
»چالشقانون«سیاستهایکلیمصوبمجمعتشخیصمصلحتنظام)229(رامعرفی،نقدوبررسیمیکند: 

کارآمدیسیاستهایکلیانتخاباتدرانتخابکارآمدیها
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 ســه گانه ابالغ شده است. بررســی های میدانی موید این واقعیت است که 
سیاســت 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. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی سیاست های کلی انتخابات می پردازد. 

معرفی سیاست های کلی انتخابات 
۱ـ تعیین حوزه های انتخاباتی مجلس شــورای اسالمی 
و شــوراهای اســالمی بر مبنای جمعیــت و مقتضیات 
اجتناب ناپذیر به گونه ای کــه حداکثر عدالت انتخاباتی و 

همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.
۲ـ برگزاری انتخابات مجلس شــورای اسالمی به صورت 
دو مرحله ای در صورت عدم کســب نصــاب قانونی در 

مرحله اول.
۳ـ بهره مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقســیم 
برابر متناســب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از 
صدا و ســیما و فضای مجازی و دیگر رسانه ها و امکانات 

دولتی و عمومی کشور.
۴ـ تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیرمجاز 
انتخاباتی، شفاف ســازی منابع و هزینه هــای انتخاباتی 
داوطلبــان و تشــکل های سیاســی و اعالم بــه مراجع 
ذی صالح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شــیوه و 

چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
۵ـ ممنوعیت هرگونــه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و 
وعده های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر 
امنیت ملی نظیــر تفرقه قومی و مذهبــی در تبلیغات 

انتخاباتی.
۶ـ ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم 
از مالی و تبلیغاتی توســط نامزدهــا و احزاب و برخورد 

به موقع دستگاه های ذی ربط.
۷ـ پیشــگیری از جرایم و تخلفــات انتخاباتی و هرگونه 
اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی 
و رســیدگی ســریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها 
به ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی 

ضد داوطلبان.
۸ ـ ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش های عمومی 
و ترویــج هنجارهای انتخاباتی و نهادینــه کردن آن در 
فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاســی 
ســالم به منظور افزایش مشــارکت و حضور آگاهانه و با 

نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.
۹ـ  تعیین چارچوب ها و قواعد الزم برای فعالیت قانونمند 
و مســؤوالنه احزاب و تشــکل های سیاســی و اشخاص 
حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام 
جمهوری اسالمی ایران به نحوی که رقابت های انتخاباتی 
منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار 

نظام شود.
۱۰ـ ارتقاء شایسته گزینیـ  همراه با زمینه سازی مناسب 
ـ در انتخاب داوطلبان تراز شایســته جمهوری اسالمی 
ایران و دارای ویژگی هایی متناســب با جایگاه مربوط از 

طریق:
۱ـ۱۰ـ تعییــن دقیق معیارها و شــاخص ها و شــرایط 
عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی 
با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب 
با مســؤولیت های مربوط و تعهد به اسالم، انقالب و نظام 
اســالمی و قانون اساســی به ویژه التزام به والیت فقیه و 

سالمت اخالقی ـ اقتصادی.
۲ـ۱۰ـ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در 
مرحله ثبت نام به شیوه های مناسب قانونی و متناسب با 

هر انتخابات.
۳ـ۱۰ـ بررسی دقیق و احراز شرایط الزم برای صالحیت 
نامزدهــا با پیش بینــی زمان کافــی در چارچوب قانون 
هــر انتخابــات از طریق اســتعالم از مراجع ذی صالح و 

پاسخگویی مسؤوالنه و به موقع آنها.
۴ـ۱۰ـ اتخــاذ ترتیبــات الزم برای به حداقل رســاندن 

ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.
۵ـ۱۰ـ تعریــف و اعــالم معیارها و شــرایط الزم برای 
تشــخیص رجل سیاســی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن 

نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.
۱۱ـ نظارت شــورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل 
انتخابات ریاســت جمهوری، مجلس شــورای اسالمی و 
مجلس خبــرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صالحیت 
داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات 
به منظــور تأمین ســالمت انتخابات، جلب مشــارکت 

حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی دهندگان با:
۱ـ۱۱ـ تعیین ســاز و کارهای شــفاف، زمان بندی شده 
و اطمینان بخــش و فراهــم کردن حضــور داوطلبان یا 

