود سرما و خارجی افما ش می ا ل (پعرآقا ی . 9383 ،عکس ،هر قلر
کوعری ا ا

شاخص فاصلو داشتو اشل و همان انلازه رشل اقتصادی کاهش خعاهل

داش)  .ا بعجو و د ل اه های مم عر در زمینو شاخص ها ی کو انک جهانی ذکر کرده
اس) و اهمیتی کو ا

شاخص ها دارد ،در ادامو ،هر ک از ا

شاخص ها از نار انک

جهانی ررسی می شعد.

طرح از نزارنله
)1-2حق اظهار نظر و پاسخگویی

1

پاسخزع ی از جملو نیازهای اساسی رای حکمرانی مطلعب و شمار می آ ل ،ا
مؤلفو از جملو شاخص های سییار مطلعب دمعکراسی و حکمرانی خعب در بمامی
سطعح اس)(سردارنیا . 927:9319 ،حق اظهار نار و پاسخزع ی ل

مفهعم اس) کو

مردم تعاننل د ول) را در را ر آنچو کو ر مردم باثیر می ذارد معرد سعال و ازخعاس)
قرار دهنل .در حقیق) مناعر از ا شاخص آن اس) کو آ ا در جامعو حق اظهارنار ،عنی
آزادی یان از ناحیو شهرونلان ،احماب سیاسی ،بوکب ها ،انجم ها ،اد ان و مذاهب،
رسانو های جمعی ،اقعام و نژادها وجعد دارد؟ آ ا شهرونلان در انتخاب دول) و ناام

Voice and accountability

1
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سیاسی و صعرت آزادانو موارک) دارنل؟ آ ا بمام روه های دخیب در بصمی

یری های

دولتی ،نسب) و املکردشان در را ر مردم پاسخزع هستنل؟ آ ا افراد و نزاه های اقتصادی
از بصمیمات دولتی ،کو آنها را بح) بأثیر قرار می دهل ،و معقع و و طعر کامب آ اه می
شعنل؟ و هر انلازه کو آزادی یان بعسط رسانو ها و نور ات و افراد ،موارک) شهرونلان
در انتخاب دول) ،اطلاع افت از بصمیمات بأثیر ذار و آماد ی دول) مردان رای پاسخ
ع ی یوتر اشل ،و همان انلازه ،ویعی) هتری از حکمرانی خعب در کوعر وجعد
خعاهل داش) .در حقیق) ا ل ف) کو جامعو ملنی فعال و کنوزران اجتماای سبب
هبعد پاسخزع ی مل ران و کار مارن می شعد طعر کو پاسخزع عدن لون شفافی) و
راا ) مقررات قانعنی نمی بعانل اامال شعد(حیلر ان و بعسلی نا ینی. 198:9317 ،
)2-2ثبات سیاسی و عدم خشونت

1

شاخص ثبات سیاسی و الم خوعن) و میمان ثبات رژ حاک و رهبران آن ،درجو
احتمال بلاوم حیات معثر دول) و بلاوم سیاس) های جاری در صعرت مرگ و میر ا
بغییر رهبران و دولتمردان فعلی می پردازد .در واقع کی از شاخص ها ی کو رشل پا لار
اقتصادی را امکان پذ ر می کنل ،ثبات سیاسی و الم خوعن) ،عنی محیط پا لار و ام ،
اس) .ناآرامی سیاسی ،اطمینان و امیل و آ نله را کو زمینو ساز بعسعو اس) ،مختب می
سازد و فضای بصمی

یری و سیاستزذاری را آلعده می کنل و در مجمعع و کاهش

کارا ی و مطلع ی) می انجامل (سر ع القل  . 13:9373 ،و ابارت د زر ،ثبات سیاسی،
ازجملو ملمومات رشل اثبات اقتصادی اس) و ر وو در اصب الال) و را ری دارد؛ عنی
در صعربی ثبات سیاسی بحقق پیلا می کنل کو الال) اجتماای و را ری در جامعو حاک
اشل .ثبات سیاسی آن اس) کو و چو میمان احتمال دارد ک حکعم) و ناام سیاسی از
راه های غیرقانعنی ا ا مارهای خوعن) آمیم در معرض ی ثبابی و سرنزعنی و رانلازی
اشل ،در ا نجا اعاملی همچعن برور س و خوعن) های سیاسی ملنار هستنل ،ر اساد
Political stability and absence of violence

1
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ا

شاخص ،هر چو احتمال الم ثبات سیاسی در ک کوعر یوتر اشل نوان دهنله

حکمرانی یعیف اس) و هر چو کوعری از ثبات سیاسی یوتری رخعردار اشل درزمینو
حکمرانی خعب امتیاز الابری را کسب می کنل (حوم) زاده و د زران. 93:9312 ،
همان عنو کو ملاحاو می شعد ،ر اساد ا

شاخص ،را طو میان ثبات سیاسی و بعسعو

اقتصادی رقرار اس)؛ عنی هر قلر ثبات سیاسی رقرار اشل و همان انلازه ،بعسعو
اقتصادی نیم رقرار خعاهل شل.از جملو راهکار مناسب جه) هبعد شاخص ثبات سیاسی و
الم خوعن) در ا ران ا جاد زانزی فکری و اقیلبی میان نخبزان سیاسی اس)؛ در اغلب
ناامهای سیاسی ،مجمعاو کلستی از انل وو و افکاری کو همو نخبزان سیاسی و آن
پا بنل اشنل وجع د نلارد ،و در ای حال بضارب و اختلاف آرای نخبزان سیاسی امری
محترم و در سیاری از معارد مفیل اس) .اما زمانی کو ا

اختلاف آرا صعرت منازاو و

داعای سیاسی درآ ل ،ی ثبابی را در پی خعاهل داش) کو حتی در معاردی عنعان
بهل لی جلی الیو ناام محسعب می شعد .ناام سیاسی جمهعری اسلامی نیم هماننل هر
ناام سیاسی د زری شاهل منازاابی عده اس) .در واقع وا ستزی ا ران و درآمل حاصب از
فروش نف) ا ببل ب ا ران و صحنو رقا ) های ژئعپلتیک ،بضعیف استقلال سیاسی و
وا ستو کردن اقتصاد ا ران و مقتضیات کوعرهای د زر منجر و ی ثبابی ا ران می ردد
لذا رای اجتناب از ا

خطرات ا ل استفاد اقلا ی از درآمل نف) در قعانی  ،ناام اداری و

سیاس) ذاری ا ران نهاد نو ردد؛ راهکار پیونهادی بغییر نزرش از نف) و عنعان ک
ثروت اس) نو صعرت ک درآمل.
 )3-2کارایی و اثر بخشی دولت

1

شاخص کارا ی و اثر خوی دول) یانگ یانزر کارآملی دول) در انجام وظا ف
محعلو کو شامب مقعلات ذهنی همچعن کیفی) بهیو و بلارک خلمات امعمی ا کیفی)
ناام اداری ،صلاحی) و شا ستزی کار ماران و استقلال خلمات همزانی از فوارهای
Government Effectiveness

1
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سیاسی می اشل .در ا

شاخص ،کیفی) خلمات امعمی ،کیفی) عروکراسی ،صلاحی)

حکمرانان شهری و میمان استقلال خلمات شهری از فوارهای سیاسی ملنار اس)،
همچنی کیفی) بلو

و اجرای خط موی های امعمی و دولتی ،و میمان ااتبار بعهلی

کو دول) در را ر ا

شاخص در کانعن ارز ا ی قرار می یرد .در

سیاستها دارد در ا

حقیق) مناعر از اثر خوی دول) ،میمان استفاده از مهارت های فنی و کاری مل ران و
میمان کارا ی د عان سالاری دول) اس) .و ابارت د زر ،مناعر از ا

شاخص آن اس)

کو دول) در جمع آوری درآملهای مالیابی و سا ر درآملهای دولتی ،همچنی در اجرای
نعآوری های سیاسی ملّی ،بلو

و معقع عدجو های سالانو ،ناارت ر فعالی) های

اقتصادی ت اجتماای ،ا جاد ز رساخ) های ملّی و حب موکلات اقتصادی داخلی بعانا اشل.
همچنی

و میمان بعانا ی د عان سالاری ر ارائو خلمات ملنی لون بأثیر پذ رفت از

بغییرات سیاسی و جا و جا ی های صعرت رفتو در ساخ) قلرت سیاسی ،نیم و انلازه
بعانمنلی دول) در رو ارو ی ا لا ا ی طبیعی ،مل ر ) لهی های خارجی و در
بمرکمزدا ی از فعالی) های دولتی ،و همان انلازه ،بعسعو اقتصادی و حکمرانی خعب
بحقق افتو اس).
 )4-2مشارکت
موارک) از جملو مهمتر

اصعل نیاد

معنای حضعر همو مردم در بصمی

حکمرانی خعب محسعب می شعد ،کو و

یری های مختلف اس) کو ه صعرت مستقی و ه

غیر مستقی بحقق می ا ل؛ کو مباحث آن غالبا مبتنی ر وجعد آزادی یان و حق اظهار نار
همو افراد جامعو جامعو در حعزه های مختلف خعاهل عد؛ هر چنل ا

و معنای اجرا شلن

خعاستو های همو شهرونلان نیس) لکو مناعر موارک) حلاکثری اس)(حیلر ان دول)
آ ادی و بعسلی . 131:9317 ،در ا

راستا کی از مهمتر

مؤلفو های معرد بأکیل امام

خمینی(ره ا له مردم سالاری د نی اس) ،مردم سالاری د نی ر وو در ماهی) و ساختار
ناام اسلامی دارد .مؤلفو های شکب حکعم) جمهعری اسلامی و طعرقطع می ا س) در
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انل وو های سیاسی د نی قعام افتو اشل چرا کو جمهعر ) اسلامی ر دو پا و جمهعری و
د زری اسلامی) نا ذاشتو شله اس) ،عنی شکب حکعم) ،ساختار سیاسی و نحعه
آرا ش نهادهای آن جمهعری اس) اما محتعای آن اسلامی می اشل پس محتعای ا
شکب از حکعم) مردمی در انل وو های سیاسی اسلام قا ب ببیی اس) و هیچزاه در
خارج از چارچعب انل وو سیاسی اسلامی بحلیب پذ ر نیس)(محمعدی کیا. 72:9318 ،
 )5-2حاکمیت قانون

1

شاخص حاکمی) قانعن از جملو شاخص های معثر در ک حکمرانی خعب اس) ا
شاخص مع ل میمان احترام املی اس) کو دولتمردان و شهرونلان ک کوعر رای
نهادها ی قائب هستنل کو ا هلف ویع و اجرای قانعن و حب اختلافات ا جاد شله اس)،
عباربی مناعر از ا

شاخص کیفی) اجرای قراردادها ،املکرد پلیس و محاک قضا ی

اس) .در واقع بعر ف سازمان ملب از حاکمی) قانعن و اصعل حاکمی) اشاره دارد کو در
آن همو افراد و نهادهای خصعصی و دولتی در را ر قعانی پاسخزع هستنل .قعانینی کو و
طعر امعمی منتورشله انل ،و طعر مساوی اجرا می شعنل ،و طعرمستقب حک می شعنل
و یمناً ساز ار ا حقعق ور ی المللی هستنل  .ر اساد بعر ف انک جهانی حاکمی)
قانعن و دنبال محلود کردن قلرت دول) و محافا) از حقعق شهرونلان در مقا ب سعء
استفاده ا استفاده خعدسرانو دول) از قلربش اس)(حوم) زاده و د زران. 91:9312 ،
ا ر پس از انعقاد قراردادها ،پیمان ها و بعهلات ،اا از دولتی ا خصعصی ،نتعان چنلان و
اجرا ی آنها امیل داش) و همچنی ا ر جرم و بخلّف و سبب املکرد یعیف پلیس و
محاک قضا ی قا ب پی یری نباشل ،نوان دهنله وجعد حکمرانی یعیف در ک کوعر
اس) .در واقع ا نکو با چو انلازه قعانی در ک جامعو واقعی هستنل و می بعان و اجرای
آنها اطمینان داش) ا ا

شاخص ارز ا ی می شعد زعنو ای کو در ا

شاخص ع ژه

اجرای قراردادها ،احتمال وقعع جرم های خوعن) آمیم و غیر خوعن) آمیم ،ار خوی و
Rule of law

