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نقش شهرك هاي علمي و تحقيقاتي درخودکفایی کشور
اشــاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور 
فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران با شــورای 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 سنتی و به سبک ایرانی 
است 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 شهرکهاي علمي و تحقیقاتي می پردازد.
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ماده1- اهداف
1- گســترش و تقویت روح پژوهــش و تفكر علمى در 

جامعه. 
2- تالشــى منظم و مســتمر به منظــور رویارویى با 

نيازهاى حال و آینده. 
3- افزایــش اقتدار ملــى از فرآیند تحقيق و توســعه 

تكنولوژى. 
ماده2- وظایف

1- ســازماندهى امكانات تحقيق و توســعه براى ایجاد 
پيونــد بين منابــع و مهارتهــاى دانشــگاهها و مراكز 

تحقيقاتى و صنعتى. 
2- جهــت دادن مؤثر جامعه علمى كشــور به ســوى 

تحقيق در رشته هاى موردنياز. 
3- برنامه ریــزى و ایجــاد زمينه مناســب بــه منظور 

كاربردى و تجارى كردن نتایج تحقيقات. 
4- ایجاد فضاى مناســب علمى و پژوهشى براى جذب 

دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از كشور. 
5- ارتقاى دانش فنى متخصصين براى بروز خالقيتها و 

نوآوریها در زمينه تكنولوژى. 
6- دستيابى به آخرین اطالعات و دانش فنى موردنياز 
به منظور كسب و ایجاد تكنولوژى برتر در صحنه رقابت 

جهانى. 
7- اشــاعه فرهنــگ و ســازماندهى فعاليتهاى جمعى 

تحقيقاتى و استفاده از امكانات شهرك. 
8- پيشنهاد راهبردهاى مناســب براى جذب و انتقال 

دانش فنى. 
ماده3- اركان شهرك

1- هيأت امنا. 
2- هيأت اجرایى. 
3- رئيس شهرك. 
4- شوراى علمى. 

ماده4- تركيب هيأت امنا
1- معاون اول رئيس جمهور به عنوان رئيس هيأت امنا 

)5رأى(. 
2- وزیر فرهنگ و آموزش عالى نایب رئيس. 

3- دو نفــر از وزراى صنعتى بــه انتخاب رئيس هيأت 
امنا )5رأى(. 

4- نماینده ولى فقيه در استان. 
5- استاندار استان. 

6- دو نفر از رؤســاى دانشگاههاى استان كه رشته هاى 
تحصيلى آنان با فعاليتهاى علمى و تحقيقاتى شــهرك 

بيشترین ارتباط را دارد. 
7- سه نفر از محققين برجسته داراى تخصص مناسب 
با فعاليتهاى تحقيقاتى شهرك به پيشنهاد هيأت امنا. 

8- دو نفر از مدیران صنایع یا ادارات كل استان. 
تبصره- اعضاى بندهاى )6،7،8( براى مدت چهارســال 

با تأیيد شورایعالى انقالب فرهنگى انتخاب مى شوند. 
ماده5- وظایف و اختيارات هيأت امنا

1- تصویب سياستهاى علمى و پژوهشى شهرك. 
2- تصویب برنامه هاى پيشــنهادى راجع به فعاليتهاى 

شهرك. 
3- تصویب بودجه ساالنه شهرك. 

4- نظارت برحسن اجراى وظایف شهرك. 
5- تصویب آیين نامه هاى مالى، ادارى و انتظامى. 
6- تصویب طرحهاى توسعه و گسترش شهرك. 

7- تصویب ایجاد یا انحالل شهرك. 
8- تصویب آیين نامه هاى ارتقاى اعضاى هيأت علمى و 

مراكز تحقيقاتى شهرك. 
9- بررسى گزارش عملكرد ساالنه شهرك. 

10- پيشنهاد تغيير یا اصالح اساسنامه شهرك. 
11- تصویب خط مشى و سياستهاى كلى شهرك. 

