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دکتر محمدرضا ناری ابیانه

معرفی سياست هاي كلي نظام در بخش شهرسازي 
1- مکان¬یابی توس��عه ش��هرها در چارچوب طرح آمایش س��رزمینی و بر 
اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت 
از منابع آب و خاک کش��اورزی، و ایمنی در مقابل س��وانح طبیعی و امکان 

استفاده از زیرساخت¬ها و شبکه شهری.
2- تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت 
ایرانی- اسالمی و با رعایت مالحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، 

حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی.
3- هماهن��گ س��ازی مقررات و ایج��اد هماهنگی در نظ��ام مدیریت تهیه، 

تصویب و اجرای طرح های توسعه و عمران شهری و روستایی.
4- تامین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با 

تاکید بر نظام درآمد- هزینه¬ای و در چارچوب طرح های مصوب.
5- حفظ هویت تاریخی در توس��عه موزون شهر و روستا با احیاء بافت های 

تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت های قدیمی.
6- جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهرها و ساماندهی بافت¬های 

حاشیه ای و نامناسب موجود.
7- تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.

8- ایمن سازی و مقاوم سازی محیط شهری و روستایی.
9- رعایت هویت تاریخی و معنوی ش��هرها در توس��عه و بهس��ازی محیط 

شهری بویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد.
10- س��طح¬بندی شهرهای کش��ور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی 

رویه کالن شهرها.
 11- رعایت نیاز و آس��ایش جانبازان و معلوالن در طراحی فضای ش��هری 

و اماکن عمومی.
توجه: »چالش قانون« برای انعکاس پاس��خ های مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام یا اعضای آن، اعالم آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات 

مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.

نقد و بررسی سیاست های کلی
- خلط سیاست های کلی با اجرا و برنامه های اجرایی 

معنای سیاس��ت کل��ی در ادبیات برنامه ریزی جهان و ای��ران دارای مفهوم 
خاصی اس��ت. سیاس��ت های کل��ی راهبردهای عمده و کالنی اس��ت که از 

بین مس��یرهای متع��دد قابل دس��تیابی انتخاب می 
ش��وند تا بت��وان در بلند مدت به کمک آنها چش��م 
انداز و اهداف مرتبط با آن را محقق س��اخت )مبانی 
نظری و مس��تندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، 
صفحه 867 و نظام برنامه ریزی برنامه پنجم توسعه، 
1387(. سیاس��ت های کلی مجموع��ه ای از جهت 
گی��ری ه��ا و راهبرده��ای کالن نظام ب��رای تحقق 
آرم��ان ه��ا و اهداف قان��ون اساس��ی در دوره زمانی 
مشخص می باشند )گزارش کارگروه مشترک برنامه 
پنجم توس��عه، 1387(. در مواردی از سیاس��ت های 
کلی بخش شهرس��ازي، موضوع سیاس��ت های کلی 
با برنامه ه��ای اجرایی و اقدامات عملی خلط ش��ده 
اس��ت. کارایی برنامه های اجرای��ی در ادبیات برنامه 
ریزی اجتماعی با سیاس��ت ه��ای کلی دارای تفاوت 

های اساسی است.
- خلط سیاست های کلی با اهداف 

هدف عبارت اس��ت از غایت خواسته های جامعه اعم 
از اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی که منبعث از نظام 
ارزش ه��ای حاکم بر جامعه اس��ت و برنامه ها برای 

دس��تیابی به آنها تدوین می شود. هدف مکن است کمی یا کیفی باشد ولی 
دارای این ویژگی است که در پایان زمان برنامه می توان درجه نسبی تحقق 
آن را تعیین کرد )مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، 
صفحه 867 و فرهنگ توصیفی واژگان برنامه ریزی و توسعه، صفحه 303(. 
در مواردی از سیاست های کلی بخش شهرسازي با اهداف خلط شده است. 
کارایی اهداف در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاس��ت های کلی دارای 
تفاوت های اساسی است. تشخیص سیاست های کلی از اهداف کار دشواری 
اس��ت و مطالعه دقیق و تجربه کار با واژگان کالن در برنامه های اجتماعی 

می تواند راهگشا باشد.
- ناهماهنگی سیاست های کلی با اسناد فرادست کشور

از آنج��ا که ارتباط سیاس��ت های کلی با اس��ناد فرادس��ت کش��ور بصورت 
ارگانیس��تیک برقرار نیس��ت، وجود ناهماهنگی در برنامه ریزی و اجرا بین 
سیاس��ت های کلی بخش شهرس��ازي و اسناد فرادست کش��ور کامال قابل 
پیش بینی است. این دست ناهماهنگی ها در برنامه ریزی و اجرا، مجریان و 
برنامه ریزان رده های پایین تر را در کار با این سیاست ها مردد می سازد و 
زمینه را برای سوء استفاده های احتمالی مهیا می کند. از این رو دست آنها 
برای هر گونه اقدام دلخواه باز اس��ت تا به نحو مورد نظر خود و احیانا منافع 

شخصی و گروهی خود از آن بهره برداری کنند.
- وجود سیاست های کلی بدون تکلیف در اسناد فرادست

در م��وارد متعدد سیاس��ت های کلی بص��ورت خودمختار در نقش اس��ناد 
فرادست ظاهر شده اند و تکالیف دیگری بدون پایه و اساس فرادستی برای 
مجریان قانون ایجاد کرده است. این امر ضمن ایجاد خلل در سلسله مراتب 
قانون در کش��ور، مجریان قانون را در اجرای سیاس��ت ه��ای ناهماهنگ و 
ناهمگون دچار تردید می کند. با وجود این دس��ت ناهماهنگی ها نمی توان 
ب��ه تح��ول آفرینی قوانین امیدوار بود و باید منتظر آثار و عواقب س��وء بروز 
اختالالت ناش��ی از ناهماهنگی های شکلی و ماهیتی سیاست ها بود. از این 
روست که برخی معتقدند که اسناد فرادست در کشور مورد بی اعتنایی و بی 

مهری قرار گرفته اند و ظاهرا بنا نیست بطور کامل اجرایی شوند.
- تفاوت سیاس��ت های کلی با عالقمندی های ش��خصی یا منافع حزبی و 

گروهی

در برخ��ی از موارد اعالم نظرهای مخالفت با سیاس��ت ه��ای کلی با انگیزه 
های سیاس��ی، و حزب��ی و جناحی وجود دارد که نش��انه وجود مقاومت در 
دستگاه های اجرایی برای اجرای سیاست های کلی است. مخالفت با انگیزه 
های سیاس��ی می تواند به روند حل مش��کالت زندگی مردم ضربه وارد کند 
و اینگونه اس��ت که جناح های سیاس��ی با کج اندیش��ی ها و کج س��لیقگی 
خود، فرصت های فراوانی را در خدمت به مردم هدر داده اند. گذشت زمان 
و حواله دادن حل مش��کالت به آینده و انباش��تگی آنها بر روی هم نیز خود 
مشکالت را افزون تر از گذشته کرده است و گره بازنشدنی مشکالت زندگی 
مردم را کور کرده اس��ت. معموال در دستگاه های اجرایی بصورت هماهنگ 
نس��بت به سیاست های کلی، موضع گیری وجود دارد. بی توجهی دولت ها 
تاکنون نمونه بارز این دس��ت موضع گیری های سیاسی نسبت به سیاست 

های کلی نظام است.
- عدم وجود رابطه ارگانیک بین سیاس��ت های کلی و برنامه های پنج ساله 

توسعه و برنامه های ساالنه
سیاست های کلی با بدنه نظری و مفاهیم پایه برنامه های پنج ساله توسعه 
و برنامه های ساالنه کشور دارای ارتباط و اتصال ارگانیک نیست. نمی توان 
ارتب��اط آنها را با هم به لحاظ روش��ی درک کرد. ب��ی ارتباطی این دو با هم 
موجب س��رگردانی هر دو شده اس��ت. برنامه های پنج ساله توسعه و برنامه 
های س��االنه یکی پ��س از دیگر می آیند و از کنار مش��کالت زندگی مردم 
می روند و در حل آنها ناتوانند. سیاس��ت های کلی آنگاه دارای توانایی اجرا 
خواهند بود که از طریق برنامه های توسعه پنج ساله خود را در برنامه های 

ساالنه کشور تعریف کنند.
- تالش ناکافی کمیسیون های مربوطه در مجمع 

ش��اید به جرات بتوان ادعا کرد که تدوین و تصویب سیاست های کلی برای 
یک نظام، دشوارترین یا یکی از دشوارترین کارهای جامعه است. اینگونه به 
نظر می رس��د که کمیس��یون های اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام از 
وحدت رویه در تدوین سیاست های کلی برخوردار نیستند. کمیسیون های 
اصلی و فرعی در مجمع کوش��یده اند تا برآیند ظاهری و تجمیع گزاره های 
موس��وم به سیاس��ت را گرد هم آورند و با هر پیشینه و پسینه و جزءنگری 
برآنها لباس کلی پوشانده اند. البته بر حسن نیت این عزیزان تردیدی وجود 
ندارد اما میان این دس��ت سیاس��ت ها تا سیاست های کلی که بتواند چشم 
انداز بیس��ت ساله را برای برنامه های توسعه پنجساله کارسازی کند، فاصله 

بسیاری وجود دارد.
- حاکمیت سلیقه و زبان خصوصی در تدوین سیاست های کلی 

بررس��ی میدانی و جامعه نگر سیاس��ت های کلی نشان می دهد که ادبیات 
تکراری موجود در آن به لحاظ ناکارآمدی و تکراری 
بودن مورد اجماع و توافق عقالنیت جامعه در عمل 
نیست. انگار قوه عاقله کشور در کارآمدی قاطع آن 
به دی��ده تردید می نگرد. از ای��ن رو جز در موارد 
خاص، ن��ام و یادی از آن نیس��ت و گاها مالحظه 
می شود بصورت وصله ناهمرنگ یا اتصال ناچسب، 
مجموعه اقدامات دستگاه های اجرایی به سیاست 
های کالن موضوعی خورانده می ش��ود بدون آنکه 
به لحاظ روش��ی و مبنایی هماهنگی الزم بین آنها 
وجود داش��ته باش��د. اینگونه به نظر می رسد که 
سیاس��ت های کلی نظام از نوعی زبان خصوصی و 
سلیقه ای برخوردار است که جز تدوین کنندگان و 
تصویب کنندگان آن، از سوی سایرین بویژه قوای 

سه سه گانه قابل اجرا نیست.
- عدم ارائه گزارش عملکرد سیاس��ت های کلی از 

زمان تصویب تاکنون
یک��ی از امور مهم که از س��وی مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظام مورد غفلت قرار گرفته اس��ت ارائه 
گزارش عملکرد سیاس��ت های کلی تصویب ش��ده بصورت س��االنه اس��ت. 
سیاست های کلی پس از ابالغ در جامعه ذینفعان آن با چه سرنوشتی روبرو 
شده است. آیا میان میدان جامعه در اجرا یا در کنج گنجه ها و کتابخانه ها 
مش��غول خوردن گرد و خاک است. زندگی جامعه گرا یا آرشیوی سرنوشت 
قابل پیش بینی سیاس��ت های کلی نظام اس��ت که اعالم نظر اندیشمندان 
در تحوالت اجتماعی و رش��د روزافزون مشکالت در زندگی مردم می تواند 

ارجحیت یکی را بر دیگری تعیین کند. 
- عدم رعایت هماهنگی ش��کلی و ظاهری قانونگذاری در تدوین سیاس��ت 

های کلی 
نگاه گذرا به مجموعه سیاست های کلی نظام نشان می دهد که رویه واحدی 
در تدوین و تصویب سیاس��ت های کلی وجود ندارد. ناهماهنگی در عناوین 
داخلی و طبقه بندی سیاس��ت ها، جاافتادگی برخی از سیاس��ت ها پس از 
گذشت 2-1 دهه، نحوه شماره گذاری بندهای سیاست ها، بکارگیری نشانه 
ها مانند نقطه، نقطه ویرگول، کاما و... از جمله ضعف های ظاهری سیاست 
های کلی است. در برخی از سیاست ها، افعال گزاره های سیاستی در شکل 
اس��م مصدر و در بعض��ی در قالب جمله کامل دارای فعل بکار رفته اس��ت. 
اندازه جمالت و معناشناس��ی واژگان نیز در بسیاری از موارد دارای انسجام 

درونی الزم نیست.
- نظارت ناپذیربودن مصوبات مجمع توسط نهادهای نظارتی

از نظ��ر قانون، مصوبات مجمع تش��خیص مصلحت نظام از س��وی نهادهای 
فرادست قانونگذاری قابل نظازت نیست. نظارت ناپذیر بودن مصوبات مجمع 
بطور طبیعی برخی ناهماهنگی ها و ناسازگاری ها را به همراه دارد زیرا نهاد 
ناظری وجود ندارد ک��ه زمینه هماهنگی را فراهم و با زمینه ناهماهنگی ها 
مقابله کند. مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام برای انجام وظایف و ماموریت 
های خود س��ند فرادستی جز قانون اساس��ی ندارد و باید برنامه های کالن 
و خ��رد خود را بر اس��اس آن تنظیم کند. اما اگر نه��ادی بر عملکرد مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام نظارت داش��ت می توانست که به اقدامات کوتاه و 

بلندمدت آن جهت بدهد و آنها را برای نقش آفرینی موثر مهیا سازد.
- ناهماهنگی مصوبات مجمع با شرع و قانون اساسی

موض��وع تطبیق مصوبات مجمع تش��خیص مصلحت نظام با ش��رع و قانون 
اساس��ی مشکلی است که راه حل مناس��بی برای آن وجود ندارد. جایگاهی 

مانن��د ش��ورای نگهبان وجود ن��دارد که همچون مصوبات مجلس ش��ورای 
اسالمی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت را بر اساس شرع و قانون اساسی 
بس��نجد و مغایرت های آن را مشخص سازد. از این رو این اشکال و همیشه 
وجود دارد که تامین کننده وجه ش��رعی و تناس��ب دهنده با قانون اساسی 
در مصوبات مجمع چیست؟ شاید یکی از دالیل منتقدان سیاست های کلی 
نظام نیز اش��اره به همین موضوع اس��ت. دناهماهنگی سیاست های کلی با 
ش��رع و قانون اساس��ی، جایگاه اجتماعی هر سه را با مخاطره مواجه ساخته 

است.
- غلبه نگاه بخشی در مصوبات مجمع

یک��ی از ضعف ه��ای کامال قاب��ل مالحظه در سیاس��ت ه��ای کلی بخش 
شهرس��ازي، محدود کردن آنها به روابط بخش��ی اس��ت در حالی که حیات 
سیاس��ت ها آن هم از نوع کلی آن، وابس��ته به نگاه بین بخشی و فرابخشی 
آن اس��ت. جزیره انگاری کارکردهای اجتماعی می تواند سیاست های کلی 
نظام را در موضوعات خاص تاحد سیاس��تگذاری اجرایی در سطح یا اداره و 
سازمان با نزول شان نظری و عملی مواجه کند. به نظر می رسد که تدوین 
کنندگان و تصویب کنندگان سیاس��ت های کلی برای یک وزارتخانه یا یک 
سازمان سیاست گذاری کرده اند و نه برای پدیده ای اجتماعی و فراگیر و در 

دل سایر پدیده های جامعه در بازه زمانی چسم اندازی بیست ساله.
- عدم پاسخگویی دستگاه های مجری به مجمع

بررسی عملکرد قوای سه گانه نشان می دهد که گروه مخاطبان و ذینفعان 
سیاس��ت های کلی نظام تاکنون پاس��خگویی مناس��بی به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نداش��ته اند. بخش��ی از این کم کاری یا بی کاری در عملکرد 
نادرس��ت قوای س��ه گانه پیرامون سیاس��ت های کلی نظام اس��ت و بخش 

دیگر آن به عملکرد مجمع و نقش آفرینی ارگانیک 
سیاس��ت های کلی در کشور است. هر دو بخش از 
عدم پاس��خگویی ها دارای اهمی��ت اند و باید برای 
برطرف شدن آنها تدابیر جدی اندیشیده شود. ذات 
سیاس��ت گذاری با آگاهی های جامعه ارتباط دارد 
و تحقق آن بدون پرسش��گری و پاسخگویی امکان 

ندارد.
- ضعف کار تخصصی و مبنایی در مجمع

بررسی حیات اجتماعی سیاست های کلی نظام در 
طول سه دهه گذش��ته بیانگر این موضوع است که 
علیرغم فعالیت مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع 
تش��خیص مصلح��ت نظام ت��ا چند س��ال پیش در 
مجم��ع، کار تخصصی و مبنایی پیرامون سیاس��ت 
های کلی نظام انجام نش��ده اس��ت. برخالف روش 
جاری مجم��ع در تدوین و تصویب سیاس��ت های 
کلی، با مالحظ��ه عالیم ناکارآمدی به هر دلیل می 
بایس��ت روند تصویب این سیاس��ت ه��ا با ضمانت 
اج��رای کارآمدی تغییر کند. ت��داوم روش ناکارآمد 

به ناکارآمدی روندهای فرادس��ت و فرودس��ت سیاست های کلی منجر می 
شود و بصورت چرخه معیوب بر سایر حوزه های جامعه نیز سرایت می کند. 
اس��تفاده از توان علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی تخصصی در این زمینه 

می تواند به کاستی موجود در این زمینه پاسخ مناسب بدهد.
- عدم انتشار مذاکرات مجمع بصورت مستقیم از رسانه های گروهی

یکی از موضوعات مهم در امر اطالع رسانی عمومی قوانین و مقررات کشور، 
ناکافی بودن انتش��ار قوانین از طریق روزنامه رسمی کشور است. بسیار مهم 
اس��ت مشروح مذاکرات کمیس��یون اصلی و فرعی و صحن مجمع تشخیص 
از طریق رس��انه های گروهی بطور مستقیم منتش��ر گردد. انتشار مستقیم 
مراحل تدوین و تصویب سیاست های کلی عالوه بر شفاف سازی بر ارتقای 
س��طح آگاهی های عمومی تاثیر بس��زایی دارد و می تواند بر جامعه پذیری 
قانون در کش��ور موثر باش��د و زمینه های گفتمان اجتماعی سیاس��ت های 
کلی نظام را فراهم کند. سیاس��ت های کلی در جامعه با هاله ای از ابهام و 
غیرش��فافیت همراه اس��ت که با اطالع رسانی عمومی می توان آن را از بین 

برد.
- نامشخص بودن دامنه اعتبار زمانی مصوبات مجمع

سیاس��ت های کلی نظام دارای قید زمانی برای دامنه اثرگذاری فرودس��ت 
و تاثیرپذیری فرادس��ت خود نیس��ت. گذر زمان و تغییرات زودگذر جامعه 
موجب می ش��ود که امر سیاست گذاری، بیش از پیش دشوار شود. تغییر و 
تحوالت جامعه در س��ه دهه گذشته به گونه ای برق آسا بوده است که نمی 
توان و نباید با سیاست های کلی مربوط به سه دهه گذشته کارسازی شود. 
ذات سیاست ها به پیش بینی سیالیت سیاست در گذر از تحوالت اجتماعی 
وابسته است. با امر ثابت محدود به عقالنیت محدود بشر نمی توان به تحلیل 

و برنامه ریزی نیازهای پیچیده و روزآمد جامعه ای سیال پرداخت. 
- ناتوانی سیاست های کلی در تحقق چشم انداز بیست ساله

چش��م انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران از طریق سیاست های کلی 
به برنامه های توس��عه پنج س��اله تبدیل می شود. ناکامی مجموعه سیاست 
های کلی در برآوردن اهداف از پیش تعیین شده قانون اساسی بطور طبیعی 
ناتوانی آنها را در عدم تحقق اهداف چش��م انداز بیست ساله در ذهن تداعی 
م��ی کند. البته نظر اعضای مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام نیز موید عدم 
موفقیت سیاس��ت های کلی نظام در تحقق افق چش��م انداز است. راه ورود 

محتوای چش��م انداز به ادبیات برنامه ریزی کالن کش��ور از طریق سیاست 
های کلی اس��ت و با وضع موجود نقش آفرینی سیاست های کلی، عملیاتی 

شدن چشم انداز برابر زمان بندی تعیین شده، دور از انتظار است.
- آشفتگی اولویت بندی در بین مواد سیاست های کلی

معم��وال مواد سیاس��ت های کلی از نظر محت��وا دارای اولویت بندی اند که 
ب��ر اس��اس آن در بدنه آن در قالب سلس��له مراتبی قرار م��ی گیرند. وجود 
آش��فتگی در تدوین و تصویب سیاست های کلی، نظام اولویت های موجود 
بی��ن بندهای مختل��ف را مختل می کند و مجریان سیاس��ت های کلی در 
ق��وای س��ه گانه نمی توانن��د از حداکثر توانمندی خود در راس��تای اجرای 
سیاس��ت های کلی استفاده بهینه کنند. گو اینکه در مجموعه سیاست های 
کلی اولویت بندی خاصی نیز اعالم نشده است و بنظر نمی رسد که تدوین 
مواد ابتدایی نسبت به مواد انتهایی دارای اهمیت بیشتری اند که باید مورد 

توجه قرار گیرد.
- محدود بودن زمان کاربرد سیاست های کلی در بازه زمانی خاص

اجرای دایمی سیاست های کلی وابسته به تصمیم گیری های قاطعی است 
که اگر مبتنی بر داده های نادرست یا با احتمال خطا همراه باشد می تواند 
آثار و نتایج ناگواری در جامعه بر جای بگذارد. قید زمانی در سیاس��ت های 
کلی موجب می شود تا بررسی های تکمیلی در زمان اجرای آن انجام شود 
و در صورت تایید یا عدم تایید قانون برای دایمی ش��دن آن تصمیم گیری 
مناس��ب انجام ش��ود و از این طریق آث��ار ناگوار تداوم نیای��د. تاثیر زمان و 
مقتضیات آن بر اندیش��ه تدوین کنندگان و تصویب کنندگان سیاست های 
کلی قطعی اس��ت و با تغییر آن ضروری اس��ت که سیاس��ت های کلی نیز 

هماهنگ با آن تغییر کند.
- توج��ه به کارآمدی سیاس��ت های کل��ی قبل از 

تصویب دایمی آنها 
قوانین آزمایشی برای تبدیل شدن به قوانین دایمی 
نیازمند اثبات کارآمدی خود در بازه زمانی و مکانی 
مورد نظر قانونگذاران هستند. اصوال قوانین کارآمد 
بص��ورت قوانین دایمی مصوب و اجرا می ش��وند و 
دوران آزمایش��ی زمانی برای اثبات همین ادعاست. 
البته قانونگذاران در تش��خیص کارآم��دی قوانین، 
دارای مش��کالت متعددی هس��تند اما با وجود این 
مش��کالت، آزمایش��ی بودن سیاس��ت های کلی در 
فهم بهتر و تصمیم گیری بهتر قوانین دایمی کمک 
ش��ایانی می کند. متاس��فانه در تشخیص کارآمدی 
سیاس��ت ه��ای کل��ی اع��م از دائمی و آزمایش��ی، 
مش��کالتی در قانونگذاری کش��ور وج��ود دارد که 
معموال ناش��ی از عدم دسترس��ی به داده ها و یافته 
ها و ش��واهد میدانی ناش��ی از اجرای سیاست های 

کلی است.
- ع��دم رعای��ت ارزش رتبه ای مطال��ب مندرج در 

سیاست های کلی
اص��وال بخش های گوناگون هر قانون یا مت��ن قانونی دارای ارزش محتوایی 
یکس��انی نیست. برخی از موضوعات بر بعضی دیگر دارای ارجحیت هستند. 
در واق��ع مطال��ب مندرج در یک قانون از نظر می��زان تاثیرگذاری بر اجرای 
صحیح قانون دارای وزن های متفاوتی هستند. برای نظم بخشی بین مطالب 
دارای ارزش یکسان در یک بسته یا قسمت خاص، کل مطلب قانون بصورت 
رتب��ه ای عنوان گذاری و از یکدیگر جدا می ش��وند. ارزش گذاری واحد به 
محتوای دارای عنوان واحد به وزن دهی متناسب در کل محتوای مندرج در 
ی��ک قانون می انجامد که در نوع خود با قانون بدون ارزش گذاری رتبه ای 
محتوا کامال متفاوت اس��ت. البته در این روش مطالب مهم تر بر مطالب کم 

اهمیت تر دارای تقدم اند.
- مرتب سازی سلسله مراتب و الیه های سیاست های کلی

موضوع��ات مرتب��ط با یک پدیده که بناس��ت در قالب سیاس��ت های کلی 
صورت بندی ش��ود بصورت الیه های سلس��له مراتبی در سرنوش��ت پدیده 
دخال��ت دارند. به منظور مرتب س��ازی الیه های محتوای��ی مرتبط با یک 
پدیده سیاس��ت های کلی، جداس��ازی الیه ها و عنوان بندی آنها در جمع 
م��واد کاری مطلوب اس��ت که می تواند مطالب مرتب��ط با یک الیه را کنار 
ه��م قرار داده تا مخاطبان در درک و اجرای سیاس��ت های کلی به راحتی 
عمل نمایند. عنوان بندی مطالب در سیاس��ت های کلی موجب می ش��ود 
که مطالب و الیه های کم اهمیت حذف و الیه های مهم نیز بصورت مرتب 

ش��ده ارائه ش��وند. 
- وارد شدن آسیب جدي به ثبات و نظم نظام حقوقي

ق��درت قانونگذاری در جامع��ه در صورت وجود مراک��ز قانونگذاری متعدد، 
به بردارهای کوچکتر تقس��یم می ش��ود و نهایتا در جزیی ترین مولفه های 
قانون��ی از یادها م��ی روند. وجود مراجع گوناگون تقنین��ی با مقرره گذاری 
غیرقاب��ل کنترل و نظارت ش��ده، قطع��ا به بی ثباتی و ب��ی نظمی در نظام 
حقوقی جامعه منجر می ش��ود که ناش��ی از فقدان اهداف بلندمدت و میان 
مدت متناسب برای آن است. با خالء وجود اهداف کارآمد نمی توان به ثبات 
قانون و نظم بخشی به نظام حقوقی امید داشت. سیاست های کلی ناکارآمد 
می تواند به عنوان اسناد فرادست کشور می تواند ثبات و نظم نظام حقوقي 

کشور را با مشکل مواجه سازد. 
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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 سه گانه ابالغ شده است. بررسی های میدانی موید این واقعیت است که سیاست های کلی از سوی قوای سه گانه آنطور که باید 
و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. بسیار بجاست که نخبگان و اندیشمندان با عمل به رسالت تاریخی، نقطه نظرات خود را پیرامون 
سیاست های کلی و نقش و کارآمدی آن در جامعه بیان کنند. بررسی میدانی در شهر و شهرسازی کشور موید این حقیقت است که در 
راستای تحقق سیاست های کلی بخش شهرسازی کاستی های فراوانی وجود دارد. تقریبا در تمامی بندهای سیاست های کلی در بخش 

شهرسازی مشکالت متعددی وجود داشته و دارد. این دست مشکالت ریز و درشت در بسیاری از موارد زندگی مردم را با مشکالت 
جدی مواجه ساخته است. نمی توان به مجموعه ای از گزاره های زیبا که عنوان سیاست های کلی را همراه خود دارند امید داشت که 
حالل مشکالت زندگی مردم باشد چرا که پیاده سازی سیاست های کلی خود از مشکالت بسیار جدی در رنج است که تا حل و فصل 
شدن آنها هیچ سیاستی قادر به پیاده سازی شدن نیست. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی سیاست های کلی بخش شهرسازي می 

پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

»چالشقانون«سیاستهایکلیمصوبمجمعتشخیصمصلحتنظام)66( رامعرفی،نقدوبررسیمیکند

ناکارآمدی مدیریت شهری و روستایی بر طبق سیاست های کلی بخش شهرسازی!؟

از آنجا که ارتباط سیاست های کلی 
با اس���ناد فرادست کش���ور بصورت 
ارگانیس���تیک برقرار نیست، وجود 
ناهماهنگ���ی در برنامه ریزی و اجرا 
بی���ن سیاس���ت ه���ای کل���ی بخ���ش 
شهرسازي و اسناد فرادست کشور 
کامال قابل پیش بینی اس���ت. این 
دس���ت ناهماهنگ���ی ه���ا در برنامه 
ری���زی و اج���را، مجری���ان و برنام���ه 
ری���زان رده های پایین ت���ر را در کار 
با این سیاس���ت ها مردد می سازد 
و زمینه را برای س���وء استفاده های 

احتمالی مهیا می کند

اج���رای دایمی سیاس���ت های کلی 
وابس���ته ب���ه تصمی���م گی���ری ه���ای 
قاطعی است که اگر مبتنی بر داده 
های نادرس���ت ی���ا با احتم���ال خطا 
همراه باش���د می توان���د آثار و نتایج 
ناگواری در جامعه بر جای بگذارد. 
قید زمان���ی در سیاس���ت های کلی 
موج���ب می ش���ود ت���ا بررس���ی های 
تکمیل���ی در زمان اج���رای آن انجام 
شود و در صورت تایید یا عدم تایید 
قانون برای دایمی شدن آن تصمیم 
گیری مناس���ب انجام شود و از این 

طریق آثار ناگوار تداوم نیاید


