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مقدمه: 
بازي ه��اي ويدئوي��ي و رايانه اي به لح��اظ تأثيرگذاري خود 
در زمينه فرهنگ س��ازي، رش��د و تكوين شخصيت فرهنگي 
و علم��ي و ايف��اي نقش هاي آموزش��ي و كمك آموزش��ي و 
همچنين پر كردن بخش��ي از اوقات فراغت گروه هاي س��ني 
مختلف جامعه از جايگاه ويژه اي و مهمي برخوردار مي باشند. 
بنا به اهميت مزبور، توجه بيش از پيش به برنامه ريزي براي 
توليد محصوالت فرهنگي جديد )همچون بازي هاي رايانه اي 
مناس��ب( و اهتم��ام ويژه به امر نخبگان جهت شناس��ايي و 
ساماندهي آنان به منظور بهره گيري بهتر از اين قشر ممتاز از 

ضرورت بااليي برخوردار است. 
بر اس��اس اين ضرورت، بنياد ملي بازي ه��اي رايانه اي براي 
برنامه ري��زي و حماي��ت از فعاليت ه��اي مرتب��ط در تمامي 
زمينه هاي فرهنگي، هنري و فني صنعت بازي هاي ويدئويي 
و رايانه اي، زير نظر وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي با اهداف 

و اركان زير تأسيس مي گردد. 
ماده1 � نام و نوع بنياد: 

»بنياد ملي بازي هاي رايانه اي« زيرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي است كه به اختصار در اين اساسنامه »بنياد« ناميده 
مي ش��ود. اين بنياد مؤسسه اي فرهنگي، هنري، غيرانتفاعي، 
غيردولتي و ايراني است كه شخصيت حقوقي مستقل دارد و 

مركز اصلي آن در شهر تهران است. 
ماده2 � اهداف تأسيس بنياد: 

تبيي��ن، تقويت و تروي��ج مباني فرهنگي و هويت اس��المي 
� ايران��ي از طري��ق اين صنعت ب��ا نگاه ويژه ب��ه كودكان و 

نوجوانان
حمايت كامل از ظرفيت هاي موجود اين صنعت در كشور با 

رويكرد بومي سازي و تقويت توليدات داخلي 
حمايت و نظارت بر گس��ترش فرآيند توليد، تأمين، واردات، 
صادرات، آماده سازي، تكثير و توزيع انواع بازي هاي ويدئويي 

و رايانه اي. 
ت��الش در جهت توليد و تأمين دان��ش فني و نيز امكانات و 
تجهيزات وابس��ته به آن در تمام��ي حوزه ها و قالب متفاوت 

سخت افزاري و نرم افزاري. 
ماده3 � وظايف بنياد: 

تهيه و تنظيم راهبردها و سياست ها در زمينه بازي ها رايانه اي 
جهت ارائه به شوراي عالي انقالب فرهنگي 

برنامه ري��زي و طراحي كالن در زمينه اي��ن بازي ها در ابعاد 
مختلف تفريحي، آموزشي و كمك آموزشي

تدوين سياس��ت هاي حمايت��ي و تش��ويقي در زمينه تهيه، 
تولي��د، واردات، صادرات و توزيع بازي هاي رايانه اي توس��ط 
بني��اد و بخ��ش خصوصي به منظ��ور ارائه به ش��وراي عالي 
انقالب فرهنگي و تعريف سياست هاي مناسب براي مقابله با 

بازيهاي مضر و مخرب 
استفاده از ظرفيت هاي داخل و خارج از كشور به منظور رشد 

و ارتقاء صنعت بازي هاي ويدئويي و رايانه اي 
تدوين استانداردهاي الزم جهت بررسي كمي و كيفي واردات 

و صادرات محصوالت بازي هاي رايانه اي
تالش در راستاي تأمين حقوق مادي و معنوي توليدكنندگان 

و مصرف كنندگان بازي هاي رايانه اي
برنامه ريزي و حمايت از اجراي دوره هاي آموزشي و پژوهشي 
موردني��از با ه��دف تقويت مباني نظري، علم��ي و كاربردي 

اسالمي و ايراني در حوزه بازي هاي رايانه اي
ايجاد زمينه براي رش��د و شكوفايي خالقيت هاي جوانان در 

صنعت سرگرمي و بازي
برگ��زاري، حمايت و ش��ركت در همايش ها، جش��نواره ها و 

بازي هاي ملي، منطقه اي و جهاني
ايجاد زمينه جهت رقابت هاي علمي، فني، فرهنگي و هنري 
ميان دس��ت اندركاران فعال در صنعت س��رگرمي و بازي به 

منظور ارتقا و رشد كمي و كيفي اين صنعت
تالش در جهت توس��عه همكاري ه��اي بين المللي به ويژه با 

كشورهاي اسالمي در زمينه صنعت بازي هاي رايانه اي
ماده4 � اركان بنياد: 

اركان بنياد به شرح زير مي باشد: 
الف: هيئت امنا

ب: هيئت مديره
ج: مديرعامل

د: بازرس
ماده5 � هيئت امنا: 

هيئت امناي بنياد متشكل از هفت نفر است كه عبارتند از: 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي )رئيس هيئت امناء( 

معاون امور س��ينمايي و س��معي و بصري وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي 

معاون ذيربط سازمان صداوسيما
رئيس كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

معاون ذيربط وزارت آموزش و پرورش
معاون ذيربط سازمان تبليغات اسالمي

دبير شوراي عالي اطالع رساني 
ي��ك نفر كارش��ناس فرهنگي � هنري آش��نا ب��ه بازي هاي 

رايانه اي به انتخاب شوراي هنر 
يك نفر متخص��ص در بازي هاي رايانه اي به پيش��نهاد وزير 

علوم، تحقيقات و فناوري 
تبصره: اعضاي هيئت امنا به مدت س��ه س��ال و با پيشنهاد 
باالترين رده س��ازماني ذيربط و با حكم وزير فرهنگ و ارشاد 

اسالمي منصوب مي گردند. 
ماده6 � وظايف و اختيارات هيئت امنا: 

تدوي��ن و تصوي��ب خط مش��ي ها، سياس��ت ها و راهبردها و 
برنامه هاي كالن بني��اد در چارچوب اهداف و وظايف مصرح 

در اين اساسنامه
بررس��ي و اعالم نظر در مورد گزارش ساالنه هيئت مديره و 

بازرس درباره فعاليت هاي بنياد و تصويب آن
بررسي حس��اب هاي نهايي و ترازنامه بنياد بر اساس گزارش 

هيئت مديره و بازرس و اتخاذ تصميم نسبت به آنها
اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه بنياد

تعيين و تصويب حقوق و مزايا و يا حق حضور در جلس��ات 
اعض��اي هيئ��ت مدي��ره و حق��وق و مزاي��اي مديرعامل و 

حق الزحمه بازرس
بررسي و تصويب پيش��نهاد هيئت مديره در خصوص ايجاد 

شعبه يا شركت وابسته به بنياد در داخل يا خارج از كشور
تصويب دس��تورالعملها، آيين نامه ها و ش��رح وظايف هيأت 
مديره و مدير عامل و آئين نامه هاي مالي و معامالتي، بودجه 

ساليانه و تشكيالت بنياد
پيش��نهاد هرگونه تغيير و اصالح در مفاد اساس��نامه جهت 

تصويب در شوراي عالي انقالب فرهنگي 
ماده7 � هيئت مديره: 

هيئت مديره بنياد مركب از پنج نفر است )3 نفر عضو موظف 
و2 نفر عضو غيرموظف( كه به پيشنهاد رئيس هيئت امناء و 

تصويب هيئت امناء انتخاب مي شوند. 
تبصره1: اعضا هيئت مديره در نخس��تين نشست رسمي از 
بين خود يك نفر را به عنوان رئيس هيئت مديره به مدت3 

سال تعيين خواهند كرد. 
تبص��ره2: انتخاب يك فرد به عن��وان رئيس هيئت مديره و 

مديرعامل و نيز انتخاب مجدد آنها بالمانع مي باشد
تبص��ره3: رئيس هيئ��ت امناء حكم اعض��اي هيأت مديره و 

رئيس هيأت مديره را صادر مي كند. 
م��اده8 � مدير عامل: مدير عامل از بين اعضاي هيأت مديره 
و به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب هيأت امناء براي مدت3 

سال انتخاب مي شود و انتخاب مجدد وي بالمانع است. 
تبص��ره � رئي��س هي��أت امناء حك��م مدير عام��ل را صادر 

مي كند. 
ماده9 � منابع و داراييهاي بنياد: منابع مالي و داراييهاي بنياد 

به شرح زير تأمين مي شود: 
كمك هاي دولت و سازمانهاي عمومي 

اموال منقول، غيرمنقول، وجوه نقدي و هدايا. 
درآمد ناش��ي از س��رمايه گذاري و ارائه خدمات در چارچوب 
اه��داف و وظائف بني��اد و نيز وجوه حاصل��ه از محل انعقاد 

قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي. 
ماده10� انحالل بنياد: انحالل بنياد با پيش��نهاد هيأت امناء 
و با تصويب ش��وراي عالي انقالب فرهنگي اس��ت. در صورت 
انحالل كليه اموال و دارايي هاي بنياد زير نظر هيأت تس��ويه 
منتخب وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي به وزارت مذكور منتقل 

خواهد شد. 
ماده11 � اين مصوبه در11 ماده و چهار تبصره در جلسه584 
م��ورخ85/3/9 ب��ه تصويب ش��وراي عالي انق��الب فرهنگي 

رسيد. 

نقد و بررسی مصوبه 
- ناكافی ب��ودن اطالعات موجود ب��رای اطمينان از تصميم 

گيری قاطع وضع مصوبه
پيچيدگی امور اجتماعی به گونه ای است كه تصميم گيری 
های قاطع در آن وابس��ته به اطالعات دقيقی است كه دارای 
دو جنب��ه نظری و عملی اس��ت. معموال در تدوين و تصويب 
مصوبات حدود قابل اطمينانی از خطای محاسباتی وجود دارد 
كه در حين اجرای آزمايشی مصوبه ای ن خطای محاسباتی 
به حداقل ممكن می رسد. اجرای آزمايشی فرصت مغتنمی 
برای تكميل شناخت مصوبات است كه در گذر زمان و حين 

اجرای آن بدست می آيد.
- بازی زبانی و زبان بازی در تصويب مصوبات

استفاده نادرست و بازی با كلمات در وضع مصوبه قطعا كاری 
ناپسند است كه واضعان مصوبه، مردم و مجريان مصوبه از آن 
آس��يب می بينند. استفاده از جمالت عام و كلی نسخ نوعی 
يا ضمنی، بدعتی ناگوار در وضع مصوبه ايران است كه واضع 
مصوبه با رهانيدن خود از تعيين تكليف رابطه مصوبه جديد 
با مصوبات قبلی، انجام نس��خ را به دست افراد غيرمتخصص 
می سپارند كه محصول آن بروز سرنوشت ناگوار از مصوبه و 

وضع مصوبه در جامعه است.
- نسخ ندانسته های مصوب

در نس��خ نوعی واض��ع مصوبه مصوباتی را ك��ه از وجود آنها 
اطالعی ندارد و آنها را نمی شناسد بی اعتبار می سازد. شايد 
اساس��ا مصوبه ای برای نسخ ش��دن به روش نوعی يا ضمنی 
وجود نداشته باشد. اما واضع مصوبه با ظن و گمان به وجود 
مصوبه مغاير بصورت ديمی آن را از هستی ساقط نموده است. 
بكار بردن جمالت نسخ نوعی بصورت كور و غيرهدفدار دقيقا 
مشخص نمی س��ازد كه آيا مصوبه جديد مصوبه يا مصوبات 

ديگری را برای نسخ خواهد يافت. 
- استفاده نادرست از شيوه درست نسخ مصوبات

نس��خ صريح يكی از ش��يوه های پس��نديده در وضع مصوبه 
مدرن دنياس��ت كه در آن مغايرت مصوبه جديد با مصوبات 

قبلی مشخص و در باره آن تصميم گيری می شود. نكته مهم 
در نس��خ صريح، آشكار بودن مصوبه ناسخ و منسوخ و موارد 
ناس��خ و منسوخ اس��ت به نحوی كه مجريان مصوبه و مردم 
در تش��خيص نسخ انجام شده با هيچ گونه ابهامی روبرو نمی 
ش��وند. موضوع نسخ صريح با توجه به تغييرات سريع بخش 
های مختلف جامعه نش��انه بالندگی وضع مصوبه اس��ت. اما 
نس��خ نوعی در واقع بدترين ش��كل استفاده از نسخ در وضع 
مصوبه است كه فقط يك طرف نسخ معلوم و طرف يا طرف 

های ديگر آن كامال نامعلوم اند.
- شناسايی مصوبات از طريق نامگذاری آنها

اصوال مصوبات از طريق نام شان قابل شناسايی اند. نام، عامل 
شناسايی مصوبات اس��ت چرا كه نمی توان برای يافتن يك 
مصوب��ه، متن همه مصوبات را به دقت مطالعه نمود. بنابراين 
نام هر مصوبه در گام اول می تواند زمينه شناخت بسياری از 
مصوب��ات را در حوزه های گوناگون اجتماعی فراهم آورد كه 
اين امر در استفاده بهينه از مصوبه در اجرای آن فراهم آورد. 
نامگذاری مطلوب می تواند به عنوان بندی كلی و جزيی متن 
مصوبه در سلس��له مراتب محتوايی مصوبه بپردازد يعنی نام 
مصوب��ه در عنوان بندی ها و تيتر بندی های داخل متن هر 

مصوبه نيز قابل استفاده است.
- ضرورت انحصاری بودن نام و نامگذاری مصوبه

هر مصوبه در ميان س��اير مصوبات دارای هويتی مس��تقل و 
انحصاری اس��ت. مصوبات نس��بت به يكديگ��ر دارای برتری 
خاصی نيستند و صرفا با يكديگر دارای روابط قوی، متوسط 
و ضعي��ف اند. هويت مس��تقل مصوبات موجب می گردد كه 
در انتخاب نام نيز موضوع اس��تقالل حفظ شود. تا حد امكان 
بايد در انتخاب نام به گونه ای عمل شود كه استقالل مصوبه 
حفظ شود و نامگذاری نادرست موجب نشود كه يك مصوبه 
از نظر مفهومی در ذيل مصوبه ديگر تعريف نشود. شناسايی 
دقيق نيازهای اجتماعی موجب می ش��ود كه بتوان برای هر 

يك از نيازها، مصوبه و نام مناسب و دقيق انتخاب نمود.
- رعايت ترتيب مفهومی مواد مصوبه

عوامل، ش��رايط و موضوعات دخي��ل در يك مصوبه، درقالب 
يك زنجيره مرتب شده می توانند نقش آفرينی كنند. تمامی 
عوامل در يك لحظه خاص عمل نمی كنند و شايد نمی توانند 
عم��ل كنند. برای تعيين اجزای پدي��ده در مصوبه و ترتيب 
عملك��رد آنها بايد ترتيب مداخله آنها را در مصوبه دانس��ت. 
عوامل، شرايط و موضوعات كه تريبات اجرايی همزمانی دارند 

را در بس��ته ای خاص جمع و با عنوان گذاری مش��خص می 
س��ازد. عملكرد مصوبات برای حداكثر تاثيرگذاری در جامعه 
وابس��ته به ترتيب ايفای نقش اج��رای آن دارد. تغيير بدون 
قاعده ترتيب عملكرد محت��وای مصوبات، اثر آن را خنثی يا 
برعكس می نمايد. سلسله مراتب عناوين در يك متن مصوب 
در واقع صف بندی عوامل، شرايط و موضوعات دخيل در يك 
مصوبه اند كه بناست با مشركت آنها مصوبه به اهداف از پيش 

تعيين شده خود دست يابد.
- عدم وجود تنقيح مصوبات

اصوال عليرغم وجود مصوبه تنقيح مصوبات و مقررات كشور و 
ت��الش های چندباره ناموفق طی چند دهه اخير تاكنون اين 
امر مهم محقق نش��ده است. البته در مفهوم تنقيح نيز هنوز 
بين دستگاه های مرتبط ادبيات مشترک در اين زمينه وجود 
ندارد. بنابراين با انبوهی از مصوبات تنقيح نشده نمی توان با 
تكيه بر حافظه ناچيز بشری و روش های سنتی كاری انجام 
داد. اي��ن موضوع نه تنها برای مردم كه برای واضعان مصوبه 
نيز ايجاد مش��كل نموده اس��ت به نحوی كه قوه مقننه خود 
نمی داند كه در موضوع��ات گوناگون، چه مصوباتی تصويب 
نموده است. با عدم وجود تنقيح مصوبات، روابط مصوبات در 

كليات و جزييات با هم مشخص نيست. 
- به هم ريختگی جغرافيايی جمالت در مصوبه

محل استقرار زيرگروه های جمله برای انتقال مفاهيم جايگاه 
ويژه ای اس��ت كه تغيير آن بدون ش��ك به درک نادرس��ت 
از محت��وای جمله منجر می ش��ود. در ص��ورت تكرار به هم 
ريختگی جغرافيای جمالت در متون قانونی اينگونه القا می 
شود كه در نگارش مصوبه، قانون نگارش رعايت نشده است. 
معن��ا در جمله بصورت زنجيره ای از اجزای جمله توليد می 
شود كه به هم ريختگی آن مانع تشكيل معنای كامل جمله 

می شود.
- ش��تابزدگی و ب��ی توجهی دولت در تدوي��ن پيش نويس 

مصوبه
موضوع ش��تابزدگی در تدوين كنن��دگان پيش نويس لوايح 
رواج بيش��تری دارد. اف��راد گوناگون با س��طح تحصيالت و 
ميزان آگاهی متف��اوت پيرامون نگارش مصوبه در وزارتخانه 

ها و استانداری ها احتمال بروز خطا در نگارش پيش نويس 
مصوب��ه را افزايش می دهدا. با توجه به تعدد مراكز و مراجع 
وضع مصوبه در ايران، آش��فتگی زبان معيار در وضع مصوبه 

دور از انتظار نيست!
- تكرار مصوبه هر بار به يك معنا

در برخی موارد مراد از تكرار يك جمله هر بار به يك معنای 
خاص يا بخش��ی از كل معنای موضوع اس��ت. عليرغم تكرار 
يك جمله، محتوای جمله تكراری، تكرار نمی ش��ود و هر بار 
معنای جديدی از آن فهميده می ش��ود. اينگونه است كه در 
برخورد با محتوای تكراری به دليل تفاوت در فهم، احس��اس 

ناخوشايند تكرار مكررات را ندارد.
- ع��دم تعيين جامع حدود صالحي��ت مراكز و مراجع وضع 

مصوبه
نقش��ه راه وضع مصوبه در كشور شامل همه مراكز و مراجع 
وضع مصوبه مشخص نيست و اساسا تقسيم كار ملی در حوزه 
وضع مصوبه وجود ن��دارد. بعالوه اينكه برای مراكز و مراجع 
وضع مصوبه موازی، قانون جامعی برای سازماندهی و نظارت 
بر مراكز موازی در دست نيست. با وجود مراكز متعدد وضع 
مصوبه در كشور، حدود و شرايط تقنينی آنها مشخص نيست. 
با وجود تعدد مراكز تقنينی، ساماندهی آنها به لحاظ اهميت 
حاكميت مصوبه در جامعه ضروری اس��ت. طراحی سلس��له 
مراتب وضع مصوبه و س��طح بندی تقني��ن در امور مختلف 
جامعه و تعيين سازوكارهای قانونی مراجع متعدد مقرره گذار 

از اولويت های مهم اجرای مصوبه در جامعه است.
- ارجاع مصوبه برای ادامه توضيح و تفسير

در برخ��ی از م��وارد ارجاع دارای نق��ش توضيح دهندگی و 
تفس��ير كنندگی اس��ت به نحوی كه توضيح و تفس��ير يك 
مصوب��ه در مصوباتت ديگر موجود اس��ت كه ب��رای آگاهی 
ديگ��ران مورد اس��تفاده قرار می گيرد ك��ه از اين جهت كار 

پسنديده ای است.
- ارجاع مصوبه برای برقراری ارتباط مهم

در بس��ياری از موارد ارجاع يك مصوبه به مصوبه ديگر نشان 
از معرفی ارتباط و پيوندی مهم در روابط اجتماعی و قانونی 
جامعه دارد. اين نوع ارجاعات در واقع ارتباطات و پيوندهای 
عرض��ی بين موضوعات اجتماعی و مصوب��ات اند كه به قوام 

جريان اداره امور جامعه كمك می كنند.
- تعارض مصوبات مزاحم

مصوبات مزاحم در دل خ��ود نوعی تعارض با برخی ديگر از 
مصوبات را به همراه دارد و از عملكرد اين مصوبات جلوگيری 
می كند. ذات مصوبات مزاحم، ايجاد ممنوعيت برای كاركرد 
طبيعی مصوبات ديگر اس��ت و ميل به ناكارآمدی و با چالش 
مواجه ش��اختن پديده های اجتماعی مرتبط با خود اس��ت. 
نمی توان به سادگی از كنار آثار زيانبار مصوبات مزاحم عبور 
كرد چرا كه ضمن ناكارآمدی موضعی به افت دائمی سرمايه 

اجتماعی معطوف به مصوبه و وضع مصوبه صدمه می زند.
- مخدوش كردن عام بودن مصوبه

يك��ی از ويژگی های مهم مصوبه، عام بودن آن اس��ت كه به 
معنای شموليت آن بر تمامی مصاديق مورد انتظار است. عام 
بودن مصوبات نشانه فراگيری آن بر همه حوزه تحت پوشش 
اس��ت به نحوی كه موارد خارج از ش��موليت وجود نداش��ته 
باش��د. عام بودن مصوبات ناظر به ديدگاه كامل واضع مصوبه 
در هنگام وضع مصوبه اس��ت. مصوبه غيرعام ضعيف است و 
ضعف آن مرتبط با روشی است كه مصوبه با آن صورت بندی 
ش��ده است. به عبارت ديگر متن مصوبه توانايی جمع كردن 
جمي��ع جهات محتوايی خود را ندارد و مجبور اس��ت دامنه 
ش��مول خود را تكه تكه و پاره پ��اره نمايد تا به اهداف مورد 
نظر خود برس��د. گزينش جامعه هدف مصوبه بدون ترديد با 
اما و اگرهای فراوان در جامعه همراه خواهد بود كه در موارد 
مشابه واضع مصوبه از عهده روشنگری آن برنيامده و موضوع 

سر از خرده فرهنگ های مخرب و مزاحم درآورده است.
- زمان مند بودن مصوبه

به لحاظ فلسفی همه پديده های عالم از جمله مصوبات زمان 
مندن��د اما ن��ه از جنس ظرف زمان بلك��ه جزيی از ظرفيت 
وجودی پديده ها كه شامل كاركرد اجتماعی پديده هاست. 
با اين تحلي��ل زمان در واقع ترتيب قرارگي��ری كاركردها و 
رويدادهاس��ت و تاريخ چينش رويدادها در كنار هم است. در 
اين تحليل زمان به عنوان بس��تری جدا و در كنار پديده ها 

نيست بلكه در نهاد و ذات آنها وجود دارد.
- لزوم خالی از ابهام بودن مفاد مصوبه

مصوبه برای تبعيت پذيری و ش��كل دهی به رفتار مردم در 
بدو امر بايد به درس��تی فهميده ش��ود. اصوال وجود هر گونه 
ابه��ام در درک مصوبات بر تبعيت پذيری مردم از مصوبه اثر 
منفی دارد و شكل دهی به رفتار مردم را با مشكل مواجه می 
سازد. بنابراين گسترش قانونمندی جامعه وابستگی فراوانی 

به افزايش درک پذيری مردم از مصوبات دارد.
- رفتار سليقه ای به دليل فقدان مصوبه در اجرای مصوبه

نتيجه طبيعی ب��ی قانونی يا نبود مصوبه، رفتار س��ليقه ای 
مجريان مصوبه در مواجهه با امور نوظهور اس��ت كه معموال 
محل اختالف نظر با مخاطبان و ذينفعان مصوبه اس��ت. بايد 
در نظر داش��ت كه مجريان مصوب��ه دارای صالحيت علمی 
و تجرب��ی در حوزه وضع مصوبه نيس��تند و چنانچه به وضع 
مقررات بپردازند قطعا جامعه با دش��واری های فراوانی روبرو 
خواهد شد. مخصوصا در سيستم های اجرايی دولتی كه هر 

تصميم گيری با اما و اگرهای فراوان همراه است.
- فقدان نص مصوبه

برخی امور مهم جامعه نيازمند نص مصوبه است و نمی توان 
از طريق برداش��ت كلی و احتمال و گمانه زنی از آن استفاده 
نمود. برخی موضوعات نوظهر آنقدر مهم اند كه سازوكار اداره 
امور آنها نيازمند مصوبه صريح و قوی اس��ت كه از طريق آن 
حدود و وظايف امر نوظهور و نس��بت آن با ساير پديده های 

جامعه تعيين گردد.
- پش��تيبانب مصوبه از اخالق و خيرعمومي به مثابه تامين 

منافع همگانی
ه��دف مصوب��ه ارائه اخالق و خير عمومی ب��ه معنای تامين 
منافع همگانی است. اساسا مصوبه ای كه در آن تامين منافع 
عمومی منظور نظر نباش��د دارای هويت قانونی نيس��ت چرا 
كه تامين منافع همگان، فلسفه مصوبه و وضع مصوبه است. 
مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به سبك ايرانی نه تنها منافع 
عمومی را تامين نكرده است بلكه با بروز و تشديد مشكالت 
زندگ��ی مردم، منافع آنان را ضايع كرده اس��ت. در مصوبه و 
وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشكالت 
زندگی مردم نشانه بارز ناتوانی مصوبه و وضع مصوبه در تامين 

منافع عمومی به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- الزام آوری مصوبه به مثابه غيرقابل دور زدن مصوبه

در خ��رده فرهنگ های مخرب و مزاح��م پيرامون مصوبه و 
وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی، مصوبه و واضعان مصوبه 
قابل دور زدن هس��تند. س��ودجويان هم��واره در صددند كه 
مصوب��ات را دور بزنن��د و از پس دور زدن آنه��ا به اهداف و 
مقاصد خود دس��ت يابند. هدف اين دست از افراد يا گروه ها 
از اجرای مصوبه، اجرای دور زدن يا دور خوردن مصوبه است 
ك��ه منافع آنان را تامين می كند. هنگامی يك مصوبه دارای 
ويژگی الزام آوری اس��ت كه همگان بدانن��د كه قابليت دور 
زدن آن مصوبه وجود ندارد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی 
به س��بك ايرانی، بروز و تشديد مشكالت زندگی مردم نشانه 
دور زدن و دور خوردن مصوبه و وضع مصوبه به عنوان ويژگی 

ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- پاسخگويی مصوبه به نيازهاي جامعه به مثابه نيازمحوری 

مصوبه
مصوبه و وضع مصوبه پاس��خگوي نيازهاي جامعه به معنای 
نيازمحوری مصوبه به عنوان ويژگی های عرضی است. مصوبه 
هنگامی می توان��د در جامعه به خوبی عمل نمايد كه دقيقا 
مطابق با نيازهای جامعه تصويب و اجرا شود. قانونی كه مورد 
نياز جامعه نباش��د در واقع مصوبه نيست و هويت خود را در 
مصوبه نماها و شبه مصوبه ها می يابد. نياز محوری در تمامی 
مراحل وضع مصوبه و اجرا حضور دارد و اساس همه انديشه 
و عم��ل واضعان مصوبه در وضع مصوبه اس��ت. در مصوبه و 
وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشكالت 
زندگی مردم نشانه عدم نيازمحوری مصوبه به عنوان ويژگی 

عرضی مصوبه است.
- دين به مثابه اخذ توانايی اخذ مصوبه از قرآن كريم و سنت 

معصومين )ع(
مصوبه و وضع مصوبه مبتنی بر قرآن كريم و سنت و روايات 
معصومين )ع( يعنی اينكه تقس��يم كار ملی در وضع مصوبه 
كشور شامل مراحل تدوين، تصويب، تاييد، ابالغ، اجرا، نظارت 
و تفس��ير دارای توانايی الزم برای اخذ مصوبه از منابه دينی 
را دارد و بر اس��اس اين توانايی است كه می تواند وجه دينی 
و شرعی وضع مصوبه و اجرای مصوبه را در كاركردهای خرد 
و كالن خود تامين نمايد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به 
سبك ايرانی، بروز و تشديد مشكالت زندگی مردم نشانه عدم 
اخذ توانايی اخذ مصوبه از قرآن كريم و سنت معصومين )ع( 

به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- عدم تجاوز مصوبه از چارچوب اختيارات به مثابه توازن بين 

اختيارات با وظايف
ع��دم تج��اوز از چارچوب اختي��ارات به معنای ت��وازن بين 
اختيارات با وظايف يكی از اصول وضع مصوبه است. مصوبه و 
وضع مصوبه برقرار كننده توازن بين اختيارات با وظايف پديده 
های جامعه اس��ت. مصوبه است كه می تواند روابط فيمابين 
اج��زای يك پديده و چند پديده با هم تبيين كند و روابط را 
به اختيارات و وظايف پديده ها متصل كند و امور مربوط به 
پديده ه��ا را اداره كند. در مصوبه و وضع مصوبه س��نتی به 
س��بك ايرانی، بروز و تشديد مش��كالت زندگی مردم نشانه 
تج��اوز از چارچوب اختيارات به مثابه توازن بين اختيارات با 

وظايف به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- پشتيبانی مصوبه از منافع عمومی به مثابه حق عمومی

بر اس��اس نظريه حق به مثابه نفع، آن چيزی كه موجب می 
ش��ود مصوبه ادعاه��ا، قدرت ها، آزادی ه��ا و مصونيت ها را 
به عنوان يك حق برای فرد يا افرادی به رس��ميت بشناس��د 
تضمين يك س��ود يا منفعت برای آنان است. در جای جای 
قرآن كريم از حق مردم س��خن گفته شده است. قرآن كريم 
ني��ز خود كتاب ش��ريف آموزش رعايت حق��وق عمومی در 
حكومت اس��المی است. آيه 41 س��وره زمر: هركس هدايت 
را بپذيرد به نفع خود اوس��ت... آيه 46 س��وره فصلت: هر كه 
كار شايس��ته كند به س��ود خود اوست و هر كه بدی كند به 
زيان خود اوست ... در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك 
ايرانی، بروز و تشديد مشكالت زندگی مردم نشانه عدم منافع 

عمومی بر اساس نظريه حق است.
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بازی های رايانه ای در تسلط علمی و عملی بیگانگان!؟

مصوبه و وضع مصوبه پاس���خگوي 
معن���ای  ب���ه  جامع���ه  نيازه���اي 
عن���وان  ب���ه  مصوب���ه  نیازمح���وری 
ویژگی های عرضی اس���ت. مصوبه 
هنگام���ی م���ی توان���د در جامعه به 
خوبی عمل نماید که دقیقا مطابق 
ب���ا نیازهای جامعه تصوی���ب و اجرا 
ش���ود. قانونی که مورد نیاز جامعه 
نباش���د در واق���ع مصوبه نیس���ت و 
هوی���ت خ���ود را در مصوب���ه نماها و 

شبه مصوبه ها می یابد

اش�اره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیش�رفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار اس�ت. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران با 
شورای عالی انقالب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته 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 اس�ت و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به 
اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، »چالش قانون« نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار 

به معرفی، نقد و بررسی مصوبه اساسنامه بنیاد ملي بازي هاي رایانه اي می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان  می گذرد:


