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مقدمه

تدویــن و ابــاغ بندهــای هفده گانــۀ سیاســت های کلــی قانون گــذاری در مهرمــاه 1398 
وضعیــت  ارتقــای  در  ایــران  حقوقــی  نظــام  راســخ  عــزم  از  منبعــث  اقدامــی  می تــوان  را 
قانون گــذاری و تــاش بــرای جبــران شــکاف ایجادشــده میــان اهــداف و آرمان هــای نظــام 
حقوقــی بــا وضعیــت موجــود در حــوزۀ قانون گــذاری دانســت. هرچنــد الزامــات منــدرج در 
ایــن سیاســت ها ابعــاد مختلــف شــکلی، ماهــوی و ســاختاری فراینــد قانون گــذاری را مــورد 
توجــه قــرار داده اســت، امــا به جرئــت می تــوان گفت تا زمانی که ســازوکارهای اجرایی ســازی 
ایــن سیاســت ها مبتنــی بــر مقتضیــات نظــام حقوقــی اســتخراج نشــده باشــد و در عرصــۀ 
عمــل مــورد اســتفاده قــرار نگیــرد، معنــای جامــع »سیاســت گذاری« محقق نخواهد شــد و 

چه بســا در محــدودۀ سیاست نویســی محصــور خواهــد مانــد.
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پژوهــش پیــِش  رو ضمــن تبییــن مفهومــی و تحلیــل محتــوای یکایــک بندهــای 
ــا در  ــک از آن ه ــر هری ــم ب ــات حاک ــایی اقتضائ ــذاری و شناس ــی قانون گ ــت های کل سیاس
ــای  ــاس ظرفیت ه ــر اس ــک ب ــازی هری ــازوکارهای اجرایی س ــۀ س ــه ارائ ــت، ب ــۀ نخس مرحل
موجــود در نظــام حقوقــی ایــران پرداختــه اســت. شــایان ذکــر اســت عــاوه بــر اینکــه 
و  قانون گــذاری  کلــی  سیاســت های  ارزیابــی  بــه  ناظــر  مســتقلی  پژوهــش  تاکنــون 
شناســایی الزامــات حاکــم بــر اجرایی ســازی آن هــا بــه رشــتۀ تحریــر درنیامــده اســت، عــدم 
اکتفــا بــه ابعــاد نظــری پژوهــش و ارائــۀ راهکارهایــی در راســتای عملیاتی شــدن مفــاد 
سیاســت ها، وجــه تمایــز ایــن نوشــتار بــا ســایر پژوهش هــای حــوزۀ سیاســت های کلــی 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــام ب نظ


