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 مقدمه
بودآنانمادیسی رهازناشیعمدتاًکهحکامخامقدرد،8مدرندولتازپیدایشقطلتا

دراقتاداراعماالیماارا،2دساتورگرائیجنطشباهم مانامازد،میرقمراسیاستمیادالد

اینظشداجراقابلویافتهمشروعیت،6قانونحکومتطریقازوتیریااساسیحقوقمناومه

رو،ایانازظ4باوداثرگاذارآناعمالهایروشدرهموسیاستماهیتدرهمتاریخی؛تحول

ماوراهماهدرگارمداخلاهواقتادارتولیادمنااب ازخاودتااریخیت اوردرمادرنهایدولت

آنتطا بهو3سیاستگذاریجریانشدند،تطدیلسیاستگذارو5حقوقیهایدولتبهخصوصی

سیاسات،راونمختلفیهایحوزهقدرد،اعمالاب ارهایمهمترینعنوانبه7گذاریمقرراد

جلاوهمهمتارینعناوانباه1«گرائایعمال»باینایندرگرفت،بردررازیستمحیطواقتصاد

انت اعایآرماانیناهدیگرسیاست،واق درشد،م رحدولتیگذاریمشیطخوسازیتصمیم

بناابراین،.شادمایمحساو سیاسایحکمرانیوگراییعملبرایتدبیریکهحکومتبرای

از،3سیاساتکاهشادموجا سیاستگذاریفرآیندفردبهمنحصرویژگیعنوانبهگراییعمل

مادیریتبارایاجاراباهمتکایو88تکنیکاییفرآینادباه80نااریصارفاًوآرماانیوضییتی

مادیریتعلامآئیناهدراینکاهعیندر سیاستگذاریوصااینباظشودتطدیلکشورراهطردی

الجارمشاد،گارجلاوهسیاسایعمالیاکعناوانباهسیاساتساههردروفانیکعنوانبه

ماینطایادهاوبایادهامناوماهعنوانبهحقوقیهناارهایعرصهدرراخودجایگاهبایستمی

واق درظشدخواهدمیسراساسیحقوقدرسیاستگذاریعملتحلیلپرتودرمهماینویافت

عمالباهناریاهوایادهتطادیلماشاینمثابهبهحقوقیناامراررو درعمومیسیاستگذاری

بارایکاهاستهاییفرضیهوهاایدهبرمطتنیحاکمیت،دراتخاذیهایسیاستظکندمیاقدام
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راساتاایاندرشاود،تطادیلاجاراقابلسیاستیبههناارینحالتازبایدالجرمشدن،اجرایی

جریاانخروجایلکنباشدصرفناریهیاایدهبرمطتنیاستممکنسیاستگذاریکاردستور

ظاست«اقدام»برمطتنیسیاستگذاری

تااثیرتحاتراانآناهایسیاستهموهادولتشکلهم8شدنجهانیفرآینددیگرسویاز

ناریاهتط بههادولتاست،خودهایسیاستماریامروزهدولتیکمتربنابرایناست؛دادهقرار

اشاتراکیهاایسیاستگذاریبامدرنهایدموکراسیمطنااینبرظاندشدهسیاستگذارسیاسی،های

ازشادهاتخااذهاییاستسازبسیاریشوند،میشناختهماریهقوهنی وقانونگذاریقوهوسیلهبه

قالا دریااو(Saiegh, 2005: 8)شاوندمایضامانتوتصاوی قاانونعناوانبهمقننهقوهطریق

سانتیمفااهیمازهاا،دولاتواقا درظشاوندمیگنااندههادولتهایبرنامهدراجرامحورقواعد

گفاتتاوانمیبراینبناکنند،میحکمرانیبلکهحکومتنهدیگروگرفتهفاصلهسیاسی،حقوق

باامساالهایانالطتاهواستگذاریمشیخطوراهطریسیاست،جوهرواساسکنونی،شرایطدر

باهواجتمااعاماوردرهدفمنادومحادوددخالاتوهادولتشکلتغییرازناشیهایدگرگونی

ظداردهمخوانیاقتصادخصوص

یااوگاذاریمشایخاطاری،سیاساتگذمفهاومایاراناساسایحقاوقنااامدرکهآناااز

نگرفتاهقارارمساتقلشناساییموردخاصحقوقیتأسیسیکعنوانبهعمومیسیاستگذاری

درعماومیسیاساتگذاریو «نااامکلایهاایسیاسات»باینهماانیاینتلقیسوییازواست

نااامدرعمومیسیاستگذاریکارکردوجایگاهبررسیلذاپذیرد،میصوردهاتحلیلبرخی

ت طیقاینگاهیباناامکلیهایسیاستمفهومحقوقیومیناییسناشوایراناساسیقوقح

ودسااتورگراییبااینراب ااهتواناادماایعمااومیگااذاریمشاایخااطجایگاااهوعملکااردبااه

پاسا زیارسواالدبرایشودمیسییمقالهایندرلذاکند،مشخصراعمومیسیاستگذاری

ظشوددادهواقیگرایانهامکانحددرهایی

سیاساتگذاری»مفهاومبااان طاققابلیت،«ناامکلیهایسیاست»حقوقیتاسیسآیا-الا

دارد؟را«عمومی

یاکتاسایسمقادمادتاوانماینااامکلیهایسیاستتطیینوجایگاهتیریاباآیا- 

کرد؟فرآهمراایرانحقوقیناامدربومیوعمومیسیاستگذاریجریان
                                                                                                                                                                                                     
1.Globalization. 
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تطیاینوتیریااموجا توانادمایرگوناهعمومیسیاستگذاریمفهومسازیاساسی-پ

شود؟ایراناساسیحقوقیناامب ندرعمومیسیاستگذاریناام



 هافرضیه
تطیینعدموایراناساسیحقوقدر«ناامکلیهایسیاست»مفهومبودنبدی لحاظبه-8

ررخاهتاواننمایایاران،حقاوقیمنااامرات سلسلهدرآنارزیابیوعملکردنحوهحقوقی،

هاایشاخصاهتحلیلدربنابراینداد،قرارمفهوماینباکاملت ابقدرراعمومیسیاستگذاری

رانتاای کامالت اابقانتااارتاواننمای«عماومیسیاساتگذاری»عناصربا«کلیهایسیاست»

ظداشت

یااکاانونتیریاای؛کلاهاایسیاساتمفهاومبااعمومیسیاستگذاریعناصرت طیقدر-2

هاایسیاساتتادوینجریااندرسیاستتولیدمستشارینهادهایعنوانبهفکرتولیدهایکانون

نهاادهماانفکار،تولیادمنحصارکاانونکناونیوضاییتدرظاستاهمیتحائ بسیارناامکلی

نهاادواق درظاستنااممصلحتتشخیصمام یینیکلیهایسیاستپیشنهادوتدوینقانونی

هاایسیاساتجایگاهتطیینوتیریابنابرایناست،شدهتیریاماموعهیکدرتفکروتدوین

تفااوددلیالبهلیکنشودواق موثرتدوینیهایسیاستبودنمحورنتیاهدرتواندمیناامکلی

ظشدنخواهدمندقاعدهسیاستگذاریسیستمیکایاادبهمنارل وماًماهیتیهای

سیاساتتاهی وسیاستگذاریفرآیندکردنقانونیایران،حقوقیناامساختارلحاظبا-6

حقاانیحقاوقیناامدرسیاستاست،اهمیتبابسیارقانونیاجراهایضمانتبهتولیدیهای

سیاساتیااوعمومیسیاستگذاریوقانونگذاریراب هنار،بهپسشود،میاجراقابلوشده

بااحاضارحاالدر)اساسایقانونگاذاریبااوعالیس وحدربایدایرانحقوقیناامدرکلی

اساسایحقاوقنااامدرعماومیسیاساتگذاریساازیاساسیظشودحل(اساسیقانوناصاح

 ظشودمیمحسو امراینبرایمقدمهایران



 تحقیق پیشینه
اسات،هشادنهاادهبنیاانایرشاتهباینم الیاادبارعماومیسیاستگذاریپایهکهآناااز
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ومادیریتسیاسای،علاوممحققاانتوجهکانوندرهمیشهرشتهاینمختصادوابیادشناخت

هاایپاژوهشظاساتشادهنگاشاتهخصاوصایاندرنی فراوانیمقاالدوبودهسیاستگذاری

حقاوقینااامهناارهاایسلسلهدرناامکلیهایسیاستجایگاهخصوصدرگرفتهصورد

است،بودهایرانحقوقیناامدرآنجایگاهوارتطااوعمومیتگذاریسیاسمسالهازفارغنی 

کاهمساالهایانبارتاکیادوآمادهمقالهاینسواالدوفرضیاددرکهنکاتیدرمداقهبالیکن

وجایگااهبررسایاست؛اساسیحقوقازمنطیثوحاکمیتیعملیعمومیسیاستگذاریذاد

اماریعماومی،حقاوقمناارازایراناساسیحقوقمهمناودرعمومیسیاستگذاریکارکرد

ظاستنگرفتهقرارتحقیقموردتاکنونکهاستآندهندهنشانهابررسیکهاستبدی 


 اساسی حقوق در آن جایگاه و عمومی سیاستگذاری .1

،8عمومیمشکلشناساییباداردسییمحورهدففرایندیعنوانبهعمومیسیاستگذاری

ارزیابی،عملیاداجرایومستمرناارداعمالباتادادهقرارسیاستگذاریکاردستوردرآنرا

درایگوناهباهسیاستگذاریارکانتمامیلذاظبرساندم لو نتیاهبهراشدهبینیپیشهدف

را«سیاسات»جایگااهکهاست«سیاسیقدرد»اینویابدمیمینادولت،حاکمیتاعمالپرتو

عملایبایادراسیاساتگذاریمطناا،ایانبارظنمایادمایممتازمتخذهیاسیس«تصمیماد»بیندر

وساازیتصامیمهرگوناهکاهررادانستاساسیحقوقدربررسیقابلموضوعیوحاکمیتی

.استحاکمیتتدبیرنیازمندعمومیدرعرصهگیریتصمیم

نقشعمومیریگذامشیخطنفوذ،دروقدردازجریانیعنوانبهسیاسیفرآینداصوالً

باشاند،عقائیاقدامیصرفاًآنکهازقطلعمومیهایمشیخطوداردایکنندهتییینواساسی

ظلاذا(880:8613الاوانی،)هستندنخطگانوقدردهایق  بینتیاملحاصلوسیاسیاقدامی

نحاوهوکاارکردساناشمنطا مهمتارینقادرد،اع ایمشروعمنط عنوانبهاساسیحقوق

قابالمشای،خطوسیاستتولیدارکانبررسیدرالطتهظبودخواهدعمومیسیاستگذاریعمل

باشادداشتهاشرافهانامهآیینوقوانینبربایدکهکلیاستایقاعده2مشیخطکهاستفهم

گریهدایتکهمستقیمنهیوامرنهمشیخطیاسیاستوظیفهواق ظدر(8613:88تسلیمی،)
                                                                                                                                                                                                     
1.Public Problem. 
2. Policy. 
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درسیاساتگذاریباشد،میم لو اهدافیاهدفبهنیلبرایسیاسیهاییرماموعهزتمامی

را«8مشاکل»کاهکوشادمیخودتدوینررخهدرواستخاصیهدفبهمی وفاینکهعین

عهادهباررااجرائایوقانونی،قضاائیسازوکارهایهمهرهطرینقشواق درولینماید،حل

بایساتمایاولوهلاهدراساسایحقوقدرعمومییاستگذاریسجایگاهازبحثدرلذاظدارد

سیاستگذاریعناصرازهرکدامبرای بادونوروشانتیریفایسیاساتگذاری،نهاادوسیاست،

ظنمودمشخصهناارهاسلسلهدررامفاهیماینجایگاهبایدبیدمرحلهدرودادارائهابهام

تادوینبخاشمهمترینسیاسی،وحقوقیناامدرعمومیسیاستگذاریشدنتئوری هالطته

بهحقوقیناامدرمفهوماینتثطیتو نااامکاانسیاساتگذاریفکاراتااقدیگاربیااناست،

دقیاق«راهطارد»یاکعماومیسیاساتگذاریکاهبرسدنتیاهاینبهاولمرحلهدربایدحقوقی

درعمومیمشکادحلبرای منااب ازرامیعموسیاستگذاریناریمطانیدوممرحلهاست،

نااامهاایظرفیاتلحااظبااراسیاساتگذاریمختصاادنهایاتدرواساتخرا داخلیحقوق

هرناوعمقدماهپایشعماومیسیاستگذاریشدنتئوری هظنمایدترسیمکشورسیاسیوحقوقی

رراعمومیعرصهدرسیاستگذاری یاکبساانبیشاترعماومیسیاستگذاریررخهکهاست،

سیاساتگذاری،ررخاهحقوقیشناساییازپسواق درظکندمیسیاستبهلتطدیرافن،مسائل

عرصاهدرسیاساتگذاریهارناوعشاد،هررنادخواهادمشاخصتولیدیهایسیاستجایگاه

موضااوعدرمااثاًظبااودخواهاادمختااارناریااهساااحتباارپااردازیتئااوریبااهمنااواعمااومی

باهدولات،توسایهاتخااذیهاایسیاستمهمترینازیکیعنوانبهپایدارتوسیهسیاستگذاری

گیااردقاارارعمااومیسیاسااتگذاریدسااتورکاااردرآنکااهازقطاالعمااومی«ایمساااله»عنااوان

ظگرددتئوری هبایستمی

سیاسایناااممختاارناریهازملهمعمومیایمسالهعنوانبهتوسیهمفهومساختارواق در

فلسافهوتوسیهتوسیه،الگوهایناریهبیدسهبرمشتملتوانمیراتوسیهکهررابود،خواهد

مساالهکنادمایتااشکاهاساتمنادیناامایاندیشهراررو توسیهناریهظدانستتوسیه

کاههااییاندیشاهیاااندیشاهازناریاه،سااختیگویاد؛اگارپاسا خااصمناریازراتوسیه

دهنادباشادارائاهتوصایفیپیشانهادیساهسوکننادباارهاپدیدهبررامینایانامکوشندمی

توسایههایبرنامهاجرایعملیاتیهایمدلراتوسیههایالگویبایدآنگاه(ظ8611:25)هیود،
                                                                                                                                                                                                     
1. Problem. 
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ررخاهدرکاهدانساتتوسایهفلسافیشناسایریساتیپایاهبارسیاسایحقوقیناامفضایدر

توسایهتاارمختئاوریشادنعملیاتیلذاشوندمیسیاستیهتطدیلپایدارتوسیهسیاستگذاری

واقا درظباودخواهادامکانهاذیرعماومیسیاساتگذاریررخاهاسااسبارمرحلاهاینازپس

باا درکلایایناریاهباهیازیادندساتعماومیعرصهدرسیاستگذارینوعهرفرضپیش

فلسافی،سیاسای،اقتصاادی،منااب ازمنطیاثمیرفتایاسات؛نااامحقاوقوسیاست،اقتصااد

رامختلااهاایعرصهدرسیاستگذاریراهطردهایوهابایستهتماعی،اجهرفرهنگیوحقوقی

تااروپودتوسایهدرسیاساتگذارینااریمطاانیایانمثاال،درواقا کرد،درخواهدمشخص

تاوانمایاسااساسات،باراینکشاقابلحقوقیناامدرنهفتهمیرفتیهایانگارهوهاارزش

دردیگاربیاناست؛بهحقوقیناامسازیمیمتصررخهازمرحلهسیاستگذاری،آخرینگفت

مختلااهاایحاوزهدرسیاسایوحقاوقینااامارزشایهاایانگارهاساسبربایداولمرحله

ظکاردسیاساتگذاریهااناریاهازحاصالنتاای مطناایباربیادمرحلاهدروکردپردازیناریه

کاارتناایممرحلاهدرسیاستگذاریکهاستآنمقالهاینثابتفرضپیش تادوین،ودساتور

مرحلاهدرساختاریخاصهایویژگیلحاظبهایرانحقوقیناامدرواستحاکمیتیعملی

سیاسایقدردبهمتکیبایستمیونااردسیاستسیاست،اجرایتدوینکار،دستورتنایم

باهمتکایبایساتمایایارانحقاوقینااامسااحتدراجرامحاورسیاستگذاریواق باشد،در

بررسایتفصایلباهاساتنادماوردادلاهووفرضپیشاینباشد؛رراییعمومیحقوقتحمای

ظشدخواهد


 

 عمومی حوزه در عمومی سیاستگذاری .1-1

بیااناسات،باهعماومیمشکلحلوعمومی،شناساییسیاستگذاریجریانع یمتنق ه

کاااروردسااتدرتواناادگیاارد،ماایماایقاارارم الطااهمااوردعمااومیعرصااهدرهرآنچااهدیگاار

سیاساتگذاریمفهاومنیا مختلاکشورهایحقوقیناامگیرد،درقرارعمومیسیاستگذاری
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حالخادمتدرسیاسایشادهتیریاادارد،قادردسیاسایقادردمفاهیمباتاقیعمومی،

کلایسیاستو8راهنقشهترسیمباعمومیسیاستگذاریوجریانگیردمیقرارعموممشکاد

کاارباههادفباهنیلبرایراتقنینیوسیاسی،قضاییهایظرفیتامیتمنار،موردحوزهدر

ظبنددمی

تفااودسیاسات-آرمانبهشدنتطدیلمینایبهالطتهسیاستبودنکلی وآرمااننیسات،

خصیصاهکهاسترراسیاسیآیندهبهنگاهباالطتهوواقییتبرسیاستابتنایدقیقاًنی سیاست

درهررنادسیاساتگذاراساتکاهنهاادآنانگااریواقا وامحاوریاجرسیاساتگذاریجریان

ولیقرارمدناررابررسیمورد«مساله»آیندهوضییتبایدسیاستتدوین میناایبهایندهد،

سیاسااتنیسااتوازپشااتوانهباادونخواهانااهآرمااانپناادارهایدر«سیاساات»شاادنورغوطااه

باودنکلیبایدهمواق ،درظنمایدحلراایمسالههکداشتآنراانتاارتواننمیبینانهغیرواق 

آنراخطکردنقانونیمرحلهدرقانونگذارنهادهموشودحفظسیاست باهتغییرمشی، ندهد،

سیاساتخادمتدرابا اریبسانوشودمیکلیهایسیاستازتابییقانونگذاری،دیگربیان

ظگیردمیقرارشده،تدوین

تیریاا،یاکدربریتانیاا،دولاتعملکاردوکارآمادیموضوعابدولتیرسمیگ ارش

سیاسایدیادگاههاادولاتآن،واسا هبهکهکندمیتیریافرایندیراعمومیسیاستگذاری

نماینادمایتطیایناقاداموبرناماهصوردبهواقییدنیایدرم لو خروجیمناوربهراخود

((Wilson, 2006: 153اکثریاتهاایخواساتهآئیناهخاودکاهماردمازبرآمدهدولتواق ظدر

کااناهادافآنبهنیلبرایرااجراییجریانعمومیسیاستگذاریباکندمیباشد،سییمی

دیدگاهبسی  خواستهمسودولت،سیاسینمایدظ سیاساتگذاری،جریاانطریاقازاکثریتبا

مطنااایانبارظمایادنمایمدیریتآناناجتماعیزندگیخصوصدررامردماکثریتخواست

باه«عماومیخواسات»مطناایبار«عماومیحاوزه»دردولاتکاهگرفاتنتیاهرنینتوانمی

ظورزدمیمطادرد«عمومیسیاستگذاری»

بهررخههررندالطته تولیدجریانامااستشدهتیریافرآیندیصوردسیاستگذاری،

خوداجرایو بنابراینسیاسیناامازتابییسیاست، خااصسیاساتگذاریمادلکیاست،

ساخن؛دیگارباهباشد،داشتهمشابهوهمسانپاسخیسیاسیهایسیستمتمامیدرتواندنمی
                                                                                                                                                                                                     
1. Road Map 
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موفقیتموج خودخودیبهیافتهتوسیهکشوریکدرآزمودهمدلیکازبرداریگرته

گاذاریمشایخاطجریااندروآمریکااریاساتینااامدرمثاالعنوانشود؛بهنمیسیاست

تاکیادرقیا هاایگاروهنقاشبارباشندمیگراکثردذاتاًکهسیاسیمی،فرآیندهایعمو

باهپاسا درعمومیحوزهبهوفاداریباقدرد،همگامکهاستبرآنگراییدارندظکثرد

شاااودمااایمنتقااالدیگااارگاااروهباااهگروهااایفاااردی،ازمنااااف ازآناااانهاااایدریافااات

قانونگذاری،هرکادامکمیتهآلایدهنااممدلساسانی برکنگرهظدر(888:8630شافریت ،)

انحصااریصااحیتسیاستی،ازمسائلازخاصیموضوعادحوزهدرکنگرههایکمیتهاز

درگیاریرایاختصاصایحاقخاود،ازصاحیتهایحوزهدرهاهستندظکمیتهخورداربر

وضا براباردرآنکاهبارایکمیتاهطارحوبرخوردارنادموجاودوضا هایجایگ ینمورد

 :Majone, 2006))کننادکسا راآرااکثریتشوند،بایدتطدیلعمومیسیاستبهموجود

است،بناابرایناجراییهایسیاستمکملتقنین،حوزهدرکنگرهتولیدیسیاستظالطته230

آناسات،کننادهتکمیالکاهعمالماوردخااصحوزهدراتخاذیهایسیاستباتضاددر

باهتوانمیکشوراینسیاسیناامدرسیاستگذاریجریانبرتمرک باحالهرباشدظدرنمی

مانناد)نفاوذذیهاایگاروهمناف حفظبادولتسویازسیاستتدوینکهرسیدنتیاهاین

هاایخواساتازتاابییسیاساتتولیادواق پذیرد،درمیصورد(محی یزیستهایسمن

پرتاوهاادرسیاساتباشد،بنابراینمیعمومیعرصهدرهمعمومی،آنمتضادالطتهومتیدد

هارموفقیاتشوند،لاذامیاجراوتدویندموکراسی،الگویالشیاعتحتو8انتخا ناریه

مثاًخواهدمتفاودنی عمومیقدردازمندیبهرهدرسیاست یاازیساتمحیطمسالهبود،

نهادهاایرغطتایباییااعماومینیاازواسا هباهکههستندموضوعاتیاجتماعیهایکمک

 ,Markاجراسات)مرحلاهدرسیاسایقادردمحکامپشاتیطانیوحضاورنیازمنادخصوصی

(ظ 2011:74


 مدرن حکمرانی به سنتی فرمانروایی از عمومی؛ سیاست .1-1-1

ابتناایواقا اساتظدرسیاستبودنمدرن،زمینیهایدولتدرسیاستخصایصازیکی

متفکارانباهزعامکاهاسات؛رارااجتمااعیحقاایقوعرفبرمدرن،هایدولتدرسیاست
                                                                                                                                                                                                     
1. Choice Theory.  
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بنمغر  باادساتورگراییکاهآنااازعکسبر8ظاستموجودنامحفظسیاست،مایهزمین،

حاکمیاتشاکلشادنمادرنآناصالیدستاوردشده،توسیهحالدرکشورهایواردتاخیر

لذاکارکردهاینهاست باهآناتکاایواسا هباهریسیاساتگذاابا ارازاساتفادهاهمیاتآنظ

مادرنوسانتیشاکلباینآشاکارتماای یتاوانمایبنابراینظاستاهمیتپربسیارواقییاد،

ولیاستحاکمانم ام حفظبرایاب اریدولت،سیاست؛سنتیشکلشدظدرقائلهادولت

سیاستمدرنشکلدر دلیالهماینباهواساتسیاسایناامازحفاظتجهتاب اریدولت،

گاذاریمقاررادوسیاستگذاریفنازاستفادهیینیحاکمیتاعمالغیرمستقیماب ارکهستا

خاوبیباهیافتاهتوسایهکشاورهایدراب ارهااتغییارظاساتمتاداولیافتهتوسیههایدولتدر

تغییار،ع یماتایانجلوهومهمتریناست«حکمرانی»به«داریحکومت»فنتطدیلنمایانگر

مثاالعناواناست،باه«عمومیسیاستگذاری»بهعمومیاموردرمستقیم«تدخال»ازحاکمیت

محایطواقتصاادبخصاوصمختلااهاایحاوزهدرعماومیسیاساتگذاریاب ارهایگسترش

اتحادیهت ایدبهرویافتهتوسیهکشورهایدرزیست درعماومیسیاساتگذاریدراروپااستظ

زمیناهایاندرانگلایسوآلماانکشاوردوواساتکاردهپیشارفتبسیارزیستمحیطحوزه

حکمرانایهاایجلاوهمهمترینازیکیگفتتوانمیظلذاTalhouk, 2010: 45))هستندپیشتاز

ظاساتعماومیسیاساتگذاریهمچاونحکمرانایغیرمستقیماب ارهایبهیازیدندستمدرن،

دروشافافیتازلمللایاباینقلمارودررهوداخلیحی هدررهآمریکادرسیاستگذاریمثاً

ال اماادضاروردباهسیاساتگذاریاسات؛فرآینادبرخوردارخودخاصپیچیدگیحالعین

باشادمایبرخاوردارمیاینمراحالوازمشاخصرااررو ازاساسایقانوندرشدهتصریح

( در(8638:323فروزنده، بایساتهیاکعناوانباهعماومیسیاستگذاریاب اربهتمسکواق ظ

طریاقازسیاساتاعماالواساتشادهتطدیلکشورایناساسیحقوقناامازبخشیبهاصیل

دردولاتدخالاتوحاکمیاتاعمالاب ارهایشدنغیرمستقیمالطتهظپذیردمیانااماب اراین

خواهادممکانعماومیسیاساتگذاریمفهومسازیاساسیفرآینددروتدری بهعمومیامور

ظبود

                                                                                                                                                                                                     

نمادنیتربهعنوانمهماریشهریینیفلورانسوکتا میروفشیچیعصرحاکمانمدیاسیسلسوفیفیاولیماککولوینظ8
کیعنوانبهاستیسماهوبهاستیس،ییایتالیااستمداریسنیازعمبهشود،یممحسو غر دراستیسییگرایعرف

 ظاستیکی یمتافیهاارزشازفارغنفسهیفارزش
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 1گر تنظیم تا دولت گر مداخله دولت . از2-1-1

اماوردرآنهاادخالاتنحاوهدرمادرنباهسانتیشاکلازهاادولتکارکردوشکلتغییر

بهنمایاناقتصادویژهطوربهوخصوصی هاادولاتمداخلاهتحولسیرازآنچهکلیطورشد،

ردرویکاناوعیکاهاساتایاننمودبرداشتتوانمیحالبهتابیستمقرناواسطاقتصادازدر

درداشتهوجودحاکمیتبهنسطتپلورالیتسیوتکثرگرایی دولتبهرفاهدولتازگذراستظ

بخااشتوسااطخااودگرداناقتصااادوعمااومیخاادماددهناادهارائااهنهادهااایتنایماای،تکثاار

:8634راد،ماومنیوپتفات)اساتشادهبکارکرفتاهدولتیاقتصادواحدناامباایخصوصی

دهاد،ماینشاانرااساسیحقوقبهآن،وابستگی«نام»و«قانون»بریسیاستگذارابتنایظ(200

عمالنحاوهوخواساتبارمطتنایاقاداموسیاساتتولیاد،2رفااهدردولاتکاههررهواق در

هاادولاتغیرمستقیمدخالتوهاسیاسترصددلیلبهسیاستگذارهایدولتدربود؛هادولت

ازنامایوحقاوقیمشاروعیتیبارمطتنایتگذاریسیاساتدوینی،جریاانهایسیاستطریقاز

سیاساتگذاریااگرتنایمدولتتشکیلنیازپیش«قانونحکومت»الطتهظباشدمیشدهاعامپیش

جریان مشاکادحالیینایناارماوردنتیااهباهوقتیعمومیعرصهدرسیاستگذاریاستظ

کااماًصوردبهنهادیهرکارکردشفاف،اداریسیستمیکدرکهشدخواهدنائلعمومی

برشدهمشخصقطلازمن قی تقنایننهادوجودصرفبهداشتانتاارتواننمیمطنااینباشد،

(ظBravy, 2009برسند)نتیاهبهاتخاذیهایسیاستقضا،حتیاجرایاو

هایسیاستبهآنهاکاملوفاداریباالطتهعمومیسیاستگذاریامردردخیلنهادهایتنوع

درحکومتیوسیاسیناامسویازاتخاذینکا دلیالبهم الیاتینهادهایتنوعواق است،

نهادهاایهماهبااکامالهمااهنگیدربایستمیقاعدتاًکههاستسیاستاینتدویندردقت

بهسیاستگذار ماموعهیکازبخشیعنوانبهاساساًآمریکاسیاسینهادهایمثالعنوانباشد،

یکب رگتر سرشاتنتیاهدرونهادهااینکارکردونمایدمیعملاقتصادیاجتماعیناامو

ایااالدمخاتصتوانمیراآنهاکهاقتصادیفرهنگینیروهایتاثیرتحتعمومیسیاستگذای

ملاک)دادقاراردانست،متحده لاذا(8610:832محمادی، نهادهاایباودندرگیارعایندرظ
                                                                                                                                                                                                     

یخصوصاموردر«مستمرناارد»و«فیالدخالت»دوگانهنیبخودتحولریدرمس«دولتمدرن»درواق ازآنااکهظ8
توانبریلذامشده،ایبازتیر«گرمیدولتتنا»و«دولترفاه»درمدارنیبنابرا؛استافتهیت وراقتصادزهحوخصوصاًو

 ظکردیبررسدولتازنوعدونیابهرایگذارمقررادیاب ارهاویاستگذاریسبهاستنادروند،پژوهشاینهدفیمطنا

2. Welfare State.  
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هاایسیاساتحااکمیتیسیاسات،خصیصاهبارنااردوتدوین،اجرادرعمومیوخصوصی

 ظشودمیحفظاتخاذی

عناوانباهنیا عماومیسیاساتگذاریجریاانبااتقاارندر8گذاریمقرراددیگرسویاز

شادهشاناختهقدردغیرمستقیمکنترلبرایاب اریعنوانبهوجدیدهایدولتازایمشخصه

شود؛اب ارمیتیطیرنی تیدیلیاتنایم،تمشیتسازماندهی،بهآنازکهگذاریاست؛مقرراد

اقتصاادیواجتمااعیمناسطاددردولتموثرحضورزیادیبیانگرحدتاکهاستفرآیندییا

وناااردشاوندمایعرضاهبازارهاادرکهخدماتیومحصوالدازبسیاریبرهااستظدولت

مساتقیمدخالاتمیناایباهدولاتحضاورباودنموثرظولی(8613:55هداوند،)دارندکنترل

هارظنیساتاقتصاادیب رگهایبنگاهعنوانبهآنهاشدنتطدیلوخصوصیاموردرهادولت

هاایحوزهدرعمومیسیاستگذاریازدهندمیاناامعمومیحوزهدرجدیدهایدولتآنچه

اعماالعنوانبهنه«حکمرانی»کهاستآنبیانگرهمگیاقتصادی،گذاریمقررادتامختلا

عمالعاقاناهورزیسیاساتواماورمادیریتبارایهناریعناوانباهکاهقادردطرفاهیک

است،راراخو حکمرانیازایجلوهگذاریمقررادوسیاستگذاریدیگربیاننماید؛بهمی

 ظاستفروکاستهگریهدایتبهراحاکمیتمستقیمدخالتکه



  عمومی سیاستگذاری سازی اساسی .2
اتخاذیکتدوینازمناورکهاستدرکقابلمینااینسیاستگذاری،جریاندر سیاست،

مساائلبااارتطاااکاردنبرقاراربارایمناسا وقطاولقابلهایکنشواعمالازایماموعه

بنابراینقانونبهآنهاتطدیلطریقازعمومی حالراهکاهاستزمانیسیاستیکتولداست؛

قاالطیکاردستوردرموجودعمومیمشکلیکبرایشدهاندیشیده وحقاوقیسیاستگذاری،

جریاااندرتاادوینیسیاسااتدیگااربیااانظبااه(8634:56محماادی،ملااک)کناادپیااداقااانونی

درکاهیاباد،رارانمیاجراقابلیتنکندپیداحقوقیزبانیکههنگامیتاعمومیسیاستگذاری

شاودومایتیریااقاانونمطناایبارحاکمیاتاجا ایهمهارتطااکنونی،حقوقیهایدولت

در ساازی،حقانیاتنماودتارینشاوندظمهاممایحقانیویافتهمیناحقوقعرصهدرهاکنش

ایجلاوهقانونگاذاریواق است،درعملموردمقررادوقوانینقال درهناارهاوهاارزش
                                                                                                                                                                                                     
1. Regulation.  
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ظاستسازیاساسیجریاناز

نفاوذورخناهساط باهکاهاستشدهاطاقلیتحووتغییرفرآیندبهعموماًسازیاساسی

ناامماموعاهآمیخاتننتیااهدروحقاوقعلاممختلااهاایگارایشدراساسیهناارهای

ساازی،اساسایواقا ظدر(8616:806زاده،تقای)آیادمایوجاودباههناارهاااینبهحقوقی

ایانازبناابراینو(Fabbrini, 2006: 7)اساتاساسایقاانونهاایدادهازسااختاریایپروساه

شناسااییماوردحقاوقیناامطریقازاساسیهناارهایسازی،اساسیفرآینددرکهروست

حقاوقیقواعادباهراهناارهااایانقضااییوحقاوقیاساتنادادتساهیلبااوگیرنادمیقرار

جایگااهتیریابرایپویشیواق درسازیاساسیگفتتوانمیکنند،پسمیتطدیلآورال ام

ظاستحقوقیقواعدسلسلهدرکلیهناارهای

بایساتمایکاهاساتاساسایحقاوقازایرویاهفهمبهمنوامفاهیم،سازیاساسیالطته

ایارانحقاوقینااامدرظبناابراین(kim, 1998: 111)باشادمحاورماتنوپاذیر،اصایلانی ااف

باهغیرمستقیماستناددرداریاعدالتدیوانومستقیماستناددرنگهطانشورایروننهادهایی

سیاساتتیریاباظشوندواق موثرسازیاساسیررخهدرتوانندمیاساسی،حقوقهایارزش

حقاوقباامارتططنهادهاایاساتنادبارایراهاساسای،حقاوقدرعمومیسیاستگذارییاکلی

اسااسایانبارظشودمیگشودههاسیاستاینسازیاساسیواق دروهاسیاستاینبهاساسی

رویاهگساترشوسایلهباهاساسایهناارهاایگردآوریابتدادربایدسازی،اساسیفرآینددر

گیرنادقارارلحااظماوردحقاوقینامدرهناارهااینانتشارمکانیسمسهسواساسیقضایی

دربایااداجتماااعیارزشیااکسااازی،اساساایفرآینااداولمرحلااهدرظ(8615:278فاااورو،)

اساتنادماوردبایادارزشایهنااراینبیدمرحلهدروشودتیریااساسیارهایهناماموعه

درکلایهاایسیاساتاثرگاذاریبرایتاشسازی،اساسیبرتمرک ظگیردقرارقضاییرویه

باهراهاآرمانکهمسیریدرحرکتشود،یینیمیمحسو سیاسیوحقوقیناامشئونهمه

کناونیشارایطدرمتاسافانهکاهنمایاد،اماریملموسآنرااثربخشیوکندن دیکهام لو 

ظنیستدستیابیقابل

وثطاتاساسایهناارهایوهاارزشآنوسیلهبهکهاستایپروسهسازیاساسیواق در

ساازیاساسایررخاهدردیگاربیاانشود،بهمیتثطیتجامیهدراساسیقانوندرشدهتیریا
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گفاتتاوانمایمطنااایانظبار(Eijeken: 2015: 18)شاودیماتاراساسایاساسای،قانوناصول

فرآینااددرهاااسیاسااتایاانکلاای،قااراردادنهااایسیاسااتجایگاااهتثطیااتدراقااداممهمتارین

موجا کاهررااستپذیرامکانسازیاساسیپروسهاساسبرفرآینداینظاستسازیاساسی

اصایلمینایسازی،اساسیوسیلهبهکهآنااازشودظمیاساسیحقوقعرصهبهسیاستورود

رویاهوسایلهباهوسیاسیترجیحادوهنااریهایارزشوسیلهبهنهایتدرکهاساسیقانون

راسیاساتگذاریررخهبایدپذیرد؛می،صورد(Span, 2005: 746)گرددمیشناساییقضایی

تادوینیسیاساتهکاایکرد،ررخهتیریااجراضمانتدارایواساسیهنااریکمثابهبه

آنرااجرایودادهقرارحقوقیقاعدهتولیدجریاندرراآورال امهناارهایازبخشیعنوانبه

سیاساتگذاریسازیاساسیجریاندراقدامادمهمترینازیکینار؛بهبنابراینظنمایدضمانت

لحاظایران،اساسیحقوقناامدرعمومی صاریحتیریاااساسای،قانونسوماصل80بندبا

نقا اجارایسیاسات،ضامانتتولیادسیاساتگذاری،رگاونگیهایکانونیاکانونجایگاه

قضااییکارکردهاایووظاایاتطیاینوتدوینیسیاست ایانبااراب اهدراجرایایوتقنینای،

ظاستاساسیقانون877اصلموج بهاساسیقانوندربازنگریظرفیتبهتوجهباهاسیاست


 سیاست ارزیابی تا راهکار ارائه می؛ ازعمو مشی خط .1-2

شااملداردکاهپناگاناهمراحلایعماومیسیاساتگذاریجریااندرسیاساتتولیدررخه

آنارزیاابینهایاتدروسیاساتسیاسات،اجارایکار،تولیددستورمشکل،تدوینشناسایی

هرمی یااسیاساتگذارنهادتوسطتولیدی،سیاستومشکلنوعبنابرمراحلاینازکدامباشدظ

وعمالنحاوهکاهاساتالزمپاذیرد؛بناابراینمایانااامقضاائییاااجرایی،تقنیناینهادهای

حقاوقیسیاساتگذاریجریااندرخاودسیاستگذاری،امردردخیلنهادهایتیاملرگونگی

قارارحاجایماورداساسایحقاوقعرصاهدرموضاوعبودنحاکمیتیبهلحاظوگرفتهقرار

ظگیرد

وشانسیرفتارتااستهدفبهمی وفرفتارعمومیسیاستگذاریشدگفتهکهونههمانگ

سیاستگذاری تااثیرادیاانتاای همهاگرحتینیستنداتفاقیصرفااقدامادعمومیهایاتفاقیظ

باودنبینایپایشقابالوشفافیتبرایظبنابراین(8613:27اشتریان،)نطاشدبینیپیشقابلآنها

دردرگیارنهادهاایازهرکدامهایصاحیتووظایابایدسیاست،تولیدررخهدراقداماد
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را«انگااریهادف»هامهااصااحیتباودنمشاخصایانظباشدمشخصسیاستگذاریررخه

کنادظمیجلوگیریاجرامحورنهادهایکاریموازیازهموکندمیملموسنتیاهبهمی وف

راراماینمایااناجارارصاهعدرصااحیتتیریااثرمهمترینواق در ماریاانکاهگاردد،

خنثایراهمادیگرشاده،عملکاردتیریااتکالیاوهاصاحیتبهتوجهبدونگاهسیاست،

ظنمایندمی

هویداسات،خاوبیباههاابوروکراسایدرعماومیسیاساتگذاریدراجاراجریااناهمیت
باهرامشایخطکههستندیاب اراساسی،عموماًحقوقناامازبخشیعنوانبههابوروکراسی

تاشانددرونماودهتیریاامشایخاطاجارایبارایرافرآیندیاب ارآورندظایندرمیاجرا

ظهرقادر(8611:246فارد،داناش)باشادهماراهتیادلوبینیپیشقابلیتبافرآیندایناجرای
درچیادگیپیبادونباشاد،بوروکراسایترشفافسیاستگذاریجریاندرهاصاحیتتیریا

گناگسیاساتگذاریجریاانقدرهرعکسگیرد،برمیقرارتدوینیهایسیاستاجرایمسیر
شافافیتنیا نااارددرمرحلاهظگارددمایاثاربایوتراجرا،پیچیدهونماید،بروکراسیعمل

درکند،رهمیجلوهمهمبسیارعملنحوهوهاصاحیتتییینحوزهدرعمومیسیاستگذاری
پیگیاریباودنال امایوقاانونیعماومی؛ناارددررهوشدهتیریاوسیستماتیکارزیابی
بسایاربیاناامادشدهتدوینسیاستحذفحتییاواصاحبهاستممکنکههاارزیابینتای 

اسات،درمساالههماینناامکلیهایسیاستاجرایمسیردراشکاالدازیکیباشدظمیمهم
دقیقااًنیا مخاطا اجرایایهاایاساتودساتگاهعماومیاباغیهایسیاستخ ا حالیکه

ایانشادنعملیااتیبارایاجرایایاقادامادخاودقاانونیهاایصااحیتاساسبرتوانندنمی
،8رهطاریمقااماباغایمقااومتیاقتصادکلیهایسیاستمثالعنوانبهدهندظاناامهاسیاست

دلیالباهلایکناستکشوراقتصادآیندهازماییدورنوکشورسیاسیاقتصادراهنقشهواق در

اجرایایهاایدساتگاهساویازسیاستاجرایرصدبرایمنضط یوشدهتیریاررخهآنکه
نشادهبینایپایشنیا سیاساتتغییرحتییاترمیمجهتسیاستارزیابی،مرحلهونداردوجود

ظشودنمیدیدهگانهسهقوایدردرآنمندر موارداجرایبهاستوتقید
تادوین،نحاوهقطالدرحقوقیناامگیریموض بهبستگینی ناظرنهادهایتنوعورینش

ودولتایاصالی،مقاماادسیاسایاح ا اروپاداردظدرتدوینیهایسیاستبرنااردواجرا
                                                                                                                                                                                                     

 ظ23/88/8632یاباغظ8
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آمریکاادرحالیکاهکنناد،درمایکنتارلراسیاساتگذاریوریا یبرنامهها،فرآیندبروکراد

