
گزارش

معرفی سياست هاي كلي پدافند غيرعامل كشور
1- تأکی��د ب��ر پدافن��د غیرعامل ک��ه عبارت اس��ت از مجموع��ه اقدامات 
غیرمس��لحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آس��یب پذیری، تداوم 
فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل 

تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.
2- رعایت اص��ول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبی��ل انتخاب عرصه ایمن، 
پراکنده س��ازی یا تجمیع حس��ب مورد، حساس��یت زدایی، اختفاء، استتار، 
فریب دش��من و ایمن سازی نس��بت به مراکز جمعیتی و حائز اهمیت بویژه 

در طرح های آمایش سرزمینی و طرح های توسعه آینده کشور.
3- طبقه بندی مراکز، اماکن و تاسیسات حائز اهمیت به حیاتی، حساس و 

مهم و روزآمدکردن آن در صورت لزوم.
4- تهیه و اجرای طرح های پدافند غیرعامل )با رعایت اصل هزینه – فایده( 
در مورد مراکز، اماکن و تاسیسات حائز اهمیت )نظامی و غیرنظامی( موجود 
و در دس��ت اجراء بر اس��اس اولویت بندی و امکانات حداکثر تا پایان برنامه 

ششم و تامین اعتبار مورد نیاز.
 5- تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در برابر س��اح های غیرمتعارف نظیر 

هسته ای، میکروبی و شیمیایی.
 6- دو یا چندمنظوره کردن مس��تحدثات، تاسیسات و شبکه های ارتباطی 
و مواصات��ی در جهت بهره گیری پدافندی از طرح های عمرانی و بویژه در 

مناطق مرزی و حساس کشور.
7- فرهنگ س��ازی و آموزش عمومی در زمینه به کارگیری اصول و ضوابط 
پدافن��د غیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی، پیش بینی مواد درس��ی در 

سطوح مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل.
8- رعایت طبقه بندی اطاعات طرح های پدافند غیرعامل.

9- ممانعت از ایجاد تاسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و بیرون بردن این 
گونه تاسیس��ات از ش��هرها و پیش بینی تمهیدات ایمنی برای آن دسته از 
تاسیس��اتی که وجود آنها الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در 

اطراف تاسیسات پرخطر با تعیین حریم الزم.
10- حمای��ت الزم از توس��عه فناوری و صنایع مرتبط مورد نیاز کش��ور در 

پدافند غیرعامل با تاکید بر طراحی و تولید داخلی.
11- ب��ه کارگیری اص��ول و ضوابط پدافند غیرعام��ل در مقابله با تهدیدات 
نرم افزاری و الکترونیکی و س��ایر تهدیدات جدید دش��من به منظور حفظ و 

صیانت شبکه های اطاع رسانی، مخابراتی و رایانه ای.

12- پیش بینی س��ازوکار الزم برای تهیه طرح های مشترک ایمن سازی و 
ایجاد هماهنگی در س��ایر طرح ها و برنامه ها و مدیریت نهادهای مس��ئول، 
در دو ح��وزه پدافن��د غیرعامل و حوادث غیرمترقب��ه در جهت هم افزایی و 

کاهش هزینه ها.
13- ایج��اد مرکزی ب��رای تدوین طراحی، برنامه ری��زی و تصویب اصول و 
ضوابط، استانداردها، معیارها، مقررات و آیین نامه های فنی پدافند غیرعامل 

و پیگیری و نظارت بر اعمال آنها.
توجه: »چالش قانون« برای انعکاس پاس��خ های مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام یا اعضای آن، اعام آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشنهادات 

مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.

نقد و بررسی سیاست های کلی 
- خلط سیاست های کلی با آرمان ها 

آرم��ان ها اهداف بزرگ و گس��ترده ای هس��تند که ش��رکت در پی تحقق 
بخش��یدن به آنهاست و بهتر اس��ت کلی و حتی گاهی خاصه باشد )برنامه 
ریزی اس��تراتژیک کیفیت جامع، رسول محمدعلی پور(. هدف های آرمانی 
برگرفته از تصویر مطلوب چش��م انداز بلندمدت کشور است، بیان انتظارات 
و مقاصدی دس��ت یافتنی اس��ت که تحقق آن در گرو وف��اق عمومی، اراده 
ملی و تاش خستگی ناپذیر رهبران جامعه و آحاد مردم خواهد بود )مبانی 
نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه 867(. در مواردی 
از سیاس��ت های کلی پدافند غیرعامل کش��ور با آرمان ها خلط شده است. 
کارایی آرمان ها در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای 

