
گزارش

 »چالش قانون« سیاستهای کلی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 

)30(  را معرفی، نقد و بررسی می کند

به دنبال سیاست های 
کلی برنامه  پنج ساله 

سوم  توسعه که اجرایی 
نشد!؟

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

 معرف���ی سياس���ت ه���اي  كل���ي  برنام���ه  پن���ج س���اله 
سوم  توسعه 

 فصل 1( اقتصادي
 1� تمركز دادن همه فعاليت هاي مربوط به رش��د و توسعه 
اقتصادي به س��مت و س��وي »عدالت اجتماعي« و كاهش 
فاصله ميان درآمدهاي طبقات، رفع محروميت از قش��رهاي 

كم درآمد.
2� ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق 
محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي 
عمومي و مؤسسات و خيريه هاي مردمي با رعايت مالحظات 

ديني و انقالبي.
3� تالش ب��راي مهار تورم و حفظ ق��درت خريد گروه هاي 
متوسط و كم درآمد جامعه و كمك به سرمايه گذاري و ايجاد 

اشتغال براي آنان.
4� اصالح نظام مالياتي در جهت برقراري عدالت در گرفتن 
ماليات، توجه به ضرورت توليد و سرمايه گذاري هاي توليدي، 
و ايج��اد انگيزه هاي مردمي در پرداخت��ن ماليات و افزايش 

نسبت ماليات در درآمدهاي دولت.
5� اهتم��ام به توس��عه و عمران روس��تاها و توج��ه ويژه به 

معيشت روستاييان.
6� فراهم آوردن زمينه هاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزه هاي 
مناس��ب و حمايت و تشويق س��رمايه گذاري و كارآفريني و 
توس��عه فعاليت هاي اش��تغال زا در جهت كاه��ش بيكاري، 
ب��ه خصوص در بخش هاي كش��اورزي و صناي��ع تبديلي و 

كارگاه هاي متوسط و كوچك.
7� اصالح مقرراتي  كه انحصارهايي در فعاليت هاي اقتصادي 
به وجود آورده يا خواهد آورد با رعايت موارد پيش بيني شده 

در قانون اساسي و مصالح كشور.
8� ع��دم ترجيح بخش ه��اي دولتي و عموم��ي كه فعاليت 
اقتصادي دارند نس��بت به بخش هاي خصوصي و تعاوني در 

برخورداري از امتيازات و دسترسي به اطالعات.
9� رعاي��ت مندرجات بند 8 از سياس��ت هاي برنامه دوم در 
امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به بخش هاي تعاوني 

و خصوصي.
10� حفظ امنيت س��رمايه گذاري، و ارج نهادن به سازندگي 
و كارآفرين��ي، و حفظ حرمت دارايي هاي ناش��ي از راه هاي 

قانوني و مشروع.
11� برنامه ريزي جامع براي دستيابي به جهش در صادرات 
غيرنفتي، و كاستن از تكيه بر درآمدهاي حاصل از صادرات 

نفت خام.
12� اس��تفاده مطلوب از موقعيت و مزيت جغرافيايي كشور 

به ويژه در امر بازرگاني.
13� فراهم س��اختن امنيت غذايي و خودكفايي در كاالهاي 
اساس��ي، بوس��يله افزايش توليد داخلي به وي��ژه در زمينه 

كشاورزي.
14� اصالح نظام پولي و س��امان بخشيدن به بازارهاي مالي 
كش��ور در جهت: حفظ ارزش پول مل��ي و تجهيزات منابع 

مالي براي سرمايه گذاري مولد و اشتغال آفرين.
15� رعايت دقيق منافع ملي و اصول قانون اساسي و پرهيز 

از سلطه بيگانگان در جذب منابع خارجي.
16� آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون، 
براي پاسخگويي به نياز بنگاه هاي اقتصادي، و فراهم ساختن 

مهارت ها و تخصص هاي الزم در همه سطوح.
فصل 2( فرهنگي:

17�  اعتالء و عمق بخش��يدن ب��ه معرفت و بصيرت ديني و 
قرآني، و تحكيم فكري و علمي ارزش هاي انقالب اسالمي، و 

مقابله با تهاجم فرهنگي بيگانه.
18� زنده و نمايان نگاه داش��تن انديش��ه ديني و سياس��ي 
حض��رت امام خمين��ي »رحمه اهلل عليه« در همه سياس��ت   
گذاري ه��ا و برنامه ريزي ها، و برجس��ته ك��ردن نقش آن به 

عنوان يك معيار اساسي.
19� رعايت آراس��تگي س��يماي جامعه و كش��ور و محيط 

سازندگي به ارزش هاي اسالمي و انقالبي.
20� جهت دهي رس��انه ها بخصوص صدا و س��يما به سمت 
سالم سازي فضاي عمومي و رشد آگاهي  ها و فضايل اخالقي 
و اطالع رس��اني صحي��ح و تحقق سياس��ت هاي كلي برنامه 

توسعه.
21� توج��ه به پرورش و ش��كوفايي اس��تعداد ها، تش��ويق 

خالقيت ه��ا و نوآوري هاي علم��ي، تقويت امر پژوهش و باال 
بردن توان علمي و فناوري كشور.

22� معرف��ي و ترويج فرهنگ و ارزش هاي واالي اس��الم و 
ايران اسالمي به جهانيان و تبيين شخصيت و مباني سياسي 
و فكري امام خمين��ي »رحمت اهلل عليه« به آنان و توجه به 
تجربه ديگر كش��ورها � به ويژه كش��ورهايي كه مشتركات 
بيشتري با ما دارند � در برنامه توسعه و شناسايي نكاتي كه 

به موفقيت يا ناكامي آنان انجاميده است.
فصل 3( اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي

23� گس��ترش و عمق بخش��يدن روحيه تعاون و مشاركت 
عمومي، و بهره مند س��اختن دولت از همدلي و توانايي هاي 

عظيم مردم.
24� اهتمام به موضوع »جوانان« ايجاد زمينه هاي مس��اعد 
براي پيش��رفت معنوي و علمي و مسئوليت پذيري، و تالش 
براي رفع دغدغه هايي از قبيل ازدواج  و آينده شغلي و علمي 

آن.
25� تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه هاي 
اجتماعي، و اس��تيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه 

عرصه ها، و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
26� اولوي��ت دادن به ايثارگران انقالب اس��المي در عرضه 
مناب��ع مالي و فرصت ه��ا و امكانات دولت��ي در صحنه هاي 

مختلف فرهنگي و اقتصادي.
27� اهتم��ام ب��ه نظ��م، قانون گرايي، روحي��ه كار و تالش، 
خوداتكاي��ي، قناعت و پرهيز از اس��راف و تبذير در س��طح 
جامع��ه، به ويژه در كارگزاران و مس��ئوالن نظام و مبارزه با 

فساد.
28� اص��الح نظام اداري در جهت: افزايش تحرك و كارايي، 
بهبود خدمت رس��اني به م��ردم، تأمين كرامت و معيش��ت 
كاركن��ان، ب��ه كارگي��ري مديران الي��ق و امي��ن و تأمين 
ش��غلي آنان، حذف يا ادغام مديريت ه��اي موازي، تأكيد بر 
تمركززداي��ي در حوزه ه��اي اداري و اجرايي، پيش گيري از 

فساد اداري و مبارزه با آن، و تنظيم قوانين مورد نياز.
29� تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت، و اصالح 
قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي 

نظارتي و بازرسي.
30� آماي��ش س��رزمين به عن��وان چارچ��وب بلندمدت در 

برنامه ريزي ها مبتني بر اصول ...
31� ثبات در سياست خارجي بر اساس اصول: عزت، حكمت 

و مصلحت و ...
32� افزايش اقتدار دفاعي و امنيتي 
و انتظام��ي به منظ��ور بازدارندگي 
و پاس��خگويي موثر به تهديدها، و 
تأمين منافع ملي و امنيت عمومي، 
و پش��تيباني از سياست خارجي و 
گس��ترش صلح و ثب��ات و امنيت 
در منطق��ه ب��ا بهره گي��ري از همه 

امكانات.
33� توج��ه ج��دي در تخصي��ص 
منابع، ب��ه وظايف مربوط به اعمال 
حاكمي��ت دول��ت، بهب��ود امنيت 
مقابل��ه  و  پيش��گيري  و  عموم��ي 
موث��ر با جرائم و مفاس��د اجتماعي 
و  تقوي��ت  طري��ق  از  امنيت��ي  و 
قضايي،  دس��تگاه هاي  هماهنگ��ي 

امنيتي و انتظامي.
34� بهب��ود و تكميل س��ازماني و 
توزيع جغرافيايي نيروهاي مس��لح، 
متناس��ب با اندازه و نوع تهديدها و 

آمايش سرزمين.
35� تقويت و توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد 
بر گس��ترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري   هاي 

پيشرفته.
36� توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار 
امني��ت و دفاع از كش��ور و انقالب با تقوي��ت كمي و كيفي 

بسيج مستضعفين.
توج��ه: »چالش قانون« ب��رای 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.

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

آرمان ها اهداف بزرگ و گس��ترده ای هس��تند كه شركت 
در پ��ی تحقق بخش��يدن به آنهاس��ت و بهتر اس��ت كلی و 
حتی گاهی خالصه باش��د )برنامه ريزی استراتژيك كيفيت 
جامع، رس��ول محمدعلی پور(. ه��دف های آرمانی برگرفته 
از تصوير مطلوب چش��م انداز بلندمدت كش��ور است، بيان 
انتظارات و مقاصدی دس��ت يافتنی اس��ت كه تحقق آن در 
گرو وفاق عمومی، اراده ملی و تالش خستگی ناپذير رهبران 
جامعه و آحاد مردم خواهد بود )مبانی نظری و مس��تندات 
برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه 867(. در مواردی از 
سياس��ت های كلی برنامه  پنج ساله سوم  توسعه با آرمان ها 
خلط ش��ده اس��ت. كارايی آرمان ها در ادبيات برنامه ريزی 
اجتماعی با سياس��ت های كلی دارای تفاوت های اساس��ی 

است.
- خلط سياست های كلی با چشم انداز 

چش��م انداز عبارت اس��ت از ارائه يك موقعي��ت مطلوب و 
آرمانی قابل دس��تيابی كه مانند چراغ��ی در افق بلندمدت 
ف��راروی جامعه و نظام حكومتی ق��رار دارد و دارای ويژگی 
های جامع نگ��ری، آينده نگری، ارزش گرايی و واقع گرايی 
اس��ت )س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور، كلي��ات و اصول 
س��ازماندهی فضايی كش��ور، ص 9(. چش��م انداز آميزه ای 
از ارزش داوری ه��ای مبتنی بر ايدئول��وژی نظام و واقعيت 
های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زيست محيطی جامعه 
اس��ت )مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد 
دوم، صفحه 867(. در مواردی از سياس��ت های كلی برنامه  
پنج س��اله س��وم  توسعه با چش��م انداز خلط شده است. در 
ادبيات برنامه ريزی اجتماعی تعاريف چشم انداز و سياست 
های كلی دارای تفاوت های اساس��ی است و هر يك دارای 

كاربردهای ويژه هستند.
- عدم وج��ود قابليت زايش سياس��ت های كلی از اس��ناد 

فرادست
تدوي��ن سياس��ت های كل��ی از طريق زبان معي��ار و اصيل 
قانونگذاری، هعمچون ش��بكه ای به هم پيوس��ته است كه 
زايش اليه های گوناگون آن بر اس��اس منطق شبكه صورت 
می گيرد. پيوس��تگی و همبس��تگی سياس��ت های كلی با 
اسناد فرادست كش��ور، دستاورد زايش های سلسله مراتبی 
در سياس��ت های كلی اس��ت آنگاه كه در نظام هماهنگ با 
يكديگر و ساير اسناد فرادست و فرودست تدوين، تصويب و 
ابالغ ش��ود. سياست های كلی برنامه  پنج ساله سوم  توسعه 
نيز همچون ساير سياست های كلی، محصول زايش درونی 
و زبانی سياستگذاری نيست و هماهنگی ساختاری و سلسله 

مراتبی با اسناد فرادست و فرودست خود ندارد.
- قابل اجرا نبودن سياست های كلی غيرقاعده مند

در مواردی از سياست های كلی، قابليت اجرايی وجود ندارد 
كه اين امر ناش��ی از وجود اش��كاالت ش��كلی و ماهيتی در 
آنهاس��ت. در برخی از موارد جهت گيری سياست ها با رويه 
های اجرايی مرسوم كشور متناسب نيست از اين رو معموال 
سياس��ت های كلی مورد اقبال و اس��تقبال دس��تگاه های 
اجرايی ق��رار نگرفته اس��ت. وجود 
فاصله نظری و تجربی ميان تدوين 
و تصويب كنندگان سياس��ت ها و 
اجراكنن��دگان آن تاكن��ون موجب 
شده اس��ت كه عمال سياست های 
كالن تا اجرای كامل با كمبودهای 
اساسی مواجه باشد. تعامل تصويب 
و اب��الغ كنن��دگان و اجراكنندگان 
سياس��ت ها به گون��ه ای تنگاتنگ 
و سيستماتيك نيست تا از تصويب 
ناكارآمد جلوگيری  های  سياس��ت 
شود. برخی از بندهای سياست های 
كلی برنامه  پنج ساله سوم  توسعه به 
دليل غيرقاعده مندی دارای قابليت 

اجرايی نبوده و نيستند.
- زينت��ی بودن يا تش��ريفاتی بودن 

سياست های كلی 
اينك��ه در كش��ور تع��داد فراوان��ی 
سياست كلی در موضوعات خاص و 
فانتزی وجود داشته باشد ولی ناكارآمد، قابل ستايش و تقدير 
نيس��ت. داشتن سياست های كلی كه هيچ گاه بكار نروند و 
كاربردی برای شان متصور نباشد سرانجامی جز افزايش بی 
اعتمادی مردم به قانون، قانونگذار و قانونگذاری ندارد. اينكه 
بصورت ش��كلی سياست های كلی كشور با ساير كشورهای 
جهان مقايس��ه شود و مطالعات تطبيقی بی حاصل پيرامون 
آن انجام ش��ود در نش��ريات دارای اعتبار علمی پژوهش��ی 
منتشر شود تاكنون مشكلی از زندگی مردم حل نشده است. 
سياست های كلی آنگاه ارزشمندند كه با اجرای شايسته در 

راه منافع ملی و ملت ايران نقش آفرينی كند.
- تداوم و تش��ديد مشكالت مرتبط با سياست های كلی در 

زندگی مردم
26 س��ال از تصويب اولين سياس��ت های كلی )1372( می 
گذرد. بررسی روند تصويب سياست های كلی از ابتدا تاكنون، 
نشان از تكرار و تكرار گزاره های پايه و احيانا مقدسی است 
كه اجرای آنها در زمره آرزوهای مسئوالن است. بايد دانست 
كه تكرار چندين باره گزاره های دوست داشتنی دليل تحقق 
آنها نيس��ت چرا كه با نشانی نادرست هيچ گاه نمی توان به 
مقصد رس��يد. درك نادرست از چيستی، چرايی و چگونگی 
سياست های كلی تاكنون نتوانسته است منشكالت زندگی 
م��ردم را برطرف نمايد. تلقی غيرواقع��ی بصورت فراگير در 
نهاده��ای قانونگذار و مجری قانون بصورت مش��ترك وجود 
دارد. آث��ار و ش��واهد ميدانی موثری مبنی ب��ر توانايی برون 
رفت از برداشت نادرست از مقوله سياست های كلی در نزد 

مسئوالن مربوطه قابل مالحظه نيست.
- عدم وجود همكاری الزم بين مجمع و قوای سه گانه

مش��اهدات ميدانی بيانگر اين واقعيت است كه بين مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و قوای سه گانه در تدوين و تصويب 
و اجرای سياس��ت های كلی، همدلی و همفكری و همكاری 
الزم وجود نداشته است كه در همزبانی ادبيات برنامه ريزی 
كالن ظهور و بروز داش��ته باش��د. ناهمزبانی قوای سه گانه، 
هويت سياس��ت های كلی را با مشكل مواجه ساخته است و 
توانايی آن را در س��اماندهی موضوعات مرتبط را به حداقل 
ممكن رس��انده است. سياس��ت های كلی تاكنون نتوانسته 
اس��ت موضوع��ات و امور مرتبط با خود را در راس��تای حل 
مش��كالت زندگی مردم س��اماندهی كند. ب��ه عبارت ديگر 
سياست های كلی تدوين و تصويب سياست های كلی نظام 
مش��خص نيس��ت تا بر اساس آن قوای س��ه گانه بتوانند به 

توافق برسند.
- ناهماهنگی سياس��ت های كلی با قوانين موجود و جاری 

در كشور
روند اجرايی سياس��ت های كلی نظام در مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام به گونه ای است كه در موارد متعدد با قوانين 

موجود و جاری كش��ور دارای ناهماهنگی اس��ت و شايد در 
بس��ياری از موارد متناس��ب با آن قوانين جديدی در كشور 
مصوب گردد. عدم حمايت قوانين موجود از سياس��ت های 
كلی نظام در سه دهه گذشته موجب شده است كه از يكسو 
قوانين بدون ارتباط با سياس��ت های كلی و از س��وی ديگر 
سياس��ت های كلی بدون داشتن قوانين مرتبط و مورد نياز 
با خود در جامعه اجرايی نشوند. از اين رو ناكارآمدی در هر 
دو بخش قابل مالحظه و منجر به تداوم و تش��ديد مشكالت 

مرتبط در زندگی مردم شده است.
- ميزان هزينه انجام ش��ده از بيت المال و جيب مردم برای 

تدوين و تصويب سياست های كلی 
مي��زان بودجه دريافتی مجمع تش��خيص مصلحت نظام در 
دوره تدوين و تصويب سياس��ت های كلی نظام در سه دهه 
گذش��ته كامال مشخص است و می توان ميزان هزينه شدن 
بيت المال را برای تدوين و تصويب هر يك از سياست های 
كلی نظ��ام و حتی بندهای آن را محاس��به ك��رد. عملكرد 
سياس��ت های كلی نظام در حس��ابداری اجتماعی كش��ور 
تاكنون دارای بيالن منفی اس��ت و نتوانسته است به ميزان 

هزينه های انجام شده برای آن سود 
متناس��ب با هزينه ها را ايجاد كند. 
بنابر اين چگونه می توان از سياست 
های كل��ی زيان ده در حس��ابداری 
اجتماعی برای سه دهه توقع جبران 
زي��ان های گذش��ته و سودرس��انی 

متناسب را داشت؟
- تكراری بودن گزاره های موسوم به 
سياس��ت های كلی با ديگر سياست 

ها
بدون ترديد در چهار دهه گذش��ته 
جامعه با انواع و اقس��ام سياست ها 
و سياس��ت گذاری آشنا شده است. 
معموال در برنامه های توس��عه پنج 
ساله اول تا ششم، برنامه های ساالنه 
كشور و برنامه های بخشی و منطقه 
ای )وزارتخانه ها و استان ها( بخش 
مشخصی با عنوان سياست ها وجود 
دارد ك��ه از ويژگی های ثابت اصول 

برنامه ريزی جامع اس��ت. مالحظه اين همه تكاپوی برنامه 
و برنام��ه ري��زی جامعه را با حجم انبوهی از سياس��ت های 
تكراری مواجه س��اخته اس��ت كه تكراری بودن آن، اصالت 
و س��پس كارآمدی آنها را با اش��كال مواجه ساخته است. از 
اي��ن رو به نظر می رس��د كه اين همه سياس��ت از يكديگر 

كپی شده اند. 
- نقض اصل تفكيك قوای سه گانه توسط مراجع قانونگذاری 

موازی
موض��وع مصوبات مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام با اصل 
تفكيك قوای سه گانه در كشور منافات دارد. وجود مجمع در 
زمره مراكز و مراجع قانونگذاری موازی، صرف نظر از بی بهره 
بودن اعضای مجمع از رای مردم می تواند به بروز ناهماهنگی 
های برنامه ريزی كالن كشور بيانجامد. بر طبق اصل تفكيك 
قوا، فعاليت های قانونگذاری در قوه مقننه منحصر است كه از 
طريق مردم ساالری و پشتوانه مردمی، مشروعيت اجتماعی 
خود را بدست می آورد. در حالی كه اين مهم در مورد مجمع 
تشخيص مصلحت نظام دارای مصداق نيست. موضوع سياست 
گذاری در سطح كلی نظام از جمله اموری است كه هماهنگی 

قوای سه گانه را می طلبد.
- تداخل مصوبات شورا با چشم انداز بيست ساله

چش��م انداز بيست ساله و سياس��ت های كلی نظام با وجود 
تدوين و تصويب در مجمع تش��خيص مصلحت نظام از دو يا 
چندسبك ادبيات برنامه ريزی كالن پيروی می كنند. برخی 
از بندهای چش��م انداز دارای سياس��ت های كلی نيستند و 
تعداری از سياس��ت های كلی  نسبتی با بندهای چشم انداز 
بيست ساله ندارند. البته بايد توجه داشت كه خوراندن يكی به 
ديگری، به معنای نسبت منطقی دو متغير در منظومه پديده 
های اجتماعی نيست. زايش سياست های كلی از مقسم چشم 
انداز بيس��ت ساله به عنوان مبنا و روش توليد اسناد فرادست 
كش��ور بسيار مهم است كه در تدوين و تصويب چشم انداز و 

سياست های كلی خبری از آن نيست!
- عدم وجود ضمانت اجرای مناسب 

سياست های كلی برنامه  پنج ساله سوم  توسعه دارای ضمانت 
اجرايی الزم و كافی نيس��ت. عليرغم جاي��گاه قانونی مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسی متاسفانه امر سياست 
و سياس��ت گذاری بطور مجزار از س��وی مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام از س��وی س��اير تقس��يم كار ملی قانونگذاری 
س��نتی به س��بك ايرانی، آنچنان كه بايد و شايد مورد توجه 
قرار نگرفته است. دستاورد اين بی توجهی نيز در ساماندهی 
اقدامات اجرايی كش��ور و در تداوم و تشديد مشكالت زندگی 
مردم خو.د را بصورت آش��كار نشان داده است. دستگاه های 
اجرايی و س��اير بخش های قانونگذاری كشور نيز امور فاقد يا 
دارای ضمان��ت اجرايی ضعيف را برنمی تابند و نقش محوری 

برای آن قايل نبوده و نيستند.
- تورم سياست های كلی در مجمع

قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی، سال هاست كه به بيماری 
مزم��ن تورم قانون و قانونگذاری مبتالس��ت. با وجود بيش از 
110 س��ال س��ابقه قانونگذاری در ايران بايد اعتراف كرد كه 
عليرغم س��ابقه طوالنی، جامعه هنوز از قانونگذاری كارآمد و 
توانمند محروم اس��ت. از اين رو مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام نيز همانند ساير بخش های قانونگذاری از بيماری تورم 
سياست گذاری در رنج است. داشتن صدها سياست كلی كه 
نتوان��د كوچك ترين تاثيری در حل مش��كالت زندگی مردم 
داشته باشد. سياس��ت های كلی آنگاه به بيماری تورم مبتال 
می ش��وند كه با وجود ناكارآمدی همانند ماشينی خودكار به 
تدوين و تصويب سياس��ت های كالن بصورت سريالی ادامه 
داده شود تا جايی كه انبوهی از سياست های كلی در جامعه 

بر حجم ساير قوانين و مقررات كشور بيفزايد.
- عدم بروزرسانی سياست های كلی از زمان تصويب تاكنون

در تدوين و تصويب سياس��ت های كلی نظام از بروزرس��انی 
آنها سخنی وجود ندارد و معلوم نيست كه سياست های كلی 
ب��رای نظام تا چه زمانی سياس��ت اند و حال��ت كلی خود را 
حفظ می كنند. شاخصه های تداوم زندگی سياست های كلی 
نظام در منظومه شلوغ قنونين كشور چيست؟ اين گزاره های 
هيجانی بر اس��اس ادعای تصويب كنندگان آن تا كی مدعی 
نجات كشورند و با ناكارآمدی شاهد تداوم و تشديد مشكالت 
زندگی مردم اند؟ بروزرسانی سياست های كلی امری حياتی 
برای حيات اجتماعی آنهاس��ت موجب می ش��ود كه در گذر 
زمان و تحوالت س��ريع جامعه از گردونه ساماندهی امور جدا 

و جا نمانند.
- مشاركت ناكافی گروه های مرجع در سازو كار مجمع

از سوی مجمع تش��خيص مصلحت نظام گزارش عملكردی 
درخصوص نجوه و ميزان گردش علمی و تجربی نخبگان در 
فرآيند تدوين و تصويب سياست های كلی نظام منتشر نكرده 
اس��ت. حضور چند تن از مشاوران و مسئوالن سابق كشور و 
اساتيد بازنشسته در جلسات كميسيون های اصلی و فرعی به 
معنای گردش علمی و تجربی نخبگان كش��ور نيست. حضور 
س��ازماندهی شده اساتيد و پيشكس��وتان امور در قالب گروه 
های علمی دانشگاهی و دپارتمان های پژوهشی و تخصيص 
طرح های تحقيقای و پايان نامه های دوره تحصيالت تكميلی 
كارشناسی ارش��د و دكتری می تواند وضعيت سياست های 
كل��ی نظام را از منفعل به ش��كلی 

فعال و پويا تغيير دهد.
- مصوب��ات برای تصويب و نه برای 

اجرا!؟
اينگونه به نظر می رسد كه برخی 
تعدادی  داش��تن  ك��ه  معتقدن��د 
جمله ي��ا گزاره مص��وب با عنوان 
سياست های كلی، از نداشتن آن 
مفيدتر اس��ت. از آنج��ا كه اجرای 
اين سياس��ت های مد نظر نبوده 
يا در اولويت ق��رار ندارد در طول 
بي��ش از دو دهه گذش��ته، اجرا يا 
عدم اجرای سياس��ت های كلی به 
مناقش��ه بين جناح های سياسی 
تبديل شده است كه معموال برای 
مقصريابی در مش��كالت روزافزون 
زندگ��ی م��ردم دارای كاربرد بوده 
اس��ت. تصويب سياست های كلی 
ب��ه معنای اجرای آنه��ا يا اجرايی 
بودن آنها نيست و نمی توان صرفا 
با تصويب چند گزاره مطلوب به حل مشكالت زندگی مردم 

اميد داشت.
- ناكارآمدی سياس��ت های كلی در حل مش��كالت زندگی 

مردم
در سه دهه گذشته همزمان با تدوين، تصويب، تاييد و ابالغ 
سياس��ت های كل��ی نظام در بخش ه��ای مختلف، نه تنها 
مش��كالت زندگی مردم برطرف نش��ده كه تداوم و تشديد 
ش��ده است. اين مهم نشانه آشكار ناكارآمدی سياست های 
كلی و ساير اس��ناد فرادست كشور است كه قدرت مداخله 
اجتماع��ی و تغيير موازنه به نفع م��ردم ندارند. اينكه تعداد 
فراوانی سياس��ت كلی وجود داش��ته باشد كه نتواند و نمی 
تواند مش��كالت جامع��ه را حل كند ب��رای جامعه به هيچ 

عنوان سودمند نيست و نبايد به آن مباهات كرد. 
- مطلوب بودن تصويب سياست های كلی آزمايشی 

در بس��ياری از موارد برای بررسی همه زوايا و ابعاد سياست 
های كل��ی و مالحظه دقيق تر آثار و نتايج آن بهتر اس��ت 
كه بصورت آزمايش��ی در زمان و مكان محدود اجرا شود تا 
در زمين��ه ي��ك كار تجربی بتوان تصميمات مناس��ب تری 
برای آن اتخاذ نمود. ممكن اس��ت بررسی های كارشناسی 
در زمان اجرای آزمايش��ی كامل ش��ود و يا اساس��ا بررسی 
های تخصصی بايد در حين اجرای آزمايش��ی كامل ش��ود. 
پس اجرای آزمايش��ی سياس��ت های كلی، نقطه ضعف آن 
نيس��ت بلكه می تواند به عنوان نقطه قوت مورد اس��تفاده 

قرار گيرد.
- وجود تغييرات احتمالی زمينه اجرای سياس��ت های كلی 

در كوتاه مدت
زمينه های اجتماعی در تصويب سياس��ت های كلی دارای 
اهمي��ت و نقش فعال ان��د. با تغيير زمينه ه��ای اجتماعی، 
ضرورت تغيير سياست های كلی دور از انتظار نيست. اجرای 
آزمايشی سياست های كلی، آزمونی است تا بتوان آنها را از 
نظر تحقق اهداف از پيش تعيين شده مورد ارزيابی قرار داد. 
تغييرات احتمالی در سياس��ت های كلی آزمايش��ی بهتر از 
سياست های كلی دايمی انجام می شود و مراجعه چندباره 

برای ارزيابی آنها به انجام تغييرات مثبت می انجامد. 
- نامشخص بودن دامنه تقنينی سياست های كلی

وج��ود مق��ررات مربوط به موضوعات مختل��ف در ذيل يك 
قانون دامنه ش��موليت قانون اصل��ی و قوانين تغيير يافته را 
با مش��كل مواجه می س��ازد. عدم وجود مبانی نظری كافی 
پيرامون جايگاه سياس��ت و سياس��ت های كلی در منظومه 
ادبيات برنامه ريزی كالن كشور و عدم گفتمان سازی موثر 
در نزد برنامه ريزان كش��ور موجب شده است سياست های 
كلی تدوين و تصويب شده در موارد متعدد با سياست های 

كلی واقعی تفاوت اساسی داشته باشند. 
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پیوس���تگی و همبس���تگی سیاست 
های کلی با اسناد فرادست کشور، 
سلس���له  ه���ای  زای���ش  دس���تاورد 
کل���ی  ه���ای  در سیاس���ت  مراتب���ی 
اس���ت آنگاه که در نظام هماهنگ 
با یکدیگر و سایر اسناد فرادست و 
فرودس���ت تدوین، تصویب و ابالغ 
ش���ود. سیاس���ت های کل���ی برنامه  
پنج ساله سوم  توسعه نیز همچون 
سایر سیاست های کلی، محصول 
زایش درونی و زبانی سیاستگذاری 
نیس���ت و هماهنگ���ی س���اختاری و 
سلس���له مراتبی با اسناد فرادست 

و فرودست خود ندارد.

زمین���ه ه���ای اجتماع���ی در تصویب 
سیاس���ت های کل���ی دارای اهمیت 
و نق���ش فع���ال اند. ب���ا تغییر زمینه 
ه���ای اجتماع���ی، ض���رورت تغیی���ر 
سیاس���ت ه���ای کل���ی دور از انتظار 
نیس���ت. اجرای آزمایشی سیاست 
های کل���ی، آزمونی اس���ت تا بتوان 
آنها را از نظر تحقق اهداف از پیش 
تعیین شده مورد ارزیابی قرار داد. 
تغییرات احتمالی در سیاست های 
کلی آزمایشی بهتر از سیاست های 
کلی دایمی انجام می شود و مراجعه 
چندباره برای ارزیابی آنها به انجام 

تغییرات مثبت می انجامد. 

 اش���اره: سیاس���ت ه���ای کل���ی نظ���ام در 
زمین���ه ها و موضوعات گوناگون از س���وی مجمع 
تش���خیص مصلحت نظ���ام تدوی���ن و تصویب و 
جهت اجرا به قوای س���ه گانه ابالغ شده است. 
بررسی های میدانی موید این واقعیت است که 
سیاست های کلی از سوی قوای سه گانه آنطور 
که باید و ش���اید مورد توجه قرار نگرفته اس���ت. 
بس���یار بجاس���ت که نخبگان و اندیش���مندان با 
عمل به رس���الت تاریخی، نقطه نظ���رات خود را 
پیرامون سیاس���ت های کلی و نق���ش و کارآمدی 
آن در جامعه بیان کنند. این نوشتار به معرفی، 
نقد و بررسی سیاست های کلی برنامه  پنج ساله 
س���وم  توس���عه می پ���ردازد که هم اکن���ون از نظر 

خوانندگان می گذرد:


