
»چالش قانون« مجموعه مصوبات شورای 
عالی انقالب فرهنگی را معرفی، نقد و 

بررسی )5( میکند:
مصوبه سياست ها و 
راهكارهای افزایش 
مهاجرت نخبگان!؟

اشــاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از 
اهمیت بســیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه 
فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اســامی ایران با 
شورای عالی انقاب فرهنگی اســت 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 ســبک ایرانی است و از 
آسیب های مشــترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی 
آنها را در جامعه با مشــکل مواجه ساخته است. نظر به 
اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، »چالش 
قانون« نقد و بررســی مصوبات شــورای عالی انقاب 
فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. ناکارآمدی 
مصوبات شورای عالی انقاب فرهنگی موجب شده است 
که در برخی موارد، روند جــاری جامعه دقیقا برعکس 
مصوبات است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه 
»سیاست ها و راهکارهاي کاهش مهاجرت نخبگان« می 

پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

تحلیل
- وجود مشکالت متعدد مانند مهاجرت نخبگان یا فرار مغزها 
زندگی را بیش از پیش بر مردم شــریف ایران دشوار نموده 

است.
- پیرامــون مهاجرت نخبگان، ده ها و شــاید صدها قانون و 
مصوبه ریز و درشــت وجود دارد که از سوی تقسیم کار ملی 
قانونگذاری و وضع مصوبه ســنتی به سبک ایرانی تصویب و 

اجرا شده است.
- بدون تردید تداوم و تشدید مهاجرت نخبگان نشانه آشکار 
ناکارآمدی مصوبات، واضع مصوبات و وضع مصوبات سنتی به 

سبک ایرانی است.
- تحلیل شــورای عالی انقالب فرهنگــی پیرامون تداوم و 

تشــدید مهاجــرت نخبگان با 
قانون  وجــود عملکرد وضــع 
دفاع  ایــن شــورا چیســت؟ 
شــورای عالی انقالب فرهنگی 
از ناکارآمــدی عملکــرد خود 
مهاجرت  مشکل  حل  پیرامون 

نخبگان چیست؟
- بر اساس کدام شواهد میدانی 
و اندازه گیری کدام شــاخص 
توان  مــی  عملیاتــی،  هــای 
کارآمدی عملکرد شورای عالی 
انقــالب فرهنگــی را پیرامون 

مهاجرت نخبگان اثبات کرد؟
- بررسی گذشته نگر سه دهه 
پیشین موید این حقیقت است 
که عملکرد وضع مصوبه شورای 

عالی انقالب فرهنگی پیرامون مهاجرت نخبگان نیازمند نقد 
و بررسی و تحول اساسی است.
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نخبگان را به این شرح تصویب کرد: 
1. سیاست هاي کاهش روند مهاجرت نخبگان و متخصصان 

از کشور
1ـ1. ساماندهي شیوه هاي جذب و استخدام هزینه بگیرها در 

نظام آموزش عالي کشور.
1ـ2. ارائه امکانات ویژه به نخبگان

1ـ3. ارائه اطالعات بیشــتر به نخبــگان درباره ظرفیت ها و 
توانمندي هاي علمي و پژوهشي کشور

1ـ4. توســعه ظرفیت و افزایش سطح آموزش ها و دوره هاي 
کارشناسي ارشد و دکتري بر مبناي نیازهاي توسعه کشور

1ـ5. تحکیم مناسبات و عالیق اجتماعي و عاطفي نخبگان 
با عالیق دیني و ملي

1ـ6. تالش در جهت پاسداشــت منزلت اجتماعي نخبگان 
و متخصصان و نهادینه شــدن تولید فکر و اندیشه به ارزش 

عمومي در جامعه
1ـ7. تعمیق اندیشــه ها و باورهاي دیني در میان نخبگان و 

متخصصان
1ـ8. تقویــت تعامــالت و ارتباطــات بین دانشــمندان و 

پژوهشگران و تقویت انجمن هاي علمي
1ـ9. تدوین مقررات تســهیل کننده در امر کارآفریني براي 

صاحبان تخصص
2. سیاست هاي بازگشت نخبگان و متخصصان به کشور

2ـ1. عنایــت به منزلت اجتماعي نخبــگان و متخصصان و 
اطالع رساني به آنان از نیازها و امکانات علمي کشور و دعوت 

از ایشان براي بازگشت به کشور
2ـ2. جمع آوري آمار کمي و کیفي متخصصان ایراني مقیم 

خارج
2ـ3. جمع آوري برنامه هاي پژوهشــي و نیازهاي تخصصي و 
ظرفیت هاي استخدامي مراکز علمي و صنعتي بخش دولتي 

و خصوصي. 
2ـ4. برگزاري نشست هاي علمي منطقه اي بین دانشمندان 
و مســئولین براي دســتیابي به روش هاي واقعي در جهت 

بازگشت نخبگان به کشور
2ـ5. اعطاي اعتبارات و تســهیالت به مراکزي که بتوانند با 
امکانات و برنامه هاي خود زمینه جذب نخبگان و متخصصان 

خارج از کشور را فراهم نمایند. 
3. سیاســت هاي اســتفاده از تــوان تخصصــي نخبگان و 

متخصصان خارج از کشور
3ـ1. جمــع آوري آمار و ارقام مســتند از تعــداد نخبگان و 

متخصصان و توان آنها در زمینه هاي مختلف علوم
3ـ2. شناســایي نیازهاي اساســي و حیاتــي مراکز علمي، 

دانشگاهي و صنعتي کشور
3ـ3. انعقــاد قرارداد با نخبگان و متخصصان براي هدف هاي 
آموزشــي، راه اندازي طرح ها و پشتیباني علمي از طرح هاي 

پژوهشي. 
3ـ4. اســتفاده از توانایي هاي نخبگان مهاجر )از راه دور( با 
اســتفاده از فناوري نوین اطالعاتــي و بهره مندي از محیط 

الکترونیکي و رایانه اي به عنوان مکمل دانشگاههاي کشور
4. دستگاه هاي اجرایي ذي ربط و تهیه دستورالعمل ها

4ـ1. وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکي موظف اند در ظرف مدت شش ماه پس از 
آیین نامه ها  این مصوبه،  ابالغ 
اجرایي  دســتورالعمل هاي  و 
فوق  راهکارهاي  و  سیاست ها 

را تهیه و ابالغ کنند. 
4ـ2. نهادها و دستگاه هاي زیر 
موظف انــد در خصوص موارد 
وزارتخانه هاي  با  شده  تعیین 

فوق همکاري نمایند. 
و  آمــوزش  وزارت  4ـ2ـ1. 
بندهاي  خصوص  در  پرورش 

1ـ6 و 2ـ1. 
4ـ2ـ2. وزارت امور خارجه و 
ســازمان فرهنگ و ارتباطات 
بندهاي  در خصوص  اسالمي 

2ـ2 و 3ـ1. 
4ـ2ـ3. ســازمان مدیریت و 

برنامه ریزي در خصوص بندهاي 1ـ1، 2ـ2، 1ـ6 و 2ـ5. 
4ـ2ـ4. سازمان صدا و سیما در خصوص بندهاي 1ـ3 و 1ـ6. 
4ـ2ـ5. نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها در 

خصوص بندهاي 1ـ5 و 1ـ7. 
4ـ2ـ6. شــوراي پژوهش هاي علمي کشور در خصوص بند 

1ـ4. 
4ـ2ـ7. شوراي اشتغال در خصوص بند 1ـ9. 

4ـ3. هیئت نظارت و بازرســي موظف به پي گیري و نظارت 
بر اجراي این سیاست ها و راهکارها و ارائه گزارش به شوراي 

عالي انقالب فرهنگي مي باشد. 
روش نقد و بررسی

مصوبه سیاســت ها و راهکارهاي کاهش مهاجرت نخبگان از 
نظر 18 مولفه بشرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نســخ نوعی، 
تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات 
مزاحم، اســتثناپذیری، آگاهی عمومی، کاستی ها، اهداف، 
ویژگی های ذاتی، ویژگی های عرضی، منابع، استانداردهای 

وضع مصوبه و منافع عمومی 
نقد و بررسی مصوبه

-توجه ناکافی به مهم ترین بخش از شناسنامه مصوبات
هر مصوبه دارای شناســنامه ای اســت که مشخصات آن از 
جنبــه های گوناگون ثبت می گــردد. عنوان کلی یا اصلی، 

عنوان جزیی یا فرعی، تاریخ تدویــن، تاریخ تصویب، تاریخ 
تایید، مرجع تصویب کننده، زمان اجرا و ... در شناسنامه هر 
مصوبه وجــود دارد. نام و نامگذاری مصوبه مهم ترین بخش 
از شناسنامه هر مصوبه اســت. در شیوه سنتی و رایج وضع 
مصوبه در کشور احتماال سایر بخش های شناسنامه مصوبات 
از نظر انحصاری بودن، کاربردی و ســایر ویژگی ها به اندازه 
نام هر مصوبه دارای اهمیت نیست. دقت بیشتر در نامگذاری 
این مصوبه می توانســت از ناکارآمــدی آن تا حدود زیادی 
جلوگیری کند. مثال به جای »سیاست ها و راهکارهاي کاهش 
مهاجرت نخبگان« اســتفاده از نام »زمینه ســازی کاهش 

تقاضای مهاجرت نخبگان« مناسب تر به نظر می رسد.
- بازی های زبانی وضع مصوبه

روش ســنتی و رایج وضع مصوبه، مملو از بازی زبانی و زبان 
بازی در نام و محتوای مصوبات اســت. استفاده از مترادفات 
و اشــکال مختلف در نامگذاری مصوبات و بکارگیری از انواع 
و اقســام صنایع ادبی و زبانی و زبان بازی تاکنون اول راه و 
راحت ترین راه ممکن برای نامگذاری علمی و دقیق مصوبات 
بوده است. پیروان روش سنتی وضع مصوبه در برابر هر گونه 
تغییر و تحول در امر وضع مصوبه دارای مقاومت اند و بنا هم 
ندارند این مســیر پر از دشواری در فهم و اجرای مصوبات را 
به نحو شایسته ساماندهی نمایند. استفاده از جمالت و گزاره 
های زیبا و آرمانی در این مصوبه از جمله بازی های زبانی و 

زبان بازی در وضع مصوبه است.
- رعایت ارزش رتبه ای مطالب مندرج در مصوبه

اصوال بخش های گوناگون هر مصوبه دارای ارزش محتوایی 
یکســانی نیســت. برخی از موضوعات بر بعضی دیگر دارای 
ارجحیت هســتند. در واقع مطالب مندرج در یک مصوبه از 
نظر میــزان تاثیرگذاری بر اجرای صحیح مصوبه دارای وزن 
های متفاوتی هســتند. برای نظم بخشی بین مطالب دارای 
ارزش یکســان در یک بسته یا قســمت خاص، کل مطلب 
مصوبــه بصورت رتبه ای عنوان گذاری و از یکدیگر جدا می 
شــوند. ارزش گذاری واحد به محتوای دارای عنوان واحد به 
وزن دهی متناسب در کل محتوای مندرج در یک مصوبه می 
انجامد که در نوع خود با مصوبه بدون ارزش گذاری رتبه ای 
محتوا کامال متفاوت است. البته در این روش مطالب مهم تر 

بر مطالب کم اهمیت تر دارای تقدم اند.
- عدم رعایت اصول جمله نگاری فارسی مصوبه

مصوبات به عنوان متن های رســمی کشــور می بایست از 
استانداردهای زبان فارسی معیار برخوردار باشد. زبان فارسی 
معیار نیز دارای ویژگی های خــاص برای حروف، واژگان و 
جمالت اســت که رعایت ضوابط آن مــی تواند زبان وضع 
مصوبه را به عنوان زبان معیار فارســی مطرح نماید. دستور 
زبان فارســی نیز برای ارائه قواعد بکارگیری اجزای جمالت 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. چنانچه اصــول نگارش زبان 
فارســی معیار در وضع مصوبه رعایت نشــود که نمی شود 
عالوه بر لطمه زدن به زبان فارسی به درک مردم از مصوبات 

آسیب وارد می سازد.
- عدم رعایت قرارگیری ارکان جمله در مصوبه

اجزای جمله در زبان فارسی و محل قرار گیری آنها در جمله 
و متن دارای مشخصات ادبی ویژه ای هستند که بی نظمی 
در قرار گیــری اجزای جمله درک مفهوم آن را با مشــکل 
مواجه می ســازد. آموزش زبان فارســی بــرای اهالی وضع 
مصوبــه ظاهرا کافی نبوده که بی نظمی و آشــفتگی فراوان 
در بکارگیری ارکان جمله در مصوبات گوناگون قابل مشاهده 
است. برخی از جمالت دارای فعل و برخی دیگر دارای اسم 

مصدر افعال هستند.
- تصویــب مصوبات آزمایشــی برای بررســی جوانب و آثار 

گوناگون آن
در بسیاری از موارد برای بررسی همه زوایا و ابعاد یک مصوبه 
و مالحظــه دقیق تر آثار و نتایج آن بهتر اســت که مصوبه 
بصورت آزمایشــی در زمان و مکان محدود اجرا شــود تا در 
زمینه یک کار تجربی بتوان تصمیمات مناســب تری برای 
آن اتخاذ نمود. ممکن است بررسی های کارشناسی در زمان 
اجرای آزمایشی کامل شود و یا اساسا بررسی های تخصصی 
بایــد در حین اجرای آزمایشــی کامل شــود. پس اجرای 
آزمایشی یک مصوبه، نقطه ضعف آن نیست بلکه می تواند به 
عنوان نقطه قوت مورد استفاده قرار گیرد. شایسته است که 
تصویب و اجرای این دست مصوبات مهم و دشوار و پیچیده 
از نظر اجرایی، بصورت آزمایشی انجام شود تا با بررسی همه 
جوانب امر و با بروز رسانی های دقیق بر کارآمدی آن افزوده 

شود.
- نسخ فله ای مصوبات بصورت ضمنی

 با توجه به عدم وجود تنقیح مصوبات در کشور، خیل عظیم 
مصوبات متنوع بصورت کالفی سردرگم وجود دارند و مجریان 
مصوبه نسبت به تغییرات احتمالی و تاثیرات متقابل مصوبات 
بــر یکدیگر بی اطالع اند. از ایــن رو در عملکرد آنها وحدت 
رویه مشــاهده نمی شود و راه بر اســتفاده ابزاری و سلیقه 
ای از مصوبه همواره باز اســت. از آنجا که مصوبات بصورت 
مســتقیم و غیرمســتقیم با یکدیگر ارتباط دارد و به طرق 

گوناگون عملکرد یکدیگر را گســترش یا کاهش می دهند. 
این امر در صورتی دارای کارآمدی اســت که همه مصوبات 
بصورت یک کل واحد تنقیح شوند و ارتباطات طولی، عرضی 
و مورب آنها بصورت سلســله مراتبی تعیین شــود. به علت 
عدم تنقیح قوانین کشور ممکن بندهای مختلف این مصوبه 
توسط سایر مصوبات شورا و قوانین کشور بصورت نوعی و فله 

ای نسخ شده باشد.
- نبود حافظه تاریخی مصوبات

اســتفاده از نسخ ضمنی یا نوعی در ســطح گسترده ای از 
مصوبات نشان از ناتوانی واضعان مصوبه در استفاده از حافظه 
تاریخی خود اســت. با نســخ نوعی، هر مصوبه ای در زمان 
خود و برای خود تصویب و تایید می شــود و با ارتباط آن با 
مصوبات گذشته کامال قطع است و صرفا برای رفع مسئولیت 
از جمله نسخ نوعی اســتفاده می شود. عالوه بر عدم وجود 
تنقیح مصوبات در کشــور اســتفاده فراوان از نسخ نوعی به 
امیدوار نبــودن نظام قانونگرایی به عملیاتی شــدن مصوبه 

تنقیح مصوبات اشاره دارد.
- بروز خطا در مصداق یابی نسخ نوعی مصوبات

کاربرد وســیع نســخ نوعی به گونه ای اســت که قطعا در 
تشــخیص مصادیق توسط افراد مختلف اختالف نظر بوجود 
می آید که با روند فعلی وضع مصوبه بســیار دشوار است که 
بتوان افراد از تشخیص نادرست خود که منطبق بر منافع و 
سلیقه آنهاست منصرف نمود. ضمنا با توجه به موارد فراوان 
کاربرد این دست نسخ ها، سازوکار مناسبی برای حل اختالف 
در اختالف نظر در مصداق یابی نسخ ها وجود ندارد. به علت 
عدم تنقیح مصوبات شــورا و قوانین کشور، معموال مصداق 
یابی در نسخ خای نوعی بر عهده منجریان مصوبات است که 
با توجه به عدم اطالع کافی دســتگاه های اجرایی از مصوبه 
و اصول مصوبه گذاری امکان تشخیص خطا در مصداق بابی 

مربوط به نسخ خای فله ای وجود دارد.
- محدودیت صالحیت وضع مصوبه

بدون تردید وجود مراکــز و مراجع متعدد مقرره گذاری در 
کشــور، صالحیت تقنینی آنها را محدود می سازد. با وجود 
تعدد واضعان مصوبه، امکان بروز رفتارهای سلیقه ای افزایش 
می یابد. با وجــود مراکز متعدد و موازی برای وضع مصوبه، 
بخــش های قابل مالحظــه ای از مقررات کشــور از دامنه 
شمولیت وضع مصوبه شــورای عالی انقالب فرهنگی خارج 
می شود و به جهت داشتن متولی خاص، جامعه شاهد بروز 
تزاحم آرا و نظرات کارشناسی است. سردرگمی جامعه از این 
جهت اســت که نمی داند که مراکز و مراجع متعدد متولی 
امر مقرره گذاری اند. چون معموال مراکز و مراجع موازی در 

انتخابی  معموال  مصوبه  وضع 
از ســوی مردم نیستند که با 
مردم ساالری دینی سازگاری 

ندارد.
- ضــرورت روشــنی مفهوم 
مصوبه برای همه مردم جامعه

موارد متعددی از مواد و تبصره 
های قانونی وجــود دارند که 
واژگان بکار رفته در آنها کامال 
عربی و نامانوس است و وضوح 
الزم را برای فهم و درک مردم 
ندارند. ظاهرا برخی معتقد به 
بکارگیری ادبیات تخصصی در 
برای عموم مردم  علم حقوق 
مخاطب  جابجایی  هســتند. 
در نــگارش مصوبــه موجب 

بروز مشــکل نافهمی متن مصوبات می شود. موارد مصداقی 
بســیار فراوانی در این زمینه وجود دارد تاکنون برای وضوح 
و روشــنی معنای آنها تالشی از سوی واضعان مصوبه صورت 

نگرفته است.
- پشتیبانی مصوبه از اخالق و خیرعمومي به مثابه احساس 

آرامش و آسایش
مصوبــه و وضع مصوبه با هدف اخــالق و خیر عمومی و در 
راستای احساس آرامش و آسایش مردم اند. مردم می خواهند 
در پرتو عملکرد مصوبه و وضع مصوبه بتوانند در آرامش کامل 
زندگــی کنند و در رفتاریهی فــردی و اجتماعی خود دارای 
آسایش باشند. هدف مصوبه نیز تامین آرامش و آسایش مردم 
اســت. مصوبه و وضع مصوبه ســنتی به سبک ایرانی گذران 
زندگی را برای مردم بیش از گذشــته دشوار کرده است. در 
مصوبه و وضع مصوبه ســنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید 
مشکالت زندگی مردم نشانه عدم تامین احساس و آرامش در 

مردم به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- الزام آوری مصوبه به مثابه دارای ضمانت اجرایی

اصوال مصوبه ای دارای ســطح مطلوبی از الزام آوری است که 
دارای ضمانت اجرایی عملی و کافی باشد تا مجریان مصوبه و 
مخاطبان عمومی آن اطمینان پیدا کنند که مصوبه بصورت 
قطعی و حتمی اجرا می شود. در صورت ناکافی بودن ضمانت 
اجرایی مصوبه، در اولین فرصت و با اولین عالمت، روند اجرای 

مصوبه در جامعه متوقف می شــود و همگان خواهند فهمید 
که قانونی دیگر از خیل مصوبات ناکارآمد، چند روز آمده است 
که بزودی خواهد رفت. تجربه تلخ این دست مصوبات، بارها 
و بارها در کشــور توسط مردم مشاهده شده است. در مصوبه 
و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکالت 
زندگی مردم نشــانه آشکار الزام آور نبودن مصوبات به عنوان 

ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- پاسخگویی مصوبه به نیازهاي جامعه به مثابه حل مشکالت 

مردم
یکی از ویژگی های عرضی مصوبه و وضع مصوبه پاسخگویی 
به نیازهای جامعه به معنای حل مشــکالت مردم است. قادر 
باید در راســتای نیازهای روزآمد جامعه باشد و بتواند مردم 
را در حل مشــکالت یاری کند. عــالوه بر ویژگی های ذاتی، 
بررسی ویژگی های عرضی مصوبه از اهمیت بسیاری برخوردار 
اســت و می تواند به عنوان شاخص برای شناخت مصوبه از 
شبه مصوبه مورد استفاده قرار گیرد. اساسا مصوبه برای حل 
مشــکالت مردم بوجود می آیند و اجرا می شوند. قانونی که 
نتواند گره ای را گره های کور جامعه بگشاید مصوبه نیست. 
این دست گزاره های مصوب ولی بدون توانایی کار در جامعه 
کم نیســتند که هیچگاه مجال اجــرا نمی یابند و بزودی در 
آرشیو تورم مصوبه و وضع مصوبه به بوته فراموشی سپرده می 
شوند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و 
تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه عدم حل مشکالت مردم 

به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- دین به مثابه اخذ مصوبه از قرآن کریم و ســنت معصومین 

)ع(
همانطــور که در مقدمــه و برخی از اصول مصوبه اساســی 
به تصریح آمده اســت، وضع مصوبــه و اداره امور جامعه در 
جمهوری اسالمی ایران بر مدار قرآن کریم و سنت معصومین 
)ع( انجام می شود. به عبارت دیگر مهم ترین منبع در وضع 
مصوبه و اجرای آن در کشــور قرآن و روایات معصومین )ع( 
است که از طریق فرآیند اجتهاد بدست می آید. بنابراین می 
بایست که منبع تقسیم کار ملی در وضع مصوبه شامل مراحل 
تدوین، تصویب، تایید، ابالغ، اجرا، نظارت و تفسیر، قرآن کریم 
و سنت و روایات معصومین )ع( باشد. در مصوبه و وضع مصوبه 
سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم 
نشانه عدم اخذ مصوبه از قرآن کریم و سنت معصومین )ع( به 

عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- عدم تجاوز مصوبه از چارچوب اختیارات به مثابه عملکرد در 

محدوده تعریف شده
عــدم تجاوز از چارچــوب اختیارات به معنــای عملکرد در 
محدوده تعریف شــده یکی از 
اصول وضع مصوبه است. مصوبه 
و وضــع مصوبــه در چارچوب 
تعریف شــده و مصــوب قادر 
به انجــام وظایف تقنینی خود 
هســتند و در صــورت عدول 
قانونــی موجب  از اختیــارات 
ایجاد ناهماهنگی در اداره امور 
کشور می شود. تداخل و تزاحم 
اختیــارات نیز باعــث بروز بی 
نظمی در کارها می شــود. در 
مصوبه و وضع مصوبه ســنتی 
به سبک ایرانی، بروز و تشدید 
مشــکالت زندگی مردم نشانه 
عدم عملکرد در محدوده تعریف 
شــده به عنوان اصول مصوبه و 

وضع مصوبه است.
- پشــتیبانی مصوبه از منافع عمومی به مثابه ســود و فایده 

همگانی
منفعت را از نظر دایره شمول، منفعت فردی، منفعت گروهی 
و منفعت عمومی در نظر می گیریم که در این حالت منفعت 
عمومی ســطحی از سود و فایده تلقی می شود که همگان از 
آن برخــوردار خواهند بود و اموری را در برمی گیرد که برای 
تودهی مردم مطلوبیت دارد و آنان را بهره مند می کند. مصوبه 
و وضع مصوبه تراز در حاکمیت اسالمی با تمام توان علمی و 
عملی خود می کوشــد تا منافع عمومی به مثابه سود و فایده 
همگانی را در جامعه گسترش دهد تا همگان با وجود خود آن 
را حس نمایند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، 
بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه عدم منافع عمومی 
به مثابه ســود و فایده همگانی است. افزایش میزان مهاجرت 
نخبگان از کشور موید این حقیقت است که مصوبه مورد بحث 
برای جامعه از منفعت عمومی برخوردار نیست. منافع عمومی 
به مثابه منافع ملی از آثار بایســته برای هر نظام وضع مصوبه 
اســت. از این رو مصوباتی که در تامین منافع عمومی مردم از 
توانایی الزم برخوردار نیستند، شایستگی بقاء به عنوان مصوبه 
و قانون را ندارند. این دســت مصوبات را مصوبه نما یا شــبه 
مصوبه می نامند که از کارآمــدی الزم برای دخالت موثر در 

امور و تغییر متغیرهای موثر به نفع مردم را نداشته و ندارد.
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چالش قانون

بــدون تردیــد وجــود مراکــز و مراجــع متعــدد 
مقــرره گــذاری در کشــور، صالحیــت تقنینی 
آنهــا را محــدود مــی ســازد. بــا وجــود تعــدد 
رفتارهــای  بــروز  امــکان  مصوبــه،  واضعــان 
ســلیقه ای افزایش می یابــد. با وجود مراکز 
متعــدد و مــوازی بــرای وضــع مصوبه، بخش 
هــای قابــل مالحظــه ای از مقررات کشــور از 
دامنه شــمولیت وضع مصوبه شــورای عالی 
انقــالب فرهنگی خارج می شــود و به جهت 
داشــتن متولــی خــاص، جامعــه شــاهد بروز 

تزاحم آرا و نظرات کارشناسی است.

افزایــش میــزان مهاجــرت نخبگان از کشــور 
مویــد ایــن حقیقت اســت کــه مصوبــه مورد 
عمومــی  منفعــت  از  جامعــه  بــرای  بحــث 
برخــوردار نیســت. منافــع عمومــی بــه مثابه 
منافــع ملــی از آثــار بایســته بــرای هــر نظــام 

وضع مصوبه است. 
ایــن رو مصوباتــی کــه در تامیــن منافــع  از 
برخــوردار  الزم  توانایــی  از  مــردم  عمومــی 
نیستند، شایستگی بقاء به عنوان مصوبه و 

قانون را ندارند.

امام علی )ع(: همواره در انتظار )فرج و ظهور صاحب الزمان علیه السالم( 
باشید و یأس و ناامیدی از رحمت خدا به خود راه مدهید.

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

مدیر عامل بانک رفاه مطرح کرد
آثار و تبعات ویروس کرونا بر اقتصاد 

و صنعت بانکداری
اسماعیل لـــله گانی مدیر عامل بانک رفاه کارگران در نشست کمیته 
بحران این بانک ضمن تبیین شیوع ویروس کرونا در جهان اظهار داشت: 
شیوع ویروس کرونا تاثیرات بســزایی بر اقتصاد جهان داشته و اقتصاد 
دنیا را با بحران مواجه کرده اســت. به گزارش روابط عمومی بانک رفاه 
کارگران، لـــله گانی در این جلســه به آثار این ویروس بر اقتصاد ایران 
اشــاره کرد و افزود: از آثار و تبعات این ویروس در ایران می توان کاهش 
قیمت نفت، کاهش صنعت توریسم، کاهش صادرات غیر نفتی و افزایش 
مصرف آب، حمالت ســایبری و ... اشــاره کرد که بانک رفاه به منظور 
کاهش اثرات موارد یاد شده اقداماتی از قبیل پرداخت بیمه بیکاری، ارائه 

تسهیالت به مشاغل خودگردان، واحدهای تولیدی و یارانه بگیران را در 
پیش گرفته است. وی استفاده از تجارب شرکت ها و سازمان های دیگر 
را برای تبدیل تهدیدات کرونا به فرصت مفید خواند و گفت: انتشار این 
ویروس تاثیرات قابل مالحظه ای بر اقتصاد جهان داشته است؛ به نحوی 
که می توان آن را آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی دانســت. 
از این رو بررســی روندهای رکود و رونق در گذشته و تاریخ شوک های 
اقتصادی ناشــی از شیوع بحران های مشــابه، ما را قادر می سازد تا با 
پایش رفتار بازارها، کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی در سطح ملی 
و بین المللی و همچنین استفاده از تجارب مفید آن ها اقدامات مناسبی 
در شرایط کنونی انجام دهیم. مدیر عامل بانک رفاه همچنین با اشاره به 
تأثیر ویروس کرونا بر کسب و کارهای کوچک گفت: شیوع ویروس کرونا 
بر وضعیت بنگاه های اقتصادی کوچک تاثیر بســزایی داشته و آن ها را 
با مشــکالت عدیده ای مواجه کرده است. در همین راستا بانک رفاه به 
منظور حمایت از این بنگاه ها اقداماتی از قبیل ارائه تسهیالت به مشاغل 

خودگردان و واحدهای تولیدی را در دستور کار خود قرار داده است.

خـــبـــر

کرونا را شکست می دهیم


