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مقدمه 
عدال��ت اجتماعی به عن��وان شکلی از عدالت 
از جمل��ه مقوالتی است که ریش��ه در فطرت 
بش��ری داشت��ه و از دیرب��از م��ورد توج��ه 
دانش��مندان و دولتم��ردان ب��وده و هس��ت. 
دانشمندان و صاحبنظران زیادی در مورد عدالت اجتماعی 
قل��م فرسایی ک��رده اند و هر کدام از جنب��ه ای خاص این 
واژه را تفسی��ر کرده اند. برای فهم بهت��ر عدالت اجتماعی 
الزم اس��ت ابتدا خود عدالت تعریف گردد. عدالت از ریش��ه 
عدل است. عدل در لغت در معانی مختلفی بکار رفته است؛ 
راغ��ب در مفردات، عدالت را به مس��اوات تعریف می کند. 
عدالت و معادله الفاظی هستند که معنی مساوات و برابری 
را اقتض��ا میکنند... بنابراین عدل ب��ه تساوی تقسیم کردن 
است. ابن سینا می گوید عدالت واقعی در میان مردم برقرار 
نمی شود مگر وقتی که قانون عادالنه ای در میان آنها باشد 
و قانون عادالنه به دو جهت از طرف بشر قابل معرفی نیست 
و تنها خداوند و خالق بشر باید این قانون عادالنه را معرفی 
کند یکی بدین جهت که بش��ر قادر به تش��خیص حقیقت 
نیست زیرا نمی تواند خود را از اغراض شخصی تخلیه کند 
و دیگر اینکه قانون ساخته بشر ضمانت اجرایی ندارد چون 
طب��ع انسان تمای��ل دارد خود را بر غیر مق��دم بدارد و به 
عدالت و قانون بش��ری عمل نکن��د و قانون را تا آنجا که به 
نفعش اشد می پذیرد و هر جا که به ضررش باشد طرد می 
کند: عدالت از نظر کانت این است که اعمال هر کس طبق 
اصلی که خود او می خواهد برای تمامی انسان ها الزام آور 
باشد، تعیین بش��ود. هگل عدالت را هر آنچه دولت بگوید و 
بپسندد م��ی داند. به عبارتی وی مبن��ای عدالت را قدرت 

معرفی می کند. 

معرفی سياست هاي  كلي نظام در بخش  
امنيت  قضايي 

۱- اص��اح ساختار نظام قضایي کش��ور در جهت تضمین 
عدال��ت و تأمین حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و 

دقت با اهتمام به سیاست هاي مذکور در بندهاي بعدي.

۲- نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاهها.
۳- استفاده از تعدد قضات در پرونده هاي مهم.

۴- تخصص��ي کردن رسیدگي به دع��اوي در سطوح مورد 
نیاز.

۵- تمرک��ز دادن کلی��ه امور داراي ماهی��ت قضایي در قوه 
قضایی��ه با تعریف ماهیت قضایي و اصاح قوانین و مقررات 
مرب��وط بر اس��اس آن و رسیدگي ماه��وي قضایي به همه 

دادخواهیها و تظلمات.
۶- کاست��ن مراحل دادرسي به منظور دستیابي به قطعیت 

احکام در زمان مناسب.
۷- یکس��ان سازي آیین دادرسي در نظام قضایي کش��ور با 

رعایت قانون اساسي.
۸- اصاح و تقویت نظ��ام نظارتي و بازرسي قوه قضاییه بر 

دستگاه هاي اجرایي و قضایي و نهادها.
۹- استف��اده از روش داوري و حکمی��ت در ح��ل و فص��ل 

دعاوي.
۱۰- باال بردن سطح علمي مراکز آموزش حقوقي متناسب 
ب��ا نظام قضایي کش��ور، ب��اال بردن دان��ش حقوقي قضات، 
تقویت امور پژوهش��ي قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط 

مادي و معنوي متصدیان سمت هاي قضایي.
۱۱- ب��اال ب��ردن سطح علمي و شایستگ��ي اخاقي و توان 
عمل��ي ضابط��ان دادگستري و فراهم ساخت��ن زمینه براي 

