سخن سزدبیز
خطمشیگذاری ملی مبتنی بز تقابل حزبی
ًظشیِپشداصاى خطهطیّای ػوَهی با هطاّذُ ظَْس ٍ بشٍص خطهطیّا ،آىّا سا دس دامّای هفْوَهی خوَد
هحصَس هی کٌٌذ .بِ ػباست دیگش ،کاسٍیژُ اصلی داًطوٌذاى حَصُ خطهطویگوزاسی ػووَهی وروَسیضُ کوشدى
فشایٌذ ضکلگیشی خطهطیّای ػوَهی است .هحولّای اصلی وٌسیق داًص حاصلِ اص چٌیي فشایٌوذّایی سا
«چاسچَبً ،ظشیِ یا هذل» ًاهیذُاًذ .بش ایي اساس ،بشای هثال:
 چاسچَب وحلیل ٍ وَسؼِ ًْادی هذػی است خطهطویّوای ػووَهی بشخاسواِ اص ػشصوِ کوٌص
(ضاهل هَقؼیت کٌص ٍ باصیگشاى) است؛
 چاسچَب ائاالف هذافغ ،ائاالفّای هذافغ سا خاساگاُ ضکلگیشی خطهطیّای ػوَهی هیداًذ؛
 چاسچَب جشیاىّای چٌذگاًِ ،خطهطیّای ػوَهی سا حاصل بِ ّن پیَساي سوِ جشیواى هسو،ِ ،
سیاست ٍ خطهطی هیداًذ؛
 چاسچَب ساخت اجاواػی ٍ طشح خطهطی ادػا هیکٌذ خوطهطویّوای ػووَهی حاصول سواخت
اجاواػی دٍ ت ٍ جاهؼِ است؛
 چاسچَب خطهطی سٍایای خطهطیّای ػوَهی سا حاصل سٍایتّای هاؼاهول دس دٍ وت ٍ جاهؼوِ
وصَس هیکٌذ؛
ً ظشیِ وؼادل گسساِ هذػی است سابطِ وصَیش خطهطی فؼلی ،فشایٌذ پشداصش اطالػات دس دٍ وت
ٍ هحافل و،ثیشگزاس بش خطهطیّای ػوَهی وؼییيکٌٌذُ فشاص ٍ فشٍد خطهطیّای ػوَهی است؛
ً ظشیِ باصخَسد خطهطی ،باصخَسد خطهطیّای قبلی سا ػاهل ضکلگیشی خوطهطویّوای جذیوذ
هیداًذ؛
 هذلّای ًَآٍسی ٍ اضاػِ خطهطی ،اضاػِ خطهطیّوا سا اص طشیوق یوادگیشی ،ودلیوذ ،فطواسّای
ٌّجاسی ،سقابت ٍ اجباس هٌجش بِ ظَْس ٍ بشٍص خطهطیّای ػوَهی دس یک کطَس هیداًذ.
ًَیسٌذُ هذػی است بشخی اص خطهطیّای ػوَهی دس کطَسّا حاصل ودابل دٍ تّای فؼلی بوا قبلوی
است .ضَاّذ فشاٍاى ایي ادػا دس سفااسّای داخلی ٍ بیيا وللی دٍ ت وشاهپ ٍجَد داسد .بشخَسد وشاهپ با بشجوام
ٍ اصشاس ایي دٍ ت بش وَافق جذیذی با ایشاى ،ضاّذ باسصی اص خطهطیّای هلی خاسجی دٍ ت وشاهوپ دس بشابوش
ایشاى ٍ دس ودابل ضذیذ با خطهطیّای هلی وَافدی هَسد ًظش اٍباها است .ودابل حضبی بیي وشاهوپ ٍ اٍباهوا اص
دٍ حضب جوَْسیخَاُ ٍ دهَکشات ضکل ٍ هحاَای هجوَػِ خطهطیّای هلی آهشیکا سا بِ ضذت و،ثیش قوشاس
دادُ است .بشخَسد دٍ ت وشاهپ با هْاجشاى ،وؼاهل اقاصادی دٍ ت وشاهپ با بضسگاشیي اقاصاد دًیا یؼٌی چویي،
ًوًَِّای دیگشی اص خطهطیگزاسی هباٌی بش ودابل دس ػشصِ جْاًی است.
ضَاّذ ایي ًَع خطهطیگزاسی ػوَهی دس ایشاى دس دٍ ت جذیذ ًیض فشاٍاى بِ چطن هیخَسد .دسوایابی
بِ وفاّن صشیح ًسبت بِ دٍ ت قبل دس هزاکشات ً ،5+1حَُ بشخَسد با هسکي هْشً ،حَُ بشخَسد بوا بَسسویِ

داًطجَیاى دٍسُ دکاشی اص جولِ خطهطیّای ودابلی با دٍ ت قبلی است.
حضووَس سیاسووت ( )politicsدس ػشصووِ خووطهطوویگووزاسی ػوووَهی باػوو ضووکلگیووشی سیاسووت
خطهطیگزاسی ػوَهی ( )politics of policymakingهیضَد کِ اص هٌَیات حضبی وبؼیت هیکٌذ .خوطهطوی
ػوَهی کِ راواً بشای حل هسائل ػوَهی ّسای پیوذا هویکٌوذ دس جَنًگواُ سیاسوت ( )politicsسیاسوتصدُ
هیضَد ٍ ػدالًیت سیاسی حضبی سا بیطاش هیساصد .اص ایي سٍ بیص اص آى کِ دس پی حل هسائل ػوَهی باضوذ،
بش آى است وا دس ودابل دٍ ت قبلی سٍیِ ای هافاٍت دًبال کٌوذ؛ ّوش چٌوذ کوِ بوِ ًایجوِ ًشسوذ .بوِ داسوااى
جایگضیٌی هسکي اجاواػی بِ جای هسکي هْش ٍ ّویي طَس جایگضیٌی هزاکشُ ٍاقؼی دٍ ت فؼلوی بوِ جوای
وَصیِ ٍ پٌذ ٍ اًذسص وین خط هطی اهَس خاسجوِ دٍ وت قبول ،قوذسی دقوت کٌیوذ خَاّیوذ دیوذ کوِ بشخوی اص
خطهطی ّای ػوَهی حاصل ودابل ّساٌذ ًِ داسٍی دسهاى هسائل ػوَهیًَ .یسٌذُ با اوکوا بوِ ایوي ضوَاّذ
هذػای ًظشیِای جذیذ سا داسد کِ آى سا «خطهطیگزاسی ػوَهی هباٌی بش ودابل» ًاهیذُ است کوِ وفصویل ٍ
وٌسیق آى دس دساَس کاس است .ایي هدذهِ ًَػی هؼشفی اٍ یِ ایي ایذُ ًظشی بِ جاهؼِ ػلوی است وا هشصّوای
ایي ًظشیِ با سایش ًظشیِّا ٍ هذلّا هطخص ٍ ضوي وطشیح هباًی ًظشی ٍ فلسوفی آى ،ضوشح داسوااى آى،
قضایای ػلوی آى ًیض احصا ٍ ساخاِ ضَد.
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