باازیگرانمتناوعوبیشتربسیارسیاستگذاریفرآینددردرگیربازیگراندتیدا درگیارتراساتظ

ومرحلاهاولاینعناوانباه8کااردساتورتدویندرآمریکادرعمومیسیاستگذاریجریاندر

دراساساینقاشسیاستگذاریجریانازمرحلهآخرینعنوانبهسیاستارزیابی واقا دارناد،

مشاکادسیاساتگذاریجریاانفکاراتااقازبخشایعناوانباهخصوصینهادهای عماومی،

جریاانانتهایدروکنندمیواردسیاستگذارنهادکاردستوربهآنراوکردهبرجستهراعمومی

بااراآمادهدساتباهنتاای تاانماینادمایرصادراهااسیاساتاجاراینحوهنی سیاستگذاری

وظیفاهرهاارآمریکااسیاسایفرآیناداصاوالًدرمثاال؛عناوانبهظدهندت طیقاولیههایآرمان

باروظاایاایانغربیاروپایهایدموکراسیدرکهاندشدهقائلتفکرهایکانونبرایعمده

دارناد؛ایانرهاارماوردعطارتناداز:تولیادقراربوروکراسیوسیاسیاح ا ،بنیادهایعهده

سیاساتگذارینااامواق ظدر(Gellner, 1990: 5)دگرگونیوایدئولوژی،شطکه،انتشاروایده

دردرگیار2نهادمردمنهادهایمثالعنواناست،بهکارآمدالطتهوه ینهکمآمریکادرعمومی

هاممایگ ارشحکومتینهادهایبهرامشکادهممحی ی،زیستمشکاد خاود،دهناد،

فیاالسیاساتاجارایبخاشدروهامگیرنادمایقارار6محی یزیستسیاستگذاریموضوع

جریااندرمهماینقاشماالی،ایفااگرواقتصاادیاب ارهاایازاساتفادهدیگرسویازظهستند

 ,kosonen)باشادمایزیساتمحیطمانندایحوزهدرواروپااتحادیهدرعمومیسیاستگذاری

بخاششادندرگیارمساتل مهامواستتدوینیسیاستگرهدایتهماب ار،ظاین36 :2009)

درمیسیاسترصدواجرادرخصوصیوعمومی حتیوسیاستاجرایاب ارهایواق باشدظ

باشاند،نداشاتهتاثیریتدوینیسیاستدرمستقیمصوردبهاستممکنسیاستماریانخود

همااهنگیسیاساتارزیاابیواجارادراجا اهمههماهنگیاستمهمآنچهاما تماامیاساتظ

بارسیاسایوحقاوقیناامساختارازتابییخودتگذاری،سیاسررخهدردخیلاج ای اسات،

تیریاسیاستیامشیخطبایداولوهلهدرایرانحقوقیناامدرگفتتوانمیاساسهمین

بااکلایسیاساتشودوت طیاقبینیپیشهاسیاستاینبرایانتاارموردکارکردهایسهسو

ظبرسدم لو نتیاهبهجریانیرنینارکتدبدونتواندنمیعمومیسیاستگذاریمفهوم

                                                                                                                                                                                                     
1. Agenda.  
2. Non-Governmental Organization (NGO). 
3. Environmental Policy Making. 
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 حقوقی گذاری مشی خط پرتو در آینده مهندسی .3

برنامهسیاستگذاریاصیلویژگی درعماومیمشاکادحالبرایهدفمندری یعمومی،

آینادهمهندسیایگونهبهعمومیسیاستگذاریدیگر،بیاناستظبهآیندهوض بینیپیشپرتو

ساامانرامشکاداقدام،وبرنامهقال درسیاسیناامهایلو م کهشود،ررامیمحسو 

اینمیطراحیراعمومیآیندهمناف وداده بهگاهوقاعدهوقانونصوردبهگاهمناف نمایدظ

ظشودمینمایانفرهنگییاوسیاسیبرنامهیکصورد

عناوانباهتاوانمایآناراوباودهعمالدرحکوماتارادهتالیسیاستگذاری،حالهردر

دادننساطتقابلیاتکهاعمالومقاصد،تصمیمادازمتشکلمرتططوساختاریهاییماموعه

ظ(8616:83وحیاد،)گرفاتناردراست،المللیبینوملی،محلیس وحدرعمومیاقتداربه

کاهگاذرد،رارامایحقاوقیسیاساتگذاریب انازآیندهمهندسیراهگفتتوانمیبنابراین

بارایاساسایحقاوققواعادباهسیاسای،تمساکقدردبهعمومیگذاریمشیخطسندگیب

سیاساتکاهآناااازواقا اساتظدرکاردهال امایراآینادهادارهکاانهاایسیاستتدوین

لاذااسات؛حقاوقیوسیاسایی«نطایدها»وها«باید»حاویکهاستاساسی«هنااری»تدوینی،

اصاوالًظگیاردصاوردحقوقینااماساسیهناارهایبهوجهتبابایستمیسیاستبندیقال 

سیاساتتاا«هست»دولتکهاستمطتنیفرضپیشاینهنااری،برعمومیسیاستگذاریهر

اگراجرارا ضاروریماشاینیاکازفراترری یدولتکند، ودولاتبقاایتاااساتباشاد،

راهااییسیاساتبایاددولاتها،ایدهاینمطنایگیرندظبرقرارمحاسطهموردهنااریهایایده

سیاساتگذاریباهناراارظپاس(8632:400مکین،)هستندهنااریحدودیتاکهکندانتخا 

بارمطتنایبایادعمومیسیاستگذاریدیگربیانبهیاوبودهاساسیحقوقبرمطتنیبایدعمومی

در«سااازیتصاامیم»هرگونااهدیگاارسااویازظباشااداساساایحقااوقوحقااوقیسیاسااتگذاری

باشااد،یینیسیاساایناااامکااانهااایسیاسااتباارمطتناایبایاادنیاا بخااشمحااورهااایحااوزه

نائال«ساازیتصامیم»باهکاانهایسیاستازخار تواندنمینی محورج نوبخشیسیاست

ترسایمبارسایی8پژوهایآینادهبارمطتنایهررندعمومیگذاریمشیمسیر،خطایندرظشود

هاا،م لاو داشاتننااردرباابناابراینوداردسیاستگذاریکاردستوردرواردهمسالهآینده

باشاد،حقاوقیناامواقییادازفارغتواندنمیهاسیاستاینکند،لیکنمیطراحیراسیاست
                                                                                                                                                                                                     
1. Futures Studies.  
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برایسیاسیناامهایواقییتباسیاستحقوقی،ان طاقسیاستگذاریکارویژهدیگرعطاردبه

ازبساایاریتاادوینبنااابراین،ظباشاادماایاتخاااذیمشاایخااطجاارایاقابلیااتوشاادنعملیاااتی

بهعمومیسیاستواق پذیردظدرمیصورداساسیقانونخوداساسبرعمومیهایسیاست

و(Barland,1985: 189)حکاومتیمقارراداسااسبرنهشودمیایاادحکومتساختاروسیله

محسااو مختلااابیااددرحاکمیااتیسیاساآینادهازدورنمااییواقاا درنیا سیاساتایان

ظشودمی

 

 ایران حقوقی نظام در عمومی سیاستگذاری و نظام کلی های سیاست نسبت .4

مهامحاالعایندروجدیادایایاران،واژهحقوقیناامساحتناامدرکلیهایسیاست

اسااسباروتادوینهاسیاستاینقال درالرعایهالزموباالدستیاسنادازمهمیاستظبخش

ومفهاومواجادنااامکلایسیاستهایآیااماظاندگرفتهشکلهابرنامهومقررادازبسیاریآن

فرآینادهایهماننادهااسیاستاینگیریشکلوتدوینشرایطاست؟آیاسیاستگذاریمینای

سیاساتهااینخواهیم لو وگذاریهدفاست؟آیاواقییتبرمطتنیعمومی،سیاستگذاری

م لاو یاکواجدهردوکارخروجیاست؟آیاعمومیسیاستگذارینگاریهدفبامن طق

است؟

گفاتتاوانمیعمومیگذاریمشیخط«فرآیندی»ویژگیوساختاریعناصردرمداقهبا

اسات؛عماومیسیاساتگذاریخصایصازعلمیهایبررهیافتوتکیهگراییعینیتشفافیت،

ترسایمحقاوقیوسیاسایحقاایقمطناایبار«آیناده»ومی؛عمسیاستگذاریجریاندرواق در

کاردظگیریتصمیممربواهایحوزهدرسیاست،«نتای »براتکایباتوانمیبنابرینوشودمی

باهاساسایقانونکلیساختارپرتودرناامکلیهایسیاستکلی،نگاهیکدردیگرسویاز

تاواننمایبناابراینواستتیریاقابلسیاسیمناااسامیتپرتودرواق در،880اصلوبژه

مهاامکارکردهااایازیکاایطرفاایازظباشاادداشااتهسیاسااتگذاریمفهااومباااتااامیان طاااق

اسااتظعمااومیمشااکادحاالجهااتراهطااردارائااهقاادردوگااذاری،راهطااریمشاایخااط

ااامنهاایبخاشهماهکاههساتندقدرتیرناندارایظاهربهطرفیازناامکلیهایسیاست

وحقاوقیپاردازیناریاهعادملحااظباهدیگرطرفازوهستندآنهاازتطییتبهمل مسیاسی

در ظندارنادراسیاسترسیدنسراناامبهبرایعملیاتیوحقوقیضمانتعملعرصهسیاسی،
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هاایصاحیتوشئونادازکلیهایسیاستتدوینایران،حقوقیناامدررندهرهرحالبه

میناایباهنطایادرانااامکلایهاایسیاساتتادوینکهاینااستسخناست،اماناامرهطری

واهادافنااامکلایهاایسیاساتناار،باهواق درکرد،فرضمحوراجراگذاریمشیخط

کلایاهادافباهنیالراساتایدرسیاسایناامماموعهحرکتراهنقشهاص احبهودورنما

باشاد،درمایرهطریمقامباآناختیاراد880اصلهبمستندکهاستاساسیدرقانونمندر 

دساتبااکوشادمایکاهاساتمحاوراجاراوسیاستیاقدامیعمومیسیاستگذاریکهحالی

حالبارایوحاجیراعمومیمشکادحقوقیومدیریتی،سیاسیعلومهایدادهبهیازیدن

ظکندپیداحلیراهآنها



 حقوقی نظام در سیاسی عقیدتی گذاری کلی، هدف های سیاست .1-4

م لا ایانگویاایاساسایقانونبازنگریشورایمذاکرادمشروحصوردبهنگاهی

اسات؛شادهفارضسیاستگذاریمثابهبهکلیهایسیاستشکلی،لحاظبههررندکهاست

کاهاساتباودهآناساسایقاانون880اصال2و8بندهایکنندگانتدویناصلیهدفاما

باهوشاوندتطیاینفقیاهوالیتاصلپرتودرسیاسیناامدرونگذاریقانوهاسیاستتمامی

دلیالهماینبهشودظشایدتامینوسیلهبدینسیاسی،ناامسازتصمیمارکانمشروعیتبیانی

ضامانتدر ماذکور،اصالاصااحخصاوصدراعضااساویازواردهپیشنهاداددرنی 

هاایسیاساتباهانقیاادعادمدلیلبهاسامیشورایمالسانحالهمچونسنگینیاجرای

 8ظبودشدهپیشنهادکلی

احکاامبااوثیقایارتطااادارایهااسیاساتایانکاهایگونهبهگفت؛توانمیمطنااینبر

حکاومتیهاایعرصههمهدرراکشورکلیگیریجهتمطنایوهستند،رهاررو حکومتی

وکنادمایمشاخصشادهتیییناهدافبهنیلجهتحکومتیونهادهایقواحرکتمناوربه

اساتحکاومتیونهادهاایهاادساتگاهوظاایاباانااامواهادافاصاولباینپیونادیحلقه

هاایویژگیازمنطیثبیشترکلیهایسیاستماهیتواق ظدر(8638:13:نایاواسماعیلی)

