
گزارش

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت 
بس���یاری برخوردار اس���ت. وض���ع مصوبه در حوزه فرهن���گ و امور 
فرهنگ���ی در جمه���وری اس���المی ای���ران ب���ا ش���ورای عال���ی انقالب 
فرهنگی اس���ت که طی چند دهه فعالیت خ���ود مصوبات فراوانی 
داش���ته اس���ت. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع 
مق���رره گذار در ایران دارای ویژگی های س���نتی و به س���بک ایرانی 
اس���ت و از آسیب های مش���ترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی 
آنها را در جامعه با مش���کل مواجه س���اخته است. نظر به اهمیت 
فرهن���گ و امور فرهنگی در آینده کش���ور، »چالش قانون« نقد و 
بررس���ی مصوبات ش���ورای عالی انقالب فرهنگی را در دس���تور کار 
خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه 
آيين نامه ش���وراي پژوهش ه���اي علمي كش���ور و آئين نامه تكريم 
اس���تادان بازنشسته دانش���گاه ها می پردازد که هم اکنون از نظر 

خوانندگان گرامی می گذرد:

 مقدمه 
موضوع پژوهش های علمی در پیش��رفت مادی و معنوی کش��ور از اهمیت 
بس��یاری برخوردار اس��ت. نیازهای روزآمد در زمینه های گوناگون علمی و 
عملی بیش از گذشته تالش های تحقیقاتی را به عنوان ضرورتی انکارناپذیر 
مطرح کرده اس��ت. پرسش اساسی در زمینه پژوهش های علمی کشور این 
اس��ت که آیا با داش��تن یک آیین نام��ه حاوی گزاره های زیبا و دلپس��ند، 
مش��کالت کشور یکی پس از دیگری حل شده و می شوند. کشور ما از نظر 
تع��داد و تنوع مصوبات و قوانی��ن در وضعیت تورم قرار دارد به عبارت دیگر 
اگ��ر وجود مصوب��ات دلیل موجهی بر حل مش��کالت زندگی مردم بود پس 
نمی بایس��ت جامعه در وضعیتی که هم اکنون در آن قرار دارد باشد. بعالوه 
اینکه انتش��ار مقاالت و برگزاری همایش و س��مینار به معنی انجام صحیح 
پژوهش در کشور نیست. معیار دقیق در این زمینه حل مشکالت و برآوردن 

نیازهای کشور است. 

 معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه

نام مصوبه: آیین نامه شوراي پژوهش هاي علمي کشور
شماره جلسه تصویب: 204

تاریخ تصویب: 1368/08/30
شماره ابالغ: 3134/دش

تاریخ ابالغ: 1368/09/07
شرح: 

ماده  1: وظایف  شوراي  پژوهش هاي  علمي  کشور. 
الف : تدوین  سیاس��ت هاي  اجرایي  پژوهش��ي  کش��ور براساس  اصول  مصوب  
ش��وراي عالي انقالب  فرهنگي ، برنامه هاي  توس��عه  اقتص��ادي  و اجتماعي  و 

فرهنگي  کشور و باتوجه  به  نظرات  فرهنگستان هاي  کشور. 
ب : تهیه  طرح  نظام  تحقیقاتي  کش��ور و پیش��نهاد آن  به  مراجع  ذیربط  براي  

تصویب 
ج : ایجاد هماهنگي  در برنامه هاي  پژوهشي  کشور. 

د: نظارت  بر کیفیت  انجام  تحقیقات  در کش��ور و پیش��نهاد اقدامات  مناسب  
براي  ارتقاء آن . 

ه: فراهم  کردن  موجبات  تش��ویق  و حمایت  از پژوهشگران  از جمله  تاسیس  
صندوق  حمایت  از محققان . 

تبصره : صندوق  مزبور بر طبق  آئین نامه اي  که  شوراي  
پژوه��ش هاي  علمي  کش��ور تهیه  مي کن��د زیر نظر 

رئیس  شورا اداره  مي گردد. 
و: تنظیم  کردن  سیاس��ت ه��اي  موجود در خصوص  
ارتباط  موسسات  و مراکز تحقیقاتي  ایران  با موسسات  
و مراک��ز تحقیقاتي  در کش��ورهاي  دیگر و کمک  به  

توسعه مبادالت  علمي  و تحقیقاتي  داخل  و خارج . 
ز: بررسي  موانع  تحقیق  در همه زمینه ها با همکاري  
مراک��ز آموزش  عالي  و تحقیقات��ي  و اقدام  براي  رفع  

آنها از طریق  مناسب . 
ج : تعیی��ن  اولویتها در تأس��یس  مراکز تحقیقاتي  در 
کش��ور )در چارچوب  مقررات  مصوب ( در زمینه هاي  
بنی��ادي  و کارب��ردي  و کم��ک  ب��ه  تأس��یس  مراکز 

تحقیقاتي  از طریق  مراجع  ذیربط . 
ط : تدوین  سیاست هاي  توزیع  اعتبارات  در بخشهاي  
اصلي  تحقیقات  کشور تدوین  سیاست هاي  کمک  به  
موسس��ات  دولتي  و غیردولتي  و پیشنهاد اعتبار الزم  

براي  انجام  تحقیقات  به  مراجع  ذیربط . 
ي : تالش  براي  بکار گرفته  ش��دن  نتایج  تحقیقات  و 

ترویج  کاربرد یافته هاي  تحقیقاتي . 
ك : تعیین  تعداد و نوع  تخصص  پژوهندگان  مورد نیاز در موسسات  پژوهشي  

کشور و ابالغ  آن  به  مراجع  ذیربط  براي  تامین  آن  نیازها. 
م��اده  2- ش��وراي  پژوهش هاي  علم��ي  مي تواند در رش��ته هاي  کاربردي  و 
بنیادي  کمیته هاي  تخصصي  تش��کیل  دهد، و ای��ن  کمیته ها را مي تواند در 

وزارتخانه  و موسسات  علمي  دایر کند. 
ماده  3- دبیرخانه  شوراي  پژوهش هاي  علمي  داراي  دفتر و اعتبارات  مستقل  
اس��ت  و زیر نظر رئیس  ش��ورا اداره  مي ش��ود. دبیر ش��ورا به  پیشنهاد وزیر 

فرهنگ  و آموزش  عالي  و تایید رئیس  شورا انتخاب  مي شود. 

م��اده  4- آئین نام��ه  اجرایي  اداره ش��ورا و کمیته هاي  فرع��ي  و کمیته هاي  
برنامه ریزي  تخصصي  به  تصویب  شوراي  پژوهش هاي  علمي  کشور مي رسد. 

ماده  5- اعضاء شوراي  پژوهش هاي  علمي  کشور: 
1- معاون  اول  رئیس  جمهوري  )رئیس  شورا(. 

2- وزیر فرهنگ  و آموزش  عالي  )نایب  رئیس (. 
3- وزیر بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشکي . 

4- مشاور تحقیقاتي  رئیس  جمهوري . 
5- معاون  رئیس  جمهوري  و رئیس  سازمان  برنامه  و بودجه . 
6- رئیس  کمیسیون  آموزش  عالي  مجلس  شوراي  اسالمي . 

7- معاون  پژوهشي  وزارت  فرهنگ  و آموزش  عالي . 
8- رئیس  سازمان  پژوهش هاي  علمي  و صنعتي  کشور. 

9- وزیر ذیربط  برحسب  مورد بنا به  دعوت  رئیس  شورا )با حق  رأي (. 
10- 5 تا 10 نفر از محققان  کش��ور در رش��ته هاي  مختلف  و آش��نا به  امور 

برنامه ریزي  تحقیقات  به  تصویب  شوراي عالي انقالب  فرهنگي . 
11- یک  نفر از محققان  دانش��گاه  آزاد اسالمي  به  پیشنهاد رئیس  دانشگاه  و 

تصویب  شوراي عالي انقالب  فرهنگي . 
12- سه  نفر از میان  روساي  مراکز تحقیقاتي  و مراکز آموزش  عالي  و روساي  
فرهنگستان ها به  پیشنهاد وزراي  فرهنگ  و آموزش  عالي  و بهداشت ، درمان  

و آموزش  پزشکي  و تایید رئیس  شوراي  پژوهش هاي  علمي  کشور. 
تبصره : مدت  عضوی��ت  اعضاء انتخابي  بند 10، 11، و 12 )به  اعضایي  که  به  

عنوان  سمت  شرکت  مي کنند( نه  سال  مي باشد. 
ماده  6- این  آئین نامه  در 6 ماده  و دو تبصره  در جلسات  203 و 204 مورخ  

30/08/68 شوراي عالي انقالب  فرهنگي  به  تصویب  رسید. 

شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: آئین نامه تکریم استادان بازنشسته دانشگاه ها

شماره جلسه تصویب: 601
تاریخ تصویب: 1385/12/15

شماره ابالغ: 556/دش
تاریخ ابالغ: 1386/02/04

شرح: 
ماده 1� افراد مش��مول این آیین نامه کلیه اعضاي هیأت علمي دانشگاه ها و 
مؤسس��ات آموزش عالي و مراکز تحقیقاتي کشور مي باشند که با رتبه استاد 

تمامي به افتخار بازنشستگي نایل مي شوند. 
تبص��ره � اف��رادي که بنا به حک��م هیأت هاي پاك س��ازي و یا هیأت هاي 
انتظامي بازنشس��ته اعالم شده باشند و اساتید مقیم خارج از کشور مشمول 

این آیین نامه نخواهند بود. 
ماده 2� وزارتخانه هاي علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت و درمان و آموزش 
پزشکي و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسالمي موظفند کارت شناسایي 
یکساني را براي اساتید بازنشسته دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي دولتي و 

غیردولتي طراحي کنند که به عنوان معرفي نامه معتبر خواهد بود. 
ماده 3� به منظور بهره مندي از تجارب ارزش��مند اس��اتید بازنشسته، کلیه 
مؤسسات موضوع این آیین نامه موظفند فضاي مناسبي را همراه با تجهیزات 

کافي به عنوان کانون اساتید ایجاد و ارائه نمایند. 
ماده 4� افزایش حقوق س��الیانه اعضاي هیأت علمي به بازنشستگان با رتبه 

استاد تمامي قابل تسري مي باشد. 
ماده 5� رؤس��اي مؤسس��ات موضوع این آیین نامه مي توانند این اس��اتید را 
براس��اس مصوبه س��ال 83 ش��وراي عالي به عنوان مش��اور بکار گیرند حق 
الزحمه این اساتید و ساعات کار آنها بر اساس مصوبات هیأت امناي دانشگاه 

ها در چارچوب مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي تعیین مي شود. 
ماده 6� مؤسسات موضوع این قانون موظفند نسبت 
به بیمه تکمیل درماني اس��اتید و همسرانش��ان با 
رتبه اس��تاد تمامي در زمان اشتغال و امتداد آن در 

زمان بازنشستگي اقدام نمایند. 
ماده 7� اس��اتید موضوع این آئین نامه مي توانند به 
ش��رط پذیرش مقاله با معرفي دانش��گاه از تخفیف 
50درصد در هزینه خطوط هواپیماي داخلي دولتي 
براي ش��رکت در همایش ه��اي علمي خارجي یک 

نوبت و داخلي 2 نوبت در سال استفاده نمایند. 
ماده 8� کلیه موزه ها، اماکن گردشگري، مؤسسات 
فرهنگ��ي و کتابخانه هایي که به نح��وي از بودجه 
عمومي اس��تفاده مي نمایند، موظفند با ارائه کارت 
مربوطه حداق��ل 50درصد تخفیف در نرخ خدمات 
براي اساتید موضوع این آئین نامه منظور نمایند. 

تبصره � همه دستگاه هاي موضوع ماده 160 قانون 
برنامه توسعه موظفند در خدمات خود براي اساتید 
موضوع ای��ن آئین نامه، اولویت و تس��هیالت ویژه 

قایل شوند. 
ماده 9� اعتبار الزم ب��راي اجراي این آیین نامه از 
محل منابع مالي خود دانش��گاه ها و مؤسسات آموزش عالي مربوطه تأمین 

مي شود. 
م��اده 10- وزارتخانه ه��اي علوم، تحقیقات و فن آوري، بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشکي و آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسالمي موظف به اجراي 
این آئین نامه و ارائه گزارش هر 6 ماه یکبار به شوراي عالي انقالب فرهنگي 

مي باشند. 
م��اده 11� ای��ن آیین نام��ه در 11 م��اده و 2 تبصره در جلس��ه 601 مورخ 

85/12/15 شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصویب رسید. 

 نقد و بررسی مصوبه 
مصوبات ش��ورای عالی انقالب فرهنگی از نظر 18 مولفه بشرح زیر مورد نقد 

و بررسی قرار گرفته است:
دامن��ه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نس��خ نوعی، تغییرات، آیین 
نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی 
عمومی، کاس��تی ها، اهداف، ویژگی های ذات��ی، ویژگی های عرضی، منابع 

تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی
- وجود تغییرات احتمالی زمینه اجرای مصوبه در کوتاه مدت

اجرای آزمایشی مصوبات، آزمونی برای مصوبات است تا بتوان آنها را از نظر 
تحقق اهداف از پیش تعیین ش��ده مورد ارزیابی قرار داد. تغییرات احتمالی 
در مصوبه آزمایش��ی بهتر از مصوبه دایمی انجام می شود و مراجعه چندباره 
برای ارزیاب��ی آنها به انجام تغییرات مثبت می انجامد. مردم نیز در پذیرش 
آثار مصوبات آزمایش��ی فعال تر برخورد می کنند و آمادگی بیش��تری برای 
مشارکت در اجرای مصوبات آزمایشی و بررسی کمیت و کیفیت آنها دارند.

- نسخ کلی مصوبه و نه موردی و تخصصی
جمالت نس��خ نوعی با ارائ��ه گزاره ای کلی رابطه خ��ود را با مصوبات قبلی 
تعیین می کند بدون اینکه نس��بت دقیق با هر یک از مصوبات پیش��ین را 
محاس��به و تعیین کند. غفلت از مهندسی مصوبات، بسیاری از ظرفیت های 

قانونی را نابود می سازد و وضع مصوبه بدون تنقیح همانند ابتالی انسان به 
بیماری نابودی حافظه اس��ت که عدم تعیین روابط مصوبه جدید با مصوبات 

قبلی نتیجه عادی آن است.
- سردرگمی در مصداق یابی نسخ نوعی مصوبه

نس��خ نوعی مروج مجادله و درگیری در جامعه برای تعیین مرجع نس��خ و 
شناس��ایی موارد نسخ شده اس��ت و هر کس با در دست داشتن ماده ای از 
مصوب��ه، ح��ق را به جانب خود می داند بدون توجه ب��ه آنکه مصوبات مورد 
اس��تناد آنها بصورت نوعی یا ضمنی توسط مصوبه ای دیگر نسخ شده است. 
این مهم هنگامی مش��کل س��از خواهد بود که مجریان مصوبه نیز اطالعات 
کاملی از مصوبات و روند نس��خ نوعی آنها نداش��ته باش��ند. ایجاد بی نظمی 
در نظام حقوقی جامعه، نتیجه منطقی نس��خ نوعی و حواش��ی مربوط به آن 

است.
- مشکل نسخ های کلی یا نسبی مصوبه

رابطه مصوبات با یکدیگر بصورت کامل یا ناقص وجود ندارد. در صورت نسخ 
مصوبات مغایر باید دانس��ت که آیا تمام یک مصوبه با مصوبه دیگر مغایرت 
دارد یا بخش��ی از آن. مصوبه ای که کلیات آن نس��خ و جزئیاتی از آن باقی 
مانده اس��ت را چه می توان نامید؟ تبعی��ت جزئیات مصوبات از کلیات، بقاء 
اعتبار بر جزئیات مصوبه ای که کلیات آن نس��خ شده است را با ابهام مواجه 
می س��ازد. بنابراین کابرد نس��خ در مصوبات بویژه نس��خ نوعی، امری کامال 
تخصصی اس��ت که جز از اف��راد دارای دانش و تجرب��ه وضع مصوبه ممکن 

نیست.
- تورم در نام و نامگذاری مصوبات

ت��ورم در مصوبه و وضع مصوبه بطور طبیعی حضور دش��وارگونه خود را در 
همه عرصه های وابس��ته و همراه مصوبه و وضع مصوبه تحمیل می کند که 
ن��ام و نامگ��ذاری مصوبات یکی از مهم ترین وجوه آن اس��ت. البته چند ده 
هزار مصوبه در مراجع متعدد و مختلف مقرره گذار در کش��ور با شیوه های 
گوناگ��ون در وضع مصوبه، نیازمند همین تعداد نام برای نامگذاری مصوبات 
اس��ت. پس بطور طبیعی موضوع تورم مصوب��ه و وضع مصوبه به عنوان یک 
مش��کل الینحل از وضع مصوبه به نامگذاری آنها نیز منتقل می ش��ود. هم 
اکنون هزاران نام مصوبه در فهرس��ت ها و مجموعه مصوبات گوناگون وجود 

دارد که هیچ نظم و انضباطی در آنها مشاهده نمی شود.
- نامگذاری مصوبات با اعداد ترتیبی

ش��ماره گذاری ترتیبی همانند شماره ردیف مصوبات از یک الی آخر کمک 
چندانی در طبقه بندی و اس��تفاده از آن ندارد. این شکل از نامگذاری صرفا 
می تواند در ش��مارش ترتیبی مصوبات و ش��مارش کمی��ت مصوبات مورد 
اس��تفاده قرار گیرد که از نظر درك مفهومی مصوبات در هنگام اجرا توسط 
مجریان و مردم در هنگام تبعیت اهمیت چندانی ندارد. در سامانه مصوبات 
و مقررات مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی هر مصوبه دارای یک 
شماره ترتیبی است که در کنار عنوان و نام مصوبه مورد استفاده قرار گرفته 

است و در جداول مربوطه قید شده است.
- مرتب سازی سلسله مراتب و الیه های مصوبه

موضوعات مرتبط با یک پدیده که بناست در قالب یک مصوبه صورت بندی 
ش��ود بصورت الیه های سلس��له مراتبی در سرنوش��ت پدیده دخالت دارند. 
به منظور مرتب س��ازی الیه های محتوایی مرتبط با یک پدیده در مصوبه، 
جداسازی الیه ها و عنوان بندی آنها در جمع مواد و تبصره های یک مصوبه 
کاری مطلوب اس��ت که می تواند مطالب مرتبط با یک الیه را کنار هم قرار 
داده ت��ا مخاطبان مصوبه در درك و اج��رای مصوبه به راحتی عمل نمایند. 
عنوان بندی مطالب در یک متن قانونی موجب می ش��ود که مطالب و الیه 
های کم اهمیت حذف و الیه های مهم نیز بصورت مرتب ش��ده ارائه شوند. 
آناتومی جامعه دارای س��طح بندی و الیه بندی اس��ت و بر همین اس��اس 

نیز پدیده های اجتماعی دارای س��طوح و الیه های 
گوناگون اند.

- بی نظمی شدید در اصالح و اصالحیه مصوبات
در اص��الح مصوبات بی نظمی ش��دید مالحظه می 
ش��ود به نحوی که بطور کامال واقع��ی نمی توان از 
اصالحی��ه های مک��رر مصوبات بص��ورت فرعی در 

مصوبات غیرمرتبط آگاهی یافت.
- شتابزدگی و بی توجهی در تصویب مصوبه

جای تعج��ب دارد که ش��تابزدگی در تدوین پیش 
نوی��س مصوبات از گذش��ته به آینده منتقل ش��ده 
اس��ت. مصوبات تدوین ش��ده و تصویب شده دارای 
اش��تباهات ف��راوان دس��توری فاح��ش و مربوط به 
استفاده نادرست از ارکان جمله است که با توجه به 
تخصصی بودن امر وضع مصوبه در مجلس ش��ورای 

اسالمی جای تامل دارد!
- تکرار مصوبه از روی یادآوری موضوع

در بعض��ی از موارد تکرار یک جمله از روی یادآوری 
محتوای جمله است و هدف تکرار به تعویق انداختن 
فراموش��ی محتوای جمله است. یادآوری نیز حضور 

موضوع مورد نظر در حوزه اندیش��ه فعلی مخاطبان است. باید توجه داشت 
که برای فراگیری دقیق یک موضوع باید در فواصل منظم زمانی، تکرار شود 

تا یادگیری موضوع رفته رفته کامل شود.
- بررس��ي س��طح و حیطه صالحی��ت و مراجع ناظر بر مصوب��ات هریک از 

نهادهاي مذکور
فعالیت مراکز متعدد در حوزه وضع مصوبه، نحوه نظارت بر رفتار تقنینی آنها 
و نظارت بر حس��ن اجرای مصوبات دشوار است. عدم نظارت بر تعدد مراکز 
تقنینی، احتمال بروز خطا در مقرره گذاری را افزایش می دهد. نبود برنامه 
کالن ب��رای مراکز متعدد وضع مصوبه، در امر نظارت بر این مراکز نیز وجود 
دارد. ب��ا عدم وجود نظارت، مراجع متعدد و موازی هر یک بر اس��اس روش 
و صالحدی��د خود به مقرره گذاری می پردازد و اداره امور جامعه را با وضع 

مصوبه متداخل، با مشکل مواجه می سازند.
- ارجاع مصوبه برای ایجاد سابقه

در برخ��ی از موارد برق��راری ارجاع بین مصوبات مختلف برای هر دو مصوبه 
ای جاد سابقه در مجموعه مصوبات کشور می کند و اتصاالت آنها را به بدنه 
مصوبات قوی تر و محکم تر می سازد. مصوبات دارای سابقه در وضع مصوبه 

کشور معموال دارای اهمیت بیشتری در مقایسه با سایر مصوبات هستند.
- ابهام افکنی مصوبات مزاحم

مصوبات مزاحم حامل ابهام اند و در محدوده عملکرد خود ابهام را گسترش 
م��ی دهند و ذهن مخازبان مصوبه را درگیر اثر مزاحمتی خود می کنند. اثر 
ابه��ام آفرینی مصوبات مزاحم می تواند ت��ا در مجموعه مصوبات غیرمرتبط 
هم اثر س��وء داشته باش��د. مهم تر از همه اینکه ابهام مردم از مصوبه، واضع 
مصوب��ه و وضع مصوبه در اثر مواجهه به مصوبات مزاحم قطعا بصورت خرده 

فرهنگ های مخرب اجتماعی خود را نشان خواهد داد.
- عدم جامعیت مصوبه

جامعی��ت مصوبه حکایت از حضور تمامی مش��مولین مصوبه در دایره تحت 
کنت��رل آن اس��ت. مصوبه جامع می توان��د بر همه آنچه ک��ه باید عملکرد 

مطلوب داشته باش��د. اجرای مصوبات دارای استثنائات فراوان از این جهت 
که در گام نخس��ت، مصوبه جامعیت خود را نقض می کند با دش��واری های 
همراه اس��ت که باید برای بر طرف نمودن آن فکری کرد. قانونی که قبل از 
اجرا دارای استثنائات فراوان باشد در حین اجرا توانایی پیشبرد اهداف خود 

را در گفتمان اجتماعی رقیب )استثنائات( ندارد.
- تجاوز مصوبه از دامنه اعتبار زمانی خود

اصوال هر مصوبه دارای شناس��نامه تاریخی شامل تاریخ تدوین پیش نویس، 
تاریخ بحث و بررس��ی کارشناسی، تاریخ جلسات کمیسیون های تخصصی، 
تاریخ تصویب در کمیس��یون های تخصصی، تاریخ طرح در جلس��ات علنی، 
تاریخ الزم االجرا ش��دن مصوبه، طول مدت اجرای مصوبه، تاریخ تصویب در 
جلس��ه علنی، تاریخ ابالغ دولت به روزنامه رس��می، تاریخ انتشار در روزنامه 
رس��می کشور، تاریخ ابالغ دولت به دستگاه های اجرایی و تاریخ های ابالغ 
به سلس��له مراتب انتهایی دستگاه های اجرایی و ذینفعان است. بنابراین هر 
مصوب��ه دارای تعداد زیادی تاریخ و زمان ب��رای مراحل مختلف از تدوین تا 
اجراس��ت. بهتر اس��ت هر مصوبه از نظر ظرف زمان اج��را دارای محدودیت 
باش��د مگر آنکه در مصوبه قید دیگری آمده باش��د. در ش��رح ماجرای این 
نوش��تار به مصوبات بودجه س��االنه اشاره شده اس��ت که هیچ یک در ظرف 
مق��رر زمانی خود نمی گنجد. تجاوز از مح��دوده زمانی برای مصوبه و وضع 
مصوبه پس��ندیده نیس��ت اما در وضع مصوبه س��نتی به سبک ایرانی از این 

موارد دیده می شود.
- بکارنبردن واژگان نامانوس، بیگانه و غریبه در مصوبه

وضوح مصوبات به بکارنبردن واژگان نامانوس، بیگانه و غریبه وابس��ته است 
که تقریبا در تمامی مصوبات ایران تعداد فراوانی از این دست واژگان وجود 
دارد. ظاهرا وضع مصوبه س��نتی به س��بک ایرانی قادر نیس��ت مصوبه را با 
زب��ان و ادبیات فاقد واژگان نامان��وس، بیگانه و غریبه تدوین و تصویب کند. 
بنابراین مش��کل فهم مردم از مصوبه همچنان با ش��یوه مرسوم وضع مصوبه 

باقی خواهد ماند.
- ناتمام گذاردن شرایط اقدام قانونی در مصوبه

در بسیاری از موارد مسکوت گذاردن مصوبه در برخی از موارد مرتبط با آن 
، ش��رایط اقدام و اجرای مصوبه را ناقص رها کرده اس��ت و مجریان مصوبه 
در مق��ام اجرا و مردم در مقام بهره مند از مصوبه با مش��کالت متعدد روبرو 
هس��تند. اینکه چرا واضع مصوبه در موارد متعدد سکوت کرده است موضوع 
مهمی نیس��ت چرا که در این س��کوت، در صحنه عمل ب��ه مصوبه ضعف و 
ناتوان��ی بوج��ود می آید که نمی توان آن را به بحث پیرامون علت س��کوت 

واضع مصوبه واگذار نمود.
- پشتیبانی مصوبه از نظم براي بقا به مثابه امنیت اجتماعی

جامع��ه ب��رای بقای خود به نظم نیاز دارد و نظم نی��ز امنیت اجتماعی را به 
ارمغ��ان می آورد. مصوبه موجب نظم بخش��ی به رواب��ط اجتماعی و تعیین 
نس��بت اجزای جامعه با هم می ش��ود. دستاورد مهندس��ی روابط و اجزای 
جامعه، نظم بخشی به س��طوح مختلف جامعه است که مهم ترین محصول 
آن تامین بقای جامعه اس��ت. بقای جامعه او را از آفات و آسیب های فراوان 
پیرامون آن حفظ می کند که آن را به عنوان امنیت اجتماعی می شناسند. 
جامعه امن، باقی و منظم است و می تواند در راستای اهداف مصوبه و وضع 
مصوب��ه گام ب��ر دارد. اما مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بک ایرانی در 
روابط اجتماعی نظم بخش��ی الزم را ن��دارد و نمی تواند بقای پدیده های را 
تامین کند و بالتبع در امنیت بخشی به جامعه بصورت ناقص عمل می کند. 
در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بک ایرانی، بروز و تش��دید مشکالت 
زندگ��ی مردم نش��انه عدم وجود امنیت اجتماعی ب��ه عنوان هدف مصوبه و 

وضع مصوبه است.
- عام بودن مصوبه به مثابه جامع نگری

ویژگ��ی عام ب��ودن مصوبه به معن��ای وجود جامع 
نگری در مراحل وضع مصوبه شامل تدوین، تصویب، 
تایید، ابالغ، اجرا، نظارت و تفس��یر اس��ت که دلیل 
قاطع��ی برای در نظر گرفت��ن همه موارد مرتبط به 
مصوبه اس��ت. جامع نگری در مصوبه و وضع مصوبه 
می توان��د از انجام اصالح و تغییرات مکرر مصوبات 
جلوگیری نماید و به هم��گان پیرامون کامل بودن 
مصوبه و روش وضع مصوبه اطمینان بدهد. معموال 
مصوبات جامع نگر دارای سطح مطلوبی از کارآمدی 
اند که می تواند روابط پدیده ها رابه درستی تعیین 
کن��د. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بک 
ایرانی، بروز و تش��دید مشکالت زندگی مردم نشانه 
عدم وجود جامع نگری در مصوبه و وضع مصوبه به 

عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- انع��کاس نظر اکثریت در مصوبه به مثابه توجه به 

رای و خواست مردم
انع��کاس نظر اکثریت ب��ه معنای توج��ه به رای و 
خواست مردم از ویژگی های عرضی مصوبه و وضع 
مصوبه اس��ت. توجه مصوب��ه و واضع مصوبه به رای 
و خواس��ت مردم در جامعه پذیری مصوبه نقش مهمی دارد. مصوبه و وضع 
مصوبه از طریق برگزاری انتخابات خود را مطابق رای و خواست مردم شکل 
می دهند و مختصات خود را بر اساس نظر مردم بازسازی می کنند. مصوبه 
و واضع مصوبه بر اساس خواست مردم در فرآیند وضع مصوبه شرکت جسته 
و برای روابط جامعه تعیین حد و حدود می کنند. در مصوبه و وضع مصوبه 
س��نتی به س��بک ایرانی، بروز و تشدید مش��کالت زندگی مردم نشانه عدم 

توجه به رای و خواست مردم به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- پشتیبانی دین از مصوبه به مثابه الهی بودن مصوبه 

اگر منبع مصوبه و وضع مصوبه، دین باش��د یعنی مصوبه مصوب الهی است 
و اج��رای آن مورد رضایت خداوند اس��ت و عدم اجرای آن موجب عقوبت و 
عذاب خداوند اس��ت. زندگی در سایه سار وحی و در سایه امن الهی آرزوی 
هر مس��لمان ایرانی اس��ت. س��عادت مادی و معنوی ملت ایران با گسترش 
جامعه دینی به معنای واقعی کلمه محقق می شود که جامعه تا رسیدن به 
آن محتاج تالش های فراوانی است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک 
ایرانی، بروز و تش��دید مش��کالت زندگی مردم نشانه عدم الهی بودن مصوبه 

مصوب به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- واض��ع مصوبه مس��تقیم )عدم تفوی��ض( به مثابه مس��ئولیت مدنی واضع 

مصوبه
واضع مصوبه مستقیم )عدم تفویض( به معنای مسئولیت مدنی واضع مصوبه 
یکی از اصول وضع مصوبه اس��ت. در ایران معموال پیرامون مسئولیت مدنی 
واضع مصوبه کمتر صحبت ش��ده اس��ت. نگاه مصوبات به موضوع مسئولیت 
مدنی واضع مصوبه قابل مالحظه و بررسی است. البته با وجود حجم فراوان 
مشکالت زندگی مردم باید در خصوص اهمیت نقش و وظیفه وضع مصوبه و 
کارآمدی آن آگاهی های الزم به جامعه ارائه شود. در مصوبه و وضع مصوبه 
س��نتی به س��بک ایرانی، بروز و تشدید مش��کالت زندگی مردم نشانه عدم 
واضع مصوبه مس��تقیم )عدم تفویض( به مثابه مسئولیت مدنی واضع مصوبه 

به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
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سردرگمی چهار دهه پژوهش های علمی كشور!؟ 

اجرای آزمایشی مصوبات، آزمونی 
برای مصوبات اس���ت ت���ا بتوان آنها 
را از نظ���ر تحق���ق اه���داف از پی���ش 
تعیی���ن ش���ده م���ورد ارزیاب���ی ق���رار 
داد. تغیی���رات احتمالی در مصوبه 
آزمایش���ی بهت���ر از مصوب���ه دایمی 
انجام می ش���ود و مراجعه چندباره 
برای ارزیابی آنها به انجام تغییرات 
مثب���ت می انجام���د. م���ردم نیز در 
پذی���رش آث���ار مصوبات آزمایش���ی 
فعال تر برخورد می کنند و آمادگی 
بیش���تری برای مش���ارکت در اجرای 
مصوبات آزمایشی و بررسی کمیت 

و کیفیت آنها دارند

جامعی���ت مصوب���ه حکای���ت از حضور 
تمام���ی مش���مولین مصوب���ه در دای���ره 
تحت کنترل آن اس���ت. مصوبه جامع 
می تواند بر همه آنچه که باید عملکرد 
مطلوب داشته باشد. اجرای مصوبات 
دارای استثنائات فراوان از این جهت 
که در گام نخس���ت، مصوبه جامعیت 
خود را نقض می کند با دشواری های 
هم���راه اس���ت که بای���د برای ب���ر طرف 
نمودن آن فکری کرد. قانونی که قبل 
از اجرا دارای اس���تثنائات فراوان باشد 
در حین اجرا توانایی پیش���برد اهداف 
خ���ود را در گفتم���ان اجتماع���ی رقیب 

)استثنائات( ندارد


