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سازمان تبليغات اسالمي در چارچوب رهنمودهاي حضرت امام )ره( و مقام 
معظم رهبري، سياس��ت هاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي 
و برنامه هاي پنج س��اله، اقدامات و فعاليت هاي ارزشمند و گسترده اي را در 
طول حيات خویش به ثبت رسانده و منشاء خدمات ارزنده اي در كشور بوده 
اس��ت. جذابيت، اس��تمرار و پویایي فزاینده این فعاليت ها بي شك، نيازمند 
بررس��ي، بازنگري و هم اندیش��ي در فرایند برنامه ها و عملكردها براس��اس 
ش��اخص هاي معتبر مي باش��د ت��ا ميزان انطب��اق فعاليت ها ب��ا رهنمودها، 
سياس��ت ها و برنامه هاي مصوب افزایش یافته و اثربخشي فرهنگي، مذهبي 
و تبليغي س��ازمان در گستره اجتماع و بویژه در ميان نسل آینده ساز جوان 
و نوجوان بيش��تر گردد. بدین دليل انجام این ارزیابي و استفاده از نتایج آن 

براي ارتقاء عملكرد سازمان یك ضرورت تام و الزامي تلقي مي شود. 
براساس ابالغيه6065/دش مورخ82/12/3 ریاست محترم جمهوري و رئيس 
ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي و در اجراي بن��د ج2 و ج3 ماده162 قانون 
برنامه س��وم توس��ه )83-1379(، هيئت نظارت و ارزیابي فرهنگي و علمي 
نس��بت به ارزیابي سازمان تبليغات اس��المي، اقدام نمود. در فرایند ارزیابي 
پس از ابالغ ش��اخصهاي مهمي چون ميزان تحقق رهنمودهاي حضرت امام 
خمين��ي )ره( و مقام معظ��م رهبري مدظله العالي، سياس��ت هاي فرهنگي 
جمهوري اس��المي مصوب ش��وراي عالي انقالب فرهنگي و برنامه پنج ساله 
سوم توسعه كه سازمان تبليغات اسالمي ملزم به اجراي دقيق و قانوني آنها 
بود، این س��ازمان گزارش فعاليت هاي خود را در طي س��ال هاي برنامه سوم 
توس��عه )83-1379( براي هيئت نظارت و ارزیابي فرهنگي و علمي ارسال 
نمود. گزارش ارسالي توسط هيأت نظارت و ارزیابي فرهنگي و علمي بررسي 

و ارزیابي گردید. نتایج این ارزیابي عبارتند از: 
1. س��ازمان تبليغات اس��المي داراي نقاط قوت برجس��ته اي از نظر اهداف 
و مس��ئوليت ها، ویژگي انقالبي و دیني و مردمي بودن، ارتباط مس��تقيم با 
نهاد رهبري معظم انقالب اس��المي، امكان اس��تفاده از بودجه هاي دولتي و 
غيردولتي، داش��تن جایگاه معين در برنامه هاي پنج س��اله و گستردگي در 
ش��هرها و روستاهاي سراس��ر كشور مي باش��د و از این نظر كاركردهاي آن 
مهم و ارزش��مند بوده و توانسته اس��ت در راستاي تحقق اهداف عاليه نظام 

جمهوري اسالمي حركت نماید. 
2. فعاليت هاي گس��ترده س��ازمان در3 معاونت و9 
دفتر و نهاد وابس��ته و همچنين نوآوري هایي مانند 
تأسيس مؤسس��ه فرهنگي و اطالع رس��اني تبيان، 
خبرگزاري مهر، دبيرستان معارف اسالمي، امكانات 
نرم افزاري مساجد، مجتمع هاي فرهنگي و رفاهي و 
نظایر آن ها متنوع و عموماً مثبت ارزیابي مي شود. 