1
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قا لی) پیش ینی املکرد محاک قضا ی در ک جامعو ملنار اس) (kaufman, 2009:

) .15و ابارت د زر ،مناعر از حاکمی) قانعن در فرا نل حکمرانی ،ا
ذاران هماننل شهرونلان ،در را ر قعانی
پاسخ ع اشنل .ر اساد ا

اس) کو سیاس)

کسان بلقی شعنل و نسب) و املکرد خعد،

شاخص ،راا ) اصعل الال) ،انصاف و استقلال در دستزاه

قضا ی و سرا) در اجرای مراحب قضا ی بأثیر ز ادی ر بثبی) حاکمی) قانعن دارد
(د یرخانو مجمع بوخیص مصلح) ناام و دانوزاه آزاد اسلامی . 27 :9381 ،همچنی
بأثیر ذاری دول) ا سا ر افراد ر فرا نل قضاوت و نحعه بصمی

یری در امر حاکمی)

قانعن مه بلقی شله اس) .ر اساد قعانی جمهعری اسلامی اران ا بحل ل وظا ف و
اختیارات کار ماران و را ر شمردن آنها ا د زر آحاد مل) و همچنی پیش ینی ناارابهای
متعلد ر دولتمردان ،اصب حاکمی) قانعن و رسمی) شمرده شله اس)(راای و اطر ان،
. 923:9319
 )6-2کنترل فساد

1

واژه ی فساد از ر وو ی فسل و معنای جلع یری از رفتار درس) و سال می اشل کو
معادل انزلیسی آن  Rumpereو معن ای شکست و نقض کردن اس)؛ چیمی کو شکستو ا
نقض می شعد می بعانل قعانی و مقررات اداری اشل (بانمی . 983:9387 ،فساد د له
نع نی نیس) و پیلا ش و سترش ان قلمتی و انلازه بار خ اجتمااات وری و بار خ
سازمانها و نهادها دارد ،کو از اعامب اصلی ازمانلن نهادها و جعامع از دستیا ی و اهلاف و
مانع اصلی رشل و بکامب اس)(حسنی و شمس. 82:9319 ،شاخص کنترل فساد و معنی
استفاده از قلرت و امکانات :امعمی در جه) منافع شخصی اس)؛ ا

شاخص مفهعم

ها ی ماننل فساد در میان مقامات رسمی ،اثر خوی بل یرهای یل فساد ،باثیر آن ر جذب
سرما و ذار ی خارجی ،پرداخ) ایافی ا رشعه رای رفت مجعزهای اقتصادی و  ...را
انلازه یری می کنل .فراوانی «پرداختهای ایافی جه) انجام کارها»( ا همان رشعه دادن
Control of corruption

1
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جنبو قا ب بامب در ا

خش اس) ،طعر کو عبارت د زر فساد رفتاری را شامب می شعد

کو در پی آن افراد صاحب قلرت از نفعذ خعد در خش دولتی عنعان مم تی در راستای
منافع شخصی خعد هره می رنل ) (kaufman, 2009: 7در حقیق) کی از شاخص
حکمرانی خعب از د ل اه انک جهانی ،مهار فساد اداری اس) .اعامب سیاری ر ا
شاخص مؤثرنل کو رخی از آنها اباربنل از :میمان فساد در کوعر ،سترش روا ط
خانعاد ی  ،استفاده از قلرت و نفع دوستان ،سترش د عان سالاری کو زمینو روز فساد را
فراه می کنل ،میمان شیعع پرداخ) غیرقانعنی در ی افراد و شرک) های دولتی رای
پیوبرد کارها ،پرداخ) ها ی کو رای اثر ذاری ر فرا نل قانعن ذاری انجام می شعد ،ی
ااتمادی امعمی و درس) کاری مالی سیاس) ملاران ،پرداخ) های کو رای دستیا ی و
مجعزهای صادرابی و واردابی همچعن فرار مالیابی صعت می یرد ،استفاده سیاس)
ملاران از عدجو امعمی ،و در نها ) ،پرداخ) های غیرقانعنی کو بعسط افراد انفعذ و
همچنی انحصارات در جه) ز ان سا ر نزاه ها صعرت می یرد .ا نها اعامب مهمی
هستنل کو ویعی) شاخص کنترل فساد را بعیی می کننل .و ابارت د زر ،وجعد ا
اعامب نوان دهنله حکمرانی یعیف و فقلان آنها یانزر رببو الابری از حکمرانی خعب
اس).
 )3حکمرانی خوب از دیدگاه امام خمینی
کانعن انل وو امام خمینی

(ره

(ره)

آمعزه های وحیانی می اشل و و ببع آن جهانبینی ا وان

ک جهانبینی الهی – د نی اس) کو در واقع اصب بعحیل ،مبنا و محعر اصلی ا

جهان

ینی را بوکیب می دهل و ر همی اساد می بعان ف) کو انل وو سیاسی حضرت امام
ک انل وو بعحیل ملارانو اس) ،لذا کلیو شئعن زنل ی زنل ی سیاسی و الزعی مطلعب
حکمرانی و حکعم) را ا ل ر محعر ا

اصب بعییح داد ،و همی خاطر دول) و

حکعم) ملنار ا وان در قالب امام) مطرح می شعد(ایعیی و مرز ان. 929:9313 ،
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(ره

طعر کو از نار امام خمینی

شکب حکعم) اسلامی ا تلا ا الهام از سیره حکعمتی پیامبر

اکرم(ص و امیرالمعمنی حضرت الی(ع  ،و د زر متناسب ا شرا ط و مقتضیات کنعنی و
در ثانی ا مراجعو و آری مل) و ا ابکا و آن بعیی خعاهل شل(یمیری . 927:9388 ،در
حقیق) می بعان ف) کو ر اساد معلفو های ذکر شله در حکمرانی خعب انل وو
حضرت امام را می بعان ا نزعنو ا راز نمعد کو؛ اولا معلفو های حکمرانی خعب در انل وو
سیاسی ا وان اهلافی والابر از زنل ی دنیعی دارنل کو همان رستزاری اخروی و سعادت
واقعی را ملنار قرار می دهل و کلیو احکام و دستعرات د نی – سیاسیف علی اخلاقی و
شرای را در ر می یرد ،دوما امام عنعان ک روحانی از ک عل کلان و معیعع فساد
بعجو دارد ماهر الم سلام) و فساد ساختار سیاسی را فساد اخلاقی معرفی ،کو اشکال
عنا عن آن در جامعو و در سیاس) خعد را آشکار می نما ل ،سعما ا نکو از د ل اههای
حضرت امام خمینی

(ره

چنی

رداش) می شعد کو ا بعجو و ا نکو الال) کی از

محعرهای اساسی در زمینو حعم) مطلعب اس) حکعمتی ر مبنای الال) اداره می شعد
کو ر پا و الال) نیم نا شله اشل کو ا امر نوان دهنله الم بحقق الال) در حکعمتهای
استبلادی و حکعمتها ی اس) کو احکام اسلام در آن اجرا نوعد ؛ چهارم ا نکو در حقیق)
ا ل ف) کو هلف حکمرانی مطلعب از منار ا وان بامی سعادت ور اس).
شاخص های حکمرانی خوب و مشخصه های آن
شاخص ها

نوانزرها

حق اظهار نظر و پاسخگویی

 9بغییر من دول) ها
 2ناام حقعقی شفاف و اادلانو
 3بعز ع را ر فرص) ها
 1میمان اطلااات صاحبان کسب و کار

ثبات سیاسی و عدم خشونت

 9در یری های اجتماای
 2قطبی شلن طیف های سیاسی
 3بنش های قعمی

حکمرانی خوب در اندیشه امام خمینی(ره) 13 /

 1کعدبا و رانلازی
اثربخشی دولت

 9کارا ی نهادهای دولتی
 2بعانا ی دول) در انجام رنامو ها
 3کیفی) خلمات امعمی
 1سیاستزذاری و نفع کسب و کار

کیفیت مقررات یا بار مقررات

 9ملاخلو دول) در اقتصاد
 2کنترل قیمتها و دستممدها
 3معانع بعرفو ای و غیر بعرفو ای
 1محلود تهای دولتی رای باسیس نزاهها

