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حاکمیت قانون  و پیامدهای حقوقی حکمرانی خوب در ایران 
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چکیده
به  المللی جهان را  بین  از جمله موضوعاتی است که در دو دهه اخیر توجه محافل علمی و  حکمرانی خوب 

خود معطوف نموده است. نخستین گزاره در نظریه حکمرانی این است که تنها مردم یک کشور می توانند برای 

توسعه نسخه بنویسند و هیچ تجویزی بدون در نظر گرفتن شرایط بومی ، تاریخی و اجتماعی جامعه مفید نخواهد 

بود،کوچک سازی دولت در رویکرد حکمرانی خوب به توانمند سازی دولت تبدیل شده است و همچنین اداره 

دولت از روش مدیریت عمومی به حکمرانی عمومی متحول گردیده است. شاخص های حکمرانی خوب عبارتند 

از: کرامت انسانی، مسئولیت پذیری،  پاسخگویی، نظارت و کنترل پذیری، امنیت، عدالت محوری و برابری و 

مشارکت، در این مقاله ضمن مروری برادبیات و پژوهش های انجام شده در زمینه حکمرانی خوب که در طی آن 

ضمن نگاهی گذرا بر وضعیت حکمرانی خوب در ایران، به بررسی آخرین وضعیت ایران طبق آمارهای سازمان 

ملل در این زمینه می پردازیم..     

واژه های كليدي: حکمرانی خوب، شاخص های حکمرانی خوب ، حکمرانی خوب در ایران
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مقدمه
ساختار دولت در ایران از دو ساختار اجتماعی و فرهنگی نشأت گرفته است )آشوری، 1376: 

حکومت  از  خاصی  نوع  آمدن  وجود  به  باعث  اجتماعی  و  فرهنگی  شکل  همین   .)17-36

اساسی  قانون  پنجاه و ششم2   و  نظام )اصول چهارم1   بر اسالمیت  توأمان  ایران شده، که  در 

شود.  می  تاکید   )3 اساسی  قانون  ششم  )اصول  نظام  جمهوریت  و  ایران(  اسالمی  جمهوری 

قانون اساسی در زمان کوتاه شکل گرفت. از جمله وظایف و کارکردهای قانون اساسی کیفیت 

توزیع قدرت سیاسی و سازماندهی اقتدار است. که اصول آن در متون قانون اساسی منعکس 

شده است. در نتیجه، مؤلفه های حکمرانی بایستی در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و 

تنظیم گردد. از مفروضات منطقی هر قانون اساسی این است که قانون اساسی بایستی مشتمل 

از  باشد.  گرفته  قرار  لحاظ  مورد  آن  در  درونی  سازگاری  قاعده  که  باشد  احکامی  و  اصول  بر 

جمله اصول قانون اساسی در مورد حاکمیت، ارزش های بنیادین حکمرانی است که از یک 

آمیز داشته باشند. برای  با یکدیگر سازگاری و همزیستی مسالمت  منشاء سر چشمه گرفته و 

نمونه در ایران نظریه حاکمیت بیش از هر چیزی نیازمند نظریه حاکمیتی است که سازگاری 

اصول جمهوریت و اصول اسالمیت را تبیین نماید. فقدان نظریه ای عام الشمول و مورد پذیرش 

جامعه سیاسی ایران و اجماع نیروهای سیاسی و کارگزاران حکومت از حاکمیت جمهوری و 

اسالمی، به تفاسیر افراطی یا تفریطی از اصول قانون اساسی منجر خواهد شد )زارعی، 1383: 

175(. شیوه ی اداره ی امور عمومی در ایران اغلب بر اساس تمرکز و با قاعده عدم تراکم صورت 

1. اصل چهارم قانون اساسی
اساس  بر  باید  ها  این  غیر  و  نظامی، سیاسی  فرهنگی،  اداری،  اقتصادی،  مالی،  مقررات مدنی، جزایی،  و  قوانین  کلیه 
و  دیگر حاکم است  و مقررات  قوانین  و  اساسی  قانون  یا عموم همه اصول  بر اطالق  این اصل  باشد.  موازین اسالمی 

تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
2. اصل پنجاه و ششم قانون اساسی

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. 
هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این 

حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می آید اعمال می کند .
3. اصل ششم قانون اساسی

رئیس جمهور،  انتخاب  انتخابات:  راه  از  اداره شود  آراء عمومی  اتکاء  به  باید  امور کشور  ایران  اسالمی  در جمهوری   
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این 

قانون معین می گردد.
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و  امور مالی  قوانین،  به خصوص وضع  امور کشور  یعنی؛ کلیه  بر اساس تمر کز  پذیرد1.  می 

ابتکار دولت مرکزی و توسط مأموران آن  با  مالیاتی، سیاست خارجی منبعث از مرکز واحد، 

بر اساس اصل سلسله مراتب کامل انجام می پذیرد. اما بر اساس قاعده ی عدم تراکم، امور 

محلی از امور تفکیک شده و توسط مأموران مرکزی با رعایت سلسله مراتب کامل، در محل 

اعمال می گردد. مردم نیز در شکل دهی نهادهای انتخابی مشارکت دارند، که فرآیند انتخابات 