ظاستفقیهولیهایصاحیتحوزهدرحکومتیاحکامخاص
                                                                                                                                                                                                     

کلاموردوم،جلدران،یایاسامیجمهوریقانوناساسیبازنگریصوردمشروحمذاکرادشورارک:ظ8 اداره
 ظ342-350صص،یاسامیمالسشورایوروابطعمومیفرهنگ
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 حقوقی نظام مراتب سلسله در کلی یها سیاست . جایگاه2-4

8631ساالدریاساسقانونیبازنگرانیجردرناامیکلیهااستیسمفهومکهشدگفته

عناوانباه یانناااممصالحتصیتشخمام وشدرانیایاسامیجمهوریاساسقانونوارد

کاانون،یرهطاریمشاورتیباازویاگونهبهویاساسقانوناصاحادازبرآمدهوادینوبننهاد

درناااممصالحتصیتشاخماما تیصاحظشدشناختهناامیکلیهااستیسمیتناوهیته

ودهاموکصادیاصاولازمنطیاثنااام،یکلایهاااستیساعامونیتدو،موضوعبهورود

ازیکاای،880اصاالاولبنااداسااتنادبااهکااهآناااااساات،یاساسااقااانوندوازدهااموکصاادی

باامشاوردازپاسرانیایاسامیجمهورناامیکلیهااستیسنیییتیرهطریهاتیصاح

یباازوعناوانباهماما  یان882اصالم ابقودهیگرداعامنااممصلحتصیتشخمام 

ظاستشدهشناختهیرهطریمشورت

اساتیرهطارمقامناام،یهااستیسیاصلکنندهنییتیکهاسترنانیاساسقانوناقیس

نااممصلحتصیتشخمام نیاعملدراماکند،یمعملیمستشارادیهعنوانبهمام و

ابتکااری،دولتامسائولیهاادساتگاهیکارشناسیهافرآوردهنیآخرازیریگبهرهباکهاست

نااامدریضمنیاگونهبهواق در(ظ8677:378:ی)هاشمردیگیمعهدهبرراهااستیسنییتی

شادهفارضیعالیامساله،یسازاستیسبهترعطاردبهویاستگذاریسموضوعرانیایحقوق

سااختارهرحاالباهظدیانمایماهااستیسنیایطراحبهاقدامکشوریاسیسمقامنیتریعالکه

من قااًکاهاستیاگونهبهباشدیمیالهتیحاکمیدئولوژیاازمنطیثکهکشوریاسیسناام

کشاوریمیناوویاسایساولتیشخصایمیناوویاسیسمقامازمنطیثدیبااهدافیدورنما

وتوسایهیهابرنامهیکلیهااستیسنیتدوعنوانتحتناام،مصلحتصیتشخمام ظباشد

وهاااساتیسوگرفتاهقاراریکلایهاااساتیسدیاتولانیجردربارهاناام،یکلیهااستیس

یرهطاریسواز ینرم بویهااستیسکهدادهقرار یتصوموردخصوصنیادررایمقررات

ظاستدهیگرداباغاجراجهت

راهاراررو ناام،کلیهایسیاسستگفتتوانمیموجودرویهبهتوجهباومطنااینبر

مفادشاانحادوددروکننادمایمشاخصحکومتیقوایتوسطآناجرایوقانونوض برای

موظااحکاومتیونهادهاایها،قواسیاستمفادایناساسبرکهمینااینهستند،بهآورال ام
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وظیفاهواقا درظ(8617:888طحاان،واساماعیل)هساتندآنهااتحقاقجهاتبرداشتنگامبه

بارخواهادباودظقاانونکلایهاایسیاستعهدهبرکانهایتصمیموهاسیاستهمهراهطری

اجرامحاوررهاایراهکاهااسیاستاینبهنگاهباماریانگیردومیشکلهاسیاستایناساس

هاایسیاساتناام،طراحیمصلحتتشخیصمام 27/8/8673مصوبهدرظکنندمیطراحیرا

اجرائیاادوهااآرماانباینایایااادحلقاهدرراستایوواهدافهاآرماناساسبرناامکلی

واقا درظ(8618:18امیرارجمناد،)کنادن دیاکهااآرمانبهرااجراییمسائلتاشدهتیریا

جانسازماهیتااًهااسیاساتکاهاستاینبهقائلکلیهایسیاستخصوصدرحداقلم ما

پیادانماودقاوانینقالا درگااهیهاسیاستتدوین،ازبیدواق درکههررندنیستند،قوانین

آنهاااسااسبارقوانین،ال امااًکهاندبودهخورداربراجراییضمانترنانازگاهیواندکرده

ماما عملایرویاهاساسای،راهقانونبازنگریشورایمذاکراددررهاندظولیشدهتدوین

اجاارایحساانباارنااااردمقااررادتاادوینازبیاادخصااوصبااهناااام،مصاالحتتشااخیص

رویاهدرراهو328ساالدرگرفتاهصاورداصااحادو14ساالدرناامکلیهایسیاست

هاایسیاساتاجارایبرنااردموضوعبهفقهیوشرعینگاهیبیشترالطتهکهنگهطانشورای

بایساتمای«عماومیسیاساتگذاری»مثاباهباه«کلایسیاست»کهمساله،این2استداشتهکلی

-کلیهایدیدگاهی،سیاستدرظاستمشهودباشدسیاسیناامهایگیریتصمیمهمهفراراه

یینیظاستمتحکوکلی فلسفهبهمی وف-توسیههایبرنامهدرمندر هایسیاستبرخاف

شمارهبهکلیهایسیاستنگاهاینبا،ظظظبودن،آزادی،عدالتواسامیبرایکلیمییارهای
                                                                                                                                                                                                     

موظااستپاسازیاسامیمالسشوراسی:رئیکلیهااستیسیمقررادنااردبرحسناجرایاصاح7مادهظ8
هااوطارحیظهم ماانباابررسادیاطاعمام ارسالنمایازآنهارابرایادرمالس،نسخهحیهاولوااعاموصولطرح

 یاناااردماما نونیسیکم،یاسامیآنهادرمالسشورایبیدرادییدجهوتغقانونبوبهخصوصقانونبرنامه،حیلوا
راکاهینااردمواردونیسیظکمدینمایمیمصو بررسیکلیهااستیباسردیآنهاراازناران طاقوعدممغایمحتوا
کاهماما هامیظدرصورتدینمایمام گ ارشمیبهشوراندیبیمیکلیهااستی)حس مورد(باسرمن طقیغایریمغا
ربطیاذیهاونیسی)حس مورد(رادرکمعدمان طاقوردیمام موردمغاندگانینمارفت،یعدمان طاقراپذایردیمغا

نگهطاانم اابقیماناد،شاورایوعادمان طااقبااقردیمالاسمغااییاگاردرمصاوبهنهااتاًیونهاکنندیمالسم رحم
 ظدینمایمصلحتاعمالنارمصیراساسنارمام تشخبشیخوایووظاارادیاخت

یهااتطصارهیباهاجا اردادیاکشور؛ینااممالیوارتقاریپذرقابتدیرف موان تولحهینگهطانبهالیشورارادادیاظ2
ماادهبازنشاتگانموضاوعاصااحیریبهکارگتیبهطرحممنوعرادادیاکلکشور،35بودجهسالحهیدوموهادهمال

مقاامیازساویاباغایکلایهاااساتیسینااینفتبرمیوطرحاساسنامهشرکتملیخدمادکشورتیریقانونمد35
 راستابودهاستظنیدرهمیرهطر
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بهاندک ناهاستحکومتسیاسیفلسفهوکلیمحتوایبهمی وفکیفیلحاظو اماورباهو

هاایسیاساتکاهداشاتانتااارتواننمییینی(ظ8613:88اشتریان،)اجراییمدیریتوخرد

ساایرماننادیااودانساتج ننگاروهاا،اجرامحاورنامهآیینوومقررادقوانینبسانراکلی

کلای؛هاایآوردظسیاساتشامارباهماددکوتاهبرنامهیکبرمطتنیساده،سیاستیتصمیماد

دیگارراهطاریدرساییوداشاتهبیاانراسیاسایناااماصایلوبلندمادداهادافوهابرنامه

مثاالطاورباهظداردراسیاسایناااماهادافباهنیالجهاتدرهاسیاستوهامقرراد،برنامه

اعااموایارانسیاساینااامپاارادایمواق در،8زیستمحیطبخشدرناامکلیهایسیاست

اعامزیستمحیطمسالهخصوصدرآنموض  هاایارزشدیگرکناردرکهموضییاست؛

اینگوناهماهیاتحاالایانبااظشاودپیگیاریآننارکااهماهساویازبایساتمیناامدرونی

،باه«نگرفتاهصوردخصوصایندرقانونیورسمیاعامو»نیستمشخصکاماهاسیاست

وناهاجرایایناماهآیینعادی،نهقانونونهاستاساسیقانوننهکلیهایسیاستکهایگونه

بارتوانادمیاداریکارمندنهودکنصادرحکمآنبراساستواندمیقاضیقضایی،نهتصمیم

ورفتاردولت)بگیردتصمیمیآناساس ماهیاتتاواننمایق ا طوربهو(8611:28آقایی،

ظکردمشخصراهاسیاستاینقانونیوحقوقی


 مبتنیی  سیاستگذاری یا هدف به معطوف آرمانگرائی کلی؛ هایسیاست ماهیت .5
 مساله بر

فرمانادهیوالگاودهیقدردبرتاکیدناام،کلیهایتسیاسمفهومازتیریادرهررند

مسااالهباامفهااومیتقاارنمطناااایانباارواساتتوجااهقابالسیاسااینااامدیگاارهاایسیاسات

کلایهاایسیاساتماهیاتکاهاستآنواقییتشود،لیکنمیبرجستهعمومیسیاستگذاری

آرمانگرائیوقیحقوسیاسیواقییادبرمطتنیسیاستگذاریآنکهازبیشترناام می وفباشد،

«تصامیاد»راهنماای«کلایسیاسات»واق دراستظایرانحقوقیسیاسیناامعالیاهدافبه

باشاد«مسااله»بارمطتنایآنکاهازتادوین،بیشاترآغازهمانازبنابراینواستسیاسینهادهای

تاسایسایانتماهیاشاناختدرکاهاساتمطناابراینظاستسیاسیناام«اهداف»منددغدغه

ولایساویازکاهاساتهاییفرمانجملهازهاسیاستاینکهآنااازگفتتوانمیحقوقی،
                                                                                                                                                                                                     

 ظدیاباغگردیمقامرهطریازسو23/1/8634درمورخستیزطیناامدربخشمحیکلیهااستیسظ8
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جستاوحکومتیاحکامبادرنسطتآنرافقهیمطنایبایستیرسدمیناربهشود،میاباغفقیه

ظ(8610:635ارسا ا،)نماودقلمادادحکاومتیاحکااممصادیقازراناامکلیسیاستوکرد

قاانونمقدماهواساسایقاانونباازنگریشاورایماذاکرادمشاروحصوردآنکهضمنالطته

ازایجلاوهواقا درحقاوقیتاسایسرسادایانماینااربهکند،میتقویترانارایناساسی

ساویازهااسیاساتایناباغوتدوینواس هبهواق باشد،درنی ایرانسیاسینااماسامیت

هرحاالدرظرسادمایظهاورمنصهبهنی بخشیحوزهدرایشانهایدیدگاهوفقیه،نارادولی

بارایجایگاهیرههناارینااممرات سلسلهها،درسیاستاینماهیتلحاظباآنکهازفارغ

گرفتدربایدحقوقتاسیساین خواهادراههااسیاستاینازصیانتنحوهمطنااینبرونار

کاهاساتایانکارداساتنطااتاوانمیموضوعاینحولناریثمطاحماموعازآنچه8بود؟

باا«محاوریهادف»و«گاریهدایت»،«راهطری»،«الگودهی»خصیصهنارازکلیهایسیاست

سیاساتگذاریررخاهباامقایساهدرهااسیاساتایانامااستت طیققابلعمومیسیاستگذاری

مطتنیو«واقییتوهدفامت ا »،«بودنفرآیندی»،«محوریمساله»رونعناصریدرعمومی

موضوعدواینبینراب هدیگربیانداردظبهقرارکاملتمای درراهطردیهایپژوهشبربودن

کلایسیاساتناوعیباهعماومیسیاساتگذاریکاهمینااایانبهاستم لقخصوصوعموم

باا ازاتنهاکلایسیاساتلایکناساتآندرمستتراهدافتمامیشاملوشودمیمحسو 

ظشاودمایمحساو عماومیسیاساتگذاریایگوناهباههااسیاساتراهطریومحوریهدایت

بهمسالهحلبهآنبودنمی وفسیاستگذاریاصیلویژگی سیاساتگذاریدیگاربیااناست،

ظگیردنمیشکلآرمانیمحی یدرصرفاً


 راهکارها و ایران، راهبردها حقوقی نظام در گذاری مشی . خط1-5

مراتا سلسالهدرنااامکلایهایسیاستجایگاهباراب هدرشدهارائهم ال برتمرک با

مااهیتی،باهلحااظفوقهایسیاستسوییشویم؛ازمیروبروفرآوانهایدشواریباهناارها

هاایضمانتوجودبادیگرسویازوروندنمیشماربهخویشخاصمینایبهحقوقیهناار

شرایطدرواق درظ(8611:21ویژه،)هستندداراراحقوقیهناارشکلیهایویژگیاجرایی
                                                                                                                                                                                                     

یپژوهشکدهشورا4/5/8635مورخ«ناامیکلیهااستیمفهومسیبررس»یشگ ارشپژوهرک:شتریم الیهبیبراظ8
 ظwww.shora-rc.irقابلدسترسدرآدرس:نگهطان؛
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وجاودق یاهق یاهشاکلباههاابخاشتمامیدرتقریطاًایراندرعمومیسیاستگذاریحاضر،

نیا آنهااوجاوداهمیاتومفقاودمختلااس حدرفرآینداینازاستراتژیکیهایدارد،حلقه

تاسایسایانهاایظرفیاتازباردنبهارهبارایبنابراینظ(8634:84نائینی،)استماندهمغفول

جایگاااهعااادی،قااانونقالاا دریاااواساساایقااانوناصاااحبوساایلهیااابایسااتماایحقااوقی

خصاوصدرگ اریقاعدهمقدمادآوریفرآهمبراینمود،الطتهمشخصراکلیهایسیاست

مثابااهبااهرا«کلاایهااایسااتسیا»،8سااازیاساساایفرآینااددربایسااتماایهااا،سیاسااتایاان

ظنمودعملیاتی«عمومیسیاستگذاری»


 عمومی مشکل حل بر عمومی؛ تمرکز سیاستگذاری و کلی . سیاست2-5

وبخشایسیاستگذاریبینبایستمیایرانحقوقینااموضییتبهتوجهباواولوهلهدر

تشاخیصماما ارشناسیکهایظرفیتکهدانستبایدواق بودظدرتفاودبهقائلفرآبخشی

ارزیاابیمرحلاهدرماما ،ایانناااردکمیساونوسیاساتتادوینمرحلهدرنااممصلحت

وتفکیاکباابایادنیسات،لاذامراتا همهوهازمینههمهدرسیاستتدوینیارایراسیاست

وایمن قاهفکارهاایاتااقباهرابخشایمسائلدرسیاستمرات ،تدوینسلسلهناامتیریا

اینواگذارشیبخ الطتاهومارتططمسائلبرحاکمشرایطلحاظباتوانندمیفکرهایاتاقکردظ

انتااارتاواننماینیا عمالدرظنماینادسیاستتدوینبهاقدامفرابخشی،هایسیاستپرتودر

باافکاراتااقیاکیااونهاادیاکموضوعاد،توساطبامرتططجانطههمههایسیاستداشت

انگلایس،حقاوقیناااماسااسبارمثاالعناوانباهشاودظتادوینارشناسایکمحدودظرفیت

پارلماانیمرحلاهواستنشدهگذاریقاعدهحدزیادیتاتقنینازپیشرونددرسیاستگذاری

اماامایصورداستثابتیترتیطادمتضمنکهتفصیلیقانوناساسبر صارفاًپارلماانگیارد،

بااالطتاهامارظایان(8617:861پیتارکین،)داردتقناینازپیشسیاستگذاریدرایحاشیهنقشی

شاایدواقا گیرد،درمیصورددیگرنهادهایتوسطکشوراینحقوقیناامساختاربهتوجه

فکارهاایاتااقآفریناینقاشبینایپیشکلی،هایسیاستتدویندراقدامبهترینگفتبتوان

عماومیسیاساتگذاریوکلیسیاستبین هرابدراهمیتحائ نکتهظاستگوناگونومتنوع

تاسایسایانآنکاههاستظبارایسیاستاجرامحوریبرساختاری،تمرک هایتفاودازفارغ
                                                                                                                                                                                                     
1. Constitionalisation.  
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بیاان،فقاط«سیاسات-آرماان»مثاباهبهاجراضمانتبدونونشدهرهاحقوقیناامدرحقوقی

هامسیاساینااامآماالکننده وبخشایمساائلتقسایمبااسیاساتتادوینمرحلاهدرنطاشاد؛

هااایصاااحیتووظااایاتفکیااکبااااجاارامرحلااهدرهااموفکاارهااایاتاااقدرفرآبخشاای

تیریاابااناااردوارزیاابیمرحلاهدرهاموقاانونوقاعادهتصوی باماریهایدستگاه

دراجرامحورآنرابایدقانونیاجرایضمانت اماریمثاباهباهراکلایسیاساتراهواق نمودظ

ونمااییمرصادآناراشرعصاحبهماه بنابراینوبدانیمحکومتیاحکامدایرهدروعقیدتی

آنارابناابراینوبادانیمسیاساینااامعماومیسیاساتگذاریحاوزهدروسیاسیامریآنراره

ظهاستسیاستایندرآوردنفیلبهقوهازاقدامترینمهمنماییم،فرضاساسیقانونمادون



 سیاستگذاری و کلی ون، سیاستسنجی، قان . نسبت3-5

تفااودعادیقانونباحقوقیتاسیساینکهشدهگفتهقانون،باکلیسیاستسناشدر

هاادستگاهبهمستقیماجرایبرایراآنهابتواندکسیکهنیستاینگونهوداردماهویواساسی

هاا،ناماههاا،تصاوی نامهنآییوقوانیندرآنراتطلوربایدواستکلیهاسیاستدهدظاینارائه

باهمساتقیماساتنادواقا ظدر(8611:54بشایری،)دیادهاادساتگاهعملدرواجراییمقرراد

دساتورالیملیاانامهقانون،آیینجنسازآمرهایقاعدهوجودمستل مآناجرایبرایسیاست

ظشاوداجاراحی اهواردمستقیمکهنیستقراربنابراینوداردگریهدایتنقشاستظسیاست

لحااظسیاساتاوالًکاهاستاینقانونوسیاستراب هخصوصدربرداشتقابلنکتهدو باه

تردیادباهمنارسیاستیتورمکهرودنمیانتااربنابراینواستکلیادبهمحدودراهطرد،ارائه

ت،سیاسااعماالماارایآنکاهضامندوم؛وشاودوظایاتداخلویااجرانحوهدرماریان

اجرایایقانونگاذارییااپارلماانتقناینیینایآناصایلمیناایبهقانونگذاریمسیرازالجرم

نهاادوسیاساتاینکاهناهشودهماهنگسیاستراستایدربایدکهاستقانونگذرد؛اینمی

فرآیناددراستممکنترواضحبیانبهکنندظهماهنگمقررادوقوانینباراخودسیاستگذار

درباادیگارساویازظآیادوجودبهقوانینبیضینس حتییاواصاحبهنیازیاستستدوین

تاابییبایادنی سیاستگذاریفیلی،شرایطدرگفتبایدایرانحقوقیناامواقییادداشتننار

اساسای،ابااغقاانون880اصالاساتنادباهکاهآناااازواقا باشادظدرکلایهاایسیاستاز
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واقا درایاران،اساسایحقاوقمحتاوایباامن طاقهاموفقهیبهلحاظهمکلیهایسیاست

سااختاریتفااودباهشادنقائلضمنبایدشود،میمحسو سیاسیناامکلیت«دهیجهت»

بااسیاساتگذاریررخاهکاهکاردتوجاهنکتهاینبهعمومیسیاستگذاریوکلیسیاستبین

اصایلکاارکردعناوانباه«عماومیمشاکل»بهتوجهضمنبایدخودهایبایستهواج اتمامی

ظنمایدحرکتکلیهایسیاستمسیردرسیاستگذاریجریان

اساسایحقاوقنااامخااصحقوقیتاسیسعنوانبه«ناامکلیسیاست»راب هبررسیدر

باینهاایپاژوهشبرمطتنیوشدهتیریاررخهیکعنوانبه«عمومیسیاستگذاری»باایران

باهپاایینازسیاساتگذاریکااردساتورباههاادادهورودجریاانهررنادگفات؛بایادایرشته

قارارسیاستتولیدررخهدرعمومیایخواستهعنوانبهاجتماعب ناز«مساله»یینیباالست؛

گارددومای«اباغ»ماریانبهسیاسیناامراسوباالاز«اهداف»کلیسیاستدروگیردمی

عمااومیسیاسااتگذاریویژگاایو«محااوریهاادف»ی،کلااهااایسیاسااتخصاایهبنااابراین

متفااودمسایردودرمفهاومدوایانکاهگرفاتنتیااهتاوانمایولذااست«محوریمساله»

محاوریمساالهکاهباودایانباهقائالبایدسیاسیناامکلیتلحاظبانمایند،لیکنمیحرکت

جریاانمثاالعناوانباهظاشادباباغیکلیهایسیاستازفارغتواندنمیسیاستگذاریجریان

کلایهاایسیاساتباهمتیهادبایاداساتمحورمسالهآنکهضمنمحی یزیستسیاستگذاری

مااحقاوقینااامدرکهاستآنمهمبسیارموضوعظ8باشدنی زیستمحیطبخشدراعامی

وسیاساتاعماالبارایراالزمقانونیاجرایضمانتناام،کلیهایسیاست بارفقاطنادارد

اصالجایگااهلحاظباتوانمیاست،رهطریصاحیتحوزهدرهاسیاستتدوینآنکهمطنای

بناارحاالهاردرشاد،ایارانحقوقیناامدرهاسیاستایناهمیتبهقائلاساسیقانون880

عا لبهمنارنهاییحددراصوالًسیاسینااردوضمانتاستظمهمبسیاراجراضمانتنوع

مصاوبهیااسیاساتبامغایرعملاجرایعدمواب الموج وگردیدهخاطیمقامبرکناریو

آناعتطاریبیوغیرقانونیمصوبهاب الموج قانونیضمانتحالیکهدرگرددنمینارمورد
                                                                                                                                                                                                     

نیرابهایدالرازمناب صندوقتوسیهملاردیلیم1میادل،یمرزیجهتمهارآبها36بهعنوانمثالدولتدرسالظ8
خودبهخصوصیم الیاتیهامکلابهارائهطرحیووزاردجهادکشاورزرویمطناوزاردننیوبرادادامراختصاص

یهااستیتواندفارغازسیبود،نمی یمحستیبراهدافزیکهخودمطتناستیسنیایاجراظدرمن قهخوزستانشدند
هاوحوزهمناربهخشکشدنتاال دینطایمرزیهامهارآ استیسیاجرانیباشدوبنابراستیزطیبخشمحیکل
 استانشودظنیایآبیها
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توانادمایجمهاوراساسای،رئایسقاانون2ماادهساومبنادموجا باهآمریکاامیگردد،در

کند،ارائهالزمقوانینوض ومقتضیاقداماداناامهتجکنگرهبهراخودکلیهایسیاست

درهاسیاستاینازمتابیتبهمل مکنگره مغایروکندوض راقانونکنگرهکهفرضینیستظ

اساسای،رئایسقاانونیاکماادههفاتمبناداولشاقباشد،ططقجمهوررئیسهایسیاستبا

امیار)دهادعاوددمالاسباهخاودایارادادضمیمهبهونکردهتوشیحآنراتواندمیجمهور

ضامانتناوعبهتارینبنارایرانحقوقینااموضییتلحاظبامطنااینظبر(8618:15ارجمند،

مایحربهاینبهتمسکباواق است،درسیاستوض مرج سویازقانونالغایامکاناجرا،

ظداشتطرخااطمینانتدوینیهایسیاستازقانونگذارمتابیتازتوان
 

 سیاستی و پیشنهادات گیری نتیجه
ایانایاران،اساسیحقوقناامدردستورگراییوعمومیسیاستگذاریراب هخصوصدر

حقاوقینااامبستربرعمومیسیاستگذاریاصیلمفهوماینکهاولکهاستبرداشتقابلنکته

باربساترشادهدیبنارااررو عماومی سیاساتگذارییینیاست،نشدهتیریاوتثطیتهنوز

سیاسای،ومادیریتیپاردازیناریاهدرفقاطبناابراینونشادهعملیااتیهناوزاساسای؛حقوق

لذاشدهبررسیدانشاینساختارهای بساتربارناهعماومیسیاستگذاریگفتتوانمیاست،

دومحقوقیناامهناارهایسلسلهدرجایگاهینهوشدهتیریاحقوقی لحاظبااینکه؛داردظ

تثطیاتوتیریااعماومی؛سیاستگذاریشدنعملیاتیراهتنهاایران،حقوقیناامهایژگیوی

عنااوانبااه«دولاات»ناااامایااندرکااهآنااااازواقاا ،درظاسااتاساساایحقااوقبسااتردرآن

ماها بناابراین،اسات،باودهم ارحسیاستتولیدکانونعنوانبههمیشه«ب رگسازتصمیم»

دراساتظدرواقا آناثرگاذاریراهتنهاحقوقی،اجرایضمانتبهسیاستگذاریررخهشدن

تیریاآنمتولیدولتکهفرابخشیهایسیاستبخش ظاساتمهمبسیاراجراضمانتاست،

جاام تطیاینیاا«عماومیسیاساتگذاری»حقاوقیتثطیاتبهگذارمرحلهنار،دربهحالهردر

اسااسیانبارااست،زیارااهمیتبابسیاریساز اساسیفرآیندازاستفاده،«کلیهایسیاست»

آنتطا باهوکلایسیاستدرمندر هایآرمانتضمینوتثطیتبرایراراهتوانمیکهاست

ظگشودعمومیسیاستگذاری

اساسای،قاانوندرشادهبینایپایشکلایهاایسیاساتهاایویژگایلحاظبااینکه؛سوم
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ایانازتاواننمایبناابراینودادقارارعماومیذاریسیاساتگمفهاومبامقارنهدرآنراتواننمی

ناااموجاوداصالی؛عادممساالهداشاتظپاسیکساننتای ومشابهکارکردهایانتاارمقارنه

ازاساسیحقوقناامدرشدهتثطیتوتیریاعمومیسیاستگذاری بااحتیدیگرسویاست؛

الزمکاهقاانونیاجرایضمانتوجودعدملحاظمفهوم،بهدواینبینکارکردیتشابهفرض

نتیااهباهتادوینیهاایباشاد،سیاساتقانونگاذاریبرکلیهایسیاستبرتریکنندهتضمین

گرفتاهصورداظهارنارهایهمهعلیرغمکهاستآنواقییتحال،هردرظرسندنمیم لو 

براییفراوانهایظرفیتحقوقی،مهمتاسیساینناام،کلیهایسیاستماهیتخصوصدر

واصااحمرحلاهتاابنابراینوداردراسیاستگذاریجریاناصیلکارکردهایگرفتندوشبه

توانمیمطنااینکرد،براستفادههاظرفیتاینازبایستمیهاسیاستاینجایگاهرسمیاعام

:دادقرارنارمدراذیلنکاد

نحوهحقوقی*تطیین دارد،اهمیتبسیارناامکلیهایسیاستارزیابیوعملکردجایگاه،

نااامدرهااساازیتصامیمازبسایاریتکلیااهااسیاساتایانجایگاهشدنروشنباواق در

جریااندرواساسایقاانوناصااحباااولوهلاهدرتطیاینشودظاینمیمشخصایرانحقوقی

درمیسرقانونگذاریبادوممرحلهدروسازیاساسی جایگااهوسااختارتطیین،اینمسیراستظ

ساازیاساسایفرآینادبرتاکیدظ8شدخواهدمشخصفرابخشیوبخشیعمومیسیاستگذاری

زیسات،محایطهمچوننیازموردکلیهایسیاستبرخیدرکهاستآنبرایمرحلهایندر

هاایاساتوخسااردناارماوردارزشرفاتنباینازمیناایباهتصمیمبهسیاستفروکاستن

ظهستندجطرانقابلغیرموماًعمحی یزیست

باهسیاساتگذاریررخاهدرفکارهاایاتااقیااوسیاستتولیدمستشاریکانون*تیریا

مسائلگستردگیبهتوجهبادیگربیانبهبودظخواهدمهمجایگاهاینتطیینمرحلهاولینعنوان

باهفکارهاایاتااقوکاانونایانسیاست،راب هتولیدکانونتیرفضمنبایستعمومی،می

تیریامشخصگیریتصمیمبخشتغذیهعنوان سیاساتگذاریهاایکاانونیااکاانونگرددظ

ظشدخواهدحقوقینااممرات سلسلهدراتخاذیهایسیاستجایگاهشناساییموج 

تیریاسیاستگذاریجریانوکلیسیاستراب هکردنمشخص*ضمن تطیینوعمومی؛
                                                                                                                                                                                                     

اظ8 تشخر،یمسنیدر مام  سصیمصوبه خصوصنااردبر در ترکیکلیهااستیمصلحتناام توجه با  یناام
 محسو شودظیسازیاساسیبرایتیتوانبهعنوانظرفینااردمسونیکمیاعضا
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دراهمیتبابسیارکلیسیاستبیارزیاواجرا،رصدمسیرهای گرددمشخصبایدواق استظ

بایادشخصییانهادرهمقابلدروداردعهدهبروظایفیاست،رهکسیرهسیاستمخاط 

راسیاساتگذاریجریااندرتولیادیسیاساتجایگااههماانکلایسیاستاگرظباشدپاسخگو

ظباشدتادیدنارلقابوپذیرنااردوایررخهبایستمیباشدداشته

در درناااممصالحتتشاخیصماما جایگااهبایادایاراناساسایحقوقناامساختار*

اساتالزمدیگربیانشود،بهمشخصقدردارکاندیگرباآنراب هوسیاستتدوینجریان

اجراییسیاستگذاریهماهنگیعدمکهشودمشخص کلایهاایسیاساتبااقضاییوتقنینی،

پیشانهادحتینی اساسیقانونبازنگریشورایمذاکراددردارد،رنانکهییاجراضمانتره

 ظبودشدهارائهکلیسیاستبهتقیدعدمصورددرنی مالسانحال

اجراهاایضامانتباهتولیادیهاایسیاساتتاهی وسیاستگذاریفرآیندکردنقانونی*

بدوناهمیتبابسیارقانونی، هااسیاستاینجایگاه،تطیینواجراضمانتگرفتنناردراستظ

بنابرایننخواهنداثرگذاروشدهرهاحقوقیناامماموعهدر یاعمومیسیاستگذاریاگربودظ

هناااریااقاعادهیاکباهتطدیلسازیاساسیجریاندرکهشدهتیریاوتطیینکلیسیاست

ظباشادقاانونحمایاتهبامستاهربایدمیشودشناختهحقوقیتاسیسیکعنوانبهاستشده

هاایسیاساتناهوداردوجاودحقوقیناامدرعمومیسیاستگذاریجریاننهحاضرحالدر

 ظاستاجرامحورناامکلی
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