3. تعيي��ن اولویت ه��اي اجرایي براس��اس مباني و 
شاخص ها و همكاري در جهت تدوین وظایف دیني و 
تبليغي سازمان هاي مرتبط در برنامه5 ساله چهارم 
توسعه )ماده106( و ارائه آمارها و جداول مقایسه اي 
فعاليت ها طي س��ال هاي برنامه س��وم توسعه )84-

1379( ارزشمند تلقي مي شود. 
4. مس��تندات ارائه ش��ده از س��وي س��ازمان فاقد 
ارزیابي هاي دروني اس��ت. بنظر مي رس��د س��ازمان 
نس��بت به ارزیاب��ي اثربخش��ي فعاليت ه��اي خود 
درميان مخاطبان توجه شایس��ته نش��ان نمي دهد. 
عنای��ت س��ازمان به ایجاد س��ازوكار مناس��ب براي 
ارزیابي دروني، امكان ارزیابي جامع بيروني و ميزان 

اثربخشي در تحقق اهداف و سياست هاي فرهنگي را تسهيل خواهد كرد. 
5. گس��تردگي بيش از اندازه مأموریت ها و وظایف س��ازمان، كمبود نيروي 
انس��اني متخصص، تداخل وظایف با سازمان هاي دیگر، درگير شدن بيش از 
حد در اجرا و نياز به توجه بيشتر به امر آموزش و پژوهش از اهم چالش هاي 

سازمان مي باشد. 
6. س��ازمان تبليغات اس��المي به لح��اظ رویكرد ج��ذب مخاطبان باید یك 
س��ازمان عمومي باش��د. در حاليكه فعاليت هاي آن بيشتر متوجه مخاطبان 
و گروه ه��اي خ��اص و فعال در امور مذهبي بوده اس��ت، در عين حال توجه 
ویژه س��ازمان به راه اندازي نشست ها و گفتگو با جوانان و دیگر اقشار جامعه 

قابل تقدیر مي باشد. 
7. سازمان در توسعه نهضت قرآن آموزي به ویژه در امور معطوف به آموزش 
روخواني و روان خواني موفقيت نس��بي داش��ته اس��ت؛ اما در واگذاري امور 
اجرایي و آموزش��ي به نهادهاي مردمي احتياط ورزیده اس��ت. با این وجود 
فعاليت هاي س��ازمان در س��ازماندهي كانون هاي قرآن آموزي مردمي مثبت 
ارزیابي مي ش��ود. همچنين رویكرد س��ازمان در افزای��ش كيفيت و آموزش 

مربي قرآن قابل تقدیر است. 
8. با وجود تمهيداتي كه از سوي سازمان براي افزایش تعداد مبلغان اعزامي 
و گس��ترش پوش��ش تبليغاتي در كش��ور صورت مي گيرد، نياز به مبلغ در 
س��طح ملي تأمين نش��ده اس��ت. از جمله دالیل این امر كمبود س��اختاري 
س��رانه مبلغان و مبلغات نسبت به جمعيت كش��ور، ناهماهنگي در وظایف 
نهاده��اي اعزام كنن��ده و در آموزش هاي تبليغات دیني اس��ت. در هر حال 

تالش س��ازمان براي افزایش كيفيت اعزام، پش��تيباني و ارزشيابي عملكرد 
مبلغان قابل تقدیر است. 

9. حوزه هنري سازمان با وجود تالش هاي ارزشمند استادان و مربيان هنوز 
شرایط مطلوبي را از منظر تربيت هنرمندان متعهد و داراي حس دیني نشان 
نمي دهد؛ رویكردهاي جدید حوزه هنري به كيفيت آموزشي، نخبه گزیني و 
راه اندازي مراكزي براي ارتباط با هنرمندان شهرس��تاني و ایجاد محيط هاي 
اسالمي- هنري مثبت ارزیابي مي شود. همچنين اقدامات حوزه در كاهش و 

تعطيلي فعاليت هاي غيرمفيد قابل تقدیر مي باشد. 
10. مؤسس��ه تبيان از جمله نهادهاي ارزش��مند وابسته به سازمان تبليغات 
اسالمي است كه با كادر كارآمد و به صورت روزآمد اداره مي شود و در مدت 
كوتاه منش��أ خدمات مفيدي بوده اس��ت. اما توليد و ارائه كاالها و خدمات 
فرهنگي و نرم افزارهاي غيرضرور و غيرمرتبط با حوزه دین تا حدودي رسالت 

اصلي این مؤسسه را تحت الشعاع قرار مي دهد و مفيد بنظر نمي رسد. 
براس��اس گزارش سازمان تبليغات اسالمي و نتایج ارزیابي فوق شوراي عالي 
انق��الب فرهنگي در جلس��ه605 مورخ86/3/8 راهكاره��اي ارتقاي عملكرد 

سازمان تبليغات اسالمي را به شرح ذیل تصویب كرد: 
ماده1- سازمان تبليغات اسالمي موظف است نسبت به برنامه ریزي عملياتي 
براي اجراي كامل و دقيق رهنمودهاي امام راحل )ره( و مقام معظم رهبري، 
سند چشم انداز20 ساله و سياس��ت هاي فرهنگي جمهوري اسالمي مصوب 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي در حيطه هدف ها و وظایف س��ازمان اقدامات 

الزم و مشخص را انجام دهد. 
ماده2- س��ازمان تبليغات اس��المي موظف اس��ت اساسنامه س��ازمان را به 
وی��ژه در وظایف و اولویت هاي كاري، با توجه به هدف هاي متعالي ترس��يم 
ش��ده از س��وي امام راحل )ره( و مقام معظم رهبري، بازنگري نموده و براي 
تصویب به ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي ارائه نماید تا ب��ا تأیيد نهایي آن 
از س��وي مقام معظم رهبري فعاليت هاي س��ازمان با اهداف تطابق یابد. به 
همين منظور بازنگري در س��اختار سازماني،  حدود وظایف، چگونگي هزینه 
نمودن بودجه هاي دولتي و غيردولتي و نظائر آن از طریق انجام مطالعات و 
پژوهش هاي علمي و بكارگيري همه ظرفيت ها براي كارایي بيش��تر سازمان 

و مجامع وابسته بدان، ضروري است. 
ماده3- سازمان تبليغات اسالمي باید نسبت به انجام ارزیابي درون سازماني 
و ارائه گزارش عملكرد و كمك به انجام ارزیابي هاي برون سازماني و استفاده 
از نتای��ج آنها ب��راي روزآمد نمودن فعاليت ها و رف��ع چالش ها، اهتمام ویژه 

داشته باشد. 
ماده4- ميزان اثربخشي برنامه ها و فعاليت ها براي ارتقاء روحيه دیني و رفتار 
مذهبي از طریق سنجش افكار نخبگان دانشگاهي و حوزوي و نظرسنجي از 
مردم بویژه جوانان باید مورد توجه سازمان قرار گرفته و در اجراي برنامه ها 

از آنها استفاده شود. 
ماده5- س��ازمان تبليغات اس��المي باید نس��بت به 
تدوی��ن ش��اخص هاي دیني به ویژه ش��اخص هاي 
كيف��ي ح��وزه دین مرتب��ط با فعاليت ه��اي خاص 
خود اقدام نماید. الزم اس��ت ش��اخص هاي مزبور از 
طریق مطالعات علمي و جامع فراهم آید تا ارزیابي 
و سنجش اثربخشي س��ازمان را بطور شفاف ميسر 
س��ازد. همچنين س��ازمان باید نس��بت به ارزیابي 
اثربخش��ي و روند تح��والت ش��اخص هاي دیني با 
هيأت نظ��ارت و ارزیابي فرهنگي و علمي همكاري 

كند. 
ماده6- سازمان تبليغات اسالمي موظف است ضمن 
ارتباط مس��تمر و س��ازمان یافته ب��ا مراكز علمي و 
تحقيقات��ي حوزوي و دانش��گاهي، فراین��د اجرایي 
و برنام��ه ریزي ه��اي خ��ود را با انج��ام مطالعات و 
تحقيقات توس��عه اي و كاربردي ارتقاء بخش��د و از 
روش��هاي علم��ي و فناوري هاي جدی��د و هنرهاي 
زیب��ا براي جذابيت برنامه هاي خود به نحو احس��ن 

استفاده كند. 
ماده7- س��ازمان تبليغات اس��المي باید مخاطبان عام و خاص خود را مورد 
توج��ه كافي قرار داده و برنامه ریزي ها و فعاليت هاي متناس��ب با هر یك از 

اقشار جامعه و نيازها و سالیق و روحيات آنها را انجام دهد. 
م��اده8- ضروري اس��ت س��ازمان تبليغات اس��المي به طبق��ات كم درآمد 
و روستانش��ينان و ن��وع خصوصي��ات زندگي و ش��غلي و تحصيل��ي آنها در 
برنامه هاي مختلف از طریق ایجاد فضاي مناس��ب جهت مش��اركت اقش��ار 
مختلف به منظور افزایش كارایي و اثربخش��ي سازمان و تحقق اهداف عاليه 

آن اهتمام ویژه داشته باشد. 
م��اده9- الزم اس��ت اولویت هاي اجرایي س��ازمان محدود و معين ش��ده و 
از گس��تردگي وظای��ف و تك��رار در فعاليت هایي كه در حوزه وظایف س��ایر 
سازمانهاست كاسته شود. همچنين س��ازمان باید حتي االمكان فعاليت هاي 
اجرای��ي را به نهادهاي دیگر و گروههاي مردمي واگذار كند و خود به نقش 

نظارتي، هدایتي، حمایتي، سازماندهي و هماهنگي بپردازد. 
ماده10- نهضت قرآن آموزي، تربيت و اعزام مبلغ و محور قراردادن مساجد در 
فعاليت هاي دیني از مهمترین رویكردهاي مؤثر براي اش��اعه فرهنگ اسالمي 
اس��ت. بر این اساس س��ازمان باید به افزایش كيفيت در برنامه ریزي و اجرا و 
بسيج هماهنگ كليه امكانات و ظرفيت هاي سازمان در این جهت در سراسر 

كشور براي رسيدن به حد مطلوب توجه و اهتمام ویژه داشته باشد. 
ماده11- س��اماندهي نهاده��اي مذهبي مردمي بویژه انجمن هاي اس��المي 
و هيأت ه��اي مذهب��ي با توج��ه به وضع این ن��وع فعاليت ه��ا در جامعه از 
اولویت برخوردار اس��ت. لذا س��ازمان باید به عنوان یك نهاد مرجع نسبت به 
حمایت، هدایت و حفظ سالمت دیني این نهادها نقش فعال تري ایفا كند. 

ماده12- س��ازمان موظف اس��ت در واگذاري فعاليت ه��اي اجرایي قرآني و 
حمای��ت از كانون ه��اي قرآني و نيز تش��ویق مراكز دولت��ي و مردمي تالش 
بيش��تري صورت دهد؛ جلب همكاري بيش��تر پژوهشگران و توجه زیادتر به 
پژوهش ه��اي قرآني به ویژه در زمينه ایجاد فرهنگ قرآن خواني، روش��هاي 
آموزش قرآن و توليد نرم افزارها و فناوري هاي نوین در تدوین مواد و متون 

آموزشي ضرورت دارد. 
ماده13- فعاليت هاي س��ازمان در بهره گيري از فناوري اطالعات براي اشاعه 
فرهن��گ و معارف اس��المي بي��ش از آنكه بر تراكم كمي��ت در یك یا چند 

پایگاه اطالع رس��اني معطوف باش��د، باید بر گس��ترش شبكه اي و مشاركت 
كليه پایگاه هاي اطالع رس��اني داخلي و خارجي مورد تأیيد در حوزه دین و 
فرهنگ پایه گذاري شود. بدین طریق مؤسسه تبيان باید در صيانت از هویت 
دیني و فرهنگ ملي، آینده نگري نس��بت به فضاه��اي اینترنتي و مقابله با 
س��لطه جهاني نقش خود را در س��اماندهي، تقویت نظام ملي اطالع رساني 

رایانه اي و اعمال تدبير و نظارت هاي الزم به درستي ایفا نماید. 
ماده14- ضروري است فعاليت هاي حوزه هنري سازمان در زمينه هاي تربيت 
هنرمندان متعهد به ارزش��هاي دیني و مبرز، الگوس��ازي توليدات هنري در 
جنبه هاي ارزشي و فني، پژوهش در خصوص فنون هنري منطبق با تعاليم 
اس��المي به ویژه در هنرهاي نمایشي، موسيقي مشروع و اصيل و مساعدت 

در جهاني سازي محصوالت هنري- دیني بيش از گذشته ارتقاء یابد. 
ماده15- سازمان باید در امور مربوط به پژوهش اندیشه دیني و نظریه پردازي 
هن��ر دیني نق��ش مؤثرتري را بر عهده گيرد. همچنين س��ازمان باید درباره 
وظایف نظارتي خود بر فرهنگ دیني جامعه و ارائه هشدار درباره آسيب هاي 

فرهنگي توجه بيشتري معطوف دارد. 
ماده16- دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي موظف است با توجه به هم 
پوش��اني وظایف سازمان تبليغات اسالمي، دفتر تبليغات حوزه هاي علميه و 
س��ازمان اوقاف و امور خيریه در امر اعزام مبلغ پيش��نهاد جامعي را با حفظ 

استقالل نهادهاي مزبور تهيه و تدوین و به شوراي عالي ارائه دهد. 
ماده17- سازمان تبليغات اس��المي باید نتایج ارزیابي و راهكارهاي مصوب 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي را اجرا نموده و گزارش عملكرد خود را ظرف 

مدت6ماه از تاریخ ابالغ این مصوبه به شوراي عالي ارسال نماید. 
ماده18- این مصوبه در18 ماده در جلس��ه605 مورخ86/3/8 شوراي عالي 

انقالب فرهنگي به تصویب رسيد. 

نقد و بررسی مصوبه 
- نبود حافظه تاریخی مصوبات

اس��تفاده از نسخ ضمنی یا نوعی در سطح گس��ترده ای از مصوبات نشان از 
ناتوانی واضعان مصوبه در اس��تفاده از حافظه تاریخی خود اس��ت. با نس��خ 
نوعی، هر مصوبه ای در زمان خود و برای خود تصویب و تایيد می شود و با 
ارتباط آن با مصوبات گذش��ته كامال قطع است و صرفا برای رفع مسئوليت 
از جمله نس��خ نوعی استفاده می ش��ود. عالوه بر عدم وجود تنقيح مصوبات 
در كش��ور استفاده فراوان از نسخ نوعی به اميدوار نبودن نظام قانونگرایی به 

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

كاربرد وس��يع نسخ نوعی به گونه ای اس��ت كه قطعا در تشخيص مصادیق 
توس��ط اف��راد مختلف اختالف نظ��ر بوجود می آید كه ب��ا روند فعلی وضع 

مصوبه بسيار دشوار است كه بتوان افراد از تشخيص 
نادرست خود كه منطبق بر منافع و سليقه آنهاست 
منصرف نمود. ضمنا با توجه به موارد فراوان كاربرد 
این دس��ت نسخ ها، س��ازوكار مناس��بی برای حل 
اخت��الف در اختالف نظر در مصداق یابی نس��خ ها 

وجود ندارد.
- مهم ترین بخش از شناسنامه مصوبات

هر مصوبه دارای شناس��نامه ای است كه مشخصات 
آن از جنبه های گوناگون ثبت می گردد. عنوان كلی 
یا اصلی، عنوان جزیی یا فرعی، تاریخ تدوین، تاریخ 
تصوی��ب، تاریخ تایيد، مرج��ع تصویب كننده، زمان 
اجرا و ... در شناس��نامه هر مصوبه وجود دارد. نام و 
نامگذاری مصوبه مهم ترین بخش از شناس��نامه هر 
مصوبه است. در شيوه سنتی و رایج وضع مصوبه در 
كش��ور احتماال سایر بخش های شناسنامه مصوبات 
از نظر انحصاری بودن، كاربردی و سایر ویژگی ها به 

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

روش س��نتی و رایج وض��ع مصوبه، ممل��و از بازی 
زبانی و زبان بازی در نام و محتوای مصوبات اس��ت. 

اس��تفاده از مترادفات و اش��كال مختلف در نامگذاری مصوبات و بكارگيری 
از ان��واع و اقس��ام صنایع ادبی و زبانی و زبان ب��ازی تاكنون اول راه و راحت 
تری��ن راه ممكن برای نامگذاری علمی و دقيق مصوبات بوده اس��ت. پيروان 
روش سنتی وضع مصوبه در برابر هر گونه تغيير و تحول در امر وضع 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 یكسانی نيست. 
برخی از موضوعات بر بعضی دیگر دارای ارجحيت هس��تند. در واقع مطالب 
من��درج در ی��ك مصوبه از نظر ميزان تاثيرگذاری ب��ر اجرای صحيح مصوبه 
دارای وزن های متفاوتی هستند. برای نظم بخشی بين مطالب دارای ارزش 
یكس��ان در یك بسته یا قس��مت خاص، كل مطلب مصوبه بصورت رتبه ای 
عن��وان گذاری و از یكدیگر جدا می ش��وند. ارزش گذاری واحد به محتوای 
دارای عن��وان واح��د به وزن دهی متناس��ب در كل محتوای مندرج در یك 
مصوب��ه م��ی انجامد كه در نوع خود با مصوبه ب��دون ارزش گذاری رتبه ای 
محتوا كامال متفاوت اس��ت. البته در این روش مطالب مهم تر بر مطالب كم 

اهميت تر دارای تقدم اند.
- عدم رعایت اصول جمله نگاری فارسی مصوبه

مصوبات به عنوان متن های رس��می كش��ور می بایس��ت از استانداردهای 
زبان فارسی معيار برخوردار باشد. زبان فارسی معيار نيز دارای ویژگی های 
خاص برای حروف، واژگان و جمالت اس��ت كه رعایت ضوابط آن می تواند 
زبان وضع مصوبه را به عنوان زبان معيار فارس��ی مطرح نماید. دستور زبان 
فارسی نيز برای ارائه قواعد بكارگيری اجزای جمالت مورد استفاده قرار می 
گيرد. چنانچه اصول نگارش زبان فارسی معيار در وضع مصوبه رعایت نشود 
كه نمی ش��ود عالوه بر لطمه زدن به زبان فارسی به درک مردم از مصوبات 

آسيب وارد می سازد.
- زمانی بودن مصوبه

مصوبه دارای مولفه ها و مختصات اس��ت كه زمان یكی از آنهاس��ت. معموال 
مصوبه در زمان و برای زمانی خاص تصویب و اجرا می ش��ود. بجز مصوبات 

الهی همه مصوبات بشری دارای قيد زمان در زمان تصویب و در طول زمان 
اجرا هستند. قيد زمان به معنای ظرفی است از جنس ثانيه، دقيقه، ساعت، 
روز، ماه و س��ال و... كه وقایع در آن حركت می كنند. این تحليل س��اده از 
زمان اس��ت كه از بس��تری برای حركت وقایع و رویدادها می سازد. بنابراین 
تحليل همه مصوبات دارای زمان هس��تند و در ظرف زمانی تصویب ش��ده 

برای آنها به فعاليت می پردازند.
- ضرورت روشنی مفهوم مصوبه برای همه مردم جامعه

موارد متعددی از مواد و تبصره های قانونی وجود دارند كه واژگان بكار رفته 
در آنها كامال عربی و نامانوس است و وضوح الزم را برای فهم و درک مردم 
ندارن��د. ظاه��را برخی معتقد به بكارگيری ادبي��ات تخصصی در علم حقوق 
برای عموم مردم هس��تند. جابجایی مخاطب در نگارش مصوبه موجب بروز 
مشكل نافهمی متن مصوبات می شود. موارد مصداقی بسيار فراوانی در این 
زمينه وجود دارد تاكنون برای وضوح و روش��نی معنای آنها تالشی از سوی 

واضعان مصوبه صورت نگرفته است.
- پش��تيبانی مصوب��ه از اخ��الق و خيرعمومي به مثابه احس��اس آرامش و 

آسایش
مصوبه و وضع مصوبه با هدف اخالق و خير عمومی و در راس��تای احس��اس 
آرامش و آس��ایش مردم ان��د. مردم می خواهند در پرت��و عملكرد مصوبه و 
وض��ع مصوبه بتوانن��د در آرامش كامل زندگی كنن��د و در رفتاریهی فردی 
و اجتماعی خود دارای آس��ایش باش��ند. هدف مصوبه ني��ز تامين آرامش و 
آس��ایش مردم اس��ت. مصوبه و وضع مصوبه سنتی به س��بك ایرانی گذران 
زندگی را برای مردم بيش از گذش��ته دش��وار كرده است. در مصوبه و وضع 
مصوبه س��نتی به س��بك ایرانی، بروز و تشدید مشكالت زندگی مردم نشانه 
عدم تامين 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 س��طح مطلوبی از الزام آوری است كه دارای ضمانت 
اجرای��ی عمل��ی و كافی باش��د تا مجری��ان مصوبه و مخاطب��ان عمومی آن 
اطمين��ان پي��دا كنند كه مصوبه بصورت قطعی و حتمی اجرا می ش��ود. در 
ص��ورت ناكافی بودن ضمان��ت اجرایی مصوبه، در اولي��ن فرصت و با اولين 
عالم��ت، روند اجرای مصوبه در جامعه متوقف می ش��ود و همگان خواهند 
فهمي��د كه قانونی دیگر از خيل مصوبات ناكارآمد، چند روز آمده اس��ت كه 
بزودی خواهد رفت. تجربه تلخ این دس��ت مصوبات، بارها و بارها در كش��ور 
توس��ط مردم مشاهده شده اس��ت. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك 
ایرانی، بروز و تش��دید مشكالت زندگی مردم نش��انه آشكار الزام آور نبودن 

مصوبات به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- پاسخگویی مصوبه به نيازهاي جامعه به مثابه حل مشكالت مردم

یك��ی از ویژگی های عرضی مصوب��ه و وضع مصوبه 
پاسخگویی به نيازهای جامعه به معنای حل مشكالت 
مردم اس��ت. ق��ادر باید در راس��تای نيازهای روزآمد 
جامعه باش��د و بتواند مردم را در حل مشكالت یاری 
كند. عالوه بر ویژگی های ذاتی، بررسی ویژگی های 
عرضی مصوبه از اهميت بسياری برخوردار است و می 
تواند به عنوان ش��اخص برای شناخت مصوبه از شبه 
مصوبه مورد اس��تفاده قرار گيرد. اساسا مصوبه برای 
حل مشكالت مردم بوجود می آیند و اجرا می شوند. 
قانونی كه نتواند گره ای را گره های كور جامعه بگشاید 
مصوبه نيست. این دست گزاره های مصوب ولی بدون 
توانایی كار در جامعه كم نيس��تند كه هيچگاه مجال 
اجرا نمی یابند و بزودی در آرشيو تورم مصوبه و وضع 
مصوبه به بوته فراموشی سپرده می شوند. در مصوبه 
و وضع مصوبه س��نتی به سبك ایرانی، بروز و تشدید 
مشكالت زندگی مردم نشانه عدم حل مشكالت مردم 

به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- دی��ن به مثابه اخذ مصوبه از قرآن كریم و س��نت 

معصومين )ع(
همانطور كه در مقدمه و برخی از اصول مصوبه اساسی به تصریح آمده است، 
وض��ع مصوب��ه و اداره امور جامعه در جمهوری اس��المی ایران بر مدار قرآن 
كریم و سنت معصومين )ع( انجام می شود. به عبارت دیگر مهم ترین منبع 
در وضع مصوبه و اجرای آن در كش��ور قرآن و روایات معصومين )ع( اس��ت 
كه از طریق فرآیند اجتهاد بدس��ت می آید. بنابراین می بایس��ت كه منبع 
تقس��يم كار ملی در وضع مصوبه شامل مراحل تدوین، تصویب، تایيد، ابالغ، 
اجرا، نظارت و تفسير، قرآن كریم و سنت و روایات معصومين )ع( باشد. در 
مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ایرانی، بروز و تشدید مشكالت زندگی 
مردم نش��انه نشانه عدم اخذ مصوبه از قرآن كریم و سنت معصومين )ع( به 

عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- ع��دم تجاوز مصوب��ه از چارچوب اختيارات به مثاب��ه عملكرد در محدوده 

تعریف شده
عدم تجاوز از چارچوب اختيارات به معنای عملكرد در محدوده تعریف شده 
یكی از اصول وضع مصوبه اس��ت. مصوبه و وضع مصوبه در چارچوب تعریف 
شده و مصوب قادر به انجام وظایف تقنينی خود هستند و در صورت عدول 
از اختيارات قانونی موجب ایجاد ناهماهنگی در اداره امور كش��ور می ش��ود. 
تداخ��ل و تزاحم اختيارات نيز باعث بروز بی نظمی در كارها می ش��ود. در 
مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ایرانی، بروز و تشدید مشكالت زندگی 
مردم نش��انه عدم عملكرد در محدوده تعریف شده به عنوان اصول مصوبه و 

وضع مصوبه است.
- پشتيبانی مصوبه از منافع عمومی به مثابه سود و فایده همگانی

منفع��ت را از نظر دایره ش��مول، منفعت فردی، منفع��ت گروهی و منفعت 
عمومی در نظر می گيریم كه در این حالت منفعت عمومی سطحی از سود 
و فایده تلقی می شود كه همگان از آن برخوردار خواهند بود و اموری را در 
برمی گيرد كه برای تودهی مردم مطلوبيت دارد و آنان را بهره مند می كند. 
مصوبه و وضع مصوبه تراز در حاكميت اس��المی با تمام توان علمی و عملی 
خود می كوشد تا منافع عمومی به مثابه سود و فایده همگانی را در جامعه 
گس��ترش دهد تا همگان با وجود خود آن را حس نمایند. در مصوبه و وضع 
مصوبه س��نتی به س��بك ایرانی، بروز و تشدید مشكالت زندگی مردم نشانه 

عدم منافع عمومی به مثابه سود و فایده همگانی است.
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»چالش قانون« مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی )168( می کند:

راهكارهای ارتقای عملكرد سازمان تبليغات اسالمی

مصوب���ه و وض���ع مصوب���ه ب���ا هدف 
اخالق و خیر عمومی و در راس���تای 
احس���اس آرامش و آس���ایش مردم 
ان���د. م���ردم م���ی خواهن���د در پرتو 
عملک���رد مصوب���ه و وض���ع مصوب���ه 
بتوانن���د در آرام���ش کام���ل زندگ���ی 
و  ف���ردی  رفتاریه���ی  در  و  کنن���د 
آس���ایش  دارای  خ���ود  اجتماع���ی 
باش���ند. ه���دف مصوبه نی���ز تامین 
آرام���ش و آس���ایش م���ردم اس���ت. 
مصوب���ه و وض���ع مصوبه س���نتی به 
س���بک ایرانی گذران زندگی را برای 
مردم بیش از گذش���ته دشوار کرده 

است

منفعت را از نظر دایره ش���مول، منفعت 
منفع���ت  و  گروه���ی  منفع���ت  ف���ردی، 
عموم���ی در نظ���ر م���ی گیریم ک���ه در این 
حالت منفعت عمومی س���طحی از سود 
و فایده تلقی می ش���ود که همگان از آن 
برخوردار خواهند بود و اموری را در برمی 
گی���رد که ب���رای تودهی م���ردم مطلوبیت 
دارد و آنان را بهره مند می کند. مصوبه 
و وضع مصوبه تراز در حاکمیت اسالمی 
ب���ا تم���ام توان علم���ی و عمل���ی خود می 
کوش���د تا مناف���ع عمومی به مثابه س���ود 
و فای���ده همگانی را در جامعه گس���ترش 
ده���د تا همگان با وجود خود آن را حس 

نمایند
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