تفاوت های اساسی است.
- خلط سیاست های کلی با چشم انداز 

چشم انداز عبارت است از ارائه یک موقعیت مطلوب و آرمانی قابل دستیابی 
که مانن��د چراغی در افق بلندم��دت فراروی جامعه و نظ��ام حکومتی قرار 
دارد و دارای ویژگ��ی ه��ای جامع نگری، آینده نگ��ری، ارزش گرایی و واقع 
گرایی اس��ت )س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور، کلیات و اصول سازماندهی 
فضایی کش��ور، ص 9(. چش��م انداز آمی��زه ای از ارزش داوری های مبتنی 
بر ایدئول��وژی نظام و واقعیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیس��ت 
محیطی جامعه اس��ت )مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد 
دوم، صفحه 867(. در مواردی از سیاست های کلی پدافند غیرعامل کشور با 
چش��م انداز خلط شده است. در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی تعاریف چشم 

انداز و سیاس��ت های کلی دارای تفاوت های اساس��ی است و هر یک دارای 
کاربردهای ویژه هستند.

- عدم وجود قابلیت زایش سیاست های کلی از اسناد فرادست
تدوین سیاست های کلی از طریق زبان معیار و اصیل قانونگذاری، هعمچون 
ش��بکه ای به هم پیوس��ته اس��ت که زایش الیه های گوناگون آن بر اساس 
منطق شبکه صورت می گیرد. پیوستگی و همبستگی سیاست های کلی با 
اس��ناد فرادست کشور، دستاورد زایش های سلسله مراتبی در سیاست های 
کلی اس��ت آنگاه که در نظام هماهنگ با یکدیگر و س��ایر اسناد فرادست و 
فرودس��ت تدوین، تصویب و اباغ شود. سیاست های کلی پدافند غیرعامل 
کش��ور نیز همچون سایر سیاس��ت های کلی، محصول زایش درونی و زبانی 
سیاس��تگذاری نیس��ت و هماهنگی س��اختاری و سلس��له مراتبی با اسناد 

فرادست و فرودست خود ندارد.
- قابل اجرا نبودن سیاس��ت های کل��ی غیرقاعده 

مند
در مواردی از سیاس��ت های کل��ی، قابلیت اجرایی 
وج��ود ندارد که این امر ناش��ی از وجود اش��کاالت 
ش��کلی و ماهیتی در آنهاس��ت. در برخی از موارد 
جهت گیری سیاست ها با رویه های اجرایی مرسوم 
کش��ور متناسب نیس��ت از این رو معموال سیاست 
های کل��ی مورد اقبال و اس��تقبال دس��تگاه های 
اجرای��ی قرار نگرفته اس��ت. وج��ود فاصله نظری و 
تجرب��ی میان تدوین و تصویب کنندگان سیاس��ت 
ها و اجراکنندگان آن تاکنون موجب ش��ده اس��ت 
که عما سیاس��ت ه��ای کان تا اج��رای کامل با 
کمبودهای اساسی مواجه باش��د. تعامل تصویب و 
اباغ کنندگان و اجراکنندگان سیاس��ت ها به گونه 
ای تنگاتنگ و سیس��تماتیک نیس��ت تا از تصویب 
سیاس��ت های ناکارآمد جلوگیری ش��ود. برخی از 
بندهای سیاس��ت های کلی پدافند غیرعامل کشور 
ب��ه دلیل غیرقاع��ده من��دی دارای قابلیت اجرایی 

نبوده و نیستند.
- زینت��ی بودن یا تش��ریفاتی بودن سیاس��ت های 

کلی 
اینکه در کش��ور تعداد فراوانی سیاس��ت کلی در موضوعات خاص و فانتزی 
وجود داش��ته باش��د ولی ناکارآمد، قابل س��تایش و تقدیر نیس��ت. داشتن 
سیاس��ت های کلی که هی��چ گاه بکار نروند و کاربردی برای ش��ان متصور 
نباش��د س��رانجامی جز افزایش بی اعتمادی م��ردم به قان��ون، قانونگذار و 
قانونگذاری ندارد. اینکه بصورت ش��کلی سیاس��ت های کلی کش��ور با سایر 
کش��ورهای جهان مقایسه ش��ود و مطالعات تطبیقی بی حاصل پیرامون آن 
انجام ش��ود در نش��ریات دارای اعتبار علمی پژوهش��ی منتشر شود تاکنون 

مشکلی از زندگی مردم حل نشده است. 
سیاس��ت های کلی آنگاه ارزشمندند که با اجرای شایسته در راه منافع ملی 

و ملت ایران نقش آفرینی کند.
- عدم وجود همکاری الزم بین مجمع و قوای سه گانه

مشاهدات میدانی بیانگر این واقعیت است که بین مجمع تشخیص مصلحت 
نظ��ام و قوای س��ه گانه در تدوی��ن و تصویب و اجرای سیاس��ت های کلی، 
همدلی و همفکری و همکاری الزم وجود نداش��ته اس��ت ک��ه در همزبانی 
ادبیات برنامه ریزی کان ظهور و بروز داشته باشد. ناهمزبانی قوای سه گانه، 

هویت سیاست های کلی را با مشکل مواجه ساخته 
اس��ت و توانای��ی آن را در س��اماندهی موضوع��ات 
مرتبط را به حداقل ممکن رس��انده است. سیاست 
های کلی تاکنون نتوانس��ته است موضوعات و امور 
مرتبط با خود را در راس��تای حل مشکات زندگی 
مردم ساماندهی کند. به عبارت دیگر سیاست های 
کل��ی تدوین و تصویب سیاس��ت ه��ای کلی نظام 
مش��خص نیس��ت تا بر اس��اس آن قوای س��ه گانه 

بتوانند به توافق برسند.
- ناهماهنگی سیاس��ت های کلی با قوانین موجود 

و جاری در کشور
رون��د اجرایی سیاس��ت های کلی نظ��ام در مجمع 
تش��خیص مصلح��ت نظام ب��ه گونه ای اس��ت که 
در م��وارد متعدد با قوانین موجود و جاری کش��ور 
دارای ناهماهنگی است و شاید در بسیاری از موارد 
متناس��ب با آن قوانین جدیدی در کش��ور مصوب 
گردد. عدم حمایت قوانین موجود از سیاس��ت های 
کلی نظام در سه دهه گذشته موجب شده است که 
از یکس��و قوانین بدون ارتباط با سیاست های کلی 
و از س��وی دیگر سیاس��ت های کلی بدون داشتن 
قوانین مرتبط و مورد نیاز با خود در جامعه اجرایی 

نش��وند. از این رو ناکارآمدی در هر دو بخش قابل ماحظه و منجر به تداوم 
و تشدید مشکات مرتبط در زندگی مردم شده است.

- عدم وجود ضمانت اجرای مناسب 
سیاس��ت های کلی پدافند غیرعامل کش��ور دارای ضمان��ت اجرایی الزم و 
کافی نیست. علیرغم جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون 
اساس��ی متاسفانه امر سیاست و سیاست گذاری بطور مجزار از سوی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام از سوی سایر تقسیم کار ملی قانونگذاری سنتی به 
سبک ایرانی، آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. دستاورد 
این بی توجهی نیز در ساماندهی اقدامات اجرایی کشور و در تداوم و تشدید 
مش��کات زندگی مردم خو.د را بصورت آش��کار نش��ان داده است. دستگاه 
های اجرایی و س��ایر بخش های قانونگذاری کش��ور نیز امور فاقد یا دارای 
ضمانت اجرای��ی ضعیف را برنمی تابند و نقش محوری برای آن قایل نبوده 

و نیستند.
- عدم بروزرسانی سیاست های کلی از زمان تصویب تاکنون

در تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام از بروزرسانی آنها سخنی وجود 
ندارد و معلوم نیس��ت که سیاست های کلی برای نظام تا چه زمانی سیاست 
اند و حالت کلی خود را حفظ می کنند. شاخصه های تداوم زندگی سیاست 
های کلی نظام در منظومه ش��لوغ قنونین کش��ور چیس��ت؟ این گزاره های 
هیجانی بر اس��اس ادعای تصویب کنندگان آن تا کی مدعی نجات کش��ورند 

و با ناکارآمدی ش��اهد تداوم و تشدید مشکات زندگی مردم اند؟ بروزرسانی 
سیاس��ت های کلی امری حیاتی برای حیات اجتماعی آنهاس��ت موجب می 
شود که در گذر زمان و تحوالت سریع جامعه از گردونه ساماندهی امور جدا 

و جا نمانند.
- مصوبات برای تصویب و نه برای اجرا!؟

اینگونه به نظر می رسد که برخی معتقدند که داشتن تعدادی جمله یا گزاره 
مصوب با عنوان سیاس��ت های کلی، از نداش��تن آن مفیدتر است. از آنجا که 
اجرای این سیاست های مد نظر نبوده یا در اولویت قرار ندارد در طول بیش 
از دو دهه گذش��ته، اجرا یا عدم اجرای سیاس��ت های کلی به مناقش��ه بین 
جناح های سیاسی تبدیل شده است که معموال برای مقصریابی در مشکات 
روزافزون زندگی مردم دارای کاربرد بوده اس��ت. تصویب سیاست های کلی 
به معنای اجرای آنها یا اجرایی بودن آنها نیست و نمی توان صرفا با تصویب 
چن��د گزاره مطلوب به حل مش��کات زندگی مردم 

امید داشت.
- مطلوب بودن تصویب سیاست های کلی آزمایشی 
در بس��یاری از موارد برای بررس��ی همه زوایا و ابعاد 
سیاس��ت های کلی و ماحظ��ه دقیق تر آثار و نتایج 
آن بهتر اس��ت که بصورت آزمایشی در زمان و مکان 
محدود اجرا ش��ود تا در زمینه یک کار تجربی بتوان 
تصمیمات مناس��ب تری برای آن اتخاذ نمود. ممکن 
اس��ت بررس��ی های کارشناس��ی در زم��ان اجرای 
آزمایشی کامل شود و یا اساسا بررسی های تخصصی 
باید در حین اجرای آزمایشی کامل شود. پس اجرای 
آزمایش��ی سیاست های کلی، نقطه ضعف آن نیست 
بلکه م��ی تواند به عنوان نقطه قوت مورد اس��تفاده 

قرار گیرد.
- وجود تغییرات احتمالی زمینه اجرای سیاست های 

کلی در کوتاه مدت
زمینه های اجتماعی در تصویب سیاس��ت های کلی 
دارای اهمیت و نق��ش فعال اند. با تغییر زمین های 
اجتماعی، ضرورت تغییر سیاس��ت های کلی دور از 
انتظار نیس��ت. اجرای آزمایش��ی سیاست های کلی، 
آزمونی اس��ت تا بتوان آنها را از نظر تحقق اهداف از 
پیش تعیین ش��ده مورد ارزیابی قرار داد. تغییرات احتمالی در سیاست های 
کلی آزمایش��ی بهتر از سیاس��ت های کلی دایمی انجام می ش��ود و مراجعه 

چندباره برای ارزیابی آنها به انجام تغییرات مثبت می انجامد. 
مردم نیز در پذیرش آثار سیاس��ت های کلی آزمایش��ی فعال تر برخورد می 
کنند و آمادگی بیشتری برای مشارکت در اجرای سیاست های کلی آزمایشی 

و بررسی کمیت و کیفیت آنها دارند. 
- نامشخص بودن دامنه تقنینی سیاست های کلی

وجود مقررات مربوط به موضوعات مختلف در ذیل یک قانون دامنه شمولیت 
قانون اصلی و قوانین تغییر یافته را با مش��کل مواجه می س��ازد. عدم وجود 
مبانی نظری کافی پیرامون جایگاه سیاست و سیاست های کلی در منظومه 
ادبیات برنامه ریزی کان کش��ور و عدم گفتمان س��ازی موثر در نزد برنامه 
ریزان کش��ور موجب شده است سیاست های کلی تدوین و تصویب شده در 
موارد متعدد با سیاس��ت های کلی واقعی تفاوت اساسی داشته باشند. از این 
رو در محدوده عملکرد مجریان آن قرار نگرفته است. باورکردنی نیست اینکه 
سیاست های کلی نظام همچون نخ به دانه های تسبیح نظم و انسجام بدهند 

و کسی راضی به استفاده از آن نباشد.
- جم��ع آوری م��واد مرتب��ط تحت یک عن��وان در 

سیاست های کلی
عنوان بندی بخش های گوناگون در سیاس��ت های 
کل��ی در واق��ع فضایی محتوایی اس��ت ک��ه مطالب 
مرتبط با هم را کنار هم جمع آوری می کند. فراوانی 
موضوعات ریز و درشت مرتبط با سیاست های کلی 
به گونه ای اس��ت که نمی ت��وان بدون جمع آوری و 
کنار هم ق��رار دادن مطالب مرتبط با هم عمل کرد. 
عنوان بندی مطالب در سیاس��ت های کلی، بس��ته 
بندی محتوایی مطالب مرتبط با سیاس��ت های کلی 
برای سهولت استفاده از آن است. عنوان بندی نوعی 
فراخوان برای جمع نمودن مطالب ذیل عنوان مرتبط 
اس��ت که در نوع خود نوعی نظم بخشی به محتوای 
سیاست های کلی است. وجود محتوای بدون عنوان 
بندی در سیاست های کلی به مانند یک انبار بزرگ 
کاالی ب��دون قفس��ه و طبقه بندی اس��ت که برای 
یافت هر کاال باید همه بس��ته ه��ای موجود در انبار 

را جستجو کرد.
- عدم تعیین جامع حدود صاحیت سیاس��ت های 

کلی 
نقشه راه قانونگذاری در کشور شامل همه مراکز و مراجع قانونگذاری مشخص 
نیست و اساسا تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری وجود ندارد. بعاوه اینکه 
ب��رای مراکز و مراجع قانونگذاری موازی، قانونی جامعی برای س��ازماندهی و 
نظارت بر مراکز موازی در دس��ت نیس��ت. با وجود مراکز متعدد قانونگذاری 
در کش��ور، حدود و شرایط تقنینی آنها مشخص نیست. با وجود تعدد مراکز 
تقنینی، س��اماندهی آنها به لحاظ اهمیت حاکمیت قانون در جامعه ضروری 
است. طراحی سلسله مراتب قانونگذاری و سطح بندی تقنین در امور مختلف 
جامعه و تعیین سازوکارهای قانونی مراجع متعدد مقرره گذار از اولویت های 

مهم اجرای سیاست های کلی در جامعه است.
- احتمال خروج از دایره صاحیت سیاست های کلی

عدم وجود هر گونه نظارت عالیه بر مراکز قانونگذاری متعدد و موازی، و نوعی 
رها بودن دامنه اختیارات این نهادها، متاسفانه به احتمال زیاد خروج از دایره 
صاحیت های تقنینی دور از انتظار نیست که خود به گسترش قانون گریزی 

و قانون ستیزی در جامعه منجر می شود. 
امکان نقض سلس��له مراتب هنجاري در قانونگذاری نیز دور از انتظار نیست. 
سیاست های کلی با وجود تداخات موجود و عدم نظارت بر آن، امکان خروج 
از دایره صاحیت خود را دارد. بی اعتنایی دس��تگاه های اجرایی )قوای س��ه 
گانه( به انجام فعالیت متناسب با سیاست های کلی در حوزه ماموریت های 

ذاتی خود نشانه ای از خروج از دایره صاحیت سیاست های کلی است. 
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آفند عامل ناکارآمدی در سیاست های کلی پدافند غيرعامل كشور!؟

اینکه در کشور تعداد فراوانی سیاست 
کل���ی در موضوع���ات خ���اص و فانتزی 
وج���ود داش���ته باش���د ول���ی ناکارآم���د، 
قابل ستایش و تقدیر نیست. داشتن 
سیاس���ت های کلی که هی���چ گاه بکار 
نرون���د و کارب���ردی ب���رای ش���ان متصور 
نباش���د س���رانجامی ج���ز افزای���ش ب���ی 
اعتمادی م���ردم به قان���ون، قانونگذار 
و قانونگ���ذاری ن���دارد. اینک���ه بصورت 
ش���کلی سیاس���ت های کلی کش���ور با 
سایر کشورهای جهان مقایسه شود و 
مطالعات تطبیقی بی حاصل پیرامون 
دارای  نش���ریات  در  ش���ود  انج���ام  آن 
اعتبار علمی پژوهش���ی منتش���ر ش���ود 
تاکنون مش���کلی از زندگ���ی مردم حل 

نشده است

نقش���ه راه قانونگ���ذاری در کش���ور 
مراج���ع  و  مراک���ز  هم���ه  ش���امل 
نیس���ت  مش���خص  قانونگ���ذاری 
در  مل���ی  کار  تقس���یم  اساس���ا  و 
ح���وزه قانونگ���ذاری وج���ود ن���دارد. 
بع���اوه اینکه برای مراک���ز و مراجع 
قانونگذاری موازی، قانونی جامعی 
برای سازماندهی و نظارت بر مراکز 

موازی در دست نیست.
 با وج���ود مراکز متعدد قانونگذاری 
در کش���ور، حدود و شرایط تقنینی 

آنها مشخص نیست.
 ب���ا وج���ود تع���دد مراک���ز تقنین���ی، 
س���اماندهی آنها ب���ه لحاظ اهمیت 
حاکمیت قانون در جامعه ضروری 

است
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