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ماده 1( تعريف و جايگاه حقوقی: 

براس��اس ماده واحده مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي 
خان��ه ملی گفت و گوی آزاد تأس��يس مي گردد. خانه ملي 
گف��ت و گ��وی آزاد كه از اين پس در اين اساس��نامه خانه 
ناميده مي ش��ود تحت نظ��ر هيأت حمايت از كرس��ي هاي 
نظريه پردازی، نقد و مناظره و در چارچوب اين اساس��نامه 

فعاليت خواهد كرد. 
ماده 2( موضوع فعاليت: 

� ايجاد زمينه مناس��ب براي برگزاری جلس��ات گفت و گو، 
مناظره، س��خنراني و گفتگوی آزاد در عرصه علوم انساني و 

معارف اسالمي در محل های تعيين شده از سوي خانه. 
ماده 3( اهداف و وظايف: 

1� ايج��اد فرص��ت قانون��ي و عادالنه ب��رای عرضه علمي و 
آزادان��ه ديدگاهها و نقدها در حوزه علوم انس��انی و معارف 

ديني براي تمامي طيف های فكری و فرهنگی در كشور. 
2� كم��ك به ايج��اد زمينه بروز و 
ظهور خالقيتها و تواناييهای علمي 
به وي��ژه در زمينه نقد افكار و آرا، 
و همچنين فراهم س��اختن زمينه 
آش��نايی با ديدگاهه��ا و نقدهاي 
علمی جدي��د و بهره گيری از اين 
تواناي��ی در عرصه های متناس��ب 

با آن. 
3� ايجاد بستر علمي مناسب برای 
بخش های  صحي��ح  بهره ب��رداري 
مختل��ف كش��ور از ديدگاهه��ا و 

نقدهای جديد علمی. 
4� ترغيب مراكز علمي حوزوي و 
برگزاري جلسات  براي  دانشگاهي 
گفتگو، نقد و مناظره علمي آزاد. 

5� طراح��ي و برگزاري جلس��ات 
گفتگو، مناظره و سخنراني. 

6� انتشار و عرضه نتايج گفتگوها، 
مناظره ها و نقدهاي علمي

ماده 4( اركان: 
الف( هيأت امناء. 

ب( شوراي علمي. 
ج( مدير. 

ماده 5( هيأت امناء: 
هيأت امن��اي خانه، اعض��اي هيأت حمايت از كرس��يهاي 
نظريه پردازي، نقد و مناظره، به اضافه دبير هيأت  مي باشد. 

ماده 6( وظايف هيأت امنا: 
الف( بررسي و پيشنهاد اصالح و تغيير اساسنامه به شوراي 

عالي انقالب فرهنگي
ب( تهيه و تصويب خط مشي ها و برنامه هاي بلند مدت

ج( نصب و عزل مدير
د( نظارت و ارزيابي عملكرد و فعاليتهاي خانه

ه�( بررسي گزارش هاي ساالنه مالي و تأييد آن
و( تصويب برنامه و بودجه ساالنه

ز( ارائه گزارش ساالنه به شوراي عالي انقالب فرهنگي
ماده 7( شوراي علمي: 

� تركي��ب اعضاي ش��وراي علم��ي عبارت اس��ت از: اعضاء 
شوراي علمي � مشورتي هيأت حمايت از كرسي هاي نظريه 

پردازي، نقد و مناظره
ماده 8( وظايف شوراي علمي: 

ال��ف( بررس��ي و تأيي��د اوليه پي��ش نويس سياس��ت ها و 
خط مشي ها جهت پيشنهاد به هيأت امناء

ب( بررسي ضوابط، آيين نامه ها و شيوه نامه هاي اجرايي. 

ج( بررسي و تأييد پيش نويس برنامه ساالنه
د( بررس��ي گزارش هاي مدير و هدايت خانه ملي گفتگوي 

آزاد و نظارت مستمر بر عملكرد آن. 
ه�( بررسي و تصويب مواردي كه آئين نامه ها و ضوابط ديگر 

تصويب آن را بر عهده شوراي علمي قرار داده است. 
ماده 9( مدير: 

مديرخانه، به مدت 3 س��ال از س��وي هيأت امنا تعيين و با 
حكم رئيس هي��أت امنا جهت انج��ام وظايف زير منصوب 

مي شود: 
ال��ف( تهي��ه و تنظيم پيش نويس ضواب��ط، آيين نامه  ها و 
ش��يوه نامه هاي اجرايي جهت بررس��ي در ش��وراي علمي و 

تصويب هيأت امنا. 
ب( شناس��ايي و پيش��نهاد اعضاي گروههاي علمي و ساير 

عوامل اجرايي. 
ج( تهيه پيش نويس برنامه س��االنه خانه جهت بررسي در 

شوراي علمي و تصويب هيأت امنا. 
د( اجراي برنامه مصوب خانه و ارائه گزارش منظم پيشرفت 

كار به شوراي علمي و عنداللزوم هيأت امناء. 
و( امض��اي مكاتبات و اس��ناد اداري و مال��ي در چارچوب 
ضوابط، آيين نامه ها و شيوه نامه هاي مصوب هيأت حمايت 

از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره. 
ماده 10(

اين اساس��نامه در 10 ماده در جلسه 596 مورخ 85/10/5 
شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد. 

تحلیل 
- تحليل ش��ورای عالی انقالب فرهنگ��ی پيرامون عملكرد 
وضع قانون اين شورا پيرامون مصوبه خانه ملي گفت وگوي 

آزاد چيست؟ 
دفاع ش��ورای عالی انقالب فرهنگ��ی از ناكارآمدی عملكرد 

خود پيرامون مصوبه خانه ملي گفت وگوي آزاد چيست؟
- بر اساس كدام شواهد ميدانی و اندازه گيری كدام شاخص 
ه��ای عملياتی، م��ی توان كارآمدی عملكرد ش��ورای عالی 
انق��الب فرهنگی را پيرامون مصوب��ه خانه ملي گفت وگوي 

آزاد اثبات كرد؟
- بررس��ی گذشته نگر چهار دهه پيشين مويد اين حقيقت 
است كه عملكرد وضع مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 
پيرام��ون مصوبه خانه ملي گفت وگ��وي آزاد نيازمند نقد و 

بررسی و تحول اساسی است.

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

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

تقنينی، استانداردهای تقنينی و منافع عمومی
- ايج��اد بی نظمی در حقوق و تكالي��ف جامعه با مصوبات 

بی نظم
بدون ترديد بی نظمی ناش��ی از بی تدبيری واضعان مصوبه 
به جامعه منتقل می ش��ود و با بی انضباطی مردم در انجام 
تكاليف آنها همراه اس��ت چون با توج��ه به ضعف در وضع 
مصوبه، رس��يدن به حقوق ش��ان را 
همراه با دشواری می بينند. بنابراين 
بصورت عمل متقابل در قراردادهای 
اعتباری اجتماعی خود سستی می 

كنند.
- ابه��ام در پاي��ان و آغ��از اج��رای 

مصوبات قديم و جديد
در بسياری از موارد در حين تصويب 
پاي��ان اجرای  مصوب��ات، موض��وع 
مصوب��ات قديم��ی يا آغ��از اجرای 
مصوبات جديد يا مورد اش��اره قرار 
نگرفته اس��ت يا دقيقا تعيين نشده 
اس��ت كه نتيجه طبيع��ی آن بروز 
مشكالت در هنگام اجرای مصوبات 

ياد شده است.
- آث��ار مخ��رب تع��دد مصوب��ات و 

مقررات
ب��ا توجه وجود عارض��ه ناگوار تورم 
مصوب��ه و وض��ع مصوب��ه كش��ور، 
احتمال بروز ناهماهنگی های زمان 
آغاز و پايان مصوبات وجود دارد كه 
معموال ناش��ی از ازدح��ام مصوبات 
و حواش��ی فراوان مرب��وط به آنها و 
غفلت و فراموش��ی ناشی از ش��لوغی و فراوانی موارد مشابه 
اس��ت كه معموال در دستگاه های اجرايی نيز اين مهم قابل 

تكرار است.
- نامگذاری ماشينی مصوبات

يكی از روش های نامگذاری های نوين در كشورهای توسعه 
يافته، ناگذاری ماش��ينی يا كديفيكاسيون است كه تمامی 
مشكالت ياد شده در اين نوشتار برای نامگذاری های سنتی 
و مرس��وم را بر طرف نموده اس��ت. در اين روش با استفاده 
از اع��داد و ارقام به راحتی می ت��وان مصوبات را نامگذاری 
كرد كه طبقه بندی و بهره برداری از آن به آس��انی صورت 
گيرد. شايد بهترين و مختصرترين و غيرتكراری ترين شيوه 
نامگذاری مصوبات اس��تفاده از اعداد و ارقام هدفدار اس��ت 
كه اس��تفاده از هر عد يا هر دس��ته از اع��داد دارای اهداف 
خاصی است و استفاده از يا عدد چند رقمی می تواند معانی 

گوناگونی به همراه داشته باشد.
- نام مصوبه به مثابه فرآيندهای قانونی 

در برخی از نامگذاری ها انواع و اقس��ام تغييرات انجام شده 
اع��م از الح��اق، اصالح، ابطال، ارج��اع و... در ماده و تبصره 
های قانونی عينا در نام مصوبه قيد ش��ده است كه عالوه بر 
طوالنی ش��دن نام، مشتمل بر عبارات يا جمالت نامانوس و 

غيرعادی ش��ده است. در اين ش��كل از نامگذاری مصوبات، 
محت��وای مصوبه در قالب نام مورد اس��تفاده قرار می گيرد. 
در برخی از مصوبات كه انواع و اقس��ام تغييرات را در خود 
ديده اند تكرار اسامی تغييرات، صورت نازيبايی از نامگذاری 

مصوبات را به نمايش می گذارد.
- مفصل بندی و اتصال محتوايی مطالب مصوبه

ارتباط��ات درون��ی و بيرونی مصوبات ب��ا يكديگر به نقاطی 
نيازمند اس��ت كه محل اتكای كانون های ارتباطی اس��ت. 
اين نقاط كانون��ی دارای انرژی ف��راوان در تامين محتوای 
مرتبط با مصوبات است. بخش مهمی از نقاط كانونی مرجع 
در يك قانو ن، عناوين بكار رفته در آن اس��ت كه می تواند 
به روش های گوناگون و برای مقاصد مختلف مورد استفاده 
قرار گيرد. عناوين در واقع نقاط متحرک محتوا هستند كه 
قابلي��ت ارتباط��ات درونی و بيرونی مصوب��ات را فراهم می 
كنن��د. عناوين ب��ا ارزش گذاری رتب��ه ای محتوای مصوبه 
نقاط و كانون های پرانرژی محتوای مصوبه را مشخص می 
س��ازد. بطور طبيعی بيشترين توجه مخاطب به كانون های 

پرانرژی معطوف می گردد. 
- قابل فهم نمودن مصوبه

ه��ر مصوب��ه از طريق تقس��يم مفاهيم آن ب��ه بخش های 
كوچكتر قابل فهم می ش��ود. كليت محتوای در يك مصوبه 
شايد برای همگان قابل فهم نباشد. عنوان بندی موضوعات 
مطرح ش��ده در يك مصوبه نقش تقطيع و كوچك س��ازی 
مفاهي��م را به عهده دارد كه می تواند فهم مندجات در يك 
مصوبه را برای همگان ميسر سازد. ارتقای قدرت تشخيص 
معنای مصوبات با تفكيك بين اجزای مفهومی آنها از طريق 
عنوان بندی، مش��كالت ذهنی پيرامون مصوبه را واضح می 
س��ازد و با ش��فاف س��ازی موضوع مصوبه را قابل فهم می 
نمايد. اصوال مصوبه ای به راحتی فهميده و اجرا می ش��ود 
كه ابهامات و مش��كالت ذهنی پيرامون آن از طريق تقسيم 

بندی و طبقه بندی های ساده ساز برطرف گردد.
- تصويب مصوبات تكراری و مشابه فراوان 

عدم تنقيح مصوبات كش��ور موجب شده است كه نادانسته 
ه��ای ما از مصوبات از دانس��ته های ما از مصوبات بس��يار 
بيشتر است به نحوی كه آنچه كه در مورد مصوبات تصويب 
شده قبلی نمی دانيم به مراتب از آنچه كه می دانيم بسيار 
بيش��تر اس��ت. ممكن اس��ت در موضوعی خ��اص چندين 
مصوبه در س��ال های مختلف تصويب شده باشد كه حافظه 
تاريخی محدود وضع مصوبه كشور يارای بخاطرآوری همه 

درونداشت های خود را نداشته و ندارد.
- پراكنده كاری در وضع مصوبه

نظام وض��ع مصوبه دارای حافظه تاريخی قوی و نيرومندی 
نيست و حسب محدوديت قدرت شناخت آدمی نمی تواند 
به يادآوری مصوبات فراوان پيرامون يك موضوع خاص صرفا 
به حافظه ش��خصی خود متكی باشد. در غير اينصورت بايد 
به حافظه سازمانی و سيستمی متكی بود كه در حال حاضر 
وجود ندارد. در قوای س��ه گانه شايد چن ده هزار مصوبه و 
مقرره وجود داشته باشد كه همچون كالفی سردرگم در هم 
پيچيده اس��ت و دس��ت و پای مجريان مصوبه را برای حل 

مشكالت زندگی مردم بسته است.
- انج��ام ب��ی احترام��ی به زبان رس��می كش��وردر تدوين 

مصوبات
بدون شك رويه جاری وضع مصوبه مصداق بارز بی احترامی 
به ميراق ملی و كهن اين كش��ور است. زبان فارسی يكی از 
بهترين زبان های روز دنياس��ت ك��ه تركيب بندی واژگانی 
و جمله نگاری آن می تواند امكانات بس��يار مناس��بی را در 
اختيار واضعان مصوبه بگذارد. استفاده از زبان معيار فارسی 
می تواند در مصوبه پذيری جامعه نقش موثری داشته باشد. 
زبان فارس��ی زبان فرهنگ و جامعه و تاريخ اين كشور است 

كه در هويت يابی ملی مردم نقش بسزايی دارد.
- ايجاد ابهام برای مردم در فهم مصوبه

بی نظمی فراوان موجود در جمله نگاری مصوبات موجود تا 
حدی اس��ت كه در برخی موارد در فهم مردم از مصوبه ای 
جاد ابهام می كند. فه��م مبهم از مصوبات قطعا در تبعيت 
پذي��ری از مصوبه در بين مردم مش��كل ايج��اد می كند و 
زمينه های اجرايی مصوبه را در س��طح جامعه با دش��واری 
مواجه می س��ازد و امكان ش��كل دهی به رفتار مردم را به 

حداقل ممكن می رساند.
- بی اهميتی تكرار و موضوعات تكراری در مصوبه

در صورت وقوع بسيار زياد تكرار، رفته رفته موضوع تكراری 
اهمي��ت خود را از دس��ت م��ی دهد و از نظام حساس��يت 
مخاطبان خارج می ش��ود. افت اهمي��ت و منزلت موضوع 
تكراری ناش��ی از بی فايده ب��ودن محتوای موضوع تكراری 
اس��ت. در بخش��ی از جامعه، مصوبه به عل��ت ناكارآمدی و 
ناتوانی در حل مشكالت زندگی مردم از اهميت مورد انتظار 
برخوردار نيس��ت كه آس��يب شناس��ی اين مهم قابل بحث 
و بررس��ی اس��ت. به هر دليلی حضور تكراری ولی ناكارآمد 

مصوبه موجب بی اهميتی آن شده است.
- ايجاد تورم مصوبات و مقررات در نظام اجرايی كشور

حاصل ماش��ين وضع مصوبه كش��ور با تمام ت��وان، چاپ و 
تكثير مصوبه اس��ت. چيزی كه در دس��تگاه تقنين از آن به 
عنوان ت��ورم مصوبه و وضع مصوبه ياد م��ی كنند. انبارش 
بيش از حد مصوبات ناكارآمد، خود به تش��ديد ناكارآمدی 
ه��ا می افزاي��د و بی قانونی را در جامع��ه ترويج می نمايد. 
داش��تن حجم وسيع و تعداد بسيار زياد مصوبات و مقررات 
در ه��ر يك از مراكز و مراج��ع متعدد تقنينی مايه مباهات 
آنها نبوده و نخواهد ب��ود. مضافا اينكه ناكارآمدی مصوبات 
يادشده، از جهت پاسخگويی آنها را در پيشگاه جامعه مورد 

سوال قرار می دهد. 
- ارجاع مصوبه برای ايجاد سوال

در برخ��ی از م��وارد از ارجاع می توان برای ايجاد س��وال و 
آگاهی بيشتر استفاده كرد. در اين موارد مخاطبان با دنبال 
كردن س��وال برای پاسخ، بيش��تر با موضوع بحث آشنا می 

شوند.
- ارجاع مصوبه برای ايجاد حساسيت

در بعض��ی از موارد ارجاع ي��ك مصوبه به مصوبات ديگر در 

مخاطبان ايجاد حساسيت می كند تا با انجام تالش بيشتر 
در باره آن آگاه های افزون تری را كسيب نمايند.

- مزاحمت تراش��ی قانونی در مصوبات با تفسيرهای سليقه 
ای

عالوه بر مصوبات مزاحم، پديده مزاحم تراش��ی های قانونی 
نيز بخشی ديگر از مش��كالت وضع مصوبه سنتی است كه 
ناش��ی از تفس��يرهای س��ليقه ای مجريان مصوبه است كه 
آثار س��وء آن نيز كمتر از مصوبات مزاحم نيست. ای دست 
مزاحمت ها بيش��تر به بهانه گي��ری قانونی مجريان مصوبه 

شبيه است.
- حافظه تاريخی ضعيف وضع مصوبه

وضع مصوبه س��نتی به سبك ايرانی عليرغم سابقه بيش از 
110 س��اله خود دارای حافظه تاريخ��ی بلند و ميان مدت 
فعالی نيس��ت و اساس��ا نمی داند در مخزن اطالعات وضع 
مصوبه كشور چه مصوباتی با چه محتوايی وجود دارد كه در 
موقع تصويب و تاييد مصوبات جديد از آنها اس��تفاده نمايد. 
نداش��تن حافظه تاريخی به معنای قطع ارتباط با گذش��ته 
و با س��وابق موضوعی اس��ت كه قرار اس��ت م��ورد تصويب 
قرار گيرد. دس��تاورد اين فراموشی تاريخی، پاسخگويی به 
نيازه��ای روزم��ره و رومرگی وضع مصوبه به روش س��نتی 
اس��ت كه در حال حاضر كشور با مشكالت اين شيوه وضع 

مصوبه ناكارآمد مواجه است. 
- تقدم استثنائات بر اصل مصوبه!

اينگونه به نظر می رس��د كه در مصوبات دارای اس��تثنائات 
ف��راوان، تقدم اس��تثنائات بر اص��ل مصوبه وج��ود دارد و 
دليل تصويب مصوبه اس��تثنائات اس��ت نه بقيه. اين دست 
مصوب��ات جز در م��وارد محدود در بس��ياری از موارد الزم 
االجرا نيستند. ش��ای بتوان اين مصوبات را استثناء¬محور 
ناميد كه فلس��فه وجودی آنها متكی بر موارد خاص اس��ت. 
در اين موارد از از اجرای مصوبات اس��تثنا حفاظت می شود 
و مق��دم بر اجرای مصوبه تازه اس��ت. واضع مصوبه بيش از 
آنكه مراقب ش��رايط و احوال مخاطبان اصلی مصوبه باش��د 
نگران حال استثناش��دگان است كه مبادا به آنها در اجرای 

مصوبه بد بگذرد!
- ب��ی توجهی واض��ع مصوبه از تعيين زم��ان اجرای دقيق 

مصوبه
وقوع مشكالت ناشی از سرگردانی مقياس در وضع مصوبه، 
نشانه بی توجهی واضعان مصوبه در تعيين مختصات زمانی 

اعتب��ار مصوبه اس��ت. وج��ود بخش 
های مختلف اعم از كميس��يون های 
معاون��ت وض��ع مصوبه،  تخصص��ی، 
معاون��ت نظ��ارت، مرك��ز پژوه��ش 
های مجلس شورای اس��المی، دفاتر 
نمايندگان، فراكسيون های مختلف و 
ش��خص نمايندگان نمی تواند توجيه 
كننده ب��روز خطای س��هوی در اين 
زمينه باش��د. در صورت عمدی بودن 
اين دس��ت خطاهای وض��ع مصوبه، 
بايد برای اين رويه نادرس��ت بصورت 
قاطعانه تدبيری انديش��يده شود چرا 
ك��ه هوي��ت مصوبه، واض��ع مصوبه و 
وضع مصوبه از اين طريق زير س��وال 

می رود.
- ب��ی توجه��ی نظارت كنن��دگان بر 

حسن اجرای مصوبه
دس��تگاه های نظارت كننده بر حسن 
اجرای مصوبات اعم از مجلس شورای 
اسالمی، س��ازمان بازرسی كل كشور 
و ديوان محاس��بات كشور و نهادهای 
بازرس��ی در دس��تگاه ه��ای اجرايی 
نس��بت به وق��وع اين ن��وع خطاهای 

وض��ع مصوبه دارای عملك��رد قابل قبولی نيس��تند. اعمال 
نظارت پس��ينی )پ��س از اجرای مصوبه( برای پيش��گيری 
از س��رگردانی مقياس كافی نيس��ت و انج��ام نظارت های 
پيشينی )پيش از اجرا( می تواند از تصويب مصوبات ناقص 

جلوگيری نمايد.
- در مصوبات فارسی را پاس بداريم!

ش��ايد جمله »فارس��ی را پاس بداريم!« كمی تكراری و كم 
ارزش ش��ده اس��ت. چون از كاربرد اين جمل��ه نتايج كافی 
گرفته نش��ده اس��ت در كاربردهای بعدی از ارزش و ش��ان 
ادبی آن كاس��ته شده است. وضع مصوبه سنتی تاكنون اين 
جمله زيبا را برنتابيده است و شايد توانايی الزم برای اجرای 
آن را نداشته است. شايسته نيست ملتی كه دارای مفاخری 
همچون فردوس��ی، سعدی و رودكی و... دارد نتواند به زبان 

معيار فارسی در وضع مصوبه خود دست يابد.
- فارسی دانشيك و زبان وضع مصوبه

وضع مصوبه س��نتی به س��بك ايرانی از فارسی دانشيك به 
عنوان زب��ان گويای وضع مصوبه اس��تفاده نمی كند. زبان 
وضع مصوبه س��نتی بس��يار پيچيده و بغرن��ج و ثقيل برای 
فهم مردم است و ظاهرا از وضع مصوبه سنتی نيز نمی توان 

توقعی بيش از توان علمی و عملی آن داش��ت. ناگوار اينكه 
تالشی در راستای اصالح وضع موجود در زبان وضع مصوبه 

سنتی ديده نمی شود.
- دف��اع مصوبه از حف��ظ حقوق عامه به مثاب��ه تامين رفاه 

اجتماعی
يكی از اهداف مصوبه و وضع مصوبه در كشور، حفظ حقوق 
عامه به مثاب��ه تامين رفاه اجتماعی اس��ت. اين حق مردم 
اس��ت كه در س��ايه مصوبه توقع داشته باش��ند كه در رفاه 
كام��ل زندگی كنند و برای حق��وق و امكانات اوليه زندگی 
خود دغدغه خاطر نداش��ته باش��ند. وظيفه مصوبه و وضع 
مصوب��ه نيز تامين حفظ حقوق عام��ه به معنای تامين رفاه 
اجتماعی اس��ت. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به سبك 
ايرانی، بروز و تش��ديد مش��كالت زندگی مردم نشانه عدم 
وجود تامين رفاه اجتماع��ی به عنوان هدف مصوبه و وضع 

مصوبه است.
- واضح بودن مصوبه به مثابه دوری از زبان نافهم

واضح بودن مصوبه به معنای دوری مصوبه و وضع مصوبه از 
زبان نافهمی مردم است. زبان معيار فارسی، گوهر گرانبهايی 
است كه رعايت اصول نگارشی آن می تواند مشكل نافهمی 
مصوب��ه را در جامع��ه از بين ببرد. قانونی واضح اس��ت كه 
بيش��ترين فهم را ميان مردم داشته باشد و به راحتی زمينه 
تبعي��ت پذيری از مصوبه را در جامع��ه هدف فراهم نمايد. 
البته آنچه كه تاكنون كشور با آن مواجه است ييروی كامل 
مصوب��ه و وضع مصوب��ه از زبان نافهم��ی مصوبه در جامعه 
است. گويی واضع مصوبه در وضع مصوبه شان خاصی برای 
فهم مردم قايل نيس��ت. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به 
س��بك ايرانی، بروز و تشديد مش��كالت زندگی مردم نشانه 
نافه��م بودن زبان مصوبه و وضع مصوبه نزد مردم به عنوان 

ويژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- انجام شدني بودن مصوبه به مثابه عملياتی بودن

انجام ش��دني بودن مصوب��ه به معنای عمليات��ی بودن آن 
از صفات عرضی مصوبه اس��ت كه ناظ��ر به اهميت اجرايی 
بودن مصوبه مصوب اس��ت. قانونی بهترين مصوبه است كه 
به بهترين ش��كل ممكن بتوان آن را اجرا نمود. چه بسيارند 
مصوبات��ی كه زمينه اجرای آنها در جامعه امروزی ما وجود 
نداش��ته يا سپری شده اس��ت. مصوبه را برای اجراكردن و 
اجرا ش��دن تصويب می كنن��د نه فقط ب��رای تصويب. در 
مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد 
مش��كالت زندگی مردم نش��انه 

ع��دم عملياتی بودن ب��ه عنوان 
ويژگی عرضی مصوبه است.

- پش��تيبانی طبيعت ب��ه مثابه 
حفظ تعادل پديده ها در مصوبه

جامعه دارای طبيعتی به عنوان 
كالبد است كه مجموعا از آن به 
عن��وان منابع طبيعی ن��ام برده 
می ش��ود. مصوبه و وضع مصوبه 
ب��رای تعيين رواب��ط در جامعه 
ناگزير است كه نسبت جامعه را 
با كالبدی ك��ه جامعه در آن به 
حيات خود ادامه می دهد تعيين 
نمايد. كالبد طبيعی جامعه فقط 
در حال��ت تع��ادل م��ی تواند به 
جامعه برای تداوم فعاليت هايش 
امكان ظهور و بروز دهد. تقسيم 
كار ملی شامل تدوين، تصويب، 
تايي��د، اب��الغ، اجرا، نظ��ارت و 
تفس��ير مصوبه بايد توانايی الزم 
برای حفظ تعادل پديده ها را در 
وضع مصوبه داشته باش��د. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی 
به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشكالت زندگی مردم نشانه 
عدم حفظ تعادل پديده ها در مصوبه به عنوان منابع مصوبه 

و وضع مصوبه است.
- وض��ع مصوبه علني به مثابه ش��فافيت در وضع مصوبه و 

اطالع رسانی همگانی
واضع مصوبه علني به مثابه معنای شفافيت در وضع مصوبه 
و اطالع رس��انی همگانی يكی از اصول وضع مصوبه اس��ت. 
علنی بودن مصوبه و وضع مصوبه می تواند شفافيت در وضع 
مصوب��ه و اطالع رس��انی همگانی را تامي��ن نمايد كه نقش 
مهمی در جامعه پذيری مصوبه داش��ته باش��د و زمينه های 
مصوبه گريزی و مصوبه س��تيزی را از بين ببرد. شفافيت در 
وضع مصوبه و اطالع رس��انی همگانی در جلب سرمايه های 
اجتماعی معطوف به مصوبه و وضع مصوبه فعال اس��ت و به 
ارتق��ای جايگاه و ش��ان و منزلت مصوب��ه و وضع مصوبه در 
جامعه می انجامد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك 
ايرانی، بروز و تشديد مشكالت زندگی مردم نشانه عدم واضع 
مصوبهي علني به مثابه ش��فافيت در وض��ع مصوبه و اطالع 

رسانی همگانی به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
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اشاره:
فرهن��گ و امور فرهنگی در پيش��رفت كش��ور از اهميت 
بس��ياری برخوردار اس��ت. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ 
و ام��ور فرهنگی در جمهوری اس��المی ايران با ش��ورای 
عال��ی انقالب فرهنگی اس��ت كه طی چن��د دهه فعاليت 
خود مصوبات فراوانی داش��ته اس��ت. وضع مصوبه در قوه 
مقننه و س��اير مراكز و مراجع مقرره گذار در ايران دارای 
ويژگی های س��نتی و به س��بك ايرانی اس��ت و از آسيب 
های مش��تركی در رنج اس��ت كه نهايت��ا كارآمدی آنها را 
در جامعه با مش��كل مواجه س��اخته است. موضوع گفتگو 
در س��طح ملی در ايجاد همبس��تگی و انسجام اجتماعی 
بس��يار مهم است و می تواند تقابل ها را به تعامل و انجام 
امور جامعه را تس��هيل كند. نمی توان پيشرفت جامعه را 
بدون گفتگوی آزاد در سطح خرد و كالن تصور كرد. بايد 
دانست كه داشتن مصوبه خانه ملي گفت وگوی آزاد هرگز 
ب��ه معنای ترويج گفت وگوی آزاد در س��طح ملی نبوده و 
نيس��ت. ضمنا تك��رار چندباره گزاره های ش��يك به هيچ 
عن��وان دليل تحقق آن نيس��ت. نظر ب��ه اهميت فرهنگ 
و امور فرهنگی در آينده كش��ور، »چال��ش قانون« نقد و 
بررسی مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را در دستور 
كار خود قرار داده اس��ت. اين نوش��تار ب��ه معرفی، نقد و 
بررس��ی مصوبه خانه ملي گفت و گوی آزاد می پردازد كه 

هم اكنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

»چالش قانون« مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی )70( میکند:

بیخانمانی خانه ملی گفت وگوی آزاد!؟ 

حاص���ل ماش���ین وض���ع مصوب���ه 
کش���ور ب���ا تم���ام ت���وان، چ���اپ و 
تکثی���ر مصوبه اس���ت. چیزی که 
در دستگاه تقنین از آن به عنوان 
وض���ع مصوب���ه  و  ت���ورم مصوب���ه 
ی���اد می کنن���د.  انب���ارش بیش از 
حد مصوب���ات ناکارآم���د، خود به 
تش���دید ناکارآمدی ها می افزاید 
و ب���ی قانون���ی را در جامعه ترویج 
می نماید. داش���تن حجم وس���یع 
و تع���داد بس���یار زی���اد مصوب���ات 
و مق���ررات در ه���ر ی���ک از مراک���ز 
و مراج���ع متع���دد تقنین���ی مای���ه 
مباهات آنها نبوده و نخواهد بود.  
مضافا اینکه ناکارآمدی مصوبات 
یادش���ده، از جه���ت پاس���خگویی 
آنه���ا را در پیش���گاه جامع���ه مورد 

سوال قرار می دهد

وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی 
علیرغ���م س���ابقه بیش از 110 س���اله 
خ���ود دارای حافظ���ه تاریخی بلند و 
میان مدت فعالی نیس���ت و اساسا 
نم���ی داند در مخزن اطالعات وضع 
مصوبه کش���ور چ���ه مصوباتی با چه 
محتوای���ی وج���ود دارد ک���ه در موقع 
تصویب و تایید مصوب���ات جدید از 
آنها استفاده نماید. نداشتن حافظه 
تاریخ���ی ب���ه معن���ای قط���ع ارتب���اط 
ب���ا گذش���ته و ب���ا س���وابق موضوعی 
اس���ت که قرار اس���ت مورد تصویب 
قرار گیرد. دس���تاورد این فراموش���ی 
تاریخ���ی، پاس���خگویی ب���ه نیازهای 
روزم���ره و رومرگی وض���ع مصوبه به 
روش سنتی است که در حال حاضر 
کشور با مش���کالت این شیوه وضع 

مصوبه ناکارآمد مواجه است. 


