
  اشاره: سیاست های کلی نظام در زمینه ها و موضوعات 
گوناگون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و 
تصویب و جهت اجرا به قوای س�ه گانه ابالغ ش�ده است. 
بررس�ی های میدانی موید این واقعیت است که سیاست 
های کلی از س�وی قوای س�ه گانه آنطور که باید و ش�اید 
مورد توجه قرار نگرفته است. بسیار بجاست که نخبگان و 
اندیشمندان با عمل به رسالت تاریخی، نقطه نظرات خود 
را پیرامون سیاس�ت های کلی و نق�ش و کارآمدی آن در 
جامع�ه بیان کنند. این نوش�تار به معرفی، نقد و بررس�ی 
سیاست های کلی بخش مش�ارکت اجتماعي  می پردازد 

که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

معرفی سیاست هاي کلي نظام در
 بخش مشارکت اجتماعي 

1- مشللاركت اجتماعللي در نظام جمهوري اسللامي ايران 
ركني اساسللي اسللت براي اداره امور كشللور و مبتني است 
بر بينش اسللامي و ويژگيهاي خاص جامعه ايراني با هدف 
تداوم انقاب اسامي و توسعه همه جانبه، تعالي و شكوفايي 
اسللتعدادهاي انسللاني و تقويت پويايي و نشللاط اجتماعي، 
ارتقاء اعتماد عمومي و مقبوليت نظام سياسللي و اسللتقرار 

نظم و آرامش، امنيت و انسجام اجتماعي.
 2- توسللعه الگوهاي عملي مشللاركت اجتماعي و نهادينه 
كللردن آن در هملله عرصه هللا و تقويت حللوزه عمومي و 
آزاديهللاي سياسللي و اجتماعي از طريق گسللترش احزاب، 
شللوراها، نهادها و تشكلهاي سياسللي و اجتماعي و استفاده 
از مؤسسات و روشهاي مردمي در ساماندهي امور اقتصادي، 
اجتماعي، سياسللي و فرهنگي بر مبناي موازين اسللامي و 

قانون اساسي.
 3- كاهللش تصدي اجرائي دولت همراه با تقويت حاكميت 
به منظور توسعه مشاركت مردم در چارچوب قانون اساسي.

 4- توسعه نظارت اجتماعي از طريق احياء، تقويت و تعميم 
اصل اسللامي امر به معروف و نهي ازمنكر و ايجاد و تقويت 
نهادهللاي نظارتللي حكومتي و مردمي بللا تضمين قانوني و 

قضايي الزم و بهره گيري از رسانه ها.
 5- تبيين و اشاعه فرهنگ مشاركت و افزايش آگاهي هاي 
الزم بللا بهره گيري از رسللانه هاي جمعللي و مراكز ديني، 

آموزشي، فرهنگي و هنري.
 6- تقويللت سللاز و كارهللاي مشللاركت همگاني بخصوص 
شيوه هاي سنتي و ديني از قبيل فعاليتهاي مساجد، اماكن 
ديني، هيئات مذهبي، نماز جمعلله، تظاهرات و راهپيمايي 
هاي عمومي مردمي، وقف، انفاق، مؤسسللات عام المنفعه و 
خيريه و بسيج مردمي در پيشبرد برنامه ها و حل مشكات 

اجتماعي و معضات ملي.
 7- تضمين مشللاركت اجتماعي زنان با صيانت از استحكام 

نهاد خانواده با رعايت موازين اسامي.
 8- اهتمام مشللاركت اجتماعي جوانللان و آموزش و ترويج 

فرهنگ و روحيه مسؤوليت پذيري در آنها.
 9- تحكيم همبسللتگي ملي در فرآيند مشاركت اجتماعي 
بللا هدايت افللكار عمومي و تقويللت روحيه ملللي بر محور 
عناصللر مقاوم وجدت ملي بويژه اسللام و مذهب رسللمي، 
ميهن دوسللتي و زبان فارسي، اسللتقال و تماميت ارضي، 
نظام جمهوري اسامي و قانون اساسي، واليت فقيه، سلطه 

ناپذيري و دشمن ستيزي.
 10- حمايت از مشللاركت ملي در امور فراملي و هدايت آن 
درجهت تقويت امت اسللامي و نقللش آفريني آن در نظام 

بين المللي.
توجلله: »چالش قانون« بللرای انعكاس پاسللخ های مجمع 
تشللخيص مصلحت نظام يا اعضللای آن، اعام آمادگی می 

نمايد. ضمنا از ارائه نقد و پيشنهادات 
و  انديشللمندان  عمللوم  مشللفقانه 

نخبگان پيشاپيش سپاسگزار است.

نقد و بررسی سیاست های کلی 
- خلط سياست های كلی با 

ارزش ها
ارزش ها بيانگر اعتقاد راسخ نسبت 
بلله اعمللال، حللاالت و رفتارهايللی 
هسللتند كلله از لحاظ شللخصی يا 
اجتماعی نسللبت به اعمال، حاالت 
و رفتارهللای مخالف، برتللر و ارجخ 
شناخته می شللوند )مديريت رفتار 
سللازمانی پيشرفته، احمد ورزشكار، 
1389(. ارزش هللا نوعللی باورند و 
اينگونه تعريف شده اند باورهايی كه 
بر اسللاس آن مشخص می شود چه 
چيزی مطلوب اسللت و چه چيزی 
نامطلوب )ارزش هللای اجتماعی و 

تاثير آن بللر منابع اقتصادی، حميد سادسللی(. در مواردی 
از سياسللت های كلی بخش مشللاركت اجتماعي  با ارزش 
ها خلط شده است. كارايی ارزش ها در ادبيات برنامه ريزی 
اجتماعی با سياسللت های كلی دارای تفاوت های اساسللی 

است.
- ناتوانی در تشللخيص سياسللت های كلی از سوی اعضای 

مجمع
بررسللی مجموعه سياسللت های كلللی نظام نشللانگر اين 
واقعيت اسللت كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تعريف 
سياسللت های كلی دارای نقطه نظر مشللخصی نيست و در 
تدوين و تصويب سياسللت های كلللی، آن را بجای واژگان 
ديگللر بكار می برد. مطالعه سللوابق علمی و اجرايی اعضای 
مجمع تشللخيص مصلحت نظام نيز حاكی از وجود سللطح 
قابل ماحظه ای از ناكارآمدی در عملكرد آنهاست كه مويد 
نبود درک صحيح و سيسللتماتيک از جايگاه سياست های 
كلللی در منظومه برنامه ريزی كان جامعه اسللت. اين مهم 
نه تنها در تدوين و تصويب كه در پيگيری اجرای سياسللت 
های كلی بخش مشللاركت اجتماعي  نظام تاثير منفی دارد 
و شايد يكی از داليل عدم نظارت كافی بر حسن اجرای اين 

سياست ها باشد.

- وجود تكليف در اسناد فرادست و بدون 
سياست های كلی 

در اسناد فرادست و باالدستی كشور موارد 
متعددی وجود دارد كه بطور مسللتقيم و 
غيرمسللتقيم با سياست های كلی ارتباط 
دارد لكن در متن سياست های كلی بدان 
ها اشللاره ای نشده اسللت. وجود پنجره 
هللای متعدد خاء و كمبود در سياسللت 
های كلی نشللانه جزيی نگری و بخشللی 
نگری در تدوين و تصويب سياسللت های 
كلی اسللت و اين امللر را در ذهن تداعی 
می كند كه سياسللت های كلی به دنبال 
تحقق اسناد فرادستی خود نيست و بين 
مللواد و بندهای فراوان اسللناد فرادسللت 
كشور سرگردان است چون هويت خود را 
بصورت روشی از آنها كسب نكرده است و 

با آنها دارای نسبتی ناهماهنگ است.
- ناسازگاری موجود بين سياست و برنامه 

های اجرايی كشور
در مواردی بصورت آشللكار بين سياست 
هللای كلللی و برناملله اجرايللی كشللور 
ناسللازگاری وجود دارد كه ناشی از وجود 
اشللكاالت شللكلی و ماهيتی در سياست 
های كلی يا در برنامه های اجرايی باشد. 
غيرقاعللده مندی در هر دو سللو موجب 
می شللود كه برنامه های اجرايی كشللور، 
بدون سياست و سياست های كلی، بدون 
پشللتوانه برناملله های اجرايللی به حيات 
ناقللص خود تللا ناكارآمدی قطعللی ادامه 
دهند و هر دو خود را در حل مشللكات 
زندگی مللردم ناتللوان ببيننللد و منتظر 
تغييرات و تحوالت آينده باشند يا منتظر 
پايان حيات اجتماعی خود باشند كه اين 

سرنوشللت، بارها و بارها در سياسللت ها و قوانين متعدد در 
كشللور ماحظه شده است. در برخی از موارد سياست های 
كلی بخش مشاركت اجتماعي  با برنامه های اجرايی كشور 
هماهنگی الزم وجود ندارد از اين رو از سللوی دستگاه های 

اجرايی توجه الزم و كافی به آنها وجود ندارد.
- پياده نشدن سياست های كلی

بررسللی های جامعه نگر و اذعان رسللمی بعضی از نهادها و 
اعضای مجمع تشللخيص مصلحت نظام، سياست های كلی 
نظام بر اساس انتظارات آنها، اجرا نشده است. البته منتقدان 
اجرايی نشدن سياست های كلی، هيچ گاه به آسيب شناسی 
آن نپرداخته اند و مطالعه علمی دارای روايی و پاياييی قابل 
اطمينانی را نيز منتشر نكرده اند. صرفا برخی در رسانه های 
گروهی نسبت به اجرانشدن سياست های كلی اطاع رسانی 
كرده اند. شللكل و ماهيت سياسللت های كلللی به گونه ای 
اسللت كه قابليت راستی آزمايی و درصد تحقق در سازوكار 

آن پيش بينی نشده است. 
- عدم وجود نظارت بر تدوين و تصويب سياست های كلی 
بر مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سوی نهادهای 
نظارتی صاحللب صاحيت، نظارتی وجود ندارد و نمی توان 
بلله تطبيللق آنها با شللرع و قانون اساسللی از طريق نظارت 
سيسللتماتيک آگاه شللد. شللائبه ناكارآمدی يا اجرا نكردن 
سياسللت های كلی توسللط مجريللان قانون، جللز با داوری 
آگاهانه توسللط افراد يا نهادهللای دارای صاحيت علمی و 
تجربی ممكن نيست. فرافكنی تدوين و تصويب كنندگان و 
مجريان نمی تواند به ارائه تحليل دقيقی پيرامون سللنجش 
كارآمدی سياست های كلی بطور 
واقعللی منجللر شللود. بللا قضاوت 
نادرسللت نيللز نمی تللوان از ميان 
راهكارهای متعدد موجود در تجربه 
بشللری برای حل مشكات زندگی 

مردم، راه بهترين يا بهتر را يافت.
- وجود ناهماهنگی بين سياسللت 
های كلی و سللاير سياسللت های 

كان
در موارد متعدد بين سياست های 
كلی و سللاير سياسللت های كان 
كشللور، ناهماهنگی هايللی وجود 
دارد كه در نهايللت به ناكامی آنها 
در روند اجرايی منجر شللده است. 
معموال ساير اسناد فرادست مانند 
برنامه هاتی پنج سللاله توسللعه و 
برنامه های سللاالنه و انواع و اقسام 
برنامه های راهبردی و اسناد كان 
كشللور در موضوعات گوناگون با سياسللت هللای كلی نظام 
دارای همگامللی، هماهنگی و هم افزايی نيسللتند. از اين رو 
در مرحله اجرا به تشللديد اثر و راندمان قانون نمی انجامد و 
چه بسا موجب حل مشكات زندگی مردم نشود بلكه باعث 
تشويد مشللكات نيز بشود. اين مهم نيز در اثر بی ارتباطی 
مجموعه سياسللت گذاری های كان و كلی كشللور بوجود 
آمده اسللت كه ناكارآمدی هر دو بخش، دستاورد ناگوار آن 

است.
- عدم شللواهد مربوط به راسللتی آزمايی كارآمدی سياست 

های كلی 
اصوال از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام شواهدی دال 
بر راستی آزمايی سياست های كلی تصويب شده ارائه شده 
اسللت. زبان خصوصی حاكم بر تدوين سياسللت های كلی 
و سللليقه ای برخورد كردن در انتخاب سياسللت ها، جايی 
برای راسللتی آزمايی آنها باقی نگذشللته است. كسی نسبت 
به عملكرد خود شللک و ترديدی نللدارد؛ تصويب كنندگان 
در تصويللب و اجراكنندگان در عدم اجرای آنها. به نظر می 
رسللد كه مجمع تشللخيص مصلحت نظام در اندازه گيری 
ميزان كارآمدی سياست های كلی از توانايی الزم برخوردار 
نيسللت و قادر نيسللت كه تغييرات سياست های كلی را در 

سناريوهای مختلف پيش رو در دوره چشم انداز پيش بينی 
كند.

- عدم روشمندی تدوين و تصويب سياست های كلی 
تاكنون چيزی بنام روش تدوين سياست های كلی از سوی 
مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر نشده است و در آيين 
نامه داخلی مجمع نيز از آن يادی نشللده اسللت. صرف نظر 
از شللكلی بودن آيين نامه داخلی در زمينه ماهيت سياست 
های كلی و روش تدويللن و تصويب آن مطالب قدرتمندی 
در آييللن نامه داخلی مجمع نيامده اسللت. روش به خودی 
خود دارای فلسللفه و منطق حاكم بر خود اسللت. سياست 
های كلی نظام دارای فلسللفه و منطق ويژه خود نيستند. از 
اين روسللت كه بيشتر به يک زبان خصوصی و سليقه ای در 
برنامه ريزی شللخصی شللباهت دارد و قابليت متقاعدسازی 

اندكی را با خود دارد.
- عدم انتشللار پيوسللت های علمی و اجرايی سياست های 

كلی
در درگاه الكترونيک مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون 
اصول كلی و مبانی تدوين و تصويب سياست های كلی نظام، 
مطالب چندانی وجود ندارد. بدون ترديد هر گروه موضوعی 
از سياسللت های كلی نظللام و هر از بندهللای آنها بصورت 
مجزا دارای پيوسللت های علمی و اجرايی است و بايد برای 
درک صحيح دسللتگاه های مرتبط با قوای سه گانه و عموم 
انديشمندان و مردم منتشللر شود. اثبات عقانيت حاكم بر 
سياسللت هللای كلی نظللام و دوری آن از زبانی خصوصی و 
شخصی، جز با انتشار مستندات قانونی و پيوست های علمی 
و اجرايی ممكن نيست. جامعه برای درک سياست های كلی 
به مفاهيم امدادی نيازمند است و بايد در قالب جريان اصاع 

رسانی و گفتمان سازی در جامعه منتشر شود.
- دوباره كاری در بكارگيری اختيارات قوه مقننه در مجمع

وجود مراكللز و مراجع قانونگذاری در كشللور، دوباره كاری 
اختيارات قوه مقننه در جايی يا نهادی ديگر است كه صرف 
نظللر از هزينه های مللازاد اقتصادی آن از نظر حسللابداری 
اجتماعی نيز مقرون به صرفه نيست. انجام دوباره كاری ها، 
پراكنده كاری ها، موازی كارها با وجود آسلليب های موجود 
در تقسلليم كار ملی قانونگذاری كشور به توسعه ناكارآمدی 
در كشور منجر شده اسللت. تدوين و تصويب سياست های 
كلی نظام كه خود دارای سطح قابل ماحظه ای ناكارآمدی 
اسللت هرگز نتوانسللته و نمللی تواند به كارآمللدی نظام در 
حل مشللكات زندگی مردم منجر شود. از اين رو می توان 
سياسللت های كلی نظام را سياسللت های كلی ناكارآمدی 

دستگاه های اجرايی دانست.
- عدم وجود ديدگاه همه جانبه نگری در مصوبات مجمع

اصوال سياست های كلی نظام از نوعی بيماری بخشی نگری 
در رنج است. بررسی محتوای سياست های كلی نظام نشان 
می دهد كه سياسللت ها بر اساس مدلی جامع و جامع نگر 
طراحی نشده اند. بسيارند موضوعات مهمی كه فاقد سياست 
اند و مواردی از سياست دارای مصاديق جزيی و جزءنگرند. 
فقدان جامع نگری در سياسللت گذاری موجب می شود كه 
سياست های كلی در گذر زمان به سرعت تاريخ مصرف خود 
را از دسللت بدهد و نتوانللد تحوالت پيش رو را تحليل كند. 
از اين رو جامع نگری در تبيين سياسللت های اجتماعی در 
مقياس كان از اهميت ويژه ای برخوردار است كه بنظر می 
رسد در تدوين و تصويب سياست های كلی نظام كمتر مورد 

توجه قرار گرفته است.
- عدم پاسللخگويی مجمع در خصوص ناكارآمدی سياست 

ها
مطالعه گذشللته نگر در سلله دهه گذشته نشللان می دهد 
كه مجمع تشللخيص مصلحت نظام همانند سللاير نهادها و 
دسللتگاه های تقسلليم كار ملی قانونگذاری سنتی، در برابر 
پرسشللگری پيرامون ناكارآمدی سياسللت های كلی از بدو 
تاسيس تاكنون بصورت روزآمد، پاسخگو نبوده است. تدوين 
و تصويب سياست های كلی نظام جاده ای يكطرفه از سوی 
مجمع تشللخيص مصلحت نظام بسللوی جامعه نيست بلكه 

تعامل و مشللاركت جامعه در تكميل اثر 
سياسللت های كلللی نظللام دارای نقش 
حياتی اسللت. بسللياز بجاست كه مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و كميسيون های 
اصلللی و فرعی و دبيرخانه آن با رسللانه 
هللای گروهی تشللريک مسللاعی بهتری 
داشته باشللند تا نظرات اصاحی جامعه 

به مجمع و اعضای آن برسد.
- وجود شعارزدگی در مصوبات

سياست های كلی نظام در موارد متعدد از 
شعارزدگی رنج می برد. به نظر می رسد 
كه تدوين كنندگان و تصويب كنندگان با 
توجه به جو حاكم بر جامعه و بدون توجه 
به ظرفيت هللای علمی مجمع و ظرفيت 
هللای اجرايی كشللور به ارائه شللعارهای 
پرطمطراق برای مصللرف تبليغاتی اقدام 
كرده اند با توجه به عدم اجرای سياست 
های كلللی اين كار در بيللش از دو دهه 
گذشللته اداملله داده اند. اگر بنللا بود كه 
اين دسللت سياسللت گذاری هللا به حل 
مشللكات زندگی مردم منتهی شود كه 
تاكنون شللده بود! بنابراين بايد پذيرفت 
كه تداوم و تشللديد مشكات در زندگی 
مردم نشللانه ناكارآمدی اينگونه سياست 

ها و سياست گذاری هاست.
- عدم وجود تنقيح سياست های كلی در 

مجموعه قوانين كشور
در تدوين و تصويب سياسللت های كلی 
نظام به دليل عدم وجود يک الگو يا مدل 
كارآمد كان، موارد متعدد همپوشللانی، 
تكرار، اشللاره به موضوعللات كم اهميت 
و غفلت از موضوعات مهم مشللاهده می 
شود. عدم وجود تنقيح قوانين و مقررات 
در كشللور موجب شللده اسللت كه سياسللت های متضاد، 
متعارض و مخالف راه را بر اجرای صحيح و كامل سياسللت 
های كلی نظام مسللدود سللازد. در منظومه قوانين كشللور، 
جايگاه ارگانيک سياسللت های كلی، مشخص نيست و نمی 
تللوان ارزش واقعی آنهللا را در كار دولت هللا ماحظه كرد. 
با تنقيللح يايت های كلی می توان تعارضللات درونی آن را 

برطرف كرد و حق و مستحق آنها را رعايت كرد.
- وجود اغتشاشات متعدد نگارشی در تدوين سياست ها

ماحظه گذرا در سياست های كلی مويد اين حقيقت است 
كلله تدوين سياسللت های كلی از نظر كاربرد زبان فارسللی 
معيار دارای اشللكاالت متعددی شللامل عدم رعايت نشللانه 
گذاری دقيق، كاربرد غيرصحيح واژگان، ضعف در سللاختار 
واژگان تركيبی، عدم رعايت درسللت نقش واژگان در جمله 
و ناهماهنگی در جمله نگاری و ... اسللت. سياست های كلی 
نظام نيز همانند ساير قوانين و مصوبات در قانونگذاری سنتی 
كشور نمی تواند از جايگاه واالی زبان معيار فارسی به عنوان 
زبان ملی دفاع و با اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسامی 
ايران به شايستگی مطابقت كند. اغتشاشات نگارشی موجود 
از نظر رعايت سياست های كلی پاسداری از سرمايه ملی يا 
زبان فارسللی دارای كاسللتی های متعددی است. از اين رو 
بازبينی سياسللت های كلی نظللام از نظر واژه نگاری، جمله 

نگاری و نشانه گذاری بسيار مهم است. 
- ناتوانی سياست های كلی در تحقق اهداف قانون اساسی

بررسی جامعه نگر بيانگر اين حقيقت است كه سياست های 
كلی بخش مشاركت اجتماعي  تاكنون توانايی تحقق اهداف 

مندرج در قانون اساسللی جمهوری 
اسللامی ايران را نداشللته است كه 
آسيب شناسی آن بسيار مهم است. 
نظللر به جايگاه مهم سياسللت های 
كلی در سلسله مراتب اسناد فرادست 
كشور، بايد اعتراف كرد كه بر اساس 
مواضع و ديدگاه های اعضای مجمع 
سياست  نظام،  مصلحت  تشللخيص 
هللای كلی نظام به اهللداف از پيش 
تعيين شده خود دسللت نيافته اند. 
ناكارآمللدی ماهيتی سياسللت های 
كلی بخش مشللاركت اجتماعي  يا 
عدم اجرای آن توسط دستگاه های 
اجرايی برازنده كشللوری با بيش از 
110 سال سابقه قانونگذاری نيست 
و بايللد برای فعال سللازی مجموعه 
سياسللت های كلی نظللام، تدبيری 

قاطع انديشيد.
- نياز سياست های كلی به بازبينی و تحول اساسی

روند فعلی سياسللت های كلی نظام در كشللور مورد تاييد 
تصويللب كنندگان، نهادها و دسللتگاه های نظارتی كشللور 
نيسللت. به هر دليل با ناكارآمدی سياسللت های كلی نظام 
در زمينه های گوناگون مواجهيم و بايد برای فكری كرد. به 
دليل تداوم و تشللديد مشكات در زندگی مردم ادامه وضع 
موجللود در راسللتای منافع و خير عمومی نيسللت. تغيير و 
تحوالت مورد نياز سياست گذاری كلی در كشور در سطحی 
وسيع و در حوزه های راهبردی و كاربردی مورد نياز است. با 
تحول در شيوه سياست گذاری كلی بايد سياست های كلی 
فعلی را بروزرسللانی كرد و تاخير زمانی آن را در بازه كوتاه 

مدت جبران كرد.
- ناكافللی بودن اطاعات موجود بللرای اطمينان از تصميم 

گيری قاطع
پيچيدگی امور اجتماعی به گونه ای است كه تصميم گيری 
های قاطع در آن وابسته به اطاعات دقيقی است كه دارای 
دو جنبه نظری و عملی اسللت. معموال در تدوين و تصويب 
سياست های كلی حدود قابل اطمينانی از خطای محاسباتی 
وجود دارد كه در حين اجرای آزمايشللی سياست های كلی 
اين خطای محاسللباتی به حداقل ممكن می رسللد. اجرای 

آزمايشی فرصت مغتنمی برای تكميل شناخت قوانين است 
كه در گذر زمان و حين اجرای آن بدست می آيد.

- عللدم تصويب بيش از حد سياسللت های كلللی دايمی و 
پيشگيری از تورم قانون 

پديده تورم قانون و قانونگذاری به وجود تعداد بسلليار زياد 
قوانين در كشللور اطاق می شللود كه كارآمدی آنها محل 
ترديد اسللت. برخی از آگاهان حللوزه قانونگذاری معتقدند 
كه هر چه از تعداد قوانين دايمی كشللور كاسللته شود برای 
اداره امور جامعه مطلوب تر اسللت. از اين رو سياسللت های 
كلی آزمايشللی مورد اسللتفاده قرار می گيرد كه در صورت 
عدم كارآمللدی الزم، بصورت خودبخود و پس از اتمام دوره 
آزمايشللی باطل می شللوند و نيازی به ابطال آنها از طريق 
قانون و ارائه اليحه و طرح نيسللت. در واقع سياسللت های 
كلی آزمايشی دارای ويژگی خودسازماندهی اند و می توانند 

شرايط آينده خود را پيش بينی و انتخاب نمايند.
- تجربه مسئوليت ناپذيری قانونگذاران

قانونی برای پيگيری مسئوليت مدنی قانونگذاران بجز موارد 
جزيی وجود ندارد. كسللی مسئوليت چهار دهه قانونگذاری 
ناكارآمللد را نمی پذيرد. از منابللع مالی، طبيعی و اجتماعی 
كشور در چهل سال گذشته بر طبق قوانين ناكارآمد استفاده 
بهينه نشده است. شايسته است كه تقسيم كار ملی در حوزه 
قانونگرايی در برابر مردم نسللبت به عملكرد خود پاسللخگو 
باشند. تدوين و تصويب سياست های كلی نيز شامل دوری 
تصويب كنندگان از مسئوليت مدنی اقدام خود است. كسی 
در برابر تصويب و اجرای سياسللت های كلی ناكارآمد مورد 

مواخذه قرار نمی گيرد. 
- تنظيللم متغيرهللای اصلللی، فرعی، ضمنللی و جزيی در 

سياست های كلی
ميللزان دخالت متغيرهای موثللر در يک پديده و گنجانيدن 
آنهللا در قالللب سياسللت های كلللی بايد هملله متغيرهای 
تاثيرگللذار در قانللون را مورد ماحظه قرار داد و با تقسلليم 
بنللدی متغيرها به گروه های همسللان به بحث و بررسللی 
پيرامون آن پرداخت. عدم رعايت اين نكته موجب شللده و 
می شود كه موضوعات مهم و غيرمهم در سياست های كلی 
از يكديگر قابل تشخيص نباشند كه اين مهم برای مجريان 
قانون و مردم در مقام اجرای سياسللت های كلی، دشواری 
های فراوانی را ايجاد می كند. طبقه بندی متغيرهای دخيل 
در سياسللت های كلی، سطح توقع از كاركرد اجزا را تنظيم 
می كند و سياسللت های كلی را برای اثربخشی نهايی آماده 

می سازد. 
- انجام تقسيمات اصلی و فرعی در سياست های كلی

بيللن موضوعللات مختلف موجود در سياسللت هللای كلی، 
تقسيم بندی های گوناگونی قابل انجام است كه جداسازی 
موضوعات اصلی از فرعی مهم ترين آن اسللت. عنوان بندی 
مطالللب مندرج در سياسللت های كلی بللرای مخاطبان آن 
اين پيام را دارد كه تشللخيص موضوعللات اصلی قانون را از 
موضوعات فرعی معين می كند. انجام اين دسللت تقسلليم 
بندی ها، عما تسللهيلگر هر گونه بحث و بررسللی پيرامون 
سياسللت های كلی است. عنوان بندی صرف نظر از تقسيم 
بندی ظاهری سياسللت هللای كلی به اجللزای مختلف در 

تقسيم بندی محتوا نيز نقش موثری دارد.
- تداخل در صاحيت قانونگذاری مراكز متعدد قانونگذاری

يكی از آسلليب های ناگللوار در انجام قانونگللذاری موازی، 
تداخللل وظايف و اختيارات مربوط به مراكز و مراجع متعدد 
قانونگذاری اسللت. با تداخل وظايف و تحليل های متفاوت، 
جامعه شاهد بروز اختاف نظر، تفاوت ديدگاه و انواع و اقسام 
برداشللت های تفسيری از قانون و قانونگذاری است. تداخل 
وظايف ناشللی از ناهماهنگی دستگاه ها و نهادهای مختلف 
تقنينی در امر قانونگذاری اسللت. 
اهداف، سياسللت ها و برنامه های 
متفاوت در كنللار گوناگونی روش 
های تقنينی از علللل بروز تداخل 
در مراكز مختلف قانونگذاری كشور 
اسللت. سياسللت های كلی نيز به 
عنوان بخشی از قانونگذاری سنتی 
به سللبک ايرانی از خيل تداخات 

مزاحم در امان نيست.
- مسللايل مسللتحدثه و معضللل 

شموليت سياست های كلی
تغيير و تحوالت جهان در سال های 
گذشللته، آنقدر سللريع و گسترده 
است كه سيستم های قانونگذاری 
قللادر به همپايی بللا آن نبوده اند. 
امور نوظهور آنقدر با سللرعت می 
آيند و مللی روند كه تعيين حدود 
و ضوابللط آن همزمان با اين آمد و 
رفت ممكن نبوده اسللت. قانونگذاری سنتی به سبک ايرانی 
در اين زمينه دارای عقب ماندگی معناداری است. ميزان اين 
اين عقب ماندگی تا حدی است كه جبران آن به سرعت و به 
زودی محقق نمی شود. از اين رو امور فراوانی يافت می شود 
كه هنوز قانونگذاری سنتی به فكر تدوين و تصويب سياست 

های كلی در آن امور نيفتاده است.
- نبللود الگللوی و معيللار مشللخص در برخورد با مسللايل 

مستحدثه
در مواجهه با امور نوظهور يا مسللتحدثه، روش واحد و رويه 
مشللخص و معيار هماهنگی در تدوين و تصويب سياسللت 
هللای كلی وجود ندارد. برخی امور بسلليار پر سللر و صدا و 
برخللی آرام و بی صدايند. بررسللی نقش امللور نوظهور در 
كاركردهللای جامعه و نحوه حضور آنهللا و چگونگی تعامل 
آنها با سللاير پديده های جامعه، وضعيللت قانونگذاری آنها 
را مشللخص می كند. معموال سياسللت هللای كلی نظام در 
مواجهه با پديده های نوظهور سللكوت اختيار كرده اسللت 
كه اين امر مجريان قانون و سياسللت های كلی را به اجرای 
سللليقه ای امور واداشته است. سكوت سياست های كلی در 
مورد امور جديد نشللانه پيش بينی نادرسللت يا عدم پيش 

بينی آن از آينده محتمل است.
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دکتر محمدرضا ناری ابیانه

در مواجهه ب���ا امور نوظهور یا 
مستحدثه، روش واحد و رویه 
مش���خص و معی���ار هماهنگی 
در تدوین و تصویب سیاست 
های کلی وجود ندارد. برخی 
ام���ور بس���یار پ���ر س���ر و صدا و 
ب���ی صداین���د.  و  آرام  برخ���ی 
بررس���ی نق���ش ام���ور نوظهور 
در کارکرده���ای جامعه و نحوه 
حضور آنها و چگونگی تعامل 
پدی���ده ه���ای  ب���ا س���ایر  آنه���ا 
جامعه، وضعیت قانونگذاری 

آنها را مشخص می کند

نگ���ر  جامع���ه  ه���ای  بررس���ی 
از  بعض���ی  رس���می  اذع���ان  و 
مجم���ع  اعض���ای  و  نهاده���ا 
تش���خیص مصلح���ت نظ���ام، 
سیاس���ت ه���ای کلی نظ���ام بر 
اس���اس انتظارات آنه���ا، اجرا 
نشده اس���ت. البته منتقدان 
اجرایی نش���دن سیاست های 
ب���ه آس���یب  کل���ی، هی���چ گاه 
شناس���ی آن نپرداخت���ه ان���د و 
مطالعه علم���ی دارای روایی و 
پایاییی قاب���ل اطمینانی را نیز 

منتشر نکرده اند

»چالش قانون« سیاستهای کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام )60( را معرفی، نقد و بررسی میکند:

از شعار تا شعور سیاست های کلی مشاركت اجتماعی!؟ 


