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تأسيس مؤسسات آموزش عالي وابسته به 
سازمان هاي دولتي 

اشــاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار اســت. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور 
فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران با شورای عالی انقالب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته 
است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و 
از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ 
و امور فرهنگی در آینده کشور، »چالش قانون« نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را در دستور کار خود قرار 
داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررســی مصوبه  نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالي وابسته به سازمان هاي دولتي و 

مصوبه آیین نامه انتخاب خادمان نمونه فرهنگ عمومي کشور می پردازد.

معرفی مصوبه 
شناسنامه مصوبه

نام مصوبه: آيين نامه تأســيس مؤسســات آموزش عالي 
وابسته به سازمان هاي دولتي

شماره جلسه تصويب: 27
تاريخ تصويب: 1364/04/04

شماره ابالغ: 1218/دش
تاريخ ابالغ: 1364/04/15

شرح: 
1- ســازمان هاي  دولتــي  و وزارتخانه ها مي توانند براي  
تأمين  نيازهاي  خود به  نيروي  انســاني  )و همچنين  زائد 
بر مايحتاج  خود براي  تأمين  نيازهاي  سازمان هاي  ديگر( 

دوره هاي  كارداني  دائر نمايند. 
2- وزارتخانه ها و ســازمان هــاي  دولتي  مي توانند دوره  
كارشناسي  )ليســانس ( فقط  در رشته هاي  خاص  مورد 
نياز خود پس  از بررســي  وزارت  فرهنگ  و آموزش  عالي  
و تصويب  شوراي عالي انقالب  فرهنگي  تأسيس  نمايند. 

3- پيشــنهاد هــر وزارتخانــه  و ســازمان  دولتي  براي  
تأســيس  دوره  كارشناســي  بايد ابتدا به  وزارت  فرهنگ  
و آموزش  عالي  داده  شــود و اين  وزارتخانه  مكلف  است  
طرح  پيشــنهادي  را توسط  كارشناسان  خود )در شوراي  

گسترش  دانشگاهها و غيره ( بررسي  كند. 
4- در صورتــي  كه  نظر كارشناســان  وزارت  فرهنگ  و 
آموزش  عالي  در مورد طرح  پيشــنهادي  سازمان  دولتي  
يا وزارتخانه اي  مثبت  بود، اين  طرح  جهت  تصويب  نهايي  

بايد به  شوراي عالي انقالب  فرهنگي  تقديم  شود. 
تبصره : در صورتي  كه  نظر كارشناســي  وزارت  فرهنگ  و 
آموزش  عالي  درباره  طرح  پيشنهادي  وزارتخانه  يا سازمان  
دولتي  منفي  بود، حق  اعتراض  به  شــوراي عالي انقالب  
فرهنگي  براي  آن  وزارتخانه  يا ســازمان  دولتي  محفوظ  

است . 
5- كليه برنامه هاي  آموزشــي  در دانشكده ها يا مدارس  
عالي  وزارتخانه ها يا ســازمان هــاي  دولتي  بايد مطابق  
برنامه هاي  آموزشي  مصوب  شوراي عاليبرنامه ريزي  باشد. 
در صورتي  كه  برنامه هاي  درسي  در رشته  )يا رشته هاي ( 
خاص  و منحصر به  فردي  باشــد، برنامه هاي  مزبور بايد 
جهت  بررســي  و تصويب  به  شــوراي عالي برنامه ريزي  
ارسال  شود. شوراي عاليبرنامه ريزي  مكلف  است  حداكثر 
ظرف  6 ماه  به  اين  برنامه ها رســيدگي  كند، و هرگاه  اين  
شورا نتواند در ظرف  اين  مدت  به  برنامه ها رسيدگي  كند، 
سازمان  دولتي  يا وزارتخانه  متقاضي  مي تواند برنامه هاي  
خود را مستقيماً به  شوراي عالي انقالب  فرهنگي  تقديم  

نمايد. 
6- گزينش  علمي  و اخالقي  دانشجويان  در اين  مؤسسات  
آموزشــي  بايد مطابــق  مصوبات  شــوراي عالي انقالب  
فرهنگي  و زير نظر وزارت  فرهنگ  و آموزش  عالي  انجام  

گيرد. 
7- در گزينــش  دانشــجو براي  وزارتخانه ها و ســازمان 
هاي  دولتي  كه  داراي  كارمندان  باتجربه  و با ســابقه  در 
رشته هاي  ذيربط اند، طبق  آئين نامه اي  كه  وزارت  فرهنگ  
و آموزش  عالي  تعيين  خواهد كرد ســهميه خاصي  براي  

كارمندان  مزبور در نظر گرفته  خواهد شد. 
8- گزينش  استاد و مربي  در اين  موسسات  آموزشي  بايد 
طبق  ضوابط  گزينش  استاد مصوب  شوراي عالي انقالب  

فرهنگي  انجام  گيرد. 
9- كليــه  آيين نامه هــا و مقــررات  اصلي  آموزشــي  و 
دانشــجويي  كه  وزارت  فرهنگ  و آمــوزش  عالي  تعيين  

مي نمايد الزم االجرا خواهد بود. 
10- مراكز آموزش  عالي  كه  در وزارتخانه ها و ســازمان 
هاي  دولتي  تأسيس  مي گردند تابع  مقررات  اداري  و مالي  
ســازمان  متبوع  خواهند بود. آيين نامه هاي  آموزشي  كه  
بار مالي  نيز دارند )نظير آيين نامه  حق التدريســي ( طبق  
ضوابــط  وزارت  فرهنگ  و آموزش  عالــي  تدوين  خواهد 
گرديــد و مراكز مزبور مكلفند كــه  آن  ضوابط  را رعايت  

كنند. 
تبصره - به  دانشــجوياني  كه  در ايــن  نوع  مراكز آموزش  
عالي  تحصيل  مي كنند هيچ  گونه  وجهي  از صندوق  رفاه  
دانشجويان  پرداخت  نخواهد شد. پرداخت  هر گونه  كمك  
هزينه  تحصيلي  به  عهده  وزارت  يا سازمان  مربوطه  خواهد 

بود. 
11- رئيس  اين  مؤسســات  به  پيشــنهاد وزير يا رئيس  
ســازمان  و تاييد وزير فرهنگ  و آموزش  عالي  و با حكم  

وزير يا رئيس  سازمان  مربوطه  منصوب  خواهد شد. 

شناسنامه مصوبه
نام مصوبــه: آيين نامه انتخاب خادمــان نمونه فرهنگ 

عمومي كشور
شماره جلسه تصويب: 455

تاريخ تصويب: 1378/10/14
شماره ابالغ: 3501/دش

تاريخ ابالغ: 1378/11/05
شرح: 

حل رضايتبخش بيشــتر مســائل اجتماعى، سياسى و 
اقتصادى در جمهورى اســالمى ايران منوط به توســعه 
و اعتــالى فرهنگ عمومى و خصوصــآ تعميق و ارتقاى 

ارزش هاى اصيل دينى اســت و مطمئنا يكى از ســاز و 
كارهاى مؤثر در اين عرصه، اســتفاده از روش تشويق و 
ترغيب مى باشد. آيين نامه انتخاب خادمان نمونه فرهنگ 

عمومى كشور براى همين منظور تهيه شده است. 
ماده 1: در اين آيين نامه، فرهنگ عمومى شامل مجموعه 
ويژگى ها، اعم از ارزش ها، باورها و الگوهايى است كه همه 
مردم در زندگى فردى و اجتماعى آنها را بكار مى گيرند 
و تبيين و شناخت آن به معناى تغيير اعتقادات، باورها، 
نگرش ها، عــادات، اخالق، ملــكات و روش هاى زندگى 

مردم است. 
مــاده 2: انتخاب خادمان فرهنگ عمومى بطور ســاالنه 

خواهد بود. 
ماده 3: اشــخاص حقيقى يا حقوقى شايسته، به عنوان 
خادم فرهنگ عمومى از هر قشر يا صنف با توجه به يكى 

از محورهاى ذيل انتخاب مى شوند: 
الف- تفكر و برنامه ريزى

1- ارائه طرح هاى مناســب براى تبيين، ارتقا و تعميق 
تدين در فرهنگ عمومى. 

2- تحقيــق پيرامون دانــش فرهنگــى و ارائه طرح و 
گسترش مبانى نظرى مربوط به فرهنگ عمومى. 

3- تالش در جهت شناخت مسائل و موضوعات فرهنگ 
عمومى جامعه و ارائه راه حل هاى منطقى. 

ب- اجرا و مديريتى
1- تــالش و خدمت صادقانه در جهت ارتقاى ســطوح 

فرهنگ عمومى جامعه. 
2- توســعه و گســترش فعاليت هاى مربوط به فرهنگ 

عمومى. 
3- استفاده مناسب از امكانات و اجراى برنامه هاى موفق 
و ممارست و تالش چشمگير در اصالح فرهنگ عمومى. 
4- اشاعه فرهنگ غنى اسالمى- ايرانى و پيرايش جامعه 

از فرهنگ منحط. 
ج- آثار

1- ارائه آثار ارزشــمند فرهنگى و هنرى و كوشــش در 
زمينه هاى مربوط به فرهنگ عمومى. 

2- مطالعــات و تحقيقاتى كه منشــأ تغييــر و تحول 
فرهنگى باشد. 

تبصــره: اشــخاص حقيقى و يــا حقوقى كه در ســاير 
حوزه هــاى مؤثر بر فرهنگ عمومــى فعاليت مى كنند، 
چنانچه در اصالح و ارتقاى فرهنگ عمومى جامعه مؤثر 

باشند، مشمول اين آيين نامه مى شوند. 
ماده 4: اشخاص حقيقى و يا حقوقى از سوى صاحبنظران، 
مؤسســات، انجمن ها، نهادها و دستگاه هاى مختلف در 
اســتان ها به شوراى فرهنگ عمومى استان معرفى شده 
و افراد منتخب نيز به شــوراى فرهنگ عمومى كشــور 
معرفى مى شــوند و از بين آنها، افراد برگزيده  در سطح 

كشورى انتخاب مى شوند. 
تبصره 1: شــوراى فرهنگ عمومى اســتان اشــخاص 
پيشــنهادى خادم فرهنگ عمومى را در ســطح استان 

انتخاب خواهد كرد. 
تبصره 2: خادمان نمونه در ســطح استان توسط شوراى 
فرهنگ عمومى اســتان و در سطح ملى توسط شوراى 

فرهنگ عمومى كشور انتخاب مى شوند. 
تبصــره 3: آيين نامه اجرايى نحوه انتخاب خادمان نمونه 
فرهنگ عمومى كشور از سوى دبيرخانه شوراى فرهنگ 
عمومــى تهيه و بــه تصويب شــوراى فرهنگ عمومى 

مى رسد. 
آيين نامه فوق در 4ماده و 4تبصره در جلسه 455 مورخ 
14/10/78 به تصويب شورايعالى انقالب فرهنگى رسيد. 

نقد و بررسی مصوبه 
مصوبات شــوراى عالى انقالب فرهنگى از نظر 18 مولفه 

بشرح زير مورد نقد و بررسى قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانى، نامگذارى، عنوان گذارى، نسخ نوعى، 
تغييــرات، آيين نگارش، تكرارى بــودن، مراجع موازى، 
مصوبات مزاحم، اســتثناپذيرى، آگاهى عمومى، كاستى 
ها، اهداف، ويژگى هاى ذاتى، ويژگى هاى عرضى، منابع 

تقنينى، استانداردهاى تقنينى و منافع عمومى
- گمگشتگى واضعان مصوبه در انبوه مصوبات

با وجود اختيار مقرره گذارى براى قواى سه گانه و مراكز 
متعدد فراقوه اى، اين گونه به نظر مى رســد كه واضعان 
مصوبه در انبوه مصوبات مصوب موجود كشور گمگشته و 
سرگردانند و براى تعيين مختصات وجودى هر مصوبه و 
نسبت آن با مصوبات پيشين كشور برنامه خاصى ندارند 
و مجبورند ناتوانى شناختى خود از مصوبات قبلى كشور 
را با ترفندهايى در حوزه وضع مصوبه برطرف نمايند. اما 
آيا اين موضوع تاكنون توانســته است مشكلى از كشور 

را حل نمايد. 
- صــدور مقررات معارض با مصوبه توســط دولت براى 

حل مشكل
معموال دولــت ها در اينگونه موارد با صدور بخشــنامه 
براى رفع مشــكل بصورت علنى اقدامى بر عليه مصوبه 
و متعــارض با آن را انجام داده و مى دهند. از جهت كار 
راه اندازى امور جارى جامعه شايد بتوان كار دولت ها را 
توجيه نمود اما از نقطه نظر وضع مصوبه، كار راه اندازى 

دولت ها نمونه بارز غيرقانونى عمل كردن است.
- بى توجهى واضع مصوبه در لغو آيين نامه هاى اجرايى

نكته مهم در اين دســت نســخ هاى بدون قيد زمانى، 

بى توجهى واضع مصوبه به لغو و نســخ مصوبه قبلى در 
صورتى است كه مصوبه جديد از نظر مقدمات آماده اجرا 
نيســت. البته اين بى توجهى از واضعان مصوبه پذيرفته 
نيســت و نمى توان آن را به عنوان اشــتباه ســهوى و 
كوچك برشــمرد. تكرار اين اشتباه در موارد متعدد نيز 
دليل ديگرى بر بى توجهى واضعان مصوبه در امر وضع 

مصوبه است.
- نتيجه منطقى واگــذارى تدوين آيين نامه اجرايى به 

مجريان مصوبه
نســخ بدون قيد تاريخ، زمانى بيشــتر ايجاد مشكل مى 
نمايد كه تدوين آيين نامه به دستگاه اجرايى واگذار شده 
باشد و دستگاه مربوطى در امر تدوين آيين نامه اجرايى 
غفلت و وقت كشى انجام دهد. زمان اجراى مصوبه جديد 
فرا رسيده و زمان اجراى مصوبه قديم نيز به پايان رسيده 
اســت اما هنوز آيين نامه اجرايى مصوبه جديد از سوى 
دستگاه اجرايى تدوين نشده و جهت تصويب به مجلس 

شوراى اسالمى نيز ارسال نشده است.
- وجود تشابه اسامى مصوبات با محتواى متفاوت

اســتفاده از كلمات و عناويــن در نامگذارى مصوبات به 
علت محدوديت در دسترسى به دامنه وسيعى از واژگان 
در اين زمينه، ســرانجامى جز تكرار و تشابه ندارد. تنوع 
گســترده در عناوين در مصوبــات بصورت عملى امكان 
پذير نيســت و نمى تــوان تضمين نمود كه در شــيوه 
مرســوم ســنتى نامگذارى، هر مصوبه از نظر نام داراى 
ويژگى انحصارى داشــته باشــد. در بسيارى از مصوبات 
با عناوين تقريبا مشابه، محتواى قانتونى كامال متفاوتى 
وجــود دارد كه اين موضوع ممكن اســت بصورت نابجا 
در ذهن مخاطبان مصوبه تداعى تشــابه در محتوا را نيز 

داشته باشد.
- جلب توجه مخاطبان مصوبه

عنوان بنــدى مطالب پيرامون يك پديده در مصوبه مى 
تواند با جداســازى مطالب مهــم و اصلى به جلب توجه 
مخاطبان مصوبه منجر شود و از اين طريق زمينه ارتقاى 
آگاهى هاى عمومى پيرامــون مصوبات را فراهم نمايد. 
عنــوان بندى مطالب با ايجاد تقطيع در توجه به مصوبه 
خود محرک و ايجاد انگيزه در مخاطبان مصوبه اســت. 
عنوان بندى متن مصوبه عالوه بر شــيوايى و روانى متن 
آن را از يكنواختى خارج مى ســازد و با تنوع بخشــى 
به متن مى تواند به ايجــاد و تداوم انگيزه براى مطالعه 
مصوبه كمك نمايد. عناوين موجود در متن هاى قانونى 
در واقع ايســتگاه هايى براى سازماندهى توجه و انگيزه 
اند كه به مخاطب اجازه مى دهد ريتم فعاليت خود را با 

مصوبه هماهنگ سازد. 
- انباشت مصوبات بيش از گذشته و تورم مصوبه 

مصوبات بســيارى در قواى سه گانه با اسامى مختلف و 
از ســوى مراجع و مراكز مقرره گــذار متعدد صادر و بر 
روى هم بدون هر گونه نظمى و انتظامى انباشــته شده 
اســت. كار بــه چنين مجموعه عظيــم و بى نظم عمال 
غيرممكن اســت. دليل ناكامى چندباره تنقيح مصوبات 
نيز همين انباشتگى وسيع و گسترده مصوبات طى دهه 
هاى متمادى بر روى هم اســت كه در بسيارى از موارد 
نامى از مصوبات تصويب شده نيز در قواى سه گانه باقى 

نمانده است.
- عدم اصالح مصوبه داراى خطاى نگارشى

 معموال مصوبات داراى اشــتباهات فاحش نگارشــى به 
ســادگى اصالح نمى شــوند و نمى توان از آثار سوء آن 
بالفاصله جلوگيرى كرد. تاكنون برنامه اى براى تصحيح 
اشتباهات رايج نگارشــى وجود نداشته است. ساز و كار 
مناســبى نيز براى اصالح اين دست اشتباهات در وضع 

مصوبه كشور پيش بينى نشده است.
- نبود اراده در تقســيم كار ملى بــراى بكارگيرى زبان 

فارسى در مصوبات
وضع موجود نگارش مصوبات نشــان مــى دهد كه در 
تقسيم كار ملى وضع مصوبه بر طبق قانون اساسى اراده 
الزم براى بكارگيرى زبان فارســى معيار وجود نداشته و 
ندارد. گويى كسى به اهميت نگارش اسناد رسمى كشور 
با زبان فارســى توجه ندارد. هر مصوبه با توجه به سطح 
آگاهى نگارندگان آن از زبان فارســى داراى سطحى از 

استفاده از اصول نگارش زبان فارسى است.
- تكرار مصوبه از روى حواس پرتى تكرار كننده

گاهى از اوقات تكــرار يك جمله به عدم تمركز گوينده 
يا نگارنده جمله تكرارى اســت. در اين حالت بدون هر 
گونــه دليل يك جمله غيرمهم تكرار مى شــود. از آنجا 
كه معموال تدوين كننــدگان پيش نويس مصوبه داراى 
ســليقه هاى متفاوتى انــد و براى نــگارش مصوبه نيز 
الگوى مشخصى وجود ندارد مكن است برخى جمالت و 
موضوعات در مصوبات بصورت نابجا تكرار شوند. ناآگاهى 
تدوين كنندگان پيش نويس هم ممكن اســت موجب 
تكرار بى مورد جمالت و موضوعات در يك مصوبه بشود.
- احتمال خروج از دايره صالحيت نهادهاي واضع مصوبه

عدم وجــود هر گونه نظارت عاليه بر مراكز وضع مصوبه 
متعــدد و موازى، و نوعــى رها بودن دامنــه اختيارات 
اين نهادها، متاســفانه پبه احتمــال زياد خروج از دايره 
صالحيت هــاى تقنينى دور از انتظار نيســت كه خود 
به گســترش مصوبه گريزى و مصوبه ستيزى در جامعه 
منجر مى شــود. امكان نقض سلسله مراتب هنجاري در 

وضع مصوبه نيز دور از انتظار نيست.

- ارجاع مصوبه براى كنترل دامنه بحث
در برخــى از موارد ارجاع يك مصوبه به مصوبات ديگر با 
ايجاد روشنگرى و شفافيت در موضوع مصوبات دو طرف 
ارجاع از ادامــه بحث هاى بى فايده جلوگيرى مى كند. 
اين امر موجب مى شــود كه مصوبات در حداقل ظرف 

محتوايى ممكن جاى بگيرند.
- ايجاد مزاحمت مصوبات در مصوبات تكرارى

معموال در مصوبات تكرارى در مواد و تبصره هاى قانونى 
به دليل وجود تفاوت و اختالف، مزاحمت ايجاد مى شود. 
به دليل نا گاهى واضعان مصوبه به مصوبات قبلى خود و 
بى توجهى آنان موارد متعدد مزاحمت در اين دســت از 

مصوبات كامال قابل پيش بينى است.
- القاى وجود نياز حوزه محدودى از جامعه به مصوبه

اعالم نياز مصوبات داراى استثنائات فراوان از كجا تامين 
مى شــود؟ چه نيازى به مصوباتى كه داراى استثنائات 
فراوان اســت وجود دارد؟ بخض انــدک جامعه نياز به 
مصوبات داراى اســتثنائات فــراوان ندارند و اين امكان 
وجود داشــت كه با مصوبه خاص گروه محدود متقاضى 
نياز آنها را برطرف نمود. شايســته نيســت كه امكانات 
وضع مصوبه سنتى را براى قانونى با تعداد انگشت شمار 

ذينفعان بكار گرفت.
- تداخل دو مصوبه بصورت همزمان

در صورت تمديد غيرقاعده مند مصوبه بودجه يك سال 
در ســال بعد يا در سال هاى بعد عمال تداخل مصوبات 
بوجود مى آيد كه نتيجه قابل پيش بينى آن ناكارآمدى 
و ســردرگمى مجريان در اجرا و مردم در تبعيت پذيرى 
از قاانون است. در هم ريختگى مقياس زمان در مصوبات 
و جابجايى ناشيانه آن اداره امور جامعه را با مشكل جدى 

مواجه مى سازد.
- مصوبه به زبان فارسى و نه عربى!

زبان رســمى كشور فارسى اســت و بر اساس اصل 15 
مصوبه اساسى، متن اسناد رسمى و مكاتبات كشور بايد 
به زبان فارســى باشــد. حال بايد نشست و منتظر ماند 
تا تفســير هاى ســليقه اى چه به روز زبان و فارسى و 
مشــكل فهم مردم خواهند آورد. مصوبه و وضع مصوبه 
ســنتى در ايران داراى زبان معيار فارسى براى نگارش 
مصوبه نيست و هيچ شيوه اصالحى را هم در اين زمينه 

برنمى تابد.
- نبود آينده نگرى در وضع مصوبه

وضع مصوبه ســنتى به ســبك ايرانى از آينده نگرى و 
آينــده نگارى بى بهره اســت و از پيــش بينى پذيرى 
مصوبات در آينده هاى محتمل و غيرمحتمل اســتفاده 
نمى كنــد. بنابراين نمى توان بــا تخمين خطاى قابل 
قبــول به ارائه نظام احتماالت پيرامــون پديده بپردازد 
تــا مجريان مصوبــه و مردم از گمانه هــاى گوناگون و 

راهكارهاى قانونى مرتبط با هر يك استفاده كنند.
- دفــاع مصوبه از حد حق به مثابه تعيين تكاليف مردم 

و حكومت
هــدف مصوبه و وضع مصوبه، تعيين حد حق به معناى 
تعيين تكاليف مردم و حاكميت است. مردم و حكومت 
هر يك داراى تكاليفى هستند كه حد و مرز آن از طريق 
مصوبه تعيين مى شود. تكاليف مردم و حاكميت شامل 
روابط دوســويه اى اســت كه در قالب اداره امور كشور 
توســط حكومت و مشاركت اجتماعى توسط مردم ارائه 
مى شــود. در مصوبه و وضع مصوبه ســنتى به ســبك 
ايرانى، بروز و تشديد مشكالت زندگى مردم نشانه عدم 
وجود تعيين تكاليف مــردم و حكومت به عنوان هدف 

مصوبه و وضع مصوبه است.
- واضح بودن مصوبه به مثابه قابل فهم براى مردم

اصــوال وضع مصوبه معماگونــه و ثقيل براى فهم عموم 
مردم، ادب نگارش مصوبه اســت كه تا به حال از سوى 
وضع مصوبه ســنتى به ســبك ايرانى اجرا نشده است. 
چه بســيارند مصوباتى كه مملــو از واژگان، تركيبات و 
اصطالحات نامانوس اند و مردم در درک آنها با مشكل 
جدى مواجه اند. در اين دســت مصوبات ضرورى است 
كــه مصوبات براى فهــم مردم به زبان فارســى معيار 
ترجمه شــوند. فهم مــردم به معنــاى جامعه پذيرى 
مصوبه منتهى مى شــود و به شــكل دهى رفتار مردم 
مى پردازد. در مصوبه و وضع مصوبه ســنتى به سبك 
ايرانى، بروز و تشديد مشكالت زندگى مردم نشانه فهم 
متفــاوت مردم و حكومت از مصوبــه و وضع مصوبه به 

عنوان ويژگى ذاتى مصوبه و وضع مصوبه است.
- كارآمدى مصوبه به مثابه حل گرفتارى ها

كارآمدى به معناى حل گرفتارى هاى جامعه از جمله 
ويژگى هاى عرضى مصوبه اســت كه در زندگى امروز 
ايرانيان مــى تواند نقش مهمى ايفا كند. كارآمدى آثار 
مفيــد مصوبه در اجرا و تحقق اهــداف از پيش تعيين 
شده آن اســت. آرزوى ديرينه خيل مصوبات بى دست 
و پا در وضع مصوبه ســنتى، كارآمدى در راستاى حل 
گرفتارى هاى جامعه اســت. در مصوبه و وضع مصوبه 
سنتى به سبك ايرانى، بروز و تشديد مشكالت زندگى 
مردم نشــانه عدم حل گرفتارى ها بــه عنوان ويژگى 

عرضى مصوبه است.
- پشــتيبانى طبيعت به مثابه مشاهده و مالحظه روند 

طبيعى پديده ها در وضع مصوبه
اينكــه طبيعت به عنوان يكــى از منابع مصوبه و وضع 
مصوبه مطرح شــده اســت اين اســت كه پديده هاى 

اجتماعــى هر يــك داراى طبيعتى هســتند. خصلت 
هــا و ويژگى هاى طبيعى پديده هــا و مالحظه دقيق 
رفتار آنها مى تواند الهــام بخش و غنادهنده مصوبه و 
وضع مصوبه در كشــور باشد. روند طبيعى پديده ها در 
برخى موارد به منابع طبيعى جامعه مربوط مى شــود 
كه شناخت دقيق آنها نيز براى وضع مصوبه كار بسيار 
مهمى است. تقسيم كار ملى شــامل تدوين، تصويب، 
تاييد، ابالغ، اجرا، نظارت و تفســير مصوبه بايد توانايى 
الزم براى مشاهده و مالحظه روند طبيعى پديده ها را 
در وضع مصوبه داشــته باشد. در مصوبه و وضع مصوبه 
سنتى به سبك ايرانى، بروز و تشديد مشكالت زندگى 
مردم نشانه عدم مشاهده و مالحظه روند طبيعى پديده 
ها در وضع مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه 

است.
- حمايت مصوبه از تقويت همگرايي اجتماعي به مثابه 

افزايش تعامل ها و همكارى ها
تقويــت همگرايي اجتماعي به معناى افزايش تعامل ها 
و همكارى ها يكى از اصول وضع مصوبه اســت. مصوبه 
بايد بتواند همه ظرفيت هاى مربوط به خود را در قالب 
تعامل ها و همكارى ها بســيج و به همگرايى اجتماعى 
تبديــل نمايد و از اين طريــق راه را براى اجراى مفاد 
خود هموار نمايــد و مخاطبان خود را از ظرفيت هاى 
ايجاد شــده بهره مند ســازد. در مصوبه و وضع مصوبه 
سنتى به سبك ايرانى، بروز و تشديد مشكالت زندگى 
مردم نشــانه عدم تقويت همگرايــي اجتماعي به مثابه 
افزايش تعامل ها و همكارى ها به عنوان اصول مصوبه 

و وضع مصوبه است.
- دفــاع مصوبه از منافع عمومــى، تلكيفى براى پيگرد 

نقض حقوق عمومى و ممانعت از آن
ماده 290 مصوبه اى ين دادرســى كيفرى نمونه اى از 
اين تكليف است: دادســتان كل كشور مكلف است در 
جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملى و خســارات 
وارده بــه حقوق عمومى كه نيــاز به طرح دعوا دارد از 
طريق مراجع ذيصالح داخلــى، خارجى يا بين المللى 
پيگيــرى يا نظــارت نمايد. در مصوبــه و وضع مصوبه 
سنتى به سبك ايرانى، بروز و تشديد مشكالت زندگى 
مردم نشــانه عدم وجود منافع عمومى به مثابه تلكيفى 
بــراى پيگرد نقض حقوق عمومــى و ممانعت از آن در 

وضع مصوبه است.
- تمشــيت امور دولت بــا مصوبه به مثابــه اداره امور 

جامعه
يكى از اهداف مصوبه و وضع مصوبه تمشيت امور دولت 
به مثابه اداره امور جامعه است. مصوبه اداره امور جامعه 
را بــراى دولت ممكن مى ســازد تا با ايــن كار به ارائه 
خدمــات مختلف به عامه مردم بپــردازد. مصوبه عالوه 
بر تعيين مســير براى حركت مردم در جامعه به تعيين 
مســير حركت حكومت نيز مى پردازد كه دستاورد اين 
حركت ســازى و مسيرســازى در جامعه پيشرفت امور 
جامعه در مســير مورد نظر اسناد فرادست كشور است. 
در مصوبه و وضع مصوبه ســنتى به سبك ايرانى، بروز 
و تشديد مشكالت زندگى مردم نشانه عدم وجود اداره 
امور جامعه به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.

- معطوف به آينده بودن مصوبــه به مثابه برنامه ريزى 
آينده نگر

مصوبه و وضع مصوبه در واقــع برنامه و برنامه ريزى بر 
امكانات گذشــته و حال براى آينده جامعه است. اصوال 
مصوبه و وضع مصوبه داراى لحنى آينده نگرانه اســت و 
بنا دارد كه ظرفيت هاى بالقوه فعلى كشــور را در آينده 
اى محتمل به فعليت برســاند. ويژگى معطوف به آينده 
بودن در مصوبه ذاتى است و مصوبه بدون نگاه به آينده 
داراى هويت مشخصى نيســت. مصوبه در مفاد خود به 
انجام تغييرات در برخى از مولفه ها و متغيرهاى جامعه 
اشــاره مى كند كه تغيير وضعيــت برخى از موضوعات 
را در آينده بر عهده خواهند داشــت. در مصوبه و وضع 
مصوبه سنتى به ســبك ايرانى، بروز و تشديد مشكالت 
زندگى مردم نشانه عدم وجود برنامه ريزى آينده نگر به 

عنوان ويژگى ذاتى مصوبه و وضع مصوبه است.
- پيشروبودن مصوبه به مثابه روزآمدى

پيشــرو بودن به معناى روزآمدى از ويژگى هاى عرضى 
مصوبه اســت كــه در وضع مصوبه از اهميت بســيارى 
برخوردار اســت. روزآمدى مصوبه ضامــن كارآمدى و 
تامين نيازهاى نوشونده جامعه است كه در وضع مصوبه 
سنتى كمتر از آن استفاده مى شود. روزآمدى در مصوبه 
و وضــع مصوبه، خون تازه به پيكــره نيمه جان جامعه 
درگير با مشكالت متعدد است و هواى تازه براى تنفس 
دوباره اســت. در مصوبه و وضع مصوبه سنتى به سبك 
ايرانى، بروز و تشديد مشكالت زندگى مردم نشانه عدم 

روزآمدى به عنوان ويژگى عرضى مصوبه است.
- دفــاع مصوبه از همگرايي اجتماعــي به مثابه افزايش 

همكارى
هدف مصوبه و وضع مصوبه همگرايي اجتماعي به معناى 
افزايش همكارى در جامعه است. مصوبه حامى همدلى، 
همفكرى و همكارى اجتماعى است كه به تالش موثر در 
راه حل مشكالت روزافزون در زندگى مردم منجر شود. 
در مصوبه و وضع مصوبه ســنتى به سبك ايرانى، بروز و 
تشديد مشكالت زندگى مردم نشانه عدم وجود افزايش 

همكارى به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.

دکتر محمدرضا ناری ابیانه
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