
»چالش قانون« سیاستهای کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام )211( را معرفی، نقد و بررسی میکند 

نقد و بررسی سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی
اشاره: سیاســت 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 
سیاســت های کلی و نقش و کارآمدی آن در جامعه بیان کنند. این نوشــتار به معرفی، نقد و بررسی 

سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی می پردازد.

معرفی سیاست های کلی نظام در خصوص خودکفایی 
دفاعی و امنیتی 

1- توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، 
نوآوری و خالقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و 

 امنیتی.
2- ترویج نهضت نرم افزاری، تولید و توسعه علوم و 

فناوری و تحقیقات دفاعی و امنتی و حرکت در مرزهای 
 دانش با تاکید بر بومی سازی و روزآمدی.

3- دستیابی به فناوری های برتر مورد نیاز دفاعی و 
امنیتی حال و آینده با تاکید بر نوآوری و پشتیبانی از 

 توسعه آنها.
4- تاکید بر خودکفایی کشور در سامانه ها، کاالها و 
خدمات اولویت دار دفاعی و امنیتی توام با بهسازی 

 تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارآیی آن.
5- ممنوعیت تامین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج 

کشور مگر در حد ضرورت و حتی االمکان با رعایت 
 مالحظات زیر:

 - با اولویت انتقال فناوری.
 - تامین آموزش و پشتیبانی.

 - تامین از منابع متنوع.
6- برون سپاری و جلب مشارکت سایر بخش ها اعم از 
دولتی و غیر دولتی در تامین نیازهای نیروهای مسلح با 

 رعایت مالحظات امنیتی و حفاظتی.
7- جذب، توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد 
و نخبه با فراهم نمودن زمینه های رشد و تقویت آنان 
برای ارتقاء قابلیت های توسعه فناوری های دفاعی و 

 امنیتی مورد نیاز کشور.
8- برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینه 

های علمی، تولیدی و تجاری کاالها و خدمات دفاعی 
و امنیتی برای دستیابی به اهداف سیاست های کلی 

 خودکفایی دفاعی و امنیتی.
9- مقرون به صرفه سازی مسیر توسعه صنایع و فناوری 

های دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد هم افزایی در 
فناوری های مورد نیاز.

توجه: »چالش قانون« برای انعکاس پاســخ های مجمع 
تشخیص مصلحت نظام یا اعضای آن، اعالم آمادگی می 
نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشــنهادات مشــفقانه عموم 

اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.

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

ارزش ها بیانگر اعتقاد راســخ نسبت به اعمال، حاالت و 
رفتارهایی هستند که از لحاظ شخصی یا اجتماعی نسبت 
به اعمال، حاالت و رفتارهای مخالف، برتر و ارجخ شناخته 
می شــوند )مدیریت رفتار ســازمانی پیشــرفته، احمد 
ورزشکار، 1389(. ارزش ها نوعی باورند و اینگونه تعریف 
شده اند باورهایی که بر اساس آن مشخص می شود چه 
چیزی مطلوب اســت و چه چیزی نامطلوب )ارزش های 
اجتماعی و تاثیر آن بر منابع اقتصادی، حمید سادسی(. 
در مواردی از سیاســت های کلــی خودکفایی دفاعی و 
امنیتی با ارزش ها خلط شــده است. کارایی ارزش ها در 
ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای 

تفاوت های اساسی است.
- ناتوانی در تشخیص سیاست های کلی از سوی اعضای 

مجمع
بررســی مجموعه سیاســت های کلی نظام نشانگر این 
واقعیت اســت که مجمع تشــخیص مصلحت نظام در 
تعریف سیاســت های کلی دارای نقطه نظر مشــخصی 
نیســت و در تدوین و تصویب سیاست های کلی، آن را 
بجای واژگان دیگر بکار می برد. مطالعه ســوابق علمی و 
اجرایی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حاکی 
از وجود سطح قابل مالحظه ای از ناکارآمدی در عملکرد 
آنهاســت که موید نبود درک صحیح و سیستماتیک از 
جایگاه سیاست های کلی در منظومه برنامه ریزی کالن 
جامعه است. این مهم نه تنها در تدوین و تصویب که در 
پیگیری اجرای سیاســت های کلی خودکفایی دفاعی و 
امنیتی نظام تاثیر منفی دارد و شاید یکی از دالیل عدم 

نظارت کافی بر حسن اجرای این سیاست ها باشد.
- وجود تکلیف در اســناد فرادست و بدون سیاست های 

کلی 
در اسناد فرادست و باالدستی کشور موارد متعددی وجود 
دارد که بطور مستقیم و غیرمستقیم با سیاست های کلی 
ارتباط دارد لکن در متن سیاست های کلی بدان ها اشاره 

ای نشــده است. وجود پنجره های متعدد خالء و کمبود 
در سیاست های کلی نشانه جزیی نگری و بخشی نگری 
در تدوین و تصویب سیاست های کلی است و این امر را 
در ذهن تداعی می کند که سیاســت های کلی به دنبال 
تحقق اسناد فرادستی خود نیست و بین مواد و بندهای 
فراوان اسناد فرادست کشور سرگردان است چون هویت 
خود را بصورت روشــی از آنها کسب نکرده است و با آنها 

دارای نسبتی ناهماهنگ است.
- ناســازگاری موجود بین سیاست و برنامه های اجرایی 

کشور
در مــواردی بصورت آشــکار بین سیاســت های کلی و 
برنامه اجرایی کشور ناســازگاری وجود دارد که ناشی از 
وجود اشکاالت شــکلی و ماهیتی در سیاست های کلی 
یا در برنامه های اجرایی باشــد. غیرقاعده مندی در هر 
دو ســو موجب می شــود که برنامه های اجرایی کشور، 
بدون سیاست و سیاست های کلی، بدون پشتوانه برنامه 
های اجرایی به حیات ناقص خــود تا ناکارآمدی قطعی 
ادامــه دهند و هر دو خود را در حل مشــکالت زندگی 
مردم ناتوان ببینند و منتظــر تغییرات و تحوالت آینده 
باشــند یا منتظر پایان حیات اجتماعی خود باشــند که 
این سرنوشــت، بارها و بارها در سیاســت هــا و قوانین 
متعدد در کشــور مالحظه شده است. در برخی از موارد 
سیاســت های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی با برنامه 
های اجرایی کشور هماهنگی الزم وجود ندارد از این رو 
از سوی دســتگاه های اجرایی توجه الزم و کافی به آنها 

وجود ندارد.
- پیاده نشدن سیاست های کلی

بررســی های جامعه نگر و اذعان رسمی بعضی از نهادها 
و اعضای مجمع تشــخیص مصلحت نظام، سیاست های 
کلی نظام بر اساس انتظارات آنها، اجرا نشده است. البته 
منتقدان اجرایی نشــدن سیاست های کلی، هیچ گاه به 
آسیب شناســی آن نپرداخته اند و مطالعه علمی دارای 
روایی و پایاییی قابل اطمینانی را نیز منتشــر نکرده اند. 
صرفا برخی در رســانه های گروهی نسبت به اجرانشدن 
سیاست های کلی اطالع رسانی کرده اند. شکل و ماهیت 
سیاســت های کلی به گونه ای است که قابلیت راستی 
آزمایی و درصد تحقق در ســازوکار آن پیش بینی نشده 

است. 
- عدم وجود نظارت بر تدوین و تصویب سیاســت های 

کلی 
بر مصوبات مجمع تشــخیص مصلحت نظام، از ســوی 
نهادهــای نظارتی صاحب صالحیت، نظارتی وجود ندارد 
و نمی توان به تطبیق آنها با شــرع و قانون اساســی از 
طریق نظارت سیستماتیک آگاه شد. شائبه ناکارآمدی یا 
اجرا نکردن سیاست های کلی توسط مجریان قانون، جز 
با داوری آگاهانه توسط افراد یا نهادهای دارای صالحیت 
علمی و تجربی ممکن نیست. فرافکنی تدوین و تصویب 
کننــدگان و مجریان نمی تواند بــه ارائه تحلیل دقیقی 
پیرامون ســنجش کارآمدی سیاســت های کلی بطور 
واقعی منجر شــود. با قضاوت نادرســت نیز نمی توان از 
میان راهکارهای متعدد موجود در تجربه بشری برای حل 

مشکالت زندگی مردم، راه بهترین یا بهتر را یافت.
- وجــود ناهماهنگی بین سیاســت های کلی و ســایر 

سیاست های کالن
در موارد متعدد بین سیاســت های کلی و سایر سیاست 
های کالن کشــور، ناهماهنگی هایــی وجود دارد که در 
نهایت به ناکامی آنها در روند اجرایی منجر شــده است. 
معموال سایر اسناد فرادست مانند برنامه هاتی پنج ساله 
توسعه و برنامه های ســاالنه و انواع و اقسام برنامه های 
راهبردی و اســناد کالن کشور در موضوعات گوناگون با 
سیاست های کلی نظام دارای همگامی، هماهنگی و هم 
افزایی نیســتند. از این رو در مرحله اجرا به تشدید اثر و 
راندمان قانون نمی انجامد و چه بسا موجب حل مشکالت 
زندگی مردم نشود بلکه باعث تشوید مشکالت نیز بشود. 
این مهم نیز در اثر بی ارتباطی مجموعه سیاست گذاری 
های کالن و کلی کشور بوجود آمده است که ناکارآمدی 

هر دو بخش، دستاورد ناگوار آن است.
- عدم شواهد مربوط به راستی آزمایی کارآمدی سیاست 

های کلی 
اصوال از ســوی مجمع تشخیص مصلحت نظام شواهدی 
دال بر راســتی آزمایی سیاست های کلی تصویب شده 
ارائه شده است. زبان خصوصی حاکم بر تدوین سیاست 
های کلی و سلیقه ای برخورد کردن در انتخاب سیاست 

ها، جایی برای راســتی آزمایی آنها باقی نگذشته است. 
کسی نســبت به عملکرد خود شــک و تردیدی ندارد؛ 
تصویــب کنندگان در تصویــب و اجراکنندگان در عدم 
اجرای آنها. به نظر می رسد که مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در اندازه گیری میزان کارآمدی سیاست های کلی 
از توانایی الزم برخوردار نیست و قادر نیست که تغییرات 
سیاست های کلی را در سناریوهای مختلف پیش رو در 

دوره چشم انداز پیش بینی کند.
- عدم روشمندی تدوین و تصویب سیاست های کلی 

تاکنون چیزی بنام روش تدوین سیاســت های کلی از 
سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر نشده است 
و در آیین نامه داخلی مجمع نیز از آن یادی نشده است. 
صرف نظر از شــکلی بودن آیین نامــه داخلی در زمینه 
ماهیت سیاســت های کلی و روش تدوین و تصویب آن 
مطالب قدرتمندی در آیین نامــه داخلی مجمع نیامده 
است. روش به خودی خود دارای فلسفه و منطق حاکم بر 
خود است. سیاست های کلی نظام دارای فلسفه و منطق 
ویژه خود نیســتند. از این روست که بیشتر به یک زبان 
خصوصی و ســلیقه ای در برنامه ریزی شخصی شباهت 

دارد و قابلیت متقاعدسازی اندکی را با خود دارد.
- عدم انتشار پیوست های علمی و اجرایی سیاست های 

کلی
در درگاه الکترونیــک مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
پیرامون اصول کلی و مبانی تدوین و تصویب سیاســت 
های کلی نظام، مطالب چندانی وجود ندارد. بدون تردید 
هر گروه موضوعی از سیاســت های کلــی نظام و هر از 
بندهــای آنها بصورت مجزا دارای پیوســت های علمی 
و اجرایی اســت و باید برای درک صحیح دســتگاه های 
مرتبط با قوای ســه گانه و عموم اندیشــمندان و مردم 
منتشر شود. اثبات عقالنیت حاکم بر سیاست های کلی 
نظــام و دوری آن از زبانی خصوصی و شــخصی، جز با 
انتشــار مستندات قانونی و پیوست های علمی و اجرایی 
ممکن نیســت. جامعه برای درک سیاست های کلی به 
مفاهیم امدادی نیازمند اســت و بایــد در قالب جریان 

اصالع رسانی و گفتمان سازی در جامعه منتشر شود.
- دوبــاره کاری در بکارگیری اختیــارات قوه مقننه در 

مجمع
وجــود مراکز و مراجــع قانونگذاری در کشــور، دوباره 

کاری اختیارات قوه مقننه در جایی یا نهادی دیگر است 
کــه صرف نظر از هزینه های مــازاد اقتصادی آن از نظر 
حســابداری اجتماعی نیز مقرون به صرفه نیست. انجام 
دوبــاره کاری ها، پراکنده کاری ها، موازی کارها با وجود 
آسیب های موجود در تقسیم کار ملی قانونگذاری کشور 
به توسعه ناکارآمدی در کشور منجر شده است. تدوین و 
تصویب سیاست های کلی نظام که خود دارای سطح قابل 
مالحظه ای ناکارآمدی است هرگز نتوانسته و نمی تواند به 
کارآمدی نظام در حل مشکالت زندگی مردم منجر شود. 
از این رو می توان سیاست های کلی نظام را سیاست های 

کلی ناکارآمدی دستگاه های اجرایی دانست.
- عدم وجود دیدگاه همه جانبه نگری در مصوبات مجمع

اصوال سیاســت های کلی نظام از نوعی بیماری بخشــی 
نگری در رنج اســت. بررسی محتوای سیاست های کلی 
نظام نشان می دهد که سیاست ها بر اساس مدلی جامع 
و جامع نگر طراحی نشده اند. بسیارند موضوعات مهمی 
که فاقد سیاست اند و مواردی از سیاست دارای مصادیق 
جزیی و جزءنگرند. فقدان جامع نگری در سیاست گذاری 
موجب می شــود که سیاســت های کلی در گذر زمان 
به ســرعت تاریخ مصرف خود را از دســت بدهد و نتواند 
تحوالت پیش رو را تحلیل کند. از این رو جامع نگری در 
تبیین سیاست های اجتماعی در مقیاس کالن از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت که بنظر می رســد در تدوین و 
تصویب سیاســت های کلی نظام کمتر مورد توجه قرار 

گرفته است.
- عدم پاسخگویی مجمع در خصوص ناکارآمدی سیاست 

ها
مطالعه گذشته نگر در ســه دهه گذشته نشان می دهد 
که مجمع تشــخیص مصلحت نظام همانند سایر نهادها 
و دســتگاه های تقســیم کار ملی قانونگذاری سنتی، در 
برابر پرسشــگری پیرامون ناکارآمدی سیاست های کلی 
از بدو تاســیس تاکنون بصورت روزآمد، پاســخگو نبوده 
است. تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام جاده ای 
یکطرفه از ســوی مجمع تشخیص مصلحت نظام بسوی 
جامعه نیست بلکه تعامل و مشارکت جامعه در تکمیل اثر 

سیاســت های کلی نظام دارای نقش حیاتی است. بسیاز 
بجاست که مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون 
های اصلی و فرعی و دبیرخانه آن با رســانه های گروهی 
تشــریک مساعی بهتری داشته باشند تا نظرات اصالحی 

جامعه به مجمع و اعضای آن برسد.
- وجود شعارزدگی در مصوبات

سیاست های کلی نظام در موارد متعدد از شعارزدگی رنج 
می برد. به نظر می رســد که تدوین کنندگان و تصویب 
کنندگان با توجه به جو حاکم بر جامعه و بدون توجه به 
ظرفیت های علمی مجمع و ظرفیت های اجرایی کشور 
به ارائه شعارهای پرطمطراق برای مصرف تبلیغاتی اقدام 
کرده اند با توجه به عدم اجرای سیاست های کلی این کار 
در بیش از دو دهه گذشته ادامه داده اند. اگر بنا بود که این 
دســت سیاست گذاری ها به حل مشکالت زندگی مردم 
منتهی شود که تاکنون شده بود! بنابراین باید پذیرفت که 
تداوم و تشدید مشکالت در زندگی مردم نشانه ناکارآمدی 

اینگونه سیاست ها و سیاست گذاری هاست.
- عدم وجود تنقیح سیاست های کلی در مجموعه قوانین 

کشور
در تدوین و تصویب سیاســت های کلــی نظام به دلیل 
عدم وجود یک الگو یا مــدل کارآمد کالن، موارد متعدد 
همپوشــانی، تکرار، اشــاره به موضوعات کــم اهمیت و 
غفلت از موضوعات مهم مشــاهده می شــود. عدم وجود 
تنقیح قوانین و مقررات در کشــور موجب شده است که 
سیاســت های متضاد، متعارض و مخالف راه را بر اجرای 
صحیح و کامل سیاست های کلی نظام مسدود سازد. در 
منظومه قوانین کشور، جایگاه ارگانیک سیاست های کلی، 
مشخص نیســت و نمی توان ارزش واقعی آنها را در کار 
دولت ها مالحظه کرد. با تنقیح یایت های کلی می توان 
تعارضات درونی آن را برطرف کرد و حق و مســتحق آنها 

را رعایت کرد.
- وجود اغتشاشات متعدد نگارشی در تدوین سیاست ها

مالحظه گذرا در سیاســت های کلی موید این حقیقت 
اســت که تدوین سیاســت های کلی از نظر کاربرد زبان 
فارسی معیار دارای اشکاالت متعددی شامل عدم رعایت 
نشانه گذاری دقیق، کاربرد غیرصحیح واژگان، ضعف در 
ساختار واژگان ترکیبی، عدم رعایت درست نقش واژگان 
در جمله و ناهماهنگی در جمله نگاری و ... است. سیاست 
هــای کلی نظام نیز همانند ســایر قوانین و مصوبات در 
قانونگذاری سنتی کشور نمی تواند از جایگاه واالی زبان 
معیار فارسی به عنوان زبان ملی دفاع و با اصل 15 قانون 
اساسی جمهوری اســالمی ایران به شایستگی مطابقت 
کند. اغتشاشات نگارشــی موجود از نظر رعایت سیاست 
های کلی پاســداری از سرمایه ملی یا زبان فارسی دارای 
کاستی های متعددی اســت. از این رو بازبینی سیاست 
های کلی نظام از نظر واژه نگاری، جمله نگاری و نشــانه 

گذاری بسیار مهم است. 
- ناتوانی سیاست های کلی در تحقق اهداف قانون اساسی
بررســی جامعه نگر بیانگر این حقیقت است که سیاست 
هــای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتــی تاکنون توانایی 
تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران را نداشته اســت که آسیب شناسی آن بسیار مهم 
اســت. نظر به جایگاه مهم سیاست های کلی در سلسله 
مراتب اسناد فرادست کشور، باید اعتراف کرد که بر اساس 
مواضع و دیدگاه های اعضای مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، سیاســت های کلی نظام به اهداف از پیش تعیین 
شده خود دســت نیافته اند. ناکارآمدی ماهیتی سیاست 
هــای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی یا عدم اجرای آن 
توســط دســتگاه های اجرایی برازنده کشوری با بیش از 
110 ســال سابقه قانونگذاری نیســت و باید برای فعال 
سازی مجموعه سیاســت های کلی نظام، تدبیری قاطع 

اندیشید.
- نیاز سیاست های کلی به بازبینی و تحول اساسی

روند فعلی سیاســت های کلی نظام در کشور مورد تایید 
تصویب کنندگان، نهادها و دســتگاه های نظارتی کشور 
نیست. به هر دلیل با ناکارآمدی سیاست های کلی نظام 
در زمینه های گوناگون مواجهیم و باید برای فکری کرد. 
به دلیل تداوم و تشــدید مشکالت در زندگی مردم ادامه 
وضع موجود در راستای منافع و خیر عمومی نیست. تغییر 
و تحوالت مورد نیاز سیاســت گذاری کلی در کشــور در 
سطحی وسیع و در حوزه های راهبردی و کاربردی مورد 
نیاز اســت. با تحول در شیوه سیاســت گذاری کلی باید 
سیاست های کلی فعلی را بروزرسانی کرد و تاخیر زمانی 

آن را در بازه کوتاه مدت جبران کرد.
- ناکافی بودن اطالعات موجود برای اطمینان از تصمیم 

گیری قاطع
پیچیدگــی امور اجتماعی به گونه ای اســت که تصمیم 
گیری های قاطع در آن وابسته به اطالعات دقیقی است 
که دارای دو جنبه نظری و عملی است. معموال در تدوین 
و تصویب سیاســت های کلی حدود قابــل اطمینانی از 
خطای محاسباتی وجود دارد که در حین اجرای آزمایشی 
سیاست های کلی این خطای محاسباتی به حداقل ممکن 
می رســد. اجرای آزمایشی فرصت مغتنمی برای تکمیل 
شــناخت قوانین است که در گذر زمان و حین اجرای آن 

بدست می آید.
- عدم تصویب بیش از حد سیاســت های کلی دایمی و 

پیشگیری از تورم قانون 
پدیده تورم قانون و قانونگذاری به وجود تعداد بسیار زیاد 
قوانین در کشــور اطالق می شود که کارآمدی آنها محل 

تردید اســت. برخی از آگاهان حوزه قانونگذاری معتقدند 
که هر چه از تعداد قوانین دایمی کشور کاسته شود برای 
اداره امور جامعه مطلوب تر است. از این رو سیاست های 
کلی آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرد که در صورت 
عدم کارآمدی الزم، بصورت خودبخود و پس از اتمام دوره 
آزمایشــی باطل می شوند و نیازی به ابطال آنها از طریق 
قانون و ارائه الیحه و طرح نیســت. در واقع سیاست های 
کلی آزمایشــی دارای ویژگی خودســازماندهی اند و می 

توانند شرایط آینده خود را پیش بینی و انتخاب نمایند.
- تجربه مسئولیت ناپذیری قانونگذاران

قانونی برای پیگیری مســئولیت مدنی قانونگذاران بجز 
موارد جزیی وجود ندارد. کســی مســئولیت چهار دهه 
قانونگذاری ناکارآمد را نمی پذیرد. از منابع مالی، طبیعی 
و اجتماعی کشــور در چهل سال گذشته بر طبق قوانین 
ناکارآمد اســتفاده بهینه نشده اســت. شایسته است که 
تقسیم کار ملی در حوزه قانونگرایی در برابر مردم نسبت 
به عملکرد خود پاسخگو باشند. تدوین و تصویب سیاست 
های کلی نیز شامل دوری تصویب کنندگان از مسئولیت 
مدنی اقدام خود اســت. کســی در برابر تصویب و اجرای 
سیاست های کلی ناکارآمد مورد مواخذه قرار نمی گیرد. 
اتــالف منابع ملی و ضربه به منافع ملی از طریق اســناد 
ناکارآمد، قابلیت پیگیــری در مراجع قانونی را به عنوان 

استیفای حقوق عموم مردم ندارد. 
- تنظیــم متغیرهای اصلی، فرعــی، ضمنی و جزیی در 

سیاست های کلی
میزان دخالت متغیرهای موثر در یک پدیده و گنجانیدن 
آنها در قالب سیاســت های کلی بایــد همه متغیرهای 
تاثیرگذار در قانون را مورد مالحظه قرار داد و با تقســیم 
بندی متغیرها به گروه های همســان به بحث و بررسی 
پیرامون آن پرداخت. عدم رعایت این نکته موجب شــده 
و می شــود که موضوعات مهم و غیرمهم در سیاســت 
های کلی از یکدیگر قابل تشــخیص نباشند که این مهم 
برای مجریان قانون و مردم در مقام اجرای سیاست های 
کلی، دشواری های فراوانی را ایجاد می کند. طبقه بندی 
متغیرهای دخیل در سیاســت های کلی، سطح توقع از 
کارکرد اجزا را تنظیم می کند و سیاست های کلی را برای 
اثربخشی نهایی آماده می سازد. بی تشخیصی یا تشخیص 
اشتباه در انتخاب متغیرهای مرتبط با سیاست های کلی 

قطعا در سرنوشت آن تاثیرگذار است.
- انجام تقسیمات اصلی و فرعی در سیاست های کلی

بیــن موضوعات مختلف موجود در سیاســت های کلی، 
تقسیم بندی های گوناگونی قابل انجام است که جداسازی 
موضوعات اصلی از فرعی مهم ترین آن است. عنوان بندی 
مطالب مندرج در سیاســت های کلی برای مخاطبان آن 
این پیام را دارد که تشخیص موضوعات اصلی قانون را از 
موضوعات فرعی معین می کند. انجام این دست تقسیم 
بندی ها، عمال تسهیلگر هر گونه بحث و بررسی پیرامون 
سیاست های کلی است. عنوان بندی صرف نظر از تقسیم 
بندی ظاهری سیاســت های کلی به اجزای مختلف در 

تقسیم بندی محتوا نیز نقش موثری دارد.
- تداخل در صالحیت قانونگذاری مراکز متعدد قانونگذاری

یکی از آســیب های ناگوار در انجــام قانونگذاری موازی، 
تداخل وظایف و اختیارات مربوط به مراکز و مراجع متعدد 
قانونگذاری است. با تداخل وظایف و تحلیل های متفاوت، 
جامعه شــاهد بروز اختالف نظر، تفاوت دیدگاه و انواع و 
اقسام برداشت های تفسیری از قانون و قانونگذاری است. 
تداخل وظایف ناشی از ناهماهنگی دستگاه ها و نهادهای 
مختلف تقنینی در امر قانونگذاری است. اهداف، سیاست 
ها و برنامه های متفــاوت در کنار گوناگونی روش های 
تقنینی از علل بروز تداخل در مراکز مختلف قانونگذاری 
کشور است. سیاســت های کلی نیز به عنوان بخشی از 
قانونگذاری ســنتی به ســبک ایرانی از خیل تداخالت 

مزاحم در امان نیست.
- مسایل مستحدثه و معضل شمولیت سیاست های کلی

تغییر و تحوالت جهان در سال های گذشته، آنقدر سریع 
و گســترده است که سیســتم های قانونگذاری قادر به 
همپایی با آن نبوده اند. امور نوظهور آنقدر با سرعت می 
آیند و می روند که تعیین حدود و ضوابط آن همزمان با 
این آمد و رفت ممکن نبوده است. قانونگذاری سنتی به 
سبک ایرانی در این زمینه دارای عقب ماندگی معناداری 
اســت. میزان این این عقب ماندگی تا حدی اســت که 
جبران آن به سرعت و به زودی محقق نمی شود. از این 
رو امور فراوانی یافت می شود که هنوز قانونگذاری سنتی 
به فکر تدوین و تصویب سیاســت های کلی در آن امور 

نیفتاده است.
- نبــود الگوی و معیار مشــخص در برخورد با مســایل 

مستحدثه
در مواجهه با امور نوظهور یا مستحدثه روش واحد، رویه 
مشخص و معیار هماهنگی در تدوین و تصویب سیاست 
های کلی وجود ندارد. برخی امور بســیار پر سر و صدا و 
برخی آرام و بی صدایند. بررســی نقش امور نوظهور در 
کارکردهای جامعه و نحوه حضور آنها و چگونگی تعامل 
آنها با سایر پدیده های جامعه، وضعیت قانونگذاری آنها 
را مشــخص می کند. معموال سیاســت های کلی نظام 
در مواجهه با پدیده های نوظهور ســکوت اختیار کرده 
اســت که این امر مجریان قانون و سیاست های کلی را 
به اجرای سلیقه ای امور واداشته است. سکوت سیاست 
های کلی در مورد امور جدید نشانه پیش بینی نادرست 

یا عدم پیش بینی آن از آینده محتمل است.

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

اعضــای  اجرایــی  و  علمــی  ســوابق  مطالعــه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حاکی از 
وجــود ســطح قابل مالحظــه ای از ناکارآمدی 
نبــود درک  در عملکــرد آنهاســت کــه مویــد 
صحیــح و سیســتماتیک از جایــگاه سیاســت 
هــای کلــی در منظومــه برنامــه ریــزی کالن 
جامعــه اســت. این مهم نه تنهــا در تدوین و 
تصویب که در پیگیری اجرای سیاســت های 
کلــی خودکفایــی دفاعی و امنیتی نظام تاثیر 
منفی دارد و شاید یکی از دالیل عدم نظارت 
کافی بر حسن اجرای این سیاست ها باشد
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