
گزارش

مقدمه 
موضوع انرژی در ایران از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
است و جنبه های مهمی از اداره امور کشور به این موضوع 
وابس�ته اس�ت. موضوعاتی مانند صادرات منابع انرژی، 
گس�ترش اکتش�اف، افزایش ظرفیت تولید، گس�ترش 
تحقیقات بنیادي، جذب منابع مالي، بهینه سازي مصرف 
و جایگزین�ي صادرات منابع خ�ام انرژی با فراورده های 
ب�ا ارزش افزوده باال و ... مس�اله انرژی و منابع انرژی در 
ای�ران را بیش از هر زمانی با اهمیت کرده اس�ت. تمرکز 
تحری�م ها ب�ر منابع ان�رژی ایران نش�ان م�ی دهد که 
دش�منان بر نقش و اهمیت منابع ان�رژی در ایران امروز 
آگاهی دارند و می کوشند از این طریق فشار حداکثری 

خود را بر دولت و مردم ایران وارد کند.

معرفی سياست هاي كلي نظام در بخش انرژي 
الف( سياست هاي كلي نفت و گاز

- اتخاذ تدبير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف 
نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور.

- افزايش ظرفيت توليد صيانت شده نفت متناسب با ذخاير 
موجود و برخورداري كش��ور از افزاي��ش قدرت اقتصادي و 

امنيتي و سياسي.
- افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور 

به منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با 
فرآورده هاي نفتي.

- گس��ترش تحقيقات بنيادي و توس��عه اي و تربيت نيروي 
انس��اني و تالش براي ايج��اد مركز ج��ذب و صدور دانش 
و خدم��ات فني � مهندس��ي انرژي در س��طح بين الملل و 
ارتق��اء ف��ن آوري در زمينه هاي مناب��ع و صنايع نفت و گاز 

و پتروشيمي.
- تالش الزم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع 
مال��ي مورد نياز )داخلي و خارج��ي( در امور نفت و گاز در 

بخش هاي مجاز قانوني.
- بهره برداري از موقعيت منطقه اي و جغرافيايي كشور براي 
خريد و فروش و فرآوري و پااليش و معاوضه و انتقال نفت 

و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني.
- بهينه سازي مصرف و كاهش شدت انرژي.

- جايگزيني صادرات فرآورده هاي نفت و گاز و پتروش��يمي 
به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.

 ب( سياست هاي كلي ساير منابع انرژي
- ايج��اد تن��وع در منابع انرژي كش��ور و اس��تفاده از آن با 
رعايت مسائل زيس��ت  محيطي و تالش براي افزايش سهم 

انرژي هاي تجديدپذير با اولويت انرژي هاي آبي.
- ت��الش براي كس��ب فن آوري و دانش هس��ته اي و ايجاد 
نيروگاه هاي هس��ته اي ب��ه منظور تأمين س��همي از انرژي 

كشور و تربيت نيروهاي متخصص.
- گس��ترش فعاليت ه��اي پژوهش��ي و تحقيقات��ي در امور 
انرژي هاي گداخت هسته اي و مشاركت و همكاري علمي و 

تخصصي در اين زمينه.
- تالش براي كس��ب فن آوري و دانش فن��ي انرژي هاي نو 
و ايج��اد نيروگاه ها از قبيل بادي و خورش��يدي و پيل هاي 

سوختي و زمين گرمايي در كشور.
توج��ه: »چالش قان��ون« برای انعكاس پاس��خ های مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام يا اعض��ای آن، اعالم آمادگی می 
نماي��د. ضمن��ا از ارائه نقد و پيش��نهادات مش��فقانه عموم 

انديشمندان و نخبگان پيشاپيش سپاسگزار است.

تحلیل
- وجود مش��كالت متعدد در بخش انرژی، اداره كشور را در 

بويژه در دوران سخت تحريم ها دشوار نموده است.
- پيرامون مشكالت كش��ور در بخش انرژی، سياست های 
كلی نظام از س��وی مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب 

شده است. 
- بدون ترديد تداوم و تش��ديد مش��كالت كشور در بخش 
انرژی، نش��انه آش��كار ناكارآمدی سياس��ت های كلی نظام 

مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است. 
- از زمان تصويب و ابالغ سياست های كلی نظام در بخش 
ان��رژی تاكنون از س��وی مجمع تش��خيص مصلحت نظام 

گزارش عملكرد اين سياست ها منتشر نشده است. 
- تحليل مجمع تش��خيص مصلحت نظام پيرامون تداوم و 
تش��ديد مشكالت كش��ور در بخش انرژی با وجود سياست 

های كلی نظام در بخش انرژی چيست؟ 
- دفاع مجمع تشخيص مصلحت نظام از ناكارآمدی عملكرد 

سياست های كلی نظام در بخش انرژی چيست؟
- بر اساس كدام شواهد ميدانی و اندازه گيری كدام شاخص 
های عملياتی، می توان كارآمدی عملكرد مجمع تشخيص 
مصلحت نظام را پيرامون مش��كالت كشور در بخش انرژی 

اثبات كرد؟
- سياست های كلی نظام در بخش انرژی پس از تصويب و 
ابالغ تاكنون با توجه به تحوالت جهانی و ملی بروزرس��انی 

نشده است.
- گزارش عملكرد مجلس شورای اسالمی پيرامون تصويب 
قوانين مرتبط با سياس��ت های كل��ی نظام در بخش انرژی 

چيست؟
- گ��زارش عملكرد دس��تگاه های اجراي��ی پيرامون اجرای 

سياست های كلی نظام در بخش انرژی چيست؟
- علل و آثار عدم توجه كافی به اجرای مفاد سياس��ت های 

كلی نظام در بخش انرژی توسط قوای سه گانه چيست؟
- بررس��ی گذشته نگر چهار دهه پيشين مويد اين حقيقت 
است كه عملكرد مجمع تش��خيص مصلحت نظام پيرامون 
مش��كالت كش��ور در بخش انرژی نيازمند نقد و بررسی و 

تحول اساسی است.

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

ارزش ها بيانگر اعتقاد راس��خ نس��بت ب��ه اعمال، حاالت و 
رفتارهايی هس��تند كه از لحاظ شخصی يا اجتماعی نسبت 
به اعمال، حاالت و رفتارهای مخالف، برتر و ارجخ ش��ناخته 
می شوند )مديريت رفتار سازمانی پيشرفته، احمد ورزشكار، 
1389(. ارزش ه��ا نوعی باورند و اينگونه تعريف ش��ده اند 
باورهايی كه بر اس��اس آن مش��خص می ش��ود چه چيزی 
مطلوب اس��ت و چه چيزی نامطلوب )ارزش های اجتماعی 
و تاثير آن بر منابع اقتصادی، حميد سادس��ی(. در مواردی 
از سياست های كلی در بخش انرژی  با ارزش ها خلط شده 
اس��ت. كارايی ارزش ها در ادبيات برنامه ريزی اجتماعی با 

سياست های كلی دارای تفاوت های اساسی است.
- ناتوانی در تش��خيص سياس��ت های كلی از سوی اعضای 

مجمع
بررس��ی مجموعه سياس��ت های كل��ی نظام نش��انگر اين 
واقعيت است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تعريف 
سياس��ت های كلی دارای نقطه نظر مشخصی نيست و در 
تدوين و تصويب سياس��ت های كل��ی، آن را بجای واژگان 
ديگ��ر بكار می برد. مطالعه س��وابق علمی و اجرايی اعضای 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام نيز حاكی از وجود س��طح 
قاب��ل مالحظ��ه ای از ناكارآمدی در عملكرد آنهاس��ت كه 
مويد نبود درک صحيح و سيس��تماتيک از جايگاه سياست 

های كلی در منظومه برنامه ريزی كالن جامعه اس��ت. اين 
مه��م نه تنه��ا در تدوين و تصويب ك��ه در پيگيری اجرای 
سياست های كلی در بخش انرژی  نظام تاثير منفی دارد و 
ش��ايد يكی از داليل عدم نظارت كافی بر حسن اجرای اين 

سياست ها باشد.
- وجود تكليف در اس��ناد فرادس��ت و بدون سياست های 

كلی 
در اس��ناد فرادست و باالدستی كشور موارد متعددی وجود 
دارد كه بطور مس��تقيم و غيرمستقيم با سياست های كلی 
ارتباط دارد لكن در متن سياس��ت های كلی بدان ها اشاره 
ای نش��ده است. وجود پنجره های متعدد خالء و كمبود در 
سياس��ت های كلی نش��انه جزيی نگری و بخشی نگری در 
تدوين و تصويب سياس��ت های كلی اس��ت و اين امر را در 
ذهن تداعی می كند كه سياست های كلی به دنبال تحقق 
اس��ناد فرادستی خود نيس��ت و بين مواد و بندهای فراوان 
اسناد فرادست كشور س��رگردان است چون هويت خود را 
بصورت روش��ی از آنها كس��ب نكرده اس��ت و با آنها دارای 

نسبتی ناهماهنگ است.
- ناس��ازگاری موجود بين سياس��ت و برنام��ه های اجرايی 

كشور
در مواردی بصورت آش��كار بين سياست های كلی و برنامه 
اجرايی كش��ور ناس��ازگاری وجود دارد كه ناش��ی از وجود 
اشكاالت شكلی و ماهيتی در سياست های كلی يا در برنامه 
های اجرايی باش��د. غيرقاعده مندی در هر دو س��و موجب 
می ش��ود كه برنامه های اجرايی كش��ور، بدون سياست و 
سياس��ت های كلی، بدون پش��توانه برنامه های اجرايی به 
حي��ات ناقص خ��ود تا ناكارآمدی قطع��ی ادامه دهند و هر 
دو خ��ود را در حل مش��كالت زندگی م��ردم ناتوان ببينند 
و منتظ��ر تغييرات و تحوالت آينده باش��ند يا منتظر پايان 
حيات اجتماعی خود باشند كه اين سرنوشت، بارها و بارها 
در سياس��ت ها و قوانين متعدد در كش��ور مالحظه ش��ده 
است. در برخی از موارد سياست های كلی در بخش انرژی  
با برنامه های اجرايی كش��ور هماهنگی الزم وجود ندارد از 
اين رو از س��وی دستگاه های اجرايی توجه الزم و كافی به 

آنها وجود ندارد.
- پياده نشدن سياست های كلی

بررس��ی های جامعه نگر و اذعان رسمی بعضی از نهادها و 
اعضای مجمع تش��خيص مصلحت نظام، سياست های كلی 
نظام بر اساس انتظارات آنها، اجرا نشده است. البته منتقدان 
اجرايی نش��دن سياس��ت های كل��ی، هيچ گاه به آس��يب 
شناس��ی آن نپرداخته اند و مطالعه علم��ی دارای روايی و 
پاياييی قابل اطمينانی را نيز منتشر نكرده اند. صرفا برخی 
در رس��انه های گروهی نس��بت به اجرانشدن سياست های 
كلی اطالع رس��انی كرده اند. شكل و ماهيت سياست های 
كلی به گونه ای اس��ت كه قابليت راس��تی آزمايی و درصد 

تحقق در سازوكار آن پيش بينی نشده است. 
- ع��دم وجود نظارت ب��ر تدوين و تصويب سياس��ت های 

كلی 
بر مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سوی نهادهای 
نظارت��ی صاحب صالحيت، نظارتی وجود ندارد و نمی توان 
ب��ه تطبيق آنها با ش��رع و قانون اساس��ی از طريق نظارت 
سيس��تماتيک آگاه ش��د. ش��ائبه ناكارآمدی يا اجرا نكردن 
سياس��ت های كلی توس��ط مجريان قانون، ج��ز با داوری 
آگاهانه توس��ط افراد يا نهاده��ای دارای صالحيت علمی و 
تجربی ممكن نيست. فرافكنی تدوين و تصويب كنندگان و 
مجريان نمی تواند به ارائه تحليل دقيقی پيرامون س��نجش 
كارآمدی سياس��ت ه��ای كلی بطور واقعی منجر ش��ود. با 
قضاوت نادرس��ت نيز نمی توان از ميان راهكارهای متعدد 
موجود در تجربه بش��ری برای حل مشكالت زندگی مردم، 

راه بهترين يا بهتر را يافت.
- وجود ناهماهنگی بين سياست های كلی و ساير سياست 

های كالن
در موارد متعدد بين سياس��ت های كلی و س��اير سياست 
های كالن كشور، ناهماهنگی هايی وجود دارد كه در نهايت 
به ناكامی آنها در روند اجرايی منجر ش��ده اس��ت. معموال 
ساير اسناد فرادس��ت مانند برنامه هاتی پنج ساله توسعه و 
برنامه های س��االنه و انواع و اقس��ام برنامه های راهبردی و 
اسناد كالن كش��ور در موضوعات گوناگون با سياست های 
كلی نظام دارای همگامی، هماهنگی و هم افزايی نيس��تند. 
از اين رو در مرحله اجرا به تشديد اثر و راندمان قانون نمی 
انجامد و چه بس��ا موجب حل مشكالت زندگی مردم نشود 
بلكه باعث تشويد مشكالت نيز بشود. اين مهم نيز در اثر بی 
ارتباطی مجموعه سياس��ت گذاری های كالن و كلی كشور 
بوجود آمده اس��ت كه ناكارآمدی هر دو بخش، دس��تاورد 

ناگوار آن است.
- عدم ش��واهد مربوط به راستی آزمايی كارآمدی سياست 

های كلی 
اصوال از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام شواهدی دال 
بر راستی آزمايی سياست های كلی تصويب شده ارائه شده 
اس��ت. زبان خصوصی حاكم بر تدوين سياس��ت های كلی 
و س��ليقه ای برخورد كردن در انتخاب سياس��ت ها، جايی 
برای راس��تی آزمايی آنها باقی نگذشته است. كسی نسبت 
به عملكرد خود ش��ک و ترديدی ن��دارد؛ تصويب كنندگان 
در تصوي��ب و اجراكنندگان در عدم اجرای آنها. به نظر می 
رس��د كه مجمع تش��خيص مصلحت نظام در اندازه گيری 
ميزان كارآمدی سياست های كلی از توانايی الزم برخوردار 
نيست و قادر نيس��ت كه تغييرات سياست های كلی را در 
سناريوهای مختلف پيش رو در دوره چشم انداز پيش بينی 

كند.
- عدم روشمندی تدوين و تصويب سياست های كلی 

تاكنون چيزی بنام روش تدوين سياست های كلی از سوی 
مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر نشده است و در آيين 
نامه داخلی مجمع نيز از آن يادی نش��ده است. صرف نظر 
از ش��كلی بودن آيين نامه داخلی در زمينه ماهيت سياست 
های كل��ی و روش تدوين و تصويب آن مطالب قدرتمندی 
در آيي��ن نامه داخلی مجمع نيامده اس��ت. روش به خودی 
خود دارای فلس��فه و منطق حاكم بر خود اس��ت. سياست 
های كلی نظام دارای فلس��فه و منطق ويژه خود نيستند. از 
اين روست كه بيشتر به يک زبان خصوصی و سليقه ای در 
برنامه ريزی شخصی ش��باهت دارد و قابليت متقاعدسازی 

اندكی را با خود دارد.
- عدم انتش��ار پيوس��ت های علمی و اجرايی سياست های 

كلی
در درگاه الكتروني��ک مجم��ع تش��خيص مصلح��ت نظام 
پيرامون اصول كلی و مبانی تدوين و تصويب سياست های 
كلی نظ��ام، مطالب چندانی وجود ن��دارد. بدون ترديد هر 
گروه موضوعی از سياس��ت های كلی نظام و هر از بندهای 
آنها بصورت مجزا دارای پيوست های علمی و اجرايی است 
و باي��د ب��رای درک صحيح دس��تگاه های مرتب��ط با قوای 
س��ه گانه و عموم انديش��مندان و مردم منتشر شود. اثبات 
عقالنيت حاكم بر سياس��ت های كل��ی نظام و دوری آن از 
زبانی خصوصی و ش��خصی، جز با انتشار مستندات قانونی 
و پيوس��ت های علمی و اجرايی ممكن نيست. جامعه برای 
درک سياس��ت های كلی به مفاهيم امدادی نيازمند است 
و بايد در قالب جريان اصالع رس��انی و گفتمان س��ازی در 

جامعه منتشر شود.
- دوب��اره كاری در بكارگي��ری اختي��ارات ق��وه مقننه در 

مجمع
وج��ود مراكز و مراجع قانونگذاری در كش��ور، دوباره كاری 
اختيارات قوه مقننه در جايی يا نهادی ديگر است كه صرف 
نظ��ر از هزينه ه��ای مازاد اقتصادی آن از نظر حس��ابداری 
اجتماعی نيز مقرون به صرفه نيست. انجام دوباره كاری ها، 
پراكنده كاری ها، موازی كارها با وجود آسيب های موجود 
در تقس��يم كار ملی قانونگذاری كشور به توسعه ناكارآمدی 
در كش��ور منجر شده است. تدوين و تصويب سياست های 
كلی نظام كه خود دارای سطح قابل مالحظه ای ناكارآمدی 
اس��ت هرگز نتوانس��ته و نمی تواند به كارآم��دی نظام در 
حل مش��كالت زندگی مردم منجر شود. از اين رو می توان 
سياس��ت های كلی نظام را سياس��ت های كلی ناكارآمدی 

دستگاه های اجرايی دانست.
- عدم وجود ديدگاه همه جانبه نگری در مصوبات مجمع

اصوال سياست های كلی نظام از نوعی بيماری بخشی نگری 
در رنج است. بررسی محتوای سياست های كلی نظام نشان 
می دهد كه سياس��ت ها بر اس��اس مدل��ی جامع و جامع 
نگر طراحی نش��ده اند. بس��يارند موضوعات مهمی كه فاقد 
سياس��ت اند و مواردی از سياست دارای مصاديق جزيی و 
جزءنگرند. فقدان جامع نگری در سياس��ت گذاری موجب 
می ش��ود كه سياس��ت های كلی در گذر زمان به س��رعت 
تاريخ مصرف خود را از دس��ت بدهد و نتواند تحوالت پيش 
رو را تحليل كند. از اين رو جامع نگری در تبيين سياس��ت 
های اجتماعی در مقياس كالن از اهميت ويژه ای برخوردار 
اس��ت كه بنظر می رسد در تدوين و تصويب سياست های 

كلی نظام كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
- عدم پاسخگويی مجمع در خصوص ناكارآمدی سياست ها

مطالعه گذش��ته نگر در س��ه دهه گذش��ته نشان می دهد 
كه مجمع تش��خيص مصلحت نظام همانند س��اير نهادها و 
دس��تگاه های تقس��يم كار ملی قانونگذاری سنتی، در برابر 
پرسش��گری پيرامون ناكارآمدی سياس��ت های كلی از بدو 
تاس��يس تاكن��ون بصورت روزآمد، پاس��خگو نبوده اس��ت. 
تدوين و تصويب سياست های كلی نظام جاده ای يكطرفه 
از س��وی مجم��ع تش��خيص مصلحت نظام بس��وی جامعه 
نيست بلكه تعامل و مشاركت جامعه در تكميل اثر سياست 
های كلی نظام دارای نقش حياتی است. بسياز بجاست كه 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام و كميسيون های اصلی و 
فرعی و دبيرخانه آن با رسانه های گروهی تشريک مساعی 
بهتری داش��ته باشند تا نظرات اصالحی جامعه به مجمع و 

اعضای آن برسد.
- وجود شعارزدگی در مصوبات

سياس��ت های كلی نظام در موارد متعدد از شعارزدگی رنج 
م��ی برد. به نظر می رس��د كه تدوين كنن��دگان و تصويب 
كنن��دگان با توجه به جو حاك��م بر جامعه و بدون توجه به 
ظرفي��ت های علمی مجمع و ظرفيت های اجرايی كش��ور 
به ارائه ش��عارهای پرطمطراق برای مصرف تبليغاتی اقدام 
كرده اند با توجه به عدم اجرای سياست های كلی اين كار 
در بيش از دو دهه گذش��ته ادام��ه داده اند. اگر بنا بود كه 
اين دست سياست گذاری ها به حل مشكالت زندگی مردم 
منتهی ش��ود كه تاكنون شده بود! بنابراين بايد پذيرفت كه 
تداوم و تشديد مشكالت در زندگی مردم نشانه ناكارآمدی 

اينگونه سياست ها و سياست گذاری هاست.
- عدم وجود تنقيح سياس��ت های كلی در مجموعه قوانين 

كشور
در تدوي��ن و تصويب سياس��ت ه��ای كلی نظ��ام به دليل 
ع��دم وجود يک الگ��و يا مدل كارآم��د كالن، موارد متعدد 
همپوشانی، تكرار، اشاره به موضوعات كم اهميت و غفلت از 
موضوعات مهم مشاهده می شود. عدم وجود تنقيح قوانين 
و مقررات در كش��ور موجب ش��ده اس��ت كه سياست های 
متضاد، متعارض و مخال��ف راه را بر اجرای صحيح و كامل 
سياست های كلی نظام مس��دود سازد. در منظومه قوانين 
كشور، جايگاه ارگانيک سياست های كلی، مشخص نيست 
و نم��ی توان ارزش واقعی آنه��ا را در كار دولت ها مالحظه 
كرد. با تنقيح يايت های كلی می توان تعارضات درونی آن 

را برطرف كرد و حق و مستحق آنها را رعايت كرد.
- وجود اغتشاشات متعدد نگارشی در تدوين سياست ها

مالحظ��ه گذرا در سياس��ت های كلی موي��د اين حقيقت 
اس��ت كه تدوين سياس��ت های كلی از نظ��ر كاربرد زبان 
فارسی معيار دارای اش��كاالت متعددی شامل عدم رعايت 
نش��انه گذاری دقيق، كاربرد غيرصحي��ح واژگان، ضعف در 
س��اختار واژگان تركيبی، عدم رعايت درست نقش واژگان 
در جمله و ناهماهنگی در جمله نگاری و ... اس��ت. سياست 
ه��ای كلی نظ��ام نيز همانند س��اير قواني��ن و مصوبات در 
قانونگذاری س��نتی كش��ور نمی تواند از جايگاه واالی زبان 
معيار فارس��ی به عنوان زبان ملی دفاع و با اصل 15 قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ايران به شايستگی مطابقت كند. 
اغتشاشات نگارشی موجود از نظر رعايت سياست های كلی 
پاسداری از سرمايه ملی يا زبان فارسی دارای كاستی های 
متعددی اس��ت. از اين رو بازبينی سياس��ت های كلی نظام 
از نظر واژه نگاری، جمله نگاری و نش��انه گذاری بسيار مهم 

است. 
- ناتوانی سياست های كلی در تحقق اهداف قانون اساسی

بررس��ی جامعه نگر بيانگر اين حقيقت اس��ت كه سياست 

های كل��ی در بخش انرژی  تاكن��ون توانايی تحقق اهداف 
مندرج در قانون اساس��ی جمهوری اسالمی ايران را نداشته 
است كه آسيب شناسی آن بسيار مهم است. نظر به جايگاه 
مهم سياس��ت های كلی در سلس��له مراتب اسناد فرادست 
كش��ور، بايد اعتراف كرد كه بر اساس مواضع و ديدگاه های 
اعضای مجمع تش��خيص مصلحت نظام، سياست های كلی 
نظام به اهداف از پيش تعيين ش��ده خود دست نيافته اند. 
ناكارآمدی ماهيتی سياس��ت های كلی در بخش انرژی  يا 
عدم اجرای آن توسط دستگاه های اجرايی برازنده كشوری 
با بيش از 110 س��ال سابقه قانونگذاری نيست و بايد برای 
فعال سازی مجموعه سياست های كلی نظام، تدبيری قاطع 

انديشيد.
- نياز سياست های كلی به بازبينی و تحول اساسی

روند فعلی سياس��ت های كلی نظام در كش��ور مورد تاييد 
تصوي��ب كنندگان، نهادها و دس��تگاه های نظارتی كش��ور 
نيس��ت. به هر دليل با ناكارآمدی سياس��ت های كلی نظام 
در زمين��ه های گوناگون مواجهي��م و بايد برای فكری كرد. 
به دليل تداوم و تش��ديد مش��كالت در زندگی مردم ادامه 
وض��ع موجود در راس��تای مناف��ع و خير عمومی نيس��ت. 
تغيير و تحوالت مورد نياز سياس��ت گذاری كلی در كشور 
در س��طحی وس��يع و در حوزه های راهب��ردی و كاربردی 
مورد نياز است. با تحول در شيوه سياست گذاری كلی بايد 
سياس��ت های كلی فعلی را بروزرسانی كرد و تاخير زمانی 

آن را در بازه كوتاه مدت جبران كرد.
- ناكاف��ی بودن اطالعات موجود ب��رای اطمينان از تصميم 

گيری قاطع
پيچيدگ��ی ام��ور اجتماعی ب��ه گونه ای اس��ت كه تصميم 
گيری های قاطع در آن وابس��ته به اطالعات دقيقی اس��ت 
كه دارای دو جنبه نظری و عملی است. معموال در تدوين و 
تصويب سياس��ت های كلی حدود قابل اطمينانی از خطای 
محاسباتی وجود دارد كه در حين اجرای آزمايشی سياست 
های كلی اين خطای محاسباتی به حداقل ممكن می رسد. 
اجرای آزمايش��ی فرص��ت مغتنمی برای تكميل ش��ناخت 
قوانين اس��ت ك��ه در گذر زمان و حين اجرای آن بدس��ت 

می آيد.
- ع��دم تصويب بيش از حد سياس��ت ه��ای كلی دايمی و 

پيشگيری از تورم قانون 
پديده تورم قانون و قانونگذاری به وجود تعداد بس��يار زياد 
قوانين در كش��ور اطالق می ش��ود كه كارآمدی آنها محل 
ترديد اس��ت. برخی از آگاهان ح��وزه قانونگذاری معتقدند 
كه هر چه از تعداد قوانين دايمی كش��ور كاسته شود برای 
اداره امور جامعه مطلوب تر اس��ت. از اين رو سياست های 
كلی آزمايش��ی مورد اس��تفاده قرار می گيرد كه در صورت 
ع��دم كارآمدی الزم، بصورت خودبخود و پس از اتمام دوره 
آزمايش��ی باطل می ش��وند و نيازی به ابطال آنها از طريق 
قانون و ارائه اليحه و طرح نيس��ت. در واقع سياس��ت های 
كلی آزمايشی دارای ويژگی خودسازماندهی اند و می توانند 

شرايط آينده خود را پيش بينی و انتخاب نمايند.
- تنظي��م متغيره��ای اصل��ی، فرعی، ضمن��ی و جزيی در 

سياست های كلی
ميزان دخالت متغيره��ای موثر در يک پديده و گنجانيدن 
آنه��ا در قالب سياس��ت های كل��ی بايد هم��ه متغيرهای 
تاثيرگ��ذار در قانون را مورد مالحظه قرار داد و با تقس��يم 
بن��دی متغيرها به گروه های همس��ان به بحث و بررس��ی 
پيرامون آن پرداخت. عدم رعايت اين نكته موجب ش��ده و 
می شود كه موضوعات مهم و غيرمهم در سياست های كلی 
از يكديگر قابل تشخيص نباشند كه اين مهم برای مجريان 
قانون و مردم در مقام اجرای سياس��ت های كلی، دشواری 
ه��ای فراوانی را ايجاد م��ی كند. طبقه بن��دی متغيرهای 
دخيل در سياس��ت های كلی، سطح توقع از كاركرد اجزا را 
تنظيم می كند و سياست های كلی را برای اثربخشی نهايی 
آماده می سازد. بی تشخيصی يا تشخيص اشتباه در انتخاب 
متغيرهای مرتبط با سياس��ت های كلی قطعا در سرنوشت 

آن تاثيرگذار است.
- انجام تقسيمات اصلی و فرعی در سياست های كلی

بي��ن موضوع��ات مختلف موجود در سياس��ت ه��ای كلی، 
تقسيم بندی های گوناگونی قابل انجام است كه جداسازی 
موضوعات اصلی از فرعی مهم ترين آن اس��ت. عنوان بندی 
مطالب مندرج در سياس��ت های كلی ب��رای مخاطبان آن 
اي��ن پيام را دارد كه تش��خيص موضوعات اصلی قانون را از 
موضوعات فرعی معين می كند. انجام اين دس��ت تقس��يم 
بندی ها، عمال تس��هيلگر هر گونه بحث و بررسی پيرامون 
سياس��ت های كلی است. عنوان بندی صرف نظر از تقسيم 
بندی ظاهری سياس��ت ه��ای كلی به اج��زای مختلف در 

تقسيم بندی محتوا نيز نقش موثری دارد.
متع��دد  مراك��ز  قانونگ��ذاری  صالحي��ت  در  تداخ��ل   -

قانونگذاری
يكی از آس��يب های ناگ��وار در انجام قانونگ��ذاری موازی، 
تداخل وظايف و اختيارات مربوط به مراكز و مراجع متعدد 
قانونگذاری اس��ت. با تداخل وظايف و تحليل های متفاوت، 
جامعه ش��اهد ب��روز اختالف نظر، تفاوت دي��دگاه و انواع و 
اقسام برداش��ت های تفسيری از قانون و قانونگذاری است. 
تداخل وظايف ناش��ی از ناهماهنگی دستگاه ها و نهادهای 
مختلف تقنينی در امر قانونگذاری است. اهداف، سياست ها 
و برنامه های متفاوت در كنار گوناگونی روش های تقنينی 
از عل��ل بروز تداخ��ل در مراكز مختلف قانونگذاری كش��ور 
است. سياست های كلی نيز به عنوان بخشی از قانونگذاری 
س��نتی به س��بک ايرانی از خيل تداخالت مزاحم در امان 

نيست.
- مسايل مستحدثه و معضل شموليت سياس��ت های كلی

تغيير و تحوالت جهان در سال های گذشته، آنقدر سريع و 
گسترده است كه سيستم های قانونگذاری قادر به همپايی 
با آن نبوده اند. امور نوظهور آنقدر با سرعت می آيند و می 
رون��د كه تعيين حدود و ضواب��ط آن همزمان با اين آمد و 
رفت ممكن نبوده است. قانونگذاری سنتی به سبک ايرانی 
در اين زمينه دارای عقب ماندگی معناداری اس��ت. ميزان 
اين اي��ن عقب ماندگی تا حدی اس��ت كه جب��ران آن به 
سرعت و به زودی محقق نمی شود. از اين رو امور فراوانی 
يافت می شود كه هنوز قانونگذاری سنتی به فكر تدوين و 

تصويب سياس��ت های كلی در آن امور نيفتاده اس��ت.
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اشاره:
 سیاس�ت ه�ای کل�ی نظ�ام در زمین�ه ه�ا و 
موضوعات گوناگون از س�وی مجمع تشخیص 
مصلح�ت نظام تدوی�ن و تصویب و جهت اجرا 
به قوای سه گانه ابالغ شده است. بررسی های 
میدانی موید این واقعیت اس�ت که سیاس�ت 
های کلی از سوی قوای سه گانه آنطور که باید 
و ش�اید مورد توجه قرار نگرفته اس�ت. بسیار 
بجاس�ت که نخبگان و اندیشمندان با عمل به 
رس�الت تاریخی، نقطه نظرات خود را پیرامون 
سیاس�ت های کلی و نق�ش و کارآمدی آن در 
جامع�ه بیان کنند. این نوش�تار به معرفی، نقد 
و بررس�ی »سیاس�ت هاي کلي نظام در بخش 
ان�رژي« م�ی پ�ردازد که ه�م اکن�ون از نظر 

خوانندگان می گذرد:

نقد و بررسی سیاست های کلی  
نظام در بخش انرژی

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

»چالش قانون« سیاست های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام )18( را معرفی، نقد و بررسی می کند:


