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ش�رح: 
به منظور س��اماندهى مراكز مجرى آموزش��هاى آزاد كشور و ايجاد بسترى 
مناسب براى جلب مشاركت بخش غيردولتى در تالش براى رشد و پرورش 
عالئق و اس��تعدادهاى نسل جوان و نيز تعيين حيطه مسؤوليت هر كدام از 

دس��تگاه ها، ضوابط زير معين مى گردد: 
فص��ل اول: تعري��ف

ماده 1- مركز آموزشى آزاد كه در اين مصوبه آموزشگاه يا مؤسسه آموزشى 
ناميده مى شود مكانى است كه به منظور تربيت و آموزش افراد عالقمند به 
افزايش توان علمى و تخصصى و يا كسب مهارت هاى فنى، بى آنكه منجر 
به صدور مدرك رس��مى تحصيلى رايج در كش��ور گردد، بر اساس شؤون و 
هنجارهاى اس��المى و با رعايت مقررات اين مصوبه توس��ط افراد حقيقى يا 

حقوقى تأس��يس مى گردد. 
ماده 2- آموزش��گاه ها يا مؤسسات آموزشى بايد كالسهاى آموزشى مربوط 
به آقايان و بانوان را به تفكيك برگزار كنند و كاركنان ش��اغل در آموزشگاه 
ه��اى مخصوص آقايان باي��د منحصرا مرد و در آموزش��گاه هاى مخصوص 

بانوان منحصرا زن باش��ند. 
فصل دوم: حدود وظايف و نحوه فعاليت

ماده 3- صدور مجوز فعاليت هاى آموزشى آزاد در قالب برگزارى كالسهاى 
تجدي��دى، تك درس، تقويتى و كنكور، برگزارى آزمون، كنكور مكاتبه اى و 
آموزش زبان هاى خارجى براساس سرفصل دروس مصوب وزارت آموزش و 
پرورش از سطح مبتدى تا قبل از دانشگاه به صورت حضورى و غيرحضورى 
تحت عنوان آموزش��گاه علمى آزاد و نظارت بر آنه��ا از وظايف و اختيارات 

وزارت آموزش و پرورش مى باش��د. 
م��اده 4- صدور مجوز فعاليت هاى آموزش��ى آزاد در قالب دوره هاى آموزش 
عالى آزاد و دوره هاى تخصصى و كاربردى كوتاه مدت باالتر از س��طح دوره 
متوسطه و همچنين برگزارى كالس هاى كنكور براى دوره هاى كارشناسى 
ناپيوسته و كارشناسى ارشد و دكترى در دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالى 

مربوط به گروه غيرپزش��كى و پزشكى تحت عنوان 
مؤسس��ه آموزش عالى آزاد و نظارت بر آنها حس��ب 
مورد از وظايف و اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و 
فناورى و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 

مى باشد. 
م��اده5- صدور مج��وز فعاليت هاى آموزش��ى آزاد 
در قالب دوره هاى فراگيرى مهارت، حرفه و رش��ته 
معينى براس��اس اس��تانداردهاى مهارت آموزش��ى 
مشاغل تحت عنوان آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى 
آزاد و نظ��ارت بر آنها از وظاي��ف و اختيارات وزارت 
كار و امور اجتماعى)سازمان فنى و حرفه اى كشور( 

مى باشد. 
ماده 6- در صورتى كه مؤسسين مراكز آموزش هاى 
آزاد متقاضى تأسيس آموزش��گاه هاى چندمنظوره 
براى آموزش در زمينه هاى مختلف باش��ند كس��ب 
مج��وز از هر يك از دس��تگاه ه��اى ذى ربط الزامى 

است. 
ماده 7- صدا و سيما، مطبوعات و جرايد كثيراالنتشار كشور فقط در صورت 
تأييد رسمى و معرفى هر يك از وزارتخانه هاى ذى ربط برابر فرم هاى ويژه 
مجاز به تبليغ و انتش��ار آگهى تبليغاتى مى باش��ند و مؤس��س يا مؤسسين 

ملزم به اخذ مجوز الزم از وزارتخانه مربوط مى باش��ند. 
ماده 8- اداره ثبت ش��ركت ها مكلف اس��ت ثبت مراك��ز متقاضى فعاليت 

آموزش هاى آزاد را با ارائه مجوز از وزارتخانه هاى ذى رب��ط انج��ام ده��د. 
تبص��ره: هرگون��ه تغيير در اساس��نامه اي��ن مراكز بايد با اط��الع و موافقت 

وزارتخانه مرجع صدور مجوز صورت پذيرد. 
ماده 9- كليه اش��خاص حقيقى و حقوقى، وزارتخانه ها، س��ازمان ها، نهادها 
و ارگان هاي��ى كه متقاضى فعاليت در رش��ته هاى مختلف آموزش هاى آزاد 

مى باش��ند موظفند مجوز رسمى فعاليت در هر رشته را از دستگاه ذى ربط 
براب��ر ضوابط و مق��ررات دريافت نماين��د، در غير اين ص��ورت فعاليت آنها 
غيرمجاز بوده و نيروى انتظامى موظف است بر طبق قانون تعطيل مؤسسات 
و واحده��اى آموزش��ى و تحقيقاتى و فرهنگى كه ب��دون اخذ مجوز قانونى 
دائر ش��ده )مصوب 07/02/72 مجلس شوراى اسالمى( و آيين نامه اجرايى 
آن )مص��وب 18/03/73 هيات وزي��ران( اقدام و عنداالقتضاء فعاليت آنان را 

تعطيل و پرونده خاطيان را جهت رسيدگى به دادگاه صالحه ارجاع دهد. 
تبصره: آن دس��ته از نهادهاى علمى، آموزش��ى و فرهنگى كه در چارچوب 
ش��رح وظايف خود مجاز به فعاليت آموزشى مى باشند نيازى به كسب مجوز 
ندارند لكن بايستى اين نوع از فعاليت هاى خود را به اطالع دستگاه ذيربط 
برس��انند و الزم است متناسب با نوع  فعاليت، مقررات و ضوابط دستگاه ذى 
ربط را رعايت نمايند و دس��تگاه ذى ربط نيز ح��ق نظارت بر فعاليت آنها را 

خواهد داشت. 
م��اده 10- آيين نامه اجرايى اين مصوبه توس��ط هر ي��ك از وزارتخانه ها و 
س��ازمان هاى ذيربط تهيه و پ��س از تأييد باالترين مرجع تصميم گيرى در 

آن وزارتخانه يا س��ازمان ابالغ مى گردد. 
ماده 11- با توجه به مصوبات ضوابط تأس��يس مراكز و مؤسسات، كانون ها 
و انجمن هاى فرهنگى و نظارت بر فعاليت آنها و ضوابط تأس��يس و نظارت 
بر آموزش��گاه هاى آزاد هنرى مفاد اين مصوبه ش��امل تأسيس مؤسسات و 

آموزش��گاه هاى مزبور نمى ش��ود. 
اي��ن مصوب��ه در 2فص��ل و 11م��اده و 2 تبصره ب��راى كلي��ه وزارتخانه ها، 
س��ازمان ها، نهادها و... الزم االجراس��ت و س��اير مصوبات مغاير با آن ملغى 

اعالم مى گردد. 

 نقد و بررس���ی مصوبه 
مصوبات شوراى عالى انقالب فرهنگى از نظر 18 مولفه بشرح زير مورد نقد 

و بررس��ى قرار گرفته اس��ت:
دامن��ه اعتبار زمانى، نامگذارى، عنوان گذارى، نس��خ نوعى، تغييرات، آيين 
ن��گارش، تكرارى ب��ودن، مراجع م��وازى، مصوبات مزاحم، اس��تثناپذيرى، 
آگاهى عمومى، كاس��تى ها، اهداف، ويژگى هاى ذاتى، ويژگى هاى عرضى، 

منابع تقنينى، اس��تانداردهاى تقنينى و منافع عمومى
- ناكاف��ى بودن اطالعات موجود براى اطمينان از تصميم گيرى قاطع وضع 

مصوبه
پيچيدگ��ى امور اجتماعى به گونه اى اس��ت كه تصمي��م گيرى هاى قاطع 
در آن وابس��ته به اطالعات دقيقى اس��ت كه داراى دو جنبه نظرى و عملى 
اس��ت. معموال در تدوين و تصويب مصوبات حدود قابل اطمينانى از خطاى 
محاس��باتى وجود دارد كه در حين اجراى آزمايش��ى مصوبه اى ن خطاى 
محاس��باتى به حداقل ممكن مى رس��د. اجراى آزمايش��ى فرصت مغتنمى 
براى تكميل ش��ناخت مصوبات اس��ت كه در گذر 

زمان و حين اجراى آن بدس��ت مى آيد.
- بازى زبانى و زبان ب��ازى در تصوي��ب مصوب��ات

اس��تفاده نادرست و بازى با كلمات در وضع مصوبه 
قطعا كارى ناپس��ند است كه واضعان مصوبه، مردم 
و مجريان مصوبه از آن آس��يب مى بينند. استفاده 
از جمالت عام و كلى نس��خ نوعى يا ضمنى، بدعتى 
ناگوار در وضع مصوبه ايران اس��ت كه واضع مصوبه 
ب��ا رهانيدن خ��ود از تعيين تكلي��ف رابطه مصوبه 
جدي��د با مصوبات قبلى، انجام نس��خ را به دس��ت 
افراد غيرمتخصص مى سپارند كه محصول آن بروز 
سرنوش��ت ناگوار از مصوبه و وضع مصوبه در جامعه 

است.
- نس��خ ندانس��ته هاى مصوب

در نسخ نوعى واضع مصوبه مصوباتى را كه از وجود 
آنها اطالعى ندارد و آنها را نمى شناس��د بى اعتبار 
مى سازد. ش��ايد اساسا مصوبه اى براى نسخ شدن 
به روش نوعى يا ضمنى وجود نداش��ته باش��د. اما 
واض��ع مصوبه با ظ��ن و گمان به وجود مصوبه مغاي��ر بصورت ديمى آن را 
از هس��تى ساقط نموده اس��ت. بكار بردن جمالت نسخ نوعى بصورت كور و 
غيرهدفدار دقيقا مشخص نمى سازد كه آيا مصوبه جديد مصوبه يا مصوبات 

ديگرى را براى نس��خ خواهد يافت. 
- اس��تفاده نادرس��ت از ش��يوه درس��ت نس��خ مصوبات

نس��خ صريح يكى از شيوه هاى پسنديده در وضع مصوبه مدرن دنياست كه 
در آن مغايرت مصوبه جديد با مصوبات قبلى مش��خص و در باره آن تصميم 
گيرى مى ش��ود. نكته مهم در نس��خ صريح، آش��كار بودن مصوبه ناس��خ و 
منسوخ و موارد ناسخ و منسوخ است به نحوى كه مجريان مصوبه و مردم در 
تشخيص نسخ انجام شده با هيچ گونه ابهامى روبرو نمى شوند. موضوع نسخ 
صريح با توجه به تغييرات س��ريع بخش هاى مختلف جامعه نشانه بالندگى 
وضع مصوبه اس��ت. اما نسخ نوعى در واقع بدترين شكل استفاده از نسخ در 
وضع مصوبه است كه فقط يك طرف نسخ معلوم و طرف يا طرف هاى ديگر 

آن كامال نامعلوم اند.
- شناس��ايى مصوبات از طريق نامگذارى آنها

اصوال مصوبات از طريق نام ش��ان قابل شناس��ايى اند. نام، عامل شناسايى 
مصوبات است چرا كه نمى توان براى يافتن يك مصوبه، متن همه مصوبات 
را به دقت مطالعه نمود. بنابراين نام هر مصوبه در گام اول مى تواند زمينه 
شناخت بسيارى از مصوبات را در حوزه هاى گوناگون اجتماعى فراهم آورد 
كه اين امر در استفاده بهينه از مصوبه در اجراى آن فراهم آورد. نامگذارى 
مطل��وب م��ى تواند به عنوان بن��دى كلى و جزيى متن مصوبه در سلس��له 
مرات��ب محتوايى مصوبه بپردازد يعنى نام مصوبه در عنوان بندى ها و تيتر 

بندى هاى داخل متن هر مصوبه نيز قابل اس��تفاده اس��ت.
- ضرورت انحصارى بودن نام و نامگذارى مصوبه

هر مصوبه در ميان س��اير مصوبات داراى هويتى مس��تقل و انحصارى است. 
مصوبات نس��بت به يكديگر داراى برترى خاصى نيس��تند و صرفا با يكديگر 
داراى روابط قوى، متوسط و ضعيف اند. هويت مستقل مصوبات موجب مى 
گردد كه در انتخاب نام نيز موضوع استقالل حفظ شود. تا حد امكان بايد در 

انتخاب نام به گونه اى عمل شود كه استقالل مصوبه حفظ شود و نامگذارى 
نادرس��ت موجب نش��ود كه يك مصوبه از نظر مفهومى در ذيل مصوبه ديگر 
تعريف نشود. شناس��ايى دقيق نيازهاى اجتماعى موجب مى شود كه بتوان 

براى هر يك از نيازها، مصوبه و نام مناسب و دقيق انتخاب نمود.
- رعايت ترتيب مفهومى مواد مصوبه

عوامل، شرايط و موضوعات دخيل در يك مصوبه، درقالب يك زنجيره مرتب 
شده مى توانند نقش آفرينى كنند. تمامى عوامل در يك لحظه خاص عمل 
نمى كنند و ش��ايد نمى توانن��د عمل كنند. براى تعيي��ن اجزاى پديده در 
مصوبه و ترتيب عملكرد آنها بايد ترتيب مداخله آنها را در مصوبه دانس��ت. 
عوامل، ش��رايط و موضوعات كه تريبات اجرايى همزمانى دارند را در بس��ته 

اى خاص جمع و با عنوان گذارى مشخص مى سازد. 
عملكرد مصوبات براى حداكثر تاثيرگذارى در جامعه وابسته به ترتيب ايفاى 
نقش اج��راى آن دارد. تغيير بدون قاعده ترتيب عملكرد محتواى مصوبات، 
اث��ر آن را خنث��ى يا برعكس مى نمايد. سلس��له مراتب عناوين در يك متن 
مصوب در واقع صف بندى عوامل، شرايط و موضوعات دخيل در يك مصوبه 
اند كه بناس��ت با مش��ركت آنها مصوبه به اهداف از پيش تعيين ش��ده خود 

دست يابد.
- عدم وجود تنقيح مصوبات

اصوال عليرغم وجود مصوبه تنقيح مصوبات و مقررات كش��ور و تالش هاى 
چندباره ناموفق طى چند دهه اخير تاكنون اين امر مهم محقق نشده است. 
البته در مفهوم تنقيح نيز هنوز بين دس��تگاه هاى مرتبط ادبيات مش��ترك 
در اين زمينه وجود ندارد. بنابراين با انبوهى از مصوبات تنقيح نش��ده نمى 
توان با تكيه بر حافظه ناچيز بشرى و روش هاى سنتى كارى انجام داد. اين 
موضوع نه تنها براى مردم كه براى واضعان مصوبه نيز ايجاد مش��كل نموده 
است به نحوى كه قوه مقننه خود نمى داند كه در موضوعات گوناگون، چه 
مصوباتى تصويب نموده است. با عدم وجود تنقيح مصوبات، روابط مصوبات 

در كليات و جزييات با هم مش��خص نيس��ت. 
- به هم ريختگى جغرافيايى جمالت در مصوبه

محل استقرار زيرگروه هاى جمله براى انتقال مفاهيم جايگاه ويژه اى است 
كه تغيير آن بدون شك به درك نادرست از محتواى جمله منجر مى شود. 
در صورت تكرار به هم ريختگى جغرافياى جمالت در متون قانونى اينگونه 
القا مى ش��ود كه در نگارش مصوبه، قانون نگارش رعايت نش��ده است. معنا 
در جمل��ه بص��ورت زنجي��ره اى از اجزاى جمله توليد مى ش��ود كه به هم 

ريختگى آن مانع تش��كيل معناى كامل جمله مى ش��ود.
- ش��تابزدگى و بى توجهى دولت در تدوين پيش نويس مصوبه

موضوع شتابزدگى در تدوين كنندگان پيش نويس لوايح رواج بيشترى دارد. 
افراد گوناگون با س��طح تحصيالت و ميزان آگاهى متفاوت پيرامون نگارش 
مصوبه در وزارتخانه ها و اس��تاندارى ها احتمال بروز خطا در نگارش پيش 
نوي��س مصوب��ه را افزايش مى دهدا. با توجه به تع��دد مراكز و مراجع وضع 

مصوبه در ايران، آشفتگى زبان معيار در وضع مصوبه دور از انتظار نيست!
- تكرار مصوبه هر بار به يك معنا

در برخ��ى م��وارد مراد از تكرار ي��ك جمله هر بار به ي��ك معناى خاص يا 
بخشى از كل معناى موضوع است. عليرغم تكرار يك جمله، محتواى جمله 
تكرارى، تكرار نمى ش��ود و هر بار معناى جديدى از آن فهميده مى ش��ود. 
اينگونه اس��ت ك��ه در برخورد با محتواى تكرارى ب��ه دليل تفاوت در فهم، 

احس��اس ناخوش��ايند تكرار مكررات را ندارد.
- عدم تعيين جامع حدود صالحيت مراكز و مراجع وضع مصوبه

نقش��ه راه وضع مصوبه در كش��ور ش��امل همه مراكز و مراجع وضع مصوبه 
مش��خص نيست و اساسا تقسيم كار ملى در حوزه وضع مصوبه وجود ندارد. 
بع��الوه اينكه براى مراكز و مراجع وضع مصوب��ه موازى، قانون جامعى براى 

س��ازماندهى و نظارت ب��ر مراكز موازى در دس��ت 
نيست. با وجود مراكز متعدد وضع مصوبه در كشور، 
حدود و ش��رايط تقنينى آنها مش��خص نيس��ت. با 
وجود تعدد مراكز تقنينى، س��اماندهى آنها به لحاظ 
اهميت حاكميت مصوبه در جامعه ضرورى اس��ت. 
طراحى سلس��له مراتب وضع مصوبه و سطح بندى 
تقنين در امور مختلف جامعه و تعيين سازوكارهاى 
قانونى مراج��ع متعدد مقرره گ��ذار از اولويت هاى 

مهم اجراى مصوبه در جامعه است.
- ارجاع مصوبه براى ادامه توضيح و تفس��ير

در برخى از موارد ارجاع داراى نقش توضيح دهندگى 
و تفسير كنندگى است به نحوى كه توضيح و تفسير 
يك مصوبه در مصوباتت ديگر موجود است كه براى 
آگاهى ديگران مورد اس��تفاده ق��رار مى گيرد كه از 

اين جهت كار پسنديده اى است.
- ارج��اع مصوب��ه ب��راى برق��رارى ارتب��اط مه��م

در بس��يارى از موارد ارجاع ي��ك مصوبه به مصوبه 
ديگر نش��ان از معرفى ارتباط و پيوندى مه��م در روابط اجتماعى و قانونى 
جامع��ه دارد. اين نوع ارجاعات در واق��ع ارتباطات و پيوندهاى عرضى بين 
موضوع��ات اجتماعى و مصوبات ان��د كه به قوام جري��ان اداره امور جامعه 

كم��ك م��ى كنن��د.
- تعارض مصوبات مزاحم

مصوب��ات مزاحم در دل خود نوعى تع��ارض با برخى ديگر از مصوبات را به 
هم��راه دارد و از عملك��رد اين مصوبات جلوگيرى م��ى كند. ذات مصوبات 
مزاحم، ايجاد ممنوعيت براى كاركرد طبيعى مصوبات ديگر است و ميل به 
ناكارآمدى و با چالش مواجه ش��اختن پديده هاى اجتماعى مرتبط با خود 
اس��ت. نمى توان به س��ادگى از كنار آثار زيانبار مصوبات مزاحم عبور كرد 
چرا كه ضمن ناكارآمدى موضعى به افت دائمى س��رمايه اجتماعى معطوف 

به مصوبه و وضع مصوبه صدمه مى زند.
- مخدوش كردن عام بودن مصوبه

يكى از ويژگى هاى مهم مصوبه، عام بودن آن است كه به معناى شموليت 
آن بر تمامى مصاديق مورد انتظار است. عام بودن مصوبات نشانه فراگيرى 
آن بر همه حوزه تحت پوش��ش است به نحوى كه موارد خارج از شموليت 
وجود نداش��ته باشد. عام بودن مصوبات ناظر به ديدگاه كامل واضع مصوبه 
در هنگام وضع مصوبه است. مصوبه غيرعام ضعيف است و ضعف آن مرتبط 
با روشى است كه مصوبه با آن صورت بندى شده است. به عبارت ديگر متن 
مصوب��ه توانايى جمع كردن جميع جه��ات محتوايى خود را ندارد و مجبور 
اس��ت دامنه ش��مول خود را تك��ه تكه و پاره پاره نمايد ت��ا به اهداف مورد 
نظر خود برس��د. گزينش جامعه ه��دف مصوبه بدون ترديد با اما و اگرهاى 
ف��راوان در جامعه همراه خواه��د بود كه در موارد مش��ابه واضع مصوبه از 
عهده روش��نگرى آن برنيامده و موضوع سر از خرده فرهنگ هاى مخرب و 

مزاحم درآورده اس��ت.
- زمان مند بودن مصوبه

به لحاظ فلس��فى هم��ه پديده هاى عال��م از جمله مصوب��ات زمان مندند 
ام��ا نه از جنس ظرف زم��ان بلكه جزيى از ظرفيت وج��ودى پديده ها كه 

ش��امل كاركرد اجتماعى پديده هاس��ت. با اين تحليل زمان در واقع ترتيب 
قرارگيرى كاركردها و رويدادهاس��ت و تاريخ چينش رويدادها در كنار هم 
است. در اين تحليل زمان به عنوان بسترى جدا و در كنار پديده ها نيست 

بلك��ه در نه��اد و ذات آنه��ا وج��ود دارد.
- لزوم خالى از ابهام بودن مفاد مصوبه

مصوب��ه براى تبعيت پذيرى و ش��كل دهى به رفتار م��ردم در بدو امر بايد 
به درس��تى فهميده ش��ود. اصوال وجود هر گونه ابهام در درك مصوبات بر 
تبعيت پذيرى مردم از مصوبه اثر منفى دارد و شكل دهى به رفتار مردم را 

با مش��كل مواجه مى س��ازد.
 بنابراين گس��ترش قانونمندى جامعه وابس��تگى فراوان��ى به افزايش درك 

پذي��رى م��ردم از مصوب��ات دارد.
- رفتار س��ليقه اى به دليل فقدان مصوبه در اجراى مصوبه

نتيج��ه طبيعى بى قانونى يا نبود مصوبه، رفتار س��ليقه اى مجريان مصوبه 
در مواجهه با امور نوظهور اس��ت كه معموال محل اختالف نظر با مخاطبان 
و ذينفع��ان مصوبه اس��ت. بايد در نظر داش��ت كه مجري��ان مصوبه داراى 
صالحيت علمى و تجربى در حوزه وضع مصوبه نيس��تند و چنانچه به وضع 
مقررات بپردازند قطعا جامعه با دش��وارى هاى فراوانى روبرو خواهد ش��د. 
مخصوص��ا در سيس��تم هاى اجراي��ى دولتى كه هر تصمي��م گيرى با اما و 

اگرهاى فراوان همراه اس��ت.
- فقدان نص مصوبه

برخ��ى امور مه��م جامعه نيازمند نص مصوبه اس��ت و نمى ت��وان از طريق 
برداش��ت كلى و احتمال و گمانه زنى از آن استفاده نمود. برخى موضوعات 
نوظهر آنقدر مهم اند كه سازوكار اداره امور آنها نيازمند مصوبه صريح و قوى 
است كه از طريق آن حدود و وظايف امر نوظهور و نسبت آن با ساير پديده 

هاى جامعه تعيين گردد.
- پش��تيبانب مصوبه از اخالق و خيرعمومي به مثابه تامين منافع همگانى

ه��دف مصوبه ارائ��ه اخالق و خير عمومى به معن��اى تامين منافع همگانى 
اس��ت. اساس��ا مصوبه اى كه در آن تامين منافع عمومى منظور نظر نباشد 
داراى هويت قانونى نيس��ت چرا كه تامين منافع همگان، فلس��فه مصوبه و 
وضع مصوبه اس��ت. مصوبه و وضع مصوبه س��نتى به س��بك ايرانى نه تنها 
منافع عمومى را تامين نكرده اس��ت بلكه با بروز و تشديد مشكالت زندگى 
م��ردم، مناف��ع آنان را ضايع كرده اس��ت. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتى 
به س��بك ايرانى، بروز و تش��ديد مش��كالت زندگى مردم نشانه بارز ناتوانى 
مصوب��ه و وضع مصوب��ه در تامين منافع عمومى به عن��وان هدف مصوبه و 

وضع مصوبه اس��ت.
- الزام آورى مصوبه به مثابه غيرقابل دور زدن مصوبه

در خ��رده فرهن��گ هاى مخ��رب و مزاحم پيرامون مصوب��ه و وضع مصوبه 
س��نتى به س��بك ايرانى، مصوبه و واضعان مصوبه قابل دور زدن هس��تند. 
س��ودجويان همواره در صددند كه مصوبات را دور بزنند و از پس دور زدن 
آنها به اهداف و مقاصد خود دس��ت يابند. هدف اين دس��ت از افراد يا گروه 
ها از اجراى مصوبه، اجراى دور زدن يا دور خوردن مصوبه اس��ت كه منافع 

آن��ان را تامي��ن م��ى كن��د. 
هنگام��ى يك مصوبه داراى ويژگى الزام آورى اس��ت ك��ه همگان بدانند كه 
قابلي��ت دور زدن آن مصوب��ه وجود ندارد. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتى 
به س��بك ايرانى، بروز و تش��ديد مشكالت زندگى مردم نش��انه دور زدن و 
دور خ��وردن مصوبه و وض��ع مصوبه به عنوان ويژگى ذات��ى مصوبه و وضع 

مصوبه است.
- پاس��خگويى مصوبه به نيازهاي جامعه به مثابه نيازمحورى مصوبه

مصوبه و وضع مصوبه پاسخگوي نيازهاي جامعه به معناى نيازمحورى مصوبه 
به عنوان ويژگى هاى عرضى اس��ت. مصوبه هنگامى مى تواند در جامعه به 
خوبى عمل نمايد كه دقيقا مطابق با نيازهاى جامعه 

تصويب و اجرا شود.
 قانونى كه مورد نياز جامعه نباش��د در واقع مصوبه 
نيس��ت و هوي��ت خ��ود را در مصوبه نماها و ش��به 
مصوبه ها مى يابد. ني��از محورى در تمامى مراحل 
وضع مصوبه و اجرا حضور دارد و اساس همه انديشه 
و عم��ل واضعان مصوبه در وضع مصوبه اس��ت. در 
مصوب��ه و وض��ع مصوبه س��نتى به س��بك ايرانى، 
بروز و تش��ديد مش��كالت زندگى مردم نشانه عدم 
نيازمح��ورى مصوبه به عنوان ويژگى عرضى مصوبه 

است.
- دين ب��ه مثابه اخذ توانايى اخ��ذ مصوبه از قرآن 

كريم و س��نت معصومين )ع(
مصوبه و وضع مصوبه مبتنى بر قرآن كريم و سنت 
و رواي��ات معصومين )ع( يعنى اينكه تقس��يم كار 
ملى در وضع مصوبه كش��ور شامل مراحل تدوين، 
تصويب، تاييد، ابالغ، اجرا، نظارت و تفس��ير داراى 
توانايى الزم براى اخذ مصوبه از منابه دينى را دارد و بر اس��اس اين توانايى 
اس��ت كه مى تواند وجه دينى و ش��رعى وضع مصوبه و اجراى مصوبه را در 
كاركردهاى خرد و كالن خود تامين نمايد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتى 
به س��بك ايرانى، بروز و تش��ديد مش��كالت زندگى مردم نش��انه عدم اخذ 
توانايى اخذ مصوبه از قرآن كريم و س��نت معصومي��ن )ع( به عنوان منابع 

مصوبه و وضع مصوبه اس��ت.
- ع��دم تجاوز مصوب��ه از چارچوب اختيارات به مثابه ت��وازن بين اختيارات با 

وظايف
عدم تج��اوز از چارچوب اختيارات به معناى توازن بين اختيارات با وظايف 
يكى از اصول وضع مصوبه اس��ت. مصوبه و وضع مصوبه برقرار كننده توازن 

بين اختيارات با وظايف پديده هاى جامعه اس��ت.
 مصوبه اس��ت كه مى تواند روابط فيمابين اجزاى يك پديده و چند پديده 
ب��ا ه��م تبيين كند و روابط را به اختيارات و وظايف پديده ها متصل كند و 
ام��ور مربوط به پديده ها را اداره كند. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتى به 
سبك ايرانى، بروز و تشديد مشكالت زندگى مردم نشانه تجاوز از چارچوب 
اختيارات ب��ه مثابه توازن بين اختيارات با وظايف به عنوان اصول مصوبه و 

وضع مصوبه اس��ت.
- پش��تيبانى مصوبه از منافع عمومى به مثابه حق عمومى

بر اس��اس نظريه حق به مثابه نفع، آن چيزى كه موجب مى ش��ود مصوبه 
ادعاه��ا، قدرت ها، آزادى ها و مصونيت ه��ا را به عنوان يك حق براى فرد 
يا افرادى به رس��ميت بشناسد تضمين يك سود يا منفعت براى آنان است. 
در جاى جاى قرآن كريم از حق مردم س��خن گفته شده است. قرآن كريم 
نيز خود كتاب ش��ريف آموزش رعايت حقوق عمومى در حكومت اس��المى 
اس��ت. آيه 41 سوره زمر: هركس هدايت را بپذيرد به نفع خود اوست... آيه 
46 سوره فصلت: هر كه كار شايسته كند به سود خود اوست و هر كه بدى 
كند به زيان خود اوست ... در مصوبه و وضع مصوبه سنتى به سبك ايرانى، 
بروز و تش��ديد مشكالت زندگى مردم نش��انه عدم منافع عمومى بر اساس 

نظريه حق اس��ت.
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 اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در 
جمهوری اسالمی ايران با شورای عالی انقالب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در 
قوه مقننه و ساير مراکز و مراجع مقرره گذار در ايران دارای ويژگی های سنتی و به سبک ايرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج 
است که نهايتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آينده کشور، »چالش 
قانون« نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. يکی از مراکزی که پیرامون آن حرف و 

حديث های بسیاری وجود دارد مراکز آموزش های آزاد در کشور است که اين روزها هزينه های هنگفتی بر روی دست خانواده های ايرانی 
گذاشته اند. وضع موجود نشان از نابسامانی اين حوزه در تقنین، اجرا و نظارت دارد. اين نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه سیاست ها، 

حدود وظايف و نحوه فعالیت مراکز مجري آموزش هاي آزاد کشور می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

»چالش قانون« مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی )94( میکند

 در مراكز مجری آموزش های آزاد كشور چه خبر است؟

مركز آموزشى آزاد كه در اين مصوبه 
آموزش���ى  ي���ا مؤسس���ه  آموزش���گاه 
نامي���ده مى ش���ود مكانى اس���ت كه 
ب���ه منظ���ور تربي���ت و آم���وزش افراد 
عالقمن���د ب���ه افزاي���ش ت���وان علمى 
و تخصص���ى و ي���ا كس���ب مهارتهاى 
فنى، بى آنكه منجر به صدور مدرك 
رس���مى تحصيل���ى راي���ج در كش���ور 
گردد، براساس شؤون و هنجارهاى 
اس���المى و ب���ا رعايت مق���ررات اين 
مصوب���ه توس���ط اف���راد حقيق���ى ي���ا 

حقوقى تأسيس مى گردد

مصوبه و وضع مصوبه پاس���خگوي 
معن���ای  ب���ه  جامع���ه  نيازه���اي 
نیازمحوری مصوبه به عنوان ویژگی 

های عرضی است.
 مصوب���ه هنگام���ی م���ی توان���د در 
جامع���ه ب���ه خوب���ی عم���ل نماید که 
دقیق���ا مطابق ب���ا نیازه���ای جامعه 
تصوی���ب و اج���را ش���ود. قانونی که 
م���ورد نیاز جامع���ه نباش���د در واقع 
مصوبه نیس���ت و هویت خود را در 
 مصوب���ه نماه���ا و ش���به مصوب���ه ها 

می یابد.


