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الگوی حکمرانی خوب :چارچوبی برای تحلیل اقتصاد
1
سیاسی دولت هاشمی رفسنجانی ()1376-13٦8
علیرضا صحرایی 2،امین محمودینیا
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چکیده
هدف این مقاله بررسی سیاستها و عملکرد دولت جمهوری اسالمی ایران در دوران ریاستجمهوری
هاشمی رفسنجانی ،براساس الگوی حکمرانی خوب ،است .سؤال اصلی تحقیق میزان انطباق عملکرد
دولت آقای هاشمی رفسنجانی با شاخصههای هشتگانۀ الگوی حکمرانی خوب در برنامۀ توسعۀ
سازمان ملل و بانک جهانی است .مدعا و فرضیۀ تحقیق این است که قانون اساسی نظام جمهوری
اسالمی ایران ظرفیت رسیدن به الگوی حکمرانی خوب را دارد و دولت هاشمی رفسنجانی نیز بهعنوان
یکی از دولتهای بعد از انقالب تالش کرد بهسوی تحقق این الگو حرکت کند اما به دلیل برخی موانع
ساختاری و اداری چنانکه باید به هدف خود نرسید .در عصر جدید ،الزامات و ضرورتهای سیاسی،
فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی تغییر کرده و شکل تازهای از روابط بین دولت و ملت بهوجود آمده است.
در روابط جدید دولت باید سیاستگذار و تعیینکنندۀ خطمشیهای کلی باشد و براساس چارچوب
حقوقی محدودۀ عمل سیاسی را تعیین کند ،بخش خصوصی تولید ثروت را سرلوحۀ خود قرار دهد و
جامعۀ مدنی از طریق بسیج عمومی برای مشارکت در ابعاد اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی ارتباط متقابل
میان جامعه و دولت را تسهیل کند .بنابراین بررسی میزان تطبیق دولتهای جمهوری اسالمی با الگوی
حکمرانی خوب و شاخصههای آن ضروری مینماید.
کلیدواژهها :حکمرانی خوب ،دولت ،هاشمی رفسنجانی ،اقتصاد سیاسی.
 .1تاریخ دریافت1396/10/12 :

تاریخ پذیرش1397/04/17 :

 .2دانشجوی دکتری ،دانشگاه فردوسی مشهد (نویسندۀ مسئول)؛ رایانامهsahraie1979@chmail.ir :
 .3دانشجوی دکتری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرضا؛ رایانامهaminmahmoudinia@gmail.com :

 .1مقدمه
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الگوی حکمرانی خوب مفهوم جدیدی است که در دو دهۀ اخیر مطرح شده است.
پسازاینکه دولتها ،بهخصوص در اواخر سدۀ بیستم و آغاز سدۀ بیستویکم میالدی،
با چالشهای جدیدی روبهرو شدند ،این الگو بهمثابۀ راهکاری جدید برای خروج از
این چالشها ارائه شد .از لحاظ تاریخی ،مفهوم حکمرانی به اندازۀ تمدن بشری قدمت
دارد و بسته به سطح آن (ملی ،منطقهای و محلی) مجموعهای از بازیگران رسمی و
غیررسمی را دربرمیگیرد که بر جریان تصمیمگیری تأثیرگذارند .حکمرانی را میتوان
«نفوذ هدایتشده در فرایندهای اجتماعی» تعریف کرد که سازوکارهای مختلفی درآن
درگیر هستند .برخی از این سازوکارها بسیار پیچیدهاند و فقط از بازیگران بخش دولتی
سرچشمه نمیگیرند .این نکته نیز قابلذکر است که تمام تعاریف حکمرانی بیانگر مفهوم
وسیعتری از حکومت هستند؛ کاربرد جدید این واژه فقط بازیگران و نهادهای دولتی
را شامل نمیشود ،بلکه سه نهاد حکومت ،جامعۀ مدنی و بخش خصوصی را هم دربر
میگیرد .دولت محیط سیاسی و حقوقی مناسب بهوجود میآورد ،بخش خصوصی
اشتغال و درآمد ایجاد میکند و جامعۀ مدنی تعامل سیاسی و اجتماعی گروههای فعال
را برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی تسهیل مینماید .وظیفۀ
حکمرانی خوب نیز فراهمکردن زمینۀ همکاری و هماهنگی هرچهبیشتر این سه بخش با
یکدیگر است.
مفهوم حاکمیت خوب در منشور سازمان ملل متحد و حقوق بینالملل ایجاد شد
اما تعاریف متعدد و متفاوتی برای آن ارائه شد .تعریف اتحادیۀ اروپا این است که
«حکمرانی خوب مدیریت شفاف و پاسخگو در یک کشور با هدف تضمین توسعۀ
اقتصادی و اجتماعی عادالنه و پایدار است» .در تعریفی دیگر« ،حکمرانی خوب شامل
احترامگذاشتن سیاستمداران و نهادها به حقوق بشر و اصول دموکراسی و حاکمیت قانون
است  ...همچنین حکمرانی خوب بهطورخاص به موضوع مدیریت منابع عمومی جهت
ایجاد اقتصادی پایدار و شیوههای توزیع عادالنه مربوط میشود» (قلیپور.)45 :1387 ،
توسعۀ سازمان ملل در سال  1997حکمرانی خوب را «اعمال قدرت سیاسی ،اقتصادی
و اداری برای مدیریت امور عمومی یک کشور در همۀ سطوح» ( )UNDPتعریف کرد
که براساس آن الگوی حکمرانی خوب نیازمند ایجاد شاخصههایی چون انعطافپذیری،
مشارکت ،مسئولیت ،شفافیت ،حاکمیت قانون و پاسخگویی است .هدف این پژوهش،
بررسی میزان انطباق عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی با این شاخصهها است.
4

4. Good governance

 .2سﺆال و فرﺿیۀ تحقیق

عملکرد دولت آقای هاشمی رفسنجانی چقدر با شاخصههای هشتگانۀ الگوی حکمرانی
خوب که در برنامۀ توسعۀ سازمان ملل ( )UNDPو بانک جهانی مطرح شده منطبق است؟
سؤالهای فرعی تحقیق عبارتاند از:
 .1مفهوم حکمرانی خوب چیست و شاخصهای آن کداماند؟
 .2جمهوری اسالمی ایران چه قابلیتهایی برای تحقق الگوی حکمرانی خوب دارد؟
مدعا و فرضیۀ تحقیق این است که قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران ظرفیت
رسیدن به الگوی حکمرانی خوب را دارد و دولت هاشمی رفسنجانی نیز بهعنوان یکی از
دولتهای بعد از انقالب تالش کرد بهسوی تحقق این الگو حرکت کند اما به دلیل برخی
موانع ساختاری و اداری به هدف خود نرسید.

 .3هدف و ﺿرورت

 .4پیشینۀ پﮋوهش

تاکنون مقاالت وکتب بسیاری در زمینۀ حکومت ،حکمرانی و بررسی انواع و ابعاد
حکومت در ایران ترجمه و چاپ شده است اما کتابها و مقاالتی که به حکمرانی و
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در عصر جدید الزامات و ضرورتهای سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی تغییر کرده
و شکل تازهای از روابط بین دولت و ملت بهوجود آمده است .در روابط جدید ،دولت
باید سیاستگذار و تعیینکنندۀ خطمشیهای کلی باشد و ،براساس چارچوب حقوقی،
محدودۀ عمل سیاسی را تعیین کند ،بخش خصوصی تولید ثروت را سرلوحۀ خود قرار دهد
و جامعۀ مدنی ،از طریق بسیج عمومی برای مشارکت در ابعاد اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی،
ارتباط متقابل میان جامعه و دولت را تسهیل کند .باتوجهبه ضرورت بررسی مسائل مربوط
به حکومتها و نحوۀ عمل و تصمیمگیری تصمیمگیران کشورها و تأثیر اینگونه عوامل
بر رشد و توسعۀ کشورها ،سنجش حکومتها و تعیین معیار و شاخص برای این سنجش،
براساس الگوهای مطرح در علوم انسانی ،ضروری بهنظر میرسد .یکی از بهترین الگوهایی
که باتوجهبه شاخصههای آن میتوان برای حکمرانی معیار سنجشی فراهم ساخت الگوی
حکمرانی خوب است .هدف این پژوهش تحلیل زمینههای تحقق الگوی حاکمیت خوب
در ایران بعد از انقالب و به صورت موردی بررسی میزان انطباق عملکرد دولت هاشمی
رفسنجانی در دهۀ دوم انقالب اسالمی با شاخصههای این الگو است.
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الگوهای متفاوت آن در ایران بپردازد ،باتوجهبه گستردگی و اهمیت مفهوم حاکمیت
چندان گسترده نیست .در زمینۀ حکمرانی خوب نیز که پیوندی است میان نظریههای
مدیریت و علوم سیاسی ،کتابها و مقاالتی معدود را میتوان مشاهده نمود .این کتابها
و مقاالت باتوجهبه تازگی مفهوم حکمرانی خوب در حوزۀ علوم سیاسی بیشتر به تعریف
و تا حدودی ذکر ابعاد آن پرداختهاند .مث ً
ال ،مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی
در سال  1383مجموعهای از مقاالت خارجی را جمعآوری و ترجمه کرده و با عنوان
حکمرانی خوب؛ بنیان توسعه به طبع رسانده است .در این مجموعه ،حکمرانی خوب
با رویکرد اقتصادی و باتوجهبه شاخصهای بانک جهانی و دیگر نهادهای بینالمللی
توضیح داده شده است.
یکی از بهترین پژوهشها در این زمینه ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻤﺮاﻧﻰ خوب و الگوی مناسب
دولت تألیف رحمتاهلل قلیپور ( )1387است که مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع
تشخیص مصلحت نظام و دفتر گسترش تولید علم آن را منتشر کرده است .در این اثر
نقش دولت در کشورداری و الگوهای دولت در حکمرانی و مفاهیم مرتبط با حکمرانی
خوب بررسی شده است .عبدالحسین ضمیری ( )1387در کتاب حکمرانی مطلوب
در اندیشۀ سیاسی امام خمینی (ره) حکمرانی مطلوب را از دیدگاه امام خمینی (ره)
با حکمرانی خوب در اندیشۀ سیاسی رایج مقایسه کرده است .در هیچیک از این آثار
بهصورت مستقل عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی از دیدگاه حکمرانی خوب سنجیده
نشده است .مقالۀ حاضر درصدد است در این جهت گامی نو بردارد و میزان تطبیق الگوی
حکمرانی خوب را با سیاستها و عملکردهای دولت هاشمی رفسنجانی بررسد.

 .5روش پﮋوهش

روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است و در این راه از دادههای کتابخانهای ،روشهای
کمی و اندازهگیری پارامترهای عددی موردنیاز بهره بردهایم .درواقع در این پژوهش
تنها به دادههای کتابخانهای اکتفا نکرده و تلفیقی از روشهای کمی و کیفی را بهکار
گرفتهایم .در آغاز به تبیین شاخصههای الگوی حکمرانی خوب میپردازیم و سپس
میزان انطباق این شاخصها را با عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی میسنجیم.
 .6چهارچوب نظری
محاسبۀ کیفیت حکمرانی نیازمند شاخصها و معیارهای ک ّمی مناسبی است که بتوان با استفاده
از آنها نحوۀ اثرگذاری مؤلفههای حکمرانی را بر عملکرد اقتصادی بررسی کرد .در پاسخ به

این نیاز ،سازمانهای متعدد بینالمللی با برشمردن ویژگیهای متنوع برای کیفیت حکمرانی به
تهیۀ شاخصهایی اقدام کردهاند .بانک جهانی حکمرانی را بهعنوان سنت و نهادهایی تعریف
میکند که با آنها قدرت بهمنظور مصلحت عمومی در یک کشور اعمال میشود و مشتمل
بر سه مؤلفۀ زیر است:
 .1فرایندی که صاحبان قدرت از طریق آن انتخاب میشوند ،بر آنها نظارت میشود
و سرانجام تعویﺾ میشوند .دو شاخص «حق اظهارنظر» و «پاسخگویی» و همینطور «ثبات
سیاسی» ذیل این مؤلفه قرار میگیرند.
 .2مؤلفۀ دوم ظرفیت و توانایی دولت برای ادارۀ کارآمد منابع و اجرای سیاستهای
درست است و دو شاخص «اثربخشی دولت» و «کیفیت قوانین و مقررات» را دربر میگیرد.
 .3احترام شهروندان و دولت به نهادهایی که تعامالت اجتماعی و اقتصادی میان آنها را
اداره میکنند مؤلفۀ دیگری است که شاخص «حاکمیت قانون» و «مهار فساد» در آن جای
میگیرد.
جیمز گاستو اسپت ،مدیر دفتر برنامۀ توسعۀ ملل متحد ،حکمرانی خوب را مشارکت،
شفافیت و پاسخگویی تعریف میکند و معتقد است« :حکمرانی خوب اثربخشی ،کارایی و...
را نیز دربر میگیرد» .گروهی دیگر شاخصهای حکمرانی خوب را به شرح جدول  1پیشنهاد
کردهاند.
جدول  .1شاخﺺهای حکمرانی خوب

مشارکت شهروندان

الف) آزادی سیاسی؛ ب) پایداری سیاسی

دولتمحوری

الف) کارایی قضایی؛ ب) کارایی اداری؛ ج) فساد پایین

توسعۀ اجتماعی

الف) توسعۀ انسانی؛ ب) توزیع عادالنه

مدیریت اقتصادی

الف) توجه به بیرون؛ ب) استقالل بانک مرکزی؛ ج) میزان بدهی نسبتبه GDP

منبعThe Asian Development Bank )ADB(, 2001: 50 :

یک مبنای اساسی برای تعیین ویژگیهای حکمرانی خوب شاخصهای هشتگانهای
است که در برنامۀ توسعۀ سازمان ملل ( )UNDPو بانک جهانی مطرح شده است .این شاخصها
بهترتیب عبارتاند از .1 :مشارکت .2 ،حاکمیت قانون .3 ،شفافیت .4 ،مسئولیتپذیری.5 ،
اجماعسازی .6 ،عدالت و انصاف .7 ،کارایی و اثربخشی .8 ،پاسخگویی (& Jeff huther
.)Anwar shah, 2006
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شاخص

شاخصهای جزء (کارکردها)
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 .1مشارکت .مشارکت حضور همۀ مردم در تصمیمگیریهای مختلف است که هم
بهصورت مستقیم و هم از طریق نمایندگان و نهادهای واسطهای قانونی و مشروع تحقق
مییابد .مباحث مشارکت غالباً مبتنیبر وجود آزادی بیان و حق اظهارنظر همۀ افراد جامعه
در حوزههای مختلف سیاسی و امنیتی خواهد بود .البته این امر لزوماً به معنی آن نیست که
به تمایالت ،خواستهها و نگرانیهای تکتک افراد جامعه توجه میشود بلکه منظور از
آن مشارکت حداکثری است که از طریق سازوکارهای خاص خود تحقق پیدا میکند.
بنابراین ویژگی اصلی مشارکت همانا آزادی همۀ مردم در ابراز نظرات و دیدگاههای
خود است و این امر در مرحلۀ اجرا نیازمند ابزارهای خاصی ازجمله رسانههای آزاد و
نهادهای مدنی مستقل است.
 .2حاکمیت قانون .برقراری نظام حکمرانی خوب به چارچوبهای قانونی عادالنه
و بیطرف نیاز دارد .در این چارچوب باید از حقوق کلیۀ افراد مخصوصاً محرومان
محافظت شود .اجرای اینگونه قوانین در یک فضای بیطرف و مبتنیبر انعطاف نیازمند
دستگاه قضایی مستقل و نیروی پلیس بیطرف و عاری از فساد است.
 .3شفافیت .شفافیت یعنی جریان آزاد اطالعات و دسترسی سهل و آسان ذینفعان به
آن .اطالعات باید به اندازۀ کافی و بهصورت قابلفهم در دسترس باشد و از طرف دیگر
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اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها از قوانین و مقررات مشخصی پیروی کند.
 .4مسئولیتپذیری .در حکمرانی خوب نهادها و فرایندهای تصمیمگیری در یک
چارچوب زمانی منطقی به همۀ ذینفعان آن خدمات الزم را ارائه میدهند .نیل به این
هدف تنها زمانی امکانپذیر است که نهادهای تصمیمگیر نسبتبه تأمین خواستهها و
تمایالت افراد احساس مسئولیت داشته باشند.
 .5اجماعسازی .بسته به تنوع دیدگاههای موجود در یک جامعه بازیگران گوناگونی
هم در آن وجود خواهند داشت؛ پس ،حکمرانی خوب باید منافع و سالیق مختلف را
بهسمت اجماعی گسترده هدایت کند که بهترین و بیشترین منفعت را برای تمام اجتماع
درپی دارد .این امر مستلزم این است که نسبتبه ضروریات توسعۀ انسانی پایدار و
چگونگی دستیابی به اهداف چنین توسعهای چشماندازی بلندمدت و وسیع وجود داشته
باشد .این مهم نیز تنها از طریق فهم و درک مفاهیم تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه
قابلدستیابی است.
 .6عدالت و انصاف .در حکمرانی خوب همۀ افراد باید از فرصتهای برابر برخوردار
باشند .رفاه یک جامعه به تضمین این امر وابسته است که همۀ اعضای آن احساس کنند
در آن جامعه ذینفع هستند .برای تحقق این امر همۀ گروههای آسیبپذیر برای افزایش
توانمندیهای خود باید از حمایتهای الزم برخوردار باشند.
 .7کارایی و اثربخشی .حکمرانی خوب به این معناست که نهادها و سازمانهای
تصمیمگیرنده همیشه نیازهای مردم را درنظر داشته باشند و از منابع موجود بهصورت
کارا استفاده کنند .مفهوم کارایی در ارتباط با حکمرانی خوب به معنی استفادۀ پایدار از
منابع طبیعی و حفاظت از محیطزیست نیز خواهد بود ،لذا موضوع بهترین استفاده از منابع
با حکمرانی ارتباط مستقیم دارد.
 .8پاسخگویی .پاسخگویی یک امر حیاتی برای حکمرانی خوب است .نهتنها
نهادهای دولتی بلکه بخش خصوصی و سازمانهای جامعۀ مدنی باید نسبتبه عموم مردم
و همۀ افراد ذینفع پاسخگو باشند .بهطورکلی هر نهاد یا سازمان نسبتبه کسانی که با
تصمیمات آن ارتباط مستقیم دارند ،پاسخگو خواهد بود (.)Ibid
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 .7تطبیق عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی با شاخصههای الگوی حکمرانی
خوب
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 .1 .7مشارکت
مشارکت اولین مؤلفه در حکمرانی خوب است که ،براساس آن ،دولت باید ساختاری را
فراهم سازد که همۀ افراد بتوانند در امور مربوط به خود و جامعه مشارکت داشته باشند .از
سال  1368به بعد با رویکارآمدن دولت هاشمی رفسنجانی و تسلط گفتمان سازندگی اتخاذ
سیاستهای سرمایهدارانه ،خصوصیسازی ،تعدیل اقتصادی و حمایت از اقتصاد بازار آزاد
شکل گرفت .تحت سیاست خصوصیسازی اقتصاد در سال  1370مقرر شد همۀ بنگاهها
و شرکتهایی که در سال  1358از جانب شورای انقالب ملی اعالم شده بودند به بخش
خصوصی واگذار شوند .سیاست اقتصادی جدید معطوف به رشد و متکی به بازار آزاد بود و
از سوی دیگر در این سالها سرمایهداری گرایش صنعتیتری پیدا کرد.
با پایانیافتن جنگ تحمیلی و شروع نخستین برنامۀ پنجساله توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی که خطمشی خصوصیسازی شرکتهای دولتی را مدنظر داشت بورس اوراق بهادار
تهران نیز حیات مجدد یافت .در سال  1368بیش از  3984000سهم به ارزش بالﻎ بر یازده
میلیارد ریال در بورس تهران دادوستد شد .درسالهای بعد نیز حجم معامالت رشد چشمگیری
یافت؛ بهطوریکه در سال  1372بورس تهران شاهد دادوستد  97328000سهم به ارزش بالﻎ
بر پانصدوپانزده میلیارد ریال بود .سال  1374تعداد سهام معاملهشده در بورس تهران با بیش
از  10000درصد رشد نسبتبه سال  1368به بیش از  432میلیون سهم رسید .ارزش سهام
مبادلهشده در این سال نیز با بیش از  1000درصد افزایش نسبتبه ابتدای برنامۀ اول توسعه به
 1880میلیارد ریال بالﻎ شد .استقبال مردم از بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای -1368
 1374به دادوستد  808میلیون و  351هزار سهم به ارزش  4095/9میلیارد ریال منجر شد .این
روند در سال  1375هم ادامه یافت و ارزش کل معامالت سهام تنها در ن ُه ماه منتهی به آذر این
سال با رشدی بالﻎ بر  250/6درصد ( 3/5برابر) نسبتبه مدت مشابه سال  1374از  3700میلیارد
ریال فراتر رفت (لیالز.)371 :1376 ،
در عرصۀ فرهنگی ،دیدگاههای دولت با گرایشهای افراطی و اعمال سیاستهای
سختگیرانه مخالف بود و از آزادیهای فرهنگی بهخصوص در عرصۀ مطبوعات و نشر
حمایت میکرد .در دوران دولت هاشمی رفسنجانی ،نوسازی اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی
رخ داد .از طرف دیگر ،فضای مطبوعاتی کشور اندکی نسبتبه سالهای قبل آن تحول یافت
و زمینۀ نقد و انتقاد محدود فراهم آمد (روزنامۀ همشهری و ایران نمایندۀ گرایش فکری جدید
محسوب شدند) .این رویدادها را میتوان در راستای مشارکت فرهنگی و اجتماعی ارزیابی

کرد .نشانههای گسترش مشارکت در مباحث فرهنگی و اجتماعی را میتوان افزایش باسوادی،
گسترش کمی و کیفی آموزش عالی و ...عنوان کرد که در جدول  2آمده است.
جدول  .2مقایسۀ شاخﺺهای فرهنگی براساس مراکز آموزشیـ فرهنگی

عنوان

سال 1356

سال 1376

درصد رشد مطلق

باسواد

12/800/000

43/000/000

335

دانشآموز

7/500/000

18/979/863

252

کادرآموزشی

152/000

877/952

577/2

27/650

196

آموزشگاه تحصیلی

45/500

193/052

227

دانشجو

152/000

1/250/000

812

مراکز آموزش عالی

60

266

443

مؤسسات تحقیقاتی

81

198

244/4

پژوهشگر

1/924

11/392

500

کارشناس و تکنیسین

2/314

18/918

700

دانشجوی تحصیالت تکمیلی

5/392

26/862

400

کادر آموزش عالی (هیئتعلمی) 13/952

در دوران بعد از جنگ ،حوادثی چون پذیرش قطعنامۀ  598و پایان جنگ ،رحلت
امام خمینی (ره) و انتخاب آیتاهلل خامنهای به رهبری جمهوری اسالمی ،تجدیدنظر در
قانون اساسی ،حذف منصب نخستوزیری ،افزایش اختیارات رئیسجمهوری ،انتخاب
هاشمی رفسنجانی به ریاستجمهوری رخ داد .این رویدادها و نیز شرایط ناشی از
بازسازی اقتصادی ،موجب شد ،بهلحاظ سیاسی ،اولویتهای جدیدی در ساختار سیاسی
ایران بهوجود آید.
در این دوره (سالهای  ،)1372-1368چهار انتخابات حساس و سرنوشتساز مجلس
چهارم و پنجم و ریاستجمهوری پنجم و ششم برگزار شد که میتوان آنها را از
نمادهای مشارکت سیاسی در این دوران برشمرد .باتوجهبه این چهار انتخابات میتوان به
این جمعبندی رسید که سطح مشارکت سیاسی از سال  1368تا  1375رشد نسبتاً معقولی
داشت .در زمینۀ بحث مشارکت فرهنگی و اجتماعی ،میتوان گفت دولت هاشمی
رفسنجانی ،بنابر مقدورات ،و نسبتبه فضای قبلی حاکم بر این عرصه ،تا حدودی،
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منبع :رضوانی.46 :1381 ،
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در جهت گسترش مشارکت فرهنگی و اجتماعی قدم برداشت ،اما ازآنجاکه در این حوزه
سیاست خاصی را مدنظر نداشت تنها به رشد کمی و تاحدودی کیفی و البته در راستای توسعه
و اشاعۀ آموزش و نوسازی دست یافت .از طرفی ،نقطۀ قوت دولت هاشمی ،در ارتباط با
شاخصۀ مشارکت در الگوی حکمرانی خوب ،بحث مشارکت اقتصادی بود .این دولت با
حمایت از سیاست تعدیل اقتصادی و خصوصیسازی و واگذاری برخی از اختیارات خود
گامی مهم در مسیر تحقق مشارکت اقتصادی برداشت .این مشارکت چرخشی تأثیرگذار
بهسمت مشارکتدادن اقشار گوناگون جامعه در اقتصاد بود (فوزی.)272 :1384 ،
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 .2 .7قانون
متعاقب بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در سال  1368در ساختار قوۀ قضاییه
تغییراتی پدید آمد .در این بازنگری ،بروز برخی مشکالت و ضعفهای دستگاه قضایی سبب
شد به موضوع نحوۀ ادارۀ دستگاه قضایی توجه شود .شوراییبودن مدیریت عالیۀ قوۀ قضاییه
بهعنوان یکی از عوامل اصلی بروز ضعفها و اشکاالت در عرصۀ نظام قضایی در محافل
علمی و مطبوعاتی مطرح شد و حتی امام خمینی (ره) صراحتاً از شورای عالی قضایی خواست
مسؤولیتها و وظایف مربوط به آن شورا بین اعضای آن تقسیم شود تا هر امری مسئول خاص
خود را داشته باشد (فوزی.)256 :1384 ،
تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب در سال  1373ازجمله تحوالتی بود که در اوایل
دوران سازندگی در عرصۀ تشکیالت و سازمان قضایی کشور رخ داد .تشکیل این دادگاهها
براساس الیحهای بود که در مجلس چهارم به تصویب رسید .مهمترین مقصودی که در تدوین
و تصویب این الیحه دنبال شد ،سرعتبخشیدن به جریان محاکمات و رهایی از تشریفات
آیین رسمی دادرسی بود .تدوینکنندگان انتظار داشتند با حذف دادسرا و دادستان و ایجاد
دادگاههایی با صالحیت عام مراحل دادرسی کوتاه شود و روند محاکمات سرعت گیرد
اما مخالفان الیحه حذف دادسرا را باعث ازبینرفتن دقت و عدالت میدانستند .اصوالً قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب چند محور اصلی داشت :حذف نهایی دادسرا ،ایجاد
مرجع قضایی صالحیت عام و ایجاد دادگاههای تجدیدنظر استان (زرنگ.)307 :1380 ،
در زمینۀ شاخصۀ حاکمیت قانون باتوجهبه ساختار قانون اساسی کشور (تفکیک قوا)
اقداماتی در بازنگری قانون اساسی صورت گرفت که گامی مهم در جهت رفع نواقص پیشین
و محققشدن حاکمیت قانون بود .اقدامات قوۀ قضاییه از جهتی تسهیل روند محاکم و از جهت
دیگر افزایش کارایی آن قوه را درپی داشت و این خود باعث حرکت نظام سیاسی بهسوی
شاخصۀ حاکمیت قانون بود.
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 .3 .7شفافیت
در الگوی حکمرانی خوب مدیران دولتی در آینۀ شبکههای اجتماعی قرار دارند و باید
به راهبرد دولت شفاف و مدیر صادق رو آورند .با رویآوردن به راهبرد صداقت ،به قول
دایسون ،مدیران در طول زمان به این نکته خواهند رسید که این راهبرد نهتنها مخرب و بیفایده
نیست بلکه خواهد توانست چهره و اعتبار دولت را نزد جامعه و شهروندان بهبود بخشد و بر
مشروعیت آن بیفزاید.
درخصوص سنجش شاخصۀ شفافیت با عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی میتوان به
شفافسازی در بخش اقتصادی اشاره کرد که شامل اقداماتی بود از قبیل اصالح نرخ ارز،
اصالح نرخ سود بانکی ،تصحیح ساختار بودجه ،و آزادسازی اقتصاد که یکی از وجوه مهم آن
شکستن انحصارات و تقسیم بازارها و ذرهایکردن آنها بود .با سیاست آزادسازی بسیاری از
انحصاراتی که در عرصههای مختلف اقتصادی در سالیان قبل (باتوجهبه اقتصاد سالیان جنگ)
شکل گرفته بود و خود یکی از وجوه آشکار عدم شفافیت در این عرصه بود تا حدودی
کمرنگ شد (فوزی.)337 :1384 ،
روند نوسازی و گسترش ارتباطات در ایران در دوران دولت هاشمی رفسنجانی زمینه را
برای استفادۀ مردم از رسانههای بینالمللی مانند ماهواره ،اینترنت ،و ارتباط تلفنی فراهم آورد.
در این دوره دولت در گسترش زیرساختهای مخابراتی مانند ارتباطات تلفنی ،استفاده از
اینترنت (نخستین بار) برای سطح گستردهتری از جامعه کوشید .این زیرساختها گامی اساسی
و الزمۀ شفافیت در هر جامعهای است .در این دوره ،همچنین ،پیرو سیاست تساهل فرهنگی
با اجازۀ رسمی دولت نشریات متعددی منتشر شدند که بسیاری از آنها را میتوان غیرمذهبی
خواند و حتی بخشی از آنها تقریباً به ارگان گروههای بیرون حاکمیت بدل شدند نظیر مجلۀ
ایران فردا بهعنوان ارگان نهضت آزادی .همچنین عالوهبر منتقدان داخل حاکمیت همچون
روزنامۀ سالم و جهان اسالم مجالتی نظیر کیان ،راه نو ،گفتگو و ...اجازۀ نشر پیدا کردند و
این اقدام زمینه را برای بیان دیدگاههای مختلف تا حدی فراهم آورد .آمارها و نمودارها نشان
میدهند که میزان تولید و پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی هم در این دوره رو به رشد
بود و وسائل ارتباط جمعی گسترش یافت .برای مثال در طول دهۀ  1360برنامههای تلویزیونی
در حدود ساعتهای بین  16تا  24و تنها در قالب دو شبکه ارائه میشد حالآنکه در سال
 1376پنج شبکۀ تلویزیونی وجود داشت که یکی بهصورت شبانهروزی و بقیه بهطور متوسط
حداقل  12ساعت در روز برنامه پخش میکردند .میزان تولید برنامههای متعدد نظیر فیلم و
سریال و برنامههای آموزشی و غیره نیز افزایش چشمگیر داشت (قبادزاده.)92 :1380 ،
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جدول  .3مقایسۀ شاخﺺهای فرهنگی براساس ابزار فرهنگی (آمار سال )1373
عنوان

سال 1365

سال 1376

درصد رشد مطلق

نشریات

216

1/000

462/5

کتاب (عنوان)

2/800

16/000

572

5/784/000

361/5

فیلم

49

56

114/2

کتابخانههای عمومی

360

670

186

صدا و سیما (تولید)

 18/800ساعت

166/125

883

کتابهای موجود در کتابخانهها 1/600/000

جدول  .4نمایۀ مقایسهای (1350ـ )1375
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سال

1350

1355

1365

1375

روزنامه

33

19

16

26

هفتهنامه

69

17

44

82

فصلنامه

88

116

72

165

ماهنامه

48

88

113

212

تعداد کل

379

324

315

749

بهطورکلی ،میتوان گفت سیاستهای اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی گامی اساسی و
بسیار مؤثر درجهت تحقق شفافیت مالی و بهطورکلی ارتقای شفافیت دولت نسبتبه گذشته
بود و ،همانگونه که اشاره شد ،با فراهمآوردن زیرساختهای شفافیت ،یعنی گسترش رسانهها
و وسائل ارتباط جمعی ،توانست در زمینۀ شفافیت فرهنگی و اجتماعی اقدامات سازندهای
انجام دهد هرچند این اقدامات بیشتر درجهت بازسازی خرابیهای جنگ بود.
 .4 .7مسئولیتپذیری
حکمرانی خوب مستلزم این است که نهادها و فرایندهای تصمیمگیری در یک چارچوب
زمانی منطقی به همۀ ذینفعان خود خدمات الزم را ارائه دهند .نیل به این هدف تنها زمانی
امکانپذیر است که نهادهای تصمیمگیر نسبتبه تأمین خواستهها و تمایالت افراد احساس
مسئولیت داشته باشند.

 .5 .7اجماعسازی
رویکرد اجماعسازی حکمرانی عبارت است از «رابطۀ بین جامعۀ مدنی و دولت» و «رابطۀ
بین حکمرانان و حکومتشوندگان» (شریفزاده .)49 :1382 ،ایجاد اجماع که با دموکراسی
ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد زمینهای برای انسجام اجتماعی است« .انسجام اجتماعی نوعی
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مسئلۀ کار و ایجاد فرصتهای شغلی مولد برای نیروی کار از اساسیترین مشکالتی بود
که دولت هاشمی رفسنجانی در جهت رفع آن احساس مسئولیت کرد .با پایانیافتن جنگ
تحمیلی و شروع دوران سازندگی سرمایهگذاری برای اجرای طرحهای عظیم زیربنایی از
یکسو و ضرورت بازسازی مناطق جنگزده از سوی دیگر فرصتهای شغلی جدیدی را
پدیدار ساخت .بازار کار در جریان اجرای نخستین برنامۀ پنجساله توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی کشور رونق تازهای یافت .براساس گزارش عملکرد برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی شمار شاغالن کشور در سال  1372به  13/82میلیون نفر و میزان بیکاری
به حدود  11/4درصد جمعیت فعال رسید .در سال  1367حدود  15/3درصد نیروی فعال
کشور بیکار بودند .یکی از سیاستهای جدید وزارت کار و امور اجتماعی برای کاهش
میزان بیکاری اجرای طرح خوداشتغالی بود .در این طرح ابزار کار در اختیار متقاضیان قرار
میگرفت و محصوالت تولیدی آنها در بازارچههای کار عرضه میشد .این طرح از توفیق
نسبی برخوردار بود (لیالز.)216 :1376 ،
تأمین اجتماعی حمایتی است که جامعه و دولت در قبال آسیبهای اجتماعی و اقتصادی
مانند بیکاری ،بیماری ،حوادث و ...برای اقشار مختلف پیشبینی و طرحریزی میکند تا در
مواقع ضروری از کاهش یا قطع درآمد افراد در کوتاه یا درازمدت جلوگیری کند و سالمت
روحی و جسمی افراد تضمین شود .برای پوشش امر خطیر خدمات درمانی بیمهشدگان بودجۀ
درمان سازمان تأمین اجتماعی در پنج سال منتهی به سال  1374از  110میلیارد ریال به 737
میلیارد ریال افزایش یافت .در سال  ،1375این بودجه به  1100میلیارد ریال رسید .افزایش نرخ
ارائۀ خدمات بهداشتی و درمانی بخش قابلتوجهی از رشد بودجۀ درمان را دربر داشت .از
طرف دیگر ،تا پایان دومین برنامۀ پنجساله توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور بالﻎ
بر  22/7میلیون نفر از جمعیت کشور تحتپوشش خدمات درمانی ـ بهداشتی قرار گرفتند.
باتوجهبه خرابیها و مسائل و مشکالت ناشی از جنگ نیاز جامعه بهسمت تأمین اجتماعی و
کاهش بیکاری سوق پیدا کرده بود ،به این دلیل دولت ارائۀ پاسخ مناسب به این خواست مردم
را وظیفۀ خود دانست و در جهت آن اقداماتی صورت داد .این اقدامات کام ً
ال در رفع این دو
معضل موفق نبود اما در ح ّد خود مسئولیتپذیری دولت را نشان میدهد (همان.)217 :
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از ارتباط است که در آن یک گروه از مردم توانمند و بامهارت را برای مشارکت نشان میدهد
که زمینه و فضایی برای تحول بهوجود میآورد .الزمۀ مشارکتداشتن زبان مشترک و تفسیر
مشترک از مفهومهای کلیدی است» (همان.)50 :
جریان میانهرو در واقع جریانی عملگرا و فنساالر بود که از درون نیروهای راست و
چپ بیرون آمد و با دو جریان اصولگرای راست و چپ اشتراکات و اختالفاتی داشت و
در مقاطع مختلف برای پیشبرد اهداف خود دست به ائتالف تاکتیکی با این گروهها میزد.
این جریان ،ضمن مخالفت با سیاستهای افراطی ،از نوعی سیاستهای معتدل در حوزۀ
فرهنگی و اقتصادی حمایت میکرد .میتوان هاشمی رفسنجانی را مظهر این جریان دانست
که با بهقدرترسیدن او در انتخابات ریاستجمهوری سال  ،1368زمینه برای گسترش این
تفکر در کشور هموارتر گشت .دولت هاشمی رفسنجانی خود را برآیند نیروهای موجود در
جامعه میدانست و توانست حول مقاصد خود در طیفهای مهم و تأثیرگذار جامعه اجماعی
بهوجود آورد .هاشمی برای دورری از منازعات سیاسی که مجلس یکدست چپگرا به آن
دامن میزد ،دولت خود را دولت کاری انتخاب کرد و بخشی از نیروهای چپ را ،که بر
نارسایی اقتصاد دولتی اذعان داشتند ،در دولت با خود همراه ساخت .این بخش از تواناییهای
دولت او را میتوان با شاخصۀ اجماعسازی همگام دید .از طرف دیگر ،حضور در سازمانهای
بینالمللی و افزایش نقش و مشارکت ایران در سازمانهای بینالمللی و نهادهای منطقهای در
این دوره را میتوان جهتگیری بهسمت تنشزدایی بهشمار آورد .دولت در راستای گسترش
ارتباط جمهوری اسالمی با نظام بینالملل که یک اصل اساسی در راه توسعه و سازندگی
بهنظر میرسید ،از طریق عضویت در نهادها و سازمانهای منطقهای و جهانی و نیز پیوستن به
کنوانسیونهای بینالمللی ،توانست حمایت و پشتوانۀ تقنینی مجلس را به دست آورد (فوزی،
 .)279 :1384در گفتمان دوران سازندگی ضمن اصالح ساختارهای قدیمی و ایجاد تح ّول
در نقشها ،شاهد شکلگیری و تعمیق الگوی ارزشی در جامعه هستیم که با وضعیت جدید
سازگاری بیشتری دارد و نوعی تفسیر دنیاگرایانهتر از ارزشهای انقالبی دوران قبل است.
این تفسیر میتوانست زمینه را برای توسعۀ اقتصادی کشور مهیا کند .این وضعیت نیازمند
بهوجودآمدن اجماع نظری بین گفتمانهای حاکم در کشور بود که در گفتمان سازندگی
متبلور شد.
 .6 .7عدالت و انصاف
عدالت و محوریت آن در بخش دولت و ادارۀ عمومی از دیگر مؤلفههای دولت در حکمرانی
خوب است که اهمیت بسزایی دارد .درواقع عدالت و تحقق آن در جامعه سنگبنای مشروعیت
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حاکمیت و مبنای توجیه ضرورت وجود دولت تلقی میشود .عدالت درواقع جوهرۀ مقاصد
خطمشیگذاری دولتی در جامعه است و سرشت و ذات قانون مقید به تحقق عدالت فرض
میشود.
عملکرد دولت هاشمی رفسنجانی را ،براساس شاخصۀ عدالت و انصاف ،میتوان باتوجهبه
بحث فوق در نمودهای عملی حکومت حقمدار پیدا کرد .حکومت حقمدار حکومتی است
که امنیت و رفاه مردم را تأمین میکند ،ثروت را عادالنه توزیع میکند و مشارکت آگاهانۀ
عناصر اجتماعی را فراهم میسازد .درمجموع ،دولت هاشمی رفسنجانی با اجرای برنامۀ اول
توسعه ،عالوهبر رونقبخشیدن به فعالیتهای اقتصادی ،موفق شد به بعضی از اهداف خود
ازجمله ایجاد تحرک در سرمایهگذاری ،تولید ،اشتغال و تأمین رشد متوسط سالیانه 6/06
درصد در تولید ناخالص داخلی دست یابد و نیز به افزایش قابلتوجه پوشش آموزش و
پرورش و بهداشت و درمان و درنتیجه بهبود نرخ باسوادی وکاهش نرخ مرگومیر منجر شود.
همۀ موارد یادشده را میتوان گام مؤثر و اساسی درجهت تحقق شاخصۀ عدالت و انصاف و
حرکت بهسوی الگوی حکمرانی خوب دانست .میتوان گفت در برنامۀ دوم همچون برنامۀ
اول رشد و توسعۀ اقتصادی بهعنوان اصلیترین هدف درنظر گرفته شده بود و مقولۀ عدالت
اجتماعی در حاشیه بود و عم ً
ال در برنامههای اول و دوم بهجای عدالت اجتماعی بیشترین
توجه و اولویت به رشد اقتصادی اختصاص داده شد .سیاستگذاران بر این عقیده بودند که
در صورت رشد درآمد ملی میتوان با استفاده از سیاستهای توزیع مجدد درآمد ازجمله
سیاستهای مالیاتی به منطقیکردن توزیع رشد بین اقشار مختلف اجتماعی اقدام کرد اما چنین
اتفاقی نیفتاد و افزون بر آن سیاستهای تعدیل اقتصادی باعث تورم زیاد و نوسان شدید در
جامعه شد .این تورم نابرابری در توزیع ثروت و درآمد و فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد را
تشدید کرد (امیراحمدی.)86 :1374 ،
شاخص توسعۀ انسانی شاخصی است مرکب از متغیرهای بسیار ازجمله متغیرهای بهداشتی
(شامل امید به زندگی ،تعداد مرگومیر نوزادان ،تعداد پزشکان عمومی ،متخصصان و
دندانپزشکان ،تعداد تختهای بیمارستانی و )...متغیرهای آموزشی (مانند تعداد دانشآموزان
و دانشجویان) ،دسترسی به امکانات اولیۀ زندگی (مانند دسترسی به آب آشامیدنی ،دسترسی
به امکانات آموزشی و  )...عدالت بیننسلی (مانند حفظ محیطزیست) ،و شاخصهای حقوقی
(مانند تساوی زن و مرد ،حقوق بشر) .همانگونه که در جدول ذیل نشان داده شده است ،میزان
این شاخص  57در سال  )1357( 1975به  69در سال  )1374( 1995رسیده است .این افزایش
شاخص نشاندهندۀ تحقق توسعۀ انسانی و درنتیجه افزایش عدالت در جامعه است.
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جدول  .5شاخﺺ توسعۀ انسانی از سال 1995-1975
سال
شاخص
شاخص توسعۀ انسانی

1975

1980

1990

1995

1985

0/571

0/653 0/615 0/578

0/693

رشد اقتصادی از نمادهای توسعۀ اقتصادی و موتور محرکۀ آن بهشمار میآید و سبب
رونق کسبوکار و باالرفتن تولید میشود .این افزایش رونق اقتصادی را درپی دارد و
این امر خود باعث بهوجودآمدن عدالت در جامعه میشود؛ زیرا رونق اقتصادی برای
جامعه مواهبی پدید میآورد که سبب افزایش خدمات دولتها به جامعه است.

اﻟﮕﻮى ﺣﮑﻤﺮاﻧﻰ ﺧﻮب :ﭼﺎرﭼﻮﺑﻰ ﺑﺮاى ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﻰ دوﻟﺖ ﻫﺎﺷﻤﻰ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻰ )(1376-1368

222

شکل  .1نمودار روند رشد اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجانی

عدالت اجتماعی همواره یکی از بزرگترین دغدغهها و اهداف نظامهای تصمیمگیری
در کشور بوده است .یکی از مهمترین شاخصهای سنجش توزیع درآمد ضریب جینی
است .در این دوره ،چنانکه در شکل  2پیدا است ،این شاخص با افتوخیزهای متعددی
روبهرو بود .آغاز برنامۀ اول توسعه ،سیاستهای بازسازی و ...این شاخص را به عدد
 0/387در سال  1371رساند که پایان دورۀ اول دولت هاشمی رفسنجانی بود .در دورۀ
دوم ،دولت ایشان این شاخص با آهنگ کندی افزایش یافت اما دوباره در سال  1375به
عدد  0/391رسید.
شاخص رفاه اجتماعی نیز در دورۀ هاشمی رفسنجانی با شروع برنامۀ اول توسعه به
دلیل بهبود شرایط اقتصادی رو به بهبود گذاشت بهگونهای که از رقم  60/3در سال 1368
به رقم  87در سال  1372و رقم  86/4در سال  1374رسید (همان).

جدول  .6ﺿریب جینی و سهم هزینۀ  ٪10ثروتمند جامعه به  ٪10فقیر جامعه
دوره

ضریب
جینی

سهم  10درصد ثروتمندترین به ٪10
فقیرترین

دورۀ انقالب و
جنگ

0/375

17/85

برنامۀ اول توسعه

0/398

16/34

برنامۀ دوم توسعه

0/4

15/18

 .7 .7کارایی و اثربخشی
اثربخشی بُعد کیفی بهرهوری است و «درجه یا میزان دستیابی به اهداف موردنظر» تعریف
شده است .اثربخشی نشانگر نسبت هدفهای واقعی به هدفهای پیشبینیشده و عملکرد
واقعی به عملکرد موردانتظار است و از طریق بازده نیروی کار و سازمان اندازهگیری
میشود (حمیدیزاده .)38 :1387 ،دولت هاشمی رفسنجانی را میتوان اولین دولتی نامید که
برنامهریزی و برنامهمحوری را جزء اصول خود قرار داد و با همکاری دیگر نهادهای حکومتی
به تهیۀ برنامۀ توسعۀ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دست زد .فرایند برنامهمحوری در ساختار
اقتصادی و سیاسی و فرهنگی یک جامعه گامی مهم در مسیر اثربخشی محسوب میشود .در
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شکل  .2نمودار روند ﺿریب جینی در دورة هاشمی رفسنجانی
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دوران دولت سازندگی ،دو برنامه طراحی و اجرا شد .برنامۀ اول توسعه ( 1368ـ  )1372را
بهجرئت میتوان اولین برنامهای دانست که به شکل محوری به نقش انسان در توسعه توجه
کرده و بخشهای آموزش عمومی و بهداشت همگانی را بهگونهای خاص مورد توجه قرار
داده است .برنامۀ دوم توسعه ( 1374ـ  ،)1378با یک سال وقفه ،بعد از برنامۀ اول اجرا شد .در
این برنامه ،عالوهبر بحث اصالحات اقتصادی« ،ثبات اقتصادی» نیز در مرکز توجهها دولت
قرار گرفت .برایناساس ،برای افزایش کارایی در استفاده از منابع عمومی به مدیریت کالن
اقتصادی کشور و تغییر در ساختار اداری دستگاهها و مؤسسات توجه بیشتری شد (وزارت امور
اقتصادی و دارایی.)25-22 :1383 ،
جدول  .7برنامۀ اول و دوم توسعه
کشاورزی
مصوب

اﻟﮕﻮى ﺣﮑﻤﺮاﻧﻰ ﺧﻮب :ﭼﺎرﭼﻮﺑﻰ ﺑﺮاى ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﻰ دوﻟﺖ ﻫﺎﺷﻤﻰ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻰ )(1376-1368

عملکرد

درصد تحقیق

مصوب

عملکرد

درصد تحقیق

مصوب

عملکرد

درصد تحقیق

مصوب

عملکرد

درصد تحقیق

مصوب

9,5 66,7 10

8,9

عملکرد
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6,4 6,1

105

15

نفت

درصد تحقیق

دوره

صنایع و معادن

خدمات

تولید ناخالص
داخلی

برنامۀ
اول
توسعه
برنامۀ
دوم
توسعه

62,7 3,2 5,1 135 4,2 3,1 -8,1 -1,3 1,6 86,4 5,1 5,9 48,8 2,1 4,3

91,4 7,4 8,1 97 6,5 6,7 93,7

افزایش جمعیت کمتر از  500هزار نفری شهر تهران به باالی  7میلیون نفر درطول
نیمسده ،در ابعاد سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی برای شهری با این حجم از جمعیت مصائب
بسیاری پدید آورد که باتوجهبه شرایط جنگ و مشکالت دیگر چیزی نمانده بود که به
یک معضل عظیم برای کارایی نظام جمهوری اسالمی ایران بدل شود .با رویکارآمدن
دولت هاشمی رفسنجانی مدیریت شهرداری تهران تغییر کرد و همزمان با شروع برنامۀ
پنجسالۀ اول توسعۀ کشور شهرداری تهران درجهت افزایش کارایی و پاسخگویی نظام
دولتی به نیازهای شهری به اقدامات اساسی زیر دست زد:
در بعد عمرانی و فنی ،در سال  ،1368تنها  3/6کیلومتر مسیل و تونل در دست ساخت
بود .از سال  1369تا پایان سال  ،1375جمعاً  136/8کیلومتر مسیل و تونل ساخته شد .در

 .8 .7پاسخگویی
پاسخگویی یک امر حیاتی در حکمرانی خوب است .دولت پاسخگو و قدرت همراه با
مسئولیت از الزامات حکمرانی خوب است .در این باب میتوان به رابطۀ دولت هاشمی
رفسنجانی و مقام معظم رهبری بهعنوان شاخصی درجهت تحقق اصل پاسخگویی دولت به
مقام رهبری پرداخت و اینطور بیان داشت که سیاستهای کلی دولت هاشمی رفسنجانی در
آن مقطع زمانی مطابق دیدگاههای رهبری بود .نحوۀ پاسخگویی دولت هاشمی رفسنجانی به
رهبرانقالب را میتوان در چند شاخص زیر به اختصار بیان داشت:
ـ نظرخواهی از مقام معظم رهبری برای انتخاب اعضای هیئت دولت (کابینه) .بهعنوان مثال
رئیسجمهور وقت بیان داشت :زمانی که من میرسلیم را بهعنوان وزیر ارشاد معرفی کردم،
رهبری فرمودند که خیال رهبری از وزارت ارشاد آسوده شد.
ـ تعیین وزرای کلیدی کابینه (کشور ،خارجه و اطالعات) با نظر مستقیم رهبری به گفتۀ
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سال  1368تنها سه پل و زیرگذر در دست ساخت بود درحالیکه از آن تاریخ تا پایان
 1375تعداد  220پل و زیرگذر به طول  120کیلومتر احداث شد .در سال  ،1368جمعاً
 6/3کیلومتر بزرگراه ساخته شد درحالیکه طی سالهای  1369تا  1375جمعاً 237/7
کیلومتر بزرگراه ساخته شد .سطح ابنیه و ساختمانهای احداثشده توسط شهرداری
تهران در سال  1368مجموعاً  3559متر مربع ثبت شده است .در انجام این طرحهای
عمرانی رفع محرومیت از مناطق جنوب شهر و ایجاد تعادل در بهرهمندی متوازن از
امکانات موجود و خدمات عمومی برای برنامهریزان و مدیران اجرایی شهرداری تهران
یک اصل خدشهناپذیر بود .به همین دلیل ،اولویت اجرای طرحها به مناطق محروم شهر
اختصاص داده شد.
در بعد ساماندهی فضاهای شهری در سال  1370طرح جامع تهران در محدودۀ  25ساله
برای  707/51کیلومترمربع مساحت و  7/65میلیون نفر جمعیت تنظیم شد .در طرح جدید،
تهران به  5حوزه و  22منطقه تقسیم شد .این طرح در اسفندماه  1371جهت تهیۀ طرح
تفصیلی مناطق و طرح تدقیق حوزههای پنجگانه به شهرداری تهران ابالغ شد .شهرداری
تهران در طول دوران دولت هاشمی رفسنجانی توانست به تکمیل شبکۀ بزرگراهی تهران،
ارتقای کیفیت محیطزیست ،بهبود وضعیت مالی شهرداری ،اجرای طرحهای زیربنایی و
عمرانی وسیع ،برنامهریزی و استفاده از مشاوران متخصص ،و تقویت جایگاه شهرداری
در تصمیمات اداری بپردازد .این موارد همه نشاندهندۀ اثربخشی اقدامات و دیدگاههای
یادشده در آن بازۀ زمانی است (لیالز.)370 :1376 ،
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ریاست وقت هیئت دولت.
ـ در نهایت میتوان جملۀ مشهور مقام معظم رهبری (هیچکس برای من هاشمی نمیشود)
را در مراسم تودیع آقای هاشمی رفسنجانی پس از هشت سال ریاستجمهوری او شاخص
سنجش رضایت و پاسخگویی دولت به رهبری قرار داد.
هاشمی رفسنجانی ،در طول هشت سال ،پاسخگویی خود به مجلس شورای اسالمی را به
شکلهای مختلف نشان داد .مجلس به وزیر اقتصاد او رأی اعتماد نداد و او برای پاسخگویی
به درخواستهای نمایندگان ملت که غالباً از جناح راست بودند به تغییر ترکیب کابینه دست
زد .در این کابینه رئیسجمهور بهمنظور جلب توافق مجلس پنج وزیر با گرایش چپ (خالقی،
عبداهلل نوری ،معین ،حاجی و سعیدیکیا) را از کابینه خارج کرد و پنج عضو جدید را که
مورد پذیرش مجلس بود (میرسلیم ،بشارتی ،هاشمی گلپایگانی ،آلاسحاق و ترکان) به جای
آنان گماشت.

 .8نتیجه
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همانطورکه دیدیم ،حکمرانی خوب با شاخصههای هشتگانهاش در تنظیم روابط دولت،
بخش خصوصی و نهادهای مدنی بهگونهای عمل میکند که هریک از آنها به اهداف
تعیینشده دست یابند و بازدهی و عملکرد دولت را باال ببرند .الگوی حکمرانی خوب با
فعالکردن همۀ بخشها و در صورت فراهمبودن شرایط میتواند با استفاده از توان بخش
خصوصی و مدنی کشور به توسعۀ پایدار انسانی دست یابد.
باتوجهبه مطالعات مطرحشده ،حکمرانی خوب الگویی است که در آن دولت بتواند
بهعنوان یکی از ارکان سهگانه با مشارکت دو بخش دیگر (خصوصی و مدنی) به فعالیت
درجهت توسعۀ پایدار بپردازد .در این راستا ،پس از بحث و بررسی پیرامون زمینههای
شکلگیری الگوی حکمرانی خوب بهعنوان الگویی برای توسعۀ جامعه ،در معرفی و تبیین آن
مشخص شد که بنیاد آن بر توانمندسازی دولت و تعامل آن با سایر بخشهای جامعه استوار
است.
نگارنده بر این باور است که الگوی حکمرانی خوب با شاخصههایی که از آن ارائه
شده است میتواند اشکاالتی هم داشته باشد و باید در مسیر بومیسازی بیشتر آن گام
برداشت .باتوجهبه نیاز ما در سنجش دولتها با ویژگیها و شاخصههایی براساس سیاستها
وعملکردهای دولتها میتوان گفت الگوی مورداشاره توان انطباق مناسب با ساخت اجتماعی
و سیاسی ایران را دارد و باتوجهبه ساختار قانونی کشور میتوان شرایط و بسترهای الزم برای
تحقق آن را فراهم ساخت.

تحلیل ساختار قانونی ایران (بهویژه ساختار قانون اساسی) نشان میدهد که زمینهها و
بسترهای ساختاری مناسب برای تحقق هریک از شاخصههای الگوی حکمرانی خوب موجود
است .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر تأمین آزادیهای مدنی ،سیاسی و اقتصادی،
اعمال دموکراسی ،مشارکت همۀ بخشها و افراد جامعه در فعالیتهای اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی ،پاسخگویی همۀ ارکان و نظامهای اداری و سیاسی و عدالت اجتماعی تأکید و توجه
خاص دارد و حتی میتوان بیان داشت که شکلگیری و شکلدهی ساختار دولت در ایران بر
مبنای اصول یادشده استوار است و قانون اساسی در بطن خود سازوکارهایی برای اعمال اصول
و شاخصههای الگوی حکمرانی خوب ارائه میکند.
از منظر نگارنده ،قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ایران ظرفیت رسیدن به الگوی
حکمرانی خوب را دارد و دولت هاشمی رفسنجانی بهعنوان یکی از دولتهای بعد از انقالب
تالش کرد این الگو را محقق کند هرچند تالشهایش به دلیل برخی موانع ساختاری و اداری
با فراز و نشیب همراه بود.
در پایان باید گفت که الگوی حکمرانی خوب ،بهرغم برخی نواقص ،دارای شاخصههایی
است که میتواند مالک سنجش عملکرد دولتها قرار گیرد و جای آن هست که چنین
سنجشی در رابطه با دولتهای دیگر پس از انقالب نیز انجام شود.
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