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معرفی سياست هاي كلي نظام در بخش مالي 
 1- قطع اتكاء هزينه هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمد مالياتي و 

ساير درآمدها حداكثر تا پايان برنامه پنجم.
2- اص��اح نظ��ام ماليات��ي به منظور توس��عه رف��اه عمومي، رون��ق توليد و 
سرمايه گذاري و برقراري عدالت مالياتي از طريق ترويج فرهنگ مالياتي، ارتقاء 
اعتقاد عمومي، ساده سازي و شفافيت، با تاكيد بر ماليات بر ارزش افزوده و به 

حداقل رساندن معافيت هاي مالياتي.
3- تدوين نظام بودجه ريزي كشور بر مبناي بودجه ريزي عملياتي هماهنگ 
با س��ند چشم انداز 20 س��اله و برنامه هاي 5 س��اله و تاكيد بر شفاف سازي، 

قابليت نظارت و منطقي كردن هزينه هاي دولت.
4- ساماندهي، گسترش و ارتقاء بازار مالي ايران )سرمايه، پول و بيمه( با تاكيد 
بر كارايي، شفافيت سامت، با بهره مندي از فناوري هاي نوين، همچنين ايجاد 
اعتماد و حمايت از سرمايه گذاران و موسسات فعال در بازارهاي مالي با حفظ 
مسئوليت پذيري آنان، تشويق رقابت و ابتكارات، پيشگيري از وقوع بحران ها 

و مقابله با تخلف هاي حقوقي و كيفري مالي.
5- تفكيك مقام هاي نظارتي بر بازار سرمايه و پول و نظارت عاليه براي ايجاد 

رقابت و هماهنگي ميان بازارهاي مالي.
6- اصاح ساختار سازماني بانكها در جهت افزايش كارآيي، كاهش هزينه ها و 
روان تر شدن عمليات و خدمات.اصاح ساختار مالي در جهت كفايت سرمايه 
با توجه به استانداردهاي جهاني و كاهش بدهي هاي دولت.عادالنه كردن سود 
تسهيات با رعايت موازين بانكداري اسامي، رقابتي كردن فعاليت ها با هدف 

رونق سرمايه گذاري، اشتغال و توليد.
توجه: »چالش قانون« برای انعكاس پاسخ های مجمع تشخيص مصلحت نظام 
يا اعضای آن، اعام آمادگی می نمايد. ضمنا از ارائه نقد و پيشنهادات مشفقانه 

عموم انديشمندان و نخبگان پيشاپيش سپاسگزار است.

نقد و بررسی سیاست های کلی 
- خلط سياست های كلی با اجرا و برنامه های اجرايی 

معن��ای سياس��ت كلی در ادبيات برنام��ه ريزی جهان و اي��ران دارای مفهوم 
خاصی اس��ت. سياس��ت های كلی راهبردهای عمده و كانی است كه از بين 
مس��يرهای متعدد قابل دس��تيابی انتخاب می شوند تا بتوان در بلند مدت به 
كمك آنها چش��م انداز و اهداف مرتبط با آن را محقق س��اخت )مبانی نظری 
و مس��تندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، صفحه 867 و نظام برنامه ريزی 
برنامه پنجم توس��عه، 1387(. سياست های كلی مجموعه ای از جهت گيری 
ها و راهبردهای كان نظام برای تحقق آرمان ها و اهداف قانون اساس��ی در 
دوره زمانی مشخص می باشند )گزارش كارگروه مشترک برنامه پنجم توسعه، 
1387(. در مواردی از سياس��ت های كلی بخش مالي ، موضوع سياست های 
كلی با برنامه های اجرايی و اقدامات عملی خلط شده است. كارايی برنامه های 
اجراي��ی در ادبيات برنامه ريزی اجتماعی با سياس��ت های كلی دارای تفاوت 

های اساسی است.
- خلط سياست های كلی با اهداف 

هدف عبارت اس��ت از غايت خواسته های جامعه اعم از اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی كه منبعث از نظام ارزش های حاكم بر جامعه است و برنامه ها برای 
دس��تيابی به آنها تدوين می ش��ود. هدف مكن است كمی يا كيفی باشد ولی 
دارای اين ويژگی اس��ت كه در پايان زمان برنامه می توان درجه نسبی تحقق 
آن را تعيين كرد )مبانی نظری و مس��تندات برنامه چهارم توسعه، جلد دوم، 
صفحه 867 و فرهنگ توصيفی واژگان برنامه ريزی و توس��عه، صفحه 303(. 
در مواردی از سياست های كلی بخش مالي با اهداف خلط شده است. كارايی 
اه��داف در ادبيات برنامه ريزی اجتماعی با سياس��ت های كلی دارای تفاوت 
های اساسی است. تشخيص سياست های كلی از اهداف كار دشواری است و 
مطالع��ه دقيق و تجربه كار با واژگان كان در برنامه های اجتماعی می تواند 

راهگشا باشد.

- ناهماهنگی سياست های كلی با اسناد فرادست كشور
از آنج��ا كه ارتباط سياس��ت های كلی با اس��ناد فرادس��ت كش��ور بصورت 
ارگانيس��تيك برقرار نيس��ت، وجود ناهماهنگی در برنامه ري��زی و اجرا بين 
سياست های كلی بخش مالي و اسناد فرادست كشور كاما قابل پيش بينی 
است. اين دست ناهماهنگی ها در برنامه ريزی و اجرا، مجريان و برنامه ريزان 
رده های پايين تر را در كار با اين سياست ها مردد می سازد و زمينه را برای 
س��وء استفاده های احتمالی مهيا می كند. از اين رو دست آنها برای هر گونه 
اقدام دلخواه باز است تا به نحو مورد نظر خود و احيانا منافع شخصی و گروهی 

خود از آن بهره برداری كنند.
- وجود سياست های كلی بدون تكليف در اسناد فرادست

در موارد متعدد سياست های كلی بصورت خودمختار در نقش اسناد فرادست 
ظاهر ش��ده اند و تكاليف ديگری بدون پايه و اس��اس فرادستی برای مجريان 
قانون ايجاد كرده اس��ت. اين امر ضمن ايجاد خلل در سلسله مراتب قانون در 
كش��ور، مجريان قانون را در اجرای سياست های ناهماهنگ و ناهمگون دچار 
ترديد می كند. با وجود اين دست ناهماهنگی ها نمی توان به تحول آفرينی 
قوانين اميدوار بود و بايد منتظر آثار و عواقب س��وء بروز اختاالت ناش��ی از 
ناهماهنگی های ش��كلی و ماهيتی سياس��ت ها بود. از اين روست كه برخی 
معتقدند كه اسناد فرادست در كشور مورد بی اعتنايی و بی مهری قرار گرفته 

اند و ظاهرا بنا نيست بطور كامل اجرايی شوند.
- تفاوت سياس��ت های كلی با عاقمندی های ش��خصی ي��ا منافع حزبی و 

گروهی
در برخی از موارد اعام نظرهای مخالفت با سياس��ت های كلی با انگيزه های 
سياس��ی، و حزبی و جناحی وجود دارد كه نش��انه وجود مقاومت در دستگاه 
های اجرايی برای اجرای سياس��ت های كلی اس��ت. مخالف��ت با انگيزه های 
سياسی می تواند به روند حل مشكات زندگی مردم ضربه وارد كند و اينگونه 
است كه جناح های سياسی با كج انديشی ها و كج سليقگی خود، فرصت های 
فراوانی را در خدمت به مردم هدر داده اند. گذش��ت زمان و حواله دادن حل 
مشكات به آينده و انباشتگی آنها بر روی هم نيز خود مشكات را افزون تر از 
گذشته كرده است و گره بازنشدنی مشكات زندگی مردم را كور كرده است. 
معموال در دستگاه های اجرايی بصورت هماهنگ نسبت به سياست های كلی، 
موض��ع گيری وجود دارد. بی توجهی دولت ها تاكنون نمونه بارز اين دس��ت 

موضع گيری های سياسی نسبت به سياست های كلی نظام است.
- عدم وجود رابطه ارگانيك بين سياس��ت های كلی و برنامه های پنج س��اله 

توسعه و برنامه های ساالنه
سياس��ت های كلی با بدنه نظری و مفاهيم پايه برنامه های پنج س��اله توسعه 
و برنامه های س��االنه كش��ور دارای ارتباط و اتصال ارگانيك نيست. نمی توان 
ارتباط آنها را با هم به لحاظ روشی درک كرد. بی ارتباطی اين دو با هم موجب 
سرگردانی هر دو شده است. برنامه های پنج ساله توسعه و برنامه های ساالنه 
يكی پس از ديگر می آيند و از كنار مشكات زندگی مردم می روند و در حل 
آنها ناتوانند. سياست های كلی آنگاه دارای توانايی اجرا خواهند بود كه از طريق 
برنامه های توسعه پنج ساله خود را در برنامه های ساالنه كشور تعريف كنند.

- تاش ناكافی كميسيون های مربوطه در مجمع 
شايد به جرات بتوان ادعا كرد كه تدوين و تصويب سياست های كلی برای يك 
نظام، دش��وارترين يا يكی از دشوارترين كارهای جامعه است. اينگونه به نظر 
می رس��د كه كميسيون های اصلی مجمع تشخيص مصلحت نظام از وحدت 
رويه در تدوين سياس��ت های كلی برخوردار نيستند. كميسيون های اصلی و 
فرعی در مجمع كوشيده اند تا برآيند ظاهری و تجميع گزاره های موسوم به 
سياس��ت را گرد هم آورند و با هر پيش��ينه و پسينه و جزءنگری برآنها لباس 
كلی پوشانده اند. البته بر حسن نيت اين عزيزان ترديدی وجود ندارد اما ميان 
اين دست سياست ها تا سياست های كلی كه بتواند چشم انداز بيست ساله را 

برای برنامه های توسعه پنجساله كارسازی كند، فاصله بسياری وجود دارد.
- حاكميت سليقه و زبان خصوصی در تدوين سياست های كلی 

بررس��ی ميدانی و جامعه نگر سياس��ت های كلی نش��ان می دهد كه ادبيات 
تكراری موجود در آن به لحاظ ناكارآمدی و تكراری بودن مورد اجماع و توافق 
عقانيت جامعه در عمل نيس��ت. انگار قوه عاقله كشور در كارآمدی قاطع آن 
به ديده ترديد می نگرد. از اين رو جز در موارد خاص، نام و يادی از آن نيست 
و گاها ماحظه می ش��ود بصورت وصله ناهمرنگ يا اتصال ناچسب، مجموعه 
اقدامات دس��تگاه های اجرايی به سياس��ت های كان موضوعی خورانده می 
ش��ود بدون آنكه به لحاظ روش��ی و مبنايی هماهنگ��ی الزم بين آنها وجود 
داش��ته باش��د. اينگونه به نظر می رسد كه سياس��ت های كلی نظام از نوعی 
زبان خصوصی و سليقه ای برخوردار است كه جز تدوين كنندگان و تصويب 

كنندگان آن، از سوی سايرين بويژه قوای سه سه گانه قابل اجرا نيست.
- عدم ارائه گزارش عملكرد سياست های كلی از زمان تصويب تاكنون

يكی از امور مهم كه از سوی مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد غفلت قرار 
گرفته اس��ت ارائه گزارش عملكرد سياس��ت های كلی تصويب شده بصورت 
س��االنه اس��ت. سياس��ت های كلی پس از اباغ در جامعه ذينفعان آن با چه 
سرنوشتی روبرو ش��ده است. آيا ميان ميدان جامعه در اجرا يا در كنج گنجه 
ها و كتابخانه ها مش��غول خوردن گرد و خاک اس��ت. زندگ��ی جامعه گرا يا 
آرشيوی سرنوشت قابل پيش بينی سياست های كلی نظام است كه اعام نظر 
انديشمندان در تحوالت اجتماعی و رشد روزافزون مشكات در زندگی مردم 

می تواند ارجحيت يكی را بر ديگری تعيين كند. 
- عدم رعايت هماهنگی شكلی و ظاهری قانونگذاری در تدوين سياست های 

كلی 
نگاه گذرا به مجموعه سياست های كلی نظام نشان می دهد كه رويه واحدی 
در تدوين و تصويب سياس��ت های كلی وج��ود ندارد. ناهماهنگی در عناوين 
داخل��ی و طبقه بندی سياس��ت ها، جاافتادگی برخی از سياس��ت ها پس از 
گذش��ت 2-1 دهه، نحوه شماره گذاری بندهای سياست ها، بكارگيری نشانه 

ها مانند نقطه، نقطه ويرگول، كاما و... از جمله ضعف های ظاهری سياس��ت 
های كلی اس��ت. در برخی از سياست ها، افعال گزاره های سياستی در شكل 
اسم مصدر و در بعضی در قالب جمله كامل دارای فعل بكار رفته است. اندازه 
جمات و معناشناس��ی واژگان نيز در بس��ياری از موارد دارای انسجام درونی 

الزم نيست.
- نظارت ناپذيربودن مصوبات مجمع توسط نهادهای نظارتی

از نظ��ر قان��ون، مصوبات مجمع تش��خيص مصلحت نظام از س��وی نهادهای 
فرادس��ت قانونگذاری قابل نظازت نيست. نظارت ناپذير بودن مصوبات مجمع 
بطور طبيعی برخی ناهماهنگی ها و ناس��ازگاری ها را به همراه دارد زيرا نهاد 
ناظ��ری وجود ندارد كه زمينه هماهنگی را فراه��م و با زمينه ناهماهنگی ها 
مقابله كند. مجمع تشخيص مصلحت نظام برای انجام وظايف و ماموريت های 
خود س��ند فرادستی جز قانون اساس��ی ندارد و بايد برنامه های كان و خرد 
خود را بر اس��اس آن تنظيم كند. اما اگر نهادی بر عملكرد مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام نظارت داشت می توانست كه به اقدامات كوتاه و بلندمدت آن 

جهت بدهد و آنها را برای نقش آفرينی موثر مهيا سازد.
- ناهماهنگی مصوبات مجمع با شرع و قانون اساسی

موضوع تطبيق مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام با شرع و قانون اساسی 
مشكلی است كه راه حل مناسبی برای آن وجود ندارد. جايگاهی مانند شورای 
نگهبان وجود ندارد كه همچون مصوبات مجلس ش��ورای اس��امی، مصوبات 
مجمع تشخيص مصلحت را بر اساس شرع و قانون اساسی بسنجد و مغايرت 
های آن را مش��خص س��ازد. از اين رو اين اش��كال و هميش��ه وجود دارد كه 
تامين كننده وجه شرعی و تناسب دهنده با قانون اساسی در مصوبات مجمع 
چيس��ت؟ ش��ايد يكی از داليل منتقدان سياست های كلی نظام نيز اشاره به 
همين موضوع است. دناهماهنگی سياست های كلی با شرع و قانون اساسی، 

جايگاه اجتماعی هر سه را با مخاطره مواجه ساخته است.
- غلبه نگاه بخشی در مصوبات مجمع

يك��ی از ضعف های كاما قابل ماحظه در سياس��ت های كلی بخش مالي ، 
محدود كردن آنها به روابط بخشی است در حالی كه حيات سياست ها آن هم 
از نوع كلی آن، وابسته به نگاه بين بخشی و فرابخشی آن است. جزيره انگاری 
كاركردهای اجتماعی می تواند سياست های كلی نظام را در موضوعات خاص 
تاحد سياس��تگذاری اجرايی در سطح يا اداره و سازمان با نزول شان نظری و 
عملی مواجه كند. به نظر می رس��د كه تدوين كنندگان و تصويب كنندگان 
سياس��ت های كلی برای يك وزارتخانه يا يك سازمان سياست گذاری كرده 
اند و نه برای پديده ای اجتماعی و فراگير و در دل ساير پديده های جامعه در 

بازه زمانی چسم اندازی بيست ساله.
- عدم پاسخگويی دستگاه های مجری به مجمع

بررسی عملكرد قوای س��ه گانه نشان می دهد كه گروه مخاطبان و ذينفعان 
سياس��ت های كلی نظام تاكنون پاس��خگويی مناس��بی به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام نداش��ته اند. بخش��ی از اين كم كاری يا بی كاری در عملكرد 
نادرست قوای سه گانه پيرامون سياست های كلی نظام است و بخش ديگر آن 
به عملكرد مجمع و نقش آفرينی ارگانيك سياست های كلی در كشور است. 
هر دو بخش از عدم پاسخگويی ها دارای اهميت اند و بايد برای برطرف شدن 
آنها تدابير جدی انديش��يده شود. ذات سياست گذاری با آگاهی های جامعه 

ارتباط دارد و تحقق آن بدون پرسشگری و پاسخگويی امكان ندارد.
- ضعف كار تخصصی و مبنايی در مجمع

بررس��ی حيات اجتماعی سياس��ت های كلی نظام در طول سه دهه گذشته 
بيانگر اين موضوع است كه عليرغم فعاليت مركز تحقيقات استراتژيك مجمع 
تشخيص مصلحت نظام تا چند سال پيش در مجمع، كار تخصصی و مبنايی 
پيرامون سياست های كلی نظام انجام نشده است. برخاف روش جاری مجمع 
در تدوين و تصويب سياس��ت های كلی، ب��ا ماحظه عايم ناكارآمدی به هر 
دليل می بايس��ت روند تصويب اين سياس��ت ها با ضمان��ت اجرای كارآمدی 
تغيير كند. تداوم روش ناكارآمد به ناكارآمدی روندهای فرادس��ت و فرودست 
سياس��ت های كلی منجر می ش��ود و بصورت چرخه معيوب بر س��اير حوزه 
های جامعه نيز س��رايت می كند. اس��تفاده از توان علمی دانشگاه ها و مراكز 
پژوهش��ی تخصصی در اين زمينه می تواند به كاس��تی موجود در اين زمينه 

پاسخ مناسب بدهد.
- عدم انتشار مذاكرات مجمع بصورت مستقيم از رسانه های گروهی

يكی از موضوعات مهم در امر اطاع رس��انی عمومی قوانين و مقررات كشور، 
ناكافی بودن انتش��ار قوانين از طريق روزنامه رس��می كشور است. بسيار مهم 
اس��ت مشروح مذاكرات كميسيون اصلی و فرعی و صحن مجمع تشخيص از 
طريق رسانه های گروهی بطور مستقيم منتشر گردد. انتشار مستقيم مراحل 
تدوين و تصويب سياس��ت های كلی عاوه بر ش��فاف سازی بر ارتقای سطح 
آگاهی های عمومی تاثير بس��زايی دارد و می تواند بر جامعه پذيری قانون در 
كشور موثر باش��د و زمينه های گفتمان اجتماعی سياست های كلی نظام را 
فراهم كند. سياس��ت های كلی در جامعه با هاله ای از ابهام و غيرش��فافيت 

همراه است كه با اطاع رسانی عمومی می توان آن را از بين برد.
- نامشخص بودن دامنه اعتبار زمانی مصوبات مجمع

سياس��ت های كلی نظام دارای قيد زمانی برای دامنه اثرگذاری فرودس��ت و 
تاثيرپذيری فرادست خود نيست. گذر زمان و تغييرات زودگذر جامعه موجب 
می ش��ود كه امر سياست گذاری، بيش از پيش دشوار شود. تغيير و تحوالت 
جامعه در سه دهه گذشته به گونه ای برق آسا بوده است كه نمی توان و نبايد 
با سياست های كلی مربوط به سه دهه گذشته كارسازی شود. ذات سياست 
ها به پيش بينی س��ياليت سياست در گذر از تحوالت اجتماعی وابسته است. 
با امر ثابت محدود به عقانيت محدود بشر نمی توان به تحليل و برنامه ريزی 

نيازهای پيچيده و روزآمد جامعه ای سيال پرداخت. 
- ناتوانی سياست های كلی در تحقق چشم انداز بيست ساله

چشم انداز بيست س��اله جمهوری اسامی ايران از طريق سياست های كلی 

به برنامه های توس��عه پنج ساله تبديل می ش��ود. ناكامی مجموعه سياست 
های كلی در برآوردن اهداف از پيش تعيين شده قانون اساسی بطور طبيعی 
ناتوانی آنها را در عدم تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله در ذهن تداعی می 
كند. البته نظر اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مويد عدم موفقيت 
سياست های كلی نظام در تحقق افق چشم انداز است. راه ورود محتوای چشم 
انداز به ادبيات برنامه ريزی كان كشور از طريق سياست های كلی است و با 
وضع موجود نقش آفرينی سياست های كلی، عملياتی شدن چشم انداز برابر 

زمان بندی تعيين شده، دور از انتظار است.
- آشفتگی اولويت بندی در بين مواد سياست های كلی

معموال مواد سياس��ت های كلی از نظر محت��وا دارای اولويت بندی اند كه بر 
اساس آن در بدنه آن در قالب سلسله مراتبی قرار می گيرند. وجود آشفتگی 
در تدوين و تصويب سياست های كلی، نظام اولويت های موجود بين بندهای 
مختلف را مختل می كند و مجريان سياست های كلی در قوای سه گانه نمی 
توانند از حداكثر توانمندی خود در راستای اجرای سياست های كلی استفاده 
بهينه كنند. گو اينكه در مجموعه سياس��ت ه��ای كلی اولويت بندی خاصی 
نيز اعام نشده است و بنظر نمی رسد كه تدوين مواد ابتدايی نسبت به مواد 

انتهايی دارای اهميت بيشتری اند كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
- محدود بودن زمان كاربرد سياست های كلی در بازه زمانی خاص

اجرای دايمی سياست های كلی وابسته به تصميم گيری های قاطعی است كه 
اگر مبتنی بر داده های نادرس��ت يا با احتمال خطا همراه باش��د می تواند آثار 
و نتاي��ج ناگواری در جامعه بر جای بگذارد. قيد زمانی در سياس��ت های كلی 
موجب می ش��ود تا بررس��ی های تكميلی در زمان اجرای آن انجام شود و در 
صورت تاييد يا عدم تاييد قانون برای دايمی ش��دن آن تصميم گيری مناسب 
انجام شود و از اين طريق آثار ناگوار تداوم نيايد. تاثير زمان و مقتضيات آن بر 
انديشه تدوين كنندگان و تصويب كنندگان سياست های كلی قطعی است و با 

تغيير آن ضروری است كه سياست های كلی نيز هماهنگ با آن تغيير كند.
- توجه به كارآمدی سياست های كلی قبل از تصويب دايمی آنها 

قوانين آزمايش��ی برای تبديل شدن به قوانين دايمی نيازمند اثبات كارآمدی 
خود در بازه زمانی و مكانی مورد نظر قانونگذاران هستند. اصوال قوانين كارآمد 
بصورت قوانين دايمی مصوب و اجرا می ش��وند و دوران آزمايشی زمانی برای 
اثبات همين ادعاس��ت. البته قانونگذاران در تشخيص كارآمدی قوانين، دارای 
مشكات متعددی هستند اما با وجود اين مشكات، آزمايشی بودن سياست 
ه��ای كلی در فهم بهت��ر و تصميم گيری بهتر قوانين دايمی كمك ش��ايانی 
می كند. متاس��فانه در تشخيص كارآمدی سياست های كلی اعم از دائمی و 
آزمايشی، مشكاتی در قانونگذاری كشور وجود دارد كه معموال ناشی از عدم 
دسترسی به داده ها و يافته ها و شواهد ميدانی ناشی از اجرای سياست های 

كلی است.
- عدم رعايت ارزش رتبه ای مطالب مندرج در سياست های كلی

اص��وال بخش های گوناگ��ون هر قانون يا متن قانون��ی دارای ارزش محتوايی 
يكسانی نيست. برخی از موضوعات بر بعضی ديگر دارای ارجحيت هستند. در 
واق��ع مطالب مندرج در يك قانون از نظر ميزان تاثيرگذاری بر اجرای صحيح 
قانون دارای وزن های متفاوتی هس��تند. برای نظم بخشی بين مطالب دارای 
ارزش يكس��ان در يك بس��ته يا قسمت خاص، كل مطلب قانون بصورت رتبه 
ای عنوان گذاری و از يكديگر جدا می ش��وند. ارزش گذاری واحد به محتوای 
دارای عنوان واحد به وزن دهی متناسب در كل محتوای مندرج در يك قانون 
م��ی انجامد كه در نوع خود با قانون بدون ارزش گذاری رتبه ای محتوا كاما 
متفاوت اس��ت. البت��ه در اين روش مطالب مهم تر ب��ر مطالب كم اهميت تر 

دارای تقدم اند.
- مرتب سازی سلسله مراتب و اليه های سياست های كلی

موضوعات مرتبط با يك پديده كه بناست در قالب سياست های كلی صورت 
بندی شود بصورت اليه های سلسله مراتبی در سرنوشت پديده دخالت دارند. 
به منظور مرتب سازی اليه های محتوايی مرتبط با يك پديده سياست های 
كلی، جداس��ازی اليه ها و عنوان بندی آنها در جمع مواد كاری مطلوب است 
ك��ه می تواند مطالب مرتبط با ي��ك اليه را كنار هم قرار داده تا مخاطبان در 
درک و اجرای سياست های كلی به راحتی عمل نمايند. عنوان بندی مطالب 
در سياست های كلی موجب می شود كه مطالب و اليه های كم اهميت حذف 

و اليه های مهم نيز بصورت مرتب شده ارائه شوند. 
- محدوديت صاحيت تقنيني سياست های كلی

ب��دون ترديد وجود مراكز و مراجع متعدد مقرره گذاری در كش��ور، صاحيت 
تقنينی همه آنها را محدود می س��ازد. با وج��ود تعدد قانونگذاران، امكان بروز 
رفتارهای س��ليقه ای افزايش م��ی يابد. با وجود مراكز متع��دد و موازی برای 
قانونگذاری، بخش های قابل ماحظه ای از مقررات كش��ور از دامنه شموليت 
قانونگذاری مجلس ش��ورای اسامی خارج می شود و به جهت داشتن متولی 
خاص، جامعه شاهد بروز تزاحم آرا و نظرات كارشناسی است. سردرگمی جامعه 
از اين جهت اس��ت كه نمی داند كه مراك��ز و مراجع متعدد متولی امر مقرره 
گذاری اند. به هر حال محدوديت صاحيت و حوزه تقنين سياست های كلی 
به صاح كشور نيست چون معموال مراكز و مراجع موازی در قانونگذاری معموال 

انتخابی از سوی مردم نيستند كه با مردم ساالری دينی سازگاری ندارد.
- وارد شدن آسيب جدي به ثبات و نظم نظام حقوقي

ق��درت قانونگذاری در جامعه در صورت وجود مراك��ز قانونگذاری متعدد، به 
بردارهای كوچكتر تقسيم می شود و نهايتا در جزيی ترين مولفه های قانونی از 
يادها می روند. وجود مراجع گوناگون تقنينی با مقرره گذاری غيرقابل كنترل 
و نظارت ش��ده، قطعا به بی ثباتی و بی نظمی در نظام حقوقی جامعه منجر 
می ش��ود كه ناشی از فقدان اهداف بلندمدت و ميان مدت متناسب برای آن 
اس��ت. با خاء وجود اهداف كارآمد نمی توان به ثبات قانون و نظم بخشی به 
نظام حقوقی اميد داشت. سياست های كلی ناكارآمد می تواند به عنوان اسناد 

فرادست كشور می تواند ثبات و نظم نظام حقوقي كشور 
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»چالش قانون« سیاستهای کلی مصوب مجمع 
 تشخیص مصلحت نظام )96( را معرفی، نقد و

 بررسی می کند:

سیاست های کلی ناکارآمدی 
بخش مالی!؟

 اش���اره: سیاس���ت های کلی نظام در زمینه ها و موضوعات 
گوناگون از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و تصویب 
و جهت اجرا به قوای س���ه گانه ابالغ ش���ده اس���ت. بررس���ی های 
میدانی موید این واقعیت اس���ت که سیاس���ت های کلی از س���وی 
قوای سه گانه آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. 
بس���یار بجاس���ت که نخب���گان و اندیش���مندان با عمل به رس���الت 
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 بخش مالي می پردازد که هم اکنون از 

نظر خوانندگان می گذرد:

عليرغم هشدار كارشناسان درباره پيامدهای پيری جمعيت، 
برخی از كارشناسان جمعيت  بدنبال آراستن و ساده انگاری 
س��ونامی پيری جمعيت هس��تند. ولی آمارها حاكی از آن 
اس��ت كه در صورت تدوام روند كنونی طی س��ه دهه آتی 
بيش از 30درصد جمعيت كش��ور را افراد باالی 60 س��ال 

تشكيل می دهد.
در دهه ی هفتاد با اجرا شدن سياست های كنترل جميعت، 
جلوی زاد و ولد گرفته ش��د و نرخ رشد جمعيت در بازه ای 
20 س��اله چن��ان پايين آمد كه از نظر س��رعت كاهش در 
دني��ا بی نظير بود. اين مس��ئله همراه با اف��ول نرخ باروری 
كل در اي��ران، زنگ خطر پدي��ده پيری جمعيت را به صدا 

در آورده است. 

در همين راس��تا، پس از هش��دار مكرر كارشناسان حوزه 
جمعي��ت، در س��ال 1393 سياس��ت های كل��ی جمعيت 
از س��وی مقام معظم رهبری اباغ ش��د. با اي��ن وجود اين 
سياس��ت های كلی تنها در حد راهبرد باقی مانده اس��ت و 
به صورت عملی وارد سياس��ت گذاری نشده است. عاوه بر 
ضعف در سياس��ت گذاری جمعيتی، جريانی ش��به علم در 
ح��وزه تئوريك با تناقض گويی و دادن آدرس غلط، بحران 

پيری جمعيت را ساده انگاری می كنند. 
اخيراً در روزنامه ش��رق سرمقاله ای با عنوان »سالخوردگی 
جمعيت، عيب نيس��ت« منتشر ش��د. در اين مقاله، استاد 
بازنشسته دانشگاه تهران، تذكرات كارشناسان جمعيتی را 
كه در رس��انه های مختلف منتش��ر ش��ده هراس كاذب در 
دل م��ردم انداختن نامي��د و در ادامه با مغالطه های آماری 
س��اختار جمعيتی ايران را مطلوب خواند و سعی كرد همه 

چيز را عادی جلوه دهد. 
اين ساده انگاری و مغالطه با ادعای ايشان كه مدعی بينش 
علمی در مس��ئله جمعيت اس��ت، هم  خوانی ندارد. در اين 
نگاه س��اده انگارانه اصا به اين موضوع توجه نش��ده  اس��ت 
كه بعد از اين اس��تادان باتجربه چه كس��انی بايد برسر كار 

بياين��د؟ همچنين ني��روی توليدی و خاق در كش��ورها، 
جوانان هستند، در اين باره چه بايد كرد؟ در صورت تداوم 
وضعيت كنونی ش��اخص های جمعيت، چه كسی و چگونه 

بايد خاء نيروی انسانی را جبران كند؟
ع��اوه ب��ر اي��ن، وی در گفت وگويی با خبرگ��زاری برنا با 
بيان  اينكه »جمعيت ايران پير نمی ش��ود« گفت: »درحال 
حاضر ساالنه يك ميليون و دويست كودک در ايران متولد 
می شود در حالی كه آمار مرگ و مير در سال كمتر از 400 
هزار نفر است. اين نش��ان می دهد كه جمعيت ايران رشد 

صعودی دارد و دچار سالخوردگی نمی شود«. 
در صورتی كه اين اظهارات استاد جمعيت شناسی دانشگاه 
ته��ران با س��خنان چندس��ال قبل وی س��نجيده ش��ود؛ 
تناقض گويی اين فرد روشن می شود. وی در سال گذشته، 
30 ارديبهشت 1398 در همايش علمی »جمعيت، باروری، 
زندگی پايدار« با بيان اينكه تا 1430 كشور با سالخوردگی 
جمعيت مواجه می شود، باروری زير سطح جانشينی را تنها 

چالش كنونی جمعيت برشمرد. 
ع��اوه براين، او ط��ی مقاله ای در س��ال 1396ب��ا عنوان 
»سالخوردگی جمعيت در ايران و هزينه های رو به افزايش 
بهداش��ت و درم��ان«، به تبعات اقتص��ادی پيری جمعيت 

پرداخته اس��ت. اين اس��تاد بازنشس��ته دانش��گاه در مقاله 
مذكور، هش��دار می دهد كه نسبت جمعيت افراد 65 سال 
به باال از س��ال 1414 به باالتر از 10 درصد عبور می كند. 
بنابراين درصد و نس��بت جمعيت ايران ميان سال و سپس 

سالخورده می شود. 
همچني��ن وی در اي��ن مقاله به تبعات اقتصادی ناش��ی از 
هزينه های درمان س��الخوردگان می پردازد و در اين رابطه 
می نويس��د: »با افزايش س��ن، ميزان هزينه های بهداشتی 
و درمان��ی افزايش می يابد و ش��يب افزاي��ش آن در دوران 
س��الخوردگی ب��ه اوج خ��ود می رس��د. بنابراي��ن می توان 
نتيجه گرفت با افزايش س��هم افراد باالی 65 سال )نسبت 
س��الخوردگان( در جمعيت، س��هم هزينه های بهداش��تی 
و درمان��ی از هزين��ه كل ب��ه صورت چش��مگيری افزايش 

می يابد«. 
ع��اوه براين با اينكه اين جمعيت ش��ناس ب��ا اثرپذيری از 
نظري��ات مالتوس و پيروی از آن با رش��د جمعيت مخالف 
اس��ت، در س��ال 1395 در اظه��ارات متناقض��ی ديگ��ر 
رش��د جمعيت را محرک توس��عه می دان��د. او در اين باره 
می نويس��د:» تجربه بع��د از انقاب صنعتی كه در بس��تر 
توس��عه اقتصادی-اجتماعی در دو قرن اخير ش��كل گرفته  

و منجر به ش��كل گيری تئوری انتقال جمعيتی شده  نشان 
داده است كه در مراحل اوليه رشد جمعيت محرک توسعه 

بوده است«. 
س��خنان اخير وی درباره عادی جلوه دادن پيری جمعيت، 
واكن��ش رهبر انقاب را نيز برانگيخت. ايش��ان طی ارتباط 
تصويری ب��ا نمايندگان مجلس در 22 تيرم��اه فرمودند:» 
دشمن دشمن است؛ اما بعضی كج سليقگی ها را متاسفانه 
آدم در داخل مش��اهده می كند –ي��ك جايی خواندم- كه 
می گويند »آقا پيری جمعيت اشكالی ندارد« چطور اشكالی 
ندارد؟ يكی از پرفايده ترين ثروت های يك كش��ور جمعيت 
جوان در يك كش��ور اس��ت«.  با وجود اين به نظر می رسد 
اظهارات اخير اين استاد بازنشسته حتی  با  بررسی مقاالت 
سال های قبل خودش  نيز رد شدنی است. در نتيجه گفتن 
اين حرف های بی اساس در شرايطی كه بايد از همين سال ها 
مانع رخداد پيری جمعيت ش��د، تنه��ا به مخدوش كردن 
افكار عمومی و هدايت تصميم مس��ئوالن منجر می ش��ود. 
بنابراين انتظار می رود، اين جمعيت شناسان مدعی به جای 
س��اده انگاری پيری جمعيت، راه كار و طرح های سياس��تی 
خود برای برون رفت كشور از اين سونامی جمعيتی را ارائه 

كنند.  الف

یادداشت

ساده انگاری پیری  جمعیت 
حتما عیب است

زهره حسنی سعدی
دبیر کارگروه زنان و خانواده انجمن مستقل دانشگاه تهران