نمایندگان آنها در تمام مراحل.
۲ـ۱۱ـ پاســخگویی مکتوب در خصــوص دالیل ابطال 
انتخابات و رد صالحیت داوطلبان در صورت درخواســت 

آنان.
جهــت  در  نویــن  فناوری هــای  از  بهره گیــری  ۱۲ـ 
حداکثرســازی شــفافیت، سرعت و ســالمت در اخذ و 

شمارش آراء و اعالم نتایج.
۱۳ـ تعیین ســاز وکار الزم برای حســن اجرای وظایف 
نمایندگی، رعایت قســم نامه، جلوگیری از سوءاستفاده 
مالی، اقتصــادی و اخالقــی و انجام اقدامــات الزم در 
صورت زوال یا کشــف فقدان شرایط نمایندگی مجلس 

در منتخبان.
۱۴ـ ثبــات نســبی قوانیــن انتخابــات در چارچــوب 
سیاست های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، 
مگــر به ضرورت و بــا تصویب تغییرات بــا رأی حداقل 

دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسالمی.
۱۵ـ پاسداری از آزادی و سالمت انتخابات و حق انتخاب 
آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق الناس در 
قانون گذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بی طرفی 

از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.
۱۶ـ ممنوعیت ورود نیروهای مســلح، قوای سه گانه اعم 
از وزارتخانه ها و دســتگاه های تابعه آنها، دســتگاه های 
اطالعاتی و امنیتی، ســازمان ها، نهادها و شــرکت های 
دولتی و نهادهای عمومی در دســته بندی های سیاسی و 

جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.
۱۷ـ اجرای انتخابات ریاســت جمهوری، مجلس شورای 
اســالمی، مجلس خبرگان رهبری و شــوراهای اسالمی 
شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیرنظر هیأت اجرایی 
مرکزی انتخابات به ریاســت وزیر کشور، که ترکیب این 
هیأت و وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیأت های 

اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می کند.
۱۸ـ تنظیــم تاریخ و همزمانی برگــزاری انتخابات های 
عمومی به گونه ای که فاصله برگزاری آنها حدود دو سال 
باشد و مراحل و ساز وکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان 

و متحد صورت پذیرد.
 توجه: »چالش قانون« برای انعکاس پاســخ های مجمع 
تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن، اعالم آمادگی می 
نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشــنهادات مشــفقانه عموم 

اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.

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

معنای سیاست کلی در ادبیات برنامه ریزی جهان و ایران 
دارای مفهوم خاصی است. سیاست های کلی راهبردهای 
عمده و کالنی اســت که از بین مســیرهای متعدد قابل 
دســتیابی انتخاب می شــوند تا بتوان در بلند مدت به 
کمک آنها چشــم انداز و اهــداف مرتبط با آن را محقق 
ســاخت )مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، 
جلــد دوم، صفحه ۸۶۷ و نظام برنامه ریزی برنامه پنجم 
توسعه، ۱۳۸۷(. سیاست های کلی مجموعه ای از جهت 
گیــری ها و راهبردهای کالن نظام برای تحقق آرمان ها 
و اهداف قانون اساسی در دوره زمانی مشخص می باشند 
)گزارش کارگروه مشترک برنامه پنجم توسعه، ۱۳۸۷(. 
در مــواردی از سیاســت های کلی انتخابــات، موضوع 
سیاست های کلی با برنامه های اجرایی و اقدامات عملی 
خلط شده اســت. کارایی برنامه های اجرایی در ادبیات 
برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت 

های اساسی است.
- خلط سیاست های کلی با اهداف 

هدف عبارت اســت از غایت خواسته های جامعه اعم از 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که منبعث از نظام ارزش 
های حاکم بر جامعه اســت و برنامه ها برای دستیابی 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 ۸۶۷ 
و فرهنگ توصیفی واژگان برنامه ریزی و توسعه، صفحه 
۳۰۳(. در مواردی از سیاست های کلی انتخابات با اهداف 
خلط شده اســت. کارایی اهداف در ادبیات برنامه ریزی 
اجتماعی با سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی 
است. تشخیص سیاست های کلی از اهداف کار دشواری 
است 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 آنجا که ارتباط سیاســت های کلی با اسناد فرادست 
کشــور بصــورت ارگانیســتیک برقرار نیســت، وجود 
ناهماهنگی در برنامه ریزی و اجرا بین سیاست های کلی 
انتخابات و اســناد فرادست کشور کامال قابل پیش بینی 
است. این دســت ناهماهنگی ها در برنامه ریزی و اجرا، 
مجریــان و برنامه ریزان رده های پاییــن تر را در کار با 
این سیاســت ها مردد می ســازد و زمینه را برای سوء 
استفاده های احتمالی مهیا می کند. از این رو دست آنها 
برای هر گونه اقدام دلخواه باز اســت تا به نحو مورد نظر 
خــود و احیانا منافع شــخصی و گروهی خود از آن بهره 

