
گزارش

معرفی سياست هاي كلي قضايي 
ارتقاء توانمندی های علمی و عملی و سالمت قوه 
قضائیه در جهت اجرای وظایف محوله در قانون 

اساسی و سیاست های کلی نظام با تاکید بر:
1. کارآمد سازی ساختار قضایی و اداری.

2. تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه 
قضائیه.

3. اهتم��ام به پیش��گیری از وقوع ج��رم و لزوم 
همکاری سایر دس��تگاه ها با قوه قضائیه در این 

زمینه.
4. ارتقاء س��طح گزینش و آموزش و نیز توسعه 
مناب��ع انس��انی )قضای��ی و اداری( متناس��ب با 

نیازمندی های روز.
5. استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری.

6. توس��عه، تکمیل و روزآمد کردن بهره برداری 
از فناوری ه��ای نوی��ن خصوص��ا در زمینه های 
اطالعات، ارتباطات، فرایند دادرس��ی و خدمات 

ثبتی.
7. اهتمام در ارتقاء منزلت و استقالل قضات.

8. ض��رورت تامین بودجه متناس��ب با وظایف و 
ماموریت های محوله خصوص��اً در اجرای برنامه 

های جهشی با زمانبندی مناسب.
9. اهتمام به تشکیل دادگاه های تخصصی.

10. تمهی��دات الزم ب��رای فراگیر ک��ردن نهاد 
داوری.

11. اتخ��اذ تدابی��ر الزم جهت کاه��ش فرآیند 
دادرس��ی و دس��تیابی سریع و آس��ان مردم به 
حقوق خود و بهره مندی از حقوق شهروندی در 

مراجع قضایی.
12. اتخ��اذ تدابیر الزم در اس��تفاده از مجازات 

زندان با رویکرد حبس زدایی.
13. اهتمام در اصالح امور زندان ها و زندانیان.

14. ایجاد س��از و کار مناسب برای تقریب آراء و 
احکام قضایی.

15. اهتمام در ایجاد س��از و کار مناس��ب برای 
استفاده از تمام ظرفیت های قوه قضائیه، مذکور 

در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام.
16. اص��الح و تنقی��ح قوانین و رف��ع خالءهای 

قانونی مربوط به امور قضایی.
توجه: »چالش قانون« برای انعکاس پاس��خ های 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام ی��ا اعضای آن، 
اع��الم آمادگی م��ی نماید. ضمن��ا از ارائه نقد و 
پیش��نهادات مش��فقانه عم��وم اندیش��مندان و 

نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.

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

ارزش ها بیانگر اعتقاد راس��خ نس��بت به اعمال، 
حاالت و رفتارهایی هستند که از لحاظ شخصی 
یا اجتماعی نسبت به اعمال، حاالت و رفتارهای 
مخالف، برتر و ارجخ شناخته می شوند )مدیریت 
رفت��ار س��ازمانی پیش��رفته، احمد ورزش��کار، 
1389(. ارزش ه��ا نوعی باورند و اینگونه تعریف 
ش��ده اند باورهایی که بر اس��اس آن مش��خص 
می ش��ود چه چیزی مطلوب است و چه چیزی 
نامطل��وب )ارزش های اجتماع��ی و تاثیر آن بر 
منابع اقتصادی، حمید سادس��ی(. در مواردی از 
سیاست های کلی قضایي با ارزش ها خلط شده 
اس��ت. کارایی ارزش ها در ادبیات برنامه ریزی 
اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های 

اساسی است.
- ناتوانی در تش��خیص سیاس��ت ه��ای کلی از 

سوی اعضای مجمع
بررسی مجموعه سیاست های کلی نظام نشانگر 
این واقعیت اس��ت که مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در تعریف سیاس��ت های کلی دارای نقطه 
نظر مش��خصی نیس��ت و در تدوی��ن و تصویب 
سیاس��ت های کلی، آن را بج��ای واژگان دیگر 
ب��کار می برد. مطالعه س��وابق علم��ی و اجرایی 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حاکی 
از وجود سطح قابل مالحظه ای از ناکارآمدی در 
عملکرد آنهاس��ت که موید نبود درک صحیح و 
سیس��تماتیک از جایگاه سیاس��ت های کلی در 
منظوم��ه برنامه ریزی کالن جامعه اس��ت. این 
مهم نه تنها در تدوین و تصویب که در پیگیری 
اجرای سیاس��ت ه��ای کلی قضایي نظ��ام تاثیر 
منفی دارد و ش��اید یک��ی از دالیل عدم نظارت 

کافی بر حسن اجرای این سیاست ها باشد.
- وج��ود تکلی��ف در اس��ناد فرادس��ت و بدون 

سیاست های کلی 
در اس��ناد فرادس��ت و باالدستی کش��ور موارد 
متع��ددی وج��ود دارد ک��ه بط��ور مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم با سیاس��ت های کلی ارتباط دارد 
لکن در متن سیاس��ت های کلی بدان ها اشاره 
ای نشده است. وجود پنجره های متعدد خالء و 
کمبود در سیاست های کلی نشانه جزیی نگری 

و بخش��ی نگری در تدوین و تصویب سیاس��ت 
های کلی اس��ت و این امر را در ذهن تداعی می 
کند که سیاست های کلی به دنبال تحقق اسناد 
فرادس��تی خود نیس��ت و بین م��واد و بندهای 
فراوان اس��ناد فرادست کشور س��رگردان است 
چون هویت خود را بصورت روشی از آنها کسب 
نکرده اس��ت و با آنها دارای نس��بتی ناهماهنگ 

است.
- ناس��ازگاری موجود بین سیاست و برنامه های 

اجرایی کشور
در مواردی بصورت آش��کار بین سیاس��ت های 
کلی و برنامه اجرایی کش��ور ناس��ازگاری وجود 
دارد که ناشی از وجود اشکاالت شکلی و ماهیتی 
در سیاس��ت های کلی یا در برنامه های اجرایی 
باشد. غیرقاعده مندی در هر دو سو موجب می 
شود که برنامه های اجرایی کشور، بدون سیاست 
و سیاس��ت های کلی، بدون پشتوانه برنامه های 
اجرایی به حیات ناقص خود تا ناکارآمدی قطعی 
ادام��ه دهند و هر دو خود را در حل مش��کالت 
زندگی م��ردم ناتوان ببینن��د و منتظر تغییرات 
و تحوالت آینده باش��ند یا منتظ��ر پایان حیات 
اجتماعی خود باش��ند که این سرنوشت، بارها و 
بارها در سیاس��ت ها و قوانین متعدد در کش��ور 
مالحظه ش��ده است. در برخی از موارد سیاست 
ه��ای کلی قضایي با برنامه های اجرایی کش��ور 
هماهنگ��ی الزم وجود ندارد از این رو از س��وی 
دس��تگاه های اجرایی توجه الزم و کافی به آنها 

وجود ندارد.
- پیاده نشدن سیاست های کلی

بررسی های جامعه نگر و اذعان رسمی بعضی از 
نهادها و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
سیاست های کلی نظام بر اساس انتظارات آنها، 
اجرا نشده اس��ت. البته منتقدان اجرایی نشدن 
سیاس��ت های کلی، هیچ گاه به آسیب شناسی 
آن نپرداخت��ه اند و مطالع��ه علمی دارای روایی 
و پایایی��ی قابل اطمینانی را نیز منتش��ر نکرده 
اند. صرفا برخی در رس��انه های گروهی نس��بت 
به اجرانشدن سیاس��ت های کلی اطالع رسانی 
کرده اند. ش��کل و ماهیت سیاست های کلی به 
گونه ای است که قابلیت راستی آزمایی و درصد 

تحقق در سازوکار آن پیش بینی نشده است. 
- عدم وجود نظارت بر تدوین و تصویب سیاست 

های کلی 
ب��ر مصوبات مجمع تش��خیص مصلحت نظام، از 
سوی نهادهای نظارتی صاحب صالحیت، نظارتی 
وجود ندارد و نمی توان به تطبیق آنها با شرع و 
قانون اساسی از طریق نظارت سیستماتیک آگاه 
شد. شائبه ناکارآمدی یا اجرا نکردن سیاست های 
کلی توسط مجریان قانون، جز با داوری آگاهانه 
توسط افراد یا نهادهای دارای صالحیت علمی و 
تجربی ممکن نیست. فرافکنی تدوین و تصویب 
کنن��دگان و مجریان نمی توان��د به ارائه تحلیل 
دقیقی پیرامون سنجش کارآمدی سیاست های 
کلی بطور واقعی منجر شود. با قضاوت نادرست 
نیز نمی توان از میان راهکارهای متعدد موجود 
در تجرب��ه بش��ری برای حل مش��کالت زندگی 

