
»چالش قانون« مجموعه مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی )215( میکند:

جوانان کشور؛ سرگردان در شوراهای عالی و کارگروه ها
اشــاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بســیاری برخوردار است. 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 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 شورایعالي جوانان می پردازد.
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ماده1( لزوم تشكيل شوراي عالي جوانان
نظربــه اهميت وضــرورت اهتمام بــه امورجوانان بويژه 
باتوجه به ميانگين سني پائين جامعه انقالبي ايران ونقش 
ارزنده جوانان فعال واميدوار، پرنشــاط وشاداب وخالق 
ومبتكر درجهت ارتقاء مادي و معنوي كشور و نسبتي كه 
سرنوشت نسل باسرنوشت جامعه دارد وهمچنين باعنايت 
به ويژگي هــا ومقتضياتي از قبيل نوگرائي، آرمانخواهي، 
تشــخص طلبي وهويت جويي و عشق به زيبائي درعين 
تمايل به فهم اســتداللي وعقلي استقالل طلبي و ورود 
جدي به صحنــه حيات اجتماعي، آمادگي براي پذيرش 
مســئوليت وميل به آن، نياز به ابراز شخصيت، عالقه به 
تفريح ونشاط وكنجكاوي بيشتر در امورغليان احساسات 
وفــوران نيروهاي متراكم روحي و جســمي كه معموالً 
ظهور، غلبه وتشديد آن درسنين جواني ونوجواني است. 
شــوراي عالي جوانــان با اهداف ووظايف ذيل تشــكيل 

ميشود
ماده2( اهداف

1. رشــدمتعادل وهمه جانبه شخصيت جوانان براساس 
اصول، اهداف و آرمانهاي انقالب اسالمي

2. تامين نيازهــاي فكري، اجتماعي، جســمي، روحي 
وتلطيف وهدايت عواطف واحساسات جوانان

3. فراهم كردن زمينه هاي مشــاركت جوانان درحيات 
اجتماعي وپيشــبرد جامعــه ودفاع از وطــن جمهوري 

اسالمي ايران
4. حفظ وتقويت نشاط و شادابي جوانان درجهت عظمت 

وسربلندي ايران اسالمي
ماده3( وظايف

1. بررســي نقــش وعملكــرد نهادها وســازمانهائي كه 
درامورجوانان مســووليت دارند ونيــز ايجاد هماهنگي 
دردستگاههائي كه وظايف آنها به نحوي بامسائل جوانان 

مربوط مي شود. 
2. مطالعه وتدوين شــيوه هاي بهتر آشــناكردن جوانان 
باحقايق ومعارف وتاريخ وتمدن اسالمي وايراني باهمكاري 

دستگاههاوافراد ذيصالح
3. كمــك به فراهم آوردن زمينه داوري صحيح ومنطقي 
نسل جوان نسبت به تمدن وفرهنگ غرب وتفكيك جنبه 
مثبت ومنفي آن ازيكديگر وشناخت روحيه انحصار طلبي 

وماهيت استكبار
4. پشــتيباني ازتحقيقات در مــورد خصوصيات روحي، 
اخالقي، فكري وعاطفي جوانــان واهتمام در بهره گيري 
ازآنهــا دربرنامه هــاي جوانان وكمك بــه تربيت نيروي 

متخصص براي اين منظور
5. معرفــي شــخصيتهاي متعالي براي زندگي انســان 

وبخصوص نسل جوان
6. زمينه ســازي مناســب براي ابرازشــخصيت جوانان 
ومطالعه راههاي مبارزه باسنتهاي نارواوعوامل برخوردهاي 

تحقيركننده جوانان
7. مســاعدت درجهت ايجــاد وتوســعه كانونهاومراكز 
اجتماعي وفعاليت خالق جوانان وحمايت از خالقيتهاي 

فرهنگي وهنري وعلمي وورزشي براي جوانان
8. مطالعه وبررســي زمينه هاي مناســب براي اشتغال 
وازدواج جوانــان وحمايــت از ايجاد وتوســعه واحدهاي 

مشاوره اي
9. تصويب آئين نامه هاي شوراي عالي جوانان، تعيين نوع 

ووظايف كميسيونها وتعيين وظايف دبيرودبيرخانه
ماده4( اعضاي شوراي عالي جوانان

شــوراي عالي جوانان به رياست رئيس جمهور )ودرغياب 
ايشان معاون اول رئيس جمهور( تشكيل ميشود واعضاي 

آن عبارتنداز: ...
ماده5( كميسيونهاي شورا

شــوراي عالي بنابه اقتضابه تناســب ضرورتها واولويتها و