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 تحلیل 
- بدون تردید تداوم و تش��دید مش��کالت فرهنگي سازمان 
تربي��ت بدني نش��انه آش��کار ناکارآمدی مصوب��ات، واضع 

مصوبات و وضع مصوبات سنتی به سبک ایرانی است.
- تحلي��ل ش��ورای عالی انقالب فرهنگ��ی پيرامون تداوم و 
تش��دید مش��کالت فرهنگي س��ازمان تربيت بدني با وجود 
عملکرد وضع قانون این ش��ورا چيست؟ دفاع شورای عالی 
انق��الب فرهنگی از ناکارآمدی عملک��رد خود پيرامون حل 

مشکالت زندگی مردم چيست؟
- بر اس��اس کدام ش��واهد ميدان��ی و اندازه گي��ری کدام 
ش��اخص های عملياتی، می توان کارآمدی عملکرد شورای 
عالی انقالب فرهنگی را پيرامون مشکالت فرهنگي سازمان 

تربيت بدني اثبات کرد؟
- بررس��ی گذشته نگر چهار دهه پيشين موید این حقيقت 
است که عملکرد وضع مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 
پيرامون مشکالت فرهنگي سازمان تربيت بدني نيازمند نقد 

و بررسی و تحول اساسی است.
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شرح: 
ش��وراي عال��ي انق��الب فرهنگ��ي در جلس��ه 565 مورخ 
84/4/21 ب��ا عنای��ت به گزارش ارزیاب��ي عملکرد فرهنگي 
سازمان تربيت بدني توسط هيأت نظارت و ارزیابي فرهنگي 
و علمي، سياس��تها و اولویت هاي فرهنگي س��ازمان تربيت 

بدني را به شرح ذیل تصویب نمود: 
1� با عنایت به فرآیند رو به رشد فعاليتهاي سازمان تربيت 
بدني و تالش براي رشد و توسعه بخشهاي مرتبط با ورزش، 
توجه بيشتر به رهنمودهاي حضرت امام )ره( و مقام معظم 
رهبري در تدوی��ن راهبردها و برنامه هاي عملياتي ضروري 

است. 
2� با توجه به عدم تبيين اهداف و مباني ارزشي، اجتماعي و 
زیستي ورزش و تربيت بدني در جمهوري اسالمي شایسته 
اس��ت با انجام مطالعات کافي، این اهداف و مباني تدوین و 
در جامعه ورزش کش��ور با روش هاي آموزش��ي و فرهنگي 

معرفي و اشاعه گردد. 
3� ضروري اس��ت ورزش ها و بازي ه��اي ملي و بومي ایران 
با تنظيم و ارائه سياس��ت ها و برنامه هاي اجرایي در س��طح 
ملي و فراملي توسط سازمان تربيت بدني تقویت و نسبت به 

جهاني سازي آنها اقدام گردد. 
4� س��ازمان تربيت بدني موظف اس��ت با انج��ام مطالعات 
و بررس��ي هاي کافي براي برنامه س��ازي و عملياتي نمودن 
سياستهاي فرهنگي مصوب ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 
بوی��ژه براي جوان��ان و نوجوانان اقدام نم��وده و نتيجه آن 
را حداکثر ظرف مدت ش��ش ماه به ش��وراي عالي گزارش 

نماید. 
5� ورزش هاي بانوان به ویژه در س��طوح پایه و همگاني در 
راستاي ارزش هاي اس��المي و فرهنگي و با توجه به ميزان 
جمعيت زنان کش��ور تقویت شده و ضمن محروميت زدایي 

به گونه اي مضاعف توسعه یابد. 
6� کميس��يون فرهنگي ورزش و تربي��ت بدني که زیرنظر 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي و به ریاس��ت رئيس محترم 
سازمان تربيت بدني تشکيل مي گردد موظف است با حضور 
نماین��دگان فرهنگي دس��تگاههاي اصل��ي متولي ورزش و 
تربيت بدني در کش��ور، برنام��ه ریزیها و هماهنگيهاي الزم 
را براي رش��د و توسعه فرهنگ ورزشي و فرهنگ سازي در 
همه زمينه ها و سطوح ورزشي به صورت مستمر انجام داده 
و به مرحله اجرا گذارد. دبيرخانه فعال آن با تشکيالت الزم 

در محل سازمان تربيت بدني دایر مي گردد. 
7� س��ازمان موظف اس��ت نظامنامه جامع فرهنگي ورزش 
و تربي��ت بدني را به مثابه مکمل ط��رح جامع ورزش تهيه 
نموده و به ش��وراي عالي انقالب فرهنگي ارائه نماید تا پس 
از تصوی��ب در این ش��ورا به دس��تگاه هاي فرهنگي، علمي، 

تربيتي، ورزشي و رسانه اي ابالغ شود. 
8� ضروري اس��ت توجه ب��ه بخش آم��وزش و تحقيقات و 
بخش فرهنگي سازمان تربيت بدني نسبت به سایر بخش ها 
افزایش یابد. همچنين مطالعات الزم در زمينه رویکردهاي 
فرهنگ��ي و ارزش��ي ورزش و تربي��ت بدني با اس��تفاده از 

ظرفيت هاي علمي و دانشگاهي کشور توسعه یابد. 
9� س��ازمان موظف اس��ت حداکثر ظرف مدت شش ماه با 
همکاري هيأت نظارت و ارزیابي فرهنگي و علمي شاخص ها 
و معياره��اي خ��رد و کالن ارزیاب��ي ورزش و تربيت بدني 
کش��ور را تهيه و تدوین و به ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 

ارائه نماید. 
10� با توجه به نقش گس��ترده مطبوعات ورزش��ي، به ویژه 
رس��انه ملي در فرهنگ سازي و توسعه ورزش مناسب است 
سياس��ت ها و برنامه هاي رس��انه اي مربوط با هم اندیش��ي 
نخبگان رس��انه هاي ورزشي تهيه ش��ود و نسبت به اجراي 

آنها اهتمام کافي صورت پذیرد. 
11� مطالع��ات و تحقيقات الزم در خص��وص رویکردهاي 
فرهنگ��ي و تربيت��ي ورزش و تربي��ت بدني با اس��تفاده از 
ظرفيته��اي علمي و دانش��گاهي در جامعه م��ورد حمایت 
شوراي عالي انقالب فرهنگي، سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
و سازمان تربيت بدني قرار گرفته و نتایج آن مورد استفاده 
عملي قرار گيرد و در این راس��تا بودجه ویژه اي براي آن در 

نظر گرفته شود. 
12� ب��ر لزوم ارتب��اط و همکاري نهاده��اي ارزیابي کننده 
ورزش و تربي��ت بدن��ي در کش��ور نظي��ر مجلس ش��وراي 
اسالمي، س��ازمان مدیریت و برنامه ریزي، مرکز پژوهشهاي 
مجلس ش��وراي اسالمي و هيئت نظارت و ارزیابي فرهنگي 
و علمي ش��وراي عالي انقالب فرهنگي ک��ه مي تواند نقش 
مؤثري ب��راي ارتقاء کيفيت ارزیابي ه��ا و کاربرد نتایج آنها 
و در نتيج��ه رفع آس��يبها و تنگناها و موانع مختلف ورزش 
و تربي��ت بدني بویژه در زمينه فرهنگي و فرهنگ ورزش��ي 

داشته باشد توصيه و تأکيد مي شود. 
13� طرح جامع ورزش و تربيت بدني تهيه ش��ده توس��ط 
س��ازمان تربيت بدني براي ش��وراي عالي انقالب فرهنگي 
ارسال شود تا از نقطه نظر رویکردهاي فرهنگي و تربيتي و 
براساس شاخص هاي سه گانه اساسي، توسط هيئت نظارت 
و ارزیاب��ي فرهنگي و علمي مورد ارزیابي قرار گرفته و ابعاد 

فرهنگي آن مورد اصالح و تقویت قرار گيرد. 
سياس��تها و اولویتهاي فرهنگي سازمان تربيت بدني در 13 
بند در جلس��ه 565 مورخ 84/4/21 ش��وراي عالي انقالب 

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:
نامگذاری،  زمان��ی،  اعتب��ار  دامنه 
نوع��ی،  نس��خ  گ��ذاری،  عن��وان 
تغيي��رات، آیين ن��گارش، تکراری 
ب��ودن، مراج��ع م��وازی، مصوبات 
آگاه��ی  اس��تثناپذیری،  مزاح��م، 
عمومی، کاستی ها، اهداف، ویژگی 
ه��ای ذاتی، ویژگی ه��ای عرضی، 
اس��تانداردهای  تقنين��ی،  مناب��ع 

تقنينی و منافع عمومی
- تصویب مصوبات آزمایش��ی برای 

بررسی جوانب و آثار گوناگون آن
در بس��ياری از موارد برای بررسی 
هم��ه زوای��ا و ابعاد ی��ک مصوبه و 
مالحظ��ه دقيق ت��ر آث��ار و نتایج 
آن بهتر اس��ت که مصوبه بصورت 

آزمایش��ی در زمان و مکان محدود اجرا ش��ود تا در زمينه 
یک کار تجربی بتوان تصميمات مناسب تری برای آن اتخاذ 
نمود. ممکن اس��ت بررسی های کارشناسی در زمان اجرای 
آزمایش��ی کامل شود و یا اساسا بررسی های تخصصی باید 
در حين اجرای آزمایش��ی کامل شود. پس اجرای آزمایشی 
یک مصوبه، نقطه ضعف آن نيس��ت بلکه می تواند به عنوان 

نقطه قوت مورد استفاده قرار گيرد.
- نسخ فله ای مصوبات بصورت ضمنی

 ب��ا توجه به عدم وج��ود تنقيح مصوبات در کش��ور، خيل 
عظي��م مصوب��ات متنوع بص��ورت کالفی س��ردرگم وجود 
دارن��د و مجری��ان مصوبه نس��بت به تغيي��رات احتمالی و 
تاثي��رات متقابل مصوبات بر یکدیگر ب��ی اطالع اند. از این 
رو در عملکرد آنها وحدت رویه مش��اهده نمی شود و راه بر 
اس��تفاده ابزاری و س��ليقه ای از مصوبه همواره باز است. از 
آنجا که مصوبات بصورت مستقيم و غيرمستقيم با یکدیگر 
ارتباط دارد و به طرق گوناگون عملکرد یکدیگر را گسترش 
یا کاهش م��ی دهند. این امر در صورت��ی دارای کارآمدی 
است که همه مصوبات بصورت یک کل واحد تنقيح شوند و 
ارتباطات طولی، عرضی و مورب آنها بصورت سلسله مراتبی 

تعيين شود.
- نبود حافظه تاریخی مصوبات

اس��تفاده از نسخ ضمنی یا نوعی در س��طح گسترده ای از 
مصوبات نش��ان از ناتوان��ی واضعان مصوبه در اس��تفاده از 
حافظه تاریخی خود اس��ت. با نسخ نوعی، هر مصوبه ای در 
زمان خود و برای خود تصویب و تایيد می شود و با ارتباط 
آن با مصوبات گذش��ته کامال قطع اس��ت و صرفا برای رفع 
مس��ئوليت از جمله نسخ نوعی اس��تفاده می شود. عالوه بر 
عدم وجود تنقيح مصوبات در کشور استفاده فراوان از نسخ 
نوعی به اميدوار نبودن نظام قانونگرایی به عملياتی ش��دن 

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

کاربرد وس��يع نس��خ نوعی به گونه ای اس��ت که قطعا در 
تشخيص مصادیق توسط افراد مختلف اختالف نظر بوجود 
می آید که با روند فعلی وضع مصوبه بس��يار دش��وار است 
که بتوان افراد از تش��خيص نادرس��ت خ��ود که منطبق بر 
منافع و س��ليقه آنهاس��ت منصرف نمود. ضمن��ا با توجه به 
موارد فراوان کاربرد این دس��ت نس��خ ها، سازوکار مناسبی 
برای حل اختالف در اختالف نظر در مصداق یابی نس��خ ها 

وجود ندارد.
- مهم ترین بخش از شناسنامه مصوبات

هر مصوبه دارای شناس��نامه ای اس��ت که مشخصات آن از 

جنب��ه های گوناگون ثبت می گ��ردد. عنوان کلی یا اصلی، 
عنوان جزیی یا فرع��ی، تاریخ تدوین، تاریخ تصویب، تاریخ 
تایيد، مرجع تصویب کننده، زمان اجرا و ... در شناس��نامه 
هر مصوب��ه وجود دارد. نام و نامگ��ذاری مصوبه مهم ترین 
بخش از شناس��نامه هر مصوبه است. در شيوه سنتی و رایج 
وضع مصوبه در کش��ور احتماال سایر بخش های شناسنامه 
مصوبات از نظر انحصاری بودن، کاربردی و سایر ویژگی ها 

به اندازه نام هر مصوبه دارای اهميت نيست.
- بازی های زبانی وضع مصوبه

روش سنتی و رایج وضع مصوبه، مملو از بازی زبانی و زبان 
بازی در نام و محتوای مصوبات اس��ت. استفاده از مترادفات 
و اشکال مختلف در نامگذاری مصوبات و بکارگيری از انواع 
و اقس��ام صنایع ادبی و زبانی و زبان ب��ازی تاکنون اول راه 
و راح��ت ترین راه ممک��ن برای نامگ��ذاری علمی و دقيق 
مصوبات بوده اس��ت. پيروان روش س��نتی وضع مصوبه در 
براب��ر هر گونه تغيي��ر و تحول در امر وض��ع مصوبه دارای 
مقاومت اند و بنا هم ندارند این مسير پر از دشواری در فهم 

و اجرای مصوبات را به نحو شایسته ساماندهی نمایند.
- رعایت ارزش رتبه ای مطالب مندرج در مصوبه

اصوال بخش های گوناگون هر مصوبه دارای ارزش محتوایی 
یکس��انی نيس��ت. برخی از موضوعات بر بعضی دیگر دارای 
ارجحيت هس��تند. در واقع مطالب مندرج در یک مصوبه از 
نظر ميزان تاثيرگذاری بر اجرای صحيح مصوبه دارای وزن 
های متفاوتی هس��تند. برای نظم بخشی بين مطالب دارای 
ارزش یکس��ان در یک بسته یا قس��مت خاص، کل مطلب 
مصوبه بصورت رتبه ای عنوان گذاری و از یکدیگر جدا می 
شوند. ارزش گذاری واحد به محتوای دارای عنوان واحد به 
وزن دهی متناس��ب در کل محتوای مندرج در یک مصوبه 
م��ی انجامد که در نوع خود با مصوب��ه بدون ارزش گذاری 
رتب��ه ای محتوا کامال متفاوت اس��ت. البت��ه در این روش 

مطالب مهم تر بر مطالب کم اهميت تر دارای تقدم اند.
- عدم امکان دسترسی مردم و مجریان به همه مصوبات

برای آگاهی از مصوبات کش��ور س��امانه منس��جم و کاملی 
وجود ن��دارد که بطور کامل و جامع همه مصوبات کش��ور 
ش��امل مصوبات، مصوبات، آیين نامه ها، دس��تورالعمل ها، 
بخش��نامه ها، نامه ه��ا، آراء وحدت روی��ه و هيات عمومی 
دیوان عدالت اداری و انواع و اقسام شوراهای عالی، ستادها، 
کارگروه ها، کميته ها و... را در خود داش��ته باشد. بنابراین 
دسترس��ی به همه مصوبات و مقررات کش��ور برای همگان 

تقریبا امری غيرممکن است. 
- عدم رعایت اص��ول جمله نگاری 

فارسی مصوبه
مصوبات به عنوان متن های رسمی 
از استانداردهای  بایست  کشور می 
زبان فارس��ی معيار برخوردار باشد. 
زبان فارسی معيار نيز دارای ویژگی 
های خ��اص برای ح��روف، واژگان 
و جمالت اس��ت که رعایت ضوابط 
آن م��ی توان��د زبان وض��ع مصوبه 
را ب��ه عن��وان زبان معيار فارس��ی 
مطرح نماید. دس��تور زبان فارسی 
ني��ز برای ارائ��ه قواع��د بکارگيری 
اجزای جمالت مورد اس��تفاده قرار 
م��ی گيرد. چنانچه اص��ول نگارش 
زبان فارس��ی معيار در وضع مصوبه رعایت نش��ود که نمی 
ش��ود عالوه بر لطمه زدن به زبان فارس��ی به درک مردم از 

مصوبات آسيب وارد می سازد.
- عدم رعایت قرارگيری ارکان جمله در مصوبه

اج��زای جمله در زبان فارس��ی و محل ق��رار گيری آنها در 
جمله و متن دارای مش��خصات ادبی ویژه ای هس��تند که 
ب��ی نظمی در قرار گيری اج��زای جمله درک مفهوم آن را 
با مش��کل مواجه می سازد. آموزش زبان فارسی برای اهالی 
وض��ع مصوبه ظاهرا کافی نبوده که بی نظمی و آش��فتگی 
فراوان در بکارگيری ارکان جمله در مصوبات گوناگون قابل 

مشاهده است.
- تکرار مصوبه به معنای اهميت موضوع

برخی موضوعات از س��ر اهميت در برخی متنون تکرار می 
ش��وند. به عبارت دیگر تکرار جمالت مهم برای جلب توجه 
بيش��تر نس��بت به موضوع مهم مرتبط با آنهاست. اهميت 
موضوع نيز وابسته به س��هم تاثير محتوای موضوع تکراری 
در کل موضوعات اس��ت. تکرار موضوع نشان از اهميت دو 
چندان موض��وع در زندگی اجتماع��ی دارد که برای درک 

اهميت آن نياز به تکرار موضوع وجود دارد.
- محدودیت صالحيت وضع مصوبه

ب��دون تردید وج��ود مراکز و مراجع متع��دد مقرره گذاری 
در کش��ور، صالحي��ت تقنينی آنها را محدود می س��ازد. با 
وجود تعدد واضعان مصوبه، امکان بروز رفتارهای سليقه ای 
افزای��ش می یابد. با وجود مراکز متعدد و موازی برای وضع 
مصوب��ه، بخش های قابل مالحظه ای از مقررات کش��ور از 
دامنه ش��موليت وضع مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 
خارج می ش��ود و به جهت داش��تن متول��ی خاص، جامعه 
شاهد بروز تزاحم آرا و نظرات کارشناسی است. سردرگمی 
جامعه از این جهت اس��ت که نمی داند که مراکز و مراجع 
متع��دد متولی امر مقرره گ��ذاری اند. چون معموال مراکز و 
مراجع موازی در وضع مصوبه معموال انتخابی از سوی مردم 

نيستند که با مردم ساالری دینی سازگاری ندارد.
- ارجاع مصوبه برای استناد

در بسياری از موارد ارجاع یک مصوبه به مصوبه دیگر دارای 
جنبه اس��تنادی ني��ز دارد و می تواند ب��ه جایگاه مصوبات 
در کنار یکدیگر و پيوندهای ميان آنها اس��تحکام ببخش��د. 
استنادبخش��ی از طریق ارجاع مصوبات به یکدیگر می تواند 

نزد مجریان و مردم نوعی اطمينان بخشی ایجاد کند.
- ارجاع مصوبه برای اختصارگویی در مصوبه

ارجاع یک مصوبه به مصوبه دیگر از نقل عين مواد و تبصره 
های قانونی در چند مصوبه مشابه جلوگيری می کند و می 
تواند به عنوان عامل مختصر کننده مصوبات مورد استفاده 

ق��رار گيرد. این امر در افزای��ش تورم مصوبه و وضع مصوبه 
موجود نيز دارای اثرات مثبت است.

- ب��ی توجه��ی واضع مصوب��ه در تصویب و تایي��د مصوبات 
مزاحم

تصویب و تایيد مصوبات مزاحم نش��انه ب��ی توجهی واضع 
مصوبه در تدوین، تصویب و تایيد مصوبات مزاحم اس��ت. از 
آنج��ا که آگاهی از مصوبات مرتبط قبلی در وضع مصوبه از 
اهميت خاصی برخوردار است، عدم اطالع دقيق از مصوبات 
موجود می تواند ریش��ه ش��کل گيری مصوب��ات مزاحم در 
کش��ور باش��د. البته ناآگاهی از مصوبات موجود برای واضع 
مصوبه امر پس��ندیده ای نيست و موجب وارد شدن خدشه 

به اعتماد عمومی می شود. 
- قبح استثنای اکثر در مصوبه

اصوال گزاره های قانونی در شموليت مطلق اند و استثنائات 
را برنمی تابند. بویژه اگر استثنائات در مصوبات شامل موارد 
متعددی باش��د به گونه ای که به اصالت مصوبه لطمه وارد 
س��ازد. در اینگونه موارد مصوبه ناميدن گزاره های مملو از 
اس��تثنا محلی از اعراب ندارد و نزد جامعه و ذینفعان ارزش 
مصوب��ه و وضع مصوب��ه دچار نقصان می ش��ود. مخاطبان 

مصوب��ه معموال پذی��رای مصوبات 
دارای اس��تثنائات ف��راوان نبوده و 
نيس��تند. تلقی آنان از این دس��ت 
قانونگرای��ی  گس��ترش  مصوب��ات 
نيست بلکه گسترش بی قانونی از 

طریق مصوبات مصوب است.
- زمانی بودن مصوبه

مصوبه دارای مولفه ها و مختصات 
اس��ت که زمان یکی از آنهاس��ت. 
معم��وال مصوبه در زم��ان و برای 
زمان��ی خاص تصوی��ب و اجرا می 
ش��ود. بج��ز مصوبات اله��ی همه 
مصوب��ات بش��ری دارای قيد زمان 
در زمان تصوی��ب و در طول زمان 
اجرا هس��تند. قيد زمان به معنای 

ظرفی اس��ت از جنس ثانيه، دقيقه، ساعت، روز، ماه و سال 
و... که وقایع در آن حرکت می کنند. این تحليل س��اده از 
زمان است که از بستری برای حرکت وقایع و رویدادها می 
س��ازد. بنابراین تحليل همه مصوبات دارای زمان هس��تند 
و در ظ��رف زمانی تصویب ش��ده برای آنه��ا به فعاليت می 

پردازند.
- ضرورت روشنی مفهوم مصوبه برای همه مردم جامعه

موارد متع��ددی از مواد و تبصره ه��ای قانونی وجود دارند 
که واژگان بکار رفته در آنها کامال عربی و نامانوس اس��ت و 
وض��وح الزم را برای فهم و درک مردم ندارند. ظاهرا برخی 
معتقد به بکارگيری ادبي��ات تخصصی در علم حقوق برای 
عموم مردم هس��تند. جابجای��ی مخاطب در نگارش مصوبه 
موجب بروز مش��کل نافهمی متن مصوبات می شود. موارد 
مصداقی بس��يار فراوانی در این زمين��ه وجود دارد تاکنون 
برای وضوح و روش��نی معنای آنها تالشی از سوی واضعان 

مصوبه صورت نگرفته است.
- مسایل مستحدثه و معضل فقدان مصوبه

تغيير و تحوالت جهان در پنجاه سال گذشته، آنقدر سریع و 
گسترده است که سيستم های وضع مصوبه قادر به همپایی 
با آن نبوده اند. امور نوظهور آنقدر با سرعت می آیند و می 
رون��د که تعيين حدود و ضواب��ط آن همزمان با این آمد و 
رفت ممکن نبوده اس��ت. کشورهایی با وضع مصوبه سنتی 
در ای��ن زمينه دارای عقب ماندگی معناداری اند که جبران 
آن به س��رعت و به زودی محقق نمی ش��ود. از این رو امور 
فراوانی یافت می ش��ود که هنوز وضع مصوبه سنتی به فکر 

تدوین و تصویب مصوبه در آن امور نيفتاده است.
- پشتيبانی مصوبه از اخالق و خيرعمومي به مثابه احساس 

آرامش و آسایش
مصوب��ه و وضع مصوبه با ه��دف اخالق و خير عمومی و در 
راس��تای احس��اس آرامش و آس��ایش مردم اند. مردم می 
خواهند در پرتو عملکرد مصوب��ه و وضع مصوبه بتوانند در 
آرامش کامل زندگی کنند و در رفتاریهی فردی و اجتماعی 
خود دارای آسایش باشند. هدف مصوبه نيز تامين آرامش و 
آس��ایش مردم است. مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک 
ایرانی گذران زندگی را برای مردم بيش از گذش��ته دشوار 
کرده است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، 
بروز و تش��دید مش��کالت زندگی مردم نش��انه عدم تامين 
احس��اس و آرامش در مردم به عنوان هدف مصوبه و وضع 

مصوبه است.
- الزام آوری مصوبه به مثابه دارای ضمانت اجرایی

اصوال مصوبه ای دارای س��طح مطلوبی از الزام آوری اس��ت 

ک��ه دارای ضمانت اجرایی عملی و کافی باش��د تا مجریان 
مصوب��ه و مخاطبان عموم��ی آن اطمينان پي��دا کنند که 
مصوب��ه بصورت قطعی و حتمی اجرا می ش��ود. در صورت 
ناکاف��ی ب��ودن ضمانت اجرایی مصوب��ه، در اولين فرصت و 
با اولين عالم��ت، روند اجرای مصوبه در جامعه متوقف می 
ش��ود و همگان خواهن��د فهميد که قانون��ی دیگر از خيل 
مصوب��ات ناکارآمد، چند روز آمده اس��ت که بزودی خواهد 
رفت. تجربه تلخ این دست مصوبات، بارها و بارها در کشور 
توسط مردم مش��اهده شده است. در مصوبه و وضع مصوبه 
سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم 
نشانه آشکار الزام آور نبودن مصوبات به عنوان ویژگی ذاتی 

مصوبه و وضع مصوبه است.
- پاس��خگویی مصوب��ه به نيازه��اي جامعه ب��ه مثابه حل 

مشکالت مردم
یک��ی از ویژگ��ی ه��ای عرض��ی مصوب��ه و وض��ع مصوبه 
پاس��خگویی به نيازه��ای جامعه به معنای حل مش��کالت 
مردم اس��ت. قادر باید در راس��تای نيازهای روزآمد جامعه 
باش��د و بتواند مردم را در حل مش��کالت یاری کند. عالوه 
بر ویژگی های ذاتی، بررس��ی ویژگی ه��ای عرضی مصوبه 
از اهميت بس��ياری برخوردار است 
و می تواند به عنوان ش��اخص برای 
شناخت مصوبه از شبه مصوبه مورد 
اس��تفاده قرار گيرد. اساس��ا مصوبه 
برای حل مش��کالت م��ردم بوجود 
می آیند و اجرا می ش��وند. قانونی 
که نتواند گ��ره ای را گره های کور 
جامعه بگش��اید مصوبه نيست. این 
دست گزاره های مصوب ولی بدون 
توانایی کار در جامعه کم نيس��تند 
که هيچگاه مج��ال اجرا نمی یابند 
و بزودی در آرش��يو ت��ورم مصوبه 
و وض��ع مصوبه به بوته فراموش��ی 
سپرده می شوند. در مصوبه و وضع 
مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز 
و تشدید مش��کالت زندگی مردم نشانه عدم حل مشکالت 

مردم به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- دین به مثابه اخذ مصوبه از قرآن کریم و سنت معصومين )ع(

همانط��ور ک��ه در مقدمه و برخی از اصول مصوبه اساس��ی 
ب��ه تصریح آمده اس��ت، وض��ع مصوب��ه و اداره امور جامعه 
در جمهوری اس��المی ای��ران بر مدار قرآن کریم و س��نت 
معصومين )ع( انجام می ش��ود. ب��ه عبارت دیگر مهم ترین 
منبع در وضع مصوبه و اجرای آن در کش��ور قرآن و روایات 
معصومين )ع( است که از طریق فرآیند اجتهاد بدست می 
آید. بنابراین می بایس��ت که منبع تقسيم کار ملی در وضع 
مصوبه ش��امل مراحل تدوین، تصویب، تایي��د، ابالغ، اجرا، 
نظارت و تفس��ير، قرآن کریم و س��نت و روایات معصومين 
)ع( باش��د. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، 
بروز و تش��دید مشکالت زندگی مردم نشانه نشانه عدم اخذ 
مصوبه از قرآن کریم و س��نت معصومين )ع( به عنوان منابع 

مصوبه و وضع مصوبه است.
- ع��دم تجاوز مصوبه از چارچوب اختيارات به مثابه عملکرد 

در محدوده تعریف شده
عدم تج��اوز از چارچوب اختي��ارات به معن��ای عملکرد در 
مح��دوده تعریف ش��ده یک��ی از اصول وضع مصوبه اس��ت. 
مصوبه و وض��ع مصوبه در چارچوب تعریف ش��ده و مصوب 
قادر به انجام وظایف تقنينی خود هستند و در صورت عدول 
از اختي��ارات قانونی موجب ایج��اد ناهماهنگی در اداره امور 
کش��ور می شود. تداخل و تزاحم اختيارات نيز باعث بروز بی 
نظمی در کارها می ش��ود. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی 
به س��بک ایرانی، بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه 
عدم عملکرد در محدوده تعریف شده به عنوان اصول مصوبه 

و وضع مصوبه است.
- پش��تيبانی مصوبه از منافع عمومی به مثابه س��ود و فایده 

همگانی
منفعت را از نظر دایره شمول، منفعت فردی، منفعت گروهی 
و منفعت عمومی در نظر می گيریم که در این حالت منفعت 
عمومی سطحی از سود و فایده تلقی می شود که همگان از 
آن برخ��وردار خواهند بود و اموری را در برمی گيرد که برای 
توده��ی م��ردم مطلوبيت دارد و آنان را به��ره مند می کند. 
مصوبه و وضع مصوبه تراز در حاکميت اس��المی با تمام توان 
علمی و عملی خود می کوشد 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 س��نتی به 
سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه عدم 

منافع عمومی به مثابه سود و فایده همگانی است.
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اشاره:
فرهنگ و امور فرهنگی در پيش��رفت کش��ور از اهميت 
بسياری برخوردار اس��ت. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ 
و امور فرهنگی در جمهوری اس��المی ایران با ش��ورای 
عالی انقالب فرهنگی اس��ت که ط��ی چند دهه فعاليت 
خود مصوبات فراوانی داش��ته است. وضع مصوبه در قوه 
مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای 
ویژگی های س��نتی و به س��بک ایرانی است و از آسيب 
های مش��ترکی در رنج اس��ت که نهایتا کارآمدی آنها را 
در جامعه با مش��کل مواجه ساخته است. نظر به اهميت 
فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، »چالش قانون« 
نقد و بررس��ی مصوبات ش��ورای عال��ی انقالب فرهنگی 
را در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت. این نوش��تار به 
معرف��ی، نقد و بررس��ی مصوبه سياس��تها و اولویت هاي 
فرهنگي س��ازمان تربيت بدني می پردازد که هم اکنون 

از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

»چالش قانون« مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی )88( میکند

سياستها و اولويت های فرهنگی فراموش شده سازمان تربيت بدنی!؟

ض���روري اس���ت توج���ه ب���ه بخ���ش 
بخ���ش  و  تحقيق���ات  و  آم���وزش 
بدن���ي  تربي���ت  فرهنگ���ي س���ازمان 
نس���بت به س���اير بخش ها افزايش 
الزم  مطالع���ات  همچني���ن  ياب���د. 
در زمين���ه رويكرده���اي فرهنگ���ي و 
ارزش���ي ورزش و تربي���ت بدن���ي ب���ا 
اس���تفاده از ظرفيت ه���اي علم���ي و 

دانشگاهي كشور توسعه يابد

مطالعات و تحقيقات الزم در خصوص 
رويكردهاي فرهنگي و تربيتي ورزش 
و تربيت بدني با اس���تفاده از ظرفيت 
ه���اي علمي و دانش���گاهي در جامعه 
م���ورد حمايت ش���وراي عال���ي انقالب 
و  مديري���ت  س���ازمان  فرهنگ���ي، 
برنامه ري���زي و س���ازمان تربيت بدني 
قرار گرفته و نتايج آن مورد اس���تفاده 

عملي قرار گيرد


