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دکتر محمدرضا ناری ابیانه

معرف���ی سياس���ت ه���اي كلی نظ���ام برای رش���د و توس���عه علمی و 
تحقيقاتی كشور در بخش آموزش عالی و مراكز تحقيقاتی 

1- توس��عه مت��وازن كمي و كيفي نظام آموزش عال��ي و مراكز تحقيقاتي با 
هدف: 

1-1- توليد علم.
2-1- تعميق ش��ناخت معارف ديني و مباني انقالب اسالمي بويژه در علوم 

انساني.
3-1- تربيت نيروي انساني كارآمد و مومن، ارتقاي توانمندي و سطح علمي 

منابع انساني.
4-1- توسعه نوآوري و نظريه پردازي علمي.

5-1- تحكيم پيوند ميان نظام آموزش عالي با زنجيره تحقيقات كاربردي و 
توسعه اي، فناوري و توليد با اولويت نيازهاي كشور.

6-1- ايجاد بسترهاي مناسب جهت دستيابي آسان به تحصيل علم، كسب 
مهارتهاي فني و تخصصي معتبر براي افراد مستعد و عالقمند با تنوع بخشي 
ب��ه نظام آموزش عالي، حمايت از بخش خصوصي و اس��تفاده از مش��اركت 

مردمي.
2- هداي��ت نظام آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي كش��ور در جهت توس��عه 
علوم پايه و تحقيقات بنيادي، افزايش خالقيت، روزآمد س��اختن دانشگاه ها 

با تاكيد بر: 
1-2- ارتقاء منزلت و بهبود معيشت استادان.

2-2- اهتمام به علوم انساني و زبان و ادب فارسي.
3-2- تعيين اولويت ها در آموزش و پژوهش براي تامين نيازهاي كش��ور و 

نيل به جايگاه اول علمي و فني در منطقه.
4-2- توج��ه به مباني و احي��اي تاريخ علمي و فرهنگي اس��الم و ايران به 
منظور تقويت هويت اسالمي و ملي و خودباوري دانشجويان و پژوهشگران.

5-2- توسعه مناسبات منطقه اي و همكاري هاي بين المللي.
3- بهينه س��ازي ساختار نظام آموزش��ي و تحقيقاتي كشور با هدف ارتقاي 

بهره وري و شكوفايي علمي با تاكيد بر: 
1-3- تقويت منابع مالي پايدار و متنوع در دانش��گاه ها و تجهيز زيربناهاي 

آموزشي و پژوهش��ي و ارتقاي شاخص هاي توسعه 
علوم و فناوري با توجه به استانداردهاي جهاني.

2-3- اصالح نظام پذيرش دانشجو.
3-3- استقرار نظام مالكيت معنوي در كشور.

4-3- طراح��ي و تدوين مت��ون، كتب و برنامه هاي 
درس��ي بر اس��اس مباني فك��ري اس��الم بويژه در 
رشته هاي علوم انساني در نظام آموزشي و پژوهشي 
كش��ور و اهتم��ام به بس��ط نظريه پ��ردازي در اين 

زمينه.
5-3- اصالح و توس��عه نظام آموزش��ي كش��ور در 
جهت متناس��ب نمودن تركيب نيروي انساني ماهر 
و متخصص با نيازها، مزيت ها، ظرفيت ها و تحوالت 

علمي در داخل و خارج كشور.
6-3- ايج��اد نظام شايس��ته س��االري در مديريت 
آموزش��ي و تحقيقاتي كش��ور مبتني بر تخصص و 

تعهد.
7-3- بهره گي��ري از فناوريهاي پيش��رفته در نظام 

آموزش و تحقيقات كشور.
8-3- ايجاد س��اختار مناس��ب براي تحكيم پيوند حوزه و دانشگاه و تقويت 
همكاري هاي مس��تمر راهبردي در عرصه هاي اجتماعي،  آموزشي، علمي و 
تحقيقاتي با تاكيد بر نظريه پردازي علمي بويژه در علوم انساني، تبادل استاد 
و دانش��جو، ايجاد مراكز علمي ش��امل بين رش��ته اي، دوره ها و پژوهشهاي 
مشترك و نظريه پردازي علمي در زمينه الگوهاي توسعه و رابطه علم و دين 

با هدف تحقق آرمانهاي انقالب اسالمي.
4- اهتم��ام به اص��ل پرورش در كن��ار آموزش و پژوه��ش، ارتقاي كيفيت 
عقيدتي، علمي و عملي هيات هاي علمي موجود و تربيت اس��اتيد و معلمان 

مومن به اسالم و متعهد به انقالب و عالقه مند به اعتالي كشور.
5- ساماندهي به نظام اعتبارسنجي و رتبه بندي دانشگاه ها مبتني بر توانايي، 
كارآيي و اثربخش��ي و س��ازماندهي به نظام ارتقاي هي��ات علمي و ارزيابي 

پژوهش��گران با معيار توليد علم و فعاليت هاي كاربردي و توسعه اي و رفع 
نيازها و مشكالت علمي و فني كشور.

6- ساماندهي به نظام آمار و اطالعات علمي و پژوهشي دولتي و غير دولتي 
بويژه حوزه هاي علميه و ايجاد س��اختارهاي الزم براي تبديل نتايج فعاليت 

هاي علمي و تحقيقاتي به تجربه هاي انباشته و قابل دسترسي.
7- تعريف، شناس��ايي، هداي��ت، پرورش، جذب و بكارگيري اس��تعدادهاي 
درخش��ان و ايجاد بسترهاي مناس��ب جهت جذب و پيش گيري از مهاجرت 
نخبگان، اس��تفاده از ظرفيتهاي علمي و فن��ي ايرانيان مقيم خارج و جذب 

متخصصان و محققان برجسته ساير كشورها در صورت نياز.
8- برنام��ه ري��زي ب��راي افزاي��ش نق��ش دانش��گاه ها، مراك��ز تحقيقاتي و 
فرهنگس��تانها در ارتقاي كارآمدي نظام، دفاع از مرزهاي اعتقادي، وحدت و 
امنيت ملي و صيانت از فرهنگ و هويت ملي- اسالمي در برابر تهاجم فكري 

و فرهنگي بيگانگان.
توجه: »چالش قانون« برای انعكاس پاس��خ های مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام يا اعضای آن، اعالم آمادگی می نمايد. ضمنا از ارائه نقد و پيشنهادات 

مشفقانه عموم انديشمندان و نخبگان پيشاپيش سپاسگزار است.
نقد و بررسی

- خلط سياست های كلی با آرمان ها 
آرم��ان ها اهداف بزرگ و گس��ترده ای هس��تند كه ش��ركت در پی تحقق 
بخش��يدن به آنهاست و بهتر اس��ت كلی و حتی گاهی خالصه باشد )برنامه 
ريزی اس��تراتژيک كيفيت جامع، رسول محمدعلی پور(. هدف های آرمانی 
برگرفته از تصوير مطلوب چشم انداز بلندمدت كشور است، بيان انتظارات و 
مقاصدی دست يافتنی است 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 توس��عه، جلد دوم، صفح��ه 867(. در مواردی از 
سياست های كلی رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور با آرمان ها خلط 
شده است. كارايی آرمان ها در ادبيات برنامه ريزی اجتماعی با سياست های 

كلی دارای تفاوت های اساسی است.
- خلط سياست های كلی با چشم انداز 

چشم انداز عبارت است از ارائه يک موقعيت مطلوب و آرمانی قابل دستيابی 
كه مانند چراغی در افق بلندمدت فراروی جامعه و نظام حكومتی قرار دارد و 
دارای ويژگی های جامع نگری، آينده نگری، ارزش 
گرايی و واقع گرايی اس��ت )سازمان برنامه و بودجه 
كش��ور، كليات و اصول س��ازماندهی فضايی كشور، 
ص 9(. چش��م انداز آمي��زه ای از ارزش داوری های 
مبتنی بر ايدئولوژی نظام و واقعيت های اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و زيس��ت محيطی جامعه است 
)مبانی نظری و مس��تندات برنامه چهارم توس��عه، 
جل��د دوم، صفح��ه 867(. در مواردی از سياس��ت 
های كلی رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور با 
چشم انداز خلط شده است. در ادبيات برنامه ريزی 
اجتماعی تعاريف چش��م انداز و سياست های كلی 
دارای تفاوت های اساس��ی اس��ت و ه��ر يک دارای 

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

اسناد فرادست
تدوي��ن سياس��ت های كلی از طريق زب��ان معيار و 
اصي��ل قانونگ��ذاری، هعمچ��ون ش��بكه ای به هم 
پيوس��ته اس��ت كه زايش اليه های گوناگون آن بر 
اساس منطق ش��بكه صورت می گيرد. پيوستگی و 
همبس��تگی سياست های كلی با اسناد فرادست كشور، دستاورد زايش های 
سلس��له مراتبی در سياس��ت های كلی اس��ت آنگاه كه در نظام هماهنگ با 
يكديگر و س��اير اسناد فرادس��ت و فرودس��ت تدوين، تصويب و ابالغ شود. 
سياس��ت های كلی رشد و توس��عه علمي و تحقيقاتي كش��ور نيز همچون 
ساير سياست های كلی، محصول زايش درونی و زبانی سياستگذاری نيست 
و هماهنگی س��اختاری و سلس��له مراتبی با اسناد فرادست و فرودست خود 

ندارد.
- قابل اجرا نبودن سياست های كلی غيرقاعده مند

در م��واردی از سياس��ت های كلی، قابليت اجرايی وج��ود ندارد كه اين امر 
ناش��ی از وجود اشكاالت ش��كلی و ماهيتی در آنهاس��ت. در برخی از موارد 
جهت گيری سياس��ت 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 قرار نگرفته است. وجود فاصله نظری و تجربی ميان تدوين و تصويب 
كنندگان سياست ها و اجراكنندگان آن تاكنون موجب شده است كه عمال 
سياست های كالن تا اجرای كامل با كمبودهای اساسی مواجه باشد. تعامل 
تصوي��ب و ابالغ كنندگان و اجراكنندگان سياس��ت ها به گونه ای تنگاتنگ 
و سيستماتيک نيس��ت تا از تصويب سياست های ناكارآمد جلوگيری شود. 
برخی از بندهای سياست های كلی رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور 

به دليل غيرقاعده مندی دارای قابليت اجرايی نبوده و نيستند.
- زينتی بودن يا تشريفاتی بودن سياست های كلی 

اينكه در كشور تعداد فراوانی سياست كلی در موضوعات خاص و فانتزی وجود 
داشته باشد ولی ناكارآمد، قابل ستايش و تقدير نيست. داشتن سياست های 
كلی كه هيچ گاه بكار نروند و كاربردی برای ش��ان متصور نباشد سرانجامی 
جز افزايش بی اعتمادی مردم به قانون، قانونگذار و قانونگذاری ندارد. اينكه 
بصورت ش��كلی سياست های كلی كشور با س��اير كشورهای جهان مقايسه 
شود و مطالعات تطبيقی بی حاصل پيرامون آن انجام شود در نشريات دارای 
اعتبار علمی پژوهشی 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 تشديد مشكالت مرتبط با سياست های كلی در زندگی مردم

26 سال از تصويب اولين سياست های كلی )1372( می گذرد. بررسی روند 
تصويب سياست های كلی از ابتدا تاكنون، نشان از تكرار و تكرار گزاره های 
پايه و احيانا مقدس��ی است كه اجرای آنها در زمره آرزوهای مسئوالن است. 
بايد دانس��ت كه تكرار چندين باره گزاره های دوس��ت داشتنی دليل تحقق 
آنها نيس��ت چرا كه با نش��انی نادرس��ت هيچ گاه نمی توان به مقصد رسيد. 
درك نادرس��ت از چيس��تی، چرايی و چگونگی سياس��ت های كلی تاكنون 
نتوانس��ته اس��ت منش��كالت زندگی مردم را برطرف نمايد. تلقی غيرواقعی 

بصورت فراگير در نهادهای قانونگذار و مجری قانون بصورت مشترك وجود 
دارد. آثار و ش��واهد ميدانی موثری مبنی بر توانايی برون رفت از برداش��ت 
نادرس��ت از مقوله سياست های كلی در نزد مسئوالن مربوطه قابل مالحظه 

نيست.
- عدم وجود همكاری الزم بين مجمع و قوای سه گانه

مشاهدات ميدانی بيانگر اين واقعيت است كه بين مجمع تشخيص مصلحت 
نظ��ام و قوای س��ه گانه در تدوي��ن و تصويب و اجرای سياس��ت های كلی، 
همدلی و همفكری و همكاری الزم وجود نداش��ته اس��ت ك��ه در همزبانی 
ادبيات برنامه ريزی كالن ظهور و بروز داشته باشد. ناهمزبانی قوای سه گانه، 
هويت سياست های كلی را با مشكل مواجه ساخته است و توانايی آن را در 
ساماندهی موضوعات مرتبط را به حداقل ممكن رسانده است. سياست های 
كلی تاكنون نتوانس��ته اس��ت موضوعات و امور مرتبط با خود را در راستای 
حل مش��كالت زندگی مردم س��اماندهی كند. به عبارت ديگر سياست های 
كلی تدوين و تصويب سياس��ت های كلی نظام مش��خص نيست تا بر اساس 

آن قوای سه گانه بتوانند به توافق برسند.
- ناهماهنگی سياست های كلی با قوانين موجود و جاری در كشور

روند اجرايی سياس��ت های كلی نظام در مجمع تشخيص مصلحت نظام به 
گونه ای اس��ت كه در موارد متعدد با قوانين موجود و جاری كش��ور دارای 
ناهماهنگی است و شايد در بسياری از موارد متناسب با آن قوانين جديدی 
در كش��ور 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 سياست های كلی و از سوی ديگر سياست 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 مش��كالت مرتبط در 

زندگی مردم شده است.
- ميزان هزينه انجام شده از بيت المال و جيب مردم برای تدوين و تصويب 

سياست های كلی 
مي��زان بودجه دريافتی مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام در دوره تدوين و 
تصويب سياس��ت های كلی نظام در س��ه دهه گذشته كامال مشخص است 
و می توان ميزان هزينه ش��دن بيت المال را برای تدوين و تصويب هر يک 
از سياس��ت های كلی نظام و حت��ی بندهای آن را محاس��به كرد. عملكرد 
سياس��ت های كلی نظام در حسابداری اجتماعی كشور 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 سياست های 
كلی زيان ده در حس��ابداری اجتماعی برای سه دهه توقع جبران زيان های 

گذشته و سودرسانی متناسب را داشت؟
- تكراری بودن گزاره های موسوم به سياست های كلی با ديگر سياست ها

بدون ترديد در چهار دهه گذشته جامعه با انواع و اقسام سياست ها و سياست 
گذاری آشنا شده است. معموال در برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم، 
برنامه های س��االنه كشور و برنامه های بخش��ی و منطقه ای )وزارتخانه ها 
و اس��تان ها( بخش مش��خصی با عنوان سياست ها وجود دارد كه از ويژگی 
های ثابت اصول برنامه ريزی جامع اس��ت. مالحظه اين همه تكاپوی برنامه 

و برنامه ريزی 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 اشكال مواجه 
ساخته است. از اين رو به نظر می رسد كه اين همه 

سياست از يكديگر كپی شده اند. 
- نقض اصل تفكيک قوای س��ه گانه توسط مراجع 

قانونگذاری موازی
موضوع مصوبات مجمع تش��خيص مصلحت نظام با 
اصل تفكيک قوای س��ه گانه در كشور منافات دارد. 
وج��ود مجمع در زمره مراك��ز و مراجع قانونگذاری 
موازی، صرف نظر از بی بهره بودن اعضای مجمع از 
رای م��ردم می تواند به بروز ناهماهنگی های برنامه 
ريزی كالن كش��ور بيانجامد. بر طبق اصل تفكيک 
ق��وا، فعاليت های قانونگذاری در قوه مقننه منحصر 
اس��ت كه از طريق مردم ساالری و پشتوانه مردمی، 
مش��روعيت اجتماعی خود را بدس��ت می آورد. در 
حالی كه اين مهم در مورد مجمع تشخيص مصلحت 
نظام دارای مصداق نيست. موضوع سياست گذاری 

در س��طح كلی نظام از جمله اموری اس��ت كه هماهنگی قوای س��ه گانه را 
می طلبد.

- تداخل مصوبات شورا با چشم انداز بيست ساله
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. برخی از بندهای چشم انداز دارای سياست های كلی 
نيستند و تعداری از سياست های كلی نسبتی با بندهای چشم انداز بيست 
س��اله ندارند. البته بايد توجه داشت كه خوراندن يكی به ديگری، به معنای 
نس��بت منطقی دو متغي��ر در منظومه پديده های اجتماعی نيس��ت. زايش 
سياس��ت های كلی از مقسم چش��م انداز بيست ساله به عنوان مبنا و روش 
توليد اس��ناد فرادست كشور بسيار مهم است كه در تدوين و تصويب چشم 

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

سياس��ت های كلی رشد و توس��عه علمي و تحقيقاتي كشور دارای ضمانت 
اجرايی الزم و كافی نيست. عليرغم جايگاه قانونی مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در قانون اساس��ی متاسفانه امر سياست و سياست گذاری بطور مجزار 
از س��وی مجمع تش��خيص مصلحت نظام از س��وی ساير تقس��يم كار ملی 
قانونگذاری س��نتی به سبک ايرانی، آنچنان كه بايد و شايد مورد توجه قرار 
نگرفته اس��ت. دستاورد اين بی توجهی نيز در س��اماندهی اقدامات اجرايی 
كش��ور و در تداوم و تشديد مش��كالت زندگی مردم خو.د را بصورت آشكار 
نش��ان داده است. دستگاه های اجرايی و ساير بخش های قانونگذاری كشور 
نيز امور فاقد يا دارای ضمانت اجرايی ضعيف را برنمی تابند و نقش محوری 

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

قانونگذاری س��نتی به سبک ايرانی، س��ال هاست كه به بيماری مزمن تورم 
قانون و قانونگذاری مبتالست. با وجود بيش از 110 سال سابقه قانونگذاری 
در ايران بايد اعتراف كرد كه عليرغم سابقه طوالنی، جامعه هنوز از قانونگذاری 
كارآمد و توانمند محروم است. از اين رو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز 
همانند ساير بخش های قانونگذاری از بيماری تورم سياست گذاری در رنج 
اس��ت. داشتن صدها سياس��ت كلی كه نتواند كوچک ترين تاثيری در حل 
مشكالت زندگی مردم داشته باشد. سياست های كلی آنگاه به بيماری تورم 
مبتال می ش��وند كه با وجود ناكارآمدی همانند ماش��ينی خودكار به تدوين 
و تصويب سياس��ت های كالن بصورت س��ريالی ادامه داده شود تا جايی كه 
انبوه��ی از سياس��ت های كل��ی در جامعه بر حجم س��اير قوانين و مقررات 

كشور بيفزايد.
- عدم بروزرسانی سياست های كلی از زمان تصويب تاكنون

در تدوين و تصويب سياست های كلی نظام از بروزرسانی آنها سخنی وجود 

ندارد و معلوم نيست كه سياست های كلی برای نظام تا چه زمانی سياست 
اند و حالت كلی خود را حفظ می كنند. شاخصه های تداوم زندگی سياست 
های كلی نظام در منظومه ش��لوغ قنونين كش��ور چيس��ت؟ 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 
سياس��ت های كلی امری حياتی برای حيات اجتماعی آنهاست موجب می 
ش��ود كه در گذر زمان و تحوالت س��ريع جامعه از گردونه س��اماندهی امور 

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

از س��وی مجمع تشخيص مصلحت نظام گزارش عملكردی درخصوص نجوه 
و ميزان گردش علمی و تجربی نخبگان در فرآيند تدوين و تصويب سياست 
های كلی نظام منتش��ر نكرده است. 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 كشور نيست. حضور سازماندهی شده 
اس��اتيد و پيشكسوتان امور در قالب گروه های علمی دانشگاهی و دپارتمان 
ه��ای پژوهش��ی و تخصيص طرح ه��ای تحقيقای و پايان نام��ه 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!؟

اينگونه به نظر می رسد كه برخی معتقدند كه داشتن تعدادی جمله يا گزاره 
مصوب با عنوان سياس��ت های كلی، از نداشتن آن مفيدتر است. از آنجا كه 
اجرای اين سياست های مد نظر نبوده يا در اولويت قرار ندارد در طول بيش 
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 مشكالت 
روزافزون زندگی مردم دارای كاربرد بوده اس��ت. تصويب سياست های كلی 
به معنای اجرای آنها يا اجرايی بودن آنها نيست و نمی توان صرفا با تصويب 

چند گزاره مطلوب به حل مشكالت زندگی مردم اميد داشت.
- ناكارآمدی سياست های كلی در حل مشكالت زندگی مردم

در سه دهه گذش��ته همزمان با تدوين، تصويب، تاييد و ابالغ سياست های 
كلی نظ��ام در بخش های مختلف، نه تنها مش��كالت زندگی مردم برطرف 
نش��ده كه تداوم و تش��ديد شده اس��ت. اين مهم نشانه آش��كار ناكارآمدی 
سياس��ت های كلی و س��اير اسناد فرادست كشور اس��ت كه قدرت مداخله 

اجتماعی و تغيير موازنه به نفع مردم ندارند.
 اينكه تعداد فراوانی سياس��ت كلی وجود داشته باشد كه نتواند و نمی تواند 
مش��كالت جامعه را حل كند برای جامعه به هيچ عنوان س��ودمند نيست و 
نباي��د به آن مباهات ك��رد. چراكه همه هويت و توانمن��دی قانونگذاری در 
س��طوح مختلف، حل و فصل كردن مش��كالت جامعه اس��ت و اگر منافع و 
خير عمومی نبود ش��ايد دليلی بر تصويب سياست های كلی هم وجود نمی 

داشت.
- وجود تغييرات احتمالی زمينه اجرای سياست های كلی در كوتاه مدت

زمينه های اجتماعی در تصويب سياس��ت ه��ای كلی دارای اهميت و نقش 
فع��ال اند. با تغيير زمين های اجتماعی، ضرورت تغيير سياس��ت های كلی 
دور از انتظار نيست. اجرای آزمايشی سياست های 
كل��ی، آزمونی اس��ت تا بتوان آنه��ا را از نظر تحقق 
اهداف از پيش تعيين ش��ده مورد ارزيابی قرار داد. 
تغييرات احتمالی در سياس��ت های كلی آزمايشی 
بهتر از سياس��ت های كلی دايمی انجام می شود و 
مراجعه چندباره برای ارزيابی آنها به انجام تغييرات 
مثبت می انجامد. مردم نيز در پذيرش آثار سياست 
ه��ای كلی آزمايش��ی فعال تر برخ��ورد می كنند و 
آمادگی بيشتری برای مشاركت در اجرای سياست 
های كلی آزمايش��ی و بررسی كميت و كيفيت آنها 

دارند. 
- نامشخص بودن دامنه تقنينی سياست های كلی

وجود مقررات مربوط به موضوعات مختلف در ذيل 
ي��ک قانون دامنه ش��موليت قانون اصل��ی و قوانين 
تغيي��ر يافت��ه را با مش��كل مواجه می س��ازد. عدم 
وجود مبانی نظری كافی پيرامون جايگاه سياس��ت 
و سياست 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 سياس��ت های كلی واقعی تفاوت اساس��ی داش��ته باشند. از 
اين رو در محدوده عملكرد مجريان آن قرار نگرفته است. باوركردنی نيست 
اينكه سياست های كلی نظام همچون نخ به دانه های تسبيح نظم و انسجام 

بدهند و كسی راضی به استفاده از آن نباشد.
- جمع آوری مواد مرتبط تحت يک عنوان در سياست های كلی

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

های موجود در انبار را جستجو كرد.
- عدم تعيين جامع حدود صالحيت سياست های كلی 

نقش��ه راه قانونگذاری در كش��ور ش��امل همه مراكز و مراج��ع قانونگذاری 
مشخص نيست و اساسا تقس��يم كار ملی در حوزه قانونگذاری وجود ندارد. 
بع��الوه اينكه برای مراكز و مراجع قانونگذاری م��وازی، قانونی جامعی برای 
سازماندهی و نظارت بر مراكز موازی در دست نيست. با وجود مراكز متعدد 
قانونگذاری در كش��ور، حدود و شرايط تقنينی آنها مشخص نيست. با وجود 
تع��دد مراكز تقنينی، س��اماندهی آنها به لحاظ اهمي��ت حاكميت قانون در 
جامع��ه ضروری اس��ت. طراحی سلس��له مراتب قانونگذاری و س��طح بندی 
تقني��ن در امور مختلف جامعه و تعيين س��ازوكارهای قانونی مراجع متعدد 

مقرره گذار از اولويت های مهم اجرای سياست های كلی در جامعه است.
- احتمال خروج از دايره صالحيت سياست های كلی

ع��دم وجود ه��ر گونه نظارت عاليه بر مراكز قانونگ��ذاری متعدد و موازی، و 
نوعی رها بودن دامنه اختيارات اين نهادها، متاسفانه به احتمال زياد خروج 
از دايره صالحيت های تقنينی دور از انتظار نيس��ت كه خود به گس��ترش 
قانون گريزی و قانون ستيزی در جامعه منجر می شود. امكان نقض سلسله 
مراتب هنجاري در قانونگذاری نيز دور از انتظار نيست. سياست های كلی با 
وجود تداخالت موجود و عدم نظارت بر آن، امكان خروج از دايره صالحيت 
خ��ود 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 

نشانه ای از خروج از دايره صالحيت سياست های كلی است. 
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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. گو اینکه تاکنون از سوی قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گزارش عملکرد سیاست های کلی منتشر نشده است، این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی سیاست های کلی رشد و توسعه علمي و 

تحقیقاتي کشور می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

»چالشقانون«سیاستهایکلیمصوبمجمعتشخیصمصلحتنظام)105( رامعرفی،نقدوبررسیمیکند

نقد و بررسی سیاست های کلی رشد و توسعه علمی و تحقيقاتی كشور 

هدف های آرمانی برگرفته از تصویر 
مطل���وب چش���م ان���داز بلندم���دت 
کش���ور اس���ت، بی���ان انتظ���ارات و 
مقاصدی دس���ت یافتنی اس���ت که 
تحق���ق آن در گ���رو وف���اق عمومی، 
اراده ملی و تالش خس���تگی ناپذیر 
رهبران جامعه و آحاد مردم خواهد 
ب���ود )مبان���ی نظ���ری و مس���تندات 
برنام���ه چهارم توس���عه، جلد دوم، 
از  م���واردی  در   .)867 صفح���ه 
سیاس���ت های کلی رش���د و توسعه 
علمي و تحقيقاتي كش���ور با آرمان 

ها خلط شده است

ع���دم وجود هر گون���ه نظارت عالیه 
و  متع���دد  قانونگ���ذاری  مراک���ز  ب���ر 
موازی، متاس���فانه به احتمال زیاد 
ه���ای  دای���ره صالحی���ت  از  خ���روج 
تقنین���ی دور از انتظ���ار نیس���ت که 
خ���ود به گس���ترش قان���ون گریزی و 
قانون س���تیزی در جامعه منجر می 
شود. امكان نقض سلسله مراتب 
هنج���اري در قانونگذاری نیز دور از 
انتظار نیست. سیاست های کلی 
ب���ا وج���ود تداخالت موج���ود و عدم 
نظ���ارت ب���ر آن، ام���کان خ���روج از 

دایره صالحیت خود را دارد


