
گزارش

معرفی سياست های كلی برنامه پنجم توسعه 
ـ امور فرهنگى

ــى فرهنگى كشور و تهيه پيوست فرهنگى  1ـ تكميل و اجراى طرح مهندس
براى طرح هاى مهم.

2ـ  زنده و نمايان نگه داشتن انديشه دينى و سياسى حضرت امام خمينى)ره( 
ــت  ــى در تمام سياس ــته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساس و برجس

گذارى ها و برنامه ريزى ها.
ــدان كارى، خودباورى، روحيه  ــت قانونگرايى، انضباط اجتماعى، وج 3ـ  تقوي
ــراف و اهتمام به ارتقاء  ــتكارى، قناعت، پرهيز از اس كار جمعى، ابتكار، درس

كيفيت در توليد.
4ـ مقابله با جريانات انحرافى در حوزه دين و زدودن خرافات و موهومات.

ــى براى تحقق اهداف  ــه از فناورى هاى اطالعاتى و ارتباط ــتفاده بهين 5ـ اس
فرهنگى نظام.

ــم انداز بيست ساله و تقويت باور و عزم ملى  ــترك از چش 6ـ ايجاد درك مش
براى تحقق آن.

ـ امور علمى و فناورى
7ـ تحول در نظام آموزش عالى و پژوهش در موارد زير:

ــه 3 درصد توليد ناخالص داخلى  ــش بودجه تحقيق و پژوهش ب 1ـ 7ـ افزاي
ــى به  ــه پنجم و افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناس ــا پايان برنام ت

دوره هاى تحصيالت تكميلى به 20 درصد.
ــاورى در منطقه و تثبيت آن در  ــتيابى به جايگاه دوم علمى و فن 2ـ 7ـ دس

برنامه پنجم.
ــى با صنعت و بخشهاى  ــگاهها و مراكز پژوهش 3ـ 7ـ ارتباط مؤثر بين دانش

مربوط جامعه.
ــد علم و  ــاركت در تولي ــى براى مش ــش غيردولت ــازى بخ 4ـ 7ـ توانمندس

فناورى.
5ـ 7ـ دستيابى به فناورى هاى پيشرفته مورد نياز.

8ـ تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء كيفى آن بر اساس نيازها 
و اولويتهاى كشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سالمت 

روحى و جسمى دانش آموزان.
9ـ تحول و ارتقاء علوم انسانى با: تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد 
مستعد و با انگيزه، اصالح و بازنگرى در متون و برنامه ها و روش هاى آموزشى، 
ــى و ترويج نظريه پردازى، نقد  ارتقاء كمى و كيفى مراكز و فعاليتهاى پژوهش

و آزادانديشى.
10ـ گسترش حمايتهاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان و نوآوران علمى 
و فناورى از طريق: ارتقاء منزلت اجتماعى، ارتقاء سطح علمى و مهارتى، رفع 
دغدغه خطرپذيرى مالى در مراحل پژوهشى و آزمايشى نوآورى ها، كمك به 

تجارى سازى دستاوردهاى آنان.
11ـ تكميل و اجراى نقشه جامع علمى كشور.

ـ امور اجتماعى
ــگاه زن در آن و در  ــت نهاد خانواده و جاي 12ـ تقوي
ــرعى و  ــتيفاى حقوق ش صحنه هاى اجتماعى و اس
ــى بانوان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش  قانون

سازنده آنان.
13ـ تقويت هويت ملى جوانان متناسب با آرمانهاى 
ــالمى، فراهم كردن محيط رشد فكرى و  انقالب اس
ــغلى،  ــالش در جهت رفع دغدغه هاى ش ــى و ت علم
ــكن و آسيبهاى اجتماعى آنان، توجه به  ازدواج، مس

مقتضيات دوره جوانى و نيازها و تواناييهاى آنان.
ــالح نظام ادارى و قضايى در جهت: افزايش  14ـ اص
ــانى به مردم،  ــى، بهبود خدمت رس ــرك و كارآي تح
ــه كارگيرى  ــت كاركنان، ب ــن كرامت و معيش تأمي
ــغلى آنان،  مديران و قضات اليق و امين و تأمين ش
ــوازى، تأكيد بر تمركز  حذف يا ادغام مديريتهاى م
ــگيرى از  ــى در حوزه هاى ادارى و اجرايى، پيش زداي
فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.

ــتا، باز آفرينى و روزآمد سازى  ــهر و روس ــى به سيماى ش 15ـ هويت بخش
ــراى ايمنى بناها و  ــرفته ب ــالمى، رعايت معيارهاى پيش معمارى ايرانى - اس

استحكام ساخت و سازها.
ــى و نظارت، اصالح قوانين و مقررات  16ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرس

در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاى نظارتى و بازرسى.
17ـ اولويت دادن به ايثارگران انقالب اسالمى در عرضه منابع مالى و فرصتها 
و امكانات و مسؤوليتهاى دولتى در صحنه هاى مختلف فرهنگى و اقتصادى.

18ـ اهتمام به توسعه ورزش و حمايت از گسترش فعاليت هاى گردشگرى با 
تأكيد بر سفرهاى زيارتى.

19ـ تأكيد بر رويكرد انسان سالم و سالمت همه جانبه با توجه به:
ــيابى، نظارت و  ــه ريزى، ارزش ــتگذارى، برنام ــى در سياس 1ـ 19ـ يكپارچگ

تخصيص منابع عمومى.
2ـ 19ـ ارتقاء شاخصهاى سالمت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمى 

و روحى.
3ـ 19ـ كاهش مخاطرات و آلودگى هاى تهديد كننده سالمت.

4ـ 19ـ اصالح الگوى تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سالمت مواد غذايى.
ــهم مردم از  ــالمت و كاهش س ــى و كيفى بيمه هاى س ــعه كم 5ـ 19ـ توس

هزينه هاى سالمت به 30% تا پايان برنامه پنجم.
20ـ ارتقاء امنيت اجتماعى:

ــردان و اهتمام به اجراى  ــا مواد مخدر و روانگ ــارزه همه جانبه ب 1ـ 20ـ مب
سياستهاى كلى مبارزه با مواد مخدر.

2ـ 20ـ سامان بخشى مناطق حاشيه نشين و پيشگيرىوكنترل ناهنجارى هاى 
عمومى ناشى از آن.

ــتفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى و رسانه ها براى پيشگيرى و  3ـ 20ـ اس
مقابله با ناهنجارى هاى فرهنگى و اجتماعى.

ـ امور اقتصادى
 الف( رشد مناسب اقتصادى با تأكيد بر:

ــتاب اقتصادى به ميزان حداقل 8درصد نرخ  21ـ تحقق رشد مستمر و پرش
رشد ساليانه توليد ناخالص داخلى  با:

ــرمايه گذارى از طريق كاهش شكاف پس انداز - سرمايه  ــعه س 1ـ 21ـ توس
گذارى با حفظ نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلى حداقل در سطح 40 

درصد و جذب منابع و سرمايه هاى خارجى.
2ـ 21ـ ارتقاء سهم بهره ورى در رشد اقتصادى به يك سوم در پايان برنامه.

ــات محيط اقتصاد  ــور با تأكيد بر ثب ــب و كار كش 3ـ 21ـ بهبود فضاى كس
ــى، حقوقى، علمى و  ــاخت هاى ارتباطى، اطالعات ــم آوردن زيرس كالن، فراه
ــتمر آمار  فناورى مورد نياز، كاهش خطرپذيرى هاى كالن اقتصادى، ارائه مس

و اطالعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
4ـ 21ـ تقويت و توسعه نظام استاندارد ملى.

22ـ تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه 
ــعه  ــرمايه هاى زاينده اقتصادى« و ايجاد صندوق توس عمومى به »منابع و س
ــوراى اسالمى در سال اول برنامه  ــنامه آن در مجلس ش ملى با تصويب اساس
ــت و گاز در زنجيره  ــبى نف ــتفاده از مزيت نس پنجم و برنامه ريزى براى اس

صنعتى و خدماتى و پايين دستى وابسته بدان با رعايت:
1ـ 22ـ واريز ساالنه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز 

و فرآورده هاى نفتى به صندوق توسعه ملى.
2ـ 22ـ ارائه تسهيالت از منابع صندوق توسعه ملى به بخش هاى خصوصى، 
تعاونى و عمومى غيردولتى با هدف توليد و توسعه سرمايه گذارى در داخل و 

خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى.
ــارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا  ــتگى هزينه هاى ج 3ـ 22ـ قطع وابس

پايان برنامه.
23ـ اصالح ساختار نظام بانكى با اجراى كامل و روزآمد قانون بانكدارى بدون 
ــنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات  ربا و نهادينه كردن نظام هاى قرض الحس

الزم براى سرمايه گذارى هاى بزرگ.
ــول و بيمه( با تأكيد بر  ــرمايه، پ ــاء كمى و كيفى بازارهاى مالى)س 24ـ ارتق

كارايى، شفافيت و سالمت.
ــت هاى كلى اصل44 قانون اساسى والزامات مربوط به هر  25ـ تحقق سياس

يك از بندها با تأكيدبر:
1ـ25ـ حمايت از شكل گيرى بازارهاى رقابتى.

ــب براى ايفاى وظايف حاكميتى)سياست  ــاختارهاى مناس 2ـ25ـ ايجاد س
گذارى، هدايت و نظارت(.

3ـ25ـ تنظيم سياست هاى تشويقى در جهت تبديل فعاليت هاى غيرمتشكل 
)نهاد خانوار( به فعاليت هاى واحدهاى حقوقى.

4ـ25ـ ايجاد بازار رقابتى براى ارائه خدمات بيمه درمانى.
26ـ توجه به ارزش اقتصادى، امنيتى، سياسى و زيست محيطى آب با تسريع 
در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن و مهار آبهايى كه از كشور خارج 

مى شود با اولويت استفاده از منابع آبهاى مشترك.
27ـ سرمايه گذارى در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با 

كشورهاى همسايه با رعايت سياست هاى كلى اصل 44 قانون اساسى.
ــردى ارزى به مقدارى كه اطمينان از تأمين نيازهاى  28ـ حفظ ذخاير راهب
ــوراى عالى امنيت ملى(  ــور در مدت معين )براساس مصوبه ش ــى كش اساس

حاصل گردد.
29ـ تأكيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناورى باال 
به نحوى كه كسرى تراز بازرگانى بدون نفت كاهش يافته و توازن در تجارت 

خدمات ايجاد گردد.
30ـ گسترش همه جانبه همكارى با كشورهاى منطقه جنوب غربى آسيا در 

تجارت، سرمايه گذارى و فناورى.
31ـ ارتقاء و هماهنگى ميان اهداف توسعه اى: آموزش، بهداشت و اشتغال به 
ــاخص توسعه انسانى به سطح كشورهاى  طورى كه در پايان برنامه پنجم، ش

با توسعه انسانى باال برسد.
32ـ تبديل نظام بودجه ريزى كشور به بودجه ريزى عملياتى.

33ـ برقرارى ارتباط كمى و كيفى ميان برنامه پنج ساله و بودجه هاى ساليانه 
با سند چشم انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت.

 ب( گسترش عدالت اجتماعى با:
34ـ تنظيم همه فعاليت هاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى بر پايه عدالت 
ــه ميان درآمدهاى طبقات  اجتماعى و كاهش فاصل
ــرهاى كم درآمد با تأكيد بر  و رفع محروميت از قش

موارد زير:
ــاى غيرموجه درآمدى از  1ـ 34ـ جبران نابرابرى ه
طريق سياستهاى مالياتى، اعطاى يارانه هاى هدفمند 

و ساز و كارهاى بيمه اى.
ــار دو  2ـ 34ـ تكميل بانك اطالعات مربوط به اقش

دهك پايين درآمدى و به هنگام كردن مداوم آن.
ــكار و اجراى  ــد كردن يارانه هاى آش 3ـ 34ـ هدفمن

تدريجى هدفمند كردن يارانه هاى غيرآشكار.
ــن برخوردارى آحاد جامعه از اطالعات  4ـ 34ـ تأمي

اقتصادى.
ــران عقب ماندگى هاى  ــات الزم براى جب 35ـ اقدام

حاصل از دورانهاى تاريخى گذشته با تأكيد بر:
ــتاييان  ــطح درآمد و زندگى روس ــاء س 1ـ 35ـ  ارتق
ــتايى،  ــعه روس ــاورزان با تهيه طرحهاى توس و كش
ــاورزى صنعتى، صنايع روستايى و خدمات نوين و اصالح نظام  گسترش كش

قيمت گذارى محصوالت كشاورزى.
ــترش فعاليت هاى اقتصادى در مناطق مرزى و سواحل جنوبى و  2ـ 35ـ گس

جزاير با استفاده از ظرفيت هاى بازرگانى خارجى كشور.
ــدى جامعه به طورى كه  ــه دو دهك باال و پايين درآم ــش فاصل 3ـ 35ـ كاه

ضريب جينى به حداكثر 0/35 در پايان برنامه برسد.
ــور به 7  ــاندن نرخ بيكارى در كش ــام اقدامات ضرورى براى رس 4ـ 35ـ  انج

درصد.
ــترش كمى و كيفى نظام تأمين  5ـ 35ـ  تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گس

اجتماعى و خدمات بيمه درمانى.
6ـ 35ـ  توسعه نظام هاى پيشگيرى از آسيب هاى فردى و اجتماعى.

7ـ 35ـ  حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.
8ـ 35ـ  توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازى اقشار متوسط و كم درآمد 

جامعه به نحوى كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.
سياست هاى كلى برنامه پنجم توسعه 

ـ امور سياسى، دفاعى و امنيتى
ــى، اجتماعى،  ــردم در عرصه هاى سياس ــاركت م ــت حضور و مش 36ـ تقوي

اقتصادى و فرهنگى.
37ـ جهت دهى جريانات سياسى به پايبندى به ارزش هاى اسالمى - انقالبى، 

دفاع از منافع ملى، دشمن ستيزى، قانون پذيرى و اصول اخالقى.
38ـ حمايت از آزادى هاى مشروع و صيانت از حقوق اساسى ملت.

39ـ اعتالى شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهورى اسالمى ايران در منطقه 

ــبرد منافع ملى با تأكيد  و نظام بين الملل به منظور تحكيم امنيت ملى و پيش
بر:

ــه اى و بين المللى با اولويت  ــاى دوجانبه، منطق ــت همكارى ه 1ـ 39ـ تقوي
كشورهاى همسايه.

2ـ 39ـ تقويت روابط سازنده با كشورهاى غيرمتخاصم.
3ـ 39ـ بهره گيرى از روابط براى افزايش توان ملى.

4ـ 39ـ مقابله با افزون خواهى و اقدام متجاوزانه در روابط خارجى.
5ـ 39ـ تالش براى رهايى منطقه از حضور نظامى بيگانگان.

ــتضعف بويژه ملت  ــلمانان و ملت هاى مظلوم و مس ــت از مس 6ـ 39ـ حماي
فلسطين.

7ـ 39ـ تالش براى همگرايى بيشتر ميان كشورهاى اسالمى.
8ـ 39ـ تالش براى اصالح ساختار سازمان ملل.

ــترك براى ايجاد مناسبات و نظامات جديد  ــازماندهى تالش مش 9ـ 39ـ س
اقتصادى، سياسى و فرهنگى منطقه اى و جهانى با هدف تأمين عدالت، صلح 

و امنيت جهانى.
ــازمانهاى بين المللى و منطقه اى و تالش  ــور فعال و هدفمند در س 40ـ حض

براى ايجاد تحول در رويه هاى موجود بر اساس ارزشهاى اسالمى.
41ـ ارتقاء نقش مديريتى ايران در توزيع و ترانزيت انرژى، افزايش فرصتهاى 
ــتقرار نظام  ــرفته و كمك به اس ــرمايه و فناورى هاى پيش صادراتى، جذب س
ــالمى و  ــورهاى منطقه اى و اس ــتقل با كمك كش پولى، بانكى و بيمه اى مس

دوست با هدف كاهش وابستگى به سيستم پولى نظام سلطه.
42ـ تقويت تعامل فرهنگى، حقوقى، سياسى و اقتصادى با جهان بويژه حوزه 

تمدن اسالمى – ايرانى.
ــالمى و ايرانى ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج  43ـ  تقويت هويت اس
ــى در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت  خط و زبان فارس

آنان در توسعه ملى.
ــدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع  ــم و ارتقاء امنيت پاي 44ـ تحكي

ملى با تأكيد بر:
ــگيرى از تحركات ضد  1ـ 44ـ تقويت نقش مردم و اطالعات مردمى در پيش

امنيتى.
ــى، انتظامى و قضايى و  ــتگاه هاى اطالعات ــت و تعامل مؤثر دس 2ـ 44ـ تقوي
هماهنگى بين آنها براى تأمين اشراف اطالعاتى و مقابله با هر نوع اخالل در 

امنيت عمومى، اقتصادى و اجتماعى و مقابله با تهديدهاى نرم.
ــطح حفاظت  ــامانه يكپارچه نرم افزارى اطالعاتى، ارتقاء س 3ـ 44ـ ايجاد س
ــا حفظ امنيت  ــوم و فناورى هاى مرتبط ب ــعه عل ــات رايانه اى، توس از اطالع
ــامانه هاى اطالعاتى و ارتباطى به منظور صيانت از فضاى تبادل اطالعات،  س
ــاى رايانه اى و صيانت از حريم  ــت فنى براى مقابله با تخلفات در فضاه تقوي

فردى و عمومى.
ــاخت هاى انسجام و همبستگى ملى براى پيشگيرى و  4ـ 44ـ تقويت زير س

مقابله با عوامل بروز گسست هاى هويتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى.
ــه منظور دفاع از  ــدرت بازدارندگى ب ــاى دفاعى و ق ــاء توانمندى ه 45ـ ارتق
ــى و مقابله مؤثر با تهديدهاى  ــت، تماميت ارضى، منافع و امنيت مل حاكمي

خارجى و ايجاد توازن منطقه اى با تأكيد بر:
ــرفته دفاعى  ــو و نرم افزارهاى پيش ــاى ن ــش و فناورى ه ــب دان 1ـ 45ـ  كس
ــعه  ــازى صنايع دفاعى، افزايش ضريب خودكفايى با توس ــازى و بازس و نوس

تحقيقات و بهره مندى از همه ظرفيت هاى صنعتى كشور.
2ـ 45ـ  اهتمام به حضور نيروهاى مردمى در امنيت و دفاع از كشور و انقالب 

با تقويت كمى و كيفى بسيج مستضعفان.
3ـ 45ـ  گسترش پدافند غيرعامل.

4ـ 45ـ  امنيت پايدار مناطق مرزى و كنترل مؤثر مرزها.
ــخيص مصلحت  ــخ هاى مجمع تش توجه: »چالش قانون« براى انعكاس پاس
ــنهادات  نظام يا اعضاى آن، اعالم آمادگى مى نمايد. ضمنا از ارائه نقد و پيش

مشفقانه عموم انديشمندان و نخبگان پيشاپيش سپاسگزار است.

نقد و بررسی 
- خلط سياست هاى كلى با ارزش ها

ارزش ها بيانگر اعتقاد راسخ نسبت به اعمال، حاالت و رفتارهايى هستند كه 
از لحاظ شخصى يا اجتماعى نسبت به اعمال، حاالت و رفتارهاى مخالف، برتر 
و ارجخ شناخته مى شوند )مديريت رفتار سازمانى پيشرفته، احمد ورزشكار، 
1389(. ارزش ها نوعى باورند و اينگونه تعريف شده اند باورهايى كه بر اساس 
آن مشخص مى شود چه چيزى مطلوب است و چه چيزى نامطلوب )ارزش 
ــى(. در مواردى از  هاى اجتماعى و تاثير آن بر منابع اقتصادى، حميد سادس
ــعه با ارزش ها خلط شده است. كارايى  ــت هاى كلى برنامه پنجم توس سياس

ارزش ها در ادبيات برنامه ريزى اجتماعى با سياست 
هاى كلى داراى تفاوت هاى اساسى است.

ــت هاى كلى از سوى  ــخيص سياس - ناتوانى در تش
اعضاى مجمع

بررسى مجموعه سياست هاى كلى نظام نشانگر اين 
ــت كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در  واقعيت اس
تعريف سياست هاى كلى داراى نقطه نظر مشخصى 
نيست و در تدوين و تصويب سياست هاى كلى، آن را 
بجاى واژگان ديگر بكار مى برد. مطالعه سوابق علمى 
ــخيص مصلحت نظام نيز  و اجرايى اعضاى مجمع تش
ــطح قابل مالحظه اى از ناكارآمدى  حاكى از وجود س
ــود درك صحيح و  ــت كه مويد نب در عملكرد آنهاس
سيستماتيك از جايگاه سياست هاى كلى در منظومه 
ــت. اين مهم نه تنها در  برنامه ريزى كالن جامعه اس
تدوين و تصويب كه در پيگيرى اجراى سياست هاى 
كلى برنامه پنجم توسعه نظام تاثير منفى دارد و شايد 

يكى از داليل عدم نظارت كافى بر حسن اجراى اين سياست ها باشد.
- وجود تكليف در اسناد فرادست و بدون سياست هاى كلى 

ــور موارد متعددى وجود دارد كه بطور  ــت و باالدستى كش ــناد فرادس در اس
مستقيم و غيرمستقيم با سياست هاى كلى ارتباط دارد لكن در متن سياست 
ــت. وجود پنجره هاى متعدد خالء و  ــده اس ــاره اى نش هاى كلى بدان ها اش
ــانه جزيى نگرى و بخشى نگرى در تدوين  ــت هاى كلى نش كمبود در سياس
ــت و اين امر را در ذهن تداعى مى كند كه  ــت هاى كلى اس و تصويب سياس
ــناد فرادستى خود نيست و بين مواد  ــت هاى كلى به دنبال تحقق اس سياس
ــور سرگردان است چون هويت خود را  ــناد فرادست كش و بندهاى فراوان اس
ــت و با آنها داراى نسبتى ناهماهنگ  ــى از آنها كسب نكرده اس بصورت روش

است.
- ناسازگارى موجود بين سياست و برنامه هاى اجرايى كشور

ــور  ــت هاى كلى و برنامه اجرايى كش ــكار بين سياس در مواردى بصورت آش
ــكلى و ماهيتى در  ــكاالت ش ــى از وجود اش ــازگارى وجود دارد كه ناش ناس
ــد. غيرقاعده مندى در هر  ــت هاى كلى يا در برنامه هاى اجرايى باش سياس
ــت و  ــور، بدون سياس ــود كه برنامه هاى اجرايى كش ــو موجب مى ش دو س
سياست هاى كلى، بدون پشتوانه برنامه هاى اجرايى به حيات ناقص خود تا 
ناكارآمدى قطعى ادامه دهند و هر دو خود را در حل مشكالت زندگى مردم 
ناتوان ببينند و منتظر تغييرات و تحوالت آينده باشند يا منتظر پايان حيات 
اجتماعى خود باشند كه اين سرنوشت، بارها و بارها در سياست ها و قوانين 
ــت. در برخى از موارد سياست هاى كلى  ــور مالحظه شده اس متعدد در كش
برنامه پنجم توسعه با برنامه هاى اجرايى كشور هماهنگى الزم وجود ندارد از 

اين رو از سوى دستگاه هاى اجرايى توجه الزم و كافى به آنها وجود ندارد.
- پياده نشدن سياست هاى كلى

ــا و اعضاى مجمع  ــمى بعضى از نهاده ــى هاى جامعه نگر و اذعان رس بررس
ــاس انتظارات آنها،  ــخيص مصلحت نظام، سياست هاى كلى نظام بر اس تش
ــت. البته منتقدان اجرايى نشدن سياست هاى كلى، هيچ گاه  اجرا نشده اس
ــى آن نپرداخته اند و مطالعه علمى داراى روايى و پاياييى  ــيب شناس به آس
ــانه هاى گروهى  ــر نكرده اند. صرفا برخى در رس قابل اطمينانى را نيز منتش
نسبت به اجرانشدن سياست هاى كلى اطالع رسانى كرده اند. شكل و ماهيت 
سياست هاى كلى به گونه اى است كه قابليت راستى آزمايى و درصد تحقق 

در سازوكار آن پيش بينى نشده است. 
- عدم شواهد مربوط به راستى آزمايى كارآمدى سياست هاى كلى 

اصوال از سوى مجمع تشخيص مصلحت نظام شواهدى دال بر راستى آزمايى 
ــت. زبان خصوصى حاكم بر  ــده ارائه شده اس ــت هاى كلى تصويب ش سياس
تدوين سياست هاى كلى و سليقه اى برخورد كردن در انتخاب سياست ها، 
ــتى آزمايى آنها باقى نگذشته است. كسى نسبت به عملكرد  جايى براى راس
ــك و ترديدى ندارد؛ تصويب كنندگان در تصويب و اجراكنندگان در  خود ش
عدم اجراى آنها. به نظر مى رسد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اندازه 
ــت هاى كلى از توانايى الزم برخوردار نيست و  گيرى ميزان كارآمدى سياس
قادر نيست 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 
ــكلى بودن آيين نامه داخلى در زمينه ماهيت  ــت. صرف نظر از ش ــده اس نش
ــت هاى كلى و روش تدوين و تصويب آن مطالب قدرتمندى در آيين  سياس
ــت. روش به خودى خود داراى فلسفه و منطق  نامه داخلى مجمع نيامده اس
حاكم بر خود است. سياست هاى كلى نظام داراى فلسفه و منطق ويژه خود 
نيستند. از اين روست كه بيشتر به يك زبان خصوصى و سليقه اى در برنامه 

ريزى شخصى شباهت دارد و قابليت متقاعدسازى اندكى را با خود دارد.
- عدم وجود ديدگاه همه جانبه نگرى در مصوبات مجمع

ــى نگرى در رنج است.  ــت هاى كلى نظام از نوعى بيمارى بخش اصوال سياس
ــان مى دهد كه سياست ها بر  ــى محتواى سياست هاى كلى نظام نش بررس
ــاس مدلى جامع و جامع نگر طراحى نشده اند. بسيارند موضوعات مهمى  اس
كه فاقد سياست اند و مواردى از سياست داراى مصاديق جزيى و جزءنگرند. 
ــت هاى  ــود كه سياس ــت گذارى موجب مى ش فقدان جامع نگرى در سياس
ــت بدهد و نتواند  ــرعت تاريخ مصرف خود را از دس كلى در گذر زمان به س
ــت  ــش رو را تحليل كند. از اين رو جامع نگرى در تبيين سياس ــوالت پي تح
ــت كه بنظر  هاى اجتماعى در مقياس كالن از اهميت ويژه اى برخوردار اس
ــد در تدوين و تصويب سياست هاى كلى نظام كمتر مورد توجه قرار  مى رس

گرفته است.
- عدم پاسخگويى مجمع در خصوص ناكارآمدى سياست ها

ــته نگر در سه دهه گذشته نشان مى دهد كه مجمع تشخيص  مطالعه گذش
مصلحت نظام همانند ساير نهادها و دستگاه هاى تقسيم كار ملى قانونگذارى 
ــت هاى كلى از بدو  ــگرى پيرامون ناكارآمدى سياس ــنتى، در برابر پرسش س
ــت. تدوين و تصويب  ــخگو نبوده اس ــون بصورت روزآمد، پاس ــيس تاكن تاس
سياست هاى كلى نظام جاده اى يكطرفه از سوى مجمع تشخيص مصلحت 
ــه در تكميل اثر  ــاركت جامع ــت بلكه تعامل و مش ــوى جامعه نيس نظام بس
ــت هاى كلى نظام داراى نقش حياتى است. بسياز بجاست كه مجمع  سياس
ــيون هاى اصلى و فرعى و دبيرخانه آن با  ــخيص مصلحت نظام و كميس تش
ــانه هاى گروهى تشريك مساعى بهترى داشته باشند تا نظرات اصالحى  رس

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

ــعارزدگى رنج مى برد. به نظر  ــت هاى كلى نظام در موارد متعدد از ش سياس
ــا توجه به جو حاكم بر  ــد كه تدوين كنندگان و تصويب كنندگان ب ــى رس م
ــع و ظرفيت هاى اجرايى  ــه و بدون توجه به ظرفيت هاى علمى مجم جامع
ــعارهاى پرطمطراق براى مصرف تبليغاتى اقدام كرده اند با  كشور به ارائه ش
ــته  ــت هاى كلى اين كار در بيش از دو دهه گذش توجه به عدم اجراى سياس
ــت سياست گذارى ها به حل مشكالت  ادامه داده اند. اگر بنا بود كه اين دس
زندگى مردم منتهى شود كه تاكنون شده بود! بنابراين بايد پذيرفت كه تداوم 
ــانه ناكارآمدى اينگونه سياست ها و  ــديد مشكالت در زندگى مردم نش و تش

سياست گذارى هاست.
- ناكافى بودن اطالعات موجود براى اطمينان از تصميم گيرى قاطع

پيچيدگى امور اجتماعى به گونه اى است كه تصميم گيرى هاى قاطع در آن 
وابسته به اطالعات دقيقى است كه داراى دو جنبه 
ــوال در تدوين و تصويب  ــت. معم نظرى و عملى اس
ــت هاى كلى حدود قابل اطمينانى از خطاى  سياس
محاسباتى وجود دارد كه در حين اجراى آزمايشى 
سياست هاى كلى اين خطاى محاسباتى به حداقل 
ــد. اجراى آزمايشى فرصت مغتنمى  ممكن مى رس
براى تكميل شناخت قوانين است كه در گذر زمان 

و حين اجراى آن بدست مى آيد.
- تجربه مسئوليت ناپذيرى قانونگذاران

ــئوليت مدنى قانونگذاران  قانونى براى پيگيرى مس
بجز موارد جزيى وجود ندارد. كسى مسئوليت چهار 
ــى پذيرد. از منابع  ــه قانونگذارى ناكارآمد را نم ده
ــال  ــور در چهل س ــى، طبيعى و اجتماعى كش مال
ــتفاده بهينه  ــق قوانين ناكارآمد اس ــته بر طب گذش
ــت كه تقسيم كار ملى در  نشده است. شايسته اس
ــبت به عملكرد  حوزه قانونگرايى در برابر مردم نس
ــت هاى كلى نيز شامل دورى  ــخگو باشند. تدوين و تصويب سياس خود پاس
تصويب كنندگان از مسئوليت مدنى اقدام خود است. كسى در برابر تصويب و 
اجراى سياست هاى كلى ناكارآمد مورد مواخذه قرار نمى گيرد. اتالف منابع 
ملى و ضربه به منافع ملى از طريق اسناد ناكارآمد، قابليت پيگيرى در مراجع 

قانونى را به عنوان استيفاى حقوق عموم مردم ندارد. 
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پیچیدگ���ی امور اجتماع���ی به گونه 
ای اس���ت ک���ه تصمیم گی���ری های 
قاطع در آن وابس���ته ب���ه اطالعات 
دقیق���ی اس���ت ک���ه دارای دو جنبه 
نظ���ری و عملی اس���ت. معموال در 
تدوی���ن و تصوی���ب سیاس���ت های 
از  اطمینان���ی  قاب���ل  ح���دود  کل���ی 
خطای محاس���باتی وج���ود دارد که 
در حین اجرای آزمایش���ی سیاست 
های کلی این خطای محاسباتی به 

حداقل ممکن می رسد

سیاس���ت های کل���ی نظ���ام در موارد 
متع���دد از ش���عارزدگی رنج م���ی برد. 
به نظر می رس���د که تدوین کنندگان 
و تصوی���ب کنن���دگان با توج���ه به جو 
حاک���م ب���ر جامع���ه و ب���دون توج���ه به 
ظرفی���ت های علمی مجمع و ظرفیت 
های اجرایی کشور به ارائه شعارهای 
پرطمط���راق ب���رای مص���رف تبلیغات���ی 
اقدام کرده اند با توجه به عدم اجرای 
سیاس���ت های کلی این کار در بیش 

از دو دهه گذشته ادامه داده اند
 

»چالش قانون« سیاست های کلی مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام )170( را معرفی، نقد 

و بررسی می کند

تداوم ناکارآمدی سیاست های 
کلی توسعه در برنامه پنجم!؟

اشاره:سیاس�تهایکلینظامدرزمینههاوموضوعاتگوناگون
ازسویمجمعتشخیصمصلحتنظامتدوینوتصویبوجهتاجرا
بهقوایس�هگانهابالغش�دهاس�ت.بررس�یهایمیدانیمویداین
واقعیتاس�تکهسیاستهایکلیازسویقوایسهگانهآنطورکه
بایدوشایدموردتوجهقرارنگرفتهاست.بسیاربجاستکهنخبگان
واندیش�مندانب�اعملبهرس�التتاریخ�ی،نقطهنظ�راتخودرا
پیرامونسیاس�تهایکل�یونقشوکارآم�دیآندرجامعهبیان
کنند.ایننوش�تاربهمعرفی،نقدوبررسیسیاستهایکلیبرنامه

پنجمتوسعهمیپردازدکههماکنونازنظرخوانندگانمیگذرد:

دکترمحمدرضاناریابیانه

"

".