12- تصویــب آیين نامــه و ضوابــط تأســيس مراكز 
تحقيقاتى شهرك. 

تبصره1: جلســات هيــأت امنا با حضور دوســوم اعضا 
رسميت مى یابد. 

تبصره2: تصميمات هيأت امنا با اكثریت نصف به عالوه 
یك اعضاى حاضر در جلسه نافذ خواهدبود. 

تبصره3: هيأت امنا در اولين جلسه خود دبير هيأت امنا 
و رئيس شهرك را از بين اعضاى هيأت انتخاب مى كند. 

ماده6- هيأت اجرایى
رئيس شــهرك به پيشــنهاد هيأت اجرایى و تصویب 
هيأت امنا و با حكم رئيس هيأت امنا منصوب مى شود. 

هيأت اجرایى شهرك: 
1- استاندار )رئيس هيأت اجرایى(. 

2- رئيس شهرك )دبير هيأت اجرایى(. 
3- پنج نفــر از چهره هاى سرشــناس اجرایى و علمى 
اســتان به پيشــنهاد اســتاندار و اعضاى هيأت امنا با 

تصویب هيأت امنا. 
ماده7- وظایف و اختيارات هيأت اجرایى

1- رســيدگى، اظهارنظر و تأیيد برنامه و بودجه ساالنه 
شهرك و ارائه آن به هيأت امنا براى تصویب. 

2- تهيه آیين نامه هاى مالى، ادارى، انتظامى شــهرك و 
پيشنهاد آن به هيأت امنا. 

3- تصویــب آیين نامــه مربوط به شــرایط الزم براى 
تصویب شــركتهاى تحقيقاتى در شهرك و پيشنهاد آن 

به هيأت امنا. 
4- اتخاذتصميم در مــورد تعرفه هاى مربوط به صدور 
مجوز براى تأسيس مراكز تحقيقاتى و اجاره بهاى زمين. 
5- تعيين ميزان ذخيره استهالك دارایيهاى شهرك با 

توجه به مقررات قانونى. 
6- افتتاح حســابهاى جارى ســپرده امانى، اعتبارى و 
غيره نزد بانكها و مؤسســات مالــى و اعتبارى داخلى و 
خارجى و ســایر مؤسســات تجارى و انتقال و مسدود 
كردن حســابهاى مذكور و همچنين دریافت و پرداخت 

به آنها. 
7- پيشــنهاد خط مشــى و سياســت كلــى و حدود 
ســرمایه گذارى و هزینه هاى ســرمایه اى و تأسيساتى 

هرساله به هيأت امنا. 
8- تحصيل وام یا اعتبار، استقراض از بانكها، سازمانها، 
شــركتها و مؤسســات دولتى و غيردولتى و اخذ آن به 
مدت و ميزان معين و با شــرایطى كه مقتضى باشــد و 
نيز به ودیعه گذاشــتن اموال شــهرك اعم از منقول یا 

غيرمنقول و فك آن به صورت تكرار. 
9- اجراى مصوبات هيأت امناى شهرك. 

10- تنظيم خالصه دارایيها و بدهيهاى شهرك هرسال 
یك بار و تسليم آن به هيأت امنا. 

11- معرفى نماینده براى امضاى اسناد و اوراق مالى به 
اتفاق رئيس شهرك. 

12- برنامه ریزى و اتخاذتدابير الزم براى تأمين بودجه و 
تقویت بنيه مالى و جذب امكانات شهرك. 

تبصــره1- هيأت اجرایى مى تواند بخشــى از اختيارات 
خود را به رئيس شهرك تفویض كند. 

تبصره2- هيــأت اجرایى در اولين جلســه خود، دبير 
هيأت را از بين اعضاى هيأت، انتخاب مى كند. 

تبصره3- جلســات هيأت اجرایى با حضور حداقل3 نفر 
از5 نفر رسميت مى یابد. 

