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و
 توصيه هاي سياستي براي نظام سياست گذاري در جمهوري اسالمي ايران

∗كيومرث اشتريان

و علوم سياسي دانشگاه تهران  استاديار گروه علوم سياسي دانشكده حقوق
)10/9/88: تاريخ تصويب–10/8/88:فتتاريخ دريا(

: چكيده
كهدر اين تحقيق :استدالل شده است

و اوالً و استراتژيك است و مسايل مهم ، سياست كلي نظام معطوف به فلسفه سياسي حكومت
و هدايتي نظام مربوط مي شود و به جاي آن تدوين. لذا به امور كلي اين وظيفه بر زمين مانده است

اساس ضروري است كه بر همين. وجهه همت قرار گرفته است)و نه نظام(هاي كلي برنامه سياست
هاي به جاي تدوين سياست هاي پرشمارِ برنامه اي توسط مجمع تشخيص مصلحت، سياست

و هر سه سال يك بار، با توجه به تحوالت جهاني، اين  هدايتي كلي حداكثر در ده ماده ابالغ شود
و به روز شود تا مبنايي براي برنامه چهارساله سياست . هر دولت باشد)و نه پنج ساله(ها بازبيني

و استراتژيك"به مفهوم(انجام وظيفه رهبري در تعيين سياست كلي  در نيز)"سياست هاي مهم
و قانوني نظام جمهوري اسالمي، چيزي ثانياً.اين سند محقق مي شود ، در هيچ يك از اسناد رسمي

با"هاي كلي برنامهسياست"به نام و لذا انطباق اين اقدام قانون اساسي محل تامل وجود ندارد
انتخاباتي مانعي اساسي براي اجراي سياست هاي كلي نظام-، از آنجا كه چرخه سياسيثالثاً.است

و  و در ابتداي هر دوره رياست جمهوري است، دوره برنامه هاي پنج ساله به چهار سال تقليل يابد
هاي تقنيني شامل سياست(را ماه پس از انتخاب، دولت جديد برنامه كلي خود4حداكثر به فاصله 

در)و مجوزهاي قانوني بدينسان، دولت مسئول اجراي. ماده به تصويب مجلس برساند30حداكثر
و فعاليتتجربه سياست. اي است كه خود تدارك ديده استبرنامه هاي معطوف به نويسي در نظام

ش"رجال سياسي"برنامه در انتخابات كه توسط  ود، اين ظرفيت را فراهم همين نظام انجام مي
در4 الي3كرده است كه دولت منتخب بتواند به فاصله   ماده30 ماه سياست هاي برنامه اي خود را
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!اي عزيزبدان

دل سپردگي مقام صدق ... سياست شرط خلوص استد بر كشيدن از سر بازارِ دامن زه

و سر سپردگي  سياست كردن روا باشد مراو را كه اندرزگوي دل سپرده ملك!منزل ريا است

صال.نبود؛ اگرچه سر سپرده باشد و صالي جهل، بانگ جرس سقوط ملك¸و بدان كه  ريا

را اي عزيزو بدان... است ب كه هر چيز و تو بهايي است انديشه هاي صدق آن باشد كه ياران بر

و ناگاه در پرده بيگانگي فرو شوي  ز خود... كنند و مهجور دارند تو را و ليك. اگر چه آشنايي؛

و و. بنوا دم گرمي در ناي سرد نوميدي تو خود بشكن، به پنجه سنگي، مضراب ساز سكوت

. د، اگر اهل واليت باشياين طاعتي باشد پنهان كه به گفت ناي

و روش شناسيپرسش  هاي تحقيق
و تاثير گروهگذارسياستنظام و جرياني در يك كشور بازتاب تقسيم قدرت، نفوذ هاي ها

و از يك نگاه فنيِ  و مديريتي فراتر مي رودسياست گذاردرون حكومتي است نقش.ي

مرذنهادهاي سياستگ و سلسله و هم نقشي سياسيار، هم نقشي فني، سياستي . اتبي در اجراست

به همين دليل به سطوح(ار سروكار داردذپروژه حاضر با سطوح گوناگون از نهادهاي سياستگ

و نظارت راهبردي؛ از رهبري تا معاونت برنامه)گوناگوني از مباحث نظري نيازمند است ريزي

ازو دستگاه) سازمان مديريت سابق(رياست جمهوري   سياست كالن تا هاي اجرايي؛

و عملياتيسياست به. هاي خرد به صورتي توامان ناچار از پرداختن به بيان ديگر، اين پروژه

و سياستي است ميهاپرسش. سطوح سياسي كه ذيال طرح تواند نقطه عزيمتيمشوديي

كه ضرورت كه عالوه بر آن مي دارد جهت گيري ها مناسبي باشد و هاي تحقيق را بيان

.مطالعه حاضر را نيز تعيين نمايديات فرض

و تدقيق مفاهيم مربوط به نظام پرسش هاي محوري اين مطالعه آن است كه چرا بازشناسي

چه آثار حقوقي، سياست گذار و اين بازشناسي مفاهيم ي در جمهوري اسالمي ضروري است

به واليت مطلقه فقيه و اداري دارد؟ آيا مباحث مربوط بسياسي ا رواج مباحث در تضارب

ه است؟ Ĥميختنيمديريت استراتژيك در كشور بتدريج نقش واليتي را با نقشي مديريتي در هم

و برنامه فقيهاز واليت مطلقهآيا و اين دو يكسان انگاشتهشدنريزي استراتژيك فهم، مديريت ه

آاند؟ پيامدهاينشده و آيا خلط مبحث پديد نظمده چيست و نتيجه آن رفته رفته در ام سياستي

و صورت كلي يافتهآيا؟مي شودنسپس در فضاي سياسي پديدار  ي نقش صورت منقح نشده

و فقدان تجربه ي در جمهوري نوپاي اسالمي زمينه اين سياست گذارواليتي از سويي

 ها پديدار خود را در قالب ابهام نقش،ابهام نظريآيا است؟ورده نياآميختگي را پديد

؟سازدمين
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مسئوليت هاي رهبري در قانون اساسي مبني. ديگر ريشه در فلسفه سياسي داردايهچالش

هابر تعيين  و نظارت بر حسن اجراي آنها ريشه در نظريه واليت مطلقه سياست ي كلي نظام

به رابطه. فقيه دارد و عمال چنين نگرشي بايد با اصول ديگري از قانون اساسي تطبيق داده شود

مي شودواليت فق درو؟آيا ولي فقيه فراتر از قانون اساسي است. يه با قانون اساسي مرتبط

به طور مشخص، آنگاه آيا سياست هاي كلي در ذيل قانون اساسي است يا فراتر از آن؟نتيجه

مي سياست تشخيص مصلحت نظام،كه مجمع مي كندها را تدوين و رهبري آن را ابالغ ،كند

و قوه مجريه نميآيا واليتيدر يك ديدگاه ؟ در اين صورت توانند از آن تخطي كنند مجلس

و قانونگذاري چه رابطه اي خواهند داشت؟ و اگر تخطي كنند وظيفه تعيين اعمال واليت

ميسياست ووجه پارادوكسيكال موضوع. ماندهاي كلي از سوي رهبري بر زمين  راه چيست؟

 ست؟برون رفت از چنين حالت متناقض نمايي چي

و. حضور رهبري در امور اجرايي است،چالش ديگر قرائتي موسع از سياست هاي كلي

به ايفاي نقشي)مبتني بر نگاه مديريت استراتژيك(نقش رهبري نظام  ويژه مي تواند ايشان را

ها تخريب آوار ناكارآمدي هميشگي حكومتدرپيامدهاي چنين نگاهي. در اداره امور وادارد

بايهبر سر ولي فق - اجتماعي-چيست؟ داليل سياسيفردي حكومتو خلط واليت فقيه

پرداختن به اين آيا چيست؟نظريه واليت فقيه المللي به خاطر پرداختن چنين بهايي براي بين

ميچالش و آيندههاي چالشآيا؟هاي سياسي آينده جلوگيري نمايدبحرانتواند از ها  حال

ازسياسيِ آن مقوله اين موضوع فراتر و اداري  نيست؟ در سطحيهاي قانوني، مديريتي

و ارزيابي در نظام تر، چالشپايين ي جمهوري اسالمي ايران چيست؟ سياست گذارهاي اجرا

چه نقشي ميتواند داشته باشد؟ سياست گذارخالهاي نظام پژوهشي در نظام و ي چيست

تر، موضوعات اشاره شد به دليل تنوعپيشتركه آنچنان سطوح متفاوت تنوع يا به تعبير دقيق

كه مدلهاي نظري با توجه) در عين تشابه ذاتي آنها(مطالعهمتغيرهاي وابسته اين  ضروري است

يكي از سياست گذارتنوع متغير وابسته با توجه به سطوح. شودبه اين سطوح ارايه  ي

سياستگذاريف نقش نهادهاي ست از باز تعرا عبارتپروژهعنوان. هاي اين تحقيق استچالش

كه  در نظام واحد تحليلي ما سياستگذار نهادهاي تماميدر جمهوري اسالمي ايران اما آنگاه

