
»چالش قانون« سیاستهای کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام )217( را معرفی، نقد و بررسی میکند: 

ناکارآمدی مزمن در سیاست های کلی تولید ملی
حمایت از کار و سرمایه ایرانی

اشــاره: 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 تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی می پردازد. 

معرفی سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و 
سرمایه ایرانی

1- بــاال بردن قدرت رقابــت و افزایش بهره  وری عوامل 
تولید با:

- اصالح و بازسازی ساختار تولید ملی
- کاهش هزینه  ها و بهبود کیفیت تولید

- اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی
- بهینه سازی تعامل عوامل تولید

2- هدایــت و تقویت تحقیق و توســعه و نــوآوری  ها و 
زیربناهای آنها و بهره  گیری از آنها، با هدف:

- ارتقاء کیفی و افزایش کمی تولید ملی
- باال بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی

- حمایت از تجاری سازی فناوری محصول و بهره  گیری 
از جــذب و انتقال دانش فنی و فناوری  های روز و ایجاد 

نظام ملی نوآوری
3- گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه  
های اصلی آن، از جمله: زیر ساخت  های ارتباطی، زمینه  
های تسهیل تبدیل دســتاوردهای پژوهش به فناوری و 
گســترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص 
حقیقی و حقوقــی و مرتبط کردن بخشــهای علمی و 

پژوهشی با بخشهای تولیدی کشور.
4- حمایت از تولید محصوالت با ماهیت راهبردی مورد 

نیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.
5- تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصوالت نهایی 
بــا رعایت اصــل رقابت  پذیری و فاصلــه گرفتن از خام 

فروشی در بازه زمانی معین.
6- حمایــت از تولید محصوالتی کــه عرضه رقابتی آنها 
با خالــص ارز آوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه 

باشد.
7- مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید 

ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملی.
8- بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملی 

و اصالح زمینه  های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.
9- افزایش ســهم بخشهای تعاونی و خصوصی در تولید 

ملی از طریق:
- تقویت انگیزه و عزم ملی و تأکید و تســریع در اجرای 
کامل سیاســت  های کلی اصل 44، رعایت انضباط مالی 

و بودجه  ای دولت
- رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش  های خصوصی 

و تعاونی
- ساماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در 

جهت کارآمدسازی آنها
10- تنظیم نقش نهادهای عمومِی غیر دولتِی اقتصادی 

در جهت تولید ملی.
11- شفاف ســازی و به هنگام سازی آمار و اطالعات و 
تســهیل دسترسی به آن و اطالع رســانی در مورد ابعاد 
و فرصت  های ســرمایه گــذاران و ســرمایه گذاری در 
رشــته  های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هر گونه 

دسترسی اطالعاتی ویژه.
12- توانمنــد ســازی و ارتقاء بهره  وری نیــروی کار با 
افزایــش انگیزه، مهارت و خالقیت و ایجاد تناســب بین 

مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.
13- بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار 

ایرانی در سطح ملی، منطقه  ای و جهانی.
14- ارتقاء ســرمایه های انســانی، طبیعی، اجتماعی و 
فیزیکی با تأکید بر توســعه نهادهای مردمی برای رشد 

تولید ملی.
15- توســعه فرهنگ حمایت از ســرمایه، کار، کاالها و 
خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب 

نظران در تصمیمات اقتصادی.
16- جلوگیــری از اتــالف و راکد ماندن ســرمایه  های 
فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات 
فنی و مشاوره  ای فرا بنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این 

سرمایه  ها در بخش  های مختلف اقتصادی.
17- گســترش تنوع ابزارهای ســرمایه  گذاری در بازار 
ســرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست  های 
تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه  گذاران داخلی 

و بین  المللی بویژه منطقه  ای در بازار سرمایه.
18- حمایــت از محققان و ســرمایه  گذاران و تشــویق 
ورود ســرمایه  های ایرانی به حوزه  های سرمایه  گذاری 
خطرپذیر متضمن تحقیق و توســعه با تأسیس صندوق  
های شراکت یا ضمانت برای سرمایه  گذاری در این حوزه.

19- کارآمد ســازی مدیریت منابــع موجود در صندوق 
توســعه ملــی در جهــت بهینه ســازی و هــم  افزایی 

ظرفیت های تولیدی و ارتقاء کیفی کار و سرمایه ایرانی.
 20- تنقیــح و اصالح قوانین و مقررات )از جمله اصالح 
قانــون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات  ها( برای 
تســهیل فعالیــت در بخش  های تولیــدی و رفع موانع 
ســرمایه  گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در 

قوانین.
 21- کارآمــد کردن نظــام توزیع کاالهــا و خدمات با 
اســتفاده از ســاز و کار شفاف ســازی و اطالع رسانی و 

کاهش واسطه  های غیر ضرور و ناکارآمد.
22- گسترش منابع مالی و کارآمد سازی مدیریت آن در 
جهت افزایش ظرفیــت تولید ملی و کاهش هزینه  های 
تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ســاماندهی، گســترش و 

حمایت از نهادهای مالی توسعه  ای و بیمه  ای.
 23- جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت 

تا مصرف
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 اجرا و برنامه های اجرایی 

معنای سیاست کلی در ادبیات برنامه ریزی جهان و ایران 
دارای مفهوم خاصی است. سیاست های کلی راهبردهای 
عمده و کالنی اســت که از بین مســیرهای متعدد قابل 
دســتیابی انتخاب می شــوند تا بتوان در بلند مدت به 
کمک آنها چشــم انداز و اهــداف مرتبط با آن را محقق 
ســاخت )مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، 
جلــد دوم، صفحه 867 و نظام برنامه ریزی برنامه پنجم 
توسعه، 1387(. سیاست های کلی مجموعه ای از جهت 
گیــری ها و راهبردهای کالن نظام برای تحقق آرمان ها 
و اهداف قانون اساسی در دوره زمانی مشخص می باشند 
)گزارش کارگروه مشترک برنامه پنجم توسعه، 1387(. 
در مواردی از سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار 
و سرمایه ایرانی، موضوع سیاست های کلی با برنامه های 
اجرایی و اقدامات عملی خلط شــده است. کارایی برنامه 
های اجرایی در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست 

های کلی دارای تفاوت های اساسی است.
- خلط سیاست های کلی با اهداف 

هدف عبارت اســت از غایت خواسته های جامعه اعم از 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که منبعث از نظام ارزش 
های حاکم بر جامعه اســت و برنامه ها برای دستیابی به 
آنها تدوین می شــود. هدف مکن اســت کمی یا کیفی 
باشد ولی دارای این ویژگی است که در پایان زمان برنامه 
می توان درجه نســبی تحقــق آن را تعیین کرد )مبانی 
نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه 
867 و فرهنگ توصیفی واژگان برنامه ریزی و توســعه، 
صفحه 303(. در مواردی از سیاست های کلی تولید ملی، 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اهداف خلط شده است. 
کارایی اهداف در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست 
های کلی دارای تفاوت های اساســی اســت. تشخیص 
سیاست های کلی از اهداف کار دشواری است و مطالعه 
دقیق و تجربه کار با واژگان کالن در برنامه های اجتماعی 

می تواند راهگشا باشد.
- ناهماهنگی سیاست های کلی با اسناد فرادست کشور

از آنجا که ارتباط سیاســت های کلی با اسناد فرادست 
کشــور بصــورت ارگانیســتیک برقرار نیســت، وجود 
ناهماهنگــی در برنامه ریزی و اجرا بین سیاســت های 
کلی تولید ملی، حمایت از کار و ســرمایه ایرانی و اسناد 
فرادست کشــور کامال قابل پیش بینی است. این دست 
ناهماهنگی ها در برنامــه ریزی و اجرا، مجریان و برنامه 
ریزان رده های پایین تر را در کار با این سیاست ها مردد 
می سازد و زمینه را برای سوء استفاده های احتمالی مهیا 
می کند. از این رو دست آنها برای هر گونه اقدام دلخواه 
باز است تا به نحو مورد نظر خود و احیانا منافع شخصی 

و گروهی خود از آن بهره برداری کنند.
- وجود سیاست های کلی بدون تکلیف در اسناد فرادست
در موارد متعدد سیاســت های کلی بصورت خودمختار 
در نقش اسناد فرادست ظاهر شده اند و تکالیف دیگری 
بدون پایه و اســاس فرادستی برای مجریان قانون ایجاد 
کرده اســت. این امر ضمن ایجاد خلل در سلسله مراتب 
قانون در کشور، مجریان قانون را در اجرای سیاست های 
ناهماهنگ و ناهمگون دچار تردید می کند. با وجود این 
دســت ناهماهنگی ها نمی توان به تحول آفرینی قوانین 
امیدوار بود و باید منتظر آثار و عواقب سوء بروز اختالالت 
ناشــی از ناهماهنگی های شکلی و ماهیتی سیاست ها 
بود. از این روست که برخی معتقدند که اسناد فرادست 
در کشــور مورد بی اعتنایی و بی مهری قرار گرفته اند و 

ظاهرا بنا نیست بطور کامل اجرایی شوند.
- تفاوت سیاست های کلی با عالقمندی های شخصی یا 

منافع حزبی و گروهی
در برخی از موارد اعالم نظرهای مخالفت با سیاست های 
کلی با انگیزه های سیاسی، و حزبی و جناحی وجود دارد 
که نشانه وجود مقاومت در دســتگاه های اجرایی برای 
اجرای سیاســت های کلی است. مخالفت با انگیزه های 
سیاســی می تواند به روند حل مشــکالت زندگی مردم 
ضربه وارد کند و اینگونه اســت که جناح های سیاسی با 
کج اندیشی ها و کج سلیقگی خود، فرصت های فراوانی 
را در خدمت به مردم هدر داده اند. گذشت زمان و حواله 
دادن حل مشــکالت به آینده و انباشــتگی آنها بر روی 
هم نیز خود مشــکالت را افزون تر از گذشته کرده است 
و گره بازنشــدنی مشــکالت زندگی مردم را کور کرده 
است. معموال در دستگاه های اجرایی بصورت هماهنگ 
نسبت به سیاســت های کلی، موضع گیری وجود دارد. 
بی توجهی دولت ها تاکنون نمونه بارز این دست موضع 
گیری های سیاسی نســبت به سیاست های کلی نظام 

است.
- عــدم وجود رابطه ارگانیک بین سیاســت های کلی و 

برنامه های پنج ساله توسعه و برنامه های ساالنه
سیاست های کلی با بدنه نظری و مفاهیم پایه برنامه های 
پنج ساله توسعه و برنامه های ساالنه کشور دارای ارتباط 
و اتصال ارگانیک نیست. نمی توان ارتباط آنها را با هم به 
لحاظ روشی درک کرد. بی ارتباطی این دو با هم موجب 
سرگردانی هر دو شده است. برنامه های پنج ساله توسعه 
و برنامه های ساالنه یکی پس از دیگر می آیند و از کنار 
مشــکالت زندگی مردم می روند و در حل آنها ناتوانند. 
سیاســت های کلی آنگاه دارای توانایی اجرا خواهند بود 
که از طریق برنامه های توسعه پنج ساله خود را در برنامه 

های ساالنه کشور تعریف کنند.
- حاکمیت ســلیقه و زبان خصوصی در تدوین سیاست 

های کلی 
بررسی میدانی و جامعه نگر سیاست های کلی نشان می 
دهد که ادبیات تکراری موجود در آن به لحاظ ناکارآمدی 
و تکــراری بودن مورد اجماع و توافق عقالنیت جامعه در 
عمل نیست. انگار قوه عاقله کشور در کارآمدی قاطع آن 
به دیده تردید می نگــرد. از این رو جز در موارد خاص، 
نام و یادی از آن نیست و گاها مالحظه می شود بصورت 

وصله ناهمرنگ یــا اتصال ناچســب، مجموعه اقدامات 
دســتگاه های اجرایی به سیاســت های کالن موضوعی 
خورانده می شــود بدون آنکه به لحاظ روشی و مبنایی 
هماهنگی الزم بین آنها وجود داشــته باشد. اینگونه به 
نظر می رســد که سیاست های کلی نظام از نوعی زبان 
خصوصی و ســلیقه ای برخوردار اســت که جز تدوین 
کنندگان و تصویب کنندگان آن، از سوی سایرین بویژه 

قوای سه سه گانه قابل اجرا نیست.
- عدم ارائه گزارش عملکرد سیاســت های کلی از زمان 

تصویب تاکنون
یکی از امور مهم که از ســوی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام مورد غفلت قرار گرفته اســت ارائه گزارش عملکرد 
سیاســت های کلی تصویب شــده بصورت ساالنه است. 
سیاست های کلی پس از ابالغ در جامعه ذینفعان آن با 
چه سرنوشتی روبرو شده است. آیا میان میدان جامعه در 
اجرا یا در کنج گنجه ها و کتابخانه ها مشــغول خوردن 
گرد و خاک است. زندگی جامعه گرا یا آرشیوی سرنوشت 
قابل پیش بینی سیاســت های کلی نظام است که اعالم 
نظر اندیشــمندان در تحوالت اجتماعی و رشد روزافزون 
مشــکالت در زندگی مردم می تواند ارجحیت یکی را بر 

دیگری تعیین کند. 
- نظــارت ناپذیربودن مصوبات مجمع توســط نهادهای 

نظارتی
از نظر قانون، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام از 

سوی نهادهای فرادست قانونگذاری قابل نظازت نیست. 
نظارت ناپذیر بودن مصوبات مجمع بطور طبیعی برخی 
ناهماهنگــی ها و ناســازگاری ها را به همــراه دارد زیرا 
نهــاد ناظری وجود ندارد که زمینــه هماهنگی را فراهم 
و با زمینه ناهماهنگی ها مقابله کند. مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام بــرای انجام وظایف و ماموریت های خود 
سند فرادستی جز قانون اساسی ندارد و باید برنامه های 
کالن و خرد خود را بر اســاس آن تنظیــم کند. اما اگر 
نهادی بر عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام نظارت 
داشــت می توانست که به اقدامات کوتاه و بلندمدت آن 
جهت بدهد و آنها را برای نقش آفرینی موثر مهیا سازد.

- غلبه نگاه بخشی در مصوبات مجمع
یکــی از ضعف هــای کامال قابل مالحظه در سیاســت 
هــای کلی تولید ملی، حمایت از کار و ســرمایه ایرانی، 

محدود کردن آنها به روابط بخشــی اســت در حالی که 
حیات سیاســت هــا آن هم از نوع کلی آن، وابســته به 
نگاه بین بخشــی و فرابخشی آن اســت. جزیره انگاری 
کارکردهای اجتماعی می تواند سیاست های کلی نظام را 
در موضوعات خاص تاحد سیاستگذاری اجرایی در سطح 
یا اداره و سازمان با نزول شان نظری و عملی مواجه کند. 
به نظر می رسد که تدوین کنندگان و تصویب کنندگان 
سیاســت های کلی برای یک وزارتخانه یا یک ســازمان 
سیاســت گذاری کرده اند و نه برای پدیده ای اجتماعی 
و فراگیر و در دل ســایر پدیده های جامعه در بازه زمانی 

چسم اندازی بیست ساله.
- عدم پاسخگویی دستگاه های مجری به مجمع

بررسی عملکرد قوای ســه گانه نشان می دهد که گروه 
مخاطبان و ذینفعان سیاســت های کلــی نظام تاکنون 
پاسخگویی مناســبی به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نداشــته اند. بخشــی از این کم کاری یا بــی کاری در 
عملکرد نادرست قوای ســه گانه پیرامون سیاست های 
کلی نظام اســت و بخش دیگــر آن به عملکرد مجمع و 
نقش آفرینی ارگانیک سیاست های کلی در کشور است. 
هر دو بخش از عدم پاســخگویی ها دارای اهمیت اند و 
باید برای برطرف شدن آنها تدابیر جدی اندیشیده شود. 
ذات سیاست گذاری با آگاهی های جامعه ارتباط دارد و 

تحقق آن بدون پرسشگری و پاسخگویی امکان ندارد.
- ضعف کار تخصصی و مبنایی در مجمع

بررسی حیات اجتماعی سیاست های کلی نظام در طول 
ســه دهه گذشــته بیانگر این موضوع است که علیرغم 
فعالیت مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام تا چند سال پیش در مجمع، کار تخصصی 
و مبنایی پیرامون سیاســت های کلی نظام انجام نشده 
اســت. برخالف روش جاری مجمع در تدوین و تصویب 
سیاســت های کلی، با مالحظه عالیم ناکارآمدی به هر 
دلیل می بایست روند تصویب این سیاست ها با ضمانت 
اجرای کارآمــدی تغییر کند. تــداوم روش ناکارآمد به 
ناکارآمدی روندهای فرادســت و فرودست سیاست های 
کلی منجر می شــود و بصورت چرخه معیوب بر ســایر 
حوزه های جامعه نیز ســرایت می کند. استفاده از توان 
علمی دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی تخصصی در این 
زمینه می تواند به کاســتی موجود در این زمینه پاسخ 

مناسب بدهد.
- عدم انتشار مذاکرات مجمع بصورت مستقیم از رسانه 

های گروهی
یکی از موضوعــات مهم در امر اطالع رســانی عمومی 
قوانیــن و مقررات کشــور، ناکافی بودن انتشــار قوانین 
از طریق روزنامه رســمی کشــور است. بسیار مهم است 
مشــروح مذاکرات کمیســیون اصلــی و فرعی و صحن 
مجمع تشــخیص از طریق رســانه هــای گروهی بطور 
مســتقیم منتشر گردد. انتشار مســتقیم مراحل تدوین 
و تصویب سیاســت های کلی عالوه بر شــفاف سازی بر 
ارتقای سطح آگاهی های عمومی تاثیر بسزایی دارد و می 
تواند بر جامعه پذیری قانون در کشور موثر باشد و زمینه 
های گفتمان اجتماعی سیاست های کلی نظام را فراهم 
کند. سیاســت های کلی در جامعه با هاله ای از ابهام و 
غیرشفافیت همراه است که با اطالع رسانی عمومی می 

توان آن را از بین برد.
- نامشخص بودن دامنه اعتبار زمانی مصوبات مجمع

سیاســت های کلی نظام دارای قیــد زمانی برای دامنه 
اثرگذاری فرودســت و تاثیرپذیری فرادست خود نیست. 
گذر زمان و تغییرات زودگذر جامعه موجب می شود که 
امر سیاســت گذاری، بیش از پیش دشوار شود. تغییر و 
تحوالت جامعه در ســه دهه گذشته به گونه ای برق آسا 
بوده اســت که نمی توان و نباید با سیاســت های کلی 
مربوط به ســه دهه گذشته کارسازی شود. ذات سیاست 
ها به پیش بینی ســیالیت سیاســت در گذر از تحوالت 
اجتماعی وابسته اســت. با امر ثابت محدود به عقالنیت 
محدود بشــر نمی توان به تحلیل و برنامه ریزی نیازهای 

پیچیده و روزآمد جامعه ای سیال پرداخت. 
- ناتوانی سیاست های کلی در تحقق چشم انداز بیست 

ساله
چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران از طریق 
سیاست های کلی به برنامه های توسعه پنج ساله تبدیل 
می شود. ناکامی مجموعه سیاست های کلی در برآوردن 
اهداف از پیش تعیین شــده قانون اساسی بطور طبیعی 
ناتوانی آنها را در عدم تحقق اهداف چشــم انداز بیست 
ســاله در ذهن تداعی می کند. البته نظر اعضای مجمع 
تشخیص مصلحت نظام نیز موید عدم موفقیت سیاست 
های کلی نظام در تحقق افق چشــم انداز است. راه ورود 
محتوای چشــم انداز به ادبیات برنامه ریزی کالن کشور 
از طریق سیاست های کلی است و با وضع موجود نقش 
آفرینی سیاســت های کلی، عملیاتی شدن چشم انداز 

برابر زمان بندی تعیین شده، دور از انتظار است.
- آشفتگی اولویت بندی در بین مواد سیاست های کلی

معمــوال مواد سیاســت های کلی از نظــر محتوا دارای 
اولویــت بندی اند که بر اســاس آن در بدنه آن در قالب 
سلسله مراتبی قرار می گیرند. وجود آشفتگی در تدوین و 
تصویب سیاست های کلی، نظام اولویت های موجود بین 
بندهای مختلف را مختل می کند و مجریان سیاست های 
کلی در قوای ســه گانه نمی توانند از حداکثر توانمندی 
خود در راستای اجرای سیاست های کلی استفاده بهینه 

کنند. گو اینکه در مجموعه سیاســت های کلی اولویت 
بندی خاصی نیز اعالم نشــده است و بنظر نمی رسد که 
تدوین مواد ابتدایی نسبت به مواد انتهایی دارای اهمیت 

بیشتری اند که باید مورد توجه قرار گیرد.
- محدود بودن زمان کاربرد سیاســت های کلی در بازه 

زمانی خاص
اجرای دایمی سیاست های کلی وابسته به تصمیم گیری 
های قاطعی است که اگر مبتنی بر داده های نادرست یا با 
احتمال خطا همراه باشد می تواند آثار و نتایج ناگواری در 
جامعه بر جای بگذارد. قید زمانی در سیاســت های کلی 
موجب می شود تا بررسی های تکمیلی در زمان اجرای 
آن انجام شود و در صورت تایید یا عدم تایید قانون برای 
دایمی شدن آن تصمیم گیری مناسب انجام شود و از این 
طریق آثار ناگوار تداوم نیاید. تاثیر زمان و مقتضیات آن بر 
اندیشه تدوین کنندگان و تصویب کنندگان سیاست های 
کلی قطعی است و با تغییر آن ضروری است که سیاست 

های کلی نیز هماهنگ با آن تغییر کند.
- توجه به کارآمدی سیاســت های کلی قبل از تصویب 

دایمی آنها 
قوانین آزمایشــی برای تبدیل شــدن به قوانین دایمی 
نیازمند اثبات کارآمدی خود در بازه زمانی و مکانی مورد 
نظر قانونگذاران هســتند. اصوال قوانین کارآمد بصورت 
قوانین دایمی مصوب و اجرا می شوند و دوران آزمایشی 
زمانی برای اثبات همین ادعاســت. البته قانونگذاران در 
تشــخیص کارآمدی قوانین، دارای مشــکالت متعددی 
هستند اما با وجود این مشکالت، آزمایشی بودن سیاست 
های کلی در فهم بهتر و تصمیم گیری بهتر قوانین دایمی 
کمک شــایانی می کند. متاسفانه در تشخیص کارآمدی 
سیاســت های کلی اعم از دائمی و آزمایشی، مشکالتی 
در قانونگذاری کشور وجود دارد که معموال ناشی از عدم 
دسترسی به داده ها و یافته ها و شواهد میدانی ناشی از 

اجرای سیاست های کلی است.
- عدم رعایت ارزش رتبه ای مطالب مندرج در سیاست 

های کلی
اصوال بخش های گوناگون هر قانون یا متن قانونی دارای 
ارزش محتوایی یکسانی نیســت. برخی از موضوعات بر 
بعضی دیگــر دارای ارجحیت هســتند. در واقع مطالب 
مندرج در یک قانون از نظر میزان تاثیرگذاری بر اجرای 
صحیح قانون دارای وزن های متفاوتی هستند. برای نظم 
بخشــی بین مطالب دارای ارزش یکسان در یک بسته یا 
قســمت خاص، کل مطلب قانون بصورت رتبه ای عنوان 
گذاری و از یکدیگر جدا می شوند. ارزش گذاری واحد به 
محتوای دارای عنوان واحد به وزن دهی متناسب در کل 
محتوای مندرج در یک قانون می انجامد که در نوع خود 
با قانون بدون ارزش گذاری رتبه ای محتوا کامال متفاوت 
اســت. البته در این روش مطالب مهم تر بر مطالب کم 

اهمیت تر دارای تقدم اند.
- مرتب ســازی سلسله مراتب و الیه های سیاست های 

کلی
موضوعــات مرتبط با یــک پدیده که بناســت در قالب 
سیاســت های کلی صورت بندی شود بصورت الیه های 
سلســله مراتبی در سرنوشــت پدیده دخالت دارند. به 
منظور مرتب ســازی الیه هــای محتوایی مرتبط با یک 
پدیده سیاســت های کلی، جداســازی الیه ها و عنوان 
بندی آنهــا در جمع مواد کاری مطلوب اســت که می 
تواند مطالب مرتبط با یــک الیه را کنار هم قرار داده تا 
مخاطبان در درک و اجرای سیاست های کلی به راحتی 
عمل نمایند. عنوان بندی مطالب در سیاست های کلی 
موجب می شود که مطالب و الیه های کم اهمیت حذف 

و الیه های مهم نیز بصورت مرتب شده ارائه شوند. 
- محدودیت صالحیت تقنیني سیاست های کلی

بدون تردید وجــود مراکز و مراجع متعدد مقرره گذاری 
در کشور، صالحیت تقنینی همه آنها را محدود می سازد. 
با وجود تعدد قانونگذاران، امکان بروز رفتارهای ســلیقه 
ای افزایش می یابد. با وجود مراکز متعدد و موازی برای 
قانونگــذاری، بخش های قابل مالحظــه ای از مقررات 
کشــور از دامنه شــمولیت قانونگذاری مجلس شورای 
اسالمی خارج می شود و به جهت داشتن متولی خاص، 

جامعه شاهد بروز تزاحم آرا و نظرات کارشناسی است.
ســردرگمی جامعه از این جهت اســت که نمی داند که 
مراکز و مراجع متعدد متولی امر مقرره گذاری اند. به هر 
حال محدودیت صالحیت و حوزه تقنین سیاســت های 
کلی به صالح کشور نیست چون معموال مراکز و مراجع 
مــوازی در قانونگذاری معموال انتخابی از ســوی مردم 

نیستند که با مردم ساالری دینی سازگاری ندارد.
- وارد شدن آسیب جدي به ثبات و نظم نظام حقوقي

قدرت قانونگــذاری در جامعه در صــورت وجود مراکز 
قانونگــذاری متعدد، به بردارهای کوچکتر تقســیم می 
شــود و نهایتا در جزیی ترین مولفه های قانونی از یادها 
می روند. وجود مراجع گوناگون تقنینی با مقرره گذاری 
غیرقابل کنترل و نظارت شــده، قطعا به بی ثباتی و بی 
نظمی در نظام حقوقی جامعه منجر می شــود که ناشی 
از فقدان اهداف بلندمدت و میان مدت متناســب برای 
آن است. با خالء وجود اهداف کارآمد نمی توان به ثبات 
قانون و نظم بخشی به نظام حقوقی امید داشت. سیاست 
های کلی ناکارآمد می تواند به عنوان اســناد فرادســت 
کشــور می تواند ثبات و نظم نظام حقوقي کشــور را با 

مشکل مواجه سازد. 

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

بــدون تردیــد وجــود مراکــز و مراجــع متعدد 
مقــرره گذاری در کشــور، صالحیت تقنینی 
همــه آنهــا را محــدود مــی ســازد. بــا وجــود 
تعــدد قانونگــذاران، امــکان بــروز رفتارهــای 
ســلیقه ای افزایش می یابد. با وجود مراکز 
متعــدد و مــوازی بــرای قانونگــذاری، بخــش 
هــای قابل مالحظه ای از مقررات کشــور از 
دامنه شمولیت قانونگذاری مجلس شورای 
اســالمی خارج می شــود و به جهت داشتن 
متولــی خاص، جامعه شــاهد بروز تزاحم آرا 

و نظرات کارشناسی است.

در موارد متعدد سیاست های کلی بصورت 
خودمختار در نقش اســناد فرادست ظاهر 
شــده انــد و تکالیــف دیگــری بــدون پایــه و 
اســاس فرادستی برای مجریان قانون ایجاد 
کــرده اســت. این امــر ضمن ایجــاد خلل در 
سلســله مراتــب قانــون در کشــور، مجریان 
قانون را در اجرای سیاست های ناهماهنگ 

و ناهمگون دچار تردید می کند
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