
»چالشقانون«سیاستهایکلیمصوبمجمعتشخیصمصلحتنظام)205(رامعرفی،نقدوبررسیمیکند:

سرگردانی سیاست های کلی در آمایش سرزمین
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 ســه 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 آمایش سرزمین می پردازد.

معرفی سیاست های کلی آمایش سرزمین
 الف- توسعه منابع انساني به عنوان ركن اصلي آمايش 

سرزمين از طريق:
  ۱- تربيت انســان هاي سالم، با انگيزه، شاداب، متدين، 

وطن دوست، جمع گرا، نظم پذير و قانون گرا.
۲- ارتقاء سطح آموزش، پژوهش و بهره وري نيروي كار 
در جهت افزايش ســهم منابع انساني در تركيب عوامل 

مؤثر در توليد ثروت ملي.
۳- برقراري تناســب كمي و كيفي جمعيت و استقرار 
متعــادل آن در پهنه ســرزمين و تعميم و گســترش 

شبكه هاي ارتباطي و اطالعاتي.
۴- بهبود شاخص هاي توسعه انساني با تأكيد بر تدين، 
شكوفايي اســتعدادها و خالقيت ها، گسترش سالمت و 

ارتقاي سطح دانش عمومي. 
ب- توجــه بــه يكپارچگي ملي و ســرزميني و تقويت 

هويت اسالمي – ايراني و مديريت سرزمين از طريق:
۱- استفاده مؤثر از موقعيت، ميراث تاريخي و جاذبه هاي 
فرهنگي و طبيعي كشور در مسير اهداف توسعه، تقويت 

گردشگري و حفاظت از سوابق تاريخي.
۲- تنظيــم اثــر بخش رابطه دولت و مــردم و افزايش 
ســازمان يافته ســهم مــردم در امور كشــور با توجه 
به سياســت هاي كلي مصــوب در بخــش »وحدت و 

همبستگي ملي«، »امنيت ملي« و اقوام و مذاهب«.
۳- تعامل ســازنده ميان ارزش هــا و مزيت هاي مناطق 
گوناگون كشــور با اســتفاده از ظرفيت هاي فرهنگي، 
آموزشــي، اقتصادي و انگيزه هاي ملي و اقدام در جهت 
تفويض اختيارات مناسب قانوني به سطوح منطقه اي و 
محلي با رعايت تمركز امور سياستگذاري و حاكميتي. 

 ج – ارتقاي كارآيي وبازدهي اقتصادي و تسهيل روابط 
دروني و بيروني اقتصاد كشور با:

۱- تقســيم كار ملي با توجه به استعدادهاي طبيعي و 
خلق مزيت هاي جديد در مناطق مختلف كشور.

۲- هم افزايي مزيت هاي كشور، نوسازي بخش كشاورزي 
متناســب با منابع توليد و پهنه بندي اقليمي، اصالح و 
تكميل زنجيره هاي توليد صنعتي، ســازماندهي بخش 

خدمات نوين و توليد كاال و خدمات دانش پايه.
۳- فراهــم آوردن زمينه هــاي مناســب مديريتــي و 
زيربنايــي در مناطق مختلف و ارتقاء مســتمر ســطح 
شــاخص بهره وري ملي و افزايش سهم منابع انساني در 

توليد ثروت ملي متناسب با استعداد مناطق كشور. 
  د- دســتيابي بــه تعادل هاي منطقه اي متناســب با 

قابليت ها و توان هاي هر منطقه با توجه به نكات زير:
۱- ايجاد امكانــات عادالنه و فرصت هــاي برابر و رفع 

تبعيض ناروا در مناطق كشور.
۲- تعيين نقش ملي و فرامرزي مناطق مختلف كشــور 
براي رســيدن به تعادل هاي منطقه اي و تقويت وحدت 

و يكپارچگي ملي.
۳- فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي افزايش سهم 
جمعيت و فعاليت در مناطق كم تراكم با اولويت مناطق 

شرقي و جنوبي كشور. 
  هـ- سامان بخشــي فضاي مناســب مراكز زيست و 
فعاليت به ويژه در مناطق مرزي با تأكيد بر مشــاركت 

مؤثر مردم با:
۱- ســاماندهي، مديريــت كالن و نظارت مســتمر بر 
پيشــرفت و آباداني كشور با ايجاد شبكه به هم پيوسته 
مناطــق اســكان و فعاليت هاي ملــي و تعريف نقش و 
كاركــرد فراملي هريك از آنهــا در جهت تحقق اهداف 

چشم انداز و اصول آمايش سرزمين.
۲- تقويت هدفمند عوال پيشرفت و آباداني در مناطق 
حســاس و ويژه با توجه به مالحظات دفاعي، امنيتي، 
فرهنگي، اجتماعي و زيســت محيطي و افزايش نقش و 

فعاليت مردم در فرآيند توسعه.
۳- توســعه هماهنگي جزايز و سواحل جنوب و شمال 
كشــور با بهره گيــري از ظرفيت اســتان هاي همجوار، 
موقعيت جغرافيايي، زيربناهاي اساسي، منابع دريايي و 
نفت و گاز و استقرار صنايع مرتبط، پشتيبان و انرژي بر 
و توســعه بازرگاني، گردشــگري، آموزش عالي، فني- 
حرفه اي و تحقيقات با تقويــت تعامل فراملي )طي ده 

سال در قالب دو برنامه پنج ساله(.
۴- توســعه هماهنگ مناطق مرزي در شــرق و غرب 
كشور با تقويت امور زيربنايي و بهره گيري از مزيت هاي 
نسبي جهت توسعه ظرفيت ملي گردشگري، آموزشي، 

بازرگاني و تعامل فرامرزي. 
  و- رعايــت مالحظــات امنيتي ودفاعي در اســتقرار 

جمعيت وفعاليت در سرزمين با تكيه بر:
۱- انتخاب مكان هاي مناســب و استقرار مراكز زيست 
و فعاليت و همچنين مراكز حياتي و حساس، متناسب 
با مالحظات اقتصادي، اجتماعي، سياســي، فرهنگي به 

ويژه امنيتي و پدافند غيرعامل.
۲- ارتقــاء فعاليت هاي توســعه اي ملي و اســتاني در 
مناطق مرزي با اعطاي مشــوق هاي اقتصادي و تقويت 
زيربناها و اســتقرار مناسب جمعيت و تقويت نيروهاي 

نظامي و انتظامي متناسب با تهديدات.

۳- ســاماندهي ســطوح خدمات و استقرار جمعيت در 
كشــور با توجه به مديريت ســوانح طبيعي، حوادث و 
منابع آب و رعايت شــرايط زمين شناسي جهت افزايش 
ضريب ايمني تأسيسات زيربنايي و حياتي و ابنيه مراكز 

جمعيتي و شهرها و روستاها.
۴- تقويــت همگرايــي، يكپارچگــي ملــي، وحدت و 
پيوندهــاي اجتماعي با ارتقاء ســطح توســعه يافتگي 
مناطق مختلف كشــور و ايجاد قطب هــا و كانون هاي 

توسعه.
۵- پيشگيري از مهاجرت هاي بي رويه به مراكز استان ها 

با تدابير الزم. 
  ز- اســتفاده از موقعيت ممتــاز جغرافيايي در جهت 

كسب جايگاه شايسته منطقه اي و جهاني از طريق:
۱- تعامل و همكاري با كشــورهاي منطقه و جهان به 
ويژه حوزه تمدن ايراني- اسالمي با تقويت نقش آفريني 
سياســي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي كشور در جهت 

تأمين منافع ملي يا مشترك.
۲- تقويت شــبكه ريلــي و راه هــاي ارتباطي اصلي و 
شرياني ســرزمين و تبديل كشور به مركز عبور و مرور 
هوايي منطقه براي ترانزيت كاال و مســافر و نيز ايفاي 
نقش مركزيت مبادله انرژي )نفت، گاز، برق( و مخابرات 

در منطقه به منظور حفظ امنيت و منافع ملي.
۳- جلب مشــاركت كشــورهاي منطقــه در طراحي، 
ســرمايه گذاري و فعاليت هاي مشــترك در زمينه هاي 
مختلف به ويژه اقتصــادي و زيربنايي در جهت تأمين 

منافع مشترك منطقه اي.
۴- ايجــاد و تقويت نهادها و تشــكل هاي منطقه اي در 
زمينه هاي گوناگون به ويژه علمي، فرهنگي، اقتصادي، 
و زيســت محيطي با بهره گيري از عناصر هويت ايراني- 

اسالمي.
۵- انتخــاب تعدادي از كالن شــهرها، بنــادر و جزاير 
مســتعد كشــور و تجهيز آن ها به خدمات پيشــرفته 

ارتباطي و اطالعاتي براي پذيرش نقش فراملي.
۶- ايفــاي نقش محوري در تعامــالت علمي – فني با 
منطقه و ساير كشورها با صدور خدمات فني، مهندسي 

و آموزشي. 
 ح – حفظ، احيا و بهره وري بهينه از ســرمايه ها، منابع 
طبيعي تجديدشونده و حفظ محيط زيست در طرح هاي 

توسعه.
توجه: »چالش قانون« برای انعكاس پاســخ های مجمع 
تشخيص مصلحت نظام يا اعضای آن، اعالم آمادگی می 
نمايد. ضمنا از ارائه نقد و پيشــنهادات مشفقانه عموم 

انديشمندان و نخبگان پيشاپيش سپاسگزار است.

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

آرمان ها اهداف بزرگ و گسترده ای هستند كه شركت 
در پی تحقق بخشــيدن به آنهاســت و بهتر است كلی 
و حتی گاهی خالصه باشــد )برنامه ريزی اســتراتژيك 
كيفيت جامع، رسول محمدعلی پور(. هدف های آرمانی 
برگرفته از تصوير مطلوب چشــم انداز بلندمدت كشور 
اســت، بيان انتظارات و مقاصدی دســت يافتنی است 
كه تحقــق آن در گرو وفاق عمومی، اراده ملی و تالش 
خستگی ناپذير رهبران جامعه و آحاد مردم خواهد بود 
)مبانی نظری و مســتندات برنامه چهارم توسعه، جلد 
دوم، صفحــه 8۶7(. در مواردی از سياســت های كلی 
آمايش ســرزمين با آرمان ها خلط شده است. كارايی 
آرمان ها در ادبيات برنامه ريزی اجتماعی با سياســت 

های كلی دارای تفاوت های اساسی است.
- خلط سياست های كلی با چشم انداز 

چشــم انداز عبارت است از ارائه يك موقعيت مطلوب و 
آرمانی قابل دستيابی كه مانند چراغی در افق بلندمدت 
فراروی جامعه و نظام حكومتی قرار دارد و دارای ويژگی 
های جامــع نگری، آينده نگــری، ارزش گرايی و واقع 
گرايی است )ســازمان برنامه و بودجه كشور، كليات و 
اصول ســازماندهی فضايی كشــور، ص 9(. چشم انداز 
آميزه ای از ارزش داوری های مبتنی بر ايدئولوژی نظام 
و واقعيت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زيســت 
محيطی جامعه اســت )مبانی نظری و مستندات برنامه 
چهارم توســعه، جلد دوم، صفحه 8۶7(. در مواردی از 
سياســت های كلی آمايش سرزمين با چشم انداز خلط 
شــده اســت. در ادبيات برنامه ريزی اجتماعی تعاريف 
چشــم انداز و سياســت های كلــی دارای تفاوت های 

اساسی است و هر يك دارای كاربردهای ويژه هستند.
- عدم وجود قابليت زايش سياســت های كلی از اسناد 

فرادست
تدوين سياســت های كلی از طريق زبان معيار و اصيل 
قانونگذاری، هعمچون شــبكه ای به هم پيوسته است 
كه زايش اليه های گوناگون آن بر اساس منطق شبكه 
صورت می گيرد. پيوستگی و همبستگی سياست های 
كلی با اســناد فرادســت كشور، دســتاورد زايش های 
سلســله مراتبی در سياســت های كلی است آنگاه كه 
در نظام هماهنگ با يكديگر و ســاير اسناد فرادست و 
فرودســت تدوين، تصويب و ابالغ شــود. سياست های 
كلی آمايش ســرزمين نيز همچون ساير سياست های 
كلــی، محصول زايــش درونی و زبانی سياســتگذاری 
نيست و هماهنگی ساختاری و سلسله مراتبی با اسناد 

فرادست و فرودست خود ندارد.
- قابل اجرا نبودن سياست های كلی غيرقاعده مند

در مواردی از سياســت های كلی، قابليت اجرايی وجود 
ندارد كه اين امر ناشــی از وجود اشــكاالت شــكلی و 
ماهيتی در آنهاســت. در برخی از مــوارد جهت گيری 
سياست ها با رويه های اجرايی مرسوم كشور متناسب 
نيســت از اين رو معموال سياست های كلی مورد اقبال 
و اســتقبال دســتگاه های اجرايی قرار نگرفته اســت. 
وجــود فاصله نظری و تجربی ميــان تدوين و تصويب 
كنندگان سياست ها و اجراكنندگان آن تاكنون موجب 
شــده است كه عمال سياست های كالن تا اجرای كامل 
با كمبودهای اساســی مواجه باشــد. تعامل تصويب و 
ابالغ كنندگان و اجراكنندگان سياســت ها به گونه ای 
تنگاتنگ و سيســتماتيك نيست تا از تصويب سياست 
های ناكارآمد جلوگيری شود. برخی از بندهای سياست 
های كلی آمايش ســرزمين به دليــل غيرقاعده مندی 

دارای قابليت اجرايی نبوده و نيستند.
- زينتی بودن يا تشريفاتی بودن سياست های كلی 

اينكه در كشور تعداد فراوانی سياست كلی در موضوعات 
خاص و فانتزی وجود داشــته باشد ولی ناكارآمد، قابل 
ســتايش و تقدير نيست. داشتن سياست های كلی كه 
هيچ گاه بكار نروند و كاربردی برای شان متصور نباشد 
ســرانجامی جز افزايش بی اعتمادی مــردم به قانون، 
قانونگــذار و قانونگذاری ندارد. اينكه بصورت شــكلی 
سياســت های كلی كشــور با ساير كشــورهای جهان 
مقايسه شــود و مطالعات تطبيقی بی حاصل پيرامون 
آن انجام شود در نشريات دارای اعتبار علمی پژوهشی 
منتشر شود تاكنون مشكلی از زندگی مردم حل نشده 
اســت. سياست های كلی آنگاه ارزشمندند كه با اجرای 
شايســته در راه منافع ملــی و ملت ايران نقش آفرينی 

كند.
- تداوم و تشديد مشكالت مرتبط با سياست های كلی 

در زندگی مردم
۲۶ ســال از تصويب اولين سياست های كلی )۱۳7۲( 
می گذرد. بررســی روند تصويب سياست های كلی از 
ابتدا تاكنون، نشــان از تكرار و تكرار گزاره های پايه و 
احيانا مقدسی اســت كه اجرای آنها در زمره آرزوهای 
مسئوالن است. بايد دانست كه تكرار چندين باره گزاره 
های دوست داشــتنی دليل تحقق آنها نيست چرا كه 
با نشانی نادرســت هيچ گاه نمی توان به مقصد رسيد. 
درك نادرست از چيســتی، چرايی و چگونگی سياست 
های كلی تاكنون نتوانســته اســت منشكالت زندگی 

مردم را برطرف نمايــد. تلقی غيرواقعی بصورت فراگير 
در نهادهای قانونگذار و مجری قانون بصورت مشــترك 
وجود دارد. آثار و شواهد ميدانی موثری مبنی بر توانايی 
برون رفت از برداشــت نادرست از مقوله سياست های 

كلی در نزد مسئوالن مربوطه قابل مالحظه نيست.
- عدم وجود همكاری الزم بين مجمع و قوای سه گانه

مشــاهدات ميدانی بيانگر اين واقعيت اســت كه بين 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام و قوای ســه گانه در 
تدوين و تصويب و اجرای سياســت های كلی، همدلی 
و همفكری و همكاری الزم وجود نداشــته است كه در 
همزبانی ادبيات برنامه ريزی كالن ظهور و بروز داشــته 
باشــد. ناهمزبانی قوای ســه گانه، هويت سياست های 
كلی را با مشــكل مواجه ساخته اســت و توانايی آن را 
در ســاماندهی موضوعات مرتبــط را به حداقل ممكن 
رســانده اســت. سياســت های كلی تاكنون نتوانسته 
اســت موضوعات و امور مرتبط با خود را در راســتای 
حل مشــكالت زندگی مردم ساماندهی كند. به عبارت 
ديگر سياست های كلی تدوين و تصويب سياست های 
كلی نظام مشخص نيست تا بر اساس آن قوای سه گانه 

بتوانند به توافق برسند.
- ناهماهنگی سياســت های كلی بــا قوانين موجود و 

جاری در كشور
روند اجرايی سياست های كلی نظام در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام به گونه ای اســت كه در موارد متعدد با 
قوانين موجود و جاری كشور دارای ناهماهنگی است و 
شايد در بسياری از موارد متناسب با آن قوانين جديدی 
در كشــور مصوب گردد. عدم حمايت قوانين موجود از 
سياســت های كلی نظام در ســه دهه گذشته موجب 
شده اســت كه از يكسو قوانين بدون ارتباط با سياست 
های كلی و از ســوی ديگر سياســت های كلی بدون 
داشــتن قوانين مرتبط و مورد نياز بــا خود در جامعه 

اجرايی نشوند. از اين رو ناكارآمدی در هر دو بخش قابل 
مالحظه و منجر به تداوم و تشديد مشكالت مرتبط در 

زندگی مردم شده است.
- ميزان هزينه انجام شــده از بيت المال و جيب مردم 

برای تدوين و تصويب سياست های كلی 
ميزان بودجه دريافتی مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
در دوره تدوين و تصويب سياســت های كلی نظام در 
سه دهه گذشته كامال مشخص است و می توان ميزان 
هزينه شــدن بيت المال را بــرای تدوين و تصويب هر 
يك از سياســت هــای كلی نظام و حتــی بندهای آن 
را محاســبه كرد. عملكرد سياســت های كلی نظام در 
حســابداری اجتماعی كشور تاكنون دارای بيالن منفی 
اســت و نتوانسته است به ميزان هزينه های انجام شده 
برای آن سود متناســب با هزينه ها را ايجاد كند. بنابر 
اين چگونه می توان از سياســت های كلی زيان ده در 
حسابداری اجتماعی برای ســه دهه توقع جبران زيان 

های گذشته و سودرسانی متناسب را داشت؟
- تكراری بودن گزاره های موسوم به سياست های كلی 

با ديگر سياست ها
بدون ترديد در چهار دهه گذشته جامعه با انواع و اقسام 
سياست ها و سياســت گذاری آشنا شده است. معموال 
در برنامه های توســعه پنج ســاله اول تا ششم، برنامه 
های ســاالنه كشــور و برنامه های بخشی و منطقه ای 
)وزارتخانه ها و اســتان ها( بخش مشــخصی با عنوان 
سياســت ها وجود دارد كه از ويژگی های ثابت اصول 
برنامه ريزی جامع اســت. مالحظه ايــن همه تكاپوی 
برنامــه و برنامه ريــزی جامعه را با حجــم انبوهی از 
سياســت های تكراری مواجه ساخته است كه تكراری 
بودن آن، اصالت و ســپس كارآمدی آنها را با اشــكال 
مواجه ســاخته است. از اين رو به نظر می رسد كه اين 

همه سياست از يكديگر كپی شده اند. 
- نقــض اصل تفكيك قوای ســه گانه توســط مراجع 

قانونگذاری موازی
موضوع مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصل 
تفكيك قوای ســه گانه در كشــور منافات دارد. وجود 
مجمــع در زمره مراكــز و مراجع قانونگــذاری موازی، 
صــرف نظر از بی بهره بودن اعضای مجمع از رای مردم 
مــی تواند به بروز ناهماهنگی هــای برنامه ريزی كالن 
كشور بيانجامد. بر طبق اصل تفكيك قوا، فعاليت های 
قانونگــذاری در قوه مقننه منحصر اســت كه از طريق 
مردم ساالری و پشــتوانه مردمی، مشروعيت اجتماعی 
خود را بدســت می آورد. در حالی كه اين مهم در مورد 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام دارای مصداق نيست. 
موضوع سياســت گذاری در ســطح كلی نظام از جمله 

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

سياســت های كلــی آمايش ســرزمين دارای ضمانت 
اجرايی الزم و كافی نيست. عليرغم جايگاه قانونی مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام در قانون اساسی متاسفانه امر 
سياســت و سياست گذاری بطور مجزار از سوی مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام از سوی ساير تقسيم كار ملی 
قانونگذاری سنتی به ســبك ايرانی، آنچنان كه بايد و 
شــايد مورد توجه قرار نگرفته اســت. دستاورد اين بی 
توجهی نيز در ســاماندهی اقدامات اجرايی كشور و در 
تداوم و تشــديد مشكالت زندگی مردم خو.د را بصورت 
آشــكار نشان داده است. دســتگاه های اجرايی و ساير 
بخش های قانونگذاری كشــور نيز امــور فاقد يا دارای 
ضمانت اجرايــی ضعيف را برنمی تابند و نقش محوری 

برای آن قايل نبوده و نيستند.
- عدم بروزرسانی سياســت های كلی از زمان تصويب 

تاكنون
در تدويــن و تصويــب سياســت های كلــی نظام از 
بروزرســانی آنها سخنی وجود ندارد و معلوم نيست كه 
سياســت های كلی برای نظام تا چه زمانی سياست اند 
و حالت كلی خــود را حفظ می كنند. شــاخصه های 
تداوم زندگی سياست های كلی نظام در منظومه شلوغ 
قنونين كشور چيست؟ اين گزاره های هيجانی بر اساس 
ادعای تصويب كنندگان آن تا كی مدعی نجات كشورند 
و با ناكارآمدی شــاهد تداوم و تشديد مشكالت زندگی 
مردم اند؟ بروزرســانی سياست های كلی امری حياتی 
برای حيات اجتماعی آنهاســت موجب می شود كه در 
گذر زمان و تحوالت سريع جامعه از گردونه ساماندهی 

امور جدا و جا نمانند.
- مشاركت ناكافی گروه های مرجع در سازو كار مجمع

از ســوی مجمــع تشــخيص مصلحت نظــام گزارش 
عملكــردی درخصوص نجوه و ميــزان گردش علمی و 
تجربــی نخبگان در فرآيند تدوين و تصويب سياســت 
های كلی نظام منتشــر نكرده است. حضور چند تن از 
مشاوران و مسئوالن سابق كشــور و اساتيد بازنشسته 
در جلســات كميســيون های اصلی و فرعی به معنای 
گردش علمی و تجربی نخبگان كشــور نيســت. حضور 
سازماندهی شده اساتيد و پيشكســوتان امور در قالب 
گروه های علمی دانشــگاهی و دپارتمان های پژوهشی 
و تخصيص طرح های تحقيقای و پايان نامه های دوره 
تحصيالت تكميلی كارشناسی ارشد و دكتری می تواند 
وضعيت سياســت های كلی نظام را از منفعل به شكلی 

فعال و پويا تغيير دهد.
- ناكارآمــدی سياســت های كلی در حل مشــكالت 

زندگی مردم

در سه دهه گذشــته همزمان با تدوين، تصويب، تاييد 
و ابالغ سياست های كلی نظام در بخش های مختلف، 
نه تنها مشــكالت زندگی مردم برطرف نشده كه تداوم 
و تشديد شده اســت. اين مهم نشانه آشكار ناكارآمدی 
سياست های كلی و ســاير اسناد فرادست كشور است 
كه قدرت مداخله اجتماعی و تغيير موازنه به نفع مردم 
ندارند. اينكه تعداد فراوانی سياســت كلی وجود داشته 
باشد كه نتواند و نمی تواند مشكالت جامعه را حل كند 
برای جامعه به هيچ عنوان سودمند نيست و نبايد به آن 
مباهات كرد. چراكه همه هويت و توانمندی قانونگذاری 
در سطوح مختلف، حل و فصل كردن مشكالت جامعه 
اســت و اگر منافع و خير عمومی نبود شــايد دليلی بر 

تصويب سياست های كلی هم وجود نمی داشت.
- وجود تغييرات احتمالی زمينه اجرای سياســت های 

كلی در كوتاه مدت
زمينه هــای اجتماعی در تصويب سياســت های كلی 
دارای اهميــت و نقش فعال اند. بــا تغيير زمين های 
اجتماعی، ضرورت تغيير سياســت هــای كلی دور از 
انتظار نيســت. اجرای آزمايشــی سياســت های كلی، 
آزمونی اســت تا بتــوان آنها را از نظــر تحقق اهداف 
از پيش تعيين شــده مورد ارزيابی قــرار داد. تغييرات 
احتمالی در سياست های كلی آزمايشی بهتر از سياست 
های كلی دايمی انجام می شود و مراجعه چندباره برای 
ارزيابی آنها بــه انجام تغييرات مثبت می انجامد. مردم 
نيز در پذيرش آثار سياست های كلی آزمايشی فعال تر 
برخورد می كنند و آمادگی بيشتری برای مشاركت در 
اجرای سياســت های كلی آزمايشی و بررسی كميت و 

كيفيت آنها دارند. 
- نامشخص بودن دامنه تقنينی سياست های كلی

وجود مقــررات مربوط به موضوعــات مختلف در ذيل 
يك قانون دامنه شــموليت قانون اصلی و قوانين تغيير 
يافته را با مشــكل مواجه می ســازد. عدم وجود مبانی 
نظری كافی پيرامون جايگاه سياســت و سياست های 
كلی در منظومه ادبيات برنامه ريزی كالن كشور و عدم 
گفتمان ســازی موثر در نزد برنامه ريزان كشور موجب 
شده است سياست های كلی تدوين و تصويب شده در 
موارد متعدد با سياست های كلی واقعی تفاوت اساسی 
داشته باشند. از اين رو در محدوده عملكرد مجريان آن 
قرار نگرفته است. باوركردنی نيست اينكه سياست های 
كلی نظام همچون نخ به دانه های تسبيح نظم و انسجام 

بدهند و كسی راضی به استفاده از آن نباشد.
- عدم رعايت ترتيب مفهومی مواد سياست های كلی

عوامل، شرايط و موضوعات دخيل در يك قانون، درقالب 
يك زنجيره مرتب شــده می توانند نقش آفرينی كنند. 
تمامی عوامل در يك لحظــه خاص عمل نمی كنند و 
شايد نمی توانند عمل كنند. برای تعيين اجزای پديده 
در قانون و ترتيب عملكرد آنها بايد ترتيب مداخله آنها 
را در قانون دانســت. عوامل، شــرايط و موضوعات كه 
تريبــات اجرايی همزمانی دارند را در بســته ای خاص 
جمع و با عنوان گذاری مشــخص می ســازد. عملكرد 
سياست های كلی برای حداكثر تاثيرگذاری در جامعه 
وابســته به ترتيب ايفای نقش اجــرای آن دارد. تغيير 
بدون قاعــده ترتيب عملكرد محتــوای قوانين، اثر آن 
را خنثی يا برعكس می نمايد. سلســله مراتب عناوين 
در متن سياســت های كلی در واقع صف بندی عوامل، 
شرايط و موضوعات دخيل در يك قانون اند كه بناست 
با مشاركت آنها سياســت های كلی به اهداف از پيش 

تعيين شده خود دست يابد.
- جمع آوری مواد مرتبط تحت يك عنوان در سياست 

های كلی
عنوان بندی بخش های گوناگون در سياست های كلی 
در واقع فضايی محتوايی است كه مطالب مرتبط با هم 
را كنــار هم جمع آوری می كند. فراوانی موضوعات ريز 
و درشــت مرتبط با سياست های كلی به گونه ای است 
كــه نمی توان بدون جمــع آوری و كنار هم قرار دادن 
مطالــب مرتبط با هم عمل كــرد. عنوان بندی مطالب 
در سياســت های كلی، بســته بندی محتوايی مطالب 
مرتبط با سياســت های كلی برای سهولت استفاده از 
آن است. عنوان بندی نوعی فراخوان برای جمع نمودن 
مطالب ذيل عنوان مرتبط اســت كه در نوع خود نوعی 
نظم بخشی به محتوای سياست های كلی است. وجود 
محتــوای بدون عنوان بندی در سياســت های كلی به 
مانند يك انبار بزرگ كاالی بدون قفســه و طبقه بندی 
است كه برای يافت هر كاال بايد همه بسته های موجود 

در انبار را جستجو كرد.
- عدم تعيين جامع حدود صالحيت سياست های كلی 
نقشــه راه قانونگذاری در كشــور شــامل همه مراكز و 
مراجع قانونگذاری مشــخص نيست و اساسا تقسيم كار 
ملی در حوزه قانونگذاری وجود ندارد. بعالوه اينكه برای 
مراكز و مراجع قانونگذاری موازی، قانونی جامعی برای 
ســازماندهی و نظارت بر مراكز موازی در دست نيست. 
بــا وجود مراكز متعدد قانونگذاری در كشــور، حدود و 
شــرايط تقنينی آنها مشــخص نيســت. با وجود تعدد 
مراكز تقنينی، ساماندهی آنها به لحاظ اهميت حاكميت 
قانون در جامعه ضروری اســت. طراحی سلسله مراتب 
قانونگذاری و سطح بندی تقنين در امور مختلف جامعه 
و تعيين سازوكارهای قانونی مراجع متعدد مقرره گذار 
از اولويت های مهم اجرای سياست های كلی در جامعه 

است.

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

سیاســت های کلی آمایش ســرزمین دارای 
نیســت.  کافــی  و  الزم  اجرایــی  ضمانــت 
علیرغــم جایــگاه قانونــی مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام در قانون اساسی متاسفانه 
امر سیاست و سیاست گذاری بطور مجزار 
از ســوی مجمع تشــخیص مصلحــت نظام 
از ســوی سایر تقسیم کار ملی قانونگذاری 
ســنتی بــه ســبک ایرانــی، آنچنــان کــه باید 
و شــاید مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت. 
دستاورد این بی توجهی نیز در ساماندهی 
و  تــداوم  در  و  کشــور  اجرایــی  اقدامــات 
تشــدید مشــکالت زندگــی مــردم خــو.د را 

بصورت آشکار نشان داده است.
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