استفاده بهینه از قواي انتظامي.
۱۲- تأمی��ن نیازه��اي ق��وه قضاییه در زمینه ه��اي مالي، 
تش��کیاتي و استخدام��ي با توجه به اص��ول ۱۵۶، ۱۵۷ و 

۱۵۸ قانون اساسي.
۱۳- تعیین ضوابط اسامي مناسب براي کلیه امور قضایي 
از قبیل قض��اوت، وکالت، کارشناس��ي و ضابطان و نظارت 

مستمر و پیگیري قوه قضاییه بر حسن اجراي آنها.
۱۴- بازنگ��ري در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و 

کاهش استفاده از مجازات زندان.
۱۵- تنقیح قوانین قضایي.

۱۶- گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضایي در جامعه.
۱۷- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایي.

توج��ه: »چالش قان��ون« برای انعکاس پاس��خ های مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام یا اعض��ای آن، اعام آمادگی می 
نمای��د. ضمن��ا از ارائه نقد و پیش��نهادات مش��فقانه عموم 

اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.

نقد و بررسی سیاست های کلی
- خلط سیاست های کلی با آرمان ها 

آرم��ان ها اهداف بزرگ و گست��رده ای هستند که شرکت 
در پی تحقق بخش��یدن ب��ه آنهاست و بهت��ر است کلی و 
حت��ی گاهی خاصه باشد )برنامه ریزی استراتژیک کیفیت 
جامع، رسول محمدعلی پ��ور(. هدف های آرمانی برگرفته 

از تصویر مطلوب چش��م انداز بلندمدت کش��ور است، بیان 
انتظ��ارات و مقاصدی دس��ت یافتنی است ک��ه تحقق آن 
در گ��رو وفاق عمومی، اراده ملی و ت��اش خستگی ناپذیر 
رهب��ران جامع��ه و آحاد مردم خواهد ب��ود )مبانی نظری و 
مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷(. در 
مواردی از سیاست های کلی بخش  امنیت  قضایي با آرمان 
ها خلط شده است. کارایی آرمان ها در ادبیات برنامه ریزی 
اجتماع��ی با سیاست های کل��ی دارای تفاوت های اساسی 

است.
- خلط سیاست های کلی با چشم انداز 

چش��م انداز عبارت اس��ت از ارائه ی��ک موقعیت مطلوب و 
آرمان��ی قابل دستیابی که مانند چراغ��ی در افق بلندمدت 
ف��راروی جامعه و نظام حکومتی ق��رار دارد و دارای ویژگی 
ه��ای جامع نگری، آینده نگری، ارزش گرایی و واقع گرایی 
اس��ت )سازم��ان برنامه و بودجه کش��ور، کلی��ات و اصول 
سازماندهی فضایی کش��ور، ص ۹(. چشم انداز آمیزه ای از 
ارزش داوری های مبتنی بر ایدئولوژی نظام و واقعیت های 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی جامعه است 
)مبان��ی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، 
صفحه ۸۶۷(. در مواردی از سیاست های کلی بخش  امنیت  
قضایي با چش��م ان��داز خلط شده اس��ت. در ادبیات برنامه 
ریزی اجتماعی تعاریف چش��م ان��داز و سیاست های کلی 
دارای تفاوت های اساسی است و هر یک دارای کاربردهای 

ویژه هستند.
- ع��دم وجود قابلی��ت زایش سیاست های کل��ی از اسناد 

فرادست
تدوی��ن سیاست های کل��ی از طریق زبان معی��ار و اصیل 
قانونگ��ذاری، هعمچون شبکه ای به ه��م پیوسته است که 
زایش الیه های گوناگون آن بر اساس منطق شبکه صورت 
م��ی گیرد. پیوستگ��ی و همبستگی سیاس��ت های کلی با 
اسناد فرادست کش��ور، دستاورد زایش های سلسله مراتبی 
در سیاس��ت های کلی است آنگ��اه که در نظام هماهنگ با 
یکدیگ��ر و سایر اسناد فرادست و فرودست تدوین، تصویب 
و اب��اغ شود. سیاست های کلی بخ��ش  امنیت  قضایي نیز 
همچون سایر سیاس��ت های کلی، محصول زایش درونی و 
زبانی سیاستگذاری نیست و هماهنگی ساختاری و سلسله 

مراتبی با اسناد فرادست و فرودست خود ندارد.
- قابل اجرا نبودن سیاست های کلی غیرقاعده مند

در م��واردی از سیاس��ت های کلی، قابلی��ت اجرایی وجود 
ن��دارد که این امر ناشی از وجود اشکاالت شکلی و ماهیتی 
در آنهاس��ت. در برخی از م��وارد جهت گیری سیاست ها با 
رویه های اجرایی مرسوم کش��ور متناسب نیست از این رو 
معم��وال سیاست های کلی مورد اقب��ال و استقبال دستگاه 
های اجرایی قرار نگرفته است. وجود فاصله نظری و تجربی 
میان تدوین و تصویب کنندگان سیاست ها و اجراکنندگان 
آن تاکن��ون موج��ب شده اس��ت که عم��ا سیاست های 
کان تا اج��رای کامل با کمبودهای اساس��ی مواجه باشد. 

تعام��ل تصویب و اباغ کنندگان و 
اجراکنندگ��ان سیاست ها به گونه 
ای تنگاتنگ و سیستماتیک نیست 
تا از تصویب سیاست های ناکارآمد 

جلوگیری شود. 
- زینتی بودن یا تش��ریفاتی بودن 

سیاست های کلی 
اینک��ه در کش��ور تع��داد فراوانی 
سیاست کلی در موضوعات خاص 
و فانتزی وج��ود داشته باشد ولی 
ناکارآم��د، قابل ستای��ش و تقدیر 
نیس��ت. داشت��ن سیاس��ت ه��ای 
کل��ی که هی��چ گ��اه بک��ار نروند 
و کارب��ردی ب��رای ش��ان متصور 
نباشد سرانجامی ج��ز افزایش بی 
اعتمادی مردم به قانون، قانونگذار 
و قانونگذاری ندارد. اینکه بصورت 
شکلی سیاست های کلی کشور با 

سایر کش��ورهای جهان مقایسه ش��ود و مطالعات تطبیقی 
بی حاصل پیرامون آن انجام شود در نش��ریات دارای اعتبار 
علمی پژوهشی منتشر شود تاکنون مشکلی از زندگی مردم 

حل نشده است. 
- تداوم و تش��دید مشکات مرتبط با سیاست های کلی در 

زندگی مردم
۲۶ سال از تصوی��ب اولین سیاست های کلی )۱۳۷۲( می 
گ��ذرد. بررسی روند تصوی��ب سیاست های کل��ی از ابتدا 
تاکنون، نش��ان از تک��رار و تکرار گزاره ه��ای پایه و احیانا 
مقدس��ی است که اجرای آنها در زم��ره آرزوهای مسئوالن 
اس��ت. باید دانست که تکرار چندین باره گزاره های دوست 
داشتنی دلیل تحقق آنها نیست چرا که با نش��انی نادرست 
هی��چ گاه نمی ت��وان به مقص��د رسی��د. درک نادرست از 
چیست��ی، چرای��ی و چگونگی سیاست ه��ای کلی تاکنون 
نتوانسته است منش��کات زندگی م��ردم را برطرف نماید. 
تلق��ی غیرواقعی بص��ورت فراگیر در نهاده��ای قانونگذار و 

مجری قانون بصورت مشترک وجود دارد. 
- عدم وجود همکاری الزم بین مجمع و قوای سه گانه

مش��اهدات میدانی بیانگر این واقعیت است که بین مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و قوای سه گانه در تدوین و تصویب 
و اجرای سیاست های کلی، همدلی و همفکری و همکاری 
الزم وجود نداشته است که در همزبانی ادبیات برنامه ریزی 
کان ظهور و بروز داشته باش��د. ناهمزبانی قوای سه گانه، 
هویت سیاست های کلی را با مشکل مواجه ساخته است و 
توانای��ی آن را در ساماندهی موضوعات مرتبط را به حداقل 
ممک��ن رسانده است. سیاست های کل��ی تاکنون نتوانسته 
است موضوع��ات و امور مرتبط با خ��ود را در راستای حل 

مشکات زندگی مردم ساماندهی کند. 
- ناهماهنگ��ی سیاست های کلی با قوانین موجود و جاری 

در کشور
رون��د اجرایی سیاست های کلی نظام در مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظ��ام به گون��ه ای است که در م��وارد متعدد با 

قوانی��ن موج��ود و جاری کش��ور دارای ناهماهنگی است و 
شاید در بسیاری از موارد متناسب با آن قوانین جدیدی در 
کشور مصوب گردد. عدم حمایت قوانین موجود از سیاست 
های کلی نظام در سه دهه گذشته موجب شده است که از 
یکسو قوانین ب��دون ارتباط با سیاست های کلی و از سوی 
دیگر سیاست های کلی بدون داشتن قوانین مرتبط و مورد 

نیاز با خود در جامعه اجرایی نشوند. 
- میزان هزینه انجام شده از بیت المال و جیب مردم برای 

تدوین و تصویب سیاست های کلی 
می��زان بودجه دریافتی مجمع تش��خیص مصلحت نظام در 
دوره تدوی��ن و تصویب سیاست های کلی نظام در سه دهه 
گذشته کاما مش��خص است و می توان میزان هزینه شدن 
بیت المال را برای تدوین و تصویب هر یک از سیاست های 
کل��ی نظام و حتی بنده��ای آن را محاسبه ک��رد. عملکرد 
سیاس��ت های کلی نظ��ام در حسابداری اجتماعی کش��ور 
تاکن��ون دارای بیان منفی است و نتوانسته است به میزان 
هزینه های انجام شده برای آن سود متناسب با هزینه ها را 
ایج��اد کند. بنابر این چگونه می توان از سیاست های کلی 
زیان ده در حسابداری اجتماعی برای سه دهه توقع جبران 

زیان های گذشته و سودرسانی متناسب را داشت؟
- تک��راری بودن گزاره های موسوم به سیاست های کلی با 

دیگر سیاست ها
ب��دون تردید در چهار دهه گذشت��ه جامعه با انواع و اقسام 
سیاس��ت ها و سیاست گذاری آشن��ا شده است. معموال در 
برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم، برنامه های ساالنه 
کشور و برنامه های بخشی و منطقه 
ای )وزارتخانه ها و استان ها( بخش 
مشخصی با عنوان سیاست ها وجود 
دارد که از ویژگی های ثابت اصول 
برنامه ری��زی جامع است. ماحظه 
این هم��ه تکاپوی برنام��ه و برنامه 
ریزی جامع��ه را با حجم انبوهی از 
سیاست های تکراری مواجه ساخته 
است که تک��راری بودن آن، اصالت 
و سپ��س کارآمدی آنها را با اشکال 
مواج��ه ساخته اس��ت. از این رو به 
نظر می رسد که این همه سیاست 

از یکدیگر کپی شده اند. 
- نقض اصل تفکیک قوای سه گانه 

توسط مراجع قانونگذاری موازی
موضوع مصوبات مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام با اصل تفکیک قوای 
سه گانه در کش��ور مناف��ات دارد. 
وج��ود مجمع در زمره مراکز و مراج��ع قانونگذاری موازی، 
ص��رف نظر از بی به��ره بودن اعضای مجم��ع از رای مردم 
می تواند به بروز ناهماهنگی های برنامه ریزی کان کشور 
بیانجامد. بر طبق اصل تفکیک قوا، فعالیت های قانونگذاری 
در ق��وه مقننه منحصر است که از طری��ق مردم ساالری و 
پش��توانه مردمی، مش��روعیت اجتماعی خود را بدست می 
آورد. در حال��ی ک��ه این مه��م در مورد مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام دارای مصداق نیست. موضوع سیاست گذاری 
در سطح کلی نظام از جمله اموری است که هماهنگی قوای 

