
»چالشقانون«سیاستهایکلیمصوبمجمعتشخیصمصلحتنظام)187(رامعرفی،نقدوبررسیمیکند:

الگوی مصرف بی رویه در انبوه سیاست های کلی
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 اصالح الگوی مصرف می پردازد که از نظر 

خوانندگان می گذرد:

معرفی سیاست های کلی اصالح
 الگوی مصرف  

سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف
 1ـ اصالح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، 
ترویج فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف، 
تبذیر، تجمل گرایی و مصرف کاالی خارجی با استفاده 
ــی و هنری و رسانه ها  از ظرفیت های فرهنگی، آموزش

بویژه رسانه ملی.
2ـ آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب.

ــعه و ترویج فرهنگ بهره وری با ارائه و تشویق  3ـ توس
الگوهای موفق در این زمینه و با تأکید بر شاخص های 
کارآمدی، مسوولیت پذیری، انضباط و رضایت مندی.

ــازی مصرف در  ــهای بهینه س 4ـ آموزش اصول و روش
کلیه پایه های آموزش عمومی و آموزش های تخصصی 

دانشگاهی.
ــرکت های دولتی و نهادهای  ــگامی دولت، ش 5- پیش

عمومی در رعایت الگوی مصرف.
ــی و ابراز  ــگ مصرف گرای ــا ترویج فرهن ــه ب 6- مقابل
حساسیت عملی نسبت به محصوالت و مظاهر فرهنگی 

مروج اسراف و تجمل گرایی.
ــرژی با اعمال مجموعه  ــه جویی در مصرف ان 7- صرف
ــات قیمتی و غیرقیمتی به منظور  ای متعادل از اقدام
کاهش مستمر »شاخص شدت انرژی« کشور به حداقل 
دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به 
ــم  ــک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه شش حداقل ی

توسعه با تأکید بر سیاست های زیر:
ــش بهره وری در تولید، انتقال  - اولویت دادن به افزای
ــای جدید تولید  ــرژی در ایجاد ظرفیت ه و مصرف ان

انرژی.
- انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور 

به منظور بهینه سازی عرضه و مصرف انرژی.
- تدوین برنامه ملی بهره وری انرژی و اعمال سیاست 
ــم کردن  ــت مالی و فراه ــویقی نظیر حمای ــای تش ه

تسهیالت بانکی برای
ــازی مصرف و عرضه انرژی  اجرای طرح های بهینه س
و شکل گیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقاء 

کارایی انرژی.
ــاز و کار  ــرژی با س ــای کالن ان ــاخص ه ــش ش - پای

مناسب.
- بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه 
و مصرف انرژی، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری 
ــایل و تجهیزات  ــد و واردات کلیه وس ــی برای تولی مل
ــن اجرای آنها  ــرژی بر و تقویت نظام نظارت بر حس ان
ــالح فرآیندهای تولیدی  ــزام تولید کنندگان به اص و ال

انرژی بر.
- اصالح و تقویت ساختار حمل و نقل عمومی با تأکید 
بر راه آهن درون شهری و برون شهری به منظور فراهم 
ــهل و ارزان از وسایل حمل و  کردن امکان استفاده س

نقل عمومی.
- افزایش بازدهی نیروگاهها، متنوع سازی منابع تولید 

برق و افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر و نوین.
ــای تولید پراکنده،  ــترش تولید برق از نیروگاهه - گس
ــرق و تولید همزمان برق  ــک مقیاس و پر بازده ب کوچ

و حرارت.
ــال حامل های انرژی از جمله  - بهبود روش های انتق
حداکثر سازی انتقال فرآورده های نفتی از طریق خط 

لوله و راه آهن.
ــدن مصرف بهینه آب   8- ارتقاء بهره وری و نهادینه ش
ــاورزی در چارچوب  در تمام بخش ها بویژه بخش کش

سیاست های زیر:
- طراحی، تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب 

در بخش های مختلف و به هنگام سازی آن.
- اعمال سیاست های تشویقی و حمایتی از طرح های 

بهینه سازی استحصال، نگهداری و مصرف آب.
- تدوین و اعمال استانداردها و ضوابط الزم برای کاهش 
ــع آب و جلوگیری از  ــات آب، پایش کیفیت مناب ضایع

آلودگی آبها.
ــای آبیاری  ــیوه ه ــت و اعمال ش - اصالح الگوی کش
ــامانه های بهینه تأمین و توزیع آب  کارآمدتر، ایجاد س

شرب و بهینه سازی
ــاس ارزش  تخصیص و مصرف آب در بخش تولید براس

راهبردی و اقتصادی بیشتر.
- برنامه ریزی برای استفاده مجدد و باز چرخانی آب.

ــب برای  ــن و اجرای برنامه های عملیاتی مناس - تدوی
ــفره  ــاد تعادل بین منابع و مصارف آب بویژه در س ایج
ــال مدیریت  ــی دارای تراز منفی و اعم ــای زیرزمین ه

خشکسالی و سیل، سازگار با شرایط اقلیمی.
ــور از طریق ارتقاء و   9- اصالح الگوی مصرف نان کش
ــای »تولید و تبدیل  ــرایط و کیفیت فرآینده بهبود ش
گندم به نان« و »مصرف نان« در چارچوب سیاستهای 

زیر:
- تمرکز در سیاست گذاری، هدایت و نظارت و تعیین 

دستگاه متولی تنظیم بازار نان.
ــت های حمایتی و تشویقی برای ارتقاء  - اعمال سیاس
ــتی مراکز تولید نان و استفاده از نیروی  ــطح بهداش س

انسانی ماهر و آموزش دیده در فرآیند تولید نان.
- حفظ ذخیره استراتژیک گندم.

ــدم و آرد با هدف  ــادالت تجاری بازار گن ــم مب - تنظی
تنظیم بازار داخلی.

ــاختار تولید و بهبود فرآیند و توسعه تولید  - اصالح س
ــتی و متناسب با ذائقه  انواع نان های با کیفیت، بهداش
و فرهنگ مردم از طریق تدوین و اعمال استانداردها و 
ــهای تجربه شده و اصول صحیح تولید گندم، آرد  روش

و خمیر و پخت نان.
 10- ارتقاء بهره وری در چارچوب سیاست های زیر:

ــمت اتکای  ــرد تحقق درآمد ملی به س ــول رویک - تح
هرچه بیشتر به منافع حاصل از کسب و کار جامعه.

ــهیم  ــتقرار نظام تس - افزایش بهره وری با تأکید بر اس
منافع حاصل از بهره وری از طریق:

- حداکثر سازی ارزش افزوده و منافع ناشی از سرمایه 
های انسانی، اجتماعی و مادی با تأکید بر اقتصاد دانش 

پایه.
- استقرار ساز و کارهای انگیزشی در نظام پرداخت ها 

در بخش عمومی و بنگاهی.
ــود فرآیند  ــزی عملیاتی و بهب ــه ری ــتقرار بودج - اس
ــع اقتصادی و  ــاس مناف ــور براس تخصیص منابع کش

اجتماعی.
- اصالح ساختارهای ارزیابی و ارزشیابی، اتخاذ رویکرد 
نتیجه گرا و اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاههای 

دولتی.
- اصالح قوانین و مقررات، روش ها، ابزارها و فرآیندهای 

اجرایی.
ــروی کار در کلیه برنامه  ــازی نی  - اولویت توانمند س

های حمایتی.
توجه: »چالش قانون« برای انعکاس پاسخ های مجمع 
تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن، اعالم آمادگی می 
ــنهادات مشفقانه عموم  نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیش

اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.

نقد و بررسی
- خلط سیاست های کلی با آرمان ها 

آرمان ها اهداف بزرگ و گسترده ای هستند که شرکت 
ــت و بهتر است کلی  ــیدن به آنهاس در پی تحقق بخش
ــد )برنامه ریزی استراتژیک  و حتی گاهی خالصه باش
ــور(. هدف های  ــول محمدعلی پ ــت جامع، رس کیفی
آرمانی برگرفته از تصویر مطلوب چشم انداز بلندمدت 
ــت، بیان انتظارات و مقاصدی دست یافتنی  کشور اس
ــی، اراده ملی  ــت که تحقق آن در گرو وفاق عموم اس
ــران جامعه و آحاد مردم  ــتگی ناپذیر رهب و تالش خس
ــتندات برنامه چهارم  ــود )مبانی نظری و مس خواهد ب
توسعه، جلد دوم، صفحه 867(. در مواردی از سیاست 
ــده  های کلی اصالح الگوی مصرف با آرمان ها خلط ش
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 

ــت از ارائه یک موقعیت مطلوب  چشم انداز عبارت اس
ــی در افق  ــه مانند چراغ ــتیابی ک ــی قابل دس و آرمان
ــه و نظام حکومتی قرار دارد و  بلندمدت فراروی جامع
ــده نگری، ارزش  ــی های جامع نگری، آین دارای ویژگ
ــازمان برنامه و بودجه  ــت )س ــی و واقع گرایی اس گرای
ــازماندهی فضایی کشور، ص  کشور، کلیات و اصول س
ــم انداز آمیزه ای از ارزش داوری های مبتنی  9(. چش
ــر ایدئولوژی نظام و واقعیت های اجتماعی، فرهنگی،  ب
اقتصادی و زیست محیطی جامعه است )مبانی نظری 
ــعه، جلد دوم، صفحه  ــتندات برنامه چهارم توس و مس
ــت های کلی اصالح الگوی  867(. در مواردی از سیاس
مصرف با چشم انداز خلط شده است. در ادبیات برنامه 
ــت های  ــم انداز و سیاس ریزی اجتماعی تعاریف چش
ــی است و هر یک دارای  کلی دارای تفاوت های اساس

کاربردهای ویژه هستند.
- عدم وجود قابلیت زایش سیاست های کلی از اسناد 

فرادست
ــت های کلی از طریق زبان معیار و اصیل  تدوین سیاس
ــبکه ای به هم پیوسته است  قانونگذاری، هعمچون ش
که زایش الیه های گوناگون آن بر اساس منطق شبکه 
صورت می گیرد. پیوستگی و همبستگی سیاست های 
ــتاورد زایش های  ــت کشور، دس ــناد فرادس کلی با اس
ــت های کلی است آنگاه که  ــله مراتبی در سیاس سلس
ــایر اسناد فرادست و  در نظام هماهنگ با یکدیگر و س
ــود. سیاست های  ــت تدوین، تصویب و ابالغ ش فرودس
ــایر سیاست  کلی اصالح الگوی مصرف نیز همچون س
های کلی، محصول زایش درونی و زبانی سیاستگذاری 
نیست و هماهنگی ساختاری و سلسله مراتبی با اسناد 

فرادست و فرودست خود ندارد.
- قابل اجرا نبودن سیاست های کلی غیرقاعده مند

در مواردی از سیاست های کلی، قابلیت اجرایی وجود 
ــکلی و  ــکاالت ش ــی از وجود اش ندارد که این امر ناش
ــی از موارد جهت گیری  ــت. در برخ ماهیتی در آنهاس
سیاست ها با رویه های اجرایی مرسوم کشور متناسب 
ــت از این رو معموال سیاست های کلی مورد اقبال  نیس
ــت.  ــتگاه های اجرایی قرار نگرفته اس ــتقبال دس و اس
ــان تدوین و تصویب  ــود فاصله نظری و تجربی می وج
کنندگان سیاست ها و اجراکنندگان آن تاکنون موجب 
شده است که عمال سیاست های کالن تا اجرای کامل 
ــد. تعامل تصویب و  ــی مواجه باش با کمبودهای اساس
ــت ها به گونه ای  ابالغ کنندگان و اجراکنندگان سیاس

ــتماتیک نیست تا از تصویب سیاست  تنگاتنگ و سیس
های ناکارآمد جلوگیری شود. برخی از بندهای سیاست 
های کلی اصالح الگوی مصرف به دلیل غیرقاعده مندی 

دارای قابلیت اجرایی نبوده و نیستند.
- زینتی بودن یا تشریفاتی بودن سیاست های کلی 

ــت کلی در  ــی سیاس ــداد فراوان ــور تع ــه در کش اینک
ــد ولی  ــته باش ــات خاص و فانتزی وجود داش موضوع
ناکارآمد، قابل ستایش و تقدیر نیست. داشتن سیاست 
های کلی که هیچ گاه بکار نروند و کاربردی برای شان 
متصور نباشد سرانجامی جز افزایش بی اعتمادی مردم 
ــذار و قانونگذاری ندارد. اینکه بصورت  به قانون، قانونگ
ــایر کشورهای  ــت های کلی کشور با س ــکلی سیاس ش
ــات تطبیقی بی حاصل  ــود و مطالع ــه ش جهان مقایس
ــود در نشریات دارای اعتبار علمی  پیرامون آن انجام ش
ــی منتشر شود تاکنون مشکلی از زندگی مردم  پژوهش
ــت های کلی آنگاه ارزشمندند  حل نشده است. سیاس
ــع ملی و ملت ایران  ــته در راه مناف که با اجرای شایس

نقش آفرینی کند.
- تداوم و تشدید مشکالت مرتبط با سیاست های کلی 

در زندگی مردم
ــال از تصویب اولین سیاست های کلی )1372(  26 س
ــی روند تصویب سیاست های کلی از  می گذرد. بررس
ــان از تکرار و تکرار گزاره های پایه و  ابتدا تاکنون، نش
ــت که اجرای آنها در زمره آرزوهای  احیانا مقدسی اس
مسئوالن است. باید دانست که تکرار چندین باره گزاره 
ــتنی دلیل تحقق آنها نیست چرا که  های دوست داش
ــانی نادرست هیچ گاه نمی توان به مقصد رسید.  با نش
ــت از چیستی، چرایی و چگونگی سیاست  درک نادرس
ــت منشکالت زندگی  ــته اس های کلی تاکنون نتوانس
ــردم را برطرف نماید. تلقی غیرواقعی بصورت فراگیر  م
در نهادهای قانونگذار و مجری قانون بصورت مشترک 
وجود دارد. آثار و شواهد میدانی موثری مبنی بر توانایی 
ــت نادرست از مقوله سیاست های  برون رفت از برداش

کلی در نزد مسئوالن مربوطه قابل مالحظه نیست.
ــه  ــکاری الزم بین مجمع و قوای س ــدم وجود هم - ع

گانه
ــت که بین  ــی بیانگر این واقعیت اس ــاهدات میدان مش
ــه گانه در  ــخیص مصلحت نظام و قوای س مجمع تش
ــت های کلی، همدلی  تدوین و تصویب و اجرای سیاس
ــته است که در  و همفکری و همکاری الزم وجود نداش
همزبانی ادبیات برنامه ریزی کالن ظهور و بروز داشته 
ــه گانه، هویت سیاست های  ــد. ناهمزبانی قوای س باش
ــت و توانایی آن را  ــکل مواجه ساخته اس کلی را با مش
ــط را به حداقل ممکن  ــاماندهی موضوعات مرتب در س
رسانده است. سیاست های کلی تاکنون نتوانسته است 
ــتای حل  ــور مرتبط با خود را در راس ــات و ام موضوع
مشکالت زندگی مردم ساماندهی کند. به عبارت دیگر 
سیاست های کلی تدوین و تصویب سیاست های کلی 
ــاس آن قوای سه گانه  ــخص نیست تا بر اس نظام مش

بتوانند به توافق برسند.
ــا قوانین موجود و  ــت های کلی ب - ناهماهنگی سیاس

جاری در کشور
روند اجرایی سیاست های کلی نظام در مجمع تشخیص 
ــت که در موارد متعدد با  مصلحت نظام به گونه ای اس
قوانین موجود و جاری کشور دارای ناهماهنگی است و 
شاید در بسیاری از موارد متناسب با آن قوانین جدیدی 
ــور مصوب گردد. عدم حمایت قوانین موجود از  در کش
ــه دهه گذشته موجب  ــت های کلی نظام در س سیاس
ــده است که از یکسو قوانین بدون ارتباط با سیاست  ش
ــای کلی بدون  ــت ه ــوی دیگر سیاس های کلی و از س
ــا خود در جامعه  ــتن قوانین مرتبط و مورد نیاز ب داش
ــن رو ناکارآمدی در هر دو بخش  ــوند. از ای اجرایی نش
ــکالت  ــدید مش ــل مالحظه و منجر به تداوم و تش قاب

مرتبط در زندگی مردم شده است.
ــده از بیت المال و جیب مردم  - میزان هزینه انجام ش

برای تدوین و تصویب سیاست های کلی 
ــخیص مصلحت نظام  میزان بودجه دریافتی مجمع تش
ــت های کلی نظام در  در دوره تدوین و تصویب سیاس
سه دهه گذشته کامال مشخص است و می توان میزان 
ــرای تدوین و تصویب هر  ــدن بیت المال را ب هزینه ش
ــی بندهای آن  ــای کلی نظام و حت ــت ه یک از سیاس
ــت های کلی نظام در  ــبه کرد. عملکرد سیاس را محاس
حسابداری اجتماعی کشور تاکنون دارای بیالن منفی 
است و نتوانسته است به میزان هزینه های انجام شده 
ــود متناسب با هزینه ها را ایجاد کند. بنابر  برای آن س
ــت های کلی زیان ده در  این چگونه می توان از سیاس
ــابداری اجتماعی برای سه دهه توقع جبران زیان  حس

های گذشته و سودرسانی متناسب را داشت؟
ــط مراجع  ــه گانه توس ــض اصل تفکیک قوای س - نق

قانونگذاری موازی
موضوع مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصل 
ــور منافات دارد. وجود  ــه گانه در کش تفکیک قوای س
ــذاری موازی،  ــز و مراجع قانونگ ــع در زمره مراک مجم
صرف نظر از بی بهره بودن اعضای مجمع از رای مردم 
ــی های برنامه ریزی کالن  می تواند به بروز ناهماهنگ
کشور بیانجامد. بر طبق اصل تفکیک قوا، فعالیت های 
ــت که از طریق  ــذاری در قوه مقننه منحصر اس قانونگ
ــاالری و پشتوانه مردمی، مشروعیت اجتماعی  مردم س
خود را بدست می آورد. در حالی که این مهم در مورد 

ــخیص مصلحت نظام دارای مصداق نیست.  مجمع تش
ــطح کلی نظام از جمله  موضوع سیاست گذاری در س

اموری است که هماهنگی قوای سه گانه را می طلبد.
- عدم وجود ضمانت اجرای مناسب 

سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف دارای ضمانت 
اجرایی الزم و کافی نیست. علیرغم جایگاه قانونی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی متاسفانه امر 
سیاست و سیاست گذاری بطور مجزار از سوی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام از سوی سایر تقسیم کار ملی 
ــبک ایرانی، آنچنان که باید و  قانونگذاری سنتی به س
ــت. دستاورد این بی  ــاید مورد توجه قرار نگرفته اس ش
ــاماندهی اقدامات اجرایی کشور و در  توجهی نیز در س
تداوم و تشدید مشکالت زندگی مردم خو.د را بصورت 
ــتگاه های اجرایی و سایر  ــکار نشان داده است. دس آش
ــور فاقد یا دارای  ــور نیز ام بخش های قانونگذاری کش
ــت اجرایی ضعیف را برنمی تابند و نقش محوری  ضمان

برای آن قایل نبوده و نیستند.
- تورم سیاست های کلی در مجمع

ــنتی به سبک ایرانی، سال هاست که به  قانونگذاری س
ــت. با  بیماری مزمن تورم قانون و قانونگذاری مبتالس
ــابقه قانونگذاری در ایران  ــال س وجود بیش از 110 س
ــابقه طوالنی، جامعه  ــرد که علیرغم س ــد اعتراف ک بای
ــت. از  هنوز از قانونگذاری کارآمد و توانمند محروم اس
این رو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همانند سایر 
بخش های قانونگذاری از بیماری تورم سیاست گذاری 
ــت کلی که نتواند  ــت. داشتن صدها سیاس در رنج اس
ــکالت زندگی مردم  ــک ترین تاثیری در حل مش کوچ
ــد. سیاست های کلی آنگاه به بیماری تورم  داشته باش
مبتال می شوند که با وجود ناکارآمدی همانند ماشینی 
خودکار به تدوین و تصویب سیاست های کالن بصورت 
سریالی ادامه داده شود تا جایی که انبوهی از سیاست 
ــایر قوانین و مقررات  ــای کلی در جامعه بر حجم س ه

کشور بیفزاید.
ــت های کلی از زمان تصویب  - عدم بروزرسانی سیاس

تاکنون
ــام از  ــای کلی نظ ــت ه ــب سیاس ــن و تصوی در تدوی
ــانی آنها سخنی وجود ندارد و معلوم نیست که  بروزرس
ــت های کلی برای نظام تا چه زمانی سیاست اند  سیاس
ــاخصه های  ــود را حفظ می کنند. ش ــت کلی خ و حال
تداوم زندگی سیاست های کلی نظام در منظومه شلوغ 
قنونین کشور چیست؟ این گزاره های هیجانی بر اساس 
ادعای تصویب کنندگان آن تا کی مدعی نجات کشورند 
ــاهد تداوم و تشدید مشکالت زندگی  و با ناکارآمدی ش
ــانی سیاست های کلی امری حیاتی  مردم اند؟ بروزرس
ــت موجب می شود که در  برای حیات اجتماعی آنهاس
گذر زمان و تحوالت سریع جامعه از گردونه ساماندهی 

امور جدا و جا نمانند.
ــازو کار  ــای مرجع در س ــی گروه ه ــارکت ناکاف - مش

مجمع
ــام گزارش  ــخیص مصلحت نظ ــع تش ــوی مجم از س
ــزان گردش علمی و  ــردی درخصوص نجوه و می عملک
ــت  ــی نخبگان در فرآیند تدوین و تصویب سیاس تجرب
ــر نکرده است. حضور چند تن از  های کلی نظام منتش
ــور و اساتید بازنشسته  ــاوران و مسئوالن سابق کش مش
ــیون های اصلی و فرعی به معنای  ــات کمیس در جلس
ــت. حضور  ــور نیس گردش علمی و تجربی نخبگان کش
ــوتان امور در قالب  ــازماندهی شده اساتید و پیشکس س
ــگاهی و دپارتمان های پژوهشی  گروه های علمی دانش
و تخصیص طرح های تحقیقای و پایان نامه های دوره 
تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری می تواند 
ــت های کلی نظام را از منفعل به شکلی  وضعیت سیاس

فعال و پویا تغییر دهد.
- مصوبات برای تصویب و نه برای اجرا!؟

ــد که برخی معتقدند که داشتن  اینگونه به نظر می رس
ــت های  تعدادی جمله یا گزاره مصوب با عنوان سیاس
ــت. از آنجا که اجرای  ــتن آن مفیدتر اس کلی، از نداش
ــا در اولویت قرار  ــوده ی ــت های مد نظر نب ــن سیاس ای
ــته، اجرا یا عدم  ــول بیش از دو دهه گذش ــدارد در ط ن
ــه بین جناح های  ــت های کلی به مناقش اجرای سیاس
ــت که معموال برای مقصریابی  سیاسی تبدیل شده اس
ــکالت روزافزون زندگی مردم دارای کاربرد بوده  در مش
ــت. تصویب سیاست های کلی به معنای اجرای آنها  اس
یا اجرایی بودن آنها نیست و نمی توان صرفا با تصویب 
چند گزاره مطلوب به حل مشکالت زندگی مردم امید 

داشت.
ــکالت  ــای کلی در حل مش ــت ه - ناکارآمدی سیاس

زندگی مردم
در سه دهه گذشته همزمان با تدوین، تصویب، تایید و 
ــت های کلی نظام در بخش های مختلف،  ابالغ سیاس
ــکالت زندگی مردم برطرف نشده که تداوم  نه تنها مش
ــده است. این مهم نشانه آشکار ناکارآمدی  و تشدید ش
ــایر اسناد فرادست کشور است  سیاست های کلی و س
که قدرت مداخله اجتماعی و تغییر موازنه به نفع مردم 
ــت کلی وجود داشته  ندارند. اینکه تعداد فراوانی سیاس
باشد که نتواند و نمی تواند مشکالت جامعه را حل کند 
برای جامعه به هیچ عنوان سودمند نیست و نباید به آن 
مباهات کرد. چراکه همه هویت و توانمندی قانونگذاری 
در سطوح مختلف، حل و فصل کردن مشکالت جامعه 
ــاید دلیلی بر  ــت و اگر منافع و خیر عمومی نبود ش اس

تصویب سیاست های کلی هم وجود نمی داشت.
- مطلوب بودن تصویب سیاست های کلی آزمایشی 

ــا و ابعاد  ــی همه زوای ــیاری از موارد برای بررس در بس
ــت های کلی و مالحظه دقیق تر آثار و نتایج آن  سیاس
بهتر است که بصورت آزمایشی در زمان و مکان محدود 
ــود تا در زمینه یک کار تجربی بتوان تصمیمات  اجرا ش
ــب تری برای آن اتخاذ نمود. ممکن است بررسی  مناس
ــی در زمان اجرای آزمایشی کامل شود  های کارشناس
ــی های تخصصی باید در حین اجرای  و یا اساسا بررس
آزمایشی کامل شود. پس اجرای آزمایشی سیاست های 
ــی تواند به عنوان  ــت بلکه م کلی، نقطه ضعف آن نیس

نقطه قوت مورد استفاده قرار گیرد.
ــت های  - وجود تغییرات احتمالی زمینه اجرای سیاس

کلی در کوتاه مدت
ــت های کلی  ــای اجتماعی در تصویب سیاس زمینه ه
ــا تغییر زمین های  ــش فعال اند. ب ــت و نق دارای اهمی
ــی دور از  ــت های کل ــی، ضرورت تغییر سیاس اجتماع
ــت های کلی،  ــی سیاس ــت. اجرای آزمایش انتظار نیس
آزمونی است تا بتوان آنها را از نظر تحقق اهداف از پیش 
ــرار داد. تغییرات احتمالی  ــده مورد ارزیابی ق تعیین ش
ــی بهتر از سیاست های  ــت های کلی آزمایش در سیاس
ــه چندباره برای  ــود و مراجع ــی دایمی انجام می ش کل
ــا به انجام تغییرات مثبت می انجامد. مردم  ارزیابی آنه
نیز در پذیرش آثار سیاست های کلی آزمایشی فعال تر 
برخورد می کنند و آمادگی بیشتری برای مشارکت در 
ــت های کلی آزمایشی و بررسی کمیت و  اجرای سیاس

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

ــات مختلف در ذیل  ــررات مربوط به موضوع وجود مق
ــمولیت قانون اصلی و قوانین تغییر  یک قانون دامنه ش
ــازد. عدم وجود مبانی  ــکل مواجه می س یافته را با مش
ــت و سیاست های  نظری کافی پیرامون جایگاه سیاس
کلی در منظومه ادبیات برنامه ریزی کالن کشور و عدم 
ــازی موثر در نزد برنامه ریزان کشور موجب  گفتمان س
شده است سیاست های کلی تدوین و تصویب شده در 
موارد متعدد با سیاست 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.
- عدم رعایت ترتیب مفهومی مواد سیاست های کلی

عوامل، شرایط و موضوعات دخیل در یک قانون، درقالب 
ــده می توانند نقش آفرینی کنند.  یک زنجیره مرتب ش
ــه خاص عمل نمی کنند و  ــی عوامل در یک لحظ تمام
شاید نمی توانند عمل کنند. برای تعیین اجزای پدیده 
در قانون و ترتیب عملکرد آنها باید ترتیب مداخله آنها 
ــرایط و موضوعات که  ــت. عوامل، ش ــون دانس را در قان
ــته ای خاص  ــات اجرایی همزمانی دارند را در بس تریب
ــازد. عملکرد  ــخص می س جمع و با عنوان گذاری مش
سیاست های کلی برای حداکثر تاثیرگذاری در جامعه 
ــرای آن دارد. تغییر  ــته به ترتیب ایفای نقش اج وابس
ــوای قوانین، اثر آن  ــده ترتیب عملکرد محت بدون قاع
ــله مراتب عناوین  را خنثی یا برعکس می نماید. سلس
ــت های کلی در واقع صف بندی عوامل،  در متن سیاس
شرایط و موضوعات دخیل در یک قانون اند که بناست 
ــت های کلی به اهداف از پیش  ــارکت آنها سیاس با مش

تعیین شده خود دست یابد.
- جمع آوری مواد مرتبط تحت یک عنوان در سیاست 

های کلی
عنوان بندی بخش های گوناگون در سیاست های کلی 
در واقع فضایی محتوایی است که مطالب مرتبط با هم 
ــار هم جمع آوری می کند. فراوانی موضوعات ریز  را کن
ــت مرتبط با سیاست های کلی به گونه ای است  و درش
ــار هم قرار دادن  ــه نمی توان بدون جمع آوری و کن ک
ــرد. عنوان بندی مطالب  ــب مرتبط با هم عمل ک مطال
ــته بندی محتوایی مطالب  ــت های کلی، بس در سیاس
ــهولت استفاده از  ــت های کلی برای س مرتبط با سیاس
آن است. عنوان بندی نوعی فراخوان برای جمع نمودن 
ــت که در نوع خود نوعی  مطالب ذیل عنوان مرتبط اس
نظم بخشی به محتوای سیاست های کلی است. وجود 
ــت های کلی به  ــوای بدون عنوان بندی در سیاس محت
ــه و طبقه بندی  مانند یک انبار بزرگ کاالی بدون قفس
است که برای یافت هر کاال باید همه بسته های موجود 

در انبار را جستجو کرد.
ــت های  ــن جامع حدود صالحیت سیاس ــدم تعیی - ع

کلی 
ــامل همه مراکز و  ــور ش ــه راه قانونگذاری در کش نقش
مراجع قانونگذاری مشخص نیست و اساسا تقسیم کار 
ملی در حوزه قانونگذاری وجود ندارد. بعالوه اینکه برای 
مراکز و مراجع قانونگذاری موازی، قانونی جامعی برای 
ــازماندهی و نظارت بر مراکز موازی در دست نیست.  س
ــور، حدود و  ــود مراکز متعدد قانونگذاری در کش با وج
شرایط تقنینی آنها مشخص نیست. با وجود تعدد مراکز 
ــاظ اهمیت حاکمیت  ــاماندهی آنها به لح ــی، س تقنین
ــت. طراحی سلسله مراتب  قانون در جامعه ضروری اس
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.
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