
اشاره: سیاست های کلی نظام در زمینه ها و موضوعات گوناگون از 
سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و تصویب و جهت اجرا به 
قوای سه گانه ابالغ شده است. بررسی های میدانی موید این واقعیت 
است که سیاست های کلی از ســوی قوای سه گانه آنطور که باید 
و شــاید مورد توجه قرار نگرفته است. بسیار بجاست که نخبگان و 
اندیشمندان با عمل به رسالت تاریخی، نقطه نظرات خود را پیرامون 
سیاســت های کلی و نقش و کارآمدی آن در جامعه بیان کنند. گو 
اینکه تاکنون از سوی قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گزارش عملکرد سیاست های کلی منتشر نشده است، بررسی های 
جامعه نگر موید این حقیقت است که سیاست های کلی برنامه پنج 
ساله دوم توسعه )مصوب 1372/08/18( نه فقط در دوره برنامه دوم 
بلکه تا امروز یعنی پس از گذشت 27 سال نیز اجرایی نشده است. 
این نوشــتار به معرفی، نقد و بررسی سیاست های کلی برنامه پنج 
ســاله دوم توســعه می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می 

گذرد:

سیاست های کلی برنامه پنج ساله دوم توسعه 
آنچه سياست هاي حاكم بر برنامه دوم را تشكيل مي دهد پس از لحاظ كردن 
احكام شــريعت اسالمي كه اصل مقرر در قانون اساسي است و به معناي آن 
اســت كه بايد همه مواد برنامه در بخش هاي اقتصــادي و پولي و فرهنگي 
و سياســي و اجتماعي و غير آن با ظواهر احــكام فقهي هيچگونه تعارض و 
تنافي نداشــته بلكه در همه  موارد مذكور در فقه اسالم بر آن منطبق باشد، 

به ترتيب زير است: 
۱- رعايت عدالت اجتماعي در: 

الف : تقسيم بهينه منابع و امكانات عمومي.
ب : دريافت ماليات بر حسب برخورداري از در آمد.

ج : حمايت جدي و قانوني از اقشار مستضعف جامعه در زمينه هاي مربوط به 
خدمات دولت و قوه قضائيه.

د: بــذل توجه و كمك بيشــتر به مناطق محروم و روســتاها در زمينه هاي 
مختلف، خاصه، ايجاد اشتغال، بهداشت توسعه فضاهاي آموزشي و فرهنگي.

هـ : اتخاذ تدابير مناســب براي جلوگيري از هرآنچه منجر به درآمدهاي باد 
آورده مي شود.

و: ايجاد زمينه  هاي اشتغال با رعايت استعدادها و اولويت هاي منطقه اي.
ز: گسترش و بهبود نظام تأمين اجتماعي.

۲- تقويت و ترجيح ارزش هاي انقالبي در عرضه كردن منابع مالي و امكانات 
دولتي با اولويت دادن به كساني كه اين منابع را در راه توسعه  كشور و رشد 
آرمان هاي انقالبي و اســالمي به كار مي برند و كســاني كــه در راه تحكيم 
انقالب و نظام اســالمي تالش بزرگي كرده اند از قبيل ايثارگران و رزمندگان 

و بسيجيان.
۳- گسترش توليد داخلي بويژه در زمينه كشاورزي، و تأمين نيازهاي اساسي 
جامعه و كاهش واردات اجناس مصرفي و غيرضرور، همراه با افزايش كيفيت 

فرآورده ها در كشور و توسعه صادرات غيرنفتي.
۴- تصحيــح و اصالح نظام اداري و قضايي تا رســيدن به وضعي كه بتواند 
برنامه را در جهت هدف هايش به درستي اجرا كند، بوسيله كاستن از حجم، 
افــزودن بر تحرك و كارآيي، بكارگيري مديران اليق، امين و متعهد، تنظيم 
قوانين مورد نياز، تعبيه نظام نظارت و پيراستن عيوب اخالقي مانند كم كاري، 
رشــوه خواري، بي تفاوتي در انجام وظايف و كاغذبازي در هرگوشه معيوب از 

آن .
۵- اهتمام الزم به بخش هاي اجتماعي و توســعه  سهم آن در برنامه از قبيل: 
امنيت عمومي و قضايي، فرهنگ، آموزش همگاني، بهداشت و درمان، آموزش 

عالي و تحقيقات، حفظ محيط زيست و تربيت بدني .
۶- جهت دادن كليه  فعاليت هاي اجرايي و تبليغي به ســمت رشد معنويت 
و فضيلت اخالقي در جامعه، تعميق و گســترش حساســيت ها و باور ديني، 
گسترش ارزش هاي انقالبي، حفظ كرامت انساني، ايجاد نظم و قانون پذيري 
و روحيــه  كار و تــالش و خوداتكايــي و قناعــت و جلوگيري از اســراف و 

مصرف گرايي و پرداختن به زوايد.
۷- رعايت اولويت در ســرمايه گذاري هاي زيربنايــي و غيرزيربنايي با هدف 
تكميل زنجيره توليد براي مصرف داخلي و صادرات و بي نيازكردن كشــور از 
خارج در مصارف عمده و نيازهاي اساســي و همچنين در تكميل طرح هاي 
نيمه تمام و تأمين حداقل نيازهاي دفاعي كشور، و جلوگيري از سرمايه گذاري 
در اموري كه با اين هدف ها ناســازگار است و موجب هدر دادن سرمايه ها و 

يا تضييع منابع مي گردد.
۸- توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در سازندگي كشور و رعايت 

جهات زير در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي به مردم :
الف - امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.

ب - در چهارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.
ج - موجــب تهديد امنيــت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزش هاي اســالمي و 

انقالبي نگردد.
د - به خدشه دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار 

نيانجامد.

هـ- به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود.
۹- اتخاذ تدابير الزم براي نظارت شايســته و پيوســته بــر اجراي برنامه و 

جلوگيري از اعمال سليقه هاي فردي و بخشي .
۱۰- تقويت بنيه دفاعي كشــور در حد نياز و در محدوده سياســت هايي كه 

اعالم مي گردد.
۱۱- رعايت نكات زير در سياست هاي پولي و بانكي: 

الف - امحاء تدريجي استقراض داخلي.
ب - اتخاذ تدابير الزم براي احياي ســنت قرض الحســنه در مجموعه بانكي 

كشور.
ج - تســهيل دريافت اعتبار براي كســاني كه از توانايي هاي كاري و فكري و 

فني برخوردارند.
د - اتخاذ تدابير الزم براي دچار نشــدن كشور به استقراض خارجي و تالش 

براي رهايي تدريجي از تعهدات فعلي .
۱۲- رعايت اصول اعالم شده جمهوري اسالمي در سياست خارجي و توجه 

اكيد به عناوين عزت و حكمت و مصلحت در اين روابط.
توجه: »چالش قانون« برای انعكاس پاســخ های مجمع تشخيص مصلحت 
نظام يا اعضای آن، اعالم آمادگی می نمايد. ضمنا از ارائه نقد و پيشــنهادات 

مشفقانه عموم انديشمندان و نخبگان پيشاپيش سپاسگزار است.

نقد و بررسی سیاست های کلی 
- خلط سياست های كلی با اجرا و برنامه های اجرايی 

معنای سياســت كلــی در ادبيات برنامه ريزی جهان و ايــران دارای مفهوم 
خاصی اســت. سياست های كلی راهبردهای عمده و كالنی است كه از بين 
مســيرهای متعدد قابل دستيابی انتخاب می شوند تا بتوان در بلند مدت به 
كمك آنها چشــم انداز و اهداف مرتبط با آن را محقق ساخت )مبانی نظری 
و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷ و نظام برنامه ريزی 
برنامه پنجم توسعه، ۱۳۸۷(. سياست های كلی مجموعه ای از جهت گيری 
ها و راهبردهــای كالن نظام برای تحقق آرمان ها و اهداف قانون اساســی 

در دوره زمانی مشــخص می باشند )گزارش 
كارگروه مشترك برنامه پنجم توسعه، ۱۳۸۷(. 
در مواردی از سياســت های كلی برنامه پنج 
ساله دوم توسعه، موضوع سياست های كلی با 
برنامه های اجرايی و اقدامات عملی خلط شده 
اســت. كارايی برنامه های اجرايی در ادبيات 
برنامه ريزی اجتماعی با سياســت های كلی 

دارای تفاوت های اساسی است.
- خلط سياست های كلی با اهداف 

هدف عبارت اســت از غايت خواســته های 
جامعه اعــم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
كه منبعث از نظام ارزش های حاكم بر جامعه 
است و برنامه ها برای دستيابی به آنها تدوين 
می شــود. هدف مكن اســت كمی يا كيفی 
باشد ولی دارای اين ويژگی است كه در پايان 
زمان برنامــه می توان درجه نســبی تحقق 
آن را تعيين كرد )مبانی نظری و مســتندات 
برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه ۸۶۷ و 
فرهنگ توصيفی واژگان برنامه ريزی و توسعه، 
صفحه ۳۰۳(. در مواردی از سياست های كلی 
برنامه پنج ساله دوم توســعه با اهداف خلط 
شــده اســت. كارايی اهداف در ادبيات برنامه 
ريزی اجتماعی با سياســت های كلی دارای 
تفاوت های اساســی است. تشخيص سياست 

های كلی از اهداف كار دشــواری است و مطالعه دقيق و تجربه كار با واژگان 
كالن در برنامه های اجتماعی می تواند راهگشا باشد.

- ناهماهنگی سياست های كلی با اسناد فرادست كشور
از آنجا كه ارتباط سياســت های كلی با اســناد فرادســت كشــور بصورت 
ارگانيســتيك برقرار نيســت، وجود ناهماهنگی در برنامه ريزی و اجرا بين 
سياست های كلی برنامه پنج ساله دوم توسعه و اسناد فرادست كشور كامال 
قابل پيش بينی اســت. اين دســت ناهماهنگی ها در برنامــه ريزی و اجرا، 
مجريان و برنامه ريزان رده های پايين تر را در كار با اين سياســت ها مردد 
می ســازد و زمينه را برای سوء استفاده های احتمالی مهيا می كند. از اين 
رو دست آنها برای هر گونه اقدام دلخواه باز است تا به نحو مورد نظر خود و 

احيانا منافع شخصی و گروهی خود از آن بهره برداری كنند.
- وجود سياست های كلی بدون تكليف در اسناد فرادست

در موارد متعدد سياست های كلی بصورت خودمختار در نقش اسناد فرادست 
ظاهر شــده اند و تكاليف ديگری بدون پايه و اساس فرادستی برای مجريان 
قانون ايجاد كرده است. اين امر ضمن ايجاد خلل در سلسله مراتب قانون در 
كشور، مجريان قانون را در اجرای سياست های ناهماهنگ و ناهمگون دچار 
ترديد می كند. با وجود اين دست ناهماهنگی ها نمی توان به تحول آفرينی 
قوانين اميدوار بود و بايد منتظر آثار و عواقب ســوء بروز اختالالت ناشــی از 
ناهماهنگی های شــكلی و ماهيتی سياست ها بود. از اين روست كه برخی 
معتقدند كه اسناد فرادست در كشور مورد بی اعتنايی و بی مهری قرار گرفته 

اند و ظاهرا بنا نيست بطور كامل اجرايی شوند.
- عدم وجود رابطه ارگانيك بين سياســت های كلی و برنامه های پنج ساله 

توسعه و برنامه های ساالنه
سياســت های كلی با بدنه نظری و مفاهيم پايه برنامه های پنج ساله توسعه 
و برنامه های ساالنه كشــور دارای ارتباط و اتصال ارگانيك نيست. نمی توان 
ارتباط آنها را با هم به لحاظ روشی درك كرد. بی ارتباطی اين دو با هم موجب 
سرگردانی هر دو شده است. برنامه های پنج ساله توسعه و برنامه های ساالنه 
يكی پس از ديگر می آيند و از كنار مشكالت زندگی مردم می روند و در حل 
آنها ناتوانند. سياست های كلی آنگاه دارای توانايی اجرا خواهند بود كه از طريق 
برنامه های توسعه پنج ساله خود را در برنامه های ساالنه كشور تعريف كنند.

- تالش ناكافی كميسيون های مربوطه در مجمع 
شايد به جرات بتوان ادعا كرد كه تدوين و تصويب سياست های كلی برای يك 
نظام، دشوارترين يا يكی از دشوارترين كارهای جامعه است. اينگونه به نظر می 
رسد كه كميسيون های اصلی مجمع تشخيص مصلحت نظام از وحدت رويه 
در تدوين سياست های كلی برخوردار نيستند. كميسيون های اصلی و فرعی 
در مجمع كوشيده اند تا برآيند ظاهری و تجميع گزاره های موسوم به سياست 
را گرد هم آورند و با هر پيشينه و پسينه و جزءنگری برآنها لباس كلی پوشانده 
اند. البته بر حســن نيت اين عزيزان ترديدی وجود ندارد اما ميان اين دســت 
سياست ها تا سياست های كلی كه بتواند چشم انداز بيست ساله را برای برنامه 

های توسعه پنج ساله كارسازی كند، فاصله بسياری وجود دارد.
- عدم ارائه گزارش عملكرد سياست های كلی از زمان تصويب تاكنون

يكی از امور مهم كه از ســوی مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد غفلت قرار 
گرفته اســت ارائه گزارش عملكرد سياســت های كلی تصويب شده بصورت 
ســاالنه اســت. سياســت های كلی پس از ابالغ در جامعه ذينفعان آن با چه 
سرنوشــتی روبرو شده است؟ آيا ميان ميدان جامعه در اجرا يا در كنج گنجه 
هــا و كتابخانه ها مشــغول خوردن گرد و خاك اســت. زندگی جامعه گرا يا 
آرشيوی سرنوشت قابل پيش بينی سياست های كلی نظام است كه اعالم نظر 
انديشمندان در تحوالت اجتماعی و رشد روزافزون مشكالت در زندگی مردم 

می تواند ارجحيت يكی را بر ديگری تعيين كند. 
- عدم رعايت هماهنگی شكلی و ظاهری قانونگذاری در تدوين سياست های 

كلی 
نگاه گذرا به مجموعه سياست های كلی نظام 
نشــان می دهد كه رويه واحــدی در تدوين 
و تصويب سياســت های كلی وجــود ندارد. 
ناهماهنگی در عناويــن داخلی و طبقه بندی 
سياســت ها، جاافتادگی برخی از سياست ها 
پس از گذشت ۲-۱ دهه، نحوه شماره گذاری 
بندهای سياست ها، بكارگيری نشانه ها مانند 
نقطه، نقطه ويرگــول، كاما و... از جمله ضعف 
های ظاهری سياست های كلی است. در برخی 
از سياســت ها، افعال گزاره های سياستی در 
شكل اســم مصدر و در بعضی در قالب جمله 
كامل دارای فعل بكار رفته است. اندازه جمالت 
و معناشناســی واژگان نيز در بسياری از موارد 

دارای انسجام درونی الزم نيست.
- نظارت ناپذيربودن مصوبات مجمع توســط 

نهادهای نظارتی
از نظــر قانــون، مصوبات مجمع تشــخيص 
مصلحــت نظام از ســوی نهادهای فرادســت 
قانونگذاری قابل نظازت نيست. نظارت ناپذير 
بودن مصوبــات مجمع بطــور طبيعی برخی 
ناهماهنگی ها و ناســازگاری هــا را به همراه 
دارد زيــرا نهاد ناظری وجــود ندارد كه زمينه 
هماهنگی را فراهــم و با زمينه ناهماهنگی ها 
مقابله كند. مجمع تشخيص مصلحت نظام برای انجام وظايف و ماموريت های 
خود سند فرادستی جز قانون اساسی ندارد و بايد برنامه های كالن و خرد خود 
را بر اساس آن تنظيم كند. اما اگر نهادی بر عملكرد مجمع تشخيص مصلحت 
نظام نظارت داشت می توانست كه به اقدامات كوتاه و بلندمدت آن جهت بدهد 

و آنها را برای نقش آفرينی موثر مهيا سازد.
- ناهماهنگی مصوبات مجمع با شرع و قانون اساسی

موضوع تطبيق مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام با شرع و قانون اساسی 
مشكلی است كه راه حل مناسبی برای آن وجود ندارد. جايگاهی مانند شورای 
نگهبان وجود ندارد كه همچون مصوبات مجلس شــورای اســالمی، مصوبات 
مجمع تشــخيص مصلحت را بر اساس شرع و قانون اساسی بسنجد و مغايرت 
های آن را مشخص سازد. از اين رو اين اشكال و هميشه وجود دارد كه تامين 
كننده وجه شرعی و تناسب دهنده با قانون اساسی در مصوبات مجمع چيست؟ 
شايد يكی از داليل منتقدان سياست های كلی نظام نيز اشاره به همين موضوع 
است. دناهماهنگی سياست های كلی با شرع و قانون اساسی، جايگاه اجتماعی 

هر سه را با مخاطره مواجه ساخته است.
- غلبه نگاه بخشی در مصوبات مجمع

يكی از ضعف های كامال قابل مالحظه در سياست های كلی برنامه پنج ساله 
دوم توســعه، محدود كردن آنها به روابط بخشــی اســت در حالی كه حيات 
سياســت ها آن هم از نوع كلی آن، وابسته به نگاه بين بخشی و فرابخشی آن 
است. جزيره انگاری كاركردهای اجتماعی می تواند سياست های كلی نظام را 
در موضوعات خاص تاحد سياســتگذاری اجرايی در سطح يا اداره و سازمان با 
نزول شــان نظری و عملی مواجه كند. به نظر می رسد كه تدوين كنندگان و 

تصويب كنندگان سياست های كلی برای يك وزارتخانه يا يك سازمان سياست 
گذاری كرده اند و نه برای پديده ای اجتماعی و فراگير و در دل ســاير پديده 

های جامعه در بازه زمانی چسم اندازی بيست ساله.
- عدم پاسخگويی دستگاه های مجری به مجمع

بررسی عملكرد قوای سه گانه نشــان می دهد كه گروه مخاطبان و ذينفعان 
سياســت های كلی نظام تاكنون پاســخگويی مناســبی به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام نداشــته اند. بخشــی از اين كم كاری يا بی كاری در عملكرد 
نادرست قوای سه گانه پيرامون سياست های كلی نظام است و بخش ديگر آن 
به عملكرد مجمع و نقش آفرينی ارگانيك سياست های كلی در كشور است. هر 
دو بخش از عدم پاسخگويی ها دارای اهميت اند و بايد برای برطرف شدن آنها 
تدابير جدی انديشيده شود. ذات سياست گذاری با آگاهی های جامعه ارتباط 

دارد و تحقق آن بدون پرسشگری و پاسخگويی امكان ندارد.
- ضعف كار تخصصی و مبنايی در مجمع

بررســی حيات اجتماعی سياســت های كلی نظام در طول سه دهه گذشته 
بيانگر اين موضوع است كه عليرغم فعاليت مركز تحقيقات استراتژيك مجمع 
تشخيص مصلحت نظام تا چند سال پيش در مجمع، كار تخصصی و مبنايی 
پيرامون سياست های كلی نظام انجام نشده است. برخالف روش جاری مجمع 
در تدوين و تصويب سياســت های كلی، بــا مالحظه عاليم ناكارآمدی به هر 
دليل می بايست روند تصويب اين سياست ها با ضمانت اجرای كارآمدی تغيير 
كند. تداوم روش ناكارآمد به ناكارآمدی روندهای فرادست و فرودست سياست 
های كلی منجر می شود و بصورت چرخه معيوب بر ساير حوزه های جامعه نيز 
سرايت می كند. استفاده از توان علمی دانشگاه ها و مراكز پژوهشی تخصصی 

در اين زمينه می تواند به كاستی موجود در اين زمينه پاسخ مناسب بدهد.
- عدم انتشار مذاكرات مجمع بصورت مستقيم از رسانه های گروهی

يكی از موضوعات مهم در امر اطالع رســانی عمومی قوانين و مقررات كشور، 
ناكافی بودن انتشار قوانين از طريق روزنامه رسمی كشور است. بسيار مهم است 
مشروح مذاكرات كميسيون اصلی و فرعی و صحن مجمع تشخيص از طريق 
رسانه های گروهی بطور مستقيم منتشر گردد. انتشار مستقيم مراحل تدوين و 
تصويب سياست های كلی عالوه بر شفاف سازی بر ارتقای سطح آگاهی های 
عمومی تاثير بســزايی دارد و می تواند بر جامعه پذيری قانون در كشور موثر 
باشــد و زمينه های گفتمان اجتماعی سياست های كلی نظام را فراهم كند. 
سياست های كلی در جامعه با هاله ای از ابهام و غيرشفافيت همراه است كه با 

اطالع رسانی عمومی می توان آن را از بين برد.
- ناتوانی سياست های كلی در تحقق چشم انداز بيست ساله

چشم انداز بيست ساله جمهوری اسالمی ايران از طريق سياست های كلی به 
برنامه های توســعه پنج ساله تبديل می شود. ناكامی مجموعه سياست های 
كلی در برآوردن اهداف از پيش تعيين شده قانون اساسی بطور طبيعی ناتوانی 
آنها را در عدم تحقق اهداف چشــم انداز بيست ساله در ذهن تداعی می كند. 
البته نظر اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مويد عدم موفقيت سياست 
های كلی نظام در تحقق افق چشــم انداز است. راه ورود محتوای چشم انداز 
به ادبيات برنامه ريزی كالن كشور از طريق سياست های كلی است و با وضع 
موجود نقش آفرينی سياست های كلی، عملياتی شدن چشم انداز برابر زمان 

بندی تعيين شده، دور از انتظار است.
- محدود بودن زمان كاربرد سياست های كلی در بازه زمانی خاص

اجرای دايمی سياست های كلی وابسته به تصميم گيری های قاطعی است كه 
اگر مبتنی بر داده های نادرســت يا با احتمال خطا همراه باشد می تواند آثار 
و نتايــج ناگواری در جامعه بر جای بگذارد. قيد زمانی در سياســت های كلی 
موجب می شــود تا بررســی های تكميلی در زمان اجرای آن انجام شود و در 
صورت تاييد يا عدم تاييد قانون برای دايمی شــدن آن تصميم گيری مناسب 
انجام شود و از اين طريق آثار ناگوار تداوم نيايد. تاثير زمان و مقتضيات آن بر 
انديشه تدوين كنندگان و تصويب كنندگان سياست های كلی قطعی است و 
با تغيير آن ضروری است كه سياست های كلی نيز هماهنگ با آن تغيير كند.

- توجه به كارآمدی سياست های كلی قبل از تصويب دايمی آنها 
قوانين آزمايشــی برای تبديل شدن به قوانين دايمی نيازمند اثبات كارآمدی 
خود در بازه زمانی و مكانی مورد نظر قانونگذاران هستند. اصوال قوانين كارآمد 
بصورت قوانين دايمی مصوب و اجرا می شــوند و دوران آزمايشی زمانی برای 
اثبات همين ادعاســت. البته قانونگذاران در تشخيص كارآمدی قوانين، دارای 
مشــكالت متعددی هستند اما با وجود اين مشكالت، آزمايشی بودن سياست 
هــای كلی در فهــم بهتر و تصميم گيری بهتر قوانين دايمی كمك شــايانی 
می كند. متاسفانه در تشــخيص كارآمدی سياست های كلی اعم از دائمی و 
آزمايشــی، مشكالتی در قانونگذاری كشور وجود دارد كه معموال ناشی از عدم 
دسترســی به داده ها و يافته ها و شواهد ميدانی ناشی از اجرای سياست های 

كلی است.
- عدم رعايت ارزش رتبه ای مطالب مندرج در سياست های كلی

اصوال بخش هــای گوناگون هر قانون يا متن قانونــی دارای ارزش محتوايی 
يكسانی نيست. برخی از موضوعات بر بعضی ديگر دارای ارجحيت هستند. در 
واقــع مطالب مندرج در يك قانون از نظر ميزان تاثيرگذاری بر اجرای صحيح 
قانون دارای وزن های متفاوتی هســتند. برای نظم بخشی بين مطالب دارای 
ارزش يكسان در يك بسته يا قســمت خاص، كل مطلب قانون بصورت رتبه 
ای عنوان گذاری و از يكديگر جدا می شوند. ارزش گذاری واحد به محتوای 
دارای عنــوان واحد به وزن دهی متناســب در كل محتوای مندرج در يك 
قانون می انجامد كه در نوع خود با قانون بدون ارزش گذاری رتبه ای محتوا 
كامال متفاوت است. البته در اين روش مطالب مهم تر بر مطالب كم اهميت 

تر دارای تقدم اند.
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گزارش

بررسی حیات اجتماعی سیاست های 
کلــی نظام در طول ســه دهه گذشــته 
بیانگــر این موضوع اســت که علیرغم 
فعالیــت مرکــز تحقیقات اســتراتژیک 
نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع 
تــا چنــد ســال پیــش در مجمــع، کار 
تخصصی و مبنایی پیرامون سیاســت 
هــای کلــی نظام انجام نشــده اســت.  
در  مجمــع  جــاری  روش  برخــاف 
هــای  سیاســت  تصویــب  و  تدویــن 
کلی، بــا ماحظه عایم ناکارآمدی به 
هــر دلیــل مــی بایســت رونــد تصویب 
ایــن سیاســت هــا بــا ضمانــت اجــرای 

کارآمدی تغییر کند.

پیامبر اکرم )ص(: داناترين مردم كسی است كه دانش ديگران را به دانش خود بيفزايد. 

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

»چالش قانون« سیاستهای کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام )6(را معرفی، نقد و بررسی میکند:

تداوم ناکارمدی سیاست های کلی برنامه دوم توسعه تا امروز!؟ 

کروناراشکستمیدهیم