تبصره4- تصميمات هيأت اجرایى با موافقت3 نفر نافذ 
خواهدبود. 

تبصره5- كليه اســناد و اوراق مالى بــا امضاى رئيس 
شهرك و دبير هيأت اجرایى معتبر است. 

ماده8- تركيب شوراى علمى شهرك
شــهرك علمى و تحقيقاتى داراى یك شوراى علمى7 
نفره مســتقل است كه بر فعاليتهاى علمى و تحقيقاتى 

شهرك نظارت دارد. 
آیين نامه نحوه انتخاب اعضاى شوراى علمى به تصویب 

هيأت امنا خواهدرسيد. 
ماده9- وظایف شوراى علمى

1- تدوین سياســتهاى علمى و پژوهشــى شــهرك و 
اولویت بندى زمينه هاى تحقيقاتى در چهارچوب اهداف 

كلى و ارائه آن به هيأت اجرایى. 
2- تدوین آیين نامه هایى درباره امور علمى، پژوهشى و 

انتشاراتى شهرك. 
3- نظــارت بر تطبيــق فعاليتهاى علمى و پژوهشــى 
مراكز تحقيقاتى و بخش خدمات علمى و پژوهشــى با 

سياستها، برنامه ها و ضوابط شهرك. 
4- پيشنهاد طرح ایجاد مراكز تحقيقاتى جدید و مراكز 

خدمات علمى و پژوهشى شهرك. 
5- بررســى صالحيــت علمى و تخصصــى متقاضيان 

استخدام هيأت علمى. 
6- بررســى احراز یا عدم احراز شرایط علمى الزم براى 

متقاضيان ایجاد مراكز تحقيقاتى. 
7- ارزیابى و اظهارنظــر درخصوص پرونده هاى ارتقاى 
اعضاى هيأت علمى و مراكز تحقيقاتى شــهرك و ارائه 

آن به رئيس شهرك براى صدور حكم. 
8- ارزیابى گزارشهاى عملكرد مراكز تحقيقاتى. 

9- ایجــاد هماهنگى بيــن مراكز تحقيقاتــى و تهيه 
روشــهاى همكارى و بهره بردارى مشترك از امكانات و 

تجهيزات این شهرك. 
تبصره1: جلسات شــوراى علمى با حضور دوسوم اعضا 

رسميت مى یابد. 
تبصره2: تصميمات شــوراى علمى با تصویب نصف به 

عالوه یك اعضاى حاضر نافذ خواهدبود. 
تبصره3: شــوراى علمــى در اولين جلســه خود دبير 

شوراى علمى را از بين اعضاى شورا انتخاب مى كند. 
ماده10- وظایف رئيس شهرك

1- داره كليه امور شــهرك برطبق اساسنامه، مصوبات 
هيأت امنا و هيأت اجرایى. 

2- پيگيرى عمليات طراحى و اجرایى، راجع به احداث 
و توسعه شهرك. 

3- تهيه و تنظيم بودجه ساالنه. 
4- نظارت بــر فعاليتهاى مراكز تحقيقاتى براى حصول 
اطمينان از انطباق فعاليتهــا با مفاد قرارداد بين مراكز 

با شهرك. 
5- ایجاد زمينه هاى الزم براى ارتقاى ســطح علمى و 

تخصصى پژوهشگران مراكز تحقيقاتى. 
6- رنامه ریزى و اتخاذ تدابيــر الزم در تأمين بودجه و 

تقویت بنيه مالى و جذب امكانات براى شهرك. 
مــاده11- این اساســنامه در11مــاده و12تبصره در 

به تصویب  جلســه374 مورخ25/02/75 شــورایعالى 
رسيد. 

نقد و بررسی مصوبه 
مصوبات شوراى عالى انقالب فرهنگى از نظر 18 مولفه 

بشرح زیر مورد نقد و بررسى قرار گرفته است:
دامنه اعتبــار زمانى، نامگذارى، عنوان گذارى، نســخ 
نوعــى، تغييرات، آیين نگارش، تكــرارى بودن، مراجع 
موازى، مصوبات مزاحم، استثناپذیرى، آگاهى عمومى، 
كاســتى ها، اهــداف، ویژگى هاى ذاتــى، ویژگى هاى 
عرضى، منابع تقنينى، اســتانداردهاى تقنينى و منافع 

عمومى
- پرهيز از هر گونه برخورد احساسى، حزبى و شخصى 

در تصویب مصوبات 
آزمایشــى بودن مصوبات، فرصت برخورد احساســى، 
حزبى و شــخصى در تصویب مصوبات دائمى را از بين 
مى بــرد و این امــكان را فراهم مى كند كــه در باره 
مصوبات آزمایشــى به شــكل دقيق و مبتنى بر شواهد 
ميدانى و اجرایى تصميم گيرى شود. با این شيوه زمينه 
تحقق هــر گونه البى گرى منفى، ســهم خواهى هاى 
حزبى و دلبســتگى هاى شــخصى از بين مى رود. این 
موضوع نه به آن معنى اســت كه برخورد احساســى، 
حزبى و شــخصى در تصویب مصوبات آزمایشــى نقش 

نداشته و ندارند.
- نابودى ساختار داخلى مصوبات

با بررســى دقيق تر مى توان دریافت كه هر مصوبه مى 
تواند با بسيارى از مصوبات داراى ارتباط قوى، متوسط، 
ضعيف و ناچيز باشــد كه نســخ نوعى مى تواند شاكله 
داخلــى مصوبات را بر هم بریزد. مــى توان هر مصوبه 
اى را به بهانه ارتباط با مصوبه دیگر نسخ كرد در حالى 
كه مصوبه ناسخ خود توسط مصوبه اى دیگر نسخ شده 
اســت. برقرارى رابطه احتمالى نسخ مصوبات با یكدیگر 
به شــكنندگى ســاختار مصوبات منجر مى شــود و از 

استحكام و ثبات آنها در اداره امور جامعه مى كاهد.
- برهم خوردن امنيت اعتبارى مصوبات

اگر بنا باشد كه هر مصوبه اى از سوى مصوبه یا مصوبات 
دیگر تهدید به نســخ نوعى و شاید ســليقه اى توسط 
مجریان مصوبه بشــود، هيچ مصوبــه اى براى اجراى 
قاطعانه از اعتبار الزم برخوردار نيســت و نمى تواند در 
صحنه اجرا به كار مورد نظر خود بپردازد. مصوبات آنگاه 
مى توانند به اصالح امور جامعه بپردازند كه اســتوار و 
معتبر در جامعه حضور داشته باشند و هيچ گونه ضحف 
و خللى آنها را تهدید ننماید. نسخ نوعى به دليل نامعلوم 
بودن هدفش، تقریبا و شاید همه مصوبات را در تيررس 

تهدید نسخ خود دارد.
- تردید مجریان در اجراى مصوبه 

دانش و تجربه انــدك مجریان مصوبه مى تواند آنها در 
اجــراى مصوبه دچار تردید نماید. ترس از بازخواســت 
و پاســخگویى در صورت نسخ مصوبه مورد اجرا توسط 
مصوبه دیگر امرى اســت كه معموال مجریان مصوبه را 
در اجرا با مالحظات خاص مواجه مى ســازد. بخصوص 
اگر مجرى مصوبه سابقه برخورد با اجراى مصوبه اى را 
داشته باشد كه قبال بصورت نوعى منسوخ شده باشد و 
تبعات ادارى اجراى مصوبه بى اعتبار را به عنوان تخلف 

ادارى دیده و آثار آن را چشيده باشد.
- توجه به عدم خلط موضوعات گوناگون در مصوبات

نامگــذارى هاى چندگانه گاهــى در اثر بى توجهى در 
چينش موضوعات محتوایى در مصوبات اســت. حضور 
نابجاى مصوبات در كنار هم در خالل یك مصوبه موجب 
شــده است كه از ســر اجبار نامگذارى هاى چندپاره و 
متعدد بوجود آید. چيدمــان نابجاى محتواى مصوبات 
موجب شده است كه چيدمان نابجا در نامگذارى شكل 
بگيرد. در وضع مصوبه سنتى، در هر قانون، محدودیت 
و ممنوعيتى موضوعى براى طرح وجود ندارد. بنابراین 
انتظــار مى رود كــه خلط موضوعات مطرح شــده در 
محتــواى مصوبات بصورت وســيع و گســترده وجود 
داشته و دارد كه این امر بصورت غيرمتعارف نامگذارى 

مصوبات را نيز شامل شده است. 
- پرهيز از اسامى بلند در نامگذارى مصوبات

بســيارى از نام ها، داراى تعداد زیادى واژه و اصطالح و 
چند عبــارت نامانوس را در كنار هم دارد كه بكار بردن 
آنها با هم و بــه یكباره موضوع نام و نامگذارى مصوبات 
را تحــت تاثير خود قرار مى دهد. بيان اینگونه اســامى 
براى مصوبات، شــنونده نام مصوبه را دچار مشكل مى 
كنــد چرا كه جمله اى بلند با عبارات متعدد در حافظه 
كوتاه مدت مخاطبان قابل به یادســپارى نيست. اسامى 
بلنــد براى مصوبات در تغييرات متعدد و مكرر مصوبات 

معموال دیده مى شود.
- انجام تقسيمات اصلى و فرعى در مصوبه

بين موضوعات مختلف موجود در یك مصوبه، تقســيم 
بندى هاى گوناگونى قابل انجام اســت كه جداســازى 
موضوعــات اصلى از فرعى مهم ترین آن اســت. عنوان 
بنــدى مطالب مندرج در یك مصوبه براى مخاطبان آن 
این پيام را دارد كه تشــخيص موضوعات اصلى مصوبه 
را از موضوعات فرعى معين مى كند. انجام این دســت 
تقسيم بندى ها، عمال تسهيلگر هر گونه بحث و بررسى 
پيرامون مصوبات است. عنوان بندى صرف نظر از تقسيم 
بندى ظاهرى مصوبه به اجزاى مختلف در تقسيم بندى 

محتوا نيز نقش موثرى دارد.
- بــى توجهى در حد زبان عادى و عاميانه فارســى در 

وضع مصوبه
در وضع مصوبه به روش ایرانى به زربان فارســى در حد 
زبــان عادى و در برخى موارد در حد زبان عاميانه توجه 
شده اســت. به هم ریختگى ساختار جمله ها در مواد و 
تبصره هاى قانونى به گونه اى اســت كه نشان مى دهد 
واضعان مصوبه در تدوین و تصویب مصوبات اساساا هيچ 
پاى بندى به اصول و ضوابط نگارش فارسى نداشته اند 

كه بسيار قابل تامل است.
- توجه كردن به نكات تازه در هر بار تكرار مصوبه

در برخى از مــوارد تكرار جمالت و موضوعات مى تواند 
نكات تازه اى براى فهم داشــته باشد. از این رو تا اندازه 
مطلــوب مى توان از تكرار بــراى تقویت فهم مخاطبان 
اســتفاده كرد. در این حالت تكرار بــراى تعمق و تامل 
بيشــتر در موضوع اســت. تغيير مدام پيش فرض هاى 
موجود در ذهن مخاطبان موجب مى شود كه در مطالعه 
موضوعات تكرارى هر بار به نكات و دســتاوردهاى تازه 

دست یابد
- تكرار بيش از حد و موضوع گریزى و موضوع ســتيزى 

با مصوبات
در صورت تكرار بيش از حد و مالل آور، مخاطبان نسبت 
به موضوع تكرارى واكنش منفى شدید نشان مى دهند 
كه شامل موضوع گریزى و موضوع ستيزى است. مصوبه 
ستيزى و مصوبه گریزى نيز در ادبيات اجتماعى، واژگان 
تركيبى شناخته شده اند و تحليل هاى فراوانى پيرامون 
چيستى، چرایى و چگونگى آن در علوم اجتماعى وجود 

دارد.
- خأل سازوكار نظارتي جهت بررسي مغایرت مصوبات با 

شرع و اسناد باالدستي 
یكى از آســيب هاى جدى وجود مراكز و مراجع متعدد 
وضع مصوبه در كشود، نبود نطارت بر جریان تعدد مراكز 
و مراجع مقرره گذار است. معموال نوعى خودمختارى در 
مراكز متعدد تقنينى در كشــور وجود دارد و این مراكز 
تقریبا خود را در برابر هيچ قوه نظارتى خاص پاســخگو 
نمى داننــد. عدم وجود نطارت، امــر تطبيق و مغایرت 
ســنجى مقررات صادره از سوى مراكز متعدد را با اسناد 
فرادست با مشــكل مواجه مى سازد. معموال این مراكز 
داراى سيســتم بازخوردگيرى مناسبى از سطح جامعه 

نيستند و نمى توانند خود را به سرعت اصالح نمایند.
- بى ارتباطى مصوبات اخير با مصوبات قدیمى در هنگام 

تصویب
در جریان وضع مصوبه ســنتى اساسا ارتباط مصوبه در 
حال تصویب با مصوبات مرتبط قبلى كامال قطع اســت. 
واضع مصوبه ســنتى بنا ندارد از داشته هاى فبلى خود 
براى آینده اســتفاده نماید. از این رو در شــيوه سنتى 
وضع مصوبه احتمال بروز خطا و تصویب مصوبات مزاحم 

بسيار است. 
- ایجاد رانت و شرایط خاص براى برخى مصوبات

برخــى از مصوبات و مقــررات در زمانى به تصویب مى 
رســند كه برخــى معافيت هــا و رانت ها خواســته یا 
ناخواسته براى برخى ذینفعان بوجود مى آید كه موجب 
دلخوشى آنها و نگرانى رقباى آنها مى شود كه در زمان 
اجرا با مظلوم نمایى و اشكال تراشى، مانع اجراى صحيح 
مصوبه مى شــوند و این چيزى نيست جز عوارض خرده 
فرهنگ مخرب ناشى از اجراى مصوبات داراى استثنائات 

فراوان.
- بى اعتبارى مصوبه موقت در خروج از زمان مورد اعتبار 

خود
مصوبه موقت ســاالنه در غير از زمــان اعتبار خود دیگر 
مصوبه نيست و نمى توان آن را اجرا كرد. چرا كه هر سال 
مصوبه بودجه خود را دارد. اگر بناســت بندى از مصوبه 
بودجه امسال در سال بعد اجرا شود ضرورى است كه آن 
بند در مصوبه بودجه ســال بعد گنجانده شود. نمى توان 
مصوبه بودجه امسال را براى سال بعد تمدید كرد. تمدید 
غيرقاعده مند مصوبات موقت و ســاالنه بودجه به هویت 
قانونى مصوبه بودجه امســال و سال آینده لطمه مى زند 
زیرا نمى توان در هر ســال دوئ مصوبه بودجه ساالنه را 

با هم اجرا كرد.
- مصوبه در فهم مردم و نه در ميان كتب 

مالك در اطالع رسانى مصوبات در جامعه، فهم آن توسط 
عموم مردم است نه فهميدن آن توسط علما و دانشمندان 
و كارشناسان علم حقوق. تفاوت در تلقى مخاطبان فهم 
مصوبه ریشه نافهمى مصوبات در بسيارى از بخش هاى 
جامعه است كه نافهمى آنها از مصوبه داراى آثار و تبعات 
فراوانى براى اداره امور كشور است. مالك فهم عوام است 

نه درك تخصصى خواص!
- نبود بروزرسانى روزآمد مصوبات

بروزرســانى روزآمد شــامل زمانمندى دقيــق دوره اى 
مصوبات براى اصالح یا تكميل آنها براى پاســخگویى به 
نيازهاى نوشونده جامعه با خصلت پيشرو است كه جلوتر 
از پدیده ها و با استفاده از علم آینده پژوهى و پيش بينى 
پذیرى آینده محتمل عمل مى كند. البته این موضوع در 
وضع مصوبه سنتى به سبك ایرانى قابليت اجرایى ندارد.

- درك ناكافى واضع مصوبه از پدیده هاى اجتماعى
دليل اصلى بررسى موارد عدم جامع نگرى و سكوت واضع 
مصوبه شامل درك ناكافى از پدیده هاى اجتماعى و روند 
تحوالت آن در گذر زمان است. همواره وضع مصوبه براى 
محدوده كوچكى از پدیده انجام مى شود و الیه هاى پيدا 
و پنهان آن از دایره شموليت وضع مصوبه خارج است. با 
این تحليل تقریبا هميشه پدیده هاى اجتماعى از مصوبه 

و وضع مصوبه جلوتر است.
- پشــتيبانى مصوبه از عدالت به مثابه رسيدن به حق و 

مستحق
مصوبــه و وضع مصوبه با هدف برقرارى عدالت به معناى 
رســيدن پدیده هاى به حق و مستحق خود به فعاليت 
مشغول اند. تعيين روابط دقيق پدیده ها و اجزاى مربوط 
بــه آنها در جامعــه پيچيدگى ها، مى تواند مهندســى 
جدیدى از ســازماندهى اجتماعى را در پيش چشــمان 
همگان مجسم سازد كه در آن همگان نسبت به آنچيزى 
كه فكر مى كنند اســتحقاق آن را دارند مى رســند. در 
مصوبه و وضع مصوبه ســنتى به ســبك ایرانى، بروز و 
تشدید مشكالت زندگى مردم نشانه عدم وجود رسيدن 
به حق و مســتحق به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه 

است.
- علني بودن مصوبه  به مثابه آگاهى بخشى به مردم 

ویژگــى علنى بودن مصوبه به معنــاى آگاه كردن مردم 
از مصوبه و آگاه بودن آنان از نحوه اجراى مصوبه اســت. 
اصوال مى توان از مردم آن هنگام توقع تبعيت پذیرى از 
مصوبه را داشــت كه نسبت به آن آگاهى داشته باشند و 
فرصت كافى براى شك دهى رفتار خود را داشته باشند. 
ار این رو علنى بــودن مصوبه به مفهوم همراهى اجراى 
مصوبه با اطــالع و آگاهى مردم اســت. چرا كه مصوبه 
بدون آگاهى مردم، مصوبه نيست و وضع مصوبه در خالء 
آگاهى مردم همنشين ناكارآمدى است و به اهداف مورد 
نظر دســت نمى یابد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتى به 
سبك ایرانى، بروز و تشدید مشكالت زندگى مردم نشانه 
عدم آگاهى بخشى مصوبه به مردم به عنوان ویژگى ذاتى 

مصوبه و وضع مصوبه است.
- معطوف به عدالت بودن مصوبه به مثابه تناســب بين 

حق و تكليف
معطــوف به عدالت بودن به معناى تناســب بين حق و 
تكليف در جامعــه از ویژگى هاى عرضى مصوبه و وضع 
مصوبه است كه در گسترش مصوبه پذیرى در جامعه از 
اهميت بســيارى برخوردار است. عدالت به معناى وجود 
تناســب در حق و تكليف پدیده هاى اجتماعى است كه 
در روند حيات پدیده ها به اشكال گوناگون خود را نمایان 
مى سازد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتى به سبك ایرانى، 
بروز و تشدید مشكالت زندگى مردم نشانه عدم تناسب 

بين حق و تكليف به عنوان ویژگى عرضى مصوبه است.
- پشتيبانى جامعه از مصوبه به مثابه تعيين رابطه مردم 

و حكومت 
مصوبــه و وضع مصوبــه مبتنى بر جامعــه از این رو از 
منابع اجتماعى استفاده مى كند كه تعيين كننده روابط 
اجتماعى از جنس جامعه اند. اساســا شاید بدون منابع 
اجتماعى نتوان بدرستى به مصوبه و وضع مصوبه دست 
یافــت. رابطه متقابل مردم و حكومت بجز از طریق مناع 
اجتماعى قابل دست یابى نيست. به عبارت دیگر تقسيم 
كار ملى در مراحل تدوین، تصویــب، تایيد، ابالغ، اجرا، 
نظارت و تفســير از منابع اجتماعى استفاده مى كند تا 
مقــدرات و روابط اجتماعى را تعييــن نماید. در مصوبه 
و وضع مصوبه ســنتى به ســبك ایرانى، بروز و تشدید 
مشــكالت زندگى مردم نشانه عدم تعيين رابطه مردم و 
حكومــت با مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه 

است.
- رعایت اصول عقالني در مصوبه به مثابه اثربخشــى و 

كارآمدى
رعایت اصول عقالني به معناى اثربخشى و كارآمدى یكى 
از اصول وضع مصوبه اســت. سطح عقالنيت در مصوبه و 
وضع مصوبه با كارآمدى آن رابطه مستقيم دارد. استفاده 
بهينه از دســتاوردهاى علمى و تجربــى متخصصان و 
نخبگان مى تواند به ارتقاى ســطح عقالنيت در مصوبه 
و وضع مصوبه منتهى مى شــود. دورى از شــيوه هاى 
ســنتى و غيراجرایى وضع مصوبه و و اســتفاده از شيوه 
هاى استاندارد به افزایش عقالنيت در وضع مصوبه كمك 
مى كند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتى به سبك ایرانى، 
بروز و تشــدید مشكالت زندگى مردم نشانه عدم رعایت 
اصــول عقالني به مثابه اثربخشــى و كارآمدى به عنوان 

اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
 - تاميــن منافع عمومى توســط مصوبه بــه مثابه ارائه 

خدمات عمومى
اصل سوم قانون اساسى در باب وظایف دولت جمهورى 
اســالمى ایران مواردى از خدمات عمومى و اصول حاكم 
بر آن را متذكر شــده اســت، از جمله باال بردن ســطح 
آگاهــى هاى عمومى با اســتفاده صحيح از مطبوعات و 
رســانه هاى گروهى، آموزش و پــرورش و تربيت بدنى 
رایگان براى همه، تقویت روح بررسى و تتبع و ابتكار در 
زمينه هاى مختلف از طریق تأسيس مراكز تحقيق، رفع 
تبعيضات ناروا و ایجاد امكانات عادالنه براى همه، ایجاد 
نظام ادارى صحيح، پى ریــزى اقتصاد صحيح و عادالنه 
جهــت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ســاختن هر نوع 
محروميت، تعميم بيمه، تأمين حقوق همه جانبه افراد و 
ایجاد امنيت قضایى و... بدون تردید سطح مطلوب منافع 
عمومى به مثابه ارائه خدمــات عمومى در اختيار مردم 
قرار ندارد و تا رســيدن به نقطه ایده آل باید تالش هاى 
فراوانى توسط تقسيك كار ملى وضع مصوبه انجام شود. 
در مصوبه و وضع مصوبه ســنتى به سبك ایرانى، بروز و 
تشدید مشــكالت زندگى مردم نشانه عدم وجود منافع 
عمومى به مثابه ارائــه خدمات عمومى در وضع مصوبه 

است.
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