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گزارش
«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را معرفی ،نقد و بررسی ( )143می کند

آييننامه مؤسسات آموزش عالی حوزوی

دکتر محمدرضا ناری ابیانه
اش�اره :فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری
برخ�وردار اس�ت .وضع مصوب�ه در حوزه فرهن�گ و ام�ور فرهنگی در
جمهوری اسلامی ایران با ش�ورای عالی انقالب فرهنگی اس�ت که طی
چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است .وضع مصوبه در قوه
مقننه و س�ایر مراکز و مراجع مق�رره گذار در ای�ران 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 مش�کل مواجه س�اخته است .نظر به
اهمی�ت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کش�ور« ،چالش قانون» نقد و
بررسی مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را در دستور کار خود قرار
داده اس�ت .این نوش�تار ب�ه معرف�ی ،نقد و بررس�ی مصوب�ه آييننامه
مؤسس�ات آم�وزش عال�ي ح�وزوي می پ�ردازد که ه�م اکن�ون از نظر
خوانندگان گرامی می گذرد:
معرفیمصوبه

7ـ تصويب مقررات استخدامي و تعرفه حقوق و دستمزد و مزايا.
8ـ پيشنهاد تأسيس شعب يا انحالل واحدها به هيئت مؤسس.
9ـ تصويب آييننامه تشكيل شوراي مؤسسه.
10ـ تصويب اخذ وام.
11ـ تصوي��ب تع��داد پذيرش طالب كه از طرف رئيس مؤسس��ه پيش��نهاد
ميگردد.
تبص��ره  :1تعداد پذيرش طالب در هر س��ال و دوره تحصيلي بايد به تأييد
مديريت حوزه علميه قم برسد.
تبص��ره  :2هرگونه تغيير در اختيارات و وظاي��ف هيئتامنا بايد به تصويب
شوراي عالي حوزه علميه قم برسد.
12ـ پيش��نهاد ضوابط و نحوه گزينش طالب و اساتيد مؤسسه براي تصويب
به شوراي عالي حوزه علميه قم.
13ـ تنظيم و تصويب آييننامه داخلي هيئت امنا.
ماده 8ـ رئيس مؤسس��ه :رئيس مؤسس��ه مس��ئول اداره كليه امور مؤسسه
ميباش��د كه به پيشنهاد هيئت امنا و پس از تأييد شوراي عالي براي مدت
پنج سال منصوب ميشود.
تبصره :پذيرش اس��تعفاء و يا عزل رئيس مؤسسه پس از تصويب هيئت امنا
با حكم رئيس هيئت امنا خواهد بود.
ماده 9ـ وظايف و اختيارات رئيس مؤسسه:
1ـ ادارهكليه امور مؤسسه.
2ـ اجراي مصوبات مديريت حوزه علميه قم و هيئت امنا.
3ـ تهيه و تنظيم و پيش��نهاد بودجه س��االنه مؤسس��ه به هيئ��ت امنا براي
تصويب.
4ـ اس��تخدام ،انتصاب و عزل كاركنان مؤسس��ه با رعايت ضوابط ،مقررات و
آييننامههاي مؤسسه.
5ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي.
6ـ امض��اي كليه اس��ناد مال��ي و غيرمال��ي و اوراق بهادار و تعه��دآور براي
مؤسسه.
ماده 10ـ ش��وراي مؤسس��ه :اختيارات و وظايف شوراي مؤسسه و همچنين
كميس��يونهاي تخصصي آن حس��ب مورد طبق ضوابط معمول در مؤسسات
آموزش عالي تابع شوراي عالي حوزه علميه قم تعيين خواهد شد.
تبصره :تركيب اعضاي شوراي مؤسسه و وظايف آن مطابق آييننامه تهيه و
به تأييد شوراي عالي حوزه علميه قم خواهد رسيد.
ماده  -11الف ـ آييننامههاي مربوط به امور آموزش��ي ،امتحاني و انضباطي
و ش��رايط پذيرش علمي طالب و مدت دوره تحصيلي توسط رئيس مؤسسه
تهيه و پس از تأييد هيئت امنا به تصويب مديريت حوزه علميه قم ميرسد.
ب ـ اختيار تصويب س��رفصلها و مواد درس��ي رشتههاي تحصيلي (موضوع
مصوبه جلسه  502مورخ  81/5/22شوراي عالي انقالب فرهنگي) به شوراي
عالي حوزه علميه قم تفويض شده است.
ج -اعط��اي م��درك ودانش��نامه مؤسس��ه مطاب��ق مصوب��ه
جلسه368مورخ74/11/3شوراي عالي انقالب فرهنگي خواهد بود.
ماده 12ـ انحالل مؤسس��ه :انحالل مؤسس��ه بنا به پيشنهاد هيئت مؤسس
و تصوي��ب ش��وراي عالي حوزه علمي��ه قم امكانپذير خواه��د بود و پس از
تصويب ،هيئت تسويه مركب از سه نفر كه دو نفر به انتخاب هيئت مؤسس
و يك نفر به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم تشكيل و با رعايت مقررات
قانوني امر تس��ويه را به عهده خواهند داشت .پس از تسويه ،واگذاري اموال
و دارائيهاي باقيمانده حسب تشخيص شوراي عالي حوزه علميه قم به حوزه
علميه قم انتقال داده خواهد شد.
تبصره :در صورت تصويب انحالل ،هيئت مؤسس با هماهنگي مديريت حوزه
علميه قم موظف اس��ت كليه تعهدات مربوط به ط�لاب موجود در آن را تا
اتمام دوره تحصيالت آنها به نحو مطلوب به انجام برساند.
م��اده  -13كليه امور مربوط به مؤسس��ات آموزش عال��ي حوزوي خواهران
توس��ط مركز مديريت حوزههاي علميه خواهران و با ضوابط مندرج در اين
آييننامه انجام خواهد شد.
ماده  -14هرگونه تغيير يا اصالح در مواد اين آييننامه به پيش��نهاد شوراي
عال��ي حوزه علميه قم و تصويب ش��وراي عالي انق�لاب فرهنگي امكانپذير
خواهد بود.
آييننامه فوق مش��تمل بر  14م��اده و  8تبصره در
جلسه  507مورخ  81/8/28به تصويب شوراي عالي
انقالب فرهنگي رسيد.
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شماره جلسه تصویب:
تاریخ تصویب1381/08/28 :
شماره ابالغ/3673 :دش
تاریخ ابالغ1381/09/11 :
شرح:
مقدمه :به منظور تحقق اهداف واالي حوزه علميه و تحقق مصوبات شوراي
عالي حوزه علميه قم ،مؤسس��ات آموزش عالي حوزوي كه در اين آييننامه
مؤسسه ناميده ميشوند با اهداف زير تأسيس ميشود.
تعريف :مراد از مؤسس��ات آموزش عالي حوزوي مؤسساتي است كه منحصرا ً
از طالب علوم ديني گزينش مينمايند و برنامههاي آموزش��ي آن منطبق با
برنامههاي شوراي عالي حوزه علميه قم ميباشد.
ماده 1ـ اهداف مؤسسه:
الف ـ گسترش فرهنگ و معارف اسالمي.
ب ـ مطالعه و تحقيق در علوم انساني و معارف اسالمي و تربيت دانشمندان
و محققان متعهد.
ج ـ تربيت طالب و فضالي مس��تعد براي مقابله با انديش��ههاي انحرافي و
التقاطي.
د ـ تربي��ت مدرس ،محقق ،مبلغ اس�لامي و متخصص در رش��تههاي علوم
انساني به منظور تبيين معارف اسالمي و تأمين نياز جامعه اسالمي.
هـ ـ تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد براي مراكز مختلف آموزشي.
ماده  :2مؤسسه داراي شخصيت حقوقي مستقل است كه براساس ضوابط و
آييننامههاي مصوب ش��وراي عالي حوزه علميه قم و در چارچوب مفاد اين
آييننامه فعاليت داشته و رئيس آن نماينده قانوني مؤسسه در مقابل مراجع
ذيصالح و اشخاص ثالث ميباشد.
ماده 3ـ اركان مؤسسه:
1ـ مؤسس يا هيئت مؤسس
2ـ هيئت امنا
3ـ رئيس مؤسسه
4ـ شوراي مؤسسه
ماده 4ـ مؤسس يا هيئت مؤسس :صالحيت مؤسس يا هيئت مؤسس توسط
شوراي عالي حوزه علميه قم احراز ميگردد.
ماده 5ـ وظايف و اختيارات مؤسس يا هيئت مؤسس:
1ـ تدوين و پيش��نهاد تغييرات اساس��نامه مؤسسه به ش��وراي عالي حوزه
علميه قم.
2ـ كس��ب امتياز و مجوزهاي الزم از شوراي عالي و
ساير مراجع ذيصالح.
3ـ فراهم كردن مقدمات و امكانات الزم براي شروع
با وجود اختیار مق���رره گذاری برای
كار مؤسسه.
نقد و بررسی مصوبه
قوای سه گانه و مراکز متعدد فراقوه
4ـ تعيي��ن آن عده از هيئت امنا ك��ه بايد از طرف
مصوبات ش��ورای عالی انق�لاب فرهنگی از نظر 18
ای ،ای���ن گونه به نظر می رس���د که
مؤس��س و يا هيئت مؤسس تعيين شوند و عزل هر
مولفه بش��رح زیر مورد نقد و بررس��ی ق��رار گرفته
واضع���ان مصوبه در انبوه مصوبات
يك از آنها.
است:
مصوب موجود کش���ور گمگش���ته و
5ـ پيش��نهاد فضال و اعضاي هيئت امنا به ش��وراي
دامنه اعتبار زمانی ،نامگذاری ،عنوان گذاری ،نس��خ
سرگردانند و برای تعیین مختصات
عالي حوزه علميه قم.
نوعی ،تغییرات ،آیین نگارش ،تکراری بودن ،مراجع
وج���ودی ه���ر مصوب���ه و نس���بت آن
6ـ نظارت بر فعاليتهاي مؤسسه براي تحقق اهدافي
م��وازی ،مصوبات مزاح��م ،اس��تثناپذیری ،آگاهی
با مصوبات پیش���ین کش���ور برنامه
كه به منظور آن تأسيس شده است.
عمومی ،کاس��تی ها ،اه��داف ،ویژگی ه��ای ذاتی،
خاص���ی ندارند و مجبورن���د ناتوانی
7ـ تصويب پيش��نهادهاي هيئ��ت امنا در خصوص
ویژگی های عرضی ،منابع تقنینی ،اس��تانداردهای
ش���ناختی خ���ود از مصوب���ات قبلی
توس��عه مؤسس��ه و فعاليتهاي آن و ارس��ال آن به
تقنینی و منافع عمومی
کش���ور را ب���ا ترفندهای���ی در ح���وزه
شوراي عالي حوزه علميه قم.
 گمگشتگی واضعان مصوبه در انبوه مصوباتوضع مصوبه برطرف نمایند .اما آیا
ماده  :6هر مؤسس��ه آموزش عال��ي حوزهاي پس از
این موضوع تاکنون توانسته است
با وجود اختیار مقرره گذاری برای قوای س��ه گانه و
كسب مجوز تأسيس داراي يك هيئت امنا متشكل
مشکلی از کشور را حل نماید.
مراکز متعدد فراقوه ای ،این گونه به نظر می رس��د
از  5ت��ا  9نفر ب��ا تركيب زير خواهد ب��ود كه براي
که واضعان مصوبه در انبوه مصوبات مصوب موجود
مدت  4س��ال انتخاب ميشوند .انتخاب مجدد اعضا
کشور گمگشته و سرگردانند و برای تعیین مختصات
بالمانع است.
وجودی هر مصوبه و نس��بت آن با مصوبات پیشین
1ـ حداكث��ر س��ه نف��ر از اعضاي هيئت مؤس��س و در صورتي كه مؤس��س
کش��ور برنامه خاصی ندارن��د و مجبورند ناتوانی ش��ناختی خود از مصوبات
شخصيت حقوقي باشد به معرفي مؤسس.
قبلی کشور را با ترفندهایی در حوزه وضع مصوبه برطرف نمایند .اما آیا این
2ـ س��ه تا پنج نفر از فضالي شناخته ش��ده حوزه علميه با تصويب شوراي
موضوع تاکنون توانسته است مشکلی از کشور را حل نماید.
عالي حوزه علميه قم.
 صدور مقررات معارض با مصوبه توسط دولت برای حل مشکل3ـ نماينده شوراي عالي حوزه علميه قم.
معم��وال دولت ه��ا در اینگونه موارد با صدور بخش��نامه برای رفع مش��کل
تبصره  :1در تركيب هيئت امنا لزوماً حضور يكي از مؤسسين و نيز نماينده
بص��ورت علن��ی اقدامی بر علیه مصوبه و متعارض ب��ا آن را انجام داده و می
ش��وراي عالي حوزه علميه قم ضروري است .تبصره  :2هر هيئت امنا داراي
دهند .از جهت کار راه اندازی امور جاری جامعه شاید بتوان کار دولت ها را
يك رئيس به انتخاب اعضا خواهد بود.
توجیه نمود اما از نقطه نظر وضع مصوبه ،کار راه اندازی دولت ها نمونه بارز
تبصره  :3نحوه اداره جلسات هيئت امنا براساس آييننامه داخلي خواهد بود
غیرقانونی عمل کردن است.
كه در اولين جلسه هيئت امنا تهيه و به تصويب ميرسد.
 بی توجهی واضع مصوبه در لغو آیین نامه های اجراییماده 7ـ وظايف و اختيارات هيئت امنا:
نکته مهم در این دست نسخ های بدون قید زمانی ،بی توجهی واضع مصوبه
1ـ پيشنهاد رئيس مؤسسه به شوراي عالي حوزه علميه قم.
به لغو و نسخ مصوبه قبلی در صورتی است که مصوبه جدید از نظر مقدمات
2ـ تصويب اساسنامه مؤسسه كه از طرف رئيس مؤسسه پيشنهاد ميشود.
آماده اجرا نیس��ت .البته این بی توجهی از واضعان مصوبه پذیرفته نیست و
3ـ تصويب بودجه جاري و عمراني و تحقيقاتي مؤسسه.
نمی توان آن را به عنوان اشتباه سهوی و کوچک برشمرد .تکرار این اشتباه
4ـ تعيين خزانهدار و حسابرس رسمي براي مؤسسه.
در موارد متعدد نیز دلیل دیگری بر بی توجهی واضعان مصوبه در امر وضع
5ـ تأييد حس��ابها و ترازنامه س��االنه مؤسس��ه با توجه به گزارش حسابرس
مصوبه است.
مؤسسه.
 نتیجه منطقی واگذاری تدوین آیین نامه اجرایی به مجریان مصوبه6ـ جذب هدايا و كمكهاي نقدي و غيرنقدي از اشخاص حقيقي و حقوقي.

 واضح بودن مصوبه به مثابه قابل فهم برای مردمنس��خ بدون قید تاریخ ،زمانی بیشتر ایجاد مشکل می نماید که تدوین آیین
اص��وال وضع مصوب��ه معماگونه و ثقیل برای فهم عم��وم مردم ،ادب نگارش
نامه به دس��تگاه اجرایی واگذار ش��ده باشد و دستگاه مربوطی در امر تدوین
مصوبه اس��ت که تا به حال از سوی وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی اجرا
آیین نامه اجرایی غفلت و وقت کشی انجام دهد .زمان اجرای مصوبه جدید
نشده است .چه بسیارند مصوباتی که مملو از واژگان ،ترکیبات و اصطالحات
فرا رس��یده و زمان اجرای مصوبه قدیم نیز به پایان رس��یده اس��ت اما هنوز
نامانوس اند و مردم در درک آنها با مش��کل جدی مواجه اند .در این دس��ت
آیین نامه اجرایی مصوبه جدید از س��وی دس��تگاه اجرایی تدوین نش��ده و
مصوبات ضروری اس��ت که مصوبات برای فهم مردم به زبان فارس��ی معیار
جهت تصویب به مجلس شورای اسالمی نیز ارسال نشده است.
ترجمه ش��وند .فهم مردم به معنای جامعه پذیری مصوبه منتهی می ش��ود
 وجود تشابه اسامی مصوبات با محتوای متفاوتو به ش��کل دهی رفتار مردم می پردازد .در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به
اس��تفاده از کلمات و عناوین در نامگذاری مصوب��ات به علت محدودیت در
سبک ایرانی ،بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه فهم متفاوت مردم
دسترس��ی به دامنه وس��یعی از واژگان در این زمینه ،سرانجامی جز تکرار و
و حکوم��ت از مصوب��ه و وضع مصوبه به عنوان ویژگ��ی ذاتی مصوبه و وضع
تشابه ندارد .تنوع گسترده در عناوین در مصوبات بصورت عملی امکان پذیر
مصوبه است.
نیس��ت و نمی توان تضمین نمود که در ش��یوه مرسوم سنتی نامگذاری ،هر
 کارآمدی مصوبه به مثابه حل گرفتاری هامصوبه از نظر نام دارای ویژگی انحصاری داشته باشد .در بسیاری از مصوبات
کارآمدی ب��ه معنای حل گرفتاری های جامعه از جمله ویژگی های عرضی
با عناوین تقریبا مش��ابه ،محتوای قانتونی کامال متفاوتی وجود دارد که این
مصوبه اس��ت که در زندگی امروز ایرانیان می توان��د نقش مهمی ایفا کند.
موضوع ممکن است بصورت نابجا در ذهن مخاطبان مصوبه تداعی تشابه در
کارآمدی آثار مفید مصوبه در اجرا و تحقق اهداف از پیش تعیین ش��ده آن
محتوا را نیز داشته باشد.
اس��ت .آرزوی دیرینه خیل مصوبات بی دس��ت و پا در وضع مصوبه سنتی،
 جلب توجه مخاطبان مصوبهکارآمدی در راس��تای ح��ل گرفتاری های جامعه اس��ت .در مصوبه و وضع
عن��وان بندی مطالب پیرامون یک پدیده در مصوبه می تواند با جداس��ازی
مصوبه س��نتی به س��بک ایرانی ،بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه
مطال��ب مه��م و اصلی به جلب توجه مخاطبان مصوبه منجر ش��ود و از این
عدم حل گرفتاری ها به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
طریق زمینه ارتقای آگاهی ه��ای عمومی پیرامون مصوبات را فراهم نماید.
 پش��تیبانی طبیعت به مثابه مشاهده و مالحظه روند طبیعی پدیده ها درعنوان بندی مطالب با ایجاد تقطیع در توجه به مصوبه خود محرک و ایجاد
وضع مصوبه
انگیزه در مخاطبان مصوبه اس��ت .عنوان بندی متن مصوبه عالوه بر شیوایی
اینک��ه طبیعت به عن��وان یکی از منابع مصوبه و وضع مصوبه مطرح ش��ده
و روانی متن آن را از یکنواختی خارج می س��ازد و با تنوع بخش��ی به متن
اس��ت این اس��ت که پدیده های اجتماعی هر یک دارای طبیعتی هس��تند.
می تواند به ایج��اد و تداوم انگیزه برای مطالعه مصوبه کمک نماید .عناوین
خصل��ت ها و ویژگی های طبیعی پدی��ده ها و مالحظه دقیق رفتار آنها می
موجود در متن های قانونی در واقع ایس��تگاه هایی برای س��ازماندهی توجه
تواند الهام بخش و غنادهنده مصوبه و وضع مصوبه در کش��ور باش��د .روند
و انگی��زه ان��د که به مخاطب اجازه می دهد ریت��م فعالیت خود را با مصوبه
طبیع��ی پدیده ها در برخی موارد به منابع طبیعی جامعه مربوط می ش��ود
هماهنگ سازد.
که ش��ناخت دقیق آنها نیز برای وضع مصوبه کار بسیار مهمی است .تقسیم
 انباشت مصوبات بیش از گذشته و تورم مصوبهکار ملی ش��امل تدوین ،تصویب ،تایید ،ابالغ ،اجرا ،نظارت و تفس��یر مصوبه
مصوبات بس��یاری در قوای س��ه گانه با اس��امی مختلف و از س��وی مراجع
باید توانایی الزم برای مشاهده و مالحظه روند طبیعی پدیده ها را در وضع
و مراک��ز مق��رره گذار متعدد ص��ادر و بر روی هم بدون ه��ر گونه نظمی و
مصوبه داش��ته باشد .در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی ،بروز و
انتظامی انباش��ته شده اس��ت .کار به چنین مجموعه عظیم و بی نظم عمال
تشدید مش��کالت زندگی مردم نشانه عدم مشاهده و مالحظه روند طبیعی
غیرممکن اس��ت .دلیل ناکامی چندباره تنقیح مصوبات نیز همین انباشتگی
پدیده ها در وضع مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
وس��یع و گس��ترده مصوبات طی دهه های متمادی بر روی هم است که در
 حمای��ت مصوبه از تقويت همگرايي اجتماعي ب��ه مثابه افزایش تعامل هابس��یاری از موارد نامی از مصوبات تصویب ش��ده نیز در قوای سه گانه باقی
و همکاری ها
نمانده است.
تقوي��ت همگرايي اجتماعي به معن��ای افزایش تعامل ها و همکاری ها یکی
 عدم اصالح مصوبه دارای خطای نگارشیاز اصول وضع مصوبه اس��ت .مصوبه باید بتواند همه ظرفیت های مربوط به
معموال مصوبات دارای اش��تباهات فاحش نگارش��ی به سادگی اصالح نمی
خود را در قالب تعامل ها و همکاری ها بسیج و به همگرایی اجتماعی تبدیل
ش��وند و نمی توان از آثار س��وء آن بالفاصله جلوگیری کرد .تاکنون برنامه
نمای��د و از این طری��ق راه را برای اجرای مفاد خود هموار نماید و مخاطبان
ای برای تصحیح اش��تباهات رایج نگارش��ی وجود نداش��ته است .ساز و کار
خود را از ظرفیت های ایجاد شده بهره مند سازد .در مصوبه و وضع مصوبه
مناس��بی نیز برای اصالح این دس��ت اشتباهات در وضع مصوبه کشور پیش
س��نتی به س��بک ایرانی ،بروز و تشدید مش��کالت زندگی مردم نشانه عدم
بینی نشده است.
تقويت همگرايي اجتماعي به مثابه افزایش تعامل ها و همکاری ها به عنوان
 احتمال خروج از دايره صالحيت نهادهاي واضع مصوبهاصول مصوبه و وضع مصوبه است.
ع��دم وجود هر گونه نظارت عالیه بر مراک��ز وضع مصوبه متعدد و موازی ،و
 دف��اع مصوبه از منافع عمومی ،تلکیفی ب��رای پیگرد نقض حقوق عمومینوعی رها بودن دامنه اختیارات این نهادها ،متاسفانه پبه احتمال زیاد خروج
و ممانعت از آن
از دایره صالحیت های تقنینی دور از انتظار نیس��ت که خود به گس��ترش
م��اده  290مصوبه ای ین دادرس��ی کیفری نمونه ای از این تکلیف اس��ت:
مصوب��ه گری��زی و مصوبه س��تیزی در جامعه منجر می ش��ود .امكان نقض
دادس��تان کل کشور مکلف اس��ت در جرایم راجع به اموال ،منافع و مصالح
سلسله مراتب هنجاري در وضع مصوبه نیز دور از انتظار نیست.
ملی و خس��ارات وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوا دارد از طریق
 ارجاع مصوبه برای کنترل دامنه بحثمراجع ذیصالح داخل��ی ،خارجی یا بین المللی پیگیری یا نظارت نماید .در
در برخی از موارد ارجاع یک مصوبه به مصوبات دیگر با ایجاد روش��نگری و
مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی ،بروز و تشدید مشکالت زندگی
ش��فافیت در موضوع مصوبات دو طرف ارج��اع از ادامه بحث های بی فایده
مردم نش��انه ع��دم وجود منافع عمومی به مثاب��ه تلکیفی برای پیگرد نقض
جلوگی��ری می کند .این امر موجب می ش��ود که مصوبات در حداقل ظرف
حقوق عمومی و ممانعت از آن در وضع مصوبه است.
محتوایی ممکن جای بگیرند.
 تمشيت امور دولت با مصوبه به مثابه اداره امور جامعه ایجاد مزاحمت مصوبات در مصوبات تکرارییکی از اهداف مصوبه و وضع مصوبه تمش��يت امور دولت به مثابه اداره امور
معم��وال در مصوبات تک��راری در مواد و تبصره ه��ای قانونی به دلیل وجود
جامعه است .مصوبه اداره امور جامعه را برای دولت ممکن می سازد تا با این
تفاوت و اختالف ،مزاحمت ایجاد می شود .به دلیل نا گاهی واضعان مصوبه
کار ب��ه ارائه خدمات مختلف به عامه م��ردم بپردازد .مصوبه عالوه بر تعیین
به مصوبات قبلی خود و بی توجهی آنان موارد متعدد مزاحمت در این دست
مسیر برای حرکت مردم در جامعه به تعیین مسیر حرکت حکومت نیز می
از مصوبات کامال قابل پیش بینی است.
پردازد که دستاورد این حرکت سازی و مسیرسازی در جامعه پیشرفت امور
 القای وجود نیاز حوزه محدودی از جامعه به مصوبهجامعه در مس��یر مورد نظر اس��ناد فرادست کشور
اعالم نیاز مصوبات دارای اس��تثنائات فراوان از کجا
اس��ت .در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بک
تامین می ش��ود؟ چه نیازی ب��ه مصوباتی که دارای
ایرانی ،بروز و تش��دید مشکالت زندگی مردم نشانه
اس��تثنائات فراوان اس��ت وجود دارد؟ بخض اندک
عدم وجود اداره امور جامعه به عنوان هدف مصوبه
جامعه نیاز به مصوبات دارای استثنائات فراوان ندارند
ه���دف مصوب���ه و وض���ع مصوب���ه
و وضع مصوبه است.
و این امکان وجود داش��ت که با مصوبه خاص گروه
همگراي���ي اجتماع���ي ب���ه معن���ای
 معط��وف ب��ه آينده بودن مصوبه ب��ه مثابه برنامهمحدود متقاضی نیاز آنها را برطرف نمود .شایس��ته
افزایش همکاری در جامعه است.
ریزی آینده نگر
نیست که امکانات وضع مصوبه سنتی را برای قانونی
مصوبه حام���ی همدلی ،همفکری
مصوبه و وضع مصوبه در واقع برنامه و برنامه ریزی
با تعداد انگشت شمار ذینفعان بکار گرفت.
و هم���کاری اجتماعی اس���ت که به
بر امکانات گذش��ته و حال برای آینده جامعه است.
 تداخل دو مصوبه بصورت همزمانت�ل�اش موث���ر در راه حل مش���کالت
اص��وال مصوبه و وض��ع مصوب��ه دارای لحنی آینده
در ص��ورت تمدید غیرقاعده مند مصوبه بودجه یک
روزاف���زون در زندگ���ی م���ردم منجر
نگرانه است و بنا دارد که ظرفیت های بالقوه فعلی
سال در س��ال بعد یا در سال های بعد عمال تداخل
شود.
کش��ور را در آینده ای محتمل به فعلیت برس��اند.
مصوبات بوجود م��ی آید که نتیجه قابل پیش بینی
در مصوب���ه و وضع مصوبه س���نتی
ویژگی معطوف به آینده بودن در مصوبه ذاتی است
آن ناکارآمدی و سردرگمی مجریان در اجرا و مردم
به س���بک ایران���ی ،بروز و تش���دید
و مصوبه بدون نگاه به آینده دارای هویت مشخصی
در تبعی��ت پذیری از قاانون اس��ت .در هم ریختگی
مشکالت زندگی مردم نشانه عدم
وجود افزایش هم���کاری به عنوان
نیس��ت .مصوبه در مفاد خود ب��ه انجام تغییرات در
مقیاس زمان در مصوبات و جابجایی ناشیانه آن اداره
ه���دف مصوب���ه و وض���ع مصوب���ه
برخ��ی از مولفه ها و متغیرهای جامعه اش��اره می
امور جامعه را با مشکل جدی مواجه می سازد.
است
کند ک��ه تغییر وضعیت برخ��ی از موضوعات را در
 مصوبه به زبان فارسی و نه عربی!آین��ده بر عهده خواهند داش��ت .در مصوبه و وضع
زبان رسمی کشور فارسی است و بر اساس اصل 15
مصوبه س��نتی ب��ه س��بک ایرانی ،بروز و تش��دید
مصوبه اساسی ،متن اسناد رسمی و مکاتبات کشور
مش��کالت زندگی مردم نش��انه عدم وجود برنامه ریزی آینده نگر به عنوان
باید به زبان فارس��ی باش��د .حال باید نشس��ت و منتظر ماند تا تفسیر های
ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
سلیقه ای چه به روز زبان و فارسی و مشکل فهم مردم خواهند آورد .مصوبه
 پيشروبودن مصوبه به مثابه روزآمدیو وضع مصوبه سنتی در ایران دارای زبان معیار فارسی برای نگارش مصوبه
پیش��رو بودن به معن��ای روزآمدی از ویژگی های عرضی مصوبه اس��ت که
نیست و هیچ شیوه اصالحی را هم در این زمینه برنمی تابد.
در وضع مصوبه از اهمیت بس��یاری برخوردار است .روزآمدی مصوبه ضامن
 نبود آینده نگری در وضع مصوبهکارآمدی و تامین نیازهای نوش��ونده جامعه است که در وضع مصوبه سنتی
وضع مصوبه س��نتی به س��بک ایرانی از آینده نگری و آینده نگاری بی بهره
کمتر از آن استفاده می شود .روزآمدی در مصوبه و وضع مصوبه ،خون تازه
اس��ت و از پیش بینی پذیری مصوبات در آینده های محتمل و غیرمحتمل
به پیکره نیمه جان جامعه درگیر با مشکالت متعدد است و هوای تازه برای
اس��تفاده نمی کند .بنابراین نمی توان ب��ا تخمین خطای قابل قبول به ارائه
تنفس دوباره اس��ت .در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی ،بروز و
نظ��ام احتماالت پیرامون پدیده بپردازد ت��ا مجریان مصوبه و مردم از گمانه
تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه عدم روزآمدی به عنوان ویژگی عرضی
های گوناگون و راهکارهای قانونی مرتبط با هر یک استفاده کنند.
مصوبه است.
 دفاع مصوبه از حد حق به مثابه تعیین تکالیف مردم و حکومت دفاع مصوبه از همگرايي اجتماعي به مثابه افزایش همکاریهدف مصوبه و وضع مصوبه ،تعیین حد حق به معنای تعیین تکالیف مردم و
ه��دف مصوبه و وضع مصوبه همگرايي اجتماعي به معنای افزایش همکاری
حاکمیت است .مردم و حکومت هر یک دارای تکالیفی هستند که حد و مرز
در جامعه اس��ت .مصوبه حامی همدلی ،همفکری و همکاری اجتماعی است
آن از طریق مصوبه تعیین می ش��ود .تکالیف مردم و حاکمیت شامل روابط
که به تالش موثر در راه حل مشکالت روزافزون در زندگی مردم منجر شود.
دوس��ویه ای اس��ت که در قالب اداره امور کشور توسط حکومت و مشارکت
در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به س��بک ایرانی ،بروز و تش��دید مشکالت
اجتماعی توس��ط مردم ارائه می ش��ود .در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به
زندگی مردم نش��انه عدم وجود افزایش همکاری ب��ه عنوان هدف مصوبه و
س��بک ایرانی ،بروز و تشدید مشکالت زندگی مردم نشانه عدم وجود تعیین
وضع مصوبه است.
تکالیف مردم و حکومت به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.

