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مذهبي را به شرح ذیل تصویب كرد: 
مقدمه: 

نهضت حسيني)ع( و حماسه عاشورا، تجدیدحيات اسالمي 
و اوج و قله تاریخي مقابله با س��تم و س��تمگر و احياء حق 
طلبي و عدالت خواهي اس��ت كه همان روح فرهنگ تشيع 
اس��ت. این واقعه عظيم همواره چون مشعلي فرا راه شيعه، 
مسلمانها بلکه بشریت در عرصه مواجهه با الحاد، استبداد و 
اس��تکبار بوده است. بدین سبب هميشه این سرمایه بزرگ 
و س��ترگ، در معرض آس��يب تحریفات نظري و انحرافات 
رفتاري بوده اس��ت. در روزگار م��ا نيز آفات و انحرافاتي كه 
مایه وهن این حماس��ه عظيم است در زمينه مراسم تعزیت 
و مجال��س س��وگواري، رخ داده و موج��ب نگران��ي علماء، 

فرهيختگان و ارادتمندان سيدالشهداء)ع( گشته است. 
پدیده هاي ناشایست و ناخوشایندي از قبيل: 

الف( ارتکاب حركات خالف موازین ش��رعي و مخالف جوهر 
دیني و قدسي حماسه عاشورا. 

ب( تظاه��ر به رفتارهاي موهن و غيرمعقول و نامناس��ب با 
روح عقالني و حماس��ي نهضت حس��يني)ع( همچون قمه 

زني. 
ج( اس��تفاده از تصاویر، شمایل و نشانه هاي غيرواقعي ائمه 
و اولياء)ع( و چاپ گسترده آنها كه خالف قداست و حرمت 

معصومين و شأن عزاداري آنها است. 
د( ذكر اكاذیب و نسبت مطالب خالف واقع به ساحت اهل 
بيت پيامبر اعظم)ص( اس��تنيالي انقالب فرهنگينهایي در 
ش��وراي عالي، ایفاد مي شود. ساماندهي مراسم سوگواري 
حضرت سيدالش��هداء)ع( مطرح و به شرح پيوست به تصو 
به ویژه ی��اران و خاندان حضرت سيدالش��هداء و خواندن 
نوح��ه ها و آوازها و اجراء موس��يقي هاي مبتذل و خالف 
ش��ئون كه باعث مخدوش ش��دن فضاي فکري حماسي و 
جنب��ه هاي ح��زن انگيزي و عبرت آموزي محرم ش��ده و 
به این مراس��م مق��دس جنبه تفنني و تفریحي بخش��يده 
و س��بب از بين بردن خاصيت و خصل��ت آئيني مبتني بر 
هویت ایراني و اس��المي آن م��ي گردد. بنا به مراتب فوق، 
سياس��ت ها و خط مشي هاي اجرائي ذیل تبيين و معرفي 

مي ش��وند. 
فصل اول- سياست ها و خط مشي هاي اجرائي

1( غنابخشي فکري و محتوایي مجالس و مراسم سوگواري 
درجه��ت ارتق��اء و تعميق بصيرت و معرفت اقش��ار و آحاد 
جامعه درباره فلس��فه، عم��ق و ابعاد و تعليم��ات و تبعات 
حماس��ه حس��يني )ع( و مقابله با تحریفات و اكاذیب پدید 

آمده در این زمينه. 
1/1( اهتمام بيش��تر به توس��عه اندیش��ه ها و نظرات امام 
راحل، مقام معظم رهبري و متفکران بزرگ از جمله استاد 
ش��هيد مرتضي مطهري درباره محرم و آیين هاي عزاداري 

ساالر شهيدان )ع(. 
2/1( تهيه برنامه هاي منظم و منس��جم رسانه اي براي نقد 
و بررس��ي شعر و مداحي و تعزیه خواني و همچنين مناظره 

فکري فقهي توسط متخصصان. 
3/1( ایج��اد پایگاه اطالع رس��اني اینترنت��ي براي تدوین و 
ترویج برنامه ها و مراس��م س��وگواري مناس��ب در بيرون از 
مرزهاي كش��ور به منظ��ور ایجاد بصي��رت و ارتقاء معرفت 
دیني و خنثي س��ازي نس��بت ه��اي دروغي��ن معاندین و 
مخالفين فرهنگ و حماس��ه عاش��وراي حسيني با استفاده 

از فناوري هاي نوین ارتباطي. 

4/1( تبيين و تشریح فلسفه و ضرورت و نقش تاریخي قيام 
عاش��ورا و ارائه تحليل هاي مناس��ب از فرآیند شکل گيري 
نهضت حس��يني و نفي تحليل ه��اي ناصواب غيرمنطبق با 
واقعه عاش��ورا و شعائر حس��يني از طریق رسانه ها به ویژه 

صدا و سيما با همکاري دستگاههاي ذیربط فرهنگي. 
2( صيانت از روش هاي اصيل و س��نتي عزاداري و بررسي 
راهکارهاي تقویت و توس��عه آن متناس��ب با روح حماسي 

عاشورا و ذوق، سليقه و گرایش هاي نسل امروز. 
1/2( اص��الح و صيانت تعزیه خوان��ي و آموزش گروههاي 

تعزیه خوان. 
2/2( معرفي س��بک ها، آداب و اشعار و روش هاي اصيل و 
صحيح عزاداري وتجليل از پيش كسوتان و مجالس نمونه. 
3/2( نوآوري و تبليغ س��بک هاي جدید متناسب با شئون 

مراسم سوگواري. 
4/2( برنام��ه ری��زي ب��ه منظ��ور ارتقاء كيفي��ت مداحي و 
آشناس��ازي مداحان با سيره زندگاني و مراثي و مقاتل ائمه 

معصومين)ع(. 
3( زدودن خرافات و انحرافات پدید آمده و رفتارهاي موهن 
و خالف موازین در زمينه مراسم و برنامه هاي سوگواري. 

1/3( بررس��ي و انجام مطالعات پيرام��ون خرافات و بدعت 
ها در نحوه ش��کل گيري و چگونگي نفوذ آن در مراس��م و 

مجالس سوگواري و راههاي مقابله و رفع آن. 
2/3( برگزاري جلسات كارشناس��ي و كارگاههاي آموزشي 
مس��تمر با مداحان، روض��ه خوانان و مس��ئولين هيأتهاي 
مذهبي توس��ط س��ازمان تبليغات اسالمي و صدا و سيماي 

جمهوري اسالمي. 
4( شناس��ایي و مقابل��ه ریش��ه اي با عناص��ر و جریانهاي 
سازمان یافته و منحرف تأثيرگذار در مراسم سوگواري ائمه 

معصومين به ویژه ساالر شهيدان )ع(. 
1/4( شناسایي عناصر منحرف و برنامه ریزي براي مواجهه 
مناس��ب و قانوني با آنان و خطوط فکري جریانهاي سازمان 
یافته و هدایت شده و مقابله سنجيده مؤثر با آنها با همکاري 

دستگاههاي مسئول قضایي و امنيتي كشور. 
2/4( اس��تفاده از ظرفيت اعزام مبلغ درجهت روشنگري و 

بدعت زدایي. 
5( ایجاد س��از و كارهاي مناسب جهت ساماندهي و تقویت 
هيأته��اي مذهب��ي، مداح��ان، مدیحه س��رایان و نهادهاي 

متصدي امر عزاداري. 
1/5( تجليل از خادمان فرهنگ عاشورایي اعم از سخنرانان، 
مداح��ان، ش��اعران، نویس��ندگان و مس��ئولين هيأته��اي 

مذهبي. 
2/5( انتش��ار نش��ریه تخصصي به 
ص��ورت مس��تمر وی��ژه هيأتهاي 
مذهبي به منظور تقویت ارتباط و 
انتقال مفاهيم و موضوعات الزم و 

نيز متون و مقاتل معتبر. 
3/5( پش��تيباني و تغذی��ه فکري 

مبلغين و سخنرانان مذهبي. 
فصل دوم- اجراء

اس��المي  تبليغ��ات  س��ازمان   )1
هم��کاري  ب��ا  اس��ت  موظ��ف 
دستگاههاي دولتي و غيردولتي به 
ویژه س��ازمان صدا و سيما، وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي، دفتر 
تبليغات اس��المي، نهاد نمایندگي 
مقام معظم رهبري در دانشگاهها 
نس��بت ب��ه اجراي سياس��ت ها و 
خطوط مشي فوق اقدام و گزارش 
آن را س��االنه ب��ه ش��وراي عالي 

انقالب فرهنگي ارائه نماید. 
2( ادارات كل اس��تاني س��ازمان 

تبليغات اسالمي موظفند ساالنه، گزارش برنامه هاي خود را 
درجهت تحقق ساماندهي شئون فرهنگي مراسم سوگواري 
تهي��ه و براي بررس��ي و تصميم گيري متناس��ب با منطقه 
درچارچوب این طرح به شوراي فرهنگ عمومي استان ارائه 
نمایند. سازمان تبليغات اس��المي نيز مکلّف گزارش كالن 
كشوري را به شوراي عالي انقالب فرهنگي جهت بررسي و 

تصميم گيري هاي تکميلي و روزآمد ارائه نماید. 
این سياست ها مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل در جلسه 
603 م��ورخ 86/2/11 ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي به 

تصویب رسيد. 

نقد و بررسی مصوبه 
مصوب��ات ش��ورای عالی انقالب فرهنگ��ی از نظر 18 مولفه 

بشرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نس��خ نوعی، 
تغيي��رات، آیي��ن نگارش، تک��راری بودن، مراج��ع موازی، 
مصوب��ات مزاحم، اس��تثناپذیری، آگاهی عمومی، كاس��تی 
ه��ا، اهداف، ویژگی های ذات��ی، ویژگی های عرضی، منابع 

تقنينی، استانداردهای تقنينی و منافع عمومی
- عدم تصویب بيش از حد مصوبات دایمی و پيش��گيری از 

تورم مصوبه 
پدیده تورم مصوبه و وضع مصوبه به وجود تعداد بسيار زیاد 
مصوبات در كش��ور اطالق می شود كه كارآمدی آنها محل 
تردید است. برخی از آگاهان حوزه وضع مصوبه معتقدند كه 
هر چه از تعداد مصوبات دایمی كشور كاسته شود برای اداره 
امور جامعه مطلوب تر اس��ت. از این رو مصوبات آزمایش��ی 
مورد اس��تفاده قرار می گيرد ك��ه در صورت عدم كارآمدی 
الزم، بصورت خودبخود و پس از اتمام دوره آزمایشی باطل 
می ش��وند و نيازی ب��ه ابطال آنها از طری��ق مصوبه و ارائه 
الیح��ه و طرح نيس��ت. در واقع مصوبات آزمایش��ی دارای 
ویژگی خودس��ازماندهی اند و می توانند شرایط آینده خود 

را پيش بينی و انتخاب نمایند.
- نسخ ناآگاهانه مصوبات

بر اس��اس اظهار نظر كارشناسان برخالف نسخ صریح، نسخ 
نوعی ناگوارترین ش��کل نس��خ اس��ت. واضع مصوبه بدون 
داش��تن آگاهی از مصوبات قبلی با استفاده از جمالت نسخ 
نوع��ی گویی برای ع��ذاب وجدان خود دارویی ش��فابخش 
یافته اس��ت! دستاورد این نوع وضع مصوبه، وجود مصوبات 
متعدد و تکراری در یک موضوع و بی قانونی در بسياری از 
موضوعات دیگر اس��ت. بعالوه اینکه در پيدایی مصادیق نيز 

كار به مجریان ناآگاه با امر وضع مصوبه واگذار شده است.
- فرار از مسئوليت قانونی در وضع مصوبه

با توجه به عدم اجرای مصوبه تنقيح مصوبات كشور به نظر 
می رس��د واضع مصوبه از وظيفه اصل��ی اش فرار می كند! 
اصوال تبویب، طبقه بندی و تنقيح در پدیده های متکثر در 
درون پدیده نهفته است و برای بکاربستن این دست پدیده 
ها، طبقه بندی و تنقيح به عنوان پيش فرض متصور است. 
واضع مصوبه موظف است رابطه و نسبت مصوبه جدید را با 
مصوبات پيش��ين مشخص نماید كه صرفا با ارائه یک جمله 

نسخ نوعی نمی توان از عهده آن برآمد.
- بی نظمی جامعه در اثر آشفتگی مصوبات

اصوال اداره امور جامعه از طریق مصوبات و با نظم بخشی به 
كارها انجام می ش��ود. طبيعی ترین نتيجه آفت نسخ نوعی 
ایج��اد بی نظمی در جامعه به جای نظم دهی به رفتارهای 
مردم اس��ت. با وجود نس��خ نوعی احتمال سر برآوردن یک 
نسخ جدید از ميان تورم موجود در مصوبات كشور می تواند 
شيرازه عملکرد بخشی از جامعه را دگرگون سازد. البته باید 
به این موضوع توجه داش��ت ك��ه ناگوارترین بی نظمی در 
جامعه بی نظمی ناش��ی از مصوبه است كه آثار سوء آن در 

بخش مختلف جامعه انکار نشدنی است.
- اطالق نام به مصوبه به منزله شناس��ه انحصاری محتوای 

مصوبه
نام در فرآین��د نامگذاری مصوبات، 
اط��الق یک یا چن��د واژه به عنوان 
ن��ام برای مصوبات اس��ت كه مبين 
و موی��د محتوای آن باش��د ضمن 
اینکه در بيان ني��ازی به ذكر همه 
متن مصوبه نباش��د. ن��ام جزیی از 
شناس��ه مصوبات است و نامگذاری 
در حقيقت جزیی از شناسه گذاری 
مصوبات است. شناسه نيز به معنای 
عامل و ابزار شناس��ایی یک مصوبه 
در س��ایر مصوبات و دیگ��ر پدیده 
های اجتماعی است. هر مصوبه در 
ميان هزاران مصوبه و مقرره ای كه 
در كشور وجود دارد برای شناسایی 
خود از س��ایرین اب��زاری بجز نام و 

نامگذاری ندارد.
- اهميت هماهنگی ن��ام مصوبه با 

محتوای مصوبات
نام مصوب��ه با محت��وای آن رابطه 
مستقيم دارد. در بسياری از موارد در روش سنتی نامگذاری 
مصوبات كاستی هایی وجود دارد كه طی آن هماهنگی بين 
محتوای مصوبه با نام آن در نامگذاری رعایت نش��ده است. 
محص��ول روش ناكارآمد نامگذاری در روش س��نتی، وجود 
اس��امی فراوان غيرمرتبط و ناهماهنگ با محتوای مصوبات 
اس��ت كه اس��تفاده از مصوبات را با مش��کل مواجه ساخته 
است. نام هر مصوبه معرف محتوا و مفهومی است كه مصوبه 
از پ��س تدوین و تصوی��ب در جامعه به دنب��ال اجرای آن 
اس��ت. نام برای ناميدن محتوای مصوبه است كه هماهنگی 
آن ب��ا محتوا بصورت جدانش��دنی در فرآیند وضع مصوبه و 

نامگذاری مصوبات همراه آن است.
- جمع آوری مواد مرتبط تحت یک عنوان در مصوبه

عن��وان بندی بخش های گوناگون در یک مصوبه در واقع 
فضایی محتوایی اس��ت كه مطالب مرتب��ط با هم را كنار 
هم جمع آوری می كند. فراوانی موضوعات ریز و درش��ت 
مرتب��ط با ی��ک مصوبه به گونه ای اس��ت ك��ه نمی توان 
ب��دون جم��ع آوری و كنار هم ق��رار دادن مطالب مرتبط 
با ه��م عمل كرد. عن��وان بندی مطال��ب در یک مصوبه، 
بس��ته بندی محتوایی مطال��ب مرتبط با یک مصوبه برای 
س��هولت استفاده از آن است. عنوان بندی نوعی فراخوان 
برای جمع نم��ودن مطالب ذیل عنوان مرتبط اس��ت كه 
در نوع خود نوعی نظم بخش��ی به محتوای مصوبه اس��ت. 
وجود محت��وای بدون عنوان بندی در یک متن قانونی به 
مانن��د یک انبار بزرگ كاالی بدون قفس��ه و طبقه بندی 
اس��ت كه برای یافت هر كاال باید همه بسته های موجود 

در انبار را جس��تجو كرد.
- بی نظمی شدید در الحاق، الحاقيه، افزودن و اضافه شدن 

مصوبات
با وجود بی نظمی فراوان در مجموعه مصوبات كش��ور بطور 
قاطع نمی توان اظهار نظر كرد كه یک مصوبه خاص دارای 
الحاقي��ه، اف��زوده یا اضافات اس��ت بویژه اینکه این دس��ت 
تغييرات در مصوبات غيرمرتبط و بصورت نابجا انجام ش��ده 

باشد.
- مخالف��ت صریح با اصل 15 قانون اساس��ی در حمایت از 

زبان فارسی
بروز و رواج اش��تباهات نگارشی در س��طح وسيعی كه هم 
اكنون ش��اهد آن هس��تيم، مخالفت صریح ب��ا اصل 15 از 
مصوبه اساس��ی است كه بر اس��تفاده از زبان فارسی )حتما 
زبان فارس��ی صحيح و معيار( در اسناد رسمی كشور تاكيد 
دارد. زبان فارس��ی درونداشت ملی و جزیی از تعلق خاطر و 

هویت ایرانی اس��ت كه حفظ آن در راستای استقالل طلبی 
كشور است.

- سوال برانگيز شدن كاربرد مصوبه در جامعه
وجود ابهام در فهم مصوبه معموال برای مردم سوال برانگيز 
است. با توجه به عدم وجود ارتباطات مشخص و آسان بين 
مردم و واضعان مصوبه، معموال پاس��خ ده��ی به ابهامات و 
سواالت مردم انجام نمی شود یا با تاخير و ناقص انجام می 
ش��ود. باقی ماندن سوال و ابهام در ذهن جامعه به آشفتگی 
روان��ی آن منتهی می ش��ود كه نتيجه منطق��ی آن بر هو 

خوردن امنيت روانی جامعه است.
- تکرار مصوبه از روی تاكيد بر مطالب قبلی یا بعدی

گاه��ی از اوقات تکرار یک جمله ب��ه دليل تاكيد بر مطالب 
پي��ش یا پ��س از آن اس��ت و ارتباطی به محت��وای جمله 
تکراری ندارد. در اینگونه موارد جمله تکرای نش��انه اس��ت 
ب��رای جلب توجه به مطالب پيش یا پس از خود. مخاطبان 
با دیدن این نوع جمله ها به انجام توجه بيشتر به محتوای 

قبل یا بعد از جمله تکراری ترغيب می شوند.
- ع��دم تعيين حيطه صالحيت نهاد ه��ای واضع مصوبه و 

چندپارگي در قوانين و مقررات پيرامون یک موضوع
ام��ر وضع مصوبه با وجود مراكز متعدد واضع مصوبه، دارای 
شرح وظایف و تشکيالت سلسله مراتبی و تعيين نقش های 

تخصصی به عنوان نظام قانونگرایی 
نيس��ت و تعدد و تکث��ر، نتيجه ای 
جز تداخل و تزاحم به همراه ندارد. 
پراكندگ��ی تقنين��ی در موضوعات 
مرتب��ط حاصل تع��دد مراكز وضع 
مصوبه اس��ت كه به ب��ی اهميتی و 
ضع��ف مصوب��ه در آن زمينه خاص 
می انجامد. مصوبات متناقض در یک 
موضوع خاص كه از س��وی مراجع 
گوناگ��ون وضع مصوب��ه به تصویب 
رسيده اند، برای مجریان در اجرا و 
برای مردم در تنظيم رفتارهایش��ان 
با مصوبه، ایجاد دشواری می نماید. 
پياده س��ازی مصوبه نيز در شرایط 
ش��لوغ و غيرمنطق��ی كه هر یک از 
مراكز و مراج��ع تقنينی از حرف و 
كار خود دفاع می كند امری بسيار 

مشکل است.
- ارج��اع مصوب��ه ب��رای تغيي��ر و 

اصالح
در برخ��ی از موارد ارجاع یک مصوبه به مصوبات دیگر برای 
ایج��اد تغيير و اصالح مصوبات اس��ت ك��ه در موارد اندک 
در انج��ام تغييرات و اصالحات موارد ارجاعی به فراموش��ی 
سپرده می ش��ود و بالتکليفی موضوع این نوشتار را بوجود 
م��ی آورد. موضوع ارجاع مصوبات ب��ه یکدیگر از نقطه نظر 
اقتصاد نگارش در وضع مصوبه بسيار موثر است و می تواند 
داش��ته های قبلی را برای كاربست های جدید بسيج نماید 
و از این طریق اثربخش��ی افزون ت��ری را برای وضع مصوبه 

كشور به همراه داشته باشد.
- سوال برانگيزی مصوبات مزاحم

مصوبات مزاحم همواره س��وال برانگيزن��د و مخاطبان را به 
واكنش منف��ی وامی دارند. مخاطبان ناآگاه به وضع مصوبه 
م��ی خواهند دليل وجود این مصوب��ه را از مجریان مصوبه 
جویا شوند كه با پاسخ نامناسب آنها قطعا نسبت به مصوبه 

و وضع مصوبه اعتماد خود را از دست می دهند.
- بی ثباتی مصوبه در مصادیق

هر گون��ه تغيير در مصادیق تحت پوش��ش مصوبه با تنش 
همراه اس��ت و نيازمند مصرف انرژی ب��رای بازیابی تعادل 
مجدد اس��ت. مصوبات دارای استثنائات فراوان در بدو امر با 
بی تعادلی نس��بی وارد زمينه اجرا می شوند. بنابراین برای 
ارائه حداكثر توان اجرایی خود در گام اول باید تعادل نهایی 
خود را بازیابی كند و سپس به اجرای عملکرد خود بپردازد 
ك��ه این حالت عملک��رد مصوبه را با تاخي��ر قابل مالحظه 
مواجه می سازد. اجرای مصوبه از نظر محيط عمل به ثبات 
نيازمند اس��ت و ش��اید همگان ظلم علی السویه را بپذیرند 
اما زیر بار عدل گزینش��ی نروند. مصوبات دارای استثنائات 
فراوان مصداق بارز بی ثباتی مورد انتظار از مصوبه است كه 
نمی تواند ثبات روش��ی مورد نياز برای پياده سازی مصوبه 

در جامعه هدف خود را به درستی تعریف نماید.
- سرگردانی واضع مصوبه در مقياس زمان

اینگونه به نظر می رس��د كه واضع مصوبه در مقياس زمان 
دارای نوعی س��رگردانی اس��ت و نمی داند ك��ه برای پایانه 
س��ازی محدوده مصوب��ات چه تدبيری باید بياندیش��د. در 
هم ریختگی شناس��نامه تاریخی مصوبات و جابجایی های 
گس��ترده در آن امری است كه نش��انه بارز ضعف در وضع 
مصوبه س��نتی اس��ت. مصوبه در خارج از مح��دوده زمانی 
مصوب دارای وجاهت قانونی نيس��ت ك��ه بتوان آن را اجرا 

كرد.
- قابل فهم بودن مصوبه برای همه مردم

تاكيد واضعان مصوبه اوليه در ایران بر ضرورت فهم مصوبه 

از س��وی همه مردم بوده اس��ت چرا ك��ه مصوبه مخصوص 
طبقه خاصی از جامعه تصویب نمی ش��ود. پس باید مصوبه 
را با زبان مردم نوشت و تصویب كرد. البته نه به شکل زبان 
مح��اوره ای كه با زبان قابل فه��م برای همگان. باید به این 
نکته توجه كرد كه قانونی اجرا خواهد ش��د كه توسط همه 

مخاطبان آن بطور كامل فهميده شود.
- نامعلومی تکليف قانونی مصوبه

در موارد فقدان مصوبه و سکوت واضع مصوبه، تکليف قانونی 
مجریان و مردم چيست؟ در امور نوظهور ظاهرا تاخير واضع 
مصوبه آنقدر زیاد است كه سوء استفاده كنندگان از پدیده 
نوظهور بهره برداری های س��وء خ��ود را با اندازه كافی می 
برند تازه واضع مصوبه و سيس��تم وض��ع مصوبه به تکاپوی 
وض��ع مقررات می پردازند كه معموال دیرهنگام و كم فروغ 

به وظایف خود عمل نموده اند.
- پش��تيبانی مصوبه از نظم براي بقا به مثابه تس��هيل امور 

جامعه
مصوب��ه با هدف نظم بخش��ی برای بق��ای جامعه به معنای 
تس��هيل در اداره امور عمل می كند. مصوبه تقابل ها را به 
تعامل و حل گرفتاری های مردم را تسهيل می كند. اما در 
مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بک ایرانی نه تنها اداره 
امور جامعه از طریق مصوبه ناكارآمد تس��هيل نمی شود كه 
دشوارتر هم می شود. تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه 
آشکاری برای اثبات وجود بی نظمی در جامعه است كه در 
اثرآن اداره امور كش��ور همراه با مش��کالت متعددی همراه 
اس��ت. در این نوع وضع مصوبه نه تنها اهداف مصوبه تامين 
نش��ده ك��ه در برخی موارد تضاد و تع��ارض در امور جامعه 
پدیدار شده است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک 
ایرانی، بروز و تش��دید مش��کالت زندگی مردم نشانه عدم 
وجود تس��هيل امور جامعه به عن��وان هدف مصوبه و وضع 

مصوبه است.
- عام بودن مصوبه به مثابه فراگيری حداكثر شموليت

ویژگی عام بودن به مفهوم فراگيری دامنه شموليت مصوبه 
اس��ت. اصوال هر مصوبه دارای محدوده عملکرد اس��ت كه 
مش��مولين آن در انتظار اجرای مصوب��ه و بهره مندی آنان 
هس��تند. عام بودن یا همگانی ب��ودن مخاطبان و ذینفعان 
مصوب��ه نش��انه خوبی برای یک مصوبه اس��ت و دس��تاورد 
مناسبی برای وضع مصوبه كشور است و نشانگر این حقيقت 
اس��ت كه واضعان مصوبه در تدوین و تصویب مصوبه نهایت 
دق��ت را داش��ته اند كه همه موارد و جنب��ه های مرتبط با 
مصوبه را در فرآیند وضع مصوبه مالحظه كنند. در مصوبه و 
وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکالت 
زندگی مردم نش��انه عدم حداكث 
ش��موليت مصوب��ه در جامع��ه به 
عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع 

مصوبه است.
- تأمي��ن منفع��ت عموم توس��ط 
مصوب��ه به مثابه تامين پيش��رفت 

جامعه
تأمي��ن كننده منفع��ت عموم به 
پيش��رفت جامعه  تامين  معن��ای 
یکی از ویژگی های عرضی مصوبه 
و وضع مصوبه است كه در اعتالی 
جامع��ه و مصوب��ه پذی��ری مردم 
اهمي��ت بس��ياری دارد. مصوب��ه 
متضم��ن پيش��رفت هم��ه جانبه 
جامعه است. اما اینکه هر مصوبه تا 
چه حد بتواند بخشی از پيشرفت 
را در جامعه بوجودآورد بس��ته به 
نوع مصوبه متفاوت اس��ت. اصوال 
پيش��رفت جامع��ه ب��دون مصوبه 
امکان ندارد و مصوبه نيز جز برای 
پيش��رفت سرانجامی ندارد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی 
به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه 
عدم تامين پيشرفت جامعه به عنوان ویژگی عرضی مصوبه 

است.
- مصوبه به مثابه برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی

برخ��ی معتقدند كه مصوبه و وضع مصوبه برنامه و ش��يوه 
برنام��ه ریزی ب��رای اجرای اح��کام الهی اس��ت و وضع 
مصوب��ه را مخص��وص ذات اقدس باری تعال��ی می دانند 
كه بح��ث پيرامون تحليل موضوع به نوش��تاری جداگانه 
محتاج است. بر این اساس تقسيم كار ملی شامل مراحل 
تدوی��ن، تصوی��ب، تایيد، اب��الغ، اجرا، نظارت و تفس��ير 
مصوب��ه در واق��ع برنام��ه و برنامه ریزی برای اش��اعه و 
اجرای احکام خداوند اس��ت و نشانه این است كه تقسيم 
كار مل��ی توانایی برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی را 
دارد. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بک ایرانی، 
بروز و تش��دید مش��کالت زندگی مردم نشانه عدم برنامه 
ریزی برای اجرای احکام اله��ی به عنوان منابع مصوبه و 

وضع مصوبه اس��ت.
- حف��ظ و تأمين منفعت عمومي در مصوبه به مثابه رعایت 

حقوق اساسی جامعه
حف��ظ و تأمين منفع��ت عمومي به معن��ای رعایت حقوق 
اساس��ی جامعه یکی از اصول وضع مصوبه اس��ت. مصوبه و 
واضع مصوبه با تمام توان می كوشد تا حقوق اساسی جامعه 
را در عملک��رد تقنينی خود رعایت كن��د و ترتيبات قانونی 
پرداخت آن در حسابداری اجتماعی و اقتصادی فراهم كند. 
در مصوب��ه و وضع مصوبه س��نتی به س��بک ایرانی، بروز و 
تش��دید مشکالت زندگی مردم نش��انه عدم حفظ و تأمين 
منفع��ت عمومي به مثابه رعایت حقوق اساس��ی جامعه به 

عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
تامي��ن مناف��ع عموم��ی در مصوبه ب��ه مثابه   -

سعادت مادی و معنوی
مصوبه و وضع مصوبه در تمشيت اداره امور كشور به دنبال 
تامين منافع عمومی به مثابه سعادت مادی و معنوی است 
كه ای��ن مهم جز با برنام��ه ریزی دقيق ب��ر منابع ملی در 
راستای تامين منافع ملی محقق نمی شود. سعادت مادی و 
معنوی نقطه پایانی تامين منافع عمومی است كه مورد نظر 
حکومت ها و مردم اس��ت. انواع و اقسام برنامه های توسعه 
ميان مدت و چشم انداز های بلندمدت نيز برای تامين این 
هدف متعال��ی در تامين منافع عموم��ی تدوین، تصویب و 

اجرا می شوند. 
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 اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت 
کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع 
مصوب���ه در ح���وزه فرهن���گ و ام���ور فرهنگ���ی در 
جمهوری اس���المی ایران با شورای عالی انقالب 
فرهنگی اس���ت که طی چند ده���ه فعالیت خود 
مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در 
قوه مقننه و س���ایر 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 
س���اخته اس���ت. نظر به اهمیت فرهن���گ و امور 
فرهنگی در آینده کش���ور، »چالش قانون« نقد 
و بررسی مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی 
را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار 
به معرفی، نقد و بررس���ی مصوبه سياست هاي 
ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبتهاي مذهبي 
می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی 

می گذرد:

نهض���ت حس���يني)ع( و حماس���ه 
اس���المي  عاش���ورا، تجديدحيات 
و اوج و قل���ه تاريخ���ي مقابل���ه ب���ا 
ح���ق  احي���اء  و  س���تمگر  و  س���تم 
طلبي و عدالت خواهي است که 
همان روح فرهنگ تش���يع است. 
اي���ن واقع���ه عظيم هم���واره چون 
مشعلي فرا راه شيعه، مسلمانها 
بلکه بش���ريت در عرصه مواجهه 
ب���ا الح���اد، اس���تبداد و اس���تکبار 
بوده است. بدين سبب هميشه 
اين س���رمايه بزرگ و س���ترگ، در 
معرض آسيب تحريفات نظري و 

انحرافات رفتاري بوده است.

نام مصوبه با محتوای آن رابطه 
مس���تقیم دارد. در بس���یاری از 
موارد در روش سنتی نامگذاری 
مصوبات کاس���تی های���ی وجود 
هماهنگ���ی  آن  ط���ی  ک���ه  دارد 
بی���ن محتوای مصوبه ب���ا نام آن 
نش���ده  رعای���ت  نامگ���ذاری  در 
اس���ت. محصول روش ناکارآمد 
س���نتی،  روش  در  نامگ���ذاری 
وجود اس���امی فراوان غیرمرتبط 
محت���وای  ب���ا  ناهماهن���گ  و 
مصوبات اس���ت که اس���تفاده از 
مصوب���ات را ب���ا مش���کل مواجه 

ساخته است.