برداری کنند.
- وجود سیاست های کلی بدون تکلیف در اسناد فرادست
در موارد متعدد سیاســت های کلی بصورت خودمختار 
در نقش اسناد فرادست ظاهر شده اند و تکالیف دیگری 
بدون پایه و اســاس فرادستی برای مجریان قانون ایجاد 
کرده اســت. این امر ضمن ایجاد خلل در سلسله مراتب 
قانون در کشور، مجریان قانون را در اجرای سیاست های 
ناهماهنگ و ناهمگون دچار تردید می کند. با وجود این 
دســت ناهماهنگی ها نمی توان به تحول آفرینی قوانین 
امیدوار بود و باید منتظر آثار و عواقب سوء بروز اختالالت 
ناشی از ناهماهنگی های شکلی و ماهیتی سیاست ها بود. 
از این روســت 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 سیاست های کلی با عالقمندی های شخصی یا 

منافع حزبی و گروهی
در برخی از موارد اعالم نظرهای مخالفت با سیاست های 
کلی با انگیزه های سیاسی، و حزبی و جناحی وجود دارد 
که نشانه وجود مقاومت در دســتگاه های اجرایی برای 
اجرای سیاســت های کلی است. مخالفت با انگیزه های 
سیاســی می تواند به روند حل مشــکالت زندگی مردم 
ضربه وارد کند و اینگونه اســت که جناح های سیاسی با 
کج اندیشی ها و کج سلیقگی خود، فرصت های فراوانی 
را در خدمت به مردم هدر داده اند. گذشت زمان و حواله 
دادن حل مشکالت به آینده و انباشتگی آنها بر روی هم 
نیز خود مشــکالت را افزون تر از گذشــته کرده است و 
گره بازنشدنی مشکالت زندگی مردم را کور کرده است. 
معموال در دستگاه های اجرایی بصورت هماهنگ نسبت 
به سیاست های کلی، موضع گیری وجود دارد. بی توجهی 

دولت ها تاکنون نمونه بارز این دست موضع گیری های 
سیاسی نسبت به سیاست های کلی نظام است.

- عــدم وجود رابطه ارگانیک بین سیاســت 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 ارتباط آنها را با هم به 
لحاظ روشی درک کرد. بی ارتباطی این دو با هم موجب 
سرگردانی هر دو شده است. برنامه های پنج ساله توسعه 
و برنامه های ساالنه یکی پس از دیگر می آیند و از کنار 
مشــکالت زندگی مردم می روند و در حل آنها ناتوانند. 
سیاســت 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 

شــاید به جرات بتــوان ادعا کرد کــه تدوین و تصویب 
سیاست های کلی برای یک نظام، دشوارترین یا یکی از 
دشوارترین کارهای جامعه است. اینگونه به نظر می رسد 
که کمیسیون های اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام 
از وحــدت رویه در تدوین سیاســت های کلی برخوردار 
نیستند. کمیسیون های اصلی و فرعی در مجمع کوشیده 
اند تا برآینــد ظاهری و تجمیع گزاره های موســوم به 
سیاســت را گرد هم آورند و با هر پیشــینه و پســینه و 
جزءنگری برآنها لباس کلی پوشــانده اند. البته بر حسن 
نیت این عزیزان تردیدی وجود ندارد اما میان این دست 
سیاست ها تا سیاســت های کلی که بتواند چشم انداز 
بیست ساله را برای برنامه های توسعه پنجساله کارسازی 

