
گزارش

معرفی سياست های کلی برنامه چهارم توسعه 
جمهوری اسالمی ایران 

 امورفرهنگى، علمى و فناورى:
 1� اعتال و عمق و گس��ترش دادن معرفت و بصيرت دينى 

بر پايه قرآن و مکتب اهل بيت )عليهم السالم(.
2� زنده و نمايان نگاه داشتن انديشه دينى و سياسى حضرت 
امام خمينى )ره( و برجس��ته كردن نقش آن به عنوان يک 

معيار اساسى در تمام سياست گذاري ها و برنامه ريزي ها.
3� تقوي��ت وجدان كارى و انضباط اجتماعى و روحيه كار و 
ابتکار، كار آفريني، درستکارى و قناعت، و اهتمام به ارتقاء 

كيفيت توليد.
4� ايجاد انگيزه و عزم ملى براى دس��تيابى به اهداف مورد 

نظر در افق چشم انداز.
5� تقوي��ت وحدت وهويت ملى مبتنى بر اس��الم و انقالب 
اس��المى و نظام جمهورى اس��المى و آگاه��ى كافى درباره 
تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايرانى � اسالمى و اهتمام 

جدى به زبان فارسى.
6� تعمي��ق روحيه دشمن شناس��ى و ش��ناخت ترفندها و 
توطئه ه��اى دش��منان عليه انقالب اس��المى و منافع ملى، 
ترويج روحيه ظلم ستيزى و مخالفت با سلطه گرى استکبار 

جهاني.
7� سالم س��ازى فض��اى فرهنگى، رش��د آگاهي ها و فضايل 

اخالقى و اهتمام به امر به معروف و نهى از منکر.
8� مقابله با تهاجم فرهنگى.

9� س��ازماندهى و بس��يج امکانات و ظرفيت هاى كشور در 
جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمى جهان.

10� اصالح نظام آموزش��ى كشور 
شامل: آموزش و پرورش، آموزش 
فن��ى و حرف��ه اى، آم��وزش عالى 
و كارآم��د كردن آن ب��راى تأمين 
منابع انس��انى مورد نياز در جهت 

تحقق اهداف چشم انداز.
11� ت��الش درجه��ت تبيي��ن و 
اس��تحکام مبان��ى مردم س��االرى 
دين��ى و نهادينه كردن آزادي هاى 
مش��روع از طريق آموزش، آگاهى 

بخشى و قانونمند كردن آن.
 امور اجتماعى، سياسى، دفاعى و 

امنيتى:
 12� تالش درجهت تحقق عدالت 
اجتماع��ى و ايج��اد فرصت ه��اى 
برابر و ارتقاء س��طح شاخص هايى 
از قبيل آموزش، س��المت، تأمين 
غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه 

با فساد.
13� ايج��اد نظ��ام جام��ع تأمين 
اجتماعى ب��راى حمايت از حقوق 
محرومان و مستضعفان و مبارزه با 
فق��ر و حمايت از نهادهاى عمومى 
و موسسات و خيريه هاى مردمى با 
رعايت مالحظات دينى و انقالبى.

14� تقويت نهاد خانواده و جايگاه 
زن در آن و در صحنه ه��اى اجتماع��ى و اس��تيفاى حقوق 
ش��رعى و قانونى بان��وان در همه عرصه ه��ا و توجه ويژه به 

نقش سازنده آنان.
15� تقوي��ت هوي��ت ملى جوانان متناس��ب ب��ا آرمان هاى 

انقالب اسالمى.
16� ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقى، قضايى و ادارى 

براى تحقق اهداف چشم انداز.
17� اصالح نظام ادارى و قضايى 

18� گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت 
عمومى و بهره مند س��اختن دولت از همدلى و توانايي هاى 

عظيم مردم.
19� آمايش سرزمينى 

20� تقوي��ت امنيت و اقتدار ملى با تاكيد بر رش��د علمى و 
فناورى، مشاركت و ثبات سياسى، ايجاد تعادل ميان مناطق 
مختلف كش��ور، وح��دت و هويت ملى، ق��درت اقتصادى و 

دفاعى و ارتقاء جايگاه جهانى ايران.
21� هويت بخشى به سيماى شهر و روستا.

22� تقويت و كارآمدكردن نظام بازرسى و نظارت.
23� اولوي��ت دادن ب��ه ايثارگران انقالب  اس��المى درعرضه 
مناب��ع مالى و فرصت ها و امکانات و مس��ئوليت هاى دولتى 

در صحنه هاى مختلف فرهنگى و اقتصادي.
24� ارتق��اء توان دفاعى نيروهاى مس��لح براى بازدارندگى، 
ابتکار عم��ل و مقابله موثر در براب��ر تهديدها و حفاظت از 

منافع ملى و انقالب اسالمى و منابع حياتى كشور.
25� توج��ه وي��ژه به حضور و س��هم نيروه��اى مردمى در 
اس��تقرار امنيت و دفاع از كش��ور و انق��الب با تقويت كمى 

وكيفى بسيج مستضعفين.
26� تقويت توس��عه و نوسازى صنايع دفاعى كشور با تأكيد 
بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري هاى 

پيشرفته.
27� توسعه نظم و امنيت عمومى و پيشگيرى و مقابله موثر 

با جرائم و مفاسد اجتماعى و امنيتى 
امور مربوط به مناسبت سياسى و روابط خارجى:

 28� ثبات در سياس��ت خارجى بر اس��اس قانون اساسى و 
رعايت عزت، حکمت و مصلحت و تقويت روابط  خارجى 29� 
بهره گيرى از روابط سياس��ى با كشورها براى نهادينه كردن 
روابط اقتص��ادى، افزايش ج��ذب منابع و س��رمايه گذارى 
خارجى و فناورى پيشرفته و گس��ترش بازارهاى صادراتى 
ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهانى و رشد پرشتاب 

اقتصادى مورد نظر در چشم انداز.
30� تحکيم روابط با جهان اس��الم و ارايه تصوير روش��ن از 
انقالب اس��المى و تبيين دس��تاوردها و تجربيات سياسى، 
فرهنگ��ى و اقتصادى جمهورى اس��المى و معرفى فرهنگ 

غنى و هنر و تمدن ايرانى و مردم ساالرى ديني.
31� ت��الش ب��راى تبدي��ل مجموع��ه كشورهاىاس��المى 
وكشورهاىدوست منطقه به يک قطب منطقه اى اقتصادى، 

علمى، فناورى و صنعتي.
32� تقويت و تس��هيل حضور فرهنگى جمهورى اس��المى 
اي��ران در مجام��ع جهان��ى و س��ازمان هاى فرهنگ��ى بين 

المللى.
33� تقويت هويت اسالمى و ايرانى ايرانيان خارج از كشور، 
كمک به ترويج زبان فارسى در ميان آنان، حمايت از حقوق 

آنان، و تسهيل مشاركت آنان در توسعه  ملى.
 امور اقتصادى:

34� تحق��ق رش��د اقتصادى پيوس��ته، باثبات و پرش��تاب 
متناسب با اهداف چشم انداز.

35� فراهم نمودن زمينه هاى الزم براى تحقق رقابت پذيرى 
كاالها و خدمات كشور در سطح بازارهاى داخلى و خارجى 
و ايجاد س��ازوكارهاى مناس��ب ب��راى رفع موانع توس��عه 

صادرات غيرنفتى.
36� تالش براى دس��تيابى به اقتص��ادى متنوع و متکى بر 

منابع دانش و آگاهى، سرمايه  انسانى و فناورى نوين.
37� ايجاد س��ازوكار مناس��ب براى رش��د بهره ورى عوامل 

توليد )انرژى، سرمايه، نيروى كار، آب و خاک...(.
38� تأمين امنيت غذايى كش��ور ب��ا تکيه بر توليد از منابع 
داخل��ى و تاكيد برخودكفايى در توليد محصوالت اساس��ى 

كشاورزى.
39� مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه هاى كم درآمد و 
محروم و مستضعف و كاهش فاصله 
بين دهک هاى باال و پايين درآمدى 
سياس��ت هاى  اج��راى  و  جامع��ه 

مناسب جبراني.
40� توج��ه ب��ه ارزش اقتص��ادى، 
امنيتى، سياس��ى و زيست محيطى 
آب در استحصال، عرضه، نگهدارى 

و مصرف آن.
تأمي��ن مس��کن  از  41� حماي��ت 

گروه هاى كم در آمد و نيازمند.
42� حركت در جهت تبديل درآمد 
نف��ت و گاز ب��ه دارايي هاى مولد به 
منظور پايدارس��ازى فرآيند توسعه 
و تخصيص و بهره ب��ردارى بهينه از 

منابع.
43� توسعه روستاها.

گس��ترش  و  هم افزاي��ى   �44
فعاليت هاى اقتصادى در زمينه هايى 

كه داراى مزيت نسبى هستند.
اطمين��ان  فض��اى  تثبي��ت   �45
بخش ب��راى فع��االن اقتص��ادى و 
س��رمايه گذاران با اتکا به مزيت هاى 
نس��بى و رقابتى و خلق مزيت هاى 
جديد و حماي��ت از مالکيت و كليه 

حقوق ناشى از آن.
46� ارتق��اء ب��ازار س��رمايه ايران و 
اصالح س��اختار بانکى و بيمه اى كش��ور با تأكيد بر كارايى، 

شفافيت، سالمت و بهره مندى از فناوري هاى نوين.
47� توانمند س��ازى بخش هاى خصوصى و تعاونى به عنوان 
محرک اصلى رش��د اقتصادى و كاهش تصدى دولت همراه 
با حضور كارآم��د آن در قلمرو امور حاكميتى در چارچوب 
سياس��ت هاى كلى اصل 44 قانون اساسى كه ابالغ خواهد 

 شد.
48� ارتق��اء ظرفيت و توانمندي هاى بخش تعاونى از طريق 
تس��هيل فرآيند دس��تيابى ب��ه منابع، اطالع��ات، فناوري، 

ارتباطات و توسعه پيوندهاى فنى، اقتصادى و مالى آن.
49� توج��ه و عناي��ت جدى بر مش��اركت عام��ه مردم در 

فعاليت هاى اقتصادى كشور 
50� اهتمام به نظم و انضباط مالى و بودجه اى و تعادل بين 

منابع و مصارف دولت.
51� ت��الش براى قطع اتکاى هزينه ه��اى جارى به نفت و 
تأمي��ن آن از محل درآمدهاى ماليات��ى و اختصاص عوايد 
نفت براى توسعه سرمايه گذارى براساس كارآيى و بازدهى.

52� تنظي��م سياس��ت هاى پول��ي، مال��ى و ارزى با هدف 
دستيابى به ثبات اقتصادى و مهار نوسانات.

توج��ه: »چالش قان��ون« براى انعکاس پاس��خ هاى مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام يا اعض��اى آن، اعالم آمادگى مى 
نماي��د. ضمن��ا از ارائه نقد و پيش��نهادات مش��فقانه عموم 

انديشمندان و نخبگان پيشاپيش سپاسگزار است.
نقد و بررسی 

- خلط سياست هاى كلى با ارزش ها

ارزش ها بيانگر اعتقاد راس��خ نس��بت ب��ه اعمال، حاالت و 
رفتارهاي��ى هس��تند ك��ه از لحاظ ش��خصى ي��ا اجتماعى 
نس��بت به اعمال، ح��االت و رفتارهاى مخالف، برتر و ارجخ 
شناخته مى شوند )مديريت رفتار سازمانى پيشرفته، احمد 
ورزش��کار، 1389(. ارزش ها نوعى باورند و اينگونه تعريف 
ش��ده اند باورهايى كه بر اس��اس آن مشخص مى شود چه 
چيزى مطلوب اس��ت و چه چيزى نامطل��وب )ارزش هاى 
اجتماع��ى و تاثير آن بر منابع اقتصادى، حميد سادس��ى(. 
در مواردى از سياس��ت هاى كلى برنامه چهارم توس��عه  با 
ارزش ها خلط شده است. كارايى ارزش ها در ادبيات برنامه 
ري��زى اجتماعى با سياس��ت هاى كل��ى داراى تفاوت هاى 

اساسى است.
- ناتوانى در تش��خيص سياس��ت هاى كلى از سوى اعضاى 

مجمع
بررس��ى مجموعه سياس��ت هاى كل��ى نظام نش��انگر اين 
واقعيت است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تعريف 
سياس��ت هاى كلى داراى نقطه نظر مشخصى نيست و در 
تدوين و تصويب سياس��ت هاى كل��ى، آن را بجاى واژگان 
ديگ��ر بکار مى برد. مطالعه س��وابق علمى و اجرايى اعضاى 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام نيز حاكى از وجود س��طح 
قابل مالحظه اى از ناكارآمدى در عملکرد آنهاست كه مويد 
نبود درک صحيح و سيس��تماتيک از جايگاه سياست هاى 
كلى در منظومه برنامه ريزى كالن جامعه اس��ت. اين مهم 
نه تنها در تدوين و تصويب كه در پيگيرى اجراى سياس��ت 
ه��اى كلى برنامه چهارم توس��عه  نظ��ام تاثير منفى دارد و 
ش��ايد يکى از داليل عدم نظارت كافى بر حسن اجراى اين 

سياست ها باشد.
- وجود تکليف در اس��ناد فرادس��ت و بدون سياست هاى 

كلى 
در اس��ناد فرادست و باالدستى كشور موارد متعددى وجود 
دارد كه بطور مس��تقيم و غيرمستقيم با سياست هاى كلى 
ارتباط دارد لکن در متن سياس��ت هاى كلى بدان ها اشاره 
اى نش��ده است. وجود پنجره هاى متعدد خالء و كمبود در 
سياس��ت هاى كلى نش��انه جزيى نگرى و بخشى نگرى در 
تدوين و تصويب سياس��ت هاى كلى اس��ت و اين امر را در 
ذهن تداعى مى كند كه سياست هاى كلى به دنبال تحقق 
اس��ناد فرادستى خود نيس��ت و بين مواد و بندهاى فراوان 
اسناد فرادست كشور س��رگردان است چون هويت خود را 
بصورت روش��ى از آنها كس��ب نکرده اس��ت و با آنها داراى 

نسبتى ناهماهنگ است.
- ناس��ازگارى موجود بين سياس��ت و برنام��ه هاى اجرايى 

كشور
در مواردى بصورت آش��کار بين سياست هاى كلى و برنامه 
اجرايى كش��ور ناس��ازگارى وجود دارد كه ناش��ى از وجود 
اشکاالت شکلى و ماهيتى در سياست هاى كلى يا در برنامه 
هاى اجرايى باش��د. غيرقاعده مندى در هر دو س��و موجب 
مى ش��ود كه برنامه هاى اجرايى كش��ور، بدون سياست و 
سياس��ت هاى كلى، بدون پش��توانه برنامه هاى اجرايى به 
حي��ات ناقص خ��ود تا ناكارآمدى قطع��ى ادامه دهند و هر 
دو خ��ود را در حل مش��کالت زندگى م��ردم ناتوان ببينند 
و منتظ��ر تغييرات و تحوالت آينده باش��ند يا منتظر پايان 
حيات اجتماعى خود باشند كه اين سرنوشت، بارها و بارها 
در سياس��ت ها و قوانين متعدد در كش��ور مالحظه ش��ده 
اس��ت. در برخى از موارد سياس��ت هاى كلى برنامه چهارم 
توس��عه  با برنامه هاى اجرايى كشور هماهنگى الزم وجود 
ندارد از اين رو از س��وى دستگاه هاى اجرايى توجه الزم و 

كافى به آنها وجود ندارد.
- پياده نشدن سياست هاى كلى

بررس��ى هاى جامعه نگر و اذعان رسمى بعضى از نهادها و 
اعضاى مجمع تش��خيص مصلحت نظام، سياست هاى كلى 
نظام بر اساس انتظارات آنها، اجرا نشده است. البته منتقدان 
اجرايى نش��دن سياس��ت هاى كل��ى، هيچ گاه به آس��يب 
شناس��ى آن نپرداخته اند و مطالعه علم��ى داراى روايى و 
پاياييى قابل اطمينانى را نيز منتشر نکرده اند. صرفا برخى 
در رس��انه هاى گروهى نس��بت به اجرانشدن سياست هاى 
كلى اطالع رس��انى كرده اند. شکل و ماهيت سياست هاى 
كلى به گونه اى اس��ت كه قابليت راس��تى آزمايى و درصد 

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

كلى 
بر مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سوى نهادهاى 
نظارت��ى صاحب صالحيت، نظارتى وجود ندارد و نمى توان 
ب��ه تطبيق آنها با ش��رع و قانون اساس��ى از طريق نظارت 
سيس��تماتيک آگاه ش��د. ش��ائبه ناكارآمدى يا اجرا نکردن 
سياس��ت هاى كلى توس��ط مجريان قانون، ج��ز با داورى 
آگاهانه توس��ط افراد يا نهاده��اى داراى صالحيت علمى و 
تجربى ممکن نيست. فرافکنى تدوين و تصويب كنندگان و 
مجريان نمى تواند به ارائه تحليل دقيقى پيرامون س��نجش 
كارآمدى سياس��ت ه��اى كلى بطور واقعى منجر ش��ود. با 
قضاوت نادرس��ت نيز نمى توان از ميان راهکارهاى متعدد 
موجود در تجربه بش��رى براى حل مشکالت زندگى مردم، 

راه بهترين يا بهتر را يافت.
- وجود ناهماهنگى بين سياست هاى كلى و ساير سياست 

هاى كالن
در موارد متعدد بين سياس��ت هاى كلى و س��اير سياست 
هاى كالن كشور، ناهماهنگى هايى وجود دارد كه در نهايت 
به ناكامى آنها در روند اجرايى منجر ش��ده اس��ت. معموال 
ساير اسناد فرادس��ت مانند برنامه هاتى پنج ساله توسعه و 
برنامه هاى س��االنه و انواع و اقس��ام برنامه هاى راهبردى و 
اسناد كالن كش��ور در موضوعات گوناگون با سياست هاى 
كلى نظام داراى همگامى، هماهنگى و هم افزايى نيس��تند. 
از اين رو در مرحله اجرا به تشديد اثر و راندمان قانون نمى 
انجامد و چه بس��ا موجب حل مشکالت زندگى مردم نشود 

بلکه باعث تشويد مشکالت نيز بشود. اين مهم نيز در اثر بى 
ارتباطى مجموعه سياس��ت گذارى هاى كالن و كلى كشور 
بوجود آمده اس��ت كه ناكارآمدى هر دو بخش، دس��تاورد 

ناگوار آن است.
- عدم ش��واهد مربوط به راستى آزمايى كارآمدى سياست 

هاى كلى 
اصوال از سوى مجمع تشخيص مصلحت نظام شواهدى دال 
بر راستى آزمايى سياست هاى كلى تصويب شده ارائه شده 
اس��ت. زبان خصوصى حاكم بر تدوين سياس��ت هاى كلى 
و س��ليقه اى برخورد كردن در انتخاب سياس��ت ها، جايى 
براى راس��تى آزمايى آنها باقى نگذشته است. كسى نسبت 
به عملکرد خود ش��ک و ترديدى ن��دارد؛ تصويب كنندگان 
در تصوي��ب و اجراكنندگان در عدم اجراى آنها. به نظر مى 
رس��د كه مجمع تش��خيص مصلحت نظام در اندازه گيرى 
ميزان كارآمدى سياست هاى كلى از توانايى الزم برخوردار 
نيست و قادر نيس��ت كه تغييرات سياست هاى كلى را در 
سناريوهاى مختلف پيش رو در دوره چشم انداز پيش بينى 

كند.
- عدم روشمندى تدوين و تصويب سياست هاى كلى 

تاكنون چيزى بنام روش تدوين سياست هاى كلى از سوى 
مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر نشده است و در آيين 
نامه داخلى مجمع نيز از آن يادى نش��ده است. صرف نظر 
از ش��کلى بودن آيين نامه داخلى در زمينه ماهيت سياست 
هاى كل��ى و روش تدوين و تصويب آن مطالب قدرتمندى 
در آيي��ن نامه داخلى مجمع نيامده اس��ت. روش به خودى 
خود داراى فلس��فه و منطق حاكم بر خود اس��ت. سياست 
هاى كلى نظام داراى فلس��فه و منطق ويژه خود نيستند. از 
اين روست كه بيشتر به يک زبان خصوصى و سليقه اى در 
برنامه ريزى شخصى ش��باهت دارد و قابليت متقاعدسازى 

اندكى را با خود دارد.
- عدم انتش��ار پيوس��ت هاى علمى و اجرايى سياست هاى 

كلى
در درگاه الکتروني��ک مجم��ع تش��خيص مصلح��ت نظام 
پيرامون اصول كلى و مبانى تدوين و تصويب سياست هاى 
كلى نظ��ام، مطالب چندانى وجود ن��دارد. بدون ترديد هر 
گروه موضوعى از سياس��ت هاى كلى نظام و هر از بندهاى 
آنها بص��ورت مجزا داراى پيوس��ت هاى علم��ى و اجرايى 
اس��ت و باي��د براى درک صحيح دس��تگاه ه��اى مرتبط با 
قواى س��ه گانه و عموم انديش��مندان و مردم منتشر شود. 
اثب��ات عقالنيت حاكم بر سياس��ت هاى كلى نظام و دورى 
آن از زبانى خصوصى و ش��خصى، جز با انتش��ار مستندات 
قانونى و پيوست هاى علمى و اجرايى ممکن نيست. جامعه 

براى درک سياس��ت هاى كلى به 
مفاهي��م امدادى نيازمند اس��ت و 
بايد در قالب جريان اصالع رسانى 
و گفتمان سازى در جامعه منتشر 

شود.
- عدم وجود دي��دگاه همه جانبه 

نگرى در مصوبات مجمع
اصوال سياس��ت هاى كلى نظام از 
نوعى بيمارى بخشى نگرى در رنج 

است. 
بررسى محتواى سياست هاى كلى 
نظام نش��ان مى دهد كه سياست 
ها بر اس��اس مدلى جامع و جامع 
نگر طراحى نش��ده اند. بس��يارند 
موضوعات مهمى كه فاقد سياست 
اند و م��واردى از سياس��ت داراى 
مصاديق جزيى و جزءنگرند. فقدان 
جام��ع نگرى در سياس��ت گذارى 
موجب مى ش��ود كه سياست هاى 
كلى در گذر زمان به سرعت تاريخ 
مص��رف خود را از دس��ت بدهد و 
نتواند تح��والت پيش رو را تحليل 
كن��د. از اي��ن رو جام��ع نگرى در 
تبيين سياس��ت هاى اجتماعى در 
مقي��اس كالن از اهميت ويژه اى 
برخوردار اس��ت كه بنظر مى رسد 

در تدوين و تصويب سياس��ت هاى كل��ى نظام كمتر مورد 
توجه قرار گرفته است.

- عدم پاس��خگويى مجمع در خصوص ناكارآمدى سياست 
ها

مطالعه گذش��ته نگر در س��ه دهه گذش��ته نشان مى دهد 
كه مجمع تش��خيص مصلحت نظام همانند س��اير نهادها و 
دس��تگاه هاى تقس��يم كار ملى قانونگذارى سنتى، در برابر 
پرسش��گرى پيرامون ناكارآمدى سياس��ت هاى كلى از بدو 
تاسيس تاكنون بصورت روزآمد، پاسخگو نبوده است. تدوين 
و تصويب سياست هاى كلى نظام جاده اى يکطرفه از سوى 
مجمع تشخيص مصلحت نظام بس��وى جامعه نيست بلکه 
تعامل و مش��اركت جامعه در تکميل اثر سياست هاى كلى 

نظام داراى نقش حياتى است. 
بس��ياز بجاس��ت ك��ه مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام و 
كميس��يون هاى اصلى و فرعى و دبيرخانه آن با رسانه هاى 
گروهى تش��ريک مس��اعى بهترى داشته باش��ند تا نظرات 

اصالحى جامعه به مجمع و اعضاى آن برسد.
- وجود شعارزدگى در مصوبات

سياس��ت هاى كلى نظام در موارد متعدد از شعارزدگى رنج 
م��ى برد. به نظر مى رس��د كه تدوين كنن��دگان و تصويب 
كنن��دگان با توجه به جو حاك��م بر جامعه و بدون توجه به 
ظرفي��ت هاى علمى مجمع و ظرفيت هاى اجرايى كش��ور 
به ارائه ش��عارهاى پرطمطراق براى مصرف تبليغاتى اقدام 
كرده اند با توجه به عدم اجراى سياست هاى كلى اين كار 
در بيش از دو دهه گذش��ته ادام��ه داده اند. اگر بنا بود كه 

اين دست سياست گذارى ها به حل مشکالت زندگى مردم 
منتهى ش��ود كه تاكنون شده بود! بنابراين بايد پذيرفت كه 
تداوم و تشديد مشکالت در زندگى مردم نشانه ناكارآمدى 

اينگونه سياست ها و سياست گذارى هاست.
- عدم وجود تنقيح سياس��ت هاى كلى در مجموعه قوانين 

كشور
در تدوي��ن و تصويب سياس��ت ه��اى كلى نظ��ام به دليل 
ع��دم وجود يک الگ��و يا مدل كارآم��د كالن، موارد متعدد 
همپوش��انى، تکرار، اشاره به موضوعات كم اهميت و غفلت 

از موضوعات مهم مشاهده مى شود. 
عدم وجود تنقيح قوانين و مقررات در كش��ور موجب شده 
اس��ت كه سياس��ت هاى متضاد، متع��ارض و مخالف راه را 
بر اجراى صحيح و كامل سياس��ت هاى كلى نظام مس��دود 
سازد. در منظومه قوانين كش��ور، جايگاه ارگانيک سياست 
هاى كلى، مش��خص نيست و نمى توان ارزش واقعى آنها را 
در كار دولت ها مالحظه كرد. با تنقيح يايت هاى كلى مى 
توان تعارضات درونى آن را برطرف كرد و حق و مس��تحق 

آنها را رعايت كرد.
- ناتوانى سياست هاى كلى در تحقق اهداف قانون اساسى

بررسى جامعه نگر بيانگر اين حقيقت است كه سياست هاى 
كلى برنامه چهارم توس��عه  تاكن��ون توانايى تحقق اهداف 
مندرج در قانون اساس��ى جمهورى اسالمى ايران را نداشته 
است كه آسيب شناسى آن بسيار مهم است. نظر به جايگاه 
مهم سياس��ت هاى كلى در سلس��له مراتب اسناد فرادست 
كش��ور، بايد اعتراف كرد كه بر اساس مواضع و ديدگاه هاى 
اعضاى مجمع تش��خيص مصلحت نظام، سياست هاى كلى 
نظام به اهداف از پيش تعيين ش��ده خود دست نيافته اند. 
ناكارآمدى ماهيتى سياست هاى كلى برنامه چهارم توسعه  
ي��ا عدم اجراى آن توس��ط دس��تگاه هاى اجراي��ى برازنده 
كش��ورى با بيش از 110 سال س��ابقه قانونگذارى نيست و 
بايد براى فعال س��ازى مجموعه سياس��ت هاى كلى نظام، 

تدبيرى قاطع انديشيد.
- نياز سياست هاى كلى به بازبينى و تحول اساسى

روند فعلى سياس��ت هاى كلى نظام در كش��ور مورد تاييد 
تصوي��ب كنندگان، نهادها و دس��تگاه هاى نظارتى كش��ور 
نيس��ت. به هر دليل با ناكارآمدى سياس��ت هاى كلى نظام 
در زمين��ه هاى گوناگون مواجهي��م و بايد براى فکرى كرد. 
به دليل تداوم و تش��ديد مش��کالت در زندگى مردم ادامه 
وض��ع موجود در راس��تاى مناف��ع و خير عمومى نيس��ت. 
تغيير و تحوالت مورد نياز سياس��ت گذارى كلى در كشور 
در س��طحى وس��يع و در حوزه هاى راهب��ردى و كاربردى 
مورد نياز اس��ت. با تحول در ش��يوه سياس��ت گذارى كلى 
باي��د سياس��ت هاى كل��ى فعلى را 
بروزرسانى كرد و تاخير زمانى آن را 

در بازه كوتاه مدت جبران كرد.
- انجام تقسيمات اصلى و فرعى در 

سياست هاى كلى
بين موضوع��ات مختلف موجود در 
سياس��ت هاى كلى، تقسيم بندى 
هاى گوناگونى قابل انجام است كه 
جداسازى موضوعات اصلى از فرعى 

مهم ترين آن است. 
عن��وان بن��دى مطالب من��درج در 
سياس��ت هاى كلى براى مخاطبان 
آن اي��ن پيام را دارد كه تش��خيص 
از  را  قان��ون  اصل��ى  موضوع��ات 
موضوع��ات فرعى معي��ن مى كند. 
انجام اين دس��ت تقسيم بندى ها، 
عم��ال تس��هيلگر هر گون��ه بحث و 
بررسى پيرامون سياست هاى كلى 
اس��ت. عنوان بندى ص��رف نظر از 
تقسيم بندى ظاهرى سياست هاى 
كلى به اجزاى مختلف در تقس��يم 
بندى محتوا نيز نقش موثرى دارد.

- تداخ��ل در صالحيت قانونگذارى 
مراكز متعدد قانونگذارى

يکى از آس��يب هاى ناگوار در انجام 
قانونگذارى موازى، تداخل وظايف و 
اختيارات مربوط به مراكز و مراجع متعدد قانونگذارى است. 
با تداخل وظايف و تحليل هاى متفاوت، جامعه ش��اهد بروز 
اختالف نظر، تفاوت ديدگاه و انواع و اقس��ام برداش��ت هاى 
تفس��يرى از قانون و قانونگذارى است. تداخل وظايف ناشى 
از ناهماهنگى دستگاه ها و نهادهاى مختلف تقنينى در امر 
قانونگذارى است. اهداف، سياست ها و برنامه هاى متفاوت 
در كنار گوناگونى روش هاى تقنينى از علل بروز تداخل در 
مراكز مختلف قانونگذارى كش��ور است. سياست هاى كلى 
نيز به عنوان بخشى از قانونگذارى سنتى به سبک ايرانى از 

خيل تداخالت مزاحم در امان نيست.
- نب��ود الگ��وى و معي��ار مش��خص در برخورد با مس��ايل 

مستحدثه
در مواجه��ه با امور نوظهور يا مس��تحدثه روش واحد، رويه 
مش��خص و معيار هماهنگى در تدوين و تصويب سياس��ت 

هاى كلى وجود ندارد. 
برخى امور بس��يار پر سر و صدا و برخى آرام و بى صدايند. 
بررس��ى نقش امور نوظهور در كاركرده��اى جامعه و نحوه 
حض��ور آنه��ا و چگونگى تعام��ل آنها با س��اير پديده هاى 
جامع��ه، وضعي��ت قانونگ��ذارى آنها را مش��خص مى كند. 
معموال سياس��ت هاى كلى نظ��ام در مواجهه با پديده هاى 
نوظهور سکوت اختيار كرده است كه اين امر مجريان قانون 
و سياس��ت هاى كلى را به اجراى س��ليقه اى امور واداشته 
اس��ت. سکوت سياست هاى كلى در مورد امور جديد نشانه 
پيش بينى نادرست يا عدم پيش بينى آن از آينده محتمل 

است.
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به دنبال سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه که محقق نشد!؟

ده���ه  چه���ار  مس���ئولیت  کس���ی 
نم���ی  را  ناکارآم���د  قانونگ���ذاری 
پذی���رد. از منابع مال���ی، طبیعی و 
اجتماع���ی کش���ور در چه���ل س���ال 
گذش���ته بر طبق قوانی���ن ناکارآمد 
اس���ت.  نش���ده  بهین���ه  اس���تفاده 
شایسته است که تقسیم کار ملی 
در ح���وزه قانونگرایی در برابر مردم 
نس���بت به عملکرد خود پاس���خگو 
باشند. تدوین و تصویب سیاست 
های کلی نیز شامل دوری تصویب 
مدن���ی  مس���ئولیت  از  کنن���دگان 
اقدام خود اس���ت. کس���ی در برابر 
تصوی���ب و اج���رای سیاس���ت های 
کل���ی ناکارآم���د مورد مواخ���ذه قرار 
نم���ی گی���رد. ات���الف مناب���ع ملی و 
ضرب���ه ب���ه مناف���ع مل���ی از طری���ق 
اسناد ناکارآمد، قابلیت پیگیری در 
مراجع قانونی را به عنوان استیفای 

حقوق عموم مردم ندارد.

در  نظ���ام  کل���ی  ه���ای  سیاس���ت  اش���اره:   
زمین���ه ه���ا و موضوع���ات گوناگ���ون از س���وی مجم���ع 
تش���خیص مصلحت نظام تدوین و تصویب و جهت 
اجرا به قوای سه گانه ابالغ شده است. بررسی های 
میدان���ی موید این واقعیت اس���ت که سیاس���ت 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. این نوشتار به معرفی، نقد 
و بررسی سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه می 

پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

در اس���ناد فرادس���ت و باالدستی 
کشور موارد متعددی وجود دارد 
که بطور مستقیم و غیرمستقیم 
با سیاست های کلی ارتباط دارد 
لکن در متن سیاس���ت های کلی 
بدان ها اش���اره ای نشده است. 
وج���ود پنج���ره های متع���دد خالء 
و کمب���ود در سیاس���ت های کلی 
نش���انه جزی���ی نگ���ری و بخش���ی 
تصوی���ب  و  تدوی���ن  در  نگ���ری 
سیاس���ت های کلی اس���ت و این 
ام���ر را در ذه���ن تداع���ی می کند 
که سیاس���ت های کلی به دنبال 
تحق���ق اس���ناد فرادس���تی خ���ود 
نیس���ت و بی���ن م���واد و بنده���ای 
فراوان اس���ناد فرادس���ت کش���ور 
سرگردان است چون هویت خود 
را بصورت روش���ی از آنها کس���ب 
دارای  آنه���ا  ب���ا  و  اس���ت  نک���رده 

نسبتی ناهماهنگ است

دکترمحمدرضاناریابیانه


