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چالشقانون
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«چالش قانون» سیاست های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ( )145را معرفی ،نقد و بررسی می کند

سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی؛ ناکارآمدی در سیاست ها یا اجرا!؟

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

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 .این نوشتار به معرفی ،نقد و بررسی سیاست های کلی بند «ج» اصل چهل
و چهار قانون اساسي می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد:
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 عدم وجود قابلیت زایش سیاست های کلی از اسناد فرادستمعرفی سیاست های کلی بند « ج» اصل چهل و چهار
تدوین سیاست های کلی از طریق زبان معیار و اصیل قانونگذاری ،هعمچون
قانون اساسي
ش��بکه ای به هم پیوس��ته اس��ت که زایش الیه های گوناگون آن بر اساس
 تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مس��تقيم بنگاه به سياس��تگذاريمنطق شبکه صورت می گیرد .پیوستگی و همبستگی سیاست های کلی با
و هدايت و نظارت
اس��ناد فرادست کشور ،دستاورد زایش های سلسله مراتبی در سیاست های
 توانمندس��ازي بخشهاي خصوصي و تعاون��ي در اقتصاد و حمايت از آنکلی اس��ت آنگاه که در نظام هماهنگ با یکدیگر و س��ایر اسناد فرادست و
جهت رقابت كاالها در بازارهاي بينالمللي
فرودس��ت تدوین ،تصویب و ابالغ شود .سیاس��ت های کلی بند « ج» اصل
آماده س��ازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارتچهل و چهار قانون اساس��ي نیز همچون س��ایر سیاست های کلی ،محصول
جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند
زایش درونی و زبانی سیاس��تگذاری نیست و هماهنگی ساختاری و سلسله
 توسعه سرمايه انساني دانش و پايه و متخصصمراتبی با اسناد فرادست و فرودست خود ندارد.
 توس��عه و ارتقاي استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با قابل اجرا نبودن سیاست های کلی غیرقاعده منداستانداردهاي بينالمللي
در م��واردی از سیاس��ت های کلی ،قابلیت اجرایی وج��ود ندارد که این امر
 جهت گيري خصوصي س��ازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيريناش��ی از وجود اشکاالت ش��کلی و ماهیتی در آنهاس��ت .در برخی از موارد
و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام،
جهت گیری سیاس��ت ها با رویه های اجرایی مرسوم کشور متناسب نیست
بند ج سياس��تهاي كلي اصل  44قانون اساس��ي جمهوري اس�لامي ايران
از این رو معموال سیاس��ت های کلی مورد اقبال و اس��تقبال دس��تگاه های
مطابق بند  1اصل  110ابالغ ميگردد.
اجرایی قرار نگرفته است .وجود فاصله نظری و تجربی میان تدوین و تصویب
واگ��ذاري  80درصد از س��هام بنگاههاي دولتي مش��مول صدر اصل  44به
کنندگان سیاست ها و اجراکنندگان آن تاکنون موجب شده است که عمال
بخشهاي خصوصي شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غير
سیاست های کالن تا اجرای کامل با کمبودهای اساسی مواجه باشد .تعامل
دولتي به شرح ذيل مجاز است:
تصوی��ب و ابالغ کنندگان و اجراکنندگان سیاس��ت ها به گونه ای تنگاتنگ
1ـ بنگاهه��اي دولتي كه در زمينههاي معادن بزرگ ،صنايع بزرگ و صنايع
و سیستماتیک نیس��ت تا از تصویب سیاست های ناکارآمد جلوگیری شود.
مادر (از جمله صنايع بزرگ پاييندستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي
برخ��ی از بندهای سیاس��ت های کلی بند « ج» اصل چه��ل و چهار قانون
شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز
اساسي به دلیل غیرقاعده مندی دارای قابلیت اجرایی نبوده و نیستند.
2ـ بانكهاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ،بانك
 زینتی بودن یا تشریفاتی بودن سیاست های کلیملي ايران ،بانك س��په ،بانك صنعت و معدن ،بانك كشاورزي ،بانك مسكن
اینکه در کشور تعداد فراوانی سیاست کلی در موضوعات خاص و فانتزی وجود
و بانك توسعه صادرات
داشته باشد ولی ناکارآمد ،قابل ستایش و تقدیر نیست .داشتن سیاست های
3ـ شركتهاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران
کلی که هیچ گاه بکار نروند و کاربردی برای ش��ان متصور نباشد سرانجامی
4ـ ش��ركتهاي هواپيمايي و كش��تيراني به اس��تثناي س��ازمان هواپيمايي
جز افزایش بی اعتمادی مردم به قانون ،قانونگذار و قانونگذاری ندارد .اینکه
كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني
بصورت ش��کلی سیاست های کلی کشور با س��ایر کشورهای جهان مقایسه
5ـ بنگاههاي تامين نيرو به استثناي شبكههاي اصلي انتقال برق
شود و مطالعات تطبیقی بی حاصل پیرامون آن انجام شود در نشریات دارای
6ـ بنگاههاي پس��تي و مخابراتي به استثناي شبكههاي مادر مخابراتي ،امور
اعتبار علمی پژوهشی منتشر شود تاکنون مشکلی از زندگی مردم حل نشده
واگ��ذاري فركانس و ش��بكههاي اصلي تجزيه و مب��ادالت و مديريت توزيع
است .سیاست های کلی آنگاه ارزشمندند که با اجرای شایسته در راه منافع
خدمات پايه پستي
ملی و ملت ایران نقش آفرینی کند.
7ـ صنايع وابس��ته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي
 تداوم و تشدید مشکالت مرتبط با سیاست های کلی در زندگی مردمضروري به تشخيص فرمانده كل قوا
 26سال از تصویب اولین سیاست های کلی ( )1372می گذرد .بررسی روند
 الزامات واگذاري:تصویب سیاست های کلی از ابتدا تاکنون ،نشان از تکرار و تکرار گزاره های
الف) قيمتگذاري سهام از طريق بازار بورس انجام ميشود
پایه و احیانا مقدس��ی است که اجرای آنها در زمره آرزوهای مسئوالن است.
ب) فراخوان عمومي با اطالع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به
باید دانس��ت که تکرار چندین باره گزاره های دوس��ت داشتنی دلیل تحقق
مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطالعاتي صورت پذيرد.
آنها نیس��ت چرا که با نش��انی نادرس��ت هیچ گاه نمی توان به مقصد رسید.
ج) جهت تضمين بازدهي مناس��ب س��هام ش��ركتهاي مش��مول واگذاري
درک نادرس��ت از چیس��تی ،چرایی و چگونگی سیاس��ت های کلی تاکنون
اصالحات الزم درخصوص بازار ،قيمتگذاري محصوالت و مديريت مناس��ب
نتوانس��ته اس��ت منش��کالت زندگی مردم را برطرف نماید .تلقی غیرواقعی
بر اساس قانون تجارت انجام گردد.
بصورت فراگیر در نهادهای قانونگذار و مجری قانون بصورت مشترک وجود
د) واگذاري س��هام ش��ركتهاي مش��مول طرح در قالب ش��ركتهاي مادر
دارد .آثار و ش��واهد میدانی موثری مبنی بر توانایی برون رفت از برداش��ت
تخصصي و شركتهاي زيرمجموعه با كارشناسي همهجانبه صورت گيرد.
نادرس��ت از مقوله سیاست های کلی در نزد مسئوالن مربوطه قابل مالحظه
هـ) به منظور اصالح مديريت و افزايش بهرهوري بنگاههاي مشمول واگذاري
نیست.
با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور ،اقدامات الزم جهت جذب مديران
 نقض اصل تفکیک قوای سه گانه توسط مراجع قانونگذاری موازیباتجربه ،متخصص و كارآمد انجام پذيرد.
موضوع مصوبات مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اصل تفکیک قوای س��ه
فروش اقس��اطي حداكثر 5درصد از س��هام شركتهاي مشمول بند «ج» به
گانه در کشور منافات دارد .وجود مجمع در زمره مراکز و مراجع قانونگذاری
مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.
م��وازی ،صرف نظ��ر از بی بهره بودن اعضای مجم��ع از رای مردم می تواند
و) ب��ا توجه به ابالغ بند «ج» سياس��تهاي كلي اص��ل  44و تغيير وظايف
ب��ه بروز ناهماهنگی های برنامه ریزی کالن کش��ور بیانجامد .بر طبق اصل
حاكميتي ،دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري ،هدايت و
تفکی��ک قوا ،فعالیت های قانونگذاری در قوه مقننه
نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.
منحصر اس��ت که از طریق مردم ساالری و پشتوانه
ي) تخصي��ص درص��دي از منابع واگ��ذاري جهت
مردمی ،مش��روعیت اجتماعی خود را بدس��ت می
حوزهه��اي نوين با فناوري پيش��رفته در راس��تاي
آورد .در حالی که این مهم در مورد مجمع تشخیص
وظايف حاكميتي مجاز است.
وج���ود فاصل���ه نظ���ری و تجرب���ی
مصلحت نظام دارای مصداق نیست .موضوع سیاست
توج��ه« :چالش قان��ون» برای انعکاس پاس��خ های
می���ان تدوی���ن و تصوی���ب کنندگان
گذاری در سطح کلی نظام از جمله اموری است که
مجمع تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن ،اعالم
سیاس���ت ه���ا و اجراکنن���دگان آن
هماهنگی قوای سه گانه را می طلبد.
آمادگی می نماید .ضمنا از ارائه نقد و پیش��نهادات
تاکنون موجب شده است که عمال
 تداخل مصوبات شورا با چشم انداز بیست سالهمش��فقانه عموم اندیش��مندان و نخبگان پیشاپیش
سیاست های کالن تا اجرای کامل
چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام با
سپاسگزار است.
با کمبودهای اساسی مواجه باشد.
وجود تدوین و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت
تعامل تصوی���ب و ابالغ کنندگان و
نقد و بررسی سیاست های کلی
نظام از دو یا چندس��بک ادبیات برنامه ریزی کالن
اجراکنندگان سیاس���ت ها به گونه
 خلط سیاست های کلی با آرمان هاپیروی می کنند .برخی از بندهای چشم انداز دارای
ای تنگاتنگ و سیستماتیک نیست
آرمان ها اهداف بزرگ و گس��ترده ای هس��تند که
سیاس��ت های کلی نیس��تند و تعداری از سیاست
تا از تصویب سیاست های ناکارآمد
ش��رکت در پی تحقق بخش��یدن به آنهاست و بهتر
های کلی نسبتی با بندهای چشم انداز بیست ساله
جلوگیری ش���ود .برخ���ی از بندهای
اس��ت کل��ی و حتی گاه��ی خالصه باش��د (برنامه
ندارند .البته باید توجه داش��ت ک��ه خوراندن یکی
سیاس���ت ه���ای کل���ی بن���د « ج»
ریزی اس��تراتژیک کیفیت جامع ،رسول محمدعلی
ب��ه دیگری ،به معنای نس��بت منطقی دو متغیر در
اص���ل چهل و چهار قانون اساس���ي
پور) .هدف های آرمان��ی برگرفته از تصویر مطلوب
منظومه پدیده های اجتماعی نیست .زایش سیاست
ب���ه دلی���ل غیرقاع���ده من���دی دارای
چش��م انداز بلندمدت کشور است ،بیان انتظارات و
های کلی از مقسم چشم انداز بیست ساله به عنوان
قابلیت اجرایی نبوده و نیستند.
مقاصدی دس��ت یافتنی است که تحقق آن در گرو
مبنا و روش تولید اسناد فرادست کشور بسیار مهم
وف��اق عمومی ،اراده ملی و تالش خس��تگی ناپذیر
اس��ت که در تدوین و تصویب چشم انداز و سیاست
رهب��ران جامعه و آح��اد مردم خواهد ب��ود (مبانی
های کلی خبری از آن نیست!
نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه ،جلد دوم ،صفحه  .)867در مواردی
 عدم وجود ضمانت اجرای مناسباز سیاس��ت های کلی بند « ج» اصل چهل و چهار قانون اساس��ي با آرمان
سیاست های کلی بند «ج» اصل چهل و چهار قانون اساسي دارای ضمانت
ها خلط ش��ده اس��ت .کارایی آرمان ها در ادبیات برنام��ه ریزی اجتماعی با
اجرایی الزم و کافی نیست .علیرغم جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت
سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی است.
نظام در قانون اساس��ی متاسفانه امر سیاست و سیاست گذاری بطور مجزار
 خلط سیاست های کلی با چشم اندازاز س��وی مجمع تش��خیص مصلحت نظام از س��وی سایر تقس��یم کار ملی
چشم انداز عبارت است از ارائه یک موقعیت مطلوب و آرمانی قابل دستیابی
قانونگذاری س��نتی به سبک ایرانی ،آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار
که مانن��د چراغی در افق بلندم��دت فراروی جامعه و نظ��ام حکومتی قرار
نگرفته اس��ت .دستاورد این بی توجهی نیز در س��اماندهی اقدامات اجرایی
دارد و دارای ویژگ��ی ه��ای جامع نگری ،آینده نگ��ری ،ارزش گرایی و واقع
کش��ور و در تداوم و تشدید مش��کالت زندگی مردم خو.د را بصورت آشکار
گرایی اس��ت (س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور ،کلیات و اصول سازماندهی
نش��ان داده است .دستگاه های اجرایی و سایر بخش های قانونگذاری کشور
فضایی کش��ور ،ص  .)9چش��م انداز آمی��زه ای از ارزش داوری های مبتنی
نیز امور فاقد یا دارای ضمانت اجرایی ضعیف را برنمی تابند و نقش محوری
بر ایدئول��وژی نظام و واقعیت های اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و زیس��ت
برای آن قایل نبوده و نیستند.
محیطی جامعه اس��ت (مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه ،جلد
 عدم بروزرسانی سیاست های کلی از زمان تصویب تاکنوندوم ،صفح��ه  .)867در مواردی از سیاس��ت های کلی بند « ج» اصل چهل
در تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام از بروزرسانی آنها سخنی وجود
و چهار قانون اساس��ي با چشم انداز خلط شده است .در ادبیات برنامه ریزی
ندارد و معلوم نیست که سیاست های کلی برای نظام تا چه زمانی سیاست
اجتماعی تعاریف چشم انداز و سیاست های کلی دارای تفاوت های اساسی
اند و حالت کلی خود را حفظ می کنند .شاخصه های تداوم زندگی سیاست
است و هر یک دارای کاربردهای ویژه هستند.
های کلی نظام در منظومه ش��لوغ قنونین کش��ور چیس��ت؟ این گزاره های

مثبت می انجامد .مردم نیز در پذیرش آثار سیاست های کلی آزمایشی فعال
هیجانی بر اس��اس ادعای تصویب کنندگان آن تا کی مدعی نجات کش��ورند
تر برخورد می کنند و آمادگی بیش��تری برای مش��ارکت در اجرای سیاست
و با ناکارآمدی ش��اهد تداوم و تشدید مشکالت زندگی مردم اند؟ بروزرسانی
های کلی آزمایشی و بررسی کمیت و کیفیت آنها دارند.
سیاس��ت های کلی امری حیاتی برای حیات اجتماعی آنهاس��ت موجب می
 نامشخص بودن دامنه تقنینی سیاست های کلیشود که در گذر زمان و تحوالت سریع جامعه از گردونه ساماندهی امور جدا
وجود مقررات مربوط به موضوعات مختلف در ذیل یک قانون دامنه شمولیت
و جا نمانند.
قانون اصلی و قوانین تغییر یافته را با مش��کل مواجه می س��ازد .عدم وجود
 مشارکت ناکافی گروه های مرجع در سازو کار مجمعمبانی نظری کافی پیرامون جایگاه سیاست و سیاست های کلی در منظومه
از س��وی مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش عملکردی درخصوص نجوه
ادبیات برنامه ریزی کالن کش��ور و عدم گفتمان س��ازی موثر در نزد برنامه
و میزان گردش علمی و تجربی نخبگان در فرآیند تدوین و تصویب سیاست
ریزان کش��ور موجب شده اس��ت سیاست های کلی
های کلی نظام منتشر نکرده است .حضور چند تن از
تدوین و تصویب ش��ده در موارد متعدد با سیاس��ت
مشاوران و مسئوالن سابق کشور و اساتید بازنشسته
های کلی واقعی تفاوت اساس��ی داشته باشند .از این
در جلسات کمیسیون های اصلی و فرعی به معنای
رو در محدوده عملکرد مجریان آن قرار نگرفته است.
گردش علمی و تجربی نخبگان کشور نیست .حضور
عدم وجود هر گونه نظارت عالیه بر
باورکردنی نیس��ت اینکه سیاس��ت ه��ای کلی نظام
س��ازماندهی شده اس��اتید و پیشکس��وتان امور در
مراکز قانونگذاری متعدد و موازی،
همچون نخ به دانه های تسبیح نظم و انسجام بدهند
قالب گروه های علمی دانش��گاهی و دپارتمان های
و نوعی رها ب���ودن دامنه اختیارات
و کسی راضی به استفاده از آن نباشد.
پژوهش��ی و تخصیص طرح ه��ای تحقیقای و پایان
این نهادها ،متاس���فانه به احتمال
 عدم تعيين جامع حدود صالحيت سیاس��ت هاینامه های دوره تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد
زی���اد خروج از دایره صالحیت های
کلی
و دکتری می تواند وضعیت سیاست های کلی نظام
تقنین���ی دور از انتظ���ار نیس���ت که
نقش��ه راه قانونگذاری در کشور شامل همه مراکز و
را از منفعل به شکلی فعال و پویا تغییر دهد.
خ���ود به گس���ترش قان���ون گریزی و
مراجع قانونگذاری مش��خص نیست و اساسا تقسیم
 ناکارآمدی سیاس��ت های کلی در حل مش��کالتقانون س���تیزی در جامعه منجر می
کار مل��ی در حوزه قانونگذاری وج��ود ندارد .بعالوه
زندگی مردم
شود .امكان نقض سلسله مراتب
اینکه برای مراکز و مراجع قانونگذاری موازی ،قانونی
در س��ه دهه گذش��ته همزمان با تدوی��ن ،تصویب،
هنج���اري در قانونگذاری نیز دور از
جامعی برای سازماندهی و نظارت بر مراکز موازی در
تایی��د و ابالغ سیاس��ت های کلی نظ��ام در بخش
انتظار نیست.
سیاس���ت ه���ای کل���ی ب���ا وج���ود
دست نیس��ت .با وجود مراکز متعدد قانونگذاری در
های مختلف ،نه تنها مشکالت زندگی مردم برطرف
تداخ�ل�ات موج���ود و ع���دم نظارت
کشور ،حدود و شرایط تقنینی آنها مشخص نیست.
نش��ده که تداوم و تشدید شده است .این مهم نشانه
ب���ر آن ،ام���کان خ���روج از دای���ره
با وجود تعدد مراکز تقنینی ،ساماندهی آنها به لحاظ
آشکار ناکارآمدی سیاس��ت های کلی و سایر اسناد
صالحیت خود را دارد
اهمیت حاکمی��ت قانون در جامعه ضروری اس��ت.
فرادست کش��ور است که قدرت مداخله اجتماعی و
طراحی سلس��له مراتب قانونگذاری و س��طح بندی
تغییر موازنه به نفع مردم ندارند .اینکه تعداد فراوانی
تقنین در امور مختلف جامعه و تعیین سازوکارهای
سیاس��ت کلی وجود داشته باش��د که نتواند و نمی
قانونی مراجع متعدد مقرره گذار از اولویت های مهم
تواند مش��کالت جامعه را حل کن��د برای جامعه به
اجرای سیاست های کلی در جامعه است.
هیچ عنوان س��ودمند نیست و نباید به آن مباهات کرد .چراکه همه هویت و
 احتمال خروج از دايره صالحيت سیاست های کلیتوانمندی قانونگذاری در سطوح مختلف ،حل و فصل کردن مشکالت جامعه
عدم وجود هر گونه نظارت عالیه بر مراکز قانونگذاری متعدد و موازی ،و نوعی
اس��ت و اگر منافع و خیر عمومی نبود ش��اید دلیلی بر تصویب سیاست های
رها بودن دامنه اختیارات این نهادها ،متاسفانه به احتمال زیاد خروج از دایره
کلی هم وجود نمی داشت.
صالحیت های تقنینی دور از انتظار نیست که خود به گسترش قانون گریزی
 وجود تغییرات احتمالی زمینه اجرای سیاست های کلی در کوتاه مدتو قانون ستیزی در جامعه منجر می شود .امكان نقض سلسله مراتب هنجاري
زمینه های اجتماعی در تصویب سیاس��ت های کل��ی دارای اهمیت و نقش
در قانونگذاری نیز دور از انتظار نیست .سیاست های کلی با وجود تداخالت
فعال ان��د .با تغییر زمین های اجتماعی ،ضرورت تغییر سیاس��ت های کلی
موج��ود و عدم نظ��ارت بر آن ،امکان خروج از دای��ره صالحیت خود را دارد.
دور از انتظار نیس��ت .اجرای آزمایش��ی سیاس��ت های کلی ،آزمونی است تا
بی اعتنایی دس��تگاه های اجرایی (قوای سه گانه) به انجام فعالیت متناسب
بتوان آنها را از نظر تحقق اهداف از پیش تعیین ش��ده مورد ارزیابی قرار داد.
با سیاست های کلی در حوزه ماموریت های ذاتی خود نشانه ای از خروج از
تغییرات احتمالی در سیاس��ت های کلی آزمایشی بهتر از سیاست های کلی
دایره صالحیت سیاست های کلی است.
دایمی انجام می ش��ود و مراجعه چندباره برای ارزیابی آنها به انجام تغییرات