کند، فاصله بسیاری وجود دارد.
- حاکمیت ســلیقه و زبان خصوصی در تدوین سیاست 

های کلی 
بررسی میدانی و جامعه نگر سیاست های کلی نشان می 
دهد که ادبیات تکراری موجود در آن به لحاظ ناکارآمدی 
و تکــراری بودن مورد اجماع و توافق عقالنیت جامعه در 
عمل نیست. انگار قوه عاقله کشور در کارآمدی قاطع آن 
به دیده تردید می نگــرد. از این رو جز در موارد خاص، 
نام و یادی از آن نیست و گاها مالحظه می شود بصورت 
وصله ناهمرنگ یــا اتصال ناچســب، مجموعه اقدامات 
دســتگاه های اجرایی به سیاســت های کالن موضوعی 

خورانده می شــود بدون آنکه به لحاظ روشی و مبنایی 
هماهنگی الزم بین آنها وجود داشــته باشد. اینگونه به 
نظر می رسد که سیاســت های کلی نظام از نوعی زبان 
خصوصی و ســلیقه ای برخوردار اســت که جز تدوین 
کنندگان و تصویب کنندگان آن، از سوی سایرین بویژه 

قوای سه سه گانه قابل اجرا نیست.
- عدم ارائه گزارش عملکرد سیاســت های کلی از زمان 

تصویب تاکنون
یکی از امور مهم که از ســوی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام مورد غفلت قرار گرفته اســت ارائه گزارش عملکرد 
سیاســت های کلی تصویب شــده بصورت ساالنه است. 
سیاســت 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 مشــغول خوردن 
گرد و خاک است. زندگی جامعه گرا یا آرشیوی سرنوشت 
قابل پیش بینی سیاســت های کلی نظام است که اعالم 
نظر اندیشــمندان در تحوالت اجتماعی و رشد روزافزون 
مشــکالت در زندگی مردم می تواند ارجحیت یکی را بر 

دیگری تعیین کند. 
- عدم رعایت هماهنگی شکلی و ظاهری قانونگذاری در 

تدوین سیاست های کلی 
نگاه گذرا به مجموعه سیاست های کلی نظام نشان می 
دهد که رویه واحدی در تدوین و تصویب سیاســت های 
کلــی وجود ندارد. ناهماهنگی در عناوین داخلی و طبقه 
بندی سیاست ها، جاافتادگی برخی از سیاست ها پس از 
گذشت ۲-۱ 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 
اســم مصدر و در بعضی در قالب جمله کامل دارای فعل 
بکار رفته اســت. اندازه جمالت و معناشناسی واژگان نیز 

در بسیاری از موارد دارای انسجام درونی الزم نیست.
- نظــارت ناپذیربودن مصوبات مجمع توســط نهادهای 

نظارتی
از نظر قانون، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از 
سوی نهادهای فرادست قانونگذاری قابل نظازت نیست. 
نظارت ناپذیر بودن مصوبات مجمع بطور طبیعی برخی 
ناهماهنگــی ها و ناســازگاری ها را به همــراه دارد زیرا 
نهــاد ناظری وجود ندارد که زمینــه هماهنگی را فراهم 
و با زمینه ناهماهنگی ها مقابله کند. مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام بــرای انجام وظایف و ماموریت های خود 
سند فرادستی جز قانون اساسی ندارد و باید برنامه های 
کالن و خرد خود را بر اســاس آن تنظیــم کند. اما اگر 
نهادی بر عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام نظارت 
داشت می توانســت 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

موضوع تطبیق مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با شرع و قانون اساسی مشکلی است که راه حل مناسبی 
بــرای آن وجود ندارد. جایگاهی مانند شــورای نگهبان 
وجود ندارد که همچون مصوبات مجلس شورای اسالمی، 
مصوبات مجمع تشــخیص مصلحت را بر اساس شرع و 
قانون اساسی بسنجد و مغایرت های آن را مشخص سازد. 
از این رو این اشــکال و همیشــه وجود دارد که تامین 
کننده وجه شــرعی و تناسب دهنده با قانون اساسی در 
مصوبات مجمع چیست؟ شــاید یکی از دالیل منتقدان 
سیاست های کلی نظام نیز اشاره به همین موضوع است. 
دناهماهنگی سیاست های کلی با شرع و قانون اساسی، 
جایگاه اجتماعی هر سه را با مخاطره مواجه ساخته است.

- غلبه نگاه بخشی در مصوبات مجمع
یکی از ضعف های کامال قابل مالحظه در سیاســت های 
کلی انتخابات، محدود کردن آنها به روابط بخشــی است 
در حالی که حیات سیاســت هــا آن هم از نوع کلی آن، 
وابســته به نگاه بین بخشی و فرابخشی آن است. جزیره 
انگاری کارکردهای اجتماعی می تواند سیاست های کلی 
نظام را در موضوعات خاص تاحد سیاســتگذاری اجرایی 
در ســطح یا اداره و سازمان با نزول شان نظری و عملی 
مواجــه کند. به نظر می رســد که تدویــن کنندگان و 
تصویب کنندگان سیاست های کلی برای یک وزارتخانه 
یا یک سازمان سیاست گذاری کرده اند و نه برای پدیده 
ای اجتماعی و فراگیر و در دل ســایر پدیده های جامعه 

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

بررسی عملکرد قوای ســه گانه نشان می دهد که گروه 
مخاطبان و ذینفعان سیاســت های کلــی نظام تاکنون 
پاسخگویی مناســبی به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نداشــته اند. بخشــی از این کم کاری یا بــی کاری در 
عملکرد نادرست قوای ســه گانه پیرامون سیاست های 
کلی نظام اســت و بخش دیگــر آن به عملکرد مجمع و 
نقش آفرینی ارگانیک سیاست های کلی در کشور است. 
هر دو بخش از عدم پاســخگویی ها دارای اهمیت اند و 
باید برای برطرف شدن آنها تدابیر جدی اندیشیده شود. 
ذات سیاست گذاری با آگاهی های جامعه ارتباط دارد و 

تحقق آن بدون پرسشگری و پاسخگویی امکان ندارد.
- ضعف کار تخصصی و مبنایی در مجمع

بررسی حیات اجتماعی سیاست های کلی نظام در طول 
ســه دهه گذشــته بیانگر این موضوع است که علیرغم 
فعالیت مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام تا چند سال پیش در مجمع، کار تخصصی 
و مبنایی پیرامون سیاســت های کلی نظام انجام نشده 
اســت. برخالف روش جاری مجمع در تدوین و تصویب 

سیاســت های کلی، با مالحظه عالیم ناکارآمدی به هر 
دلیل می بایست روند تصویب این سیاست ها با ضمانت 
اجــرای کارآمدی تغییــر کند. تــداوم روش ناکارآمد به 
ناکارآمدی روندهای فرادســت و فرودست سیاست های 
کلی منجر می شود و بصورت چرخه معیوب بر سایر حوزه 
های جامعه نیز ســرایت می کند. استفاده از توان علمی 
دانشــگاه ها و مراکز پژوهشی تخصصی در این زمینه می 
تواند به کاستی موجود در این زمینه پاسخ مناسب بدهد.

- عدم انتشــار مذاکرات مجمع بصورت مستقیم از رسانه 
های گروهی

یکی از موضوعات مهم در امر اطالع رسانی عمومی قوانین و 
مقررات کشور، ناکافی بودن انتشار قوانین از طریق روزنامه 
رســمی کشور است. بسیار مهم اســت مشروح مذاکرات 
کمیســیون اصلی و فرعی و صحن مجمع تشــخیص از 
طریق رســانه های گروهی بطور مستقیم منتشر گردد. 
انتشار مستقیم مراحل تدوین و تصویب سیاست های کلی 
عالوه بر شفاف سازی بر ارتقای سطح آگاهی های عمومی 
تاثیر بســزایی دارد و می تواند بر جامعه پذیری قانون در 
کشور موثر باشد و زمینه های گفتمان اجتماعی سیاست 
های کلی نظام را فراهم کند. سیاست های کلی در جامعه 
با هاله ای از ابهام و غیرشــفافیت همراه است که با اطالع 

رسانی عمومی می توان آن را از بین برد.
- نامشخص بودن دامنه اعتبار زمانی مصوبات مجمع

سیاســت های کلی نظام دارای قید زمانــی برای دامنه 
اثرگذاری فرودســت و تاثیرپذیری فرادست خود نیست. 
گذر زمــان و تغییرات زودگذر جامعه موجب می شــود 
که امر سیاســت گذاری، بیش از پیش دشوار شود. تغییر 
و تحوالت جامعه در ســه دهه گذشــته به گونه ای برق 
آســا بوده است که نمی توان و نباید با سیاست های کلی 
مربوط به ســه دهه گذشته کارسازی شود. ذات سیاست 
ها به پیش بینی ســیالیت سیاســت در گذر از تحوالت 
اجتماعی وابسته اســت. با امر ثابت محدود به عقالنیت 
محدود بشــر نمی توان به تحلیل و برنامه ریزی نیازهای 