نسخه  یک  تواند  نمی  خوب  حکمرانی   .)92  :1383 پور،  )قلی  است  آن  عینی  مصادیق  از 

استاندارد باشد. در اینجا الگوی یک “سایز، اندازه ی همه”2  مطلوب نیست چرا که حکمرانی 

خوب در کشورهای مختلف بایستی بر اساس اوضاع و احوال و شرایط فرهنگی آنها باشد. به 

هر حال اصول بنیادین حکمرانی خوب، جهانی و همگانی است، اجرای آن از کشوری تا کشور 

دیگر متفاوت است. همه کشورها بایستی حق داشته باشند گونه های ملی متعلق به خود را در 

زمینه ی حکمرانی خوب مشخص و تعیین کنند. گونه ای که تجربه تاریخی آن ها را مد نظر قرار 

دهد و بر مبنای نظام ها، فرهنگ ها و ارزش های بومی ساخته شود و منعکس کننده ی واقعیت 

های روزمره شد )هداوند، 1386: 78(. در ذیل به ارزیابی کاربرد مؤلفه های حکمرانی خوب 

در قانون اساسی پرداخته می شود. 

1-1 حاکمیت قانون

در ساده ترین بیان، حاکمیت قانون یعنی اینکه انجام هر عملی مطابق قانون باشد. اما این 

اصل بنیادین را نمی توان تنها در این جمله خالصه کرد. در مقام تمایز میان حقوقی عمومی و 

حقوقی خصوصی، حاکمیت قانون را می توان و بایستی در تقابل با حاکمیت اراده قرار داد و بر 

این اساس آن را ممیزه حوزه ای از حقوق تعبیر نمود که بایسته های حاکم بر آن، تابع اراده افراد 

نیست. از این نظر گاه، حاکمیت قانون، موجد و معرف صالحیت ها و نه اراده هاست؛ حاکمیت 

قانون وضعیت عدم حاکمیت اراده است )امامی، زرگوش، 1387: 55(. به بیان دیگر می توان 

مدعی بود که یکی از دیدگاه های حاکم در حقوق اساسی مدرن که تقربیا تمامی صاحب نظران 

حقوق و علوم سیاسی بر آن اجماع دارند، اصل حاکمیت قانون است مرکز مالمیری، 1385: 

1. البته این شیوه اداره در مورد شوراها و شرکت ها تا حدی قابل تأمل است.
2. One Size Fits for all



32

فصلنامه علمی - پژوهشی

13
99

ان
ست

زم
م، 

ار
چه

ره 
ما

 ش
م ،

ده
ل 

سا

 .)Rose,2004: 457(پیشینه اصل محدودیت حکمرانان را می توان از زمان ارسطو یاد کرد .)6

بود:  مطرح  خوب  حکومت  و  دموکراسی  تحقق  برای  اساسی  شرط  سه  زمان،  آن  در  که  چرا 

یکی، برابری در مقابل قانون است و دو شرط دیگری به ترتیب »حق برابر در دست یابی به کلیه 

مناصب حکومتی« و »آزادی بیان«، مجموع سه شرط تحقق دموکراسی و حکومت از دیدگاه 

بنوا، 1378: 28(. به هر حال می توان مدعی بود که؛ حاکمیت  یونانیان آن زمان است )دو 

قانون از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی تمامی کشورهای دنیا است. قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابر شمردن آن ها با 

دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارت های متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون 

را به رسمیت شمرده است )راعی و عطریان، 1391: 123(. تساوی و برابری افراد در برابر قانون 

یکی از ابزارهای حاکمیت قانون می باشد1. در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر این 

اصل تاکید اساسی شده است. بند 6 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران یکی از 

وظایف اصلی دولت را محو هر گونه اشکال استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی می داند. 

همچنین در اصل 1۰7 قانون اساسی با تاکید کردن بر برابری باالترین مقام سیاسی و اجرایی 

کشور با دیگران در برابر قانون، اصل حاکمیت قانون به صراحت بیان شده است. اصول مختلفی 

که در قانون اساسی، مبین وظایف و اختیارات مسئولین نظام است را نیز می توان از جمله اصول 

 ،14۰  ،156  ،17۰  ،173 همچون:  اصولی  و   11۰ اصل  دانست؛  قانون  حاکمیت  به  مربوط 

138، 133، 128، 125، 113، 72، 71 محدوده وظایف و اختیارات کارگزاران نظام اسالمی 

را تعریف کرده است. از جمله مبانی حاکمیت قانون، شناخت مسئولیت زمامداران در صورت 

اصل 111  در  مثال  است؛  اشاره شده  آن  به  متعددی  اصول  در  که  باشد  می  قوانین  از  تخطی 

مسئولیت رهبری در مقابل مجلس خبرگان، مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین در اصول 

134 - 122-89-88  در خصوص مسئولیت سیاسی رئیس جمهور در برابر ملت، رهبری و 

مجلس شورای اسالمی و در اصل 14۰ در رابطه با مسئولیت قانونی رئیس هیات وزیران توجه 

شده است. مسئولیت سیاسی وزیران نیز در اصول 89 و 88 و مسئولیت کیفری آنان در اصل 

19۰، مورد توجه قرار گرفته است. اصل 84 نیز مبین مسئولیت سیاسی نمایندگان مجلس در 

البته الزم به ذکر است که برابری مورد نظر بانک جهانی بیشتر به معنای همسانی است ولی برابری که در رویکرد   .1
اسالمی مطرح می شود بیشتر به معنای حقوق متعادل و هم ارزش می باشد.
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مقابل مردم بوده که با توجه به تفسیر شورای نگهبان از اصل 87، می توان مسئولیت کیفری 

وکالی ملت را نیز از آن استفاده کرد. همچنین اصل 171 در خصوص مسئولیت حقوقی قضات 

در صدور رای و مفهوم خالف اصل 164 در 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 الزم خواهد بود. از این رو اصل 111 در 

خصوص نظارت مجلس خبرگان بر رهبری نظام اسالمی و اصول 136، 133، 9۰ ،89 88، 

76، 55، 54 و 52 قانون اساسی که مبین نظارت مجلس شورای اسالمی بر قوه مجریه می 

باشد و اصول 173، 17۰، 14۰ و بند 1۰ اصل 11۰ در ارتباط با نظارت قوه ی قضائیه بر قوه ی 

اجرایی کشور و همچنین اصل 57 و بند او 1 اصل 11۰ که به نظارت عالیه رهبری بر قوای سه 

گانه اختصاص یافته، قابل توجه است. در این راستا، اصل 162 که رسیدگی به اموال و دارایی 

رهبر، رئیس جمهور، معاونان وی و وزرا و خانواده آنها را بر عهده رئیس قوه قضائیه قرار داده تا بر 

خالف حق افزایش نیابد، بسیار حائز اهمیت می باشد. قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

در پذیرش اصل 57، قوای سه گانه را از یکدیگر مستقل در نظر گرفته و در نتیجه قانون اساسی 

به اصل حاکمیت قانون صحه گذاشته است )راعی و عطریان، 1392: 128-129(.

2.مفهوم حکمرانی خوب در حقوق عمومی
مفهوم حکمرانی خوب به دلیل جدید بودن آن هنوز به انسجام و استواری الزم نزدیک نشده و 

تعابیر مختلفی در مورد آن به کار می رود.  برخی تعاریف ویژگیها آن را برمی شمرند و برخی 

آن می  معرفی  به  ویژگیها  بیان  با  بانک جهانی  کارشناسان  مثال  عنوان  به  را؛  آن  عناصر  دیگر 

مسئولیتپذیر،  و  پاسخگویی  قانون،  حاکمیت  مشارکت،  چون  مؤلفههایی  معتقدند  و  پردازند 

توجه به آرای عموم و توافق جمعی،برابر، اثربخشی و کارایی، چشمانداز استراتژیک حکمرانی 

خوب را شکل میدهند )سردارنیا و شاکر،1989: 67( و برخی نیز آن را با عناصرش معرفی می 

کنند و معتقدند که حکمرانی خوب شامل عناصر زیر است:

و  منطقهای  نهادهای  و  نیروها  مدیریت  و  ها  بین سازمان  افراد،  میان  تنوع  گرفتن  نظر  در 

جهان.
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- پویایی محیط و فرآیندها و تغییر تعامالت میان بازیگران و نهادها .

- عقالیی کردن نقش دولت .

- تقویت افراد، ذینفعان، شهروندان و جامعه مدنی و بخش خصوصی برای قبول نقشها و 

مسئولیتها جدید.

- ایجاد هم افزایی بین حکمرانی رسمی و خودگردانی غیر رسمی .

ارتقا شراکت در زمینه  انسانی، تقویت خط مشی و  بهبود منابع  - ظرفیت سازی، شامل 

رشد کارساز اقتصاد و برابر در سطوح جهان، منطقه ها، ملی و محلی )فرازمند1، 2۰11 : 43(. 

موضوع  این  متضمن  خوب،  حکمرانی  که  کند  می  تصریح  اروپا  ی  جامعه  کمیسیون    

است که دولتمردان، نهادها و سازمان ها به حقوق بشر، اصول دموکراسی و قانونمندی، احترام 

بگذارند )اوتو سانو2، 2۰۰2 : 129(  

بانک توسعه ی آفریقا حکمرانی خوب را این گونه تعریف می کند: حکمرانی خوب همان 

حکمرانی شفاف است که بر چهار پایه به هم وابسته یعنی پاسخگویی، شفافیت، قابل پیشبینی 

بودن و مشارکت استوار می باشد )سانتیسو3، 2۰۰2 : 12(.  

سیاستهای  اتخاذ  در  خوب،  حکمرانی  جهانی،  بانک  تعریف  ترین  جدید  اساس  بر 

پیشبینی شده و صریح حکومت، تصمیمات اداری و سیاسی شفاف، مسئولیتپذیری کارگزاران، 

و  شهروندان  فعال  مشارکت  خود،  عملکردهای  قبال  در  اجرایی  دستگاههای  پاسخگویی 

همچنین برابری همه شهروندان در برابر قانون تبلور مییابد )کرای و کافیلیا4، 2۰۰7 : 5(.  

سیاسی،  اداره  چگونگی  کیفیت  تعیین  خوب،  حکمرانی  گفت  توان  می  کلی  طور  به   

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای رسیدن به اهداف معین شده، میباشد. این مورد در 

برگیرندهی روشها و راهکارهایی است که شهروندان و سایر کنشگران اجتماعی میتوانند از این 

طریق، توانایی دنبال کردن عالیق و حقوق قانونی خود را داشته باشند )کویمان5، 2۰۰3 :74(. 

1. Farazmand
2. Otto sano
3. Santiso
4. Kaufilali& Kraay
5. Kooiman
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برخی از صاحب نظران با تلفیق ابعاد سیاسی - حقوقی و اقتصادی مختصات دولت را در 

الگوی حکمرانی خوب به شرح ذیل بیان می نماید.

خصوصیاتمؤلفه ها

دولت مردم ساالر

اصول حاکمیت مردم، حاکمیت دولت به جای تصدی گری آن، 

شهروند مداری، برابری سیاسی شهروندان، مدیریت شفاف، 

انتخاب شهروندی، محوریت قانون.

دولت پاسخگو و مسئولیت پذیر

مدیریت پاسخگر، پاسخگویی شهروندی، همراهی مسئولیت و 

قدرت، نظارت صاحبان اصلی قدرت ) شهروندان(، ممیز های 

مالی و برنامه ای.

دولت مشارکتی

مشارکت آزاد و واقعی، ایجاد تشکل های مدنی قدرتمند، ایجاد 

رسانه های آزاد و نیرومند، مشارکت دادن شهروندان و سایر 

کنش گران در فرایند تصمیم گیری.

دولت عدالت محور
دسترسی اقلیت ها به ساختار قدرت، حق برابر شهروندی، 

مدیریت متکی بر عدالت و انصاف

دولت کارا و اثربخش

مدیریت دولتی متعهد، فزونی نیروهای تحول آفرین، کیفیت و 

توان باالی نیروی

انسانی، مشارکت همه کنش گران در هدف گذاری، 

نگرش راهبردی و تعیین دقیق راهبرد.

)قلی پور، 1387: 131- 129(

1-2. راه های تقویت حاکمیت قانون در ایران 
باشند و هر کدام  پیچیده  نارسا و در هم  قوانین گنگ،  اگر  قوانین شفاف و صریح؛  -  وجود 

دیگری را نقض کنند، نمی توان امیدوار بود که چنین قوانینی در هیچ یک از حوزه های اجتماعی 

گروهی از مشکالت فردی و جامعه بگشاید بلکه چنین قوانینی خود زمینه ای برای نقض خود 

قوانین به وجود خواهد آورد.

آمدی،  کار  با  بتواند  تا  شود  اصالح  بایستی  نیز  قضایی  نظام  قضائیه:  ی  قوه  اصالح    -

سازگاری و عدالت، قوانین را تنفیذ کرده و به این ترتیب استقرار حاکمیت قانون را برقرار و برای 

شهروندان ابزاری جهت حل و فصل دعاوی و شکایات فراهم سازد )قنبری، 1391: 289(.

- برای اجرای قوانین و مقررات ضمانت اجرای الزم پیش بینی شود. 
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- اصالح و تقویت سازمان بازرسی کل کشور.

- استفاده از رسانه های جمعی برای فرهنگ سازی در راستای احترام به قوانین و مقررات 

و حقوق دیگران. 

خصوص  به  شهروندان  اختیار  در  آن  نویس  پیش  مقررات،  و  قوانین  تصویب  از  قبل   -

صاحب نظران آن عرصه قرار بگیرد.

- ایجاد نهادها و سازمان های کار آمد و اثر بخش به عنوان ناظر بر اجرای صحیح قوانین 

و مقررات

همچنین از اصول اساسی حکمرانی خوب در قانون اساسی می توان به مواردی مانند کرامت 

و  امنیت، عدالت محوری  پذیری،  کنترل  و  نظارت  پاسخگویی،  پذیری،   انسانی، مسئولیت 

برابری و  مشارکت نام برد که در زیر به بررسی آن ها پرداخته شده است.

1-  کرامت انسانی

در قانون اساسی، همه ی افراد جامعه صرف نظر از نژاد، زبان، قومیت و جنسیت در تمامی 

از دگر  اساسی(.  قانون  برخوردارند )اصول 19، 2۰  از حقوق مساوی  اجتماعی  عرصه های 

سو، تعرض به جان، مال، حیثیت، مسکن، عقیده و فکر و فعالیت های جمعی در قالب حزب، 

انجمن و تشکل ها ممنوع است و قانون از آن نگهبانی می کند )اصول 22، 23، 24، 26(. در 

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران سیستم قضایی برای حراست از حقوق فردی و اجتماعی 

تمامی شهروندان 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 خواهد بود )اصول 38، 

)35، 36. 37

2-  مسئولیت پذیری

شفافیت  وجود  بدون  البته  است،  خوب  حکمرانی  برای  حیاتی  امر  یک  پذیری  مسئولیت 

و قانونمندی قابل اجرا نیست. مسئولیت پذیری حکومت در مقابل مردم و نیز مردم در مقابل 

حکومت و جامعه، عنصر مهم در ایجاد رابطه دوسویه و همکاری جویی و عدم شکاف بین 

حکومت و جامعه است که امروزه به دلیل پیچیده شدن جوامع و گسترش نیاز ها، این دو سویگی 

و تعامل برای ایجاد و استمرار حکمرانی ضروری است )سردارنیا و شاکری، 1393: 43(
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اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی، مسئولیت رهبری در برابر مجلس خبرگان.

اصول 136، 122، 89، 88 در خصوص مسئولیت سیاسی رئیس جمهور در برابر ملت، 

رهبر و مجلس شورای اسالمی و در اصل 14۰ در رابطه با مسئولیت کیفری آن مقام و در بند 1۰ 

اصل 11۰ در ارتباط با مسئولیت رئیس هیات وزیران توجه شده است.

- مسئولیت سیاسی وزیران در اصول 88 و 89و137 و مسئولیت کیفری آنان در اصل 14۰ 

قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.

- اصل 85 قانون اساسی، مسئولیت سیاسی نمایندگان مجلس در مقابل شهروندان. 

-  اصل 171 در خصوص مسئولیت حقوقی قضات در صدور رأی و مفهوم خالف اصل 

164 در رابطه با مسئولیت کیفری و اداری آنان در صورت ارتکاب جرم یا تخلف نیز جالب 

توجه است.

3-  پاسخگویی

بایستی پاسخگوی  قانون اساسی  بر اساس  نهادها و قوای حاکم  ایران اسالمی تمامی  در 

عملکرد خویش باشند. در جدول ذیل نحوه ی پاسخگویی آنها نشان می دهد.

1. براساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی پاسخگویی در مقابل مجلس خبرگانمقام رهبری

رئیس جمهور

2. پاسخگویی در برابر مردم )اصل یکصد و بیست و دوم قانون اساسی(.

 3. پاسخگویی در برابر رهبری )اصل یکصد و بیست و دوم قانون اساسی(.

 4. پاسخگویی در برابر مجلس شورای اسالمی اصول یکصد و بیست و دوم و هشتاد و نهم(.

قوه ی مقننه
5. پاسخگویی در برابر شهروندان )اصل نودم قانون اساسی(.

6. پاسخگوی رهبری در پیروی از سیاست های کلی نظام

قوه ی مجریه

7. پاسخگویی در برابر مقام رهبری در پیروی از سیاست های کلی نظام.

 8. پاسخگویی در برابر مجلس شورای اسالمی برای اجرای قانون.

9. پاسخگویی به تحقیق و تفحص

 1۰. پاسخگوی تذکر )ات(، سؤال و استیضاح نمایندگان )اصل هشتاد و نهم(.

 11. پاسخگوی اجرای دقیق قانون بودجه نظارت به وسیله دیوان محاسبات(.

 12. پاسخگوی شکایات مردمی از طرز عمل قوه مجریه ) اصل نودم(. 

13. پاسخگویی در برابر قوه قضائیه، احقاق حقوق شهروندان از طریق دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی(. 

14. پاسخگویی برای اجرای دقیق قوانین )با نظارت سازمان بازرسی کل کشور(.

15. بررسی دارایی رئیس جمهور، وزیران و معاونین رئیس جمهور توسط رئیس قوه قضائیه که بر خالف حق 

افزایش نیافته باشد ) پاسخگویی به رئیس قوه قضائیه(.
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قوه ی قضائیه

16. پاسخگویی در برابر قوه مقننه بابت اجرا یا عدم اجرای قوانین

 17. پاسخگویی در برابر مجلس بابت شکایات مردمی از طرز کار قوه قضائیه.

 18. پاسخگویی در برابر مقام رهبری

 19. پاسخگویی در برابر رئیس جمهور، البته الزم به ذکر است این نوع پاسخگویی در قانون اساسی به صراحت 

بیان نشده اما این پاسخگویی به موجب وظیفه رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی

2۰. پاسخگویی فقهای شورای نگهبان به مقام معظم رهبری

پاسخگویی 

سایر نهاد 

عمومی

21. پاسخگویی صدا و سیما به مقام رهبری )گرچه به صراحت در قانون اساسی آورده نشده منتها از متن قانون 

اساسی قابل برداشت است(.

 22. پاسخگویی نیروهای مسلح به مقام رهبری۔

4-  نظارت و کنترل پذیری

اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی در خصوص نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و اصول 

نظارت مجلس شورای  مبین  اساسی  قانون   52 ،54 ،55 ،76 ،88 ،89 ،9۰ ،133 ،136

اسالمی بر قوه ی مجریه است.

قوه ی  بر  قوه ی قضائیه  نظارت  با  ارتباط  در  اصول 173، 17۰، 15۰،بند 1۰ اصل 11۰ 

اجرایی کشور است.

اصل 57 و بند 1 اصل 11۰ نظارت رهبری بر قوه می سه گانه اختصاص یافته است.

اصل 142 قانون اساسی، رسیدگی به اموال و دارایی »رهبری«، »رئیس جمهور و معاونان 

وی و وزراء و خانواده آنها« را بر عهده رئیس قوه قضائیه قرار داده تا بر خالف حق افزایش نیابد.

5- امنیت

امنیت افراد انسانی در جلوه های مختلف مادی و معنوی قابل تصور می باشد که قانون 

قانون  تاکید قرار داده است. اصل بیست و دوم  به آن ها مکررا مورد  اساسی ضرورت احترام 

اساسی مقرر می دارد: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون 

است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

حیثیت که هم معنی آبرو، اعتبار و شئون اجتماعی می باشد. تجلی حیات معنوی افراد در 

روابط اجتماعی تلقی می گردد. بدین جهت است که اصل بیست و دوم قانون اساسی مصونیت 

حیثیت را نسبت به سایر موارد در مقام برتری قرار داده است. در روابط سالم اجتماعی، اصوال 
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حیثیت افراد مصون است و نگرانی عمده ای از این بابت وجود ندارد. نگرانی از آن زمان آغاز 

می شود که پاره ای ارزش های منفی در جامعه رشد پیدا می کند و حیثیت افراد را مخدوش 

برای شهروندان  بایستی  اساسی  قانون  از  این اصل  بر اساس  نماید)هاشمی، 1385: 278(. 

امنیت مالی، جانی، حقوق و مسکن نیز تأمین شده باشد.

6- عدالت- محوری و برابری

نابرابری های اقتصادی و اجتماعی یکی از اوصاف مشترک همه جوامع به شمار می رود. 

اما استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی یکی از اهداف عالیه ای است که امروزه حکومت ها 

آن را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسالمی 

ایران پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و 

برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه1« 

را به عنوان یکی از سیاست های اساسی دولت مقرر داشته است. این تکلیف قانونی ایجاب 

امکانات و استعدادهای ملی، آن چنان سیاستی  برداری  بهره  با  می کند که زمامداری کشور، 

را پیش گیرد که نظر مذکور را تأمین کند. در این ارتباط، قانونگذار اساسی سیاست های ویژه 

ای را در زمینه ی تأمین اجتماعی2، حق کار3، سیاست گذاری اشتغال4، به کار انداختن آنفال 

و ثروت های عمومی5، توزیع عادالنه ی منابع طبیعی کشور6، استرداد ثروت های نامشروع7، 

اقتصاد خانواده8 و اقتصاد اجتماعی9 کار پیش بینی نموده است که اعمال صحیح آنها می تواند 

زمینه ساز عدالت اجتماعی و همبستگی ملی باشد.

ایران متوجه می شویم که عدالت در معنای  اساسی جمهوری اسالمی  قانون  تامل در  با 

مختلفی به کار رفته است از جمله:

1. بند دوازده اصل سوم قانون اساسی۔
2. اصل بیست و نهم قانون اساسی .

3. اصل بیست و هشتم قانون اساسی.
4. بندهای دو و چهار اصل چهل و سوم قانون اساسی

5. اصل چهل و پنجم قانون اساسی
6. اصل چهل و هشتم قانون اساسی

7. اصل چهل و نهم قانون اساسی
8. برداشتی از اصل دهم قانون اساسی

9. بندهای 4 و 3 و 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی
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 1- عدالت به معنای برابری: اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد 

یکسان در حمایت از قانون قرار دارند.

 2- عدالت به معنای رفع تبعیض1.

 3- عدالت به معنای برقراری شرایط مساوی و برابری2.

4- عدالت به معنای حق و حقوق متناسب3.

مشکالت عدم تحقق عدالت محوری در ایران:

- فقدان مفهوم مشترک از عدالت و برابری. 

گاهی مردم  - فقدان آ

- عدم برخورد الزم و مناسب با متخلفان.

- عدم هماهنگی بین قوای حاکم در کشور.

- تخصیص و توزیع نامناسب منابع ثروت. 

- عدم شفافیت مقررات اقتصادی و تجاری. 

- ناکارآمدی قوانین موجود.

- نداشتن برنامه صحیح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور. 

وجود نهادهای موازی و تداخل مسئولیت آنها با یکدیگر )قلی پور ،1383: 1۰7-1۰8(. 

7- مشارکت

مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت خود یکی از اصول بنیادین حقوق عمومی و علوم 

سیاسی محسوب می شود. بدین معنی که مشروعیت قدرت سیاسی مبتنی بر آزادی و ابتکار 

عمل شهروندان در تعیین سرنوشت خود و اداره کشور به حساب می آید. با قبول حاکمیت مردم 

از زمینه  انتخاب زمامداران یکی  آنان در  بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش، مشارکت 

در  شهروندان  سیاسی  مشارکت   .)635  :1385 باشد)هاشمی،  می  حاکمیت  این  بارز  های 

فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرای آن، شامل فعالیت شهروندان به صورت نماینده ی 

مردم یا یک مقام حکومتی و یا یک شهروند عادی می شود ) GBP, 1992: 461-460(. قانون 

1. اصل سه قانون اساسی بندهای 9-12.
2. اصل 28 قانون اساسی

3. اصول 3۰-29 قانون اساسی
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اساسی جمهوری اسالمی ایران، تاکید اساسی مبنی بر حضور و مشارکت شهروندان در تمامی 

عرصه ها وجود دارد. از یک سو اداره ی تمامی امور کشور بایستی با اتکا به آرای عمومی فراهم

شود. فرایند های پیش بینی شده برای مشارکت شهروندان در قانون اساسی:

- مشارکت از راه انتخابات1. 

-  مشارکت از طریق نظارت همگانی2 

- مشارکت اقلیت ها3 

- مشارکت در تشکیل شوراها و عضویت در آنها4 .

مشارکت شهروندان در فعالیت های اقتصادی: اصل 44 قانون اساسی با مشروع دانستن 

مالکیت در سه بخش دولتی، تعاونی، خصوصی( مشارکت شهروندان در فعالیت های اقتصادی 

را مورد توجه قرار داده است. 

از طریق همه  گیری  و تصمیم  فرایند تصمیم سازی  در  نهایت مشارکت شهروندان  در   -

پرسی5 .

پیامدهای حقوقی حکمرانی خوب  3-1

- همان طور که بیان شد وحدت معنایی در مفهوم حکمرانی خوب وجود نداشته و صاحب 

 با رویکردهای مختلف و حتی متضاد نسبت به آن ابراز نظر نموده اند، در اینجا فقط 
ً
نظران گاها

از منظر حقوقی به آن اشاره می شود، و با توجه به اینکه این مبانی بیشتر در خالل اعالمیه ها 

و قطعنامههای سازمانهای بینالمللی مطرح شده اند، این منابع در اینجا به عنوان مبانی اصلی 

توسعه و ترویج مطرح میگردند.

- مفهوم حکمرانی خوب اصوال در منشور سازمان ملل و حقوق بینالملل ایجاد شده در 

سایه حمایت سازمان ملل ریشه دارد. اما در چند دهه اخیر رویکرد حقوق بشری و حق بنیادین 

به توسعه در اعالمیه ها و اسناد مختلف گسترش یافته است. کمیسیون حقوقی سازمان ملل طی 

قطعنامه ای 2۰۰۰/6 به بیان ویژگی های اساسی حکمرانی خوب پرداخته است که عبارتند از: 

1. اصول 59 و 6  قانون اساسی.
2. اصل 8 قانون اساسی

3. اصول 24 و26 قانون اساسی
4. اصول 1۰۰و7 قانون اساسی

5. اصل 59 قانون اساسی۔
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شفافیت1، مسئولیت2، پاسخگویی3، مشارکت4، حاکمیت قانون5  و انعطاف پذیری6 .

کید بر قطعنامه قبلی خود، حکمرانی مطلوب را به معنی  - قطعنامه 2۰۰۰/7 نیز ضمن تأ

مشارکت بیشتر توام با پاسخگویی افزون تر معرفی کرده است.

- مفهوم حکمرانی خوب توسط کمیسیون حقوق بشر در قطعنامه 2۰۰۰/64 تبیین شده 

است. در این قطعنامه عناصر کلیدی حکمرانی خوب عبارتند از: شفافیت، مسئولیت پذیری، 

پاسخگویی، مشارکت و حساسیت.

و  چشمه  سر  که  سازی  توانمند  محیط  به  را  خوب  حکمرانی  روشنی  به  قطعنامه  این   -

ارتباط می  پایدار است  انسانی  موجب برخورداری از حقوق بشر و تشویق رشد و توسعه ی 

دهد. با اتصال حکمرانی خوب به توسعه می انسانی پایدار، از طریق تاکید بر اصولی همچون 

به  تجویزی  رویکردهای  دانستن  مردود  و  بشر  از حقوق  برخورداری  مشارکت،  پاسخگویی، 

کمک های توسعه، قطعنامه مزبور بر رویکرد حق محور نسبت به توسعه بنا نهاده شده است 

)هداوند، 1389: 2۰(.

به منظور  بهتر اختیار  به کارگیری  برای  اینکه، حکمرانی خوب، مدلی است  به  با توجه   -

استفاده از حداکثر توان موجود در جامعه برای دست یابی به اهداف توسعه پایدار در همه ابعاد 

جامعه می باشد. برخی از پیامدهای حقوقی حکمرانی خوب عبارتند از :

-  1. نگاه واقع گرایانه در مورد اداره امور کشور می باشد. 

-  2. تقویت مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری.

-  3. اعتماد شهروندان به برنامه های کارگزاران و پشتیبانی قوی شهروندان از آنها.

-  4. تقویت مشروعیت نظام سیاسی.

گاهی شهروندان نسبت به حقوق متقابل خود و حکومت -  5. افزایش آ

-  6. ایجاد فرصت های برابر در تمامی زمینه ها.

1. Transparency
2. Responsibility
3. Accountability
4. Participation
5. The rule of law
6. Responsiveness
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- 7. توسعه پایدار انسانی

- 8.. توسعه مردم ساالری و تقویت مشارکت شهروندان، افزایش احترام به حقوق بشر و 

تقویت همبستگی اجتماعی.

- 9. کاهش فساد و تقویت سالمت اداری و مخالفت با قانون گریزی و هنجارشکنی.

- همچنین برخی از صاحب نظران دیگر بر این باورند که کاربست مؤلفه های حکمرانی 

خوب پیامدهایی به همراه خواهد داشت که عبارتند از: .

- 1. ایجاد توسعه ی پایدار انسانی و نیز حمایت و حفاظت از فرصت های زندگی و منابع 

برای نسل های آینده شامل توانمندسازی، افزایش رضایتمندی، جلوگیری از تحقق شکاف های 

اجتماعی، پاسخگویی به مطالبات شهروندان، افزایش مشارکت شهروندان و سایر کنش گران 

در فرایند تصمیم گیری.

- 2. تقویت سرمایه های اجتماعی، سیاسی و انسانی.

- 3. کاهش فساد، ارتقای سالمی اداری و مقابله با قانون گریزی و هنجارشکنی.

به حقوق شهروندی و  افزایش احترام  - 4. توسعه ی مردم ساالری، گسترش تکثرگرایی، 

تقویت همبستگی اجتماعی.

-  5. تحقق مؤلفه های حکمرانی سبب ارتقای میزان اعتماد اجتماعی می شود.

و  اخالقی  امور کشور، حفظ وضعیت  اداره  در  گرایانه  واقع  نگرشی  آمدن  به وجود   .6 -

عدالت در توزیع مزایای ناشی از نگرش واقع گرایانه به منظور رضایت شهروندان.

تفکر  برتر  های  جنبه  از  استفاده  با  کشورداری  امور  منضبط  و  منظم  سازماندهی   .7   -

سیاسی، اجرایی.

-  8. به طور کلی برای اینکه یک حکمرانی، حکمرانی خوب تلقی شود بایستی کارکردهای 

زیر داشته باشد:

- قانون گرایی؛ نگرش راهبردی در حل مسائل کشوری؛ بستر سازی الزم برای مشارکت 

شهروندان در فرایند تصمیم گیری، تصمیم سازی و اجرای آن؛ شفافیت در عملکرد دولتمردان؛ 

و  فقر  به  مربوط  مسائل  حل  برای  دهی  اولویت  کارگزاران؛  پاسخگویی  و  پذیری  مسئولیت 

گاهی برای تأمین حقوق اقلیت ها و حقوق زنان. بیکاری و مانند آن؛ افزایش آ
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- برخی صاحب نظران در عرصه ی علوم سیاسی، اقتصاد و حتی حقوق عمومی بر این 

باورند که؛ رشد اقتصادی به صورت خودکار، توسعه انسانی را به دنبال دارد، اما معموال با رشد 

اقتصادی تنها در برخی از جنبه ها توسعه ی انسانی حاصل می گردد ولی بر امور دیگر این 

رشد و توسعه تأثیری نمی گذارد. بدون حکمرانی خوب، رشد اقتصادی در جامعه، یکنواخت 

و هماهنگ نخواهد بود و به ایجاد شکاف در بخش های اقتصادی و اجتماعی منجر می شود. 

حکومت های مسئولیت پذیر، پاسخگو و قانون گرا به طور گسترده از چنین مرزبندی در بخش 

منابع و نیروی انسانی خود جلوگیری می کنند. به هر حال، حکمرانی خوب مانند بسیاری از 

امور دیگر به صورت تصادفی حاصل نمی شود. بلکه نیازمند قواعد نظام مند و برنامه ریزی 

دقیق است. حکمرانی خوب نتیجه برنامه ریزی مدون، مشارکت کارآمد و تصمیم گیری منطقی 

و معقول است )خلفخانی، 1391: 582 -581(.
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3. بحث و نتیجه گیری
و  مهم  نقش  دارای  و  شود  می  محسوب  خوب  حکمرانی  در  اصلی  بازیگران  از  یکی  دولت 

تاثیرگذاری است و سایر نهادهای خصوصی و مدنی با همکاری بخش دولت می توانند فعالیت 

خود را در استقرار حکمرانی خوب تسهیل و تسریع نمایند. ضرورت وجود ظرفیت و توانایی 

الزم در بخش دولت برای اجرای سیاست های حکمرانی خوب نیز از نکات مهمی است که 

بدون توجه به آن اعمال حکمرانی خوب امکان پذیر نخواهد بود.

نظریه حکمرانی خوب که با ویژگی هایی مانند مشارکت،شفافیت،پاسخگویی اثربخشی 

با ساز و کار  انسانی  پایدار  و کارآیی و حاکمیت قانون تعریف می شود،الگویی برای توسعه 

دنبال  به  الگو  .این  است  مدنی  جامعه  و  خصوصی  بخش   ، دولت  بخش  سه  عملی  تعامل 

این  در  باشد.  می  خصوصی  بخش  و  مدنی  نهادهای  سازی  توانمند  و  دولت  حداقلی  نقش 

می شود  کید  تأ بخش خصوصی  و  مدنی  نهادهای   ، دولت  بخش  تعاملی سه  رفتار  بر  راستا 

به جای  و  نموده  تقویت  را  تنظیم گر خود  و  کننده  نقش هماهنگ  باید  و معتقد است دولت 

تصدیگری به تنظیم و تسهیل روابط بپردازد.در الگوی حکمرانی خوب بحث از دولت نماینده 

از این طریق راه را برای فعالیت سایر بخش ها هموار می سازد.  و دولت مشارکتی است که 

مانند  با متغیرهایی  الگوی دولت تسهیل گر در حکمرانی خوب  اعمال نقش فوق،  به منظور 

صورت  در  که  شده  پیشنهاد  بخشی  اثر  و  محوری  دموکراسی،مشارکت،پاسخگویی،عدالت 

تحقق متغیرهای فوق در دولت ، تعامل بین آن و دو بخش دیگر بیشترخواهد شد .
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