مردم، راه بهترین یا بهتر را یافت.
- وج��ود ناهماهنگی بین سیاس��ت های کلی و 

سایر سیاست های کالن
در موارد متعدد بین سیاس��ت های کلی و سایر 
سیاس��ت های کالن کش��ور، ناهماهنگی هایی 
وج��ود دارد که در نهایت به ناکامی آنها در روند 
اجرایی منجر ش��ده است. معموال س��ایر اسناد 
فرادس��ت مانند برنامه هاتی پنج ساله توسعه و 
برنامه های س��االنه و انواع و اقس��ام برنامه های 
راهب��ردی و اس��ناد کالن کش��ور در موضوعات 
گوناگ��ون با سیاس��ت ه��ای کلی نظ��ام دارای 
همگامی، هماهنگی و هم افزایی نیستند. از این 
رو در مرحله اجرا به تشدید اثر و راندمان قانون 
نم��ی انجامد و چه بس��ا موجب حل مش��کالت 
زندگی مردم نش��ود بلکه باعث تشوید مشکالت 
نیز بش��ود. ای��ن مهم نی��ز در اثر ب��ی ارتباطی 
مجموعه سیاس��ت گ��ذاری ه��ای کالن و کلی 
کش��ور بوجود آمده اس��ت که ناکارآمدی هر دو 

بخش، دستاورد ناگوار آن است.
- عدم شواهد مربوط به راستی آزمایی کارآمدی 

سیاست های کلی 
اص��وال از س��وی مجم��ع تش��خیص مصلح��ت 
نظام ش��واهدی دال بر راس��تی آزمایی سیاست 
های کلی تصویب ش��ده ارائه ش��ده است. زبان 
خصوص��ی حاکم بر تدوین سیاس��ت های کلی 
و س��لیقه ای برخورد کردن در انتخاب سیاست 
ها، جایی برای راستی آزمایی آنها باقی نگذشته 
اس��ت. کس��ی نس��بت به عملکرد خود شک و 
تردیدی ندارد؛ تصوی��ب کنندگان در تصویب و 
اجراکنن��دگان در عدم اجرای آنه��ا. به نظر می 

رس��د که مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام در 
اندازه گیری میزان کارآمدی سیاست های کلی 
از توانایی الزم برخوردار نیس��ت و قادر نیس��ت 
که تغییرات سیاست های کلی را در سناریوهای 
مختلف پیش رو در دوره چشم انداز پیش بینی 

کند.
- عدم روشمندی تدوین و تصویب سیاست های 

کلی 
تاکنون چیزی بنام روش تدوین سیاس��ت های 
کلی از س��وی مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
منتش��ر نش��ده اس��ت و در آیین نام��ه داخلی 
مجمع نیز از آن یادی نش��ده است. صرف نظر از 
ش��کلی بودن آیین نامه داخلی در زمینه ماهیت 
سیاس��ت های کلی و روش تدوین و تصویب آن 
مطالب قدرتمن��دی در آیین نامه داخلی مجمع 
نیامده است. روش به خودی خود دارای فلسفه 
و منط��ق حاکم بر خود اس��ت. سیاس��ت های 
کل��ی نظ��ام دارای فلس��فه و منط��ق ویژه خود 

نیس��تند. از این روست 
که بیش��تر به یک زبان 
خصوصی و س��لیقه ای 
در برنامه ریزی شخصی 
ش��باهت دارد و قابلیت 
متقاعدس��ازی اندکی را 

با خود دارد.
- عدم انتش��ار پیوست 
ه��ای علم��ی و اجرایی 

سیاست های کلی
الکترونی��ک  درگاه  در 
تش��خیص  مجم��ع 
پیرامون  نظام  مصلحت 
مبانی  و  کل��ی  اص��ول 
تصوی��ب  و  تدوی��ن 
سیاست های کلی نظام، 
مطال��ب چندانی وجود 
ندارد. ب��دون تردید هر 
از  موضوع��ی  گ��روه 
سیاست های کلی نظام 
و ه��ر از بنده��ای آنها 
دارای  مج��زا  بص��ورت 

پیوس��ت های علمی و اجرایی است و باید برای 
درک صحیح دس��تگاه های مرتبط با قوای س��ه 
گانه و عموم اندیش��مندان و مردم منتشر شود. 
اثبات عقالنیت حاکم بر سیاست های کلی نظام 
و دوری آن از زبانی خصوصی و ش��خصی، جز با 
انتشار مستندات قانونی و پیوست های علمی و 
اجرایی ممکن نیست. جامعه برای درک سیاست 
های کلی به مفاهیم امدادی نیازمند است و باید 
در قالب جریان اصالع رس��انی و گفتمان سازی 

در جامعه منتشر شود.
- دوباره کاری در بکارگیری اختیارات قوه مقننه 

در مجمع
وج��ود مراک��ز و مراجع قانونگذاری در کش��ور، 
دوب��اره کاری اختیارات قوه مقنن��ه در جایی یا 
نهادی دیگر اس��ت که صرف نظر از هزینه های 
مازاد اقتصادی آن از نظر حس��ابداری اجتماعی 

نیز مق��رون ب��ه صرفه 
دوباره  انج��ام  نیس��ت. 
پراکن��ده  ه��ا،  کاری 
کاری ه��ا، موازی کارها 
ب��ا وجود آس��یب های 
موجود در تقس��یم کار 
کشور  قانونگذاری  ملی 
ب��ه توس��عه ناکارآمدی 
در کش��ور منجر ش��ده 
و تصویب  تدوین  است. 
سیاس��ت ه��ای کل��ی 
نظ��ام که خ��ود دارای 
سطح قابل مالحظه ای 
ناکارآمدی اس��ت هرگز 
نتوانسته و نمی تواند به 
کارآم��دی نظام در حل 
مردم  زندگی  مشکالت 
منج��ر ش��ود. از این رو 
های  سیاست  توان  می 
سیاس��ت  را  نظام  کلی 
ناکارآمدی  کل��ی  های 
دس��تگاه ه��ای اجرایی 

دانست.
- ع��دم وج��ود دیدگاه هم��ه جانب��ه نگری در 

مصوبات مجمع
اصوال سیاس��ت های کلی نظام از نوعی بیماری 
بخش��ی نگری در رنج اس��ت. بررس��ی محتوای 
سیاس��ت های کلی نظام نش��ان م��ی دهد که 
سیاس��ت ها بر اس��اس مدلی جامع و جامع نگر 
طراحی نشده اند. بسیارند موضوعات مهمی که 

فاقد سیاس��ت اند و مواردی از سیاس��ت دارای 
مصادیق جزیی و جزءنگرند. فقدان جامع نگری 
در سیاست گذاری موجب می شود که سیاست 
های کلی در گذر زمان به س��رعت تاریخ مصرف 
خود را از دس��ت بدهد و نتوان��د تحوالت پیش 
رو را تحلی��ل کن��د. از این رو جام��ع نگری در 
تبیین سیاس��ت های اجتماعی در مقیاس کالن 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت که بنظر می 
رس��د در تدوین و تصویب سیاس��ت های کلی 

نظام کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
- عدم پاسخگویی مجمع در خصوص ناکارآمدی 

سیاست ها
مطالعه گذش��ته نگر در س��ه دهه گذشته نشان 
م��ی دهد ک��ه مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
همانند س��ایر نهادها و دستگاه های تقسیم کار 
مل��ی قانونگذاری س��نتی، در برابر پرسش��گری 
پیرامون ناکارآمدی سیاس��ت ه��ای کلی از بدو 
تاس��یس تاکن��ون بص��ورت روزآمد، پاس��خگو 
نب��وده اس��ت. تدوین و 
های  سیاس��ت  تصویب 
کل��ی نظ��ام ج��اده ای 
از سوی مجمع  یکطرفه 
نظام  تشخیص مصلحت 
نیس��ت  بس��وی جامعه 
بلکه تعامل و مش��ارکت 
جامع��ه در تکمی��ل اثر 
سیاست های کلی نظام 
دارای نقش حیاتی است. 
بسیاز بجاست که مجمع 
نظام  تشخیص مصلحت 
و کمیسیون های اصلی 
و فرع��ی و دبیرخانه آن 
با رس��انه ه��ای گروهی 
بهتری  مساعی  تشریک 
داشته باش��ند تا نظرات 
ب��ه  جامع��ه  اصالح��ی 
آن  اعض��ای  و  مجم��ع 

برسد.
- وجود ش��عارزدگی در 

مصوبات
سیاس��ت های کلی نظ��ام در م��وارد متعدد از 
ش��عارزدگی رن��ج می برد. به نظر می رس��د که 
تدوی��ن کنندگان و تصویب کنندگان با توجه به 
جو حاکم بر جامعه و بدون توجه به ظرفیت های 
علم��ی مجمع و ظرفیت های اجرایی کش��ور به 
ارائه شعارهای پرطمطراق برای مصرف تبلیغاتی 
اقدام کرده اند با توجه به عدم اجرای سیاس��ت 
ه��ای کلی این کار در بیش از دو دهه گذش��ته 
ادامه داده اند. اگر بنا بود که این دست سیاست 
گذاری ها به حل مشکالت زندگی مردم منتهی 
شود که تاکنون شده بود! بنابراین باید پذیرفت 
که تداوم و تش��دید مش��کالت در زندگی مردم 
نش��انه ناکارآمدی اینگونه سیاست ها و سیاست 

گذاری هاست.
- ع��دم وج��ود تنقیح سیاس��ت ه��ای کلی در 

مجموعه قوانین کشور
تصوی��ب  و  تدوی��ن  در 
سیاست های کلی نظام 
به دلیل عدم وجود یک 
الگ��و ی��ا م��دل کارآمد 
متع��دد  م��وارد  کالن، 
همپوشانی، تکرار، اشاره 
به موضوعات کم اهمیت 
و غفل��ت از موضوع��ات 
مهم مش��اهده می شود. 
تنقی��ح  وج��ود  ع��دم 
قوانی��ن و مق��ررات در 
کشور موجب شده است 
که سیاست های متضاد، 
متعارض و مخالف راه را 
ب��ر اج��رای صحی��ح و 
کامل سیاست های کلی 
نظام مس��دود سازد. در 
منظومه قوانین کش��ور، 
جایگاه ارگانیک سیاست 
ه��ای کل��ی، مش��خص 
نیس��ت و نم��ی ت��وان 
ارزش واقع��ی آنها را در 
کار دولت ه��ا مالحظه کرد. با تنقیح یایت های 
کلی می توان تعارضات درونی آن را برطرف کرد 

و حق و مستحق آنها را رعایت کرد.
- وجود اغتشاش��ات متعدد نگارش��ی در تدوین 

سیاست ها
مالحظه گذرا در سیاس��ت ه��ای کلی موید این 
حقیقت اس��ت که تدوین سیاس��ت های کلی از 
نظر کاربرد زبان فارس��ی معیار دارای اش��کاالت 

متعددی شامل عدم رعایت نشانه گذاری دقیق، 
کارب��رد غیرصحی��ح واژگان، ضعف در س��اختار 
واژگان ترکیبی، عدم رعایت درست نقش واژگان 
در جمل��ه و ناهماهنگ��ی در جمله ن��گاری و ... 
است. سیاس��ت های کلی نظام نیز همانند سایر 
قوانین و مصوبات در قانونگذاری س��نتی کشور 
نمی تواند از جایگاه واالی زبان معیار فارسی به 
عنوان زبان ملی دفاع و با اصل 15 قانون اساسی 
جمهوری اس��المی ایران به شایستگی مطابقت 
کند. اغتشاشات نگارش��ی موجود از نظر رعایت 
سیاس��ت های کلی پاس��داری از سرمایه ملی یا 
زبان فارس��ی دارای کاستی های متعددی است. 
از این رو بازبینی سیاست های کلی نظام از نظر 
واژه نگاری، جمله نگاری و نش��انه گذاری بسیار 

مهم است. 
- ناتوانی سیاس��ت های کل��ی در تحقق اهداف 

قانون اساسی
بررس��ی جامعه نگ��ر بیانگر این حقیقت اس��ت 
که سیاس��ت های کلی قضای��ي تاکنون توانایی 
تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ایران را نداشته است که آسیب شناسی 
آن بسیار مهم است. نظر به جایگاه مهم سیاست 
های کلی در سلس��له مراتب اس��ناد فرادس��ت 
کش��ور، باید اعتراف کرد که بر اساس مواضع و 
دیدگاه های اعضای مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام، سیاست های کلی نظام به اهداف از پیش 
تعیین ش��ده خود دس��ت نیافته اند. ناکارآمدی 
ماهیتی سیاست های کلی قضایي یا عدم اجرای 
آن توسط دستگاه های اجرایی برازنده کشوری 
با بیش از 110 سال س��ابقه قانونگذاری نیست 
و باید برای فعال س��ازی مجموعه سیاست های 

کلی نظام، تدبیری قاطع اندیشید.
- نی��از سیاس��ت های کلی ب��ه بازبینی و تحول 

اساسی
روند فعلی سیاست های کلی نظام در کشور مورد 
تایید تصویب کنندگان، نهادها و دس��تگاه های 
نظارتی کش��ور نیست. به هر دلیل با ناکارآمدی 
سیاست های کلی نظام در زمینه های گوناگون 
مواجهیم و باید برای فکری کرد. به دلیل تداوم 
و تشدید مش��کالت در زندگی مردم ادامه وضع 
موجود در راس��تای منافع و خیر عمومی نیست. 
تغییر و تحوالت مورد نیاز سیاس��ت گذاری کلی 
در کش��ور در س��طحی وس��یع و در حوزه های 
راهب��ردی و کاربردی مورد نیاز اس��ت. با تحول 
در شیوه سیاست گذاری کلی باید سیاست های 
کلی فعلی را بروزرس��انی کرد و تاخیر زمانی آن 

را در بازه کوتاه مدت جبران کرد.
- ناکافی بودن اطالعات موجود برای اطمینان از 

تصمیم گیری قاطع
پیچیدگ��ی امور اجتماعی به گونه ای اس��ت که 
تصمی��م گی��ری های قاط��ع در آن وابس��ته به 
اطالعات دقیقی است که دارای دو جنبه نظری 
و عمل��ی اس��ت. معم��وال در تدوی��ن و تصویب 
سیاس��ت های کلی ح��دود قاب��ل اطمینانی از 
خط��ای محاس��باتی وج��ود دارد ک��ه در حین 
اجرای آزمایش��ی سیاست های کلی این خطای 
محاس��باتی به حداقل ممکن می رس��د. اجرای 
آزمایش��ی فرصت مغتنمی برای تکمیل شناخت 
قوانین است که در گذر زمان و حین اجرای آن 

بدست می آید.
- عدم تصویب بیش از حد سیاس��ت های کلی 

دایمی و پیشگیری از تورم قانون 
پدیده تورم قان��ون و قانونگذاری به وجود تعداد 
بس��یار زیاد قوانین در کشور اطالق می شود که 
کارآمدی آنها محل تردید است. برخی از آگاهان 
حوزه قانونگذاری معتقدن��د که هر چه از تعداد 
قوانین دایمی کشور کاسته شود برای اداره امور 
جامعه مطلوب تر اس��ت. از این رو سیاست های 
کلی آزمایشی مورد اس��تفاده قرار می گیرد که 
در صورت عدم کارآمدی الزم، بصورت خودبخود 
و پس از اتمام دوره آزمایش��ی باطل می ش��وند 
و نی��ازی به ابط��ال آنها از طریق قان��ون و ارائه 
الیحه و طرح نیست. در واقع سیاست های کلی 
آزمایشی دارای ویژگی خودسازماندهی اند و می 
توانند شرایط آینده خود را پیش بینی و انتخاب 

نمایند.
- تجربه مسئولیت ناپذیری قانونگذاران

قانونی برای پیگیری مسئولیت مدنی قانونگذاران 
بجز موارد جزیی وجود ندارد. کس��ی مسئولیت 
چهار دهه قانونگذاری ناکارآمد را نمی پذیرد. از 
منابع مالی، طبیعی و اجتماعی کش��ور در چهل 
س��ال گذش��ته بر طبق قوانین ناکارآمد استفاده 
بهینه نش��ده است. شایسته است که تقسیم کار 
ملی در حوزه قانونگرایی در برابر مردم نسبت به 
عملکرد خود پاس��خگو باشند. تدوین و تصویب 
سیاس��ت های کل��ی نیز ش��امل دوری تصویب 

کنندگان از مس��ئولیت مدنی اقدام خود اس��ت. 
کس��ی در برابر تصویب و اجرای سیاس��ت های 
کل��ی ناکارآمد م��ورد مواخذه ق��رار نمی گیرد. 
اتالف منابع ملی و ضربه به منافع ملی از طریق 
اسناد ناکارآمد، قابلیت پیگیری در مراجع قانونی 

را به عنوان استیفای حقوق عموم مردم ندارد. 
- تنظی��م متغیره��ای اصلی، فرع��ی، ضمنی و 

جزیی در سیاست های کلی
میزان دخال��ت متغیرهای موث��ر در یک پدیده 
و گنجانی��دن آنها در قالب سیاس��ت های کلی 
باید همه متغیرهای تاثیرگذار در قانون را مورد 
مالحظه قرار داد و با تقس��یم بندی متغیرها به 
گروه های همسان به بحث و بررسی پیرامون آن 
پرداخت. عدم رعایت این نکته موجب شده و می 
ش��ود که موضوعات مهم و غیرمهم در سیاست 
های کلی از یکدیگر قابل تش��خیص نباشند که 
ای��ن مهم برای مجریان قان��ون و مردم در مقام 
اجرای سیاست های کلی، دشواری های فراوانی 
را ایجاد می کند. طبقه بندی متغیرهای دخیل 
در سیاست های کلی، سطح توقع از کارکرد اجزا 
را تنظیم می کند و سیاس��ت های کلی را برای 
اثربخشی نهایی آماده می سازد. بی تشخیصی یا 
تشخیص اش��تباه در انتخاب متغیرهای مرتبط 
با سیاس��ت های کل��ی قطعا در سرنوش��ت آن 

تاثیرگذار است.
- انجام تقس��یمات اصلی و فرعی در سیاس��ت 

های کلی
بین موضوعات مختلف موجود در سیاست های 
کلی، تقس��یم بندی ه��ای گوناگونی قابل انجام 
اس��ت که جداس��ازی موضوعات اصلی از فرعی 
مهم ترین آن است. عنوان بندی مطالب مندرج 
در سیاس��ت های کلی ب��رای مخاطبان آن این 
پیام را دارد که تشخیص موضوعات اصلی قانون 
را از موضوع��ات فرعی معین می کند. انجام این 
دس��ت تقسیم بندی ها، عمال تسهیلگر هر گونه 
بحث و بررسی پیرامون سیاست های کلی است. 
عنوان بندی صرف نظر از تقسیم بندی ظاهری 
سیاس��ت های کلی به اجزای مختلف در تقسیم 

بندی محتوا نیز نقش موثری دارد.
- تداخل در صالحیت قانونگذاری مراکز متعدد 

قانونگذاری
یکی از آس��یب های ناگوار در انجام قانونگذاری 
موازی، تداخ��ل وظایف و اختی��ارات مربوط به 
مراکز و مراجع متعدد قانونگذاری است. با تداخل 
وظایف و تحلی��ل های متفاوت، جامعه ش��اهد 
بروز اختالف نظر، تفاوت دیدگاه و انواع و اقسام 
برداش��ت های تفس��یری از قانون و قانونگذاری 
است. تداخل وظایف ناشی از ناهماهنگی دستگاه 
ها و نهادهای مختلف تقنینی در امر قانونگذاری 
اس��ت. اهداف، سیاست ها و برنامه های متفاوت 
در کن��ار گوناگونی روش ه��ای تقنینی از علل 
بروز تداخل در مراکز مختلف قانونگذاری کشور 
اس��ت. سیاس��ت های کلی نیز به عنوان بخشی 
از قانونگذاری س��نتی به س��بک ایرانی از خیل 

تداخالت مزاحم در امان نیست.
- مس��ایل مستحدثه و معضل شمولیت سیاست 

های کلی
تغییر و تحوالت جهان در س��ال های گذش��ته، 
آنقدر س��ریع و گسترده اس��ت که سیستم های 
قانونگ��ذاری قادر به همپایی با آن نبوده اند. امور 
نوظهور آنقدر با س��رعت می آیند و می روند که 
تعیی��ن حدود و ضوابط آن همزم��ان با این آمد 
و رفت ممکن نبوده اس��ت. قانونگذاری سنتی به 
س��بک ایرانی در این زمینه دارای عقب ماندگی 
معناداری اس��ت. میزان این این عقب ماندگی تا 
حدی اس��ت که جبران آن به سرعت و به زودی 
محقق نمی شود. از این رو امور فراوانی یافت می 
ش��ود که هنوز قانونگذاری سنتی به فکر تدوین 
و تصویب سیاس��ت های کلی در آن امور نیفتاده 

است.
- نب��ود الگ��وی و معیار مش��خص در برخورد با 

مسایل مستحدثه
در مواجه��ه با امور نوظهور یا مس��تحدثه روش 
واحد، رویه مشخص و معیار هماهنگی در تدوین 
و تصویب سیاس��ت های کلی وجود ندارد. برخی 
امور بسیار پر سر و صدا و برخی آرام و بی صدایند. 
بررسی نقش امور نوظهور در کارکردهای جامعه 
و نحوه حضور آنها و چگونگی تعامل آنها با سایر 
پدیده های جامعه، وضعی��ت قانونگذاری آنها را 
مش��خص می کند. معموال سیاس��ت های کلی 
نظ��ام در مواجهه با پدیده های نوظهور س��کوت 
اختیار کرده اس��ت که این ام��ر مجریان قانون و 
سیاس��ت های کلی را به اجرای س��لیقه ای امور 
واداش��ته است. س��کوت سیاس��ت های کلی در 
مورد امور جدید نش��انه پیش بینی نادرس��ت یا 

عدم پیش بینی آن از آینده محتمل است.
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دكتر محمدرضا ناری ابيانه

در م���واردی بصورت آش���کار بین 
سیاس���ت ه���ای کل���ی و برنام���ه 
اجرایی کش���ور ناس���ازگاری وجود 
دارد که ناش���ی از وجود اشکاالت 
ش���کلی و ماهیت���ی در سیاس���ت 
ه���ای کل���ی ی���ا در برنام���ه ه���ای 
اجرای���ی باش���د. غیرقاع���ده مندی 
در هر دو س���و موجب می ش���ود 
ک���ه برنامه ه���ای اجرایی کش���ور، 
بدون سیاس���ت و سیاست های 
کلی، بدون پش���توانه برنامه های 
اجرای���ی به حی���ات ناقص خود تا 
ناکارآمدی قطع���ی ادامه دهند و 
ه���ر دو خود را در حل مش���کالت 

زندگی مردم ناتوان ببینند

»چالشقانون«سیاستهایکلیمصوبمجمعتشخیصمصلحتنظام)176(رامعرفی،نقدوبررسیمیکند

نقد و بررسی سیاست های کلی قضايي
اش���اره: سیاس���ت های کلی نظام در زمینه ها و موضوعات گوناگون از س���وی مجمع تش���خیص مصلحت نظام تدوین و تصویب و جهت اجرا به قوای سه گانه 
ابالغ ش���ده اس���ت. بررس���ی های میدانی موید این واقعیت اس���ت که سیاس���ت های کلی از سوی قوای س���ه 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. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی سیاست های کلی قضايي می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

تغیی���ر و تحوالت جهان در س���ال 
ه���ای گذش���ته، آنق���در س���ریع و 
گسترده اس���ت که سیستم های 
قانونگ���ذاری قادر ب���ه همپایی با 
آن نبوده اند. امور نوظهور آنقدر 
با س���رعت م���ی آیند و م���ی روند 
ک���ه تعیی���ن ح���دود و ضوابط آن 
همزمان با این آمد و رفت ممکن 
نبوده اس���ت. قانونگذاری سنتی 
به س���بک ایران���ی در ای���ن زمینه 
دارای عق���ب ماندگ���ی معن���اداری 
اس���ت. می���زان ای���ن ای���ن عق���ب 
ماندگی تا حدی است که جبران 
آن به س���رعت و به زودی محقق 

نمی شود. 