پیچیده و روزآمد جامعه ای سیال پرداخت. 
- ناتوانی سیاســت های کلی در تحقق چشم انداز بیست 

ساله
چشــم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران از طریق 
سیاست های کلی به برنامه های توسعه پنج ساله تبدیل 
می شود. ناکامی مجموعه سیاست های کلی در برآوردن 
اهداف از پیش تعیین شــده قانون اساسی بطور طبیعی 
ناتوانی آنها را در عدم تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله 
در ذهن تداعی می کند. البته نظر اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نیز موید عدم موفقیت سیاست های کلی 
نظام در تحقق افق چشــم انداز اســت. راه ورود محتوای 
چشــم انداز به ادبیات برنامه ریزی کالن کشور از طریق 
سیاست های کلی اســت 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

معموال مواد سیاست های کلی از نظر محتوا دارای اولویت 
بندی اند که بر اســاس آن در بدنه آن در قالب سلســله 
مراتبی قرار می گیرند. وجود آشفتگی در تدوین و تصویب 
سیاست های کلی، نظام اولویت های موجود بین بندهای 
مختلف را مختل می کند و مجریان سیاست های کلی در 
قوای ســه گانه نمی توانند از حداکثر توانمندی خود در 
راستای اجرای سیاست های کلی استفاده بهینه کنند. گو 
اینکه در مجموعه سیاست های کلی اولویت بندی خاصی 
نیز اعالم نشــده اســت و بنظر نمی رسد که تدوین مواد 
ابتدایی نسبت به مواد انتهایی دارای اهمیت بیشتری اند 

که باید مورد توجه قرار گیرد.
- توجه به کارآمدی سیاســت های کلی قبل از تصویب 

دایمی آنها 
قوانین آزمایشــی برای تبدیل شــدن به قوانین دایمی 
نیازمنــد اثبات کارآمدی خود در بــازه زمانی و مکانی 
مورد نظر قانونگذاران هســتند. اصــوال قوانین کارآمد 
بصــورت قوانیــن دایمی مصــوب و اجرا می شــوند و 
دوران آزمایشــی زمانــی برای اثبات همین ادعاســت. 
البته قانونگذاران در تشــخیص کارآمدی قوانین، دارای 
مشکالت متعددی هســتند اما با وجود این مشکالت، 
آزمایشــی بودن سیاســت های کلی در فهــم بهتر و 
تصمیــم گیری بهتر قوانین دایمی کمک شــایانی می 
کند. متاسفانه در تشخیص کارآمدی سیاست های کلی 
اعم از دائمی و آزمایشی، مشکالتی در قانونگذاری کشور 
وجود دارد که معموال ناشــی از عدم دسترسی به داده 
ها و یافته ها و شــواهد میدانی ناشی از اجرای سیاست 

های کلی است.
- عدم رعایت ارزش رتبه ای مطالب مندرج در سیاست 

های کلی
اصوال بخش های گوناگون هر قانون یا متن قانونی دارای 
ارزش محتوایی یکســانی نیست. برخی از موضوعات بر 
بعضــی دیگر دارای ارجحیت هســتند. در واقع مطالب 
مندرج در یک قانون از نظر میزان 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 رتبه ای عنوان 
گذاری و از یکدیگر جدا می شوند. ارزش گذاری واحد به 
محتوای دارای عنوان واحد به وزن دهی متناسب در کل 
محتوای مندرج در یک قانون می انجامد که در نوع خود 
با قانون بدون ارزش گذاری رتبه ای محتوا کامال متفاوت 
اســت. البته در این روش مطالب مهم تر بر مطالب کم 

اهمیت تر دارای تقدم اند.

در موارد متعدد سیاســت هــای کلی بصورت 
خودمختــار در نقــش اســناد فرادســت ظاهــر 
شده اند و تکالیف دیگری بدون پایه و اساس 
فرادســتی بــرای مجریــان قانــون ایجــاد کــرده 
اســت. این امر ضمن ایجاد خلل در سلسله 
مراتب قانون در کشــور، مجریان قانون را در 
اجرای سیاســت های ناهماهنگ و ناهمگون 

دچار تردید می کند.
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