و اين خود ايجاب خواهد سياست گذارباشند ناچار از وارد كردن كليه سطوح  ي خواهيم شد

بهسياست گذاركرد كه متغير وابسته ما كه نظام از. ير ماهيت دهدهاي مختلفي تغيگونهي است

رو بايد در سطح كالن با فلسفه سياسي در سطح پايين تر با حقوق اساسي در سطحي ديگر اين

و در سطوح ديگر با مدلبا مدل و سياست دولتي هاي اجراي هاي مديريت استراتژيك

و مدلسياست به بدين. هاي ارزيابي سروكار داشته باشيمها اين سان از منظري متدولوژيك بايد
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و ارايه اين تحقيق بر اساس اين سطحموضوعات تماممهم توجه داشت كه بندي نظري تفكيك

.شده است

 مباني نظري
 تعاريف

و مورد وفاق از و بسته به (Policy)"سياست"هيچ تعريف استاندارد  وجود ندارد

و محيطنظام مي تعاريفي از سياست قرارداد،يسياست گذارهاي هاي سياسي . شودو وضع

مي" و مناقشه انگيز نبودن اين تعريف"دهدهر آنچه دولت انجام  تعريفي كلي از سياست است

و در ادبيات رشته"سياست كلي" اصطالح. كندآن را كارآمد نمي و تاويل است  قابل تفسير

مي تواند اسباب مناقشهسياست گذار و همين امر راي اين امر دچار تفسيرهاي گوناگون است

و نياز،بنابراين. فراهم آورد و قرارداد كرد، بايد بسته به موقعيت به. تعريفي را وضع البته بايد

و  و قراردادها توجه كرد تا دچار هرج و ماهيت تعاريف نظام سلسله مراتبي دستورات سياستي

و سليقه و شمول دستگاهي يا مالك.اي نشدمرج مفهومي  كلي بودن يك سياست، گستره

آن. فرابخشي بودن نيست و مي تواند يك معني مهم ضمني داشته باشد كلي بودن يك سياست

يا،مالك كلي بودن در چنين ديدگاهي،. اهميت استراتژيك است و شمول دستگاهي  گستره

فرابخشي بودن نيست، بلكه اهميت ذاتي يك موضوع است كه تعيين كننده است مانند رابطه با

كنآمريكا ي كلي به سياست گذاردر چنين حالتي است كه مرزهاي. وني ايران در وضعيت

ميمعناي فرادستگاهي بودن مخدوش مي و تعريف اجمالي اوليه ناكارآمد پرسش. شودشود

كه سطوح متفاوت  مي توان قرارداد كرد اساسي در اين حوزه آن است چه تعاريفي از سياست

و نهادهاي مسئول آن بدرسياست گذارنظام  و با حداقل چالش از يكديگر تفكيك شودي ستي

چه سياست گذارو نقش نهادهاي  و به  مشخص گردد؟ مالك كلي بودن يك سياست چيست؟

هاي استنادي هر نهاد متكفل يك سطح خاص از سياست است؟ پرسش مهم ديگر آنكه روش

و سياست گذار ح هر يك از سطو) بر اساس تعاريف ارايه شده از سياست(ي چيست؟

و روش هايي متكي باشد؟ اساسا آيا بحث متدولوژي در سياست گذار چه ابزارها به ي بايد

بيسياست گذارنظام به دليل بهي توسط نهادهاي پژوهشي دغدغه اي اساسي است يا توجهي

و ناداني سپرده شده است؟اين مفاهيم تكليف و سليقه  آن به تجربه

ي كالنسياست گذار
گذادبيات ي كالن از غناي كافي برخوردار سياست گذاري عمومي در زمينهارسياست

و بيشتر نوشته و"ويليام دان"،"يزقل درور". هاي خرد متمركز بوده استها بر سياستنيست
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به"جيمز اندرسون" وي سياست گذار به درجات متفاوتي الزم. اندكالن پرداختهكلي، عمومي

كالگذارسياستكهبه توضيح است سه گانه، در سايه تفكيكي ن در منظر آنان در حوزه قواي

سه گانه، بويژه قوه مجريه، معنا پيدا مي و در سطوح عالي قواي يزقل"كار اهميت.كندقوا

كه بيش از ديگران بر سياست"درور  هاي ماهويو ويژگي)كلي(هاي كالن از آن روست

ميگونه سياستاين و از اينها تاكيد ميرو كند از. تواند مفيد باشدبراي منظور مطالعه حاضر

به لحاظ محدوديت"درور"منظري متدولوژيك نكات هاي تحليلي بسيار قابل توجه است وي

و تحليل سياستي"رشته   بر فلسفه عقل،ي كالنسياست گذارهايو فقدان تئوري"تجزيه

مي (Practical reason)عملي و نمونهتاكيد اخالق نيكوماخوس ارسطو، فلسفه هاي آن را كند

و قضاوت براتمن، استداللِوبورديو(Praxis)عملي  . شماردلي كان برمي گيلبري

و غيرفلسفي آن، نظريهسياست گذاردر پردازي دچار ضعفي كالن، بويژه از حيث شكلي

مياست از اين و پرداخت ويژگيسياست گذار» عمل«توان مطالعه رو و بازيافت  عملي هايي

و اقتضائات آن را مورد بحث قرار دادسياست گذار و الزامات اين خود البته مقدمه.ي كالن

و از منظري متدولوژيك. پردازي در اين حوزه استمناسبي براي تئوري در اين خصوص

:مي گويد"درور"

كه يك چشم انداز تئوريك واحد“ كه باشد مي توان براين نكته تاكيد كرد چه كه پاسخ هر

سازيي كالن متناسب باشد وجود ندارد، اين پديده يكپارچهسياست گذاربا انديشه ورزي در

ميمن بر اين باورم كه بخش... كند را مشكل مي و علوم ادراكي  تواند هايي از فلسفه

و بهبود انداز واحد تئوريك فراهم كند تا ويرايشهاي قدرتمند براي يك چشمزمينه هاي جديد

به عنوان يك كل بر آن اساس استقرار يابد و تحليل سياستي  ,Dror, 2006)”.يافته سياست كالن

p.100) 
ميبه دو دسته كلي تقسيمرا تصميمات دولتي وي نخست تصميمات نسبتأ. كندبندي

ات بزرگ) روتين(تكراري  و از آن انتظار ايجاد تغيير كه با موضوعات روزمره سرو كار دارد

يايهاسياستو دوم آنچه را كه مي توان.درونمي كه در (Grand Policies) كالن كلي  نام نهاد

ها.دپي ايجاد تأثيرات وسيع در آينده هستن هاي كالن دامنه متفاوتي از سياست ي انتخاب

مي گيرندبحراني منفرد گرفته تا استراتژي ي بحراني منفردهاانتخاب. هاي بلند مدت را در بر

يايي همچون استفاده از بمب اتمي در ژاپن، تأثير يك پروژههابانتخا ي زير ساختي بزرگ

 استراتژي هاي بلند،در مقابل. پيوستن به اتحاديه اروپا مي باشند تصميم يك دولت در مثالً

ميمدت شامل به اقتصاد بازار آزاد،: شوداموري همچون موارد ذيل حركت از اقتصاد دستوري

و اولويت بخشي دن به جوانان در ارايه خدمات سالمت، سعي در ارتقاء دمكراسي در خاورميانه

.تالش براي تبديل شدن به يك جامعه ياد گيرنده
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به در دسترس بودنهاسياست و بستگي ي كالن از پيچيدگي خاص خود برخوردارند

مي دهند كه اساس سياست هاي كالن را تشكيل كه براي آن است وي تز اصلي. دانش دارد

و يا در شكل خام، قابلي كالن، اين دانشِسياست گذار  در دسترس است كه، يا به سادگي

ي كالن به سياست گذاروي براي رسيدن به مقصود خود ويژگي محوري آموزش. احياست

يك رهبر (cognitive) باطني-هاي محوري، نوعي ظرفيت ذهنيويژگي.حاكمان را بر مي شمارد

و تغييرات ساختاري بستگي سياست گذار شكل ويژهيك. برجسته است ي كالن به نهاد سازي

 اين نهادها قواعد.ي كالن استسياست گذارايجاد نهادهاي اساسي يكي از ابعاد مهم.دارد

مي-كننده متغيرهاي اساسي در زندگي سياسيتنظيم اساساً ويژگي. دهنداجتماعي را تشكيل

و يا در شكل نهاد، تنظيم ارتباط است خوا و مقررات رسمي، در شكل عرف ه در شكل قواعد

و خطوط كلي اداره يك كشور را تعيين. سازمان نهاد قانون اساسي قواعد كلي روابط قدرت

مي. كندمي  بر اين نوع"درور". كندنهاد بازار قواعد مبادالت اقتصادي را مشخص

ميگذارسياست و معتقد استي تأكيد به مثابهه به ديدگاه با توجكند هاي كالسيك از رهبران

ست از تجديد ساختاراي كالن عبارتگذارسياست يكي از ابزارهاي اساسي كنندگانتاسيس

و ايجاد نهادهاي جديد از. نهادها تدوين قانون اساسي،: مثالهاي اين ابزارهاي اساسي عبارتند

به موازات.، تغيير در كليات حكمرانيايجاد ساختارهاي حكمراني جديد، ايجاد اقتصاد بازار

و طراحي نهادها با موضوعات مختلف توجه اين آموزش به اهميت نهادها ها سياست كالن بايد

.كند

به ارايه يك سنخ شناسي از گذارسياست در ضمن بحث از مسايل نيز"ويليام دان" ي

و مي توان از نظر مسائل سياستي را1.ي مي پردازدسياست گذارسطوح مسايل سياستي

و جزئي تقسيم برخالف ويليام دان.بندي كرداهميت به مسائل بنيادي، درجه دوم، كاركردي

ميسياست گذاركه نقطه عزيمت تفكيك در سطوح  داند، جيمز اندرسوني را قدرت سياسي

و معيار شناسايي سياست كالن از غيركالن مي و شمول يك سياست را مالك وي. داندگستره

ميت ميصريح به منافع كند كه سياست كالن كل اجتماع را دربر گيرد اما سياست خرد مربوط

و سياستافراد، شركت و اجتماعات خاص است يهاسياستوي تعبير(هاي بخشي ها

و) بردزيرسيستمي را بكار مي و نقل، كشاورزي مي... يك حوزه كاركردي نظير حمل - را دربر
.گيرد

1 Dunn, William. Public policy Analysis: An Introduction, Prentice Hall, 1981.
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 يك ديريت استراتژم
و گذارسياسترهيافت مديريت استراتژيك، نظام به سطحي بنگاهي تقليل مي دهد ي را

كه تا حدود زيادي تنوع راو تكثر اين ظرفيت را دارد موجود در سيستم اداره يك كشور

كه در قالب اسناد رسمي1.ناديده بگيرد  اما در عين حال اعمال اين رهيافت در ايران آنگونه

و مختلف در كشور را در يك راستا قرار آمده است اين گرايش را دارد كه قدرت هاي متكثر

و شكلي تقليل يافته از اين مدل است"يك كشور، يك بنگاه، يك هدف". دهد . تصوري ساده

مي) سياستي كلي(هدفي استراتژيك و مجريه كارگزار آن هدف تعيين و قواي مقننه  شود

مي نمايديدر وضع موجود ايران به داليلكارآمدي چنين نگاهي. شوندمي تغيير: جذاب

به تداوم سياستدولت و عدم تعهد و مجالس قانونگزاري هاي ساختاري نيروي ها، ناتوانيها

و غيرياانساني و تكثر طبيعي اهداف جامعه  اداري، تحول دايمي محيط سياستگزاري، تنوع

و در نتيجه پذيرش همه اهد و در نتيجه عملي نبودن همه"خوب"اف قابل كاهش بودن آن

هاي سياسي ناشي از اعمال اين رويكرد در نظام چالش. اما، اين همه حكايت نيست. آنها

ميگذارسياست و كاهش گرايي بيش از حد محيط سياستي و ساده انگاري تواند خطرآفريني

كه. باشد و مدل مديريت گذارسياستاوالً، مدل فرآيندي چرا و برنامه ريزيي عمومي

و نه رهبري كالن كشور اين دو مدل نيز خود ثانيا،. استراتژيك متناظر با قوه مجريه هستند

يكي در رشته  و ديگري در رشته سياست گذارمتناظر يكديگرند؛ ي عمومي كاربرد دارد

و تعيين استراتژي. مديريت بلهاي كالن خالصه نميثالثاً مديريت استراتژيك در تدوين كه شود

كه از جهت مييك فرآيند است و ارزيابي را شامل . شودگيري در يك حوزه خاص تا اجرا

در جمهوري اسالميگذارسياستنظام  توصيه هاي سياستيوي
 هاي كلي نظامسياست

ازسياست گذارو سياست هاي كلي نظامدر اين مقاله براي مطالعه ي عمومي در ايران

به تكيه بر قانون اساسي سوق استفاده شده)رسمي-نيقانو(نهادي رهيافتي كه ما را  است

كه مي تواند راهگشا باشد اما در هر كشوريتاكيد بر قانون اساسي. دهدمي مشكل آنجاست

كه در قانون اساسي آمده است وجود» سياست هاي كلي نظام«برداشت دقيقي از اصطالح 

و قابل درندارد به ديدگاه نظري ما از مقوله واليت.دارد تفسير يت بسياري  اين تفسير بستگي

و يك از جمله فقيه دارد  ظاهراً قانون اساسي؟م اجرايي است يا خيرمقااينكه آيا واليت فقيه

مد.1 ي انتقادي را به بحث هاي نظري در خصوص و صرفا جنبه و مديريت استراتژيك را در اينجا نياورده ايم ل برنامه ريزي

.تفصيل مباحث در اصل پروژه آمده است. اختصار مطرح كرده ايم
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كه وظيفه رهبر است نيز رو سياستداند از اينم اجرايي نميمقاولي فقيه را يك  هاي كلي

 اما اگر رهبري بر مبناي تفسيري خاص از واليت فقيه.تواند ماهيت اجرايي داشته باشدنمي

و قانون اساسي كه كاركردهاي نظام سياسي به مقامي اجرايي تبديل شود آنگاه است عمال

ب و بسياري از عناصري كه در نظام سياسي مي شود وه كامال متفاوت صورت رسمي

مي دهندلغيررسمي فعا و كاركرد خود را از دست . ند كارويژه

و مورد اجماعي از سياست كلي وجود ندارد از سويي نظام هاي سياسي. تعريف استاندارد

و شرايط سياسي مي–گوناگون هر يك بر اساس نيازها توانند برداشتي از سياست اداري خود

ي در جمهوري اسالمي ايران گذارسياست ساختار،از سوي ديگر. كلي را مبنا قرار دهند

و و منحصر به فرد است  در ساختارهاي رهبريي توسط گذارسياستنظريه واليت فقيه

و فلسفه وجوديِسياسي موجود يگانه است از اين  نظامِرو بايستي بر اساس تصميمات، اهداف

به تعريفي قراردادي دست يافت كه. سياسي درنقطه نظر بنيادي ما اين است  بنظر مي آيد

 فلسفه.استوف به فلسفه سياسي حكومت نظام جمهوري اسالمي ايران سياست كلي معط

و واليت فقيه و،سياسي حكومت و تضمين اسالمي بودن نظام يك. عدل است اقامه قسط در

و نظارت بر عدم انحراف حركت كلي نظام از دين،كالم  نقش واليت فقيه هدايت اسالمي

 فقه شيعه بر برداشت هاي موسع از دين در چارچوب هاي شناخته شده،اين وظيفه. است

و ارايه تفسيري مضيق از اسالمي بودن، مناقشات روز افزون و انكارناپذير،استوار است  پردامنه

مي زند و فقهاي شيعه دامن هم از اينروست كه نقش فصل الخطاب. را حتي در درون علما

. گيردميبودن واليت فقيه مورد تأكيد قرار 

كه قابل طرح است اين است كه آيا و» هدايت«پرسشي جامعه اسالمي بر پايه موازين

يكي است؟ اين  به امور جاري و گسترش مفهوم اسالم معيارهاي اسالمي با مديريت اجرايي

و هدايت اسالمي با مفهوم  در» مديريت استراتژيك«پرسش از آنجا ناشي شده است كه رهبري

يكيي جمهوري اسالسياست گذار در دستگاههاي اما جاريِ قرائت نامكتوب نگاشتهامي ايران

انگيز مناقشه» هدايت اسالمي«با» مديريت استراتژيك«و يكسان انگاريِ همانيينا.شده است

و تداخل قوا گرفته تا  و بحث هاي پردامنه اي را از نحوة اعمال واليت مطلقه اسالمي«است

ر» بودنِ به امور جزئي و اطالق عنوان اسالمي بودن يا نبودن .ا در بر مي گيردامور جاري

و واليت به مفهوم اطالق حكومت بر همه امور در،)نه صرفاً امور حسبيه(مطلقه فقيه

و دولت مدرن از.متجلي است"حكومت كامل"و گستردگي وظائف حكومت  همه دولت ها

 ذيلِهايباستثناي دولت(هيچ دولتي. برخوردارند) حداقل در تئوري(حكومت كامل

و نمونه هاي هاي فدراحكومت درل ياي تاريخهابحرانموجود ي همچون دولت ويشي
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كه اعمال حاكميت ناقص داشته باشد) تشكيالت خودگردان فلسطين عمالً بنابراين،.نيست

به لحاظ شكلي تفاوتي با حكومت هاي ديگر ندارد مطلقهاعمال واليت . فقيه، با اين تفسير،

مح،در عين حال و واليت فقيه كاركردي و آن تضمين اسالمي بودن نظام توايي نيز دارد

يعني معيارهاي كلي. معطوف به فلسفه كلي حكومت است،سياست كلي.هدايت آن است

وعدالت، براي اسالمي بودن .، آزادي به،با اين نگاه... و سياست هاي كلي به شماره اندك

و فلسفه سياسي حكومت دين و لحاظ كيفي معطوف به محتواي كلي نه به امور خرد و ي است

و.مديريت اجرايي به هدايت كلي كه  جامعه مربوط» اسالمي«بدينسان باستثناي اموري

سه گانه قرار مي گيردمي هايي آندسته از سياست، به بيان ديگر. شود، امور ديگر در حيطه قواي

به اموري همچون خصوصي و و سازي، كه تا بحال كلي ناميده مي شده اند بخش نيرو، صنعت

و و بويژه قوهدراند پرداخته... معدن، امنيت اقتصادي، سه گانه و وظيفه قواي  حيطه صالحيت

را. قرار داردمجريه و تعيين همه آنچه  در نتيجه، باستثناي چند مورد محدود، تدوين

و دولتو پنجمهاي كلي برنامه چهارمسياست ها.است بوده با مجلس ي كلي تمايز سياست

هابا)كه در قانون اساسي تصريح شده(نظام كه در قوانين موجود اثري(ي كلي برنامه سياست

.در اينجا ضروري است) از آن نيست

گيردي را در برميگذارسياست عمال همه سطوح هاي كلي نظام،فسيري موسع از سياستت

و مقننه و آزادي عمل قوه مجريه و باقي نميو جايي براي استقالل قوا ي كليهاسياست گذارد

مي)اگر اين تعبير رسميت قانوني داشته باشد(" برنامه كليهايسياست" را با نظام . كند خلط

وايقو،در جمهوري اسالمي ايران و نماينده منافع عمومي مقننه مجريه  تجلي جمهوريت نظام

دايندر.هستند به اين اعتبار كه ولت تجلي جمهوريت نظام است خصوص بايد تاكيد شود كه

مي تواند چالش و مداخله در وظايف آن . هاي مهمي را در نظام سياسي بوجود آوردتحديد آن

از اگرويژههب و تزلزل دولتكاركرد در دراز مدت سلب اعتماد عمومي به مثابهانتخابات

پي داشته باشد  تضعيفوم هاي كلي نظاعدم اجراي سياست. تجلي جمهوريت نظام را در

و بي اعتمادي مردم به اثر بخشي مشاركت خويش در انتخابات رياست جمهوريت نظام

با.و مجلس شوراي اسالمي از يكديگر قابل تفكيك نيستجمهوري نظام جمهوري اسالمي

و تحقق جمهوريت نظام  برگزاري انتخاب هاي متعدد، زمينه حضور مردم در سرنوشت خويش

ميآ. را فراهم كرده است كه از قانون اساسي استنباط به اين شودنگونه ارزش انتخابات متعدد

و در قانونگزاري داشته باشد و عيني در ادارة امور كشور سياست كلي. است كه اثر ملموس

بهنظام به تضعيف قوايگونه نبايد و و اجرا شود كه اين مهم را ناديده بگيرد گانه،سه اي تفسير

و  كه حضرت امام. مقننه منجر شودبويژه قوه مجريه بر اين امر)ره(شايد از اينرو بوده است

در)مجمع( تشخيص مصلحت نظام اند كه مجمعتأكيد فرموده  نبايد قوايي مافوق يا حتي
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بن)ارزشيا(كاركرد. عرض قواي ديگر باشد و شكني بست ذاتي مجمع به حل اختالف قوا

در.است اين سياست هاي كلي نظام در بازنگري قانون اساسي با اضافه شدن نقش مشورتي

و  شدكاركرد گسترش يافت و تفويض.به توسعه مجمع منجر اضافه شدن نقش مشورتي

و تفسيري موسع از،نظارت بر حسن اجرا از سوي مقام رهبري از يكطرف و عملياتي  اجرايي

بهمياز سوي ديگر"نظام كلي هايسياست"  نفع مجمع تشخيص تواند كفه موازنه را

و تضعيف و مجريه مصلحت مي(قواي مقننه )گيرندكه با انتخاب مردم در مصدر امور قرار

كه مجمع وارد سياست در.اي شودهاي برنامهتغيير دهد؛ البته در صورتي  ارزش ذاتي انتخابات

وايجمهوري اسالمي، ضرورت حفظ اقتدار قو و مقننه، ضرورت تفكيك قوا  مجريه

و ضرورتظات مربوط به اجرايي شدن سياستمالح هاي ارزش بخشيدن ها، مباني استداللي

و مقننه در نظام  كه.ي جمهوري اسالمي ايران استسياست گذاربه قوة مجريه رهبري از آنجا

و نه سياستمتكفل سياست به تواندميها اين سياست،هاي كلي برنامههاي كلي نظام است

.و سياست،هايي چون فرهنگ، اقتصادداكثر ده سياست در حوزهح باشند؛شماره اندك اين ...

وهاسياست بهو... در خصوص اموري چون عدالت، آزادي، مباني سياست خارجي معطوف

و اسالمي بودن آن است هاي كلي گوناگوني از اموري چون عدالت، توسعه، قرائت. مباني نظام

و  مم... آزادي از. كن است وجود داشته باشددر هر برهه از زمان يكي نظر رهبري در اتخاذ

.فصل الخطاب است) از حيث حفظ اسالمي بودن نظام(ها اين قرائت

و طريقي براي شايد بتوان گفت،يك نگاه معنويت گرايانهدر واليت معناي معنوي جهان

به جهان ماوراء است مي واليت معنايي است كه جهان در پرتو.اتصال آنگيتشيع و بدون رد

ميجهان بي و فعاليت. شودمعنا و مبارزات انتخاباتي به زندگي سياسي هاي انقالبي انگيزه ورود

و مشقت. شوددر مقياس كالن براي مقصودي متعالي است كه با واليت محقق مي زحمت

.و قابل توجيه استشدهزندگي سياسي از طريق معناي معنوي آن يعني واليت قابل تحمل 

. هاي گوناگون كه مغايرتي با شرع ندارندن معنويت، جوازي است براي پذيرش روشاي

ازروش و انگيزه هيچ مزيتي بر يكديگر ندارند، نيتگرا معنويت نگاهيهاي مديريتي هاست ها

ميرو از اين.كه به آنها مشروعيت معنوي مي بخشد كه تالش براي كشانيدن اعمالِبه نظر آيد

هاي روش،سخنبه ديگر. باشد ارتباطي با فلسفه واليت نداشته رد،خُيهان عرصهايبهواليت 

و برنامه اي به خودي خود ارزش ذاتي ندارندخُ و از اين.رد رو حضور رهبري در اين حد

به فلسفه وجودي واليت از حيث معنايي اما اين سخن بدان معنا. معنوي نداردوسطح ربطي

و آن را از حيز نيست كه رهبري را در  و غيركاربردي در جامعه قرار داد و مبهم معنويت كلي

و حقوقي داردگيريهتج در رهبري عمالً.دكرانتفاع ساقط   ولي. هاي نظام تاثير آشكار، علني

كه خود حوزه اي پرمناقشه به معني ورود رهبر در سطح روش سخن اين و بوده،ها نيست
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و معطوفاغلب عرفي، سليقه نه ارزشاي و و آرمان به كاركردهاست به طريقي متناقض.هاها

به سكوالريسم نزديك كندنما، چنين رهيافتي مي . تواند حكومت ديني را

وظيفه مستشاري مجمع تشخيص مصلحت يكي از نتايج رويكرد اين تحقيق آن است كه

و تحت عنوان يك سند كلي نظامخود را با تدوين سياست بيانيه سياست كلي"(هاي كلي

ا. به رهبري ارايه دهد)"نظام هاي عمال سياستاين سند هر سه سال يك بار منتشر شود تا

به فلسفه كلي حكومت(كلي توسط رهبري و نافذ باشد) سياست كلي معطوف . به روز

و مهم براي نظام نيز مي مسايلي چون سياست. شودسياست كلي نظام شامل موضوعات حياتي

 اعالم موضع رهبري نظام در اين، سه سالهاين سند. اي، رابطه با آمريكا از اين قبيل استتههس

و مداخله برنامه هاي مجمع تشخيص مصلحت از ورود در سياست. سازدامور را محقق مي اي

و ملزم در قواي سه گانه اجتناب ورزد تا آن ها در برابر وظايف ذاتي خود صاحب اختيار بوده

ي مهمهاسياست"به مفهوم( انجام وظيفه رهبري در تعيين سياست كلي.پاسخگويي باشندبه 

مينيز)"و استراتژيك  هر چه كه مجمع در اموري غير از سياست.شود در اين سند محقق

كه اعمال سياست كلي را با مديريت استراتژيك يكسان تلقي كند چه و هر كلي مداخله نمايد

و تضع ميزمينه تداخل و اقدامات خالف قانون اساسي بيشتر انتشار. شوديف قوا فراهم شده

سه سال نيستاين سندسه سال يك بار  مي. به معني تغيير آن در هر توانند بلكه موضوعات

و البته با شرايط متحول جهاني انطباق يابند و تاكيد شوند به لحاظ صرفاًاين سند. تكرار

و كيفي لح(محتوايي به نه و مديريتيو مي باشد20ندازادر راستاي سند چشم) اظ كمي . ساله

به نظام، لذا، قراردادي بودن آن استهاي كلينكته مهم در باب سياست هاي توجه

و قانون اساسي ضروري استگذارسياست و نوع رژيم سياسي كه.ي در خصوص اين تصور

و سياست كالن گذارسياستتعريف  موي و رد قبول عموم پژوهشگران يك تعريف دقيق

 در نظام جمهوري اسالمي سياست آنچنانكه گفته شد،.وجود دارد تصوري غير واقعي است

و و واليت فقيه است به"سياست كلي برنامه"كلي نظام معطوف به فلسفه حكومت  معطوف

و مبناي برنامه اي دولتيه پايه اقدام دستگاه،سياست كلي برنامه. هاي پنج سالهاداره امور

و تدوين آن با وظيفه است، لذا  به مفهوم راهبرد. دولت استتهيه و،سياست كلي برنامه

و لزوماً به يك مساله كلي استمعطوف به راه است به يك مساله كلي. معطوف اگر معطوف

به مساله كلي".نباشد راهبردي نيست و بودن مهم"معطوف ترين مكانيسم راهبردي بودن

ك به اين مهم توجه نشده است؛ردن استراهبري كه مي آيد .به نظر
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و مشروعيت فرآيندي  واليت مطلقه فقيه، مديريت استراتژيك
 هنوز ابعاد،ي در مجمع تشخيص مصلحتگذارسياستبا گذشت دو دهه از تجربه

و تقسيم كار نهادهاي رسمي دقيقاًسياست گذار و محل نزاع استي فه وظي. مشخص نبوده

به عهده مجمع گذاشته شده بود وظيفه اي حكميتي بود كه اي. ابتدايي اما در بازنگري وظيفه

كه آبشخوري از فلسفه سياسي تشيع يعني اعمال واليت مطلقه فقيه  به آن افزوده شد ديگر

و در عبارت110اين وظيفه در اصل. داشت و"تعيين سياست هاي كلي نظام" قانون اساسي

چنين نقشي. توسط رهبري متجلي شده بود1" نظام كلي سياستهاي اجراي حسنبر نظارت"

و تقارن با رواج مباحث مديريت استراتژيك در كشور بتدريج نقش واليتي را با  در تضارب

و خلط مبحثي را پديد آورد كه نتيجه آن رفته رفته در نظام  نقشي مديريتي در هم آميخت

و سپس در فضاي سي مي شودسياستي و و صورت. اسي پديدار شده شايد صورت منقح نشده

و فقدان تجربه كلي يافته ي در جمهوري نوپاي اسالمي سياست گذاري نقش واليتي از سويي

كه زمينه اين آميختگي را پديد آورده بود و فقيهسان از واليت مطلقهبدين. بود ، مديريت

شدبرنامه به گونه اي ناخودآگاه يكسان انگاشته شدندريزي استراتژيك فهم تبعات.و اين دو

و وسيعيسياسي اين خلط مفهوم، از حيث جمهوريت نظام، در آينده ابعاد تري خواهد يافت،

و عملي حكومت فردي از حكومت جمهوري را ضروري خواهد ساختعمالً . تمايز تئوريك

عسياست گذاراعمال مديريت استراتژيك در نظام كه ايني مومي در ايران گرايش به آن دارد

و كل نظام  ي را يكجا فرض كرده وتنوع ذاتي اين نظام را سياست گذارمهم را ناديده بگيرد

به سوي(در واقع الزامات اعمال اين گونه مديريت. ناديده انگارد كه يك واحد مشخص را

و مديريت مي كند گبر نظام) اهداف معيني هدايت نموده ي حكومتي كه ماهيتا با ذارسياست

و تكثر بازيگران مواجه است باعث بي مي شودتفكيك قوا ناديده انگاشتن. توجه به اين مهم

و شاهد عدم مشروعيت سياست گذاراين تعارض سبب مي شود كه اجراي  ي ناكارآمد شود

افگزاريسياستفرآيندي مشروعيت.فرايندي باشيم  زايش ها احتمال اجراي موفق آنها را

مي. دهدمي و مشروعيت فرآينديتمشروعيت يك سياست را وان از دو بعد مشروعيت ذاتي

مشروعيت ذاتي ناظر بر محتواي يك سياست است ولي مشروعيت. مورد توجه قرار داد

و تمهيد بخشفرآيندي ناظر به مشاركت و مرتبط با يك سياست در تدوين هاي مختلف

و يك فرآيند مناسب سياستگزاري مستلزم اجراي. هاستمقدمات سياست مؤثر يك سياست

كه قرار است آنرا اجرا كنند در هنگام صورتاآن كه كساني و شكلست گيري در آن بندي

و. درگير باشند به بيان ديگر بايد درجاتي از عدم تمركز در سياست سازي، سياستگزاري

 جمهـوري نظـام كلـيي سياسـتها تعيـين-1: رهبرو اختيرات وظايف": قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 110 اصل1

" ...-3. نظام كلي سياستهاي اجراي بر حسن نظارت-2. نظام مصلحت با مجمع تشخيص از مشورتسپ ايرانياسالم



13 ...صيه هاي سياستيتوو"هاي كلي نظامسياست"مالحظاتي در باب

مي.تدوين سياست را پذيرفت وتوعدم مشروعيت فرآيندي اند در نتيجه تغييرات سياسي

و عنصر تداوم در حكومت هر چند. انتخاباتي نيز پديد آيد يا تشديد شود سازوكارهاي قانوني

.رسميت دارد ولي عمالً مي تواند فاقد كارآمدي الزم باشد

و تغييرات دولتيآسيب حداقل كه) انتخاباتي در نتيجه(ها تحوالت سياسي آن است

آ  تدوين،هم توسط يك مرجع بيگانه با قوه مجريهآن،نچه كه در دولت قبلدولت جديد با

و اولويت به ترجيحات و تعلق خاطر بيشتر هاي خاص شده است احساس بيگانگي مي كند

و منطبق. خود داشته باشد دن زمان شروع برنامه با شروعكربدينسان، اصالح تقويم زماني

و واگذاري اختيار و كاهش دوره رياست جمهوري به خود آن دولت  تدوين برنامه هر دولت

و مجريه، دوره زماني برنامه و عدم دخالت مجمع در قوه مقننه هاي پنج ساله به چهار سال

كه بايد انجام داد هاي هاي انتخاباتي با دوره دورهمقوله تطبيق زمانيِ. حداقلِ اقداماتي است

و  اوال، از حيث مشروعيت فرآيندي،. بررسي است از ابعاد گوناگوني قابلهاسياستقوانين

و سياستگذاي با دورهعدم تطبيق دوره  عدم مشروعيت،هاي انتخاباتيهاي قانونگذاري

با. آوردفرآيندي را بوجود مي و مجريان كه مديران يي كه توسط ديگرانهاسياستبدين مفهوم

ب و تدوين شده است احساس بيگانگي يا مييو قبل از آنان تهيه ثانيا، از حيث.كننداعتمادي

ها طوالني مدت بودنِ و فقدان ذهنيت تاريخيسياست .و فراموشي سازماني

و،اين دوره طوالني.ي كالن، طبيعتي درازمدت استگذارسياستطبيعت  ضرورت تداوم

و در گذر زمان، ضروري مي را. سازدپيوستگي را در اجرا كه پيوستگي نظام سياستي در آنچه

ميگذارسياستيك دوره طوالني  ي در گذارسياستكند توجه به پيوستگيي تضمين

ميسيكل كه قدرت را دست به دست و انتخاباتي است در. كندهاي سياسي امر سياستي نبايد

بر. چرخه امور سياسي ناپديد يا استحاله شود و پافشاري بر امر سياستي در واقع تأكيد تأكيد

ا و قانونگرايي است.ستامر قانوني كه اساساً. جوهره آن، تأكيد بر قانون به همين دليل است

به قانون ناديده گرفته شود و پايبندي و تضعيف قانونگرايي راه. نبايد قانونگرايي بي قانوني

بي.ي نيستسياست گذارحل تضمين اجراي  قانوني رواج يابد اگر به بهانه اجراي سياست،

و ثالثا، ازحيث واسطه.ته استنقض غرض صورت گرف و تكثر قوانين هاهاي قانوني . سياست

سه گانه به اجرا سياست گذارسيكل طوالني مدت به قواي ي كالن از طريق اتصال مستقيم آن

به قواي مقننه. هاي قانونيرسد نه ضرورتاً از طريق تكثر واسطهمي اگر سياست كالن مستقيماً

و از ها"هاي ديگري چون طريق واسطهو مجريه اتصال نيابد  اعمال"ي كلي برنامهسياست

به بيان. بيشتر كند) انتخاباتي(هاي سياسي رود كه فرصت را براي ورود سيكلشود بيم آن مي

هاديگر، تصويب و دوره زماني اجراي سياست را طوالنيي واسطهسياست اي زمانبر است
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و همين دوره زماني طوالني مي در) هاي انحرافي بيشترفرصت(ي بيشترهاانتخابكند را

.دهددرون خود جاي مي

و سياست ها هاي تقنيني ي غير تقنينيسياست
و سياس بي ثباتي مديريتي و تداخليتبايد توجه كرد كه در ايران و فراواني  از سويي

و انتخاباتيسيكل به توجيه كننده هاي سياسي اسچنين نگاهي به بيان.تسياست كالن شده

حتي. هاي كلي نظام استفاده شده استها از توسعه سياستديگر، براي ايجاد ثبات در سياست

كه اختيارات  و مديريت اجرايي نيز براي گريز از اين معضل ناچار شده است قوه مجريه

به قانون تبديل كند مصرح قانوني خود را نيز ؛ نمونه هاي بسياري از در برخي موارد مجددا

اين پديده، هر چند در ظاهر گره گشاي. ين دست در قانون برنامه چهارم قابل مشاهده استا

و وابستگ به تضعيف قوه مجريه آنيمشكالت قوه مجريه است، اما در دراز مدت  بيش از حد

با. مي شود منجربه دستگاه قانون گزاري تالش هاي دولت نهم در گريز از مداخله قوه مقننه،

مديريت اجرايي براي. اي كه صورت گرفته باشد در اين راستا قابل توجه استهر انگيزه

و قدرت است و اجراي بهتر سياست ها نيازمند استقالل . نوآوري

به احكام قانوني داشته باشند در حوزه سياست كلي برنامه، و فقط آنگاه كه نياز آنگاه

و خرد. تقنيني استي سياست گذار و اقدام دستگاهبه معنيسياست مياني هاي دولتي است

به تقنين ندارد و نيازي و اجراي آن بعهده دولت است و. تدوين بايد بين سياست تقنيني

و سندهاي توليدي در نظام  ي بر اين اساس سياست گذارسياست غيرتقنيني تمايز قائل شد

امه عملياتي، برنبسته هاي سياستي،،)بخش، فرابخش، استان(سند توسعه: بندي شونددسته

ونامههاي تشكيالتي، آييننامههاي مستقل، آيينهنامهاي اجرايي، آييننامهآيين ... هاي انتظامي

و تمايز بين سياست. هاي غيرتقنيني استدر زمره سياست و غيرتقنيني عدم تفكيك هاي تقنيني

و فرصتههزين و مادي فراواني را بر نظام اداري تحميل كرده هاي زيادي را سوزيهاي سياسي

و شخصيت هاي قوه مجريه در تدوين بخش زيادي از فرصت. شودسبب مي هاي ديوانساالران

و پنجم صرف فرآيند طوالني تصويب  و مقرراتي شده است كه اساسا"قوانين"برنامه چهارم

. نيازي به تدوين آنها نيست

و برنامهگذارسياستدر نظام به فرهنگ مديران ريزي بايد اين نكتهي و اساسي درك شده

و كه فقط مسائل مهم و هاي اجتماعي،كليدي كه تأثيري اساسي بر حوزه تبديل شود اقتصادي

هاي تقنيني از در اين راستا تفكيك سياست. اي دارد ارزش آن را دارد كه قانون بشودبودجه

از. استضروريهاي غيرتقنيني بسيار سياست كه امروزه قانون برنامه آنچه موادبسياري

و اساساًشود در حيطه صالحيتتوسعه پنج ساله خوانده مي  نيازي به هاي قوه مجريه بوده
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مي. قانون ندارد وايبرنامه دستوريِتواند حول چند محورِقانون برنامه پنج ساله  سامان يابد

، در طول اجراي برنامه. قابل تقليل استقانون برنامه چهارمبه يك دهم حجم حداقل بنابراين

و رجوع است .نيازهاي مستحدثه قانوني توسط قوانين عادي مجلس قابل رفع

 فقر متدولوژيك در تدوين سياست
به روشسياست گذارنظام و ابتر استي بدون توجه به بيان ديگر هرگونه. ها ناقص

و روشاستراتژي كالن نيازمند برنامه و راهكارهاي عملياها تي است كه با اصطالحاتي ها

و همچون برنامه ي در سياست گذارنظام. از آن ياد مي شود... هاي عملياتي، پروگرام، پروژه

و در همه سطوح كم بيشوجمهوري اسالمي در سطوح عملياتي دچار فقر متدولوژيك است

كه از اجرايي شدن سياستگوييدچار كلي ميهايست در خصوص اي هر مطالعه. ماندها باز

و تكليف نهادهاي سياستگذار باز تعريف نقش نهادهاي  بايد چنين مهمي را مد نظر قرار دهد

به لحاظ متدولوژيك(سطح پايين را  و. تعيين كند)-روش انجام كار- بويژه سازمان مديريت

و نظامنامهريزيِ سابق صرفاًبرنامه به فرآيندها ساهاي برنامه با پرداختن و ريزي در سطح زمان

و برنامهها كارِِ روشدستگاه ميها به تمايز بين هاي عملياتي را تمام شده تلقي و نسبت كرد

و فرآيندها غفلتروش ريزي براي هاي مختلف برنامهتسلط بر روش. ورزيده بود ها

بكارشناسان دستگاه و ويژه معاونت برنامهه ها، و نظارت راهبردي رياست جمهوري ريزي

بر خالف تصور، بدنه كارشناسي.ن مجمع تشخيص مصلحت ضرورتي حياتي استكارشناسا

 براي تخصصيهاي گروه تركيب كار.هايي روبروستها از اين لحاظ با چالشاين دستگاه

 اين زمينه را فراهم يعني؛ است نه كارشناسيسياسي- اداري،هاي توسعه در ايرانتدوين برنامه

كهمي در عين حال بخش. الوقت اداري در اين فرآيند حضور يابنداي دفعبر، گاه، كارمندانكند

هاي كلي نظام از عدم تفكيك فني سياست.خصوصي حضور فعالي در اين فرآيند ندارد

و مبهم بودن مرزهاي اين دو باعث شده است كه سياستسياست و مخدوش هاي هاي برنامه

سي) هاي خردو حتي گاه سياست(برنامه  و وظايف مطرحهاي كلي نظام استتحت عنوان  شود

و مجريه مخدوش شود بيمهم. ذاتي قوه مقننه و فرافكني تر آنكه پديده  مسئوليتي

و برنامه ريزي هاي ناشي از ناكارآمديمسئوليت هاي اجرايي در بين دولت، سازمان مديريت

و)سابق( .شايع مي شود...، مجلس، شوراهاي عالي متعدد

و نظارت راهبرديبرنامهتمعاون عنوان يك سازمان حاكميتي بايد به طراحيهبريزي

و بر فرايندها بريعني؛آنها اكتفا نمايد نظارت برسازيتصميم نظارت نه .هاگيريتصميم ها

به تنهايي از عهده همه برنامهريزي خود نميسازمان برنامه هاي تخصصي برآيد از ريزيتواند

بهاي برنامهريزي تعيين نمايد، با روشي را براي برنامههاياستانداردرو بايد اين صورته ريزي
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و سپس دستگاه .ريزي بنمايدهاي برنامهها را مكلف به استفاده از يكي از روشكالن آشنا باشد

و ريزي اين است كه وظيفه اساسي سازمان برنامهي گذارسياستهاي متدولوژيك پرسش

و تخصيصچنظارت راهبردي دهنده بودجه است؟ آيا صرفا يست؟ آيا يك سازمان اعتباردهنده

ب و نظارت راهبردي، معاونت برنامهعهده دارد؟ه وظيفه نظارتي بودجه را سازمان ناظر بر ريزي

و فرآيندهاستروش و تداوم برنامه ريزي است. ها كل؛سازماني است كه متكفل تضمين  اينكه

هر باشد، دستگاهريزي داشتهكشور برنامه اي داشته باشند، نظام ريزي ويژهيك برنامه ها

سازي امور استفاده نمايد، هاي گوناگون اما استاندارد براي بهينهمديريت كالن كشور از روش

و مديريتي انباشت شود، از فرآيندهاي مشخص براي برنامهتجارب برنامه ريزي استفاده اي

و ميااي در ارتباط با برنامهامهشود، هر دستگاهي براي خود برن مدت داشتهنهاي درازمدت

و پروژه، پروگرامباشد و تدوين شودها .وهاي مرتبط با هر پروگرام طراحي به بيان ديگر ...

كه وارسي كندريزي برنامهوظيفه كارشناس سازمان  ازيكها از كدام دستگاهكهآن است

ازاند؟ از كدامريزي استفاده كردهامهبرن) اما شناخته شده(هاي متنوع روش هاي روشيك

از ميان(اي مديريتي براي كارآمدي دستگاه استفاده شده است؟ از چه نوع سياست بودجه

و شناخته شدهسياست مي) هاي مشخص هاي هاي دستگاه با سياستكند؟ آيا سياستاستفاده

و تطبيق دارد؟ فرآيندهاي برنامه و ريزي، تصميمبرنامهنويسي، كلي همخواني  سازي

چه تصميم طي و چه قرار است؟ چگونه و سازماندهي در يك دستگاه از گيري مديريت

و برنامه علوم در بدنه تصميم،فرآيندي مي،ريزيگيري، مديريت، بودجه و ساري  شوند؟ جاري

و ارزيابي سياستچه روشي از روش و براي كدام هاي شناخته شده اجرا حوزه سياستي ها

و كداميك مورد استفاده قرار گرفته وامناسب است؟ . ند؟ در نهايت كارشناس سازمان...

ها را در برداشته شناسي انواع گوناگون روشريزي بايد چك ليستي داشته باشد كه سنخبرنامه

و بتواند فعاليت و برنامهباشد .دها را براساس آن كنترل نماياي دستگاههاي مديريتي

و برنامه چهارساله  دولت چهارساله
و تدوين سياست  چهار سالههاي برنامهدولت با مبنا قرار دادن اسناد باال دستي، مسئول تهيه

 اسناد باالبه علت كلي بودنِ. هاي كلي نظام باشدها نبايد مغاير با سياستاين سياست. است

به جاي اصطالح انطباق،دستي كه  عبارت عدم مغايرت با اسناد باالدستياز، ضروري است

و به ايشان گزارش خواهد نمود. شودهاستفاد به نيابت از رهبري انجام . اين وظيفه را مجمع

براي حل معضل عدم تطبيق زماني. مجلس شوراي اسالمي مسئول تصويب اين قانون است

وبادولت  از برنامه سازي شفافنيز برايو مسايل ناشي از مشروعيت فرايندي براي اجتناب

سه ماهه نخست دوره  مسئوليت دولت در دوره چهار ساله خود ضروري است كه دولت در
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و اليحه قانونخويش سياست يكآنيهاي برنامه و مجلس نيز حداكثر به مجلس پيشنهاد،  را

و نيم پس از آن بايد مراحل قانوني تصويب را طي نمايد  دولت بايد مسئول اجراي. ماه

كه خود تصويب مجلس نيز بايد بر اجراي برنامه؛اي باشد كه خود تدوين كرده استرنامهب اي

به منظور. كرده است نظارت كند و و پاسخگويي به معني توازن اختيار، مسئوليت اين امر

و گريز از پديده بي و تقويت نقش قوه مجريه سپردن كار اجرايي كشور به قوه مجريه مسئوليتي

. نماد جمهوريت نظام استبه مثابه

در نظام يسياست گذارپيوستگي
كه با تعيسياست گذار و محدود نيست و جهتيي يك امر مقطعي گيري كلي،ن سياست

و در تزاحم در نبايدي ذارگسياست. تمام شده تلقي شود  شده ناپديدقواي مختلف تكثر خود

به درومعموالً.و هر گوشه آن بدست كسي سپرده شود سياستن يك قوه همه امور مربوط

وگيرييعني از تعيين جهت(ي گذار و البته) اهداف تا امور اجرايي ها مي شود و اجرا تعريف

و مصادر قانوني مربوط اخذ مي و مجوزهاي قانوني مورد نياز خود را از مراكز . نمايدالزامات

و جامعيت يكگذارسياستپيوستگي اج"اصل"ي و كه در قواي مهم مديريتي رايي است

و جهت كلييگذارسياستكند، جنس كشور هم صدق مي و از جنس تعيين هدف گيري

و از جنس قانونگذاري متفاوت است و،يسياست گذار. اجراست  اعمال اقتدار كلي حكومت

 در حيطهي مستقيماًگذارسياستاگر. هر به مباني قانوني استظاجراي آن است كه مست

تكه پاره كندا اجرايقانونگذاري و آن را و اقتدار عملي مديريت كشور، وارد شود نظام اجرايي

ي كلي كشور اين پيوستگي را از بين گذارسياستاگر نظام.شودحكومت با چالش مواجه مي

وببرد عمالً مي سازد قوه مجريه را از كار انداخته است .اجراي سياست ها را با چالش مواجه

ي عموميگذارسياستو پژوهشي نظام مطالعاتي
و پژوهشي در نظام و گذارسياستنظام مطالعاتي ي عمومي در ايران سامان نظري

و سازمان. متدولوژيك نيافته است و تخصصي به صورت حرفه اي كه و موسسات پژوهشي ها

به با استفاده از متدولوژي نه در بخش دولتي گذارسياستهاي مرسوم نهي عمومي بپردازند و

ي گذارسياستوظايف نهادهاي پشتيباني مطالعاتي از جمله. انددر بخش خصوصي ايجاد نشده

و پروگرام:عمومي عبارتست از ايجادوهاآموزش هاي در سطح برنامه براي طراحي پروژه ها

و بازخوردهايي را براي)هاورودي(ها فرصت براي سطوح مختلف سازماني تا بتوانند داده

 دچار به طور نسبيبطور كلي كشور در اين زمينه. ريزي استراتژيك فراهم كنند برنامهفرايند

و متدولوژيك است ي همچون مجمع گذارسياستپژوهشيِ مراكز هاي سازمان. فقر نظري

م(تشخيص مصلحت و به) كز مطالعات استراتژيكردبيرخانه به صورت تجربي هر چند
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 اند اما همچنان پارادايم مسلط بر آنان همچون ديگر دستاوردهاي قابل توجهي دست يافته

و برنامه مشابه مدل،مراكز و ظاهرا توجهي به هاي مديريت دانش ريزي استراتژيك است

آنمهم.ي عمومي به مفهوم گسترده آن نشده استگذارسياست به موازات،تر از كه  اين

نارزشمند،هاي پيشرفت به و اساسي و متدولوژي متاسفانه توجهي جدي  هاي ظريات

به نوبه خود دستاوردهاي اين مراكز را با خطر جدي عدم گذارسياست و اين ي نشده است

و عدم پيشرفت دانش بومي و. ده استكري در ايران مواجه گذارسياستانتشار نگاه مديريتي

به  و مهندس محور از مديگذارسياستغير نظري ريتي آن را به سوي گرايشي خام، سطحي

و گذارسياستهاي تواند پيچيدگياستراتژيك كشانده است كه نه مي نه ماهيت سياسي و ي را

به خوبي درك كندتكثر اهداف سياست  نظام پژوهشي دهيبدينسان، سامان. هاي عمومي را

در جمهوري اسالمي ضروري سياستگذار تعريف نقش نهادهايي عمومي در بازگذارسياست

سي. است وذگاستيك ساختار در عين حال اري بايستي در وهله اول دانش محور بوده

به خوبي انجام شوددادهتفكيك  خرَد در آن و و از ابزارهاي تحليلي متناسب، اطالعات، دانش

.استفاده نمايد

 بايد بتواند اطالعات مناسب را از تأثيرات بين همچنين اريذگيك ساختار مناسب سياست

هاي تحليلي گوناگوني در رشته در اين زمينه تكنيك.آوري كندها جمعبخشي سياست

ازذگتخصصي سياست كه عبارتند و: اري عمومي مورد بهره برداري قرار مي گيرد تجزيه

و و چنين تحليل....تحليل سياستي، ارزيابي برنامه، تحليل هزينه فايده هايي بايد بتواند تخمين

ا و در عين حال يك را هاي گوناگونت سياسز پيامدهايارزيابي درستي مطرح كرده،

و گفتگو بين بخش از ديگر شرايط يك ساختار.هاي مختلف ارايه نماينداستراتژي براي تعامل

و مشاوره هستند بايدذگسياست كه درگير در سياست سازي اري مناسب آن است كه كساني

و هماهنگشامل از جملهها اين مهارت.داشته باشنداي ويژههاي مهارت سازي، در هماهنگي

و در يكسانسنتز سياست از گرايش بودن» فارغ«عالوه بر اين بايد بر نقش.ستسازي آنها ها

كه احتمال استماع نظرات گوناگون را افزايش مي در.دهدنيز اشاره داشت اگر اطالعات الزم

ه و تبادالت با ديگر بخشپوشانيمخصوص و ارتباطات بها  صورت سيستماتيكهها

و در اختيار سياستجمع ميذگآوري شوند كه نظام اران قرار گيرد  توان انتظار داشت

.اري اطمينان بخشي مستقر شودذگسياست

 جهت نيازمند بازسازيسهي از گذارسياستمراكز تحقيقاتي وابسته به نهادهاي بدينسان،

ممنخست، از حيث ساختار تشكيالتي. باشندمي و و دوم،،ارذگرتبط با نهادهاي سياستنطبق

آن( و متدولوژي)و مهمتر از و سياست سازياز حيث روش ها و سوم،،هاي سياست پژوهي

و انتخاب نمايندو كارشناسان خود نيروي انساني از.را متناسب با اين متدها آموزش داده
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و چون دبيرخانه مجمع منطبقهم بايستيمجمعرو ساختار تشكيالتي مركز تحقيقات اين

و محصوالت سياستي آن بر اين اساس ساماندهي شودمتناظر در ارتباط. با ساختار مجمع شده

و متدولوژيبا روش و مركز مطالعات ها بر اساس مدل اوال،: بايستيمجمعها، دبيرخانه

و هاي مديريت دانش بايستي به مساله روزآموزش. مديريت دانش ساماندهي شوند

تبحر ثانيا،. هاي متدولوژيك بايد به دغدغه دايمي مسئولين دبيرخانه تبديل شودآموزش

به رو هاي ارزيابي هاي اجرا پژوهي، روشاري، مدلذگهاي سياستشمتدولوژيك نسبت

و ارزيابي( و هر روزه اين دو مركز ...و) موسوم به نسل هاي اجرا بايد به آموزش رسمي

 ابزارارهاي قانوني انجام ثالثا،.ابزار متدولوژيك انجام وظايف را داشته باشندتبديل شود تا 

كه در سيستم به لحاظ پيچيدگي روزافزون(هاي اداري وظيفه اداري، مدت زماني طوالني است

و مركز مطالعات. ناكارآمد شده است)ي عموميگذارسياست تجديد ساختار دبيرخانه

و ايجاد واحدهايي چون واحد ارزيابي سياست بر اين اسااستراتژيك مجمع ها، واحدس

و ها، واحد اخذ بازخورد از سياستنظارت بر اجراي سياست .ضروري است... ها،

 اجراي سياست هاي عمومي
از.ي عمومي مقوله اجراستگذارسياستترين مباحث در يكي از مهم يك تصور خام

و اتخاذ شد كاري اين است كه وقتي يك قانگذارسياست ي گذارسياستون يا سياست تدوين

و. پايان يافته است و كارمندان كه اجرا مختص كاركنان تصور ساده ديگر اين است

ب.ديوانساالران مياني است ه اما اين تنها مديريت اجرايي نيست كه همه مسئوليت اجرا را

ا به اشكال گوناگون، درگير در كه از سياستگزاران عهده دارد، نهادهاي مختلف، جرا هستند

و مردماوليه تا كاركنان جزء از عوامل موفقيت در اجرا،.گيردي را در برمو نهادهاي مدني

و توان ايجاد تعامالت مثبت در  به مجري مشخص وجود برنامه شفاف، سپردن مسئوليت اجرا

و سازماني است بروابط بين خود سياست. ارتباطات فردي ين آنها، تكثر ها، عدم تناقض

و اموري از اين دست نيز در اجراي سياستسياست يك. ها بسيار تأثير گذارندها وجود

و بودجه ي نتيجه محور نيز از عوامل مهم در اين زمينه چارچوب زماني مشخص براي بودجه

و پروژهاجراي بين بخشي، تدوين برنامه. است و پروژه هاي آن ها و فنون تدوين پروگرام ها

.و تكنيك هاي آن غني شودي عموميگذارسياستتواند با استفاده از آموزه هاي مي

و استاندارددر ايران روش و نظام مندي برايو مكانيسم،هاي شناخته شده هاي رسمي

اي براي هاي تحليلي شناخته شدههمچنين مكانيسم. هاي عمومي وجود ندارداجراي سياست

و مطالعه نحوه اجراي و اساساًتحليل در سياست ها در دسترس نيست  سنت مطالعات اجرا

در. ايران بسيار مهجور است و هم در درون نظام اجرايي هاي مورد تكنيك هم در بطن قانون
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و ابعاد گوناگون آن ضعف دانش وجود دارد در چنين فضايي بسيار طبيعي است كه عدم. اجرا

و اساساًاجراي سياست و يا ابزاري براياها مواخذه نمي شود بزاري براي شناخت عدم اجرا

و مديريتي در ايران تعبيه نشده استمواخذه .ي عدم اجرا در نظام حقوق اداري

ازاترين دستاوردهاي اجرا پژوهي عبارتيكي ديگر از مهم  ست از اخذ بازخورد

و اعمال آن در سياستسياست  با نهادينه شدناعمال چنين فعاليتي. اريذگهاي در حال اجرا

و نهادينه امكانپذير است از اينبازخوردگيري رو ضروري است تا سيستمي رسمي، شفاف

كه. بيني شودها براي انجام بازخوردگيري بطور اخص پيششده در دستگاه بديهي است

. ها امكان پذير استگسترش مطالعات اجرا پژوهي از طريق افزايش بودجه اينگونه پژوهش

درايالعات متدولوژيك در خصوص اجراپژوهي مقدمهالبته مط  بسيار مهم است كه بايد

و ارزيابي اجراي سياستبراي نهادينه شدن.اولويت قرار گيرد ها در نظام نظارت بر اجرا

بر قوه مجريه بايد بخشي از هزينه،كشور و نظارت فني به مطالعه هاي تحقيقات كشور را

به ارزيابي سياست(Implementation)ها اجراي سياست  (Evaluation)هاي اجرا شده، بخشي را

 فعاليت بايدسهاين. از اين دو فعاليت اختصاص دهد(Feedback)و بخشي را به اخذ بازخورد

و توسط سازمان برنامه و گزارش آن در قوه مجريه تعبيه و نظارت راهبردي انجام شود ريزي

ب وه هر شش ماه يكبار و در اختيار رسانهصورت رسمي انتشار. گيرد ها قرار علني منتشر شده

و علني و گزارشهمين لذامبناي تعقيب قانوني استها گزارشرسمي ها از حيث صحت

و ديوان محاسبات  . شودرسيدگي)به نيابت از مجلس(سقم توسط سازمان بازرسي كل كشور

مسازمان برنامه و نظارت راهبردي مسئول تدوين و ارزيابي ريزي  تدولوژي هاي نظارت بر اجرا

به نسبت هزينه عمليات پروژه. باشدمي درصد هزينه براي اين دو فعاليت با جدولي كاهشي

و نظارت راهبردي تهيه شودتوسط سازمان برنامه . ريزي

ويتروش كار گروهي، فنون اجرايي، مديريت پروژه، شفاف ... برنامه خرد، برنامه عملياتي

) حقوق اداري(نگرشي حقوقي. هاي اجرايي در ايران استهجمله امور مغفول در آيين ناماز 

و رويكردهاي مديريتي آن ضعيف است اي مسأله اجرا مسأله. بر اين آيين نامه ها حاكم است

نه ماليمديريتي و به. يا حقوقي، اداري است به يك واحد مشخص ضرورتاً تخصيص بودجه

و گرايشات سازماني. نيستمعني انجام آن كار در درون مسأله اختالف سياسي قوا از يك سو

و تضعيف اصوالً.ها بسيار مهم باشدتواند در اجراي سياستهر يك از قوا نيز مي  تكثر قدرت

و هم مساله. هاي منفي در اين خصوص در ايران مثال زدني استافزاييقوا توسط يكديگر

قوآنگاه تشديد مي و قواي ديگر در سلطه جناح ديگر باشدشود كه يك .ا در دست يك جناح



21 ...صيه هاي سياستيتوو"هاي كلي نظامسياست"مالحظاتي در باب

مي توسط سازمان مديريت سابق از اجراي برنامهيگزارش باش منتشر ده كه از سوي دولت

از. شودها به صورت رسمي منتشر نمي گزارش عملكرد دستگاه.توجهي روبرو شده استبي

كه اين خالء در همه دستگاه هاي كشور وجود دا رد مجلس بايد سازمان مديريت را به آنجا

به مجلس شوراي اسالمي اخذ گزارش ساليانه عملكرد از كليه دستگاه و تسليم آن هاي اجرايي

و عمومي اين گزارش ها، عدم تناقض روابط بين خود سياست.ها ملزم نمايدو انتشار رسمي

و اموري از اين دست نيز در اجراي سيابين آنها، تكثر سياست . ها بسيار تأثير گذارندستها

و بودجه ي نتيجه محور نيز از عوامل مهم در وجود يك چارچوب زماني مشخص براي بودجه

. اين زمينه است

"اريذسياست ناگ"
و رهاسازي امور در دست!ي استگذارسياستنوعي اري،ذسياست ناگ عدم مداخله

و تمركز امورارگذسياستنظام. اري استذمردم مستلزم سياست ناگ به معني كنترل ي نبايد

كه مدتاي ديگر از مداخلهگونهي متمركزگذارسياست. تلقي شود هاست گرايي دولتي است

ي در نظام گذارسياست نوپايي دانش.گيري از آن استنظام جمهوري اسالمي در پي فاصله

به آن نبايد به و شيفتگي نسبت متگذارسياستجمهوري اسالمي اساسا. مركز منجر شودي

كه مسئوليت بسياري از جنبه و حكومت به سمتي باشد هاي زندگي مردم بايد حركت دولت

ب بويژه و بتدريج از فرهنگ دولته امور اقتصادي آنان پدري فاصله-عهده خودشان باشد

و پدري، در نتيجه مداخله- فرهنگ دولت. گرفته شود بهي متمركز از باال گذارسياستگرايي

مي شود . پايين تقويت
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