سه گانه را می طلبد.
- تداخل مصوبات شورا با چشم انداز بیست ساله

چش��م انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام با وجود 
تدوی��ن و تصویب در مجمع تش��خیص مصلحت نظام از دو 
ی��ا چندسبک ادبیات برنامه ری��زی کان پیروی می کنند. 
برخی از بندهای چش��م ان��داز دارای سیاس��ت های کلی 
نیستن��د و تعداری از سیاست های کلی  نسبتی با بندهای 
چش��م انداز بیست ساله ندارن��د. البته باید توجه داشت که 
خوراندن یکی به دیگری، به معنای نسبت منطقی دو متغیر 
در منظوم��ه پدیده های اجتماعی نیس��ت. زایش سیاست 
های کلی از مقسم چش��م ان��داز بیست ساله به عنوان مبنا 
و روش تولید اسناد فرادست کش��ور بسیار مهم است که در 
تدوین و تصویب چش��م انداز و سیاست های کلی خبری از 

آن نیست!
- عدم وجود ضمانت اجرای مناسب 

سیاس��ت های کلی بخ��ش  امنیت  قضای��ي دارای ضمانت 
اجرایی الزم و کافی نیس��ت. علیرغم جایگاه قانونی مجمع 
تش��خیص مصلحت نظ��ام در قانون اساس��ی متاسفانه امر 
سیاس��ت و سیاست گ��ذاری بطور مج��زار از سوی مجمع 
تش��خیص مصلحت نظ��ام از سوی سایر تقسی��م کار ملی 
قانونگ��ذاری سنتی به سبک ایرانی، آنچنان که باید و شاید 
م��ورد توجه قرار نگرفته است. دستاورد این بی توجهی نیز 

در ساماندهی اقدامات اجرایی کش��ور و در تداوم و تشدید 
مش��کات زندگی مردم خو.د را بصورت آشکار نش��ان داده 
است. دستگاه ه��ای اجرایی و سایر بخش های قانونگذاری 
کشور نیز امور فاقد یا دارای ضمانت اجرایی ضعیف را برنمی 

تابند و نقش محوری برای آن قایل نبوده و نیستند.
- تورم سیاست های کلی در مجمع

قانونگ��ذاری سنت��ی به سب��ک ایرانی، س��ال هاست که به 
بیم��اری مزمن تورم قانون و قانونگذاری مبتاست. با وجود 
بی��ش از ۱۱۰ سال سابقه قانونگذاری در ایران باید اعتراف 
ک��رد که علیرغم سابقه طوالنی، جامعه هنوز از قانونگذاری 
کارآمد و توانمند محروم است. از این رو مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظام نیز همانند سای��ر بخش های قانونگذاری از 
بیم��اری تورم سیاست گ��ذاری در رنج است. داشتن صدها 
سیاس��ت کلی ک��ه نتواند کوچ��ک ترین تاثی��ری در حل 
مشکات زندگی مردم داشته باشد. سیاست های کلی آنگاه 
ب��ه بیماری ت��ورم مبتا می شوند که با وج��ود ناکارآمدی 
همانن��د ماشینی خودکار به تدوین و تصویب سیاست های 
کان بصورت سریالی ادامه داده شود تا جایی که انبوهی از 
سیاست های کلی در جامعه بر حجم سایر قوانین و مقررات 

کشور بیفزاید.
- ع��دم بروزرسان��ی سیاست ه��ای کلی از زم��ان تصویب 

تاکنون
در تدوی��ن و تصویب سیاست های کلی نظام از بروزرسانی 
آنه��ا سخنی وجود ندارد و معل��وم نیست که سیاست های 
کل��ی ب��رای نظام تا چ��ه زمانی سیاست ان��د و حالت کلی 

خود را حف��ظ می کنن��د. شاخصه 
های ت��داوم زندگ��ی سیاست های 
کلی نظام در منظومه شلوغ قنونین 
کش��ور چیس��ت؟ این گ��زاره های 
هیجان��ی بر اساس ادع��ای تصویب 
کنندگ��ان آن تا ک��ی مدعی نجات 
کشورند و با ناکارآمدی شاهد تداوم 
و تش��دید مش��کات زندگی مردم 
اند؟ بروزرسان��ی سیاست های کلی 
امری حیاتی ب��رای حیات اجتماعی 
آنهاس��ت موج��ب می ش��ود که در 
گذر زمان و تح��والت سریع جامعه 
از گردون��ه ساماندهی امور جدا و جا 

نمانند.
- مشارکت ناکافی گروه های مرجع 

در سازو کار مجمع
از سوی مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام گ��زارش عملکردی درخصوص 

نج��وه و میزان گردش علمی و تجرب��ی نخبگان در فرآیند 
تدوی��ن و تصوی��ب سیاست های کلی نظام منتش��ر نکرده 
است. حضور چند تن از مشاوران و مسئوالن سابق کشور و 
اساتید بازنشسته در جلسات کمیسیون های اصلی و فرعی 
به معنای گ��ردش علمی و تجربی نخبگان کش��ور نیست. 
حضور سازماندهی شده اساتید و پیشکسوتان امور در قالب 
گروه ه��ای علمی دانش��گاهی و دپارتمان های پژوهش��ی 
و تخصی��ص طرح ه��ای تحقیقای و پای��ان نامه های دوره 
تحصی��ات تکمیلی کارشناسی ارش��د و دکتری می تواند 
وضعیت سیاست های کلی نظام را از منفعل به شکلی فعال 

و پویا تغییر دهد.
- مصوبات برای تصویب و نه برای اجرا!؟

اینگون��ه به نظر می رس��د که برخی معتقدن��د که داشتن 
تعدادی جمله یا گزاره مصوب با عنوان سیاست های کلی، 
از نداشت��ن آن مفیدتر است. از آنجا که اجرای این سیاست 
ه��ای مد نظر نبوده ی��ا در اولویت قرار ندارد در طول بیش 
از دو ده��ه گذشته، اجرا یا ع��دم اجرای سیاست های کلی 
به مناقش��ه بین جناح های سیاس��ی تبدیل شده است که 
معموال برای مقصریابی در مشکات روزافزون زندگی مردم 
دارای کارب��رد بوده اس��ت. تصویب سیاست ه��ای کلی به 
معنای اجرای آنه��ا یا اجرایی بودن آنها نیست و نمی توان 
صرفا با تصویب چند گزاره مطلوب به حل مشکات زندگی 

مردم امید داشت.
- ناکارآم��دی سیاست های کلی در حل مش��کات زندگی 

مردم
در سه دهه گذشته همزمان با تدوین، تصویب، تایید و اباغ 
سیاس��ت های کل��ی نظام در بخش ه��ای مختلف، نه تنها 
مش��کات زندگی مردم برطرف نش��ده که تداوم و تشدید 
شده است. این مهم نش��انه آشکار ناکارآمدی سیاست های 
کلی و سایر اسناد فرادست کش��ور است که قدرت مداخله 
اجتماع��ی و تغییر موازنه به نفع م��ردم ندارند. اینکه تعداد 

فراوان��ی سیاست کلی وجود داشت��ه باشد که نتواند و نمی 
تواند مش��کات جامع��ه را حل کند ب��رای جامعه به هیچ 
عن��وان سودمند نیست و نباید ب��ه آن مباهات کرد. چراکه 
همه هویت و توانمندی قانونگذاری در سطوح مختلف، حل 
و فص��ل کردن مش��کات جامعه است و اگ��ر منافع و خیر 
عموم��ی نبود شاید دلیلی بر تصویب سیاست های کلی هم 

وجود نمی داشت.
- مطلوب بودن تصویب سیاست های کلی آزمایشی 

در بسی��اری از موارد برای بررسی همه زوایا و ابعاد سیاست 
های کل��ی و ماحظه دقیق تر آث��ار و نتایج آن بهتر است 
که بصورت آزمایش��ی در زمان و مکان محدود اجرا شود تا 
در زمین��ه یک ک��ار تجربی بتوان تصمیم��ات مناسب تری 
برای آن اتخاذ نم��ود. ممکن است بررسی های کارشناسی 
در زم��ان اجرای آزمایش��ی کامل شود و ی��ا اساسا بررسی 
ه��ای تخصصی باید در حین اجرای آزمایش��ی کامل شود. 
پس اجرای آزمایش��ی سیاست ه��ای کلی، نقطه ضعف آن 
نیست بلک��ه می تواند به عنوان نقطه ق��وت مورد استفاده 

قرار گیرد.
- وج��ود تغییرات احتمالی زمینه اجرای سیاست های کلی 

در کوتاه مدت
زمینه ه��ای اجتماعی در تصویب سیاست های کلی دارای 
اهمی��ت و نقش فع��ال اند. با تغییر زمین ه��ای اجتماعی، 
ض��رورت تغییر سیاست ه��ای کل��ی دور از انتظار نیست. 
اجرای آزمایش��ی سیاست های کلی، آزمونی است تا بتوان 
آنه��ا را از نظ��ر تحقق اه��داف از پیش تعیی��ن شده مورد 
ارزیاب��ی قرار داد. تغیی��رات احتمالی در سیاست های کلی 
آزمایشی بهتر از سیاست های کلی دایمی انجام می شود و 
مراجع��ه چندباره برای ارزیابی آنها به انجام تغییرات مثبت 
می انجام��د. مردم نیز در پذیرش آث��ار سیاست های کلی 
آزمایشی فعال تر برخورد می کنند و آمادگی بیشتری برای 
مش��ارکت در اجرای سیاست های کلی آزمایشی و بررسی 

کمیت و کیفیت آنها دارند. 
- نامشخص بودن دامنه تقنینی سیاست های کلی

وجود مق��ررات مربوط به موضوع��ات مختلف در ذیل یک 
قانون دامنه شمولیت قان��ون اصلی و قوانین تغییر یافته را 
با مش��کل مواجه می سازد. ع��دم وجود مبانی نظری کافی 
پیرامون جایگاه سیاس��ت و سیاست های کلی در منظومه 
ادبیات برنامه ریزی کان کشور و عدم گفتمان سازی موثر 
در نزد برنامه ریزان کش��ور موجب شده است سیاست های 
کل��ی تدوین و تصویب ش��ده در موارد متع��دد با سیاست 
های کل��ی واقعی تفاوت اساسی داشته باشند. از این رو در 
مح��دوده عملکرد مجریان آن قرار نگرفته است. باورکردنی 
نیست اینک��ه سیاست های کلی نظام همچ��ون نخ به دانه 
های تسبیح نظم و انسجام بدهند و کسی راضی به استفاده 

از آن نباشد.
- عدم رعایت ترتیب مفهومی مواد سیاست های کلی

عوامل، شرایط و موضوعات دخیل در یک قانون، درقالب یک 
زنجیره مرتب شده می توانند نقش 
آفرینی کنند. تمامی عوامل در یک 
لحظ��ه خاص عمل نم��ی کنند و 
شاید نمی توانند عمل کنند. برای 
تعیی��ن اجزای پدی��ده در قانون و 
ترتی��ب عملکرد آنه��ا باید ترتیب 
مداخله آنه��ا را در قانون دانست. 
عوام��ل، شرای��ط و موضوعات که 
تریبات اجرای��ی همزمانی دارند را 
در بسته ای خاص جمع و با عنوان  
گذاری مشخص می سازد. عملکرد 
سیاست های کل��ی برای حداکثر 
تاثیرگ��ذاری در جامعه وابسته به 
ترتیب ایفای نقش اجرای آن دارد. 
تغییر بدون قاعده ترتیب عملکرد 
محتوای قوانین، اثر آن را خنثی یا 
برعکس می نماید. سلسله مراتب 
عناوین در متن سیاست های کلی 
در واقع صف بندی عوامل، شرایط و موضوعات دخیل در یک 
قان��ون اند که بناست با مش��ارکت آنها سیاست های کلی به 

اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد.
- جمع آوری مواد مرتبط تحت یک عنوان در سیاست های 

کلی
عنوان بندی بخ��ش های گوناگون در سیاست های کلی در 
واق��ع فضایی محتوایی است که مطالب مرتبط با هم را کنار 
هم جم��ع آوری می کند. فراوانی موضوع��ات ریز و درشت 
مرتب��ط با سیاست های کلی به گونه ای است که نمی توان 
ب��دون جمع آوری و کن��ار هم ق��رار دادن مطالب مرتبط با 
ه��م عمل کرد. عنوان بندی مطال��ب در سیاست های کلی، 
بست��ه بندی محتوایی مطالب مرتب��ط با سیاست های کلی 
برای سهولت استفاده از آن است. عنوان بندی نوعی فراخوان 
برای جمع نمودن مطالب ذیل عنوان مرتبط است که در نوع 
خود نوعی نظم بخشی به محتوای سیاست های کلی است. 
وجود محتوای ب��دون عنوان بندی در سیاست های کلی به 
مانند یک انبار بزرگ کاالی بدون قفسه و طبقه بندی است 
که برای یافت هر ک��اال باید همه بسته های موجود در انبار 

را جستجو کرد.
- عدم تعیین جامع حدود صاحیت سیاست های کلی 

نقش��ه راه قانونگذاری در کش��ور شامل همه مراکز و مراجع 
قانونگذاری مش��خص نیس��ت و اساسا تقسیم ک��ار ملی در 
ح��وزه قانونگ��ذاری وجود ندارد. بعاوه اینک��ه برای مراکز و 
مراجع قانونگذاری م��وازی، قانونی جامعی برای سازماندهی 
و نظ��ارت ب��ر مراکز موازی در دست نیس��ت. با وجود مراکز 
متعدد قانونگذاری در کش��ور، ح��دود و شرایط تقنینی آنها 
مشخص نیست. با وجود تعدد مراکز تقنینی، ساماندهی آنها 
ب��ه لحاظ اهمیت حاکمیت قان��ون در جامعه ضروری است. 
طراحی سلسله مرات��ب قانونگذاری و سطح بندی تقنین در 
ام��ور مختلف جامع��ه و تعیین سازوکاره��ای قانونی مراجع 
متع��دد مقرره گذار از اولویت های مهم اجرای سیاست های 

کلی در جامعه است. 
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اشاره:
سیاست های کلی نظام در زمینه ها و موضوعات گوناگون 
از سوی مجمع تش��خیص مصلحت نظام تدوین و تصویب 
و جه��ت اجرا به ق��وای سه گانه اباغ ش��ده است. بررسی 
های میدانی موید این واقعیت است که سیاست های کلی 
از س��وی قوای سه گانه آنطور ک��ه باید و شاید مورد توجه 
قرار نگرفته است. بسیار بجاست که نخبگان و اندیشمندان 
ب��ا عمل به رسالت تاریخی، نقطه نظ��رات خود را پیرامون 
سیاس��ت های کلی و نق��ش و کارآمدی آن در جامعه بیان 
کنن��د. این نوشتار به معرفی، نق��د و بررسی سیاست های 
کل��ی بخش  امنیت  قضایي می پردازد که هم اکنون از نظر 

خوانندگان می گذرد:

»چالش قانون« سیاست های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام )56( را معرفی، نقد و بررسی میکند:

شایستگی ها و بایستگی های سیاست های کلی در بخش  امنيت  قضايی

در برخ���ی از م���وارد جه���ت گی���ری 
سیاس���ت ها ب���ا رویه ه���ای اجرایی 
مرس���وم کشور متناس���ب نیست از 
این رو معموال سیاس���ت های کلی 
مورد اقبال و استقبال دستگاه های 
اجرای���ی قرار نگرفته اس���ت. وجود 
فاصله نظری و تجربی میان تدوین 
و تصویب کنندگان سیاس���ت ها و 
اجراکنن���دگان آن تاکن���ون موج���ب 
ش���ده است که عمال سیاست های 
کالن ت���ا اجرای کامل با کمبودهای 

اساسی مواجه باشد

و  مش���اوران  از  ت���ن  چن���د  حض���ور 
مس���ئوالن س���ابق کش���ور و اساتید 
بازنشس���ته در جلس���ات کمیسیون 
ه���ای اصل���ی و فرع���ی ب���ه معن���ای 
گ���ردش علم���ی و تجرب���ی نخب���گان 
کش���ور نیس���ت. حض���ور دپارتمان 
ه���ای پژوهش���ی و تخصی���ص طرح 
ه���ای تحقیق���ای و پای���ان نامه های 
دوره تحصیالت تکمیلی کارشناسی 
ارش���د و دکتری م���ی تواند وضعیت 
سیاست های کلی نظام را از منفعل 

به شکلی فعال و پویا تغییر دهد.