حاکمیت قانون

 9ااتقاد و ناام قضا ی
 2استقلال ناام قضا ی
 3کارا ی نیروهای امنیتی رای ا جاد امنی)
 1هم نو های بخلف ،جرم و فساد در ناام انکی

مبارزه با فساد

 9فسادمقامات دولتی
 2فساد مل ران ارشل
 3فساد در خلمات امعمی
 1پرداخ) رشعه
پیامدهای حکمرانی خوب

1

نزاه واقعزرا انو در معرد اداره امعر کوعر

2

ااتماد شهرونلان و رنامو های دولتمردان

3

بقع ) موروای) ناام سیاسی

4

افما ش آ اهی شهرونلان نسب) و حقعق متقا ب خعد و حکعم)

5

ا جاد فرصتهای را ر رای شهرونلان

6

بعسعو پا لار انسانی

7

بعسعو مردم سالاری و بقع ) موارک) شهرونلان و بقع ) همبستزی اجتماای

8

افما ش موارک) شهرونلان در بصمی

1

کاهش فساد و بقع ) سلام) اداری و مخالف) ا قانعن ر می

یری و بصمی سازی
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نتیجه گیری
ا بعجو و بغییر و بحعلات فکری ،فنی و فرهنزی در هماره سعم و اصر جل ل کو ااث
شله بعسعو در ستر اجتماای از بعر ف شله و ابفاق یفتل ،الزعی حکمرانی خعب می
بعانل راهکاری مناسب در ا

معرد اشل طعر کو عنعان ک پلرادا

جل ل فکری و

املیابی نقش مهمی در الزعی اداره ی کوعر بعسط دول) ا فا می کنل و و بنای روا ط
دول) ا د زر خش های جامعو خصعص خش جامعو ملنی و خصعصی در راستای
کاهش بصلی ری آن و افما ش رفاه امعمی و بعسعو اقتصادی شعد .و همی خاطر در
نعشتار حایر بلاش رد ل یم مروری ر معلفو های نار و حکمرانی خعب کو نار وای
مبتنی ر خرد جمعی وری اس) ،بضم های نیاد

الزعی اثر خش ا رانی و اسلامی

پیورف) در دهو چهارم انقلاب اسلامی معرد ببیی بفهمی قرار یرد .از ا

رو ،یم

مروری ر و ژ یها و آمعزههای حکمرانی خعب ،یرورتهای واقع را انو و المامات
اثر خوی ا لزعی اسلامی و ا رانی پیورف) معرد بعجو قرار رف) .در مجمعع میبعان
ف) کو جمهعری اسلامی و انعان ناامی مبتنی ر اسلام شیعی کو ارزشهای خعد را
متعلق و همو ا نای ور میدانل ،و رهنمعدهای امام خمینی و مقام معا رهبری مطا ق ا
اصعل و آمعزههای حکمرانی خعب ا ل و ساخ) الزعی حیات طیبو مبادرت کنل.
همچنی ا انا ) و ا

نکتو کو انقلاب اسلامی و دلیب منطق یلاستکباری و مادی خعد

در را ر ناام سلطوای قلربمنل قرار رفتو اس) و و شلت از جانب آنان معرد بهل ل نرم و
سخ) قرار می یرد ،ا ل در مقا ب ا

بهل لها آنچنان کو نار وهای حکمرانی خعب

بعصیو میکننل ،ر یرورت حفظ موروای) و موارک) و جه) یری معرد اجماع در
معاجهو ا بهل لها دس) ا ل و و دفاع منطقی و متناسب پردازد.و همچنی ا ا

د ل اه

کو ذار و بعسعو و جهش بعلیل مل نار مقام معا رهبری مستلمم وجعد شرا ط مناسب
در ناا م حکمرانی کوعر اس) و یعی) جمهعری اسلامی ا ران در شاخص های االامی از
طرف سازمانهای جهانی در معرد حکمرانی خعب نوان می دهل کو رای دستیا ی و هلف
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بعسعو و جهش بعلیل لازم اس) در رخی زمینو ها ا بعجو و پع ا ی ناام قلد جمهعری
اسلامی ا ران در جه) رفع رخی معانع و یعف ها بغییرابی ا جاد شعد.
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