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چكيده
بيان  با  معاصر،  زندگى  متفاوت  و  جديد  شرايط  در  تا  است  درصدد  خوب  حكمروائى 
شاخص ها و مؤلفه هايى درباره كيفيت و نقش دولت ديدگاه هاى تازه اى را مطرح كند. 
البته هنوز اجماع و وحدت نظر مشخصى درخصوص محتوا و مؤلفه هاى حكم راوائى خوب 
شكل نگرفته است. در اين تحقيق در ابتدا معنى و مفهوم حكم روائى خوب در اسناد 
سازمان هاى بين المللى بررسى شده و سپس ضمن برشمردن مولفه هاى اصلى آن يعنى 
حاكميت قانون، مشاركت و شفافيت، به تحليل و نقش آن در تقويت مردم ساالرى  و 
حقوق بشر پرداخته شده است. پژوهش پيش رو به اين نتيجه دست يافته است كه با 
تقويت و ارتقاى شاخص هاى حكم روائى خوب مى توان به تقويت مردم ساالرى  و حقوق 
بشر كمك كرد. روش تحقيق به صورت روش تحليل محتوا بوده و داده ها و اطالعات نيز 

از طريق مطالعات كتابخانه اى و اسنادى گردآورى شده است.
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مقدمه
حكم روائى خوب امروز در وضعيت ابتدايى به سر مى برد و در واقع پيدايش وضع 
جديدى در زندگى اجتماعى در جهان است كه تالش علوم اجتماعى در جهت تبيين 
اين وضع جديد منجر به طرح ايده اى شده كه از آن به حكم روائى خوب ياد مى شود. 
ايده اى كه پيش بينى مى شود آينده اى جهانگير داشته باشد. اما مى توان ادعا كرد كه نه در 
تعريف و نه در مولفه ها اجماعى ميان انديشمندان وجود ندارد. از نظر تاريخى، حكم روائى 
خوب واكنشى در مقابل مشكالت و شكست هاى سياست هاى پيشنهادى مؤسسات مالى 
بين المللى بود؛ نسخه هايى كه براى كشورهاى توسعه نيافته يا در حال توسعه و در جهت 
رشد اقتصادى آنها پيچيده مى شد و به جاى حل مشكالت، بر حجم و تنوع آنها مى افزود. 
البته اگر چه در مورد مفهوم، مؤلفه ها و ويژگى هاى حكم روائى خوب هنوز وحدت نظر 
وجود ندارد؛ لكن پذيرفتن سه گانه دولت، بخش خصوصى و جامعه مدنى در كنار هم، 
پذيرش اين نكته كه نمى توان يك نسخه واحد براى كل جهان تجويز كرد، تأكيد بر 
تفاوت هاى فرهنگى اجتماعى و ... كشورهاى مختلف و بسنده كردن به ارائه مؤلفه هايى كه 
در هر محيطى مصداق خود را خواهند يافت از جمله مشتركات ميان اين نظرهاى گوناگون 

(Alcantara, 2013: 63). است
اين نظريه به داليل متعددى مثل گسترش ارتباطات، احساس نياز به تبيين هاى 
جهان شمول و ... در حوزه هاى مختلف با استقبال روبرو شد. در حوزه علم حقوق طبق 
نظر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل حكم روائى خوب در واقع يك چهارچوب مفهومى 
براى توسعه حق محور يا حق بر توسعه است كه در جهت دفاع از حقوق اوليه بشر طراحى 
شده است و از مؤلفه هايى نظير حاكميت قانون، مشاركت و شفافيت، كارآمدى، پاسخ گويى 
و ... برخودار است. البته دامنه حكم روائى خوب شاخه هاى ديگرى از علوم اجتماعى نظير 
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اقتصاد، علوم سياسى، مديريت دولتى و ... را هم در برمى گيرد كه در هر حوزه بايد تبيين 
.(Human rights watch, 2012: 8 ) .و با ادبيات خاص خود بررسى شود

حكم روائى خوب بر اساس تعريف نهادهايى چون صندوق بين المللى پول و بانك 
جهانى، شامل مكانيزم ها، فرآيندها و نهادهايى است كه به واسطه آنها شهروندان، گروه ها 
و نهادهاى مدنى منافع خود را دنبال كرده، حقوق قانونى را اجرا مى كنند و تعهدات شان 
را برآورده مى سازند و تفاوت شان را تعديل مى كنند. در اين تعريف، هر اندازه ويژگى هاى 
مثبتى مانند حاكميت قانون، پاسخ گويى و شفافيت دولت در يك جامعه بيشتر بوده و 
فساد و مقررات اضافى و خشونت و بى ثباتى كمتر باشد، حكم روائى آن جامعه براى نيل به 

اهداف اقتصادى و اجتماعى مناسب تر خواهد بود.
هدف از اين مقاله بررسى معنى و مفهوم حكمروائى خوب در اسناد بين المللى و تاثير آن 
در تقويت و نقش مردم ساالرى  و حقوق بشر است. از اين رو در اين تحقيق با توجه به مفهوم 
حكم روائى خوب در اسناد بين المللى به اين پرسش پاسخ داده مى شود كه حكم روائى خوب 
در اسناد بين المللى و در علم حقوق به چه معنى است و تحقق آن چه ارتباطى با مردم ساالرى  
و حقوق بشر دارد؟ فرضيه اى نيز كه در اين تحقيق به آن پرداخته مى شود عبارت است از، 
ارتقاى شاخص هاى  چندگانه حكم روائى خوب (حاكميت قانون، مشاركت سياسى، شفافيت 
و مبارزه با فساد، پاسخ گويى، كارآمدى، اجماع محورى و ...) خودبه خود به تقويت مردم ساالرى 
و بهبود وضعيت شاخص هاى حقوق بشرى در كشورها مى انجامد. روش تحقيق به صورت 
تحليل كيفى و تحليل محتوا است. اطالعات نيز، از طريق مطالعات كتابخانه اي و اسنادى و 

حتي االمكان با مراجعه به منابع دست اول، مرجع و تخصصي گردآورى شده است.
به طور كلى تحقيقات مختلفى درباره اهميت و جايگاه حكم رانى خوب و چگونگى 
اجرايى كردن سياست هاى آن انجام گرفته است كه نشان دهنده گسترش اين مفهوم و اين 
نظريه در ميان صاحب نظران رشته هاى مختلف و در ميان سازمان ها و نهادهاى بين المللى 
گوناگون است (ميدرى ، 1383: 6). هرچند سياست هاى حكم رانى خوب با هدف تحقق 
توسعه اقتصادى بنيان نهاده شدند، اما ارتباط اين سياست ها با مفاهيم حقوق بشرى و 
نقش اين سياست ها در بهبود و ارتقاى مردم ساالرى، از عواملى است كه سازمان هاى 
براى  بيشترى  ابزارهاى  تا  است  كرده  ترغيب  مقوله  اين  به  اهتمام  به  را  بشرى  حقوق 
محدودكردن دولت ها و تضمين رعايت هنجارهاى حقوق بشرى در اختيار داشته باشند. 

حكم روائى خوب
در اسناد بين المللى
و تأثير آن بر 
مردم ساالرى
  و حقوق بشر
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شاخص ها و مولفه هاى حكم روائى خوب هريك در محتوا و در اجرا ، با مفاهيمى گره 
خورده اندكه متضمن تحكيم حقوق و آزادى هاى اساسى در عرصه هاى سياسى و اجتماعى 
هستند. لذا در طى سال هاى گذشته ادبيات بسيار گسترده اى تحت اين عنوان از سوى 
نهادهاى بين المللى مختلف تدوين و انتشار يافته و استانداردسازى شده اند . (حبيب زاده، 
1392: 31). از سوى ديگر با مرورى بر تحقيقات اخير انجام گرفته، مشاهده مى شود كه 
روزبه روز توجه به امكان و چگونگى اجراى سياست هاى حكم رانى خوب، به شكلى متناسب 
با ساختارهاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى كشورهاى مختلف، به نحوى كه هنجارهاى 
حقوق بشرى را با رعايت تنوع فرهنگى موجود در جوامع مختلف، توسعه و تضمين نمايد، 

بيش از پيش افزايش يافته است ( ناظمى اردكانى، 1383 و دباغ ، 1388).

1. رهيافت نظرى
1-1. حكم روائى خوب، پيشينه و زمينه ها

از نظر علم اقتصاد توسعه، سياست گذارى در كشورهاى در حال توسعه را مى توان به سه 
دوره تقسيم كرد: 1) دوره دولت بزرگ، 2) دوره دولت حداقل، 3) دوره حكم روائى خوب. دوره 
نخست از پايان جنگ جهانى دوم آغاز گرديد و تا اواخر دهه هفتاد گفتمان غالب را شكل مى داد، 
اما به تدريج و با آشكارشدن چالش ها و مشكالت آن، در پايان دهه هفتاد اين الگو جاى خود را 
به الگوى دولت حداقل داد كه در آن راه كار توسعه را مداخله كمتر دولت مى دانست و واگذارى 
امور به سيستم حاكميت قيمت ها و خصوصى سازى و آزادسازى اقتصاد از سلطه دولت را مطالبه 
مى كرد. در اين ميان، محافل بين المللى اقتصادى مانند بانك جهانى و صندوق بين المللى پول 
نيز هم زمان با حمايت از اين سياست ها، شعار پايان دهه دولت گرايى و آغاز دوران بازارگرايى را 
سر مى دادند1. با فروپاشى بلوك شرق، اين الگو توسط تعداد زيادى از كشورها در دستور كار قرار 
گرفت و كشورهايى كه قبالً طرفدار اقتصاد دولتى بودند، اينك مى خواستند با خصوصى سازى و 
حذف سريع مداخالت دولت، مشكالت فراوان خود را حل كنند. با اين حال از اواسط دهه 1990، 
نارضايتى هايى نسبت به رويكرد دولت حداقل شكل گرفت و از پايان آن دهه، به تدريج رويكرد 
1 . حمايت اين نهادهاى بين المللى از اين رويكرد باعث شد تا به طرفداران آن لقب (اجماع واشنگتنى) داده شود. 
براى مطالعه بيشتر، نك؛ جان ويليامسون «تاريخچه اجماع واشنگتنى و پيشنهاداتى براى برنامه كار اصالحات»، 
ترجمه افشين خاكباز در: حكم رانى خوب، بنيان توسعه، به اهتمام احمدميدرى وجعفر خيرخواهان، تهران، مركز 
پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى، 1383، ص58 و همچنين نك: جوزف استيگليتز «ابزار بيشتر و اهداف 

گسترده تر، حركت به سوى اجماع پساواشنگتنى، ترجمه ليال بندرى درهمان كتاب ص72.
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(حكمروائى مطلوب) مورد استقبال گسترده قرار گرفت و همان محافلى كه تا چندى پيش طرفدار 
دولت حداقل بودند، با مشاهده چالشهاى جديدى كه گريبانگير كشورهاى مختلف شده بود، به 

نظريه پردازى و ترويج حكمروائى مطلوب اهتمام ورزيدند.
پس از مطرح شدن اين مفهوم و در طى سال هاى گذشته ادبيات گسترده اى تحت 
عنوان (حكم روائى خوب) از سوى نهادهاى بين المللى مختلف انتشار يافت كه موضوع 
توسعه اى  زمينه ساز  بتواند  كه  است  حكومتى  به  دست يافتن  چگونگى  آن،  محورى 

باشد1. برابر  و  مردم ساالر 
سازمان ها و نهادهايى چون بانك جهانى، صندوق بين المللى پول و برنامه عمران 
سازمان ملل متحد، هر يك از زاويه اى به اين مساله پرداخته اند و در اين راستا، نهادهاى 
اقتصادى بين المللى تالش خود را در جهت ساماندهى به نظارت پولى، بانكى و مالى به كار 
گرفتند تا با تقويت پاسخ گويى و رقابت و شفافيت مجموعه گسترده ترى از سياست ها و 
اقدامات را براى بهبود حكم روائى ارائه نمايند و ويژگى ها و شاخص هاى  مشخصى را به اين 
منظور طراحى و تعريف كنند. هم اكنون بيش از بيست موسسه بين المللى با جمع آورى 
اطالعات مربوط به شاخص هاى  حكم روائى، آنها را در اختيار بانك جهانى قرار مى دهند و 

گزارش آنها توسط بانك جهانى به صورت دوساالنه منتشر مى گردد2.
با توجه به اعتقاد بانك جهانى به اهميت حكم روائى در بهبود وضعيت اقتصادى 
حكم روائى  تقويت  براى  بانك  اين  اعتبارات  از  توجهى  قابل  بخش  هم اكنون  كشورها، 
و  فعاليت ها  از  گزارشى  جهانى،  بانك  هرساله  سال 2000  از  و  است  يافته  اختصاص 
همكارى هاى اين بانك با كشورهاى مختلف را با عنوان اصالح نهادهاى عمومى و تقويت 

مى سازد3. منتشر  حكم روائى 

1 . براى اطالع بيشتر بااين ادبيات رجوع شود به:
www.world ank.org/wbi/governance
www.undp.org/toppages/governance
www.imf.org/external/facts/gov.html

2 . اطالعات مربوط به حكمرانى دركشورهاى مختلف دربانك  اطالعات زير  قابل دسترسى است:
www.world.org/wbi/govenance/data.html
3. world development report, (1997),The state in a changing world.

اين گزارش به فارسى نيز ترجمه شده است : موسسه پژوهش هاى بازرگانى ،گروه مترجمين ، نقش دولت در 
جهان در حال تحول ،1378.
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2-1. مفهوم حكم روائى خوب در علم حقوق
الزم  استوارى  و  انسجام  به  هنوز  آن  جديدبودن  به دليل  خوب  حكم روائى  مفهوم 
نزديك نشده و تعابير مختلفى در مورد آن به كار مى رود. برخى تعاريف، ويژگى هاى آن 
را برمى شمرند و برخى ديگر عناصر آن را؛ به عنوان مثال كارشناسان بانك جهانى با بيان 
ويژگى ها به معرفى آن مى پردازند و معتقدند مؤلفه هايى چون مشاركت، حاكميت قانون، 
پاسخ گويى و مسئوليت پذيرى، توجه به آراى عمومى و توافق جمعى، برابرى، اثربخشى 
و كارايى، چشم انداز استراتژيك حكم روائى خوب را شكل مى دهند و برخى نيز آن را با 

عناصرش معرفى مى كنند و معتقدند كه حكم روائى خوب شامل عناصر زير است:
درنظرگرفتن تنوع ميان افراد، بين سازمان ها و مديريت نيروها و نهادهاى منطقه اى 

و جهانى
پويايى محيط و فرآيندها و تغيير تعامالت ميان بازيگران و نهادها 

عقاليى كردن نقش دولت 
تقويت افراد، ذينفعان، شهروندان، جامعه مدنى و بخش خصوصى براى قبول نقش ها 

و مسئوليت هاى جديد
ايجاد هم افزايى بين حكم روائى رسمى و خودگردانى غيررسمى 

ظرفيت سازى، شامل بهبود منابع انسانى، تقويت خط مشى و مديريت مالى 
و نهايتا، ايجاد و ارتقاى شراكت در زمينه رشد كارساز اقتصادى و برابر در سطوح 
جهانى، منطقه اى، محلى و ملى. (World Bank, 1994: xiv). مارى رابينسون، كميسر 
ارشد حقوق بشر پس از تعريف حكم روائى كه آن را فرآيندى مى داند كه از طريق آن 
نهادهاى دولتى به مسائل عمومى مى پردازند، منافع خود را مديريت مى كنند و تحقق 
حقوق بشر را تضمين مى كنند، حكم روائى خوب را وضعيتى مى داند كه فعاليت هاى فوق را 
.(Farazmand , 1999: 11 ) به شكل صحيح و دور از خطا با محورى قانون انجام مى دهد

 گروهى ديگر از محققان با بيان ويژگى هاى حكم روائى خوب، به ارائه تعريف از آن 
پرداخته اند. آنان (تيلور 2000، موبيس 2001 ، ويس 2000 و تيسدل1998) معتقدند 

حكم روائى خوب داراى ويژگى هاى ذيل است:
وجود و تقويت ساختارهاى مردم ساالرانه در جامعه

شفافيت، پاسخ گويى، هوشمندى و توسعه مشاركت جويانه 
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توجه و واكنش به درخواست هاى مردم
ايجاد خط مشى هاى مناسب اقتصادى براى تسهيل توسعه 

.(Bevir, 2011: 12)  احترام به حقوق بشر و حاكميت قانون

3-1. مبانى حقوقى حكم  روائى خوب
با نگاهى به پيشنه نظريه حكم روائى خوب به وضوح مى توان دريافت كه اين نظريه 
در حقيقت در مقام تبيين الگويى به منظور دستيابى به توسعه پايدار است. به بيان دقيق تر 
اين نظريه ابتدا رويكرد اقتصادى داشته و هدف از آن توسعه اقتصادى بوده است (ميدرى، 
1383: 26) و بر همين اساس در مقام تحليل و بررسى در كنار ديدگاه دولت بزرگ يا 
تقويت و گسترش اقتصادى دولت و دولت كوچك يا كاهش نقش دولت در عرصه اقتصاد 
مطرح گرديد و نقش محورى در اين نظريه با توانمندسازى دولت از طريق شايسته ساالرى، 
تمركززدايى، همكارى و نظارت نهادهاى مدنى و استانداردسازى نظام هاى آمارى، پولى و 
بودجه اى تحقق پيدا مى كند (ميدرى، 1383: 29). اين در حالى است كه مى توان مبانى 
حقوقى اين نظريه را در چگونگى دست يافتن به حكومتى عادالنه و مردم ساالر جستجو 

نمود (شاه آبادى و جامه بزرگى، 1392: 2).
به بيان دقيق تر نظريه حكم روائى خوب با بيان شاخصه ها و معيارهايى به دنبال 
ترسيم راهى براى تحقق مفاهيم مردم ساالرى  و عدالت به عنوان مبانى حكومت در ادبيات 
معاصر است. بر اين اساس نظريه حكم روائى خوب سبب شكل گيرى دولت هايى شده كه 
وظيفه و نقش اصلى آن در توسعه و تقويت نهادهاى مردم ساالر است. در حقيقت مبتنى بر 
حكم روائى خوب، دولت بايد مردم ساالرى  را در جامعه نهادينه سازد تا افراد بتوانند در پرتو 
آن آزادانه به فعاليت هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى بپردازند، چرا كه مد نظر قراردادن 
مبانى همانند قرارداد اجتماعى، اعمال قدرت و كنترل، مسئوليت ارائه خدمات عمومى 
و فراهم سازى محيطى براى توسعه پايدار انسانى كه از اصول حاكم بر نظريه حكم روائى 
خوب است به عنوان شاخصه هايى براى تشكيل حكومت مطلوب در انديشه حقوق عمومى 

معاصر محسوب مى گردد ( نادرى، 1390: 83).
به طور كلى مى توان گفت كه حكم روائى بر مفهوم (شراكت) در عوض مشاركت 
تاكيد دارد. گرچه مشاركت مفهومى مقبول و آرمانى است، ولى زمانى كه بحث مشاركت 
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در سطوح اداره دولت مطرح مى شود، معنا و مفهوم آن اين است كه دولت در باال و بقيه 
اجزاى جامعه در پايين قرار دارند و دولت، مشاركت آنها را طلب مى كند يا به اجبار آن را 
مى پذيرد. اما شراكت مفهومى فراتر از مشاركت است و در آن، افراد و گروه ها و بازيگران 
مختلفى، يكديگر شراكت مى كنند و هيچ يك باالتر از ديگرى نبوده و همه در كنار يكديگر 
نقش ها و مسئوليت هاى خود را انجام داده و اداره امور كل كشور را بر عهده مى گيرند 

(منوريان ،1379: 19).

4-1. مولفه ها و شاخصه هاى حكم روائى خوب
حكم روائى خوب با تعاريف ذكر شده و ويژگى هايى كه در اسناد و منابع بين المللى به 
آن اشاره شده اند، داراى مولفه ها و شاخص هايى هستند كه ضمن تبيين كاركردهاى اين 
نظريه، قابليت هدف گذارى و سنجش و ارزيابى را به اين نظريه مى دهد و جنبه عملياتى 
آن را مشخص مى نمايد. البته با وجود اتفاق نظر اجمالى كه در مورد مبانى و كليات وجود 
دارد در مورد شاخص ها، طيفى از مفاهيم و مسائل سياسى، اجتماعى و اقتصادى مدنظر 

انديشمندان و نهادهاى مرتبط در اين زمينه قرار گرفته است.
بانك جهانى، از سال 1996 اقدام به تعيين شاخص هايى براى بررسى عملياتى و 
عبارت  شاخص ها  اين  نمود.  مختلف  كشورهاى  در  مطلوب  حكم روائى  موضوع  ميدانى 
بودند از: حق اظهارنظر و پاسخ گويى، ثبات سياسى و عدم خشونت و تروريسم، اثربخشى 
حكومت، كيفيت مقررات تنظيمى، حاكميت قانون و مبارزه با فساد. شاخص هايى كه 
: شفافيت،  توسط كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد برشمرده شد، عبارتند از 

مسئوليت پذيرى، پاسخ گويى، مشاركت و ميزان پاسخ گوبودن به نيازهاى شهروندان.
ويژگى هايى كه كميسيون اقتصادى و اجتماعى ملل متحد براى آسيا و اقيانوسيه 
پاسخ گويى،  وفاق محورى،  مشاركت جويى،  از:  عبارتند  است،  برشمرده   UNESCAP
شفافيت، مسئوليت پذيرى، كارآمدى و اثربخشى، عدالت جويى و انصاف، و حاكميت قانون 
شاخص ها،  اين  ميان  از  مى توان  مى شود،  مشاهده  چنانچه   .(UNESCAP, 2009: 2)
تعدادى از مولفه ها را به عنوان فصل مشترك و يا موارد اصلى و مهم در تحقق حكم روائى 
خوب برشمرد كه مورد اتفاق نظر و توجه كليه نهادها و صاحب نظران اين حوزه قرار گرفته 

است كه به اختصار به آنها مى پردازيم.
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1-4-1. حاكميت قانون 
اگر بخواهيم تعريفى از حاكميت قانون ارائه دهيم، مى توانيم آن را به عنوان نظامى 
تعريف كنيم كه در آن مقامات يك كشور مكلف هستند همواره در تصميماتى كه مى گيرند 
و اعمالى كه انجام مى دهند، قوانين و مقررات را رعايت كنند. تابع قراردادن دستگاه ها و 
سازمان هاى عمومى به قانون، زاييده افكار آزادى طلبانه اى است كه حكم مى كند افراد در 
مقابل دولت تامين داشته باشند و مأموران و مقامات دولتى نتوانند قواعد بنيادين حقوق 

بشر و آزادى هاى افراد را محدود و تضييع كنند (طباطبايى مؤتمنى، 1379: 401).
گاهى از حاكميت قانون به مفهوم برابرى و مساوات در برابر قانون تعبير شده است، 
گاه از آن به حكومت قانون در مقايسه با حكومت هاى ديكتاتورى، مطلقه و پادشاهى 
استفاده شده است و گاهى نيز آن را با ويژگى هايى چون عموميت داشتن و مستمربودن 
قوانين معرفى كرده اند، اما فصل مشترك همه موارد فوق را در اين نكته مى توان خالصه 
نمود كه مطابق اين اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصميم گيرى هاى 

حكومتى مردود است.
در حكم روائى خوب، وجود ساختارهاى حقوقى عادالنه براى اعمال بى طرفانه قانون 
مورد توجه قرار گرفته است. در سازوكارهاى حكم روائى خوب، حمايت كامل از حقوق بشر 
و به ويژه اقليت ها از اهميت بااليى برخوردار است و از هر گونه اعمال خودسرانه جلوگيرى 
مى شود. برخى از اصول ذاتى و تبعى مفهوم حاكميت قانون عبارتند از: عموميت قانون و 
ضرورت اعالم عمومى آن، صراحت و وضوح قوانين، قابليت اجرا و پيروى شدن قوانين، 
استمرار و ثبات نسبى در قوانين، استقالل قوه قضائيه، دسترسى به محاكم صالح و حق 

تجديد نظر خواهى (زارعى، 1380: 52).

2-4-1. شفافيت
شفافيت همواره رابطه نزديكى با پاسخ گويى دارد و هدف از آن، اجازه و اختياردادن 
به شهروندان براى تبديل شدن به ميليون ها ناظر و حسابرس در جامعه است و داشتن حق 
اظهارنظر و دسترسى آزاد به اطالعات را فراهم مى آورد. در مقابل، فقدان شفافيت به معناى 
آن است كه شخص مسئول يا يك نهاد عمومى، يا شركت يا بانك عمداً مانع از دسترسى 

(buchanan,2013: 141) . به اطالعات مى شود يا اطالعات نادرست ارائه دهد
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به طور كلى فقدان شفافيت با ايجاد عدم تقارن هاى اطالعاتى ميان قانون گذاران و 
تنظيم كنندگان و آنهايى كه مشمول مقررات قرار  مى گيرند، عرصه را براى گسترش فساد 
فراهم مى كند. فساد در كليه حوزه هاى امور عمومى از جمله در جمع آورى عوايد به عنوان 
وسيله افزايش اعتبارات عمومى و تخصيص عوايد به عنوان وسيله تامين كاالهاى عمومى 
و همچنين بر تدوين مقررات عمومى به عنوان عامل تخفيف دهنده ناكامى هاى اطالعاتى 
در بازار، به خصوص بازارهاى سرمايه، تاثير مى گذارد. پژوهش هاى اخير در زمينه دوره هاى 
بحران مالى نشان مى دهد كه در شرايط نبود شفافيت، امكان وقوع اين قبيل بحران ها به 

ميزان زيادى افزايش مى يابد (ميدرى و خيرخواهان، 1383 :335).

3-4-1. پاسخ گويى و مسئوليت پذيرى
پاسخگويى و مسئوليت پذيرى دولتى به اين معناست كه كاركنان عالى رتبه دولت، 
چه انتخابى باشند و چه انتصابى، موظف هستند كه درباره تصميمات و اقدامات خود به 
شهروندان توضيح دهند. پاسخ گويى و مسئوليت پذيرى دولت با استفاده از مكانيسم هاى 
مختلفى حاصل مى شود كه به منظور جلوگيرى از فساد وضع شده اند و تضمين مى كنند 
كه كاركنان دولت، همواره پاسخ گو و در دسترس مردم هستند، چرا كه در صورت نبود 

اين مكانيسم ها، امكان رشد فساد وجود دارد.
مى توان گفت پاسخ گويى و مسئوليت پذيرى از جمله شروط اساسى براى حكم روائى 
خوب است، چرا كه نه تنها سازوكارهاى حكومتى، بلكه بخش خصوصى جامعه مدنى نيز 
بايد نسبت به عموم مردم و ديگر نهادها پاسخ گو و مسئول باشند. اين امر كه چه كسى بايد 
به چه كسى پاسخ گو باشد، به اينكه آيا تصميمات يا اقدامات اتخاذ شده در يك سازمان 
يا موسسه، درونى يا بيرونى هستند يا نه، بستگى خواهد داشت. به طور كلى يك سازمان 
يا نهاد، نسبت به افرادى پاسخ گو خواهد بود كه از تصميمات آن سازمان متاثر مى شوند 

(قلى پور، 1383: 16).

4-4-1. مشاركت جويى
و  انديشمندان  مختلف  رويكردهاى  و  سياسى  نظام هاى  در  محيطى  شرايط  تنوع 
از  گوناگونى  تعاريف  كه  است  شده  سبب  مشروعيت،  و  حاكميت  موضوع  به  متفكران 
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را  سياسى  مشاركت  جامعه شناسى،  فرهنگ  نويسندگان  شود.  ارائه  سياسى  مشاركت 
شركت در فراگردهاى سياسى كه به گزينش رهبران سياسى مى انجامد و سياست عمومى 
را تعيين كرده و يا بر آن اثر مى گذارد، تعريف كرده اند (ابركرامبى و ديگران، 1367: 286).

مشاركت در عرصه سياست و در سطح گسترده، پديده اى نوظهور به شمار مى رود، 
چرا كه مردم در طول تاريخ، همواره در عمل فاقد صالحيت الزم براى دخالت در امور 
سياسى پنداشته مى شدند و حق دخالت در سياست صرفاً محدود به حلقه افراد معدودى 
بوده است. از زمانى كه دايره حق تعيين سرنوشت، حوزه مسائل سياسى و اجتماعى را در 
برگرفت، گذر زمان بسترهاى مساعد را فراهم آورد و حق انتخاب و تعيين حاكمان نيز به 
تدريج نهادينه گرديد (عيوضى، 1382: 71). امروزه حق مشاركت مستقيم يا با واسطه 
افراد در حكومت و اين اصل كه اداره مردم بايد در انتخابات ادوارى و واقعى بيان شود، 
مبين نوعى تعهد دولت ها به نتيجه است، هرچند براى انتخاب شيوه هاى دستيابى به آن 
هدف، از صالحديدى وسيع برخوردارند (گودوين گيل، 1379: 9). لذا در دوران جديد 
مشاركت سياسى به عنوان يك حق سياسى تجلى يافته و در گذر زمان ساز و كارهاى 
متناسب آن نيز فراهم گرديده تا مردم بتوانند به گونه اى موثر در تعيين سياست ها و 
راهكارهاى عمومى مشاركت و دخالت داشته باشند. اين مشاركت در هر جامعه، متغير و 

وابسته به دايره نفوذ سياسى و مشروعيت آن حكومت است.

2. آثار حقوقى حكم روائى خوب در اسناد بين المللى
شايد بتوان گفت كه مفهوم (حكم روائى خوب) كه در واقع تامين منافع، حقوق، 
آزادى ها و رفاه عمومى را دربردارد، به نوعى در اسناد بين المللى مهم و بنيادينى همچون 
منشور ملل متحد و اعالميه حقوق بشر ريشه دارد. با اين وجود، رويكرد حقوق بشرى 
و حق دسترسى به توسعه، مفهومى است كه در چند دهه اخير، به مرور در اسناد و 
اعالميه هاى بين المللى برجسته تر شده و گسترش يافته است و روزبه روز با تالش نهادهاى 
بين المللى مختلف، تعاريفى واضح و شفاف و مولفه ها و شاخص هاى قابل اندازه گيرى و 

سنجش از اين مفهوم كلى، به دست آمده است.
 در اعالميه هزاره ملل متحد، حكم روائى خوب به عنوان شرطى اساسى براى دستيابى 
به اهداف توسعه هزاره، برشمرده است. اين اهداف هشت گانه كه در اين اعالميه ذكر شده 
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اند، عبارتند از: ريشه كنى فقر شديد و گرسنگى، تحقق آموزش ابتدايى همگانى، ترويج 
برابرى جنسيتى و توانمندى زنان، كاهش مرگ ومير كودكان، بهبود بهداشت مادران، 
مبارزه با ايدز، ماالريا و ديگر امراض، تضمين حفاظت محيط زيست و توسعه مشاركت 
جهانى براى توسعه (هداوند، 1384: 74). سند ديگرى كه در آن توسط به حكم روائى 
خوب اشاره گرديده است، قطعنامه (2000/64) كميسيون حقوق بشر سازمان ملل است. 
در اين قطعنامه ويژگى هاى اساسى حكم روائى خوب پرداخته شده است، كه عبارتند از : 

شفافيت، مسئوليت، پاسخ گويى، مشاركت، حاكميت قانون و انعطاف پذيرى.
 كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در قطعنامه (2000/72) نيز ضمن تاكيد 
بر قطعنامه قبلى خود، حكم روائى خوب را به معنى مشاركت بيشتر توام با پاسخ گويى 

گسترده تر معرفى كرده است (نقيبى مفرد، 1389: 116).
دبير كل سازمان ملل در كنفرانس بين المللى (حكم روائى براى توسعه پايدار و عدالت) 
كه در سال 1997 برگزار گرديد نيز به موضوع حكم روائى خوب پرداخته است و اظهار 
داشته كه: «حكم روائى خوب  و توسعه پايدار تفكيك ناپذير هستند. بدون حكم روائى خوب 
و بدون حاكميت قانون، مديريت قابل پيش بينى، قدرت مشروع و مقررات انعطاف پذير، 
تخصيص بودجه و هزينه و پرداخت كمك هاى مالى، با هر مبلغى، نمى تواند ما را در مسير 

.(UNDP, 1997: 125)  «رفاه و بهره ورى قرار دهد
كرده  اظهار  مطلوب  حكم روائى  زمينه  در  كنفرانس  همين  در  نيز   UNDP مدير 
و  خوب  حكم روائى  به  وابسته  توسعه  نمى دهد،  رخ  سياسى  خأل  در  كه: «توسعه  است 
توانمندسازى بسيارى از گروه ها در جامعه مدنى به منظور مشاركت در تصميم گيرى هايى 
است كه در زندگى آنها تاثير مى گذارد. اصول بنيادين حكم روائى، جهانى هستند اين اصول 
شامل احترام به حقوق بشر و حقوق زنان و رعايت اصل حاكميت قانون، فضاى باز سياسى 
مشاركت، مدارا و بردبارى، پاسخ گويى، شفافيت، قابليت و كارآمدى ادارى است. حكم روائى 
خوب مستلزم ترويج و تقويت سياست فراگيرى و بردبارى است و مردم ساالرى به اين 

.(UNDP, 1997:126)مفهوم يكى از ستون هاى حكم روائى خوب است
براساس ديدگاه كميسيون اقتصادى و اجتماعى ملل متحد براى آسيا و اقيانوسيه 
حداقل  به  كشورها  در  فساد  كه  مى كند  تضمين  خوب  حكم روائى  نيز،   UNESCAP
روند  در  آسيب پذيران،  صداى  اينكه  و  آيد  حساب  به  اقليت ها  ديدگاه هاى  برسد،  خود 
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شود. شنيده  تصميم گيرى ها 
حكم روائى خوب به نيازها و احتياجات فعلى و آتى جامعه حساس بوده و پذيراى 
آنهاست و لذا حكم روائى خوب به اين معناست كه فرآيندها و نهادها منجر به نتايجى شوند 
كه نيازهاى جامعه را تامين كند و در عين حال بهترين بهره بردارى از منابع در اختيار، 

.(UNESCAP, 2009 :1) صورت گيرد
بانك  بين المللى  نهادهاى  و  سازمان ها  ميان  در  گرديد  اشاره  نيز  پيشتر  چنانچه 
جهانى، صندوق بين المللى پول نيز توجه زيادى به بحث حكم روائى خوب داشته اند و 
شهروندان،  مشاركت  چون  شاخص هايى  و  ويژگى ها  برشمردن  ضمن  خصوص  اين  در 
دولت محورى، توسعه اجتماعى و مديريت اقتصادى، دستيابى كشورها به اين ويژگى ها را 

باعث موفقيت در تحقق حكم روائى خوب تلقى كرده اند.
بانك جهانى در جايى ديگر مفهوم حكم روائى مطلوب را با انواع سياست هاى تحول 
ساختارى كه براى ساليان طوالنى مورد توجه و اهتمام اين بانك بوده مرتبط دانسته و 
ضرورت حكم روائى مطلوب را به عنوان ساختار ارائه خدمات عمومى كارآمد و داشتن 
نظامى قابل اعتماد و نظام ادارى پاسخ گو براى رسيدن به توسعه مورد تاكيد قرار داده 

.(Najem, 2003: 78) است 
بانك جهانى با درك اين ضرورت ها، موضوع حكم روائى و شيوه مديريت را به عنوان 
موضوع كليدى توسعه، مورد مطالعه و بررسى دقيق قرارداد، به طورى كه گزارش ساالنه 
توسعه جهانى در سال 1997 به مساله دولت اختصاص يافت كه موضوع محورى اين 
دولت ها  توانمندساختن  راه كارهاى  و  اقتصادى  وضعيت  بهبود  در  دولت  نقش  گزارش، 
موفقيت هاى  كه  مى دادند  نشان  مختلف  شواهد  ارائه  با  جهانى  بانك  بود12.كارشناسان 
سياست هاى اقتصادى، بستگى زيادى به توانمندى و قابليت دولت ها دارد و بدون ايجاد 
ظرفيت هاى الزم در دولت، سياست هاى آزادسازى مالى و خصوصى سازى به بحران هاى 
پولى و بانكى مى انجامد. و در اين راستا راهبرد پيشنهادى آنها جهت توانمندسازى دولت به 
عنوان مساله كليدى توسعه اقتصادى، به دو بخش تقسيم مى شد، راهبرد نخست، تطبيق 

ظرفيت ها با نقش هاى دولت، و راهبرد دوم، افزايش ظرفيت هاى دولت.
بخش نخست اين راهبرد با شعار كوچك سازى دولت همراه بود و راهكار پيشنهادى 
در آن اين بود كه دولت وظايف متعددى دارد اما توانمندى هاى آن مانند هر سازمان ديگرى 
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محدود است، لذا بايد ظرفيت هاى خود را به وظايفى اختصاص دهد كه از اولويت بيشترى 
برخوردارند. اما به اين نكته نيز اشاره مى شود كه اولويت ها، از جامعه اى به جامعه ديگر 
متفاوت است و نمى توان براى كشورها، از پيش مشخص كرد كه دولت چه وظايفى را بايد 
به عهده بگيرد، بلكه هر كشورى خود بايد اولويت هايش را مشخص كند. در اين گزارش 
بانك جهانى، نتيجه نظرسنجى هاى به عمل آمده در كشورهاى مختلف در مورد اولويت هاى 
مداخله دولت از نظر مردم، منعكس گرديده است و در آن نشان داده شده كه در برخى 
عادالنه  توزيع  ديگر  برخى  در  است،  مالكيت  حقوق  از  حمايت  نخست  اولويت  كشورها 
. (31:Langbein & knack , 2010) .درآمدها و در برخى ديگر توجه به بازار و بازار سازى
معرفى  آن  ظرفيت هاى  افزايش  در  دولت  توانمندسازى  راهبرد  دوم  بخش  اما 
شده است. براى افزايش ظرفيت هاى دولت سياست هاى متعددى پيشنهاد گرديده كه 

از: عبارتند  آنها  عمده ترين 
بودجه اى،  نظام  شفاف سازى  فساد،  با  مبارزه  تمركززدايى،  قضايى،  نظام  اصالح 
شايسته ساالرى و پيوستن به نظام هاى بين المللى. در واقع بانك جهانى در اين گزارش 
خود، سياست هاى توانمندسازى دولت يا بهبود حكم روائى و تقويت حكم روائى خوب را به 
طور واضح و صريح و شفاف، محور اصلى سياست گذارى دولت ها در رسيدن به توسعه قرار 

داده است (ميدرى، 1381: 32).
دريكى ديگر از اسناد بانك جهانى باعنوان (آفريقاى زير صحرا، از بحران تا رشد 
پايدار) كه درسال 1989 منتشر گرديد، مفهوم حكم روائى مطلوب با انواع سياست هاى 
تحول ساختارى، كه براى ساليان طوالنى مورد توجه و اهتمام بانك جهانى بوده مانند 
كاهش مداخله دولت در تصميمات اقتصادى، كوچك سازى بخش عمومى، شفاف سازى 
و كارآمدسازى ديوان ساالرى دولتى، حذف يارانه هاى غيرضرورى و .... مرتبط شده است. 
در اسناد اتحاديه اروپا نيز حمكم رانى خوب، مديريت شفاف و پاسخ گويى در منافع يك 
كشور با هدف تضمين توسعه اقتصادى و اجتماعى عادالنه و پايدار ، قلمداد شده است 

.(Hipold, 2002: 53)

3. حكم روائى خوب  و حقوق بشر  
حقوق بشرو مردم ساالرى  را مي توان معيارهاى  ماهوي حكم راني خوب دانست، اما 
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يكي از مباحثي كه معموال در باب حقوق بشر بيان مي شود اين است كه حقوق اقتصادي 
واجتماعي، جايگاهي ثانوي و فرعي پيدا كرده اند، چرا كه وقتي از حقوق بشر صحبت 
مي شود معموال حقوق مدني و سياسي مد نظر قرار مي گيرند و حقوق اقتصادي و اجتماعي 

به فراموشي سپرده مي شوند. 
هرچند در اعالميه جهاني حقوق بشر  بر وابستگي متقابل وتقسيم ناپذيري مجموعه 
حقوق بشر،  تاكيد شده است و اين اعالميه در قالب يك سند واحد انواع مختلف حقوق را در 
برگرفته است، اما پس از 1948 جامعه بين الملل در عمل روش ديگرى را اتخاذ كرده است، زيرا 
تعداد زيادي از معاهدات بين المللي حقوق بشري تدوين گرديدند كه يا حقوق مدني و سياسي 
را لحاظ مي كردند، و يا حقوق اقتصادي و اجتماعي را مد نظر قرار مى دادند و سازوكارهاي 
مجزا و متفاوتي را براي مراقبت هاي بين المللي در نظر مي گرفتند ، اما در نهايت، اين پروژه ها 
در سال 1977 منجر به دو ميثاق مجزا و منفصل حقوق بشري با دو سازوكار متفاوت گرديد. 
هرچند در دهه 90 رويكرد مبتني بر وابستگي متقابل و تقسيم ناپذيري حقوق بشر 
دوباره مورد توجه قرار گرفت و در كنفرانس جهاني وين براي حقوق بشر در سال 1993 
اين يكپارچگي مورد تأكيد قرار گرفت، اما رويكرد سنتي و محدودي كه غالباً تعهدات 
منفي دولت ها نسبت به عدم مداخله در برخورداري افراد از آزادي ها را مبنا قرار مي داد، 
همچنان، مفهوم وسيعتر حقوق بشر را كه طيف مثبت وايجابي را براي تحقق و تضمين 
برخورداري از كليه حقوق، شامل مي شود، متاثر و محدود مي ساخت (هداوند، 1384: 83). 
رويكرد وابستگي متقابل وتقسيم ناپذيري حقوق بشر، مي تواند با نگاهي كلي، به تعيين 
درون مايه ماهوي ومحتوايي حكم راني خوب منجر گردد و مبنايي براي تحكيم و گسترش 
و تضمين سازوكارهاي حكم راني خوب براي تحقق اين حقوق هم در بعد سياسي و مدني 

وهم در بعد اقتصادي واجتماعي باشد.
به عنوان مثال، وجود ضمانت اجراهاي موثر يا حمايت هاي مبتني بر آيين دادرسي 
كه حق بر دادخواهي آن حق را در حاالت نقض فراهم نمايد، شرط ضروري و اساسي براي 
تحقق آنهاست. تاكيد براين موضوع كه همه حق ها مي بايست داراي ضمانت اجراي موثر 
باشند، زمينه و مبنايي را فراهم مي سازد كه براساس آن الگوي ذهني حكم راني مبتني 
بر حق صالحديد آزادانه مقامات عمومي، به سوي نظام حق هاي شناسايي شده و مورد 

حمايت قضايي در سازمان  حكومت، تعيير يابد.
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سازنده حق برخورداري از دادرسي منصفانه، به  بسياري از عناصر  سوي ديگر  از 
وجود  مي شود،  مربوط  كشور  يك  سياسي  اقتصادي  و  اداري  و  ساختاري  ويژگي هاي 
قوانين كافي براي دادرسي، تكفيك مناسب قوه قضائيه از ديگر قواي حكومت به منظور 
تضمين استقالل و بي طرفي، وجود تشكيالت دفاع ازمتهم و دسترسي به وكالى مستقل و 
معاضدت قضايي، دسترسي آزاد به اطالعات و ... از پيش شرط هاى دادرسى منصفانه است 
كه با تحقق حكم راني خوب مهيا مي گردند و لذا ارتباط جدى ميان دادرسي منصفانه و 

حكم راني خوب برقرار است (هداوند، 1384: 86). 

4. حكم روائى خوب و مردم ساالرى 
تحقق الگوي حكم راني مطلوب مي تواند تاثير بسزايي بر نوع نظام حكومتي و تقويت و 
بهبود نظام مردم ساالر به عنوان يكي از راه كارهاي مورد تاييد اسناد و نهادهاي بين المللي در 
جهت تضمين و احترام به حقوق بشر در يك كشور داشته باشد (نقيبى مفرد، 1389: 137). 
دراين راستا، مي توان تاثير حكم راني مطلوب بر تقويت دموكراسي و بالطبع مشاركت جويي 
افراد در اداره يك كشور را بر اساس شاخصه هاي «فرآيندي و رويه اي»،«ماهوي و ارزشي» 
ونيز «تشكيالتي و سازماني» مورد بررسي قرار داد. در هر بخشى عالوه بر تبيين تاثيرات 
اشاره  هم  موضوع  آن  بشرى  حقوق  جنبه  به  مردم ساالرى،  و  دموكراسى  بر  شاخص ها 

مى كنيم چراكه اين دو مقوله قابل تفكيك و جدايى نمى باشند.

1-4. شاخصه هاي فرآيندي و رويه اي 
براين اساس، برقراري حكم راني مطلوب در يك كشور مي تواند باعث اتخاذ تصميم ها، 
شود.  فرآيندي تكثرگرا و مشاركتي  براساس  سياست ها، قوانين و برنامه هاي حكومتي 
ازاين منظر، ويژگي هايي از قبيل رقابت سياسي براي گروه هاي اجتماعي و سياسي به 
صورت عادالنه، امكان انتخاب آزاد و سالم، شناسايي حق رأي برابر و همگاني، شفافيت 
در فرآيند تصميم گيري هاي حكومتي و اطالع رساني كارآمد و موثر و حق برابر مشاركت 
در فرآيندهاي تصميم گيري، قانون گذاري و سياست گذاري كه ازمولفه هاي اين شاخصه 
به شمار مي آيند، تاثير بسزايي در تقويت مردم ساالري و بالتبع تضمين حقوق مدني و 

سياسي افراد خواهند داشت (زارعى، 1383: 165).



296

2-4. شاخصه هاي ماهوي و ارزشي
 به مقتضاي اين ويژگي، حكم راني مطلوب باعث شكل گيري نظام دمكراتيك و مردمي 
بر مبناي تحقق اهداف و ارزش هايي است كه ماهيت و سرشتي جمعي و مشترك دارند 
و تحقق اراده مشترك مردم آرمان عالي نظام سياسي وساختارها و تشكيالت سياسي و 
اجرايي آن محسوب مي شود. از اين منظر، خصيصه هاي زير ناظر بر جنبه ارزشي و ماهوي 

نظام دمكراتيك يا مردم ساالر است:
حق حاكميت و تعيين سرنوشت مردم (بند اول ماده 1 در هر دو ميثاق)

تضمين حقوق اقليت ها در مقابل تصميمات و نظرات اكثريت و نفي ديكتاتوري 
اكثريت (حقوق اقليت ها از جمله حقوق مورد تأكيد در ميثاق حقوق مدني وسياسي در 

ماده 27 مي باشد)
حق دسترسي به مناصب ومشاغل مهم در كالن سياسي وحكومتي از طريق انتخابات 

سالم و همگاني (حق مندرج در ماده 21 اعالميه جهاني حقوق بشر)
شناسايي حقوق مدني و سياسي مانند آزادي هاي بيان، مطبوعات، تشكيل اجتماعات 
و احزاب سياسي و ... (حقوق مندرج درمواد 19 و 20 اعالميه جهاني حقوق بشر، مواد 

19، 21 و 22 ميثاق حقوق مدني و سياسي و ماده 10 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر)
حق نظارت همگاني بر تصميم هاي جمعي و مقامات حكومتي 

و نهايتا حق رفتار برابر و منصفانه در مقابل قانون (ماده 7 اعالميه جهاني حقوق بشر) 
(زارعى ، 1383: 166).

3-4. شاخصه هاي تشكيالتي وسازماني
دستيابي به نظامي مردم ساالر بايد با تضمين هاي ساختاري و سازماني همراه باشد. 
ساختارها، سازمان ها و تشكيالت حكومتي يا مدني بايد به گونه اي به وجود آيند وفعاليت 
نمايند كه ضامن اجراي شاخصه هاي فرآيندي و ماهوي مردم ساالري باشند. برخي از آثار 
حكم راني مطلوب كه باعث تضمين هاي موثر ساختاري و سازماني دموكراسي مي شوند، 

از قرار ذيل اند:
پذيرش اصل تفكيك قوا به طور واقعي و معنادار و وجود سيستم تاثير وتاثر مناسب 

و منطقي قوا بر يكديگر
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وجود احزاب سياسي متعدد كه گروه هاي اجتماعي و سياسي را نمايندگي كنند
استقرار رسانه هاي آزاد جمعي مستقل و غيرانحصاري مانند مطبوعات آزاد، راديو و 
تلويزيون مستقل و متعدد (ازالزامات حق آزادي بيان مندرج درماده 19 اعالميه جهاني 

حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني و سياسي مي باشد)
وجود نهادهاي مدني وسازمان هاي مستقل غيردولتي مانند كانون هاي وكال و اصناف 
و موسسات حرفه اي (ماده 22 ميثاق حقوق مدني و سياسي اين حق را مورد تاكيد قرار 

داده است)
حقوق  حافظ  كه   بي طرف  و  مستقل  قضايي  تشكيالت  و  قضات  محاكم،  وجود 

سياسي) و  مدني  حقوق  ميثاق   14 (ماده  باشند  مردمي  وآزادي هاي 
وجود نظام موثر پاسخ گويي سياسي، پارلماني، حقوقي واداري و به تبع آن وجود 
سازمان هاي ناظر و بازرسي كننده سياسي، حقوقي، اداري ومالي (زارعى، 1383: 168).

با توجه به ويژگي هاي فوق هر نظام سياسي كه مالك ها و موازين فرآيندي، ماهوي 
و سازماني مردم ساالري را بيشتر رعايت نمايد، دمكراتيك تر بوده و بالتبع حقوق بشر- 
به خصوص حقوق نسل اول- در آنها بيشتر رعايت و تضمين خواهد شد و بالعكس هر چه 
از شاخصه هاي فوق بيشتر فاصله داشته باشد، غيردمكراتيك تر خواهد بود كه در چنين 

جوامعي احتمال نقض حقوق اساسي افراد محتمل تر مي باشد. 

5. حكمروائى خوب و نظام حقوقى ايران
حقوقى  و  سياسى  نظام  با  خوب  حكم روائى  رابطه  درباره  شده  انجام  پژوهش هاى 
رويكرد  يك  در  نمود:  تقسيم بندى  رويكرد  چند  به  مى توان  را  ايران  اسالمى  جمهورى 
حكم روائى خوب بدون هيچ نقد و نظرى پذيرفته مى شود و در ادامه به بررسى وضعيت 
داخلى با اين چهارچوب پرداخته خواهد شد. اين برخورد ساده باعث بروز و ظهور نتايج 
متفاوت و گاها متناقضى شده است. به عنوان مثال برخى تحليل ها به كلى حقوق داخلى 

را در تنافى با حكم روائى خوب مى دانند:
زارعى، در «حكمروائى خوب، حاكميت و حكومت در ايران» معتقد است كه "ترتيبات 
فعلى ساختارى و تشكيالتى و مديريت كالن حكومت كه مبتنى بر قانون اساسى است، 
اهداف و ارزش هاى حكم روائى خوب را تأمين و تسهيل نمى نمايند. دستيابى به ارزش ها 
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و اصول حكم روائى خوب مستلزم تحقق سازماندهى حكومت و ساختارهاى متناسب با 
مردم ساالرى و حاكميت جمهورى است كه داراى اوصاف تمركززدايى، مشاركتى، شفافيت، 
پاسخ گويى، حاكميت قانون و رعايت حقوق بشر و آزادى هاى عمومى باشد. حكم روائى 
خوب، حقوق بشر و شهروندى، پاسخ گويى و حاكميت قانون ثمره هايى نيستند كه در هر 
بستر ساختارى، سازمانى، تشكيالتى و فرآيندى به بار نشينند. حاكميت جمهورى مستلزم 

حكومت جمهورى است".  
انجام  متفاوت  رويكرد  اتخاذ  با  الوانى (1386)  توسط  كه  مشابه اى  تحقيق  در  اما 
گرفته است، نتايج ديگرى را شاهد هستيم. "يافته هاى تحقيق بيانگر اين است كه هر يك 
از معيارهاى حكم روائى خوب به گونه اى در قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران مورد 
تاكيد بسيار بوده است و در عرصه عمل نيز شاهد بهبود (هرچند همراه با فراز و نشيب) 
شاخص هاى  حكم روائى خوب پس از پيروزى انقالب اسالمى تاكنون مى باشيم، ولى در 
عين حال در مقاطعى از اين دوران شاهد برهم خوردن تعادل ميان اين سه نهاد اصلى 

جامعه بوده ايم كه در آينده اى نه چندان دور عوارض خود را نشان داده اند" .
شده،  انجام  خصوص  اين  در  ناظمى اردكانى  توسط  كه  ديگر  پژوهشى  رويكرد  در 
حكم روائى خوب به طور نسبى پذيرفته مى  شود و تالش ها در جهت ايجاد انطباق با شرايط 
داخلى است: در اين رويكرد ورود به مسئله به صورت موردى و جزئى بوده است. يعنى 
چه در مقايسه حكم روائى خوب با شرايط بومى و چه در معرفى آن تمركز بر شرح و بسط 
مؤلفه هاى حكم روائى خوب بوده است، و نتايجى هم كه در نتيجه حاصل مى شده به عنوان 
مثال بحث از انطباق يا عدم انطباق نظام حقوقى با مؤلفه هاى حكم روائى خوب، يا بررسى 
تك تك مؤلفه ها (مانند پاسخ گويى حاكمان يا حاكميت قانون يا ...) در منابع دينى؛ داراى 

همين رويكرد جزء محور بوده است ( ميدرى، 1383).
سومين رويكردى كه به نظريه حكم روائى خوب در نظام حقوق داخلى وجود داشته، 
رويكرد نقد مبنايى و مبتنى بر انديشه دينى حكم روائى است. در اين رويكرد تالش بر 
اين است كه به جاى رويكرد مولفه محور و توجه به جزئيات، بيشتر به مبانى فلسفى و 
پيش فرض هاى حكم  روائى خوب توجه شود و با مطالعه و تبيين روايات و آيات متناظر با 
هر بحث مبانى دينى تشريح و تبيين گردد. به عنوان مثال نادرى، ضمن نقد اومانيسم و 
ليبراليسم به عنوان مبانى نظريه حكم روائى خوب به طرح رواياتى در خصوص ويژگى هاى 
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حكومت آرمانى در نگاه اسالمى مى پردازد و به اين نتيجه مى رسد كه: "ظاهراً به توضيح 
نيازى ندارد كه شاخص هاى حكم روائى و دولت مطلوب از آمده فاصله بسيار دارد، و آنچه 
كه ما «حكم روائى خوب» ديدگاه اسالم با آنچه در نظريه به عنوان يك مسلمان معتقد 
بايد خود را با آن تنظيم كنيم حكم روائى مطلوب اسالم است نه آن حكم  روائى كه بانك 

جهانى و نظريه پردازان آن براى ما تصوير مى كنند".

نتيجه
توسعه و ترويج نظريه حكم روائى خوب در ابتدا توسط نهادهاى اقتصادى و مالى 
صورت گرفت و هدف از آن ساماندهى اوضاع اقتصادى كشورهاى در حال توسعه و نيز 
نظارت بر كمك ها و وام هاى اعطا شده براى پروژه هاى زيربنايى در اين كشورها بود، اما 
به تدريج با آشكارشدن ارتباط عميق ميان اين سازوكارها با مفاهيم بنيادين حقوق بشرى 
و مكانيزم هاى مردم ساالرانه و بر اساس مطالعات آمارى انجام گرفته در اين كشورها، اين 
ديدگاه كه با تضمين تحقق حقوق بشر و مردم ساالرى  مى توان بستر و زمينه مناسب را 
براى توسعه اقتصادى فراهم نمود، تقويت شده و توسط صاحبنظران مختلف مورد تاييد 

قرار گرفت.
لذا هرچند حقوق و آزادى هاى فردى همواره به خودى خود داراى ارزش و اعتبار بوده 
و در اسناد بين المللى متعددى بر رعايت و اجراى آنها تاكيد شده است اما  امروزه شاهد 
افزايش تالش ها توسط نهادهاى مالى و اقتصادى بين المللى در جهت تثبيت حاكميت 
برنامه هاى  كردن  كارآمد  منظور  به  پاسخ گويى،  و  شفافيت  عمومى،  مشاركت  قانون، 
توسعه اى در كشورهاى مختلف جهان هستيم، كه آغاز فصل جديدى از تاكيد و توجه به 

اين موضوعات را نويد مى دهد .
دراين ميان، ورود بازيگران جديدى همچون جامعه مدنى و محدودشدن نقش دولت ها 
در تصميم گيرى ها نيز نقش بسزايى در تحقق حكم روائى خوب و ارتقاء مردم ساالرى  و 
تضمين حقوق بشر ايفا نموده است به نحوى كه حتى سازمان هاى بين المللى براى ارزيابى 
و سنجش تحقق معيارهاى حكم رانى خوب به نهادهاى مدنى و نظرات و گزارش هاى آنها 

استناد مى نمايند .
در چنين شرايطى ضمن بررسى و شناخت دقيق اين پديده، توجه بيش از پيش به 



300

استخراج و تبيين رويكردها و مبانى فكرى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى، بومى و محلى 
(در مورد كشور ما، رويكردهاى اسالمى و ايرانى) در تعريف و ارائه شاخص ها و مولفه هاى 
مطلوب براى اداره جامعه الزم و ضرورى است چرا كه فقدان اين شاخص ها، به غلبه و 
سلطه گفتمان رايج و متداول بين المللى بدون رعايت مالحظات و مناسبات خاص فرهنگى 
و اجتماعى كشورهاى مختلف خواهد انجاميد و چالش هاى جدى در روند پيشرفت و 

توسعه كشورها ايجاد خواهد كرد. *
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