
گزارش

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

 اشاره: سیاست های کلی نظام در زمینه ها و موضوعات گوناگون از سوی 
مجمع تش�خیص مصلحت نظام تدوین و تصویب و جهت اجرا به قوای س�ه 
گانه ابالغ ش�ده اس�ت. بررس�ی های میدان�ی مؤید این واقعیت اس�ت که 
سیاس�ت های کلی از سوی قوای س�ه 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 نوش�تار به معرفی، نقد و بررسی سیاست های 
کلی پیشگیري و کاهش خطرات ناشي از سوانح طبیعي و حوادث غیرمترقبه 

می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:

معرفی سياست هاي كلي نظام براي پيشگيري و كاهش خطرات 
ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه 

1� افزاي��ش و گس��ترش آموزش و آگاه��ي و فرهنگ ايمني و آماده س��ازي 
مس��ئوالن و مردم براي رويارويي با عوارض ناش��ي از سوانح طبيعي و حوادث 

غير مترقبه به ويژه خطر زلزله و پديده هاي جوي و اقليمي.
2� گسترش و تقويت مطالعات علمي و پژوهشي و حمايت از مراكز موجود، به 

منظور شناسايي و كاستن از خطرات اينگونه حوادث با اولويت خطر زلزله.
3� ايجاد مديري��ت واحد با تعيين رئيس جمهور براي آمادگي دائمي و اقدام 

مؤثر و فرماندهي در دوره بحران:
1� 3 ايجاد نظام مديريت جامع اطالعات به كمك شبكه هاي اطالعاتي مراكز 
علمي � پژوهش��ي و سازمان هاي اجرايي مسئول، به منظور هشدار به موقع و 

اطالع رساني دقيق و بهنگام در زمان وقوع حادثه.
2� 3 تقوي��ت آمادگي ه��ا و امكانات الزم براي اجراي س��ريع و مؤثر عمليات 
جس��ت وجو و نجات در س��اعات اوليه، امداد و اس��كان موقت آسيب ديدگان، 
تنظيم سياست هاي تبليغاتي و اطالع رساني و سازماندهي كمك هاي داخلي و 

خارجي در زمينه هاي فوق.
3� 3 در اختيار گرفتن همه امكانات و توانمندي هاي مورد نياز اعم از دولتي و 

نهادهاي عمومي غير دولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان بحران.
4� تدوي��ن برنامه ه��اي جامع علمي به منظ��ور بازتواني روان��ي و اجتماعي 

آسيب ديدگان و باز سازي اصولي و فني مناطق آسيب ديده.
5� گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظير انواع بيمه ها، حمايت هاي مالي 

و تشويقي، تسهيالت ويژه و صندوق هاي حمايتي.
6� پيش��گيري و كاهش خطر پذيري ناش��ي از زلزله در ش��هرها و روستاها و 

افزايش ضريب ايمني در ساخت وسازهاي جديد از طريق:
1� 6 مكان يابي و مناسب سازي كاربري ها در مراكز جمعيتي شهري و روستايي 
و تأسيسات حساس و مهم متناسب با پهنه بندي خطر نسبي زلزله در كشور.

2� 6 بهبود مديريت و نظارت بر ساخت وساز با به كار گيري نيروهاي متخصص 
و تربيت نيروي كار ماهر در كليه سطوح و تقويت نظام مهندسي و تشكل هاي 

فني و حرفه اي و استفاده از تجربه هاي موفق كشورهاي پيشرفته زلزله خيز.
3� 6 ممنوعيت و جلوگيري از ساخت وس��از هاي غير فني و ناامن در برابر زلزله و 

الزامي كردن بيمه و استفاده از كليه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.
4� 6 استانداردس��ازي مصالح پايه و اصلي س��ازه اي و الزامي كردن استفاده از 
مصالح اس��تاندارد، با كيفيت و مقاوم و ترويج و تش��ويق فناوري هاي نوين و 

پايدار و ساخت سازه هاي سبك.
5� 6 تهي��ه و تصوي��ب قوانين و مق��ررات الزم براي جرم و تخلف ش��ناختن 

ساخت وسازهاي غير فني.
7� كاهش آسيب پذيري وضعيت موجود كشور در برابر زلزله با محوريت حفظ 

جان انسان ها از طريق:
1� 7 تدوين و اصالح طرح هاي توسعه و عمران شهري و روستايي متناسب با 

پهنه بندي خطر نسبي زلزله در مناطق مختلف كشور.
2� 7 ايمن س��ازي و بهس��ازي لرزه اي س��اختمان هاي دولتي، عمومي و مهم، 
ش��ريان هاي حياتي و تأسيس��ات زير بنايي و باز سازي و بهس��ازي بافت هاي 

فرسوده حداكثر تا مدت 10 سال.
3� 7� ارائه تسهيالت ويژه و حمايت هاي تشويقي )بيمه و نظاير آن( به منظور 
ايمن سازي و بهس��ازي لرزه اي ساختمان هاي مس��كوني، خدماتي و توليدي 

غير دولتي.
8 � شناسايي پديده هاي جوي و اقليمي و نحوه پديدار شدن خطرات و ارزيابي 
تأثير و ميزان آسيب  آنها از طريق تهيه اطلس ملي پديده هاي طبيعي، ايجاد 
نظام به هم پيوسته ملي پايش و بهبود نظام هاي هشدار سريع و پيش آگاهي 

بلند مدت با استفاده از فناوري هاي پيشرفته.
9� تنظيم برنامه هاي توسعه ملي به گونه اي كه در همه فعاليت هاي آن در همه 

سطوح، رويكرد »سازگاري با اقليم« مالحظه و نهادينه شود.
بنابراين اقدامات ذيل بايد انجام گيرد:

�� شناس��ايي ش��رايط اقليمي و لحاظ نمودن آن به عنوان يكي از محورهاي 
اساسي آمايش سرزمين.

�� تهيه، تدوين و ساماندهي نظام هاي جامع مديريت بالياي جوي و اقليمي.
�� شناس��ايي تغيير اقليم و آث��ار و پيامدهاي آن در پهنه س��رزمين و اتخاذ 

راه كارهاي مناسب.
توجه: »چالش قانون« برای انعكاس پاسخ های مجمع تشخيص 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 ارزش ها
ارزش ها بيانگر اعتقاد راسخ نسبت به اعمال، حاالت و رفتارهايی هستند كه 
از لحاظ شخصی يا اجتماعی نسبت به اعمال، حاالت و رفتارهای مخالف، برتر 

و ارجخ شناخته می شوند )مديريت رفتار سازمانی پيشرفته، احمد ورزشكار، 
1389(. ارزش ها نوعی باورند و اينگونه تعريف شده اند باورهايی كه بر اساس 
آن مش��خص می شود چه چيزی مطلوب است و چه چيزی نامطلوب )ارزش 
های اجتماعی و تاثير آن بر منابع اقتصادی، حميد سادس��ی(. در مواردی از 
سياس��ت های كلی پيش��گيري و كاهش خطرات ناشي از س��وانح طبيعي و 
حوادث غيرمترقبه با ارزش ها خلط ش��ده اس��ت. كارايی ارزش ها در ادبيات 

برنامه ريزی اجتماعی با سياست های كلی دارای تفاوت های اساسی است.
- ناتوانی در تشخيص سياست های كلی از سوی اعضای مجمع

بررسی مجموعه سياست های كلی نظام نشانگر اين واقعيت است كه مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در تعريف سياست های كلی دارای نقطه نظر مشخصی 
نيست و در تدوين و تصويب سياست های كلی، آن را بجای واژگان ديگر بكار 
می برد. مطالعه سوابق علمی و اجرايی اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام 
نيز حاكی از وجود س��طح قابل مالحظه ای از ناكارآمدی در عملكرد آنهاست 
كه مويد نبود درک صحيح و سيس��تماتيك از جايگاه سياس��ت های كلی در 
منظومه برنامه ريزی كالن جامعه است. اين مهم نه تنها در تدوين و تصويب 
كه در پيگيری اجرای سياست های كلی پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از 
سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه نظام تاثير منفی دارد و شايد يكی از داليل 

عدم نظارت كافی بر حسن اجرای اين سياست ها باشد.
- ناسازگاری موجود بين سياست و برنامه های اجرايی كشور

در مواردی بصورت آشكار بين سياست های كلی و برنامه اجرايی كشور ناسازگاری 
وجود دارد كه ناش��ی از وجود اش��كاالت شكلی و ماهيتی در سياست های كلی 
يا در برنامه های اجرايی باش��د. غيرقاعده مندی در هر دو س��و موجب می شود 
كه برنامه های اجرايی كشور، بدون سياست و سياست های كلی، بدون پشتوانه 
برنامه های اجرايی به حيات ناقص خود تا ناكارآمدی قطعی ادامه دهند و هر دو 
خود را در حل مشكالت زندگی مردم ناتوان ببينند و منتظر تغييرات و تحوالت 
آينده باشند يا منتظر پايان حيات اجتماعی خود باشند كه اين سرنوشت، بارها 
و بارها در سياست ها و قوانين متعدد در كشور مالحظه شده است. در برخی از 
موارد سياس��ت های كلی پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و 
حوادث غيرمترقبه با برنامه های اجرايی كشور هماهنگی الزم وجود ندارد از اين 

رو از سوی دستگاه های اجرايی توجه الزم و كافی به آنها وجود ندارد.
- 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 است. معموال ساير اسناد فرادست مانند برنامه هاتی پنج ساله توسعه و 
برنامه های س��االنه و انواع و اقس��ام برنامه های راهبردی و اسناد كالن كشور 
در موضوعات گوناگون با سياس��ت های كلی نظام دارای همگامی، هماهنگی 
و هم افزايی نيس��تند. از اين رو در مرحله اجرا به تش��ديد اثر و راندمان قانون 
نمی انجامد و چه بس��ا موجب حل مش��كالت زندگی مردم نشود بلكه باعث 
تش��ويد مشكالت نيز بشود. اين مهم نيز در اثر بی ارتباطی مجموعه سياست 
گذاری های كالن و كلی كشور بوجود آمده است كه ناكارآمدی هر دو بخش، 

دستاورد ناگوار آن است.
- عدم شواهد مربوط به راستی آزمايی كارآمدی سياست های كلی 

اصوال از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام شواهدی دال بر راستی آزمايی 
سياس��ت های كلی تصويب ش��ده ارائه شده اس��ت. زبان خصوصی حاكم بر 
تدوين سياس��ت های كلی و سليقه ای برخورد كردن در انتخاب سياست ها، 
جايی برای راس��تی آزمايی آنها باقی نگذش��ته است. كسی نسبت به عملكرد 

خود ش��ك و ترديدی ندارد؛ تصويب كنندگان در تصويب و اجراكنندگان در 
عدم اجرای آنها. به نظر می رسد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اندازه 
گيری ميزان كارآمدی سياس��ت های كلی از توانايی الزم برخوردار نيس��ت و 
قادر نيست كه تغييرات سياست های كلی را در سناريوهای مختلف پيش رو 

در دوره چشم انداز پيش بينی كند.
- عدم وجود ديدگاه همه جانبه نگری در مصوبات مجمع

اصوال سياس��ت های كلی نظام از نوعی بيماری بخش��ی نگری در رنج است. 
بررس��ی محتوای سياس��ت های كلی نظام نش��ان می دهد كه سياست ها بر 
اس��اس مدلی جامع و جامع نگر طراحی نشده اند. بسيارند موضوعات مهمی 
كه فاقد سياس��ت اند و مواردی از سياست دارای مصاديق جزيی و جزءنگرند. 
فقدان جامع نگری در سياست گذاری موجب می شود كه سياست های كلی 
در گذر زمان به س��رعت تاريخ مصرف خود را از دست بدهد و نتواند تحوالت 
پيش رو را تحليل كند. از اين رو جامع نگری در تبيين سياست های اجتماعی 
در مقياس كالن از اهميت ويژه ای برخوردار است 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 گذشته نش��ان می دهد كه مجمع تشخيص 
مصلحت نظام همانند س��اير نهادها و دستگاه های تقسيم كار ملی قانونگذاری 
سنتی، در برابر پرسشگری پيرامون ناكارآمدی سياست های كلی از بدو تاسيس 
تاكنون بصورت روزآمد، پاسخگو نبوده است. تدوين و تصويب سياست های كلی 
نظام جاده ای يكطرفه از س��وی مجمع تش��خيص مصلحت نظام بسوی جامعه 
نيست بلكه تعامل و مشاركت جامعه در تكميل اثر سياست های كلی نظام دارای 
نقش حياتی است. بسياز بجاست كه مجمع تشخيص مصلحت نظام و كميسيون 
های اصلی و فرعی و دبيرخانه آن با رسانه های گروهی تشريك مساعی بهتری 

داشته باشند تا نظرات اصالحی جامعه به مجمع و اعضای آن برسد.
- ناتوانی سياست های كلی در تحقق اهداف قانون اساسی

بررس��ی جامعه نگر بيانگر اين حقيقت است كه سياست های كلی پيشگيري 
و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه تاكنون توانايی 
تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران را نداشته است 
كه آس��يب شناس��ی آن بسيار مهم اس��ت. نظر به جايگاه مهم سياست 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 دس��ت نيافته اند. ناكارآمدی 
ماهيتی سياست های كلی پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي 
و حوادث غيرمترقبه يا عدم اجرای آن توس��ط دس��تگاه های اجرايی برازنده 
كشوری با بيش از 110 سال 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 تصويب كنندگان، 
نهادها و دستگاه های نظارتی كشور نيست. به هر دليل با ناكارآمدی سياست 
ه��ای كلی نظام در زمينه ه��ای گوناگون مواجهيم و بايد برای فكری كرد. به 
دليل تداوم و تشديد مشكالت در زندگی مردم ادامه وضع موجود در راستای 
منافع و خير عمومی نيست. تغيير و تحوالت مورد نياز سياست گذاری كلی در 
كشور در سطحی وسيع و در حوزه های راهبردی و كاربردی مورد نياز است. با 
تحول در شيوه سياست گذاری كلی بايد سياست های كلی فعلی را بروزرسانی 

كرد و تاخير زمانی آن را در بازه كوتاه مدت جبران كرد.
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»چالش قانون« سیاستهای کلی مصوب مجمع تشخیص 
مصلحت نظام )111( را معرفی، نقد و بررسی میکند

ویرانگری سوانح طبيعي و 
حوادث غيرمترقبه بر طبق 

سیاست های کلی پيشگيری و 
كاهش خطرات!؟
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