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معرفی سياست های كلی نظام در خصوص 
تشويق سرمايه گذاری 

1- حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناش��ي از آن از جمله 
مالكي��ت معن��وي.

2- تقويت و حمايت دولت از توس��عه سرمايه گذاري بخش 
خصوص��ي و تعاون��ي در فعالي��ت هاي اقتصادي كش��ور و 
اولوي��ت دادن به بخش خصوصي و تعاوني در غير مواردي 

كه در قانون اساس��ي به دولت واگذار ش��ده اس��ت.
3- تنظي��م سياس��ت هاي پول��ي، مال��ي و ارزي ب��ا هدف 

دس��تيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوس��انات.
4- افزايش بهره وري اقتصاد كش��ور با اصالحات و اقدامات 
الزم ب��ه ويژه اصالح��ات س��اختاري و مديريتي و كاهش 

هزينه ه��اي مبادل��ه و رف��ع موان��ع.
5- افزاي��ش توان رقابت اقتص��ادي در داخل و صحنه هاي 
بي��ن المللي از طري��ق لغو انحصارات غير ض��رور و تقويت 
س��اختار رقابتي و زيرس��اختهاي ملي و حماي��ت از ارتقاء 

خالقي��ت و ن��وآوري.
تقوي��ت  جه��ت  در  ماليات��ي  نظ��ام  از  بهره گي��ري   -6
س��رمايه گذاري از طريق : ثبات مالياتها، شفافيت درآمدها، 

صراح��ت در مق��ررات و منطق��ي ك��ردن معافيت ه��ا.
7- تجهي��ز و تكميل نظام پول��ي و پس انداز ملي و هدايت 
و تقويت بازار پول و س��رمايه و ابزاره��اي پولي و مالي در 

جهت تقويت س��رمايه گذاري.
8- توجه به كسب دانش فني – دسترسي به بازارهاي بين 
المللي، رش��د اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقاي مديريتي 
و به��ره وري در جذب س��رمايه گذاري خارج��ي با اولويت 

س��رمايه گذاري مس��تقيم و بلند مدت.
9- تنظيم فعاليت سرمايه گذاري خارجي در بورس سهام به 
نحوي كه ثبات و تعادل بازارهاي مالي و ارزي حفظ شود.

10- س��اماندهي رفت��ار تقنيني اداري، قضايي، بازرس��ي، 
نظارت، حسابرسي و تخصصي كردن امور در جهت حمايت 

از س��رمايه گذاري و توليد.
11- تسهيل ش��كل گيري و توانمندسازي بنگاه هاي بزرگ 

اقتص��ادي در بخ��ش خصوص��ي و تعاون��ي.
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 

انديش��مندان و نخبگان پيش��اپيش سپاس��گزار اس��ت.

نقد و بررسی سیاست های کلی 
- خلط سياس��ت های كلی با آرمان ها 

آرمان ها اهداف بزرگ و گس��ترده ای هس��تند كه شركت 
در پی تحقق بخش��يدن به آنهاس��ت و بهتر اس��ت كلی و 
حتی گاهی خالصه باش��د )برنامه ريزی استراتژيک كيفيت 
جامع، رس��ول محمدعلی پور(. هدف های آرمانی برگرفته 
از تصوير مطلوب چش��م انداز بلندمدت كش��ور است، بيان 
انتظارات و مقاصدی دس��ت يافتنی اس��ت ك��ه تحقق آن 
در گ��رو وفاق عمومی، اراده ملی و تالش خس��تگی ناپذير 
رهب��ران جامع��ه و آحاد مردم خواهد ب��ود )مبانی نظری و 
مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه 867(. در 
مواردی از سياس��ت های كلی در خصوص تشويق سرمايه 
گذاري با آرمان ها خلط ش��ده اس��ت. كارايی آرمان ها در 
ادبيات برنامه ريزی اجتماعی با سياس��ت های كلی دارای 

تفاوت های اساسی است.
- خلط سياس��ت های كلی با چش��م انداز 

چش��م انداز عبارت اس��ت از ارائه ي��ک موقعيت مطلوب و 
آرمانی قابل دس��تيابی كه مانن��د چراغی در افق بلندمدت 
فراروی جامعه و نظ��ام حكومتی قرار دارد و دارای ويژگی 
های جامع نگری، آينده نگری، ارزش گرايی و واقع گرايی 
اس��ت )س��ازمان برنامه و بودجه كش��ور، كلي��ات و اصول 
س��ازماندهی فضايی كشور، ص 9(. چش��م انداز آميزه ای 
از ارزش داوری های مبتنی ب��ر ايدئولوژی نظام و واقعيت 
های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زيست محيطی جامعه 
است )مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد 
دوم، صفح��ه 867(. در مواردی از سياس��ت های كلی در 
خصوص تش��ويق س��رمايه گذاري با چشم انداز خلط شده 
اس��ت. در ادبيات برنامه ريزی اجتماعی تعاريف چشم انداز 
و سياس��ت های كلی دارای تفاوت های اساسی است و هر 

يک دارای كاربردهای ويژه هس��تند.
- ع��دم وجود قابليت زايش سياس��ت های كلی از اس��ناد 

فرادست
تدوين سياس��ت ه��ای كلی از طريق زب��ان معيار و اصيل 
قانونگذاری، هعمچون ش��بكه ای به هم پيوس��ته است كه 
زايش اليه های گوناگون آن بر اساس منطق شبكه صورت 
می گيرد. پيوس��تگی و همبس��تگی سياس��ت های كلی با 
اسناد فرادست كشور، دستاورد زايش های سلسله مراتبی 
در سياست های كلی اس��ت آنگاه كه در نظام هماهنگ با 
يكديگر و س��اير اسناد فرادست و فرودست تدوين، تصويب 
و ابالغ شود. سياست های كلی در خصوص تشويق سرمايه 
گذاري نيز همچون ساير سياست های كلی، محصول زايش 
درونی و زبانی سياستگذاری نيست و هماهنگی ساختاری 

و سلسله مراتبی با اس��ناد فرادست و فرودست خود ندارد.
- قابل اجرا نبودن سياس��ت های كلی غيرقاعده مند

در م��واردی از سياس��ت های كلی، قابلي��ت اجرايی وجود 
ندارد كه اين امر ناش��ی از وجود اشكاالت شكلی و ماهيتی 
در آنهاس��ت. در برخی از موارد جهت گيری سياست ها با 
رويه های اجرايی مرس��وم كشور متناسب نيست از اين رو 
معموال سياس��ت های كلی مورد اقبال و استقبال دستگاه 
های اجرايی قرار نگرفته است. وجود فاصله نظری و تجربی 
ميان تدوين و تصويب كنندگان سياست ها و اجراكنندگان 
آن تاكنون موجب ش��ده است كه عمال سياست های كالن 
تا اجرای كامل با كمبودهای اساس��ی مواجه باش��د. تعامل 
تصويب و اب��الغ كنندگان و اجراكنندگان سياس��ت ها به 
گونه ای تنگاتنگ و سيس��تماتيک نيس��ت ت��ا از تصويب 
سياس��ت های ناكارآمد جلوگيری ش��ود. برخی از بندهای 
سياس��ت های كلی در خصوص تش��ويق س��رمايه گذاري 
ب��ه دليل غيرقاع��ده مندی دارای قابلي��ت اجرايی نبوده و 

نيس��تند.
- زينتی بودن يا تش��ريفاتی بودن سياس��ت های كلی 

اينكه در كش��ور تعداد فراوانی سياست كلی در موضوعات 
خاص و فانتزی وجود داش��ته باش��د ول��ی ناكارآمد، قابل 
س��تايش و تقدير نيس��ت. داشتن سياس��ت های كلی كه 
هيچ گاه بكار نروند و كاربردی برای ش��ان متصور نباش��د 
س��رانجامی ج��ز افزاي��ش بی اعتم��ادی مردم ب��ه قانون، 
قانونگذار و قانونگذاری ندارد. اينكه بصورت شكلی سياست 
های كلی كش��ور با ساير كش��ورهای جهان مقايسه شود و 
مطالع��ات تطبيقی بی حاصل پيرامون آن انجام ش��ود در 
نش��ريات دارای اعتبار علمی پژوهشی منتشر شود تاكنون 
مشكلی از زندگی مردم حل نشده است. سياست های كلی 
آنگاه ارزش��مندند كه با اجرای شايسته در راه منافع ملی و 

مل��ت اي��ران نق��ش آفرين��ی كن��د.
- تداوم و تش��ديد مشكالت مرتبط با سياست های كلی در 

زندگی مردم
26 س��ال از تصويب اولين سياست های كلی )1372( می 
گذرد. بررس��ی روند تصويب سياس��ت های كل��ی از ابتدا 
تاكنون، نش��ان از تك��رار و تكرار گزاره ه��ای پايه و احيانا 
مقدس��ی اس��ت كه اجرای آنها در زمره آرزوهای مسئوالن 
اس��ت. بايد دانست كه تكرار چندين باره گزاره های دوست 
داش��تنی دليل تحقق آنها نيست چرا كه با نشانی نادرست 
هي��چ گاه نمی ت��وان به مقصد رس��يد. درک نادرس��ت از 
چيس��تی، چرايی و چگونگی سياس��ت ه��ای كلی تاكنون 
نتوانسته اس��ت منش��كالت زندگی مردم را برطرف نمايد. 

تلقی غيرواقعی بصورت فراگير در 
نهاده��ای قانونگذار و مجری قانون 
بصورت مش��ترک وجود دارد. آثار 
و ش��واهد ميدان��ی موث��ری مبنی 
ب��ر توانايی برون رفت از برداش��ت 
نادرس��ت از مقوله سياس��ت های 
كلی در نزد مسئوالن مربوطه قابل 

مالحظه نيست.
- ع��دم وجود هم��كاری الزم بين 

مجمع و قوای س��ه گانه
اين  بيانگ��ر  ميدان��ی  مش��اهدات 
واقعي��ت اس��ت ك��ه بي��ن مجمع 
تش��خيص مصلحت نظ��ام و قوای 
س��ه گانه در تدوي��ن و تصويب و 
اجرای سياست های كلی، همدلی 

و همفك��ری و همكاری الزم وجود نداش��ته اس��ت كه در 
همزبان��ی ادبي��ات برنامه ريزی كالن ظهور و بروز داش��ته 
باش��د. ناهمزبان��ی قوای س��ه گانه، هويت سياس��ت های 
كلی را با مش��كل مواجه ساخته اس��ت و توانايی آن را در 
س��اماندهی موضوعات مرتبط را به حداقل ممكن رس��انده 
اس��ت. سياست های كلی تاكنون نتوانسته است موضوعات 
و امور مرتبط با خود را در راس��تای حل مش��كالت زندگی 
مردم س��اماندهی كند. به عبارت ديگر سياس��ت های كلی 
تدوين و تصويب سياست های كلی نظام مشخص نيست تا 

بر اس��اس آن قوای س��ه گانه بتوانند به توافق برس��ند.
- ناهماهنگی سياس��ت های كلی با قوانين موجود و جاری 

در كشور
روند اجرايی سياس��ت های كلی نظام در مجمع تشخيص 
مصلح��ت نظام به گونه ای اس��ت كه در م��وارد متعدد با 
قوانين موجود و جاری كش��ور دارای ناهماهنگی اس��ت و 
شايد در بسياری از موارد متناسب با آن قوانين جديدی در 
كشور مصوب گردد. عدم حمايت قوانين موجود از سياست 
های كلی نظام در س��ه دهه گذشته موجب شده است كه 
از يكس��و قوانين بدون ارتباط با سياس��ت ه��ای كلی و از 
سوی ديگر سياست های كلی بدون داشتن قوانين مرتبط 
و م��ورد نياز با خ��ود در جامعه اجرايی نش��وند. از اين رو 
ناكارآم��دی در هر دو بخش قابل مالحظه و منجر به تداوم 

و تشديد مش��كالت مرتبط در زندگی مردم ش��ده اس��ت.
- ميزان هزينه انجام شده از بيت المال و جيب مردم برای 

تدوين و تصويب سياس��ت 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 يک از سياست های 
كل��ی نظام 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 متناسب با هزينه ها را 
ايجاد كند. بنابر اين چگونه می توان از سياس��ت های كلی 
زيان ده در حسابداری اجتماعی برای سه دهه توقع جبران 

زيان های گذشته و سودرسانی متناسب را داشت؟
- تكراری بودن گزاره های موس��وم به سياس��ت های كلی 

با ديگر سياس��ت ها
بدون ترديد در چهار دهه گذش��ته جامعه با انواع و اقسام 
سياس��ت ها و سياست گذاری آشنا شده است. معموال در 
برنامه های توس��عه پنج س��اله اول تا شش��م، برنامه های 
ساالنه كشور و برنامه های بخشی و منطقه ای )وزارتخانه 
ها و اس��تان ه��ا( بخش مش��خصی با عنوان سياس��ت ها 
وج��ود دارد ك��ه از ويژگی های ثابت اص��ول برنامه ريزی 
جامع اس��ت. مالحظه اي��ن همه تكاپوی برنام��ه و برنامه 
ري��زی جامعه را با حجم انبوهی از سياس��ت های تكراری 
مواجه س��اخته است كه تكراری بودن آن، اصالت و سپس 
كارآمدی آنها را با اش��كال مواجه س��اخته است. از اين رو 
به نظر می رس��د كه اي��ن همه سياس��ت از يكديگر كپی 

ش��ده اند. 
- نق��ض اص��ل تفكي��ک قوای س��ه گان��ه توس��ط مراجع 

قانونگذاری موازی
موضوع مصوبات مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام با اصل 
تفكيک قوای سه گانه در كشور منافات دارد. وجود مجمع 
در زم��ره مراكز و مراجع قانونگ��ذاری موازی، صرف نظر از 
ب��ی بهره بودن اعض��ای مجمع از رای مردم م��ی تواند به 
بروز ناهماهنگی های برنامه ريزی كالن كش��ور بيانجامد. 
ب��ر طبق اصل تفكيک قوا، فعاليت های قانونگذاری در قوه 
مقننه منحصر اس��ت كه از طريق مردم ساالری و پشتوانه 
مردمی، مش��روعيت اجتماعی خود را بدست می آورد. در 
حالی كه اين مهم در مورد مجمع تشخيص مصلحت نظام 
دارای مصداق نيس��ت. موضوع سياس��ت گذاری در سطح 
كلی نظام از جمله اموری اس��ت كه هماهنگی قوای س��ه 

گان��ه را م��ی طلب��د.
- تداخل مصوبات ش��ورا با چش��م انداز بيس��ت س��اله

چش��م انداز بيست ساله و سياست های كلی نظام با وجود 
تدوين و تصويب در مجمع تش��خيص مصلحت نظام از دو 
يا چندس��بک ادبيات برنامه ريزی كالن پيروی می كنند. 
برخ��ی از بندهای چش��م انداز دارای سياس��ت های كلی 
نيس��تند و تعداری از سياست های كلی  نسبتی با بندهای 
چش��م انداز بيس��ت س��اله ندارند. البته بايد توجه داشت 
ك��ه خوراندن يكی ب��ه ديگری، به معنای نس��بت منطقی 
دو متغير در منظومه پديده های اجتماعی نيس��ت. زايش 
سياس��ت های كلی از مقس��م چش��م انداز بيست ساله به 
عنوان مبنا و روش توليد اس��ناد فرادست كشور بسيار مهم 
اس��ت كه در تدوين و تصويب چش��م انداز و سياست های 

كلی خبری از آن نيس��ت!
- عدم وجود ضمانت اجرای مناس��ب 

سياست های كلی در خصوص تشويق سرمايه گذاري دارای 
ضمانت اجرايی الزم و كافی نيس��ت. عليرغم جايگاه قانونی 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام در قانون اساسی متاسفانه 
امر سياست و سياست گذاری بطور 
مجزار از س��وی مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام از سوی ساير تقسيم 
كار ملی قانونگذاری سنتی به سبک 
ايرانی، آنچنان كه بايد و شايد مورد 
توجه قرار نگرفته اس��ت. دستاورد 
اين بی توجهی نيز در س��اماندهی 
اقدامات اجرايی كشور و در تداوم و 
تشديد مشكالت زندگی مردم خو.د 
را بصورت آش��كار نشان داده است. 
دستگاه های اجرايی و ساير بخش 
های قانونگذاری كشور نيز امور فاقد 
ي��ا دارای ضمانت اجرايی ضعيف را 
برنمی تابن��د و نقش محوری برای 

آن قايل نبوده و نيستند.
- تورم سياس��ت های كلی در مجمع

قانونگذاری س��نتی به س��بک ايرانی، س��ال هاست كه به 
بيماری مزمن تورم قانون و قانونگذاری مبتالست. با وجود 
بيش از 110 س��ال سابقه 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 تشخيص 
مصلح��ت نظام نيز همانند س��اير بخش ه��ای قانونگذاری 
از بيم��اری تورم سياس��ت گذاری در رنج اس��ت. داش��تن 
صدها سياس��ت كلی ك��ه نتواند كوچک تري��ن تاثيری در 
حل مش��كالت زندگی مردم داش��ته باش��د. سياست های 
كل��ی آنگاه به بيم��اری تورم مبتال می ش��وند كه با وجود 
ناكارآمدی همانند ماش��ينی خودكار ب��ه تدوين و تصويب 
سياس��ت های كالن بصورت س��ريالی ادامه داده ش��ود تا 
جايی كه انبوهی از سياس��ت های كلی در جامعه بر حجم 

س��اير قوانين و مقررات كش��ور بيفزايد.
- عدم بروزرس��انی سياس��ت ه��ای كلی از زم��ان تصويب 

تاكنون
در تدوين و تصويب سياس��ت های كلی نظام از بروزرسانی 
آنها س��خنی وجود ندارد و معلوم نيس��ت كه سياست های 
كلی برای نظام تا چه زمانی سياست اند و حالت كلی خود 
را حف��ظ می كنند. ش��اخصه های تداوم زندگی سياس��ت 
های كلی نظام در منظومه ش��لوغ 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 مش��كالت زندگی مردم اند؟ بروزرسانی سياست 
های كل��ی امری حياتی ب��رای حيات اجتماعی آنهاس��ت  
موجب می ش��ود كه در گذر زمان و تحوالت سريع جامعه 

از گردونه س��اماندهی امور جدا و جا نمانند.

- مش��اركت ناكافی گروه های مرجع در س��ازو كار مجمع
از س��وی مجمع تشخيص مصلحت نظام گزارش عملكردی 
درخصوص نجوه و ميزان گ��ردش 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 فرع��ی به معنای گردش علمی و تجربی نخبگان كش��ور 
نيس��ت. حضور سازماندهی شده اساتيد و پيشكسوتان امور 
در قال��ب گ��روه های علم��ی دانش��گاهی و دپارتمان های 
پژوهشی و تخصيص طرح های تحقيقای و پايان نامه های 
دوره تحصيالت تكميلی كارشناس��ی ارش��د و دكتری می 
تواند وضعيت سياست های كلی نظام را از منفعل به شكلی 

فعال و پويا تغيير دهد.
- مصوبات برای تصويب و نه برای اجرا!؟

اينگون��ه به نظر می رس��د كه برخی معتقدند كه داش��تن 
تعدادی جمله يا گزاره مصوب با عنوان سياست های كلی، 
از نداشتن آن مفيدتر است. از آنجا كه اجرای اين سياست 
های مد نظر نب��وده يا در اولويت قرار ندارد در طول بيش 
از دو دهه گذش��ته، اجرا يا عدم اجرای سياست های كلی 
به مناقش��ه بين جناح های سياس��ی تبديل شده است كه 
معموال برای مقصريابی در مشكالت روزافزون زندگی مردم 
دارای كارب��رد بوده اس��ت. تصويب سياس��ت های كلی به 
معنای اجرای آنها يا اجرايی بودن آنها نيس��ت و نمی توان 
صرفا با تصويب چند گزاره مطلوب به حل مشكالت زندگی 

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

مردم
در س��ه دهه گذش��ته همزمان با تدوين، تصويب، تاييد و 
ابالغ سياس��ت های كلی نظام در بخ��ش های مختلف، نه 
تنها مشكالت زندگی مردم برطرف نشده كه تداوم و تشديد 
ش��ده است. اين مهم نشانه آشكار ناكارآمدی سياست های 
كلی و س��اير اسناد فرادست كشور است كه قدرت مداخله 

اجتماع��ی و تغيي��ر موازن��ه به نفع 
م��ردم ندارند. اينكه تع��داد فراوانی 
سياس��ت كلی وجود داش��ته باشد 
ك��ه نتوان��د و نمی تواند مش��كالت 
جامعه را حل كند ب��رای جامعه به 
هيچ عنوان س��ودمند نيست و نبايد 
ب��ه آن مباه��ات ك��رد. چراكه همه 
هويت و توانمن��دی قانونگذاری در 
س��طوح مختلف، حل و فصل كردن 
مشكالت جامعه اس��ت و اگر منافع 
و خير عموم��ی نبود ش��ايد دليلی 
بر تصويب سياس��ت ه��ای كلی هم 

وجود نمی داش��ت.
- مطل��وب بودن تصويب سياس��ت 

های كلی آزمايش��ی 
در بس��ياری از موارد برای بررسی همه زوايا و ابعاد سياست 
ه��ای كل��ی و مالحظه دقيق تر آثار و نتايج آن بهتر اس��ت 
ك��ه بصورت آزمايش��ی در زمان و مكان محدود اجرا ش��ود 
تا در زمينه يک كار تجربی بتوان تصميمات مناس��ب تری 
برای آن اتخاذ نمود. ممكن اس��ت بررسی های كارشناسی 
در زمان اجرای آزمايشی كامل شود و يا اساسا بررسی های 
تخصصی بايد در حين اجرای آزمايش��ی كامل ش��ود. پس 
اجرای آزمايش��ی سياست های كلی، نقطه ضعف آن نيست 
بلكه می تواند به عنوان نقطه قوت مورد استفاده 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 فع��ال اند. با تغيير زمي��ن های اجتماعی، 
ضرورت تغيير سياس��ت ه��ای كلی دور از انتظار نيس��ت. 
اجرای آزمايش��ی سياست های كلی، آزمونی است تا بتوان 
آنه��ا را از نظ��ر تحقق اه��داف از پيش تعيين ش��ده مورد 
ارزيابی قرار داد. تغييرات احتمالی در سياس��ت های كلی 
آزمايشی بهتر از سياست های كلی دايمی انجام می شود و 
مراجعه چندباره برای ارزيابی آنها به انجام تغييرات مثبت 
م��ی انجامد. مردم نيز در پذيرش آثار سياس��ت های كلی 
آزمايش��ی فعال ت��ر برخورد می كنند و آمادگی بيش��تری 
برای مش��اركت در اجرای سياس��ت های كلی آزمايشی و 

بررس��ی كميت و كيفيت آنها دارند. 
- نامش��خص بودن دامنه تقنينی سياس��ت های كلی

وج��ود مقررات مربوط به موضوع��ات مختلف در ذيل يک 
قانون دامنه ش��موليت قانون اصلی و قواني��ن تغيير يافته 
را با مش��كل مواجه می س��ازد. عدم وج��ود مبانی نظری 

كاف��ی پيرامون جايگاه سياس��ت و سياس��ت های كلی در 
منظوم��ه ادبيات برنامه ريزی كالن كش��ور و عدم گفتمان 
س��ازی موثر در نزد برنامه ريزان كش��ور موجب شده است 
سياس��ت های كلی تدوين و تصويب شده در موارد متعدد 
با سياست های كلی واقعی تفاوت اساسی داشته باشند. از 
اين رو در محدوده عملكرد مجريان آن قرار نگرفته اس��ت. 
باوركردنی نيست اينكه سياس��ت های كلی نظام همچون 
نخ به دانه های تسبيح نظم و انسجام بدهند و كسی راضی 

به اس��تفاده از آن نباش��د.
- عدم رعايت ترتيب مفهومی مواد سياس��ت های كلی

عوامل، شرايط و موضوعات دخيل در يک قانون، درقالب 
يک زنجيره مرتب ش��ده می توانند نق��ش آفرينی كنند. 
تمام��ی عوامل در ي��ک لحظه خاص عم��ل نمی كنند و 
ش��ايد نمی توانند عمل كنن��د. برای تعيين اجزای پديده 
در قان��ون و ترتيب عملكرد آنه��ا بايد ترتيب مداخله آنها 
را در قان��ون دانس��ت. عوام��ل، ش��رايط و موضوعات كه 
تريب��ات اجراي��ی همزمانی دارند را در بس��ته ای خاص 
جم��ع و ب��ا عنوان گذاری مش��خص می س��ازد. عملكرد 
سياس��ت های كلی برای حداكث��ر تاثيرگذاری در جامعه 
وابس��ته ب��ه ترتيب ايف��ای نقش اج��رای آن دارد. تغيير 
ب��دون قاع��ده ترتيب عملك��رد محتوای قواني��ن، اثر آن 
را خنث��ی يا برعكس م��ی نمايد. سلس��له مراتب عناوين 
در متن سياس��ت های كلی در واق��ع صف بندی عوامل، 
ش��رايط و موضوعات دخيل در يک قانون اند كه بناس��ت 
با مش��اركت آنها سياس��ت های كلی ب��ه اهداف از پيش 

تعيين ش��ده خود دس��ت يابد.
- جم��ع آوری م��واد مرتبط تحت يک عنوان در سياس��ت 

های كلی
عنوان بندی بخش های گوناگون در سياست های كلی در 
واقع فضايی محتوايی است كه مطالب مرتبط با هم را كنار 
هم جمع آوری می كند. فراوانی موضوعات ريز و درش��ت 
مرتبط با سياست های كلی به گونه ای است كه نمی توان 
بدون جمع آوری و كنار هم قرار دادن مطالب مرتبط با هم 
عمل كرد. عن��وان بندی مطالب 
در سياس��ت ه��ای كلی، بس��ته 
بن��دی محتوايی مطالب مرتبط با 
سياس��ت های كلی برای سهولت 
عن��وان  اس��ت.  آن  از  اس��تفاده 
بندی نوع��ی فراخوان برای جمع 
نمودن مطالب ذيل عنوان مرتبط 
اس��ت كه در نوع خود نوعی نظم 
بخش��ی به محتوای سياست های 
كلی اس��ت. وجود محتوای بدون 
عن��وان بندی در سياس��ت های 
كل��ی ب��ه مانند يک انب��ار بزرگ 
كاالی بدون قفسه و طبقه بندی 
اس��ت كه برای يافت هر كاال بايد 
همه بس��ته های موجود در انبار 

را جس��تجو كرد.
- عدم تعيين جامع حدود صالحيت سياس��ت های كلی 

نقش��ه راه قانونگذاری در كشور شامل همه مراكز و مراجع 
قانونگذاری مش��خص نيست و اساسا تقس��يم كار ملی در 
حوزه قانونگذاری وجود ن��دارد. بعالوه اينكه برای مراكز و 
مراجع قانونگذاری موازی، قانونی جامعی برای سازماندهی 
و نظارت بر مراكز موازی در دس��ت نيست. با وجود مراكز 
متعدد قانونگذاری در كش��ور، حدود و شرايط تقنينی آنها 
مش��خص نيس��ت. با وجود تعدد مراكز تقنينی، ساماندهی 
آنها ب��ه لحاظ اهميت حاكميت قان��ون در جامعه ضروری 
اس��ت. طراحی سلس��له مراتب قانونگذاری و س��طح بندی 
تقنين در امور مختلف جامعه و تعيين سازوكارهای قانونی 
مراج��ع متع��دد مقرره گ��ذار از اولويت ه��ای مهم اجرای 

سياس��ت های كلی در جامعه اس��ت.
- احتمال خروج از دايره صالحيت سياس��ت های كلی

عدم وج��ود هر گونه نظ��ارت عاليه بر مراك��ز قانونگذاری 
متع��دد و م��وازی، و نوعی رها بودن دامن��ه اختيارات اين 
نهادها، متاس��فانه به احتمال زياد خروج از دايره صالحيت 
ه��ای تقنينی دور از انتظار نيس��ت كه خود به گس��ترش 
قانون گريزی و قانون س��تيزی در جامعه منجر می ش��ود. 
ام��كان نقض سلس��له مراتب هنج��اري در قانونگذاری نيز 
دور از انتظار نيس��ت. سياست های كلی با وجود تداخالت 
موجود و عدم نظارت بر آن، امكان خروج از دايره صالحيت 
خود را دارد. بی اعتنايی دس��تگاه های اجرايی )قوای س��ه 
گانه( به انجام فعاليت متناس��ب با سياس��ت های كلی در 
حوزه ماموريت های ذاتی خود نش��انه ای از خروج از دايره 

صالحيت سياس��ت های كلی اس��ت. 
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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 سوی قوای سه گانه آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته 
است. بسیار بجاست که نخبگان و اندیشمندان با عمل به رسالت تاریخی، نقطه نظرات خود را پیرامون 

سیاست های کلی و نقش و کارآمدی آن در جامعه بیان کنند. شرایط موجود کشور بویژه در دوران 
تحریم ها به گونه ای است که نمی توان به سرمایه گذاری دولتی همچون چهار دهه گذشته امیدوار 
بود. از این رو باید به مقوله سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیرساخت های کشور به نحو شایسته 

اندیشید. حجم بسیار گسترده تصدی گری بخش دولتی موجب شده است که دولت ها نتوانند با شتاب 
مناسب در موقعیت های حساس به وظایف خود عمل کنند. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی سیاست 

های کلی در خصوص تشویق سرمایه گذاري می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

»چالشقانون«سیاستهایکلیمصوبمجمعتشخیصمصلحتنظام)78( رامعرفی،نقدوبررسیمیکند

طرحهای ناتمام دولتی و ناکارآمدی سیاست های کلی تشويق سرمايه گذاری!؟

اینک���ه در کش���ور تع���داد فراوان���ی 
سیاست کلی در موضوعات خاص 
و فانتزی وجود داش���ته باش���د ولی 
ناکارآم���د، قاب���ل س���تایش و تقدیر 
نیست. داشتن سیاست های کلی 
ک���ه هیچ گاه ب���کار نروند و کاربردی 
برای شان متصور نباشد سرانجامی 
ج���ز افزایش بی اعتم���ادی مردم به 
قان���ون، قانونگ���ذار و قانونگ���ذاری 

ندارد

ب���ا وج���ود تع���دد مراک���ز تقنین���ی، 
س���اماندهی آنها ب���ه لحاظ اهمیت 
حاکمیت قانون در جامعه ضروری 
اس���ت. طراح���ی سلس���له مرات���ب 
قانونگذاری و س���طح بن���دی تقنین 
در ام���ور مختل���ف جامع���ه و تعیین 
سازوکارهای قانونی مراجع متعدد 
مق���رره گ���ذار از اولوی���ت های مهم 
در  کل���ی  ه���ای  سیاس���ت  اج���رای 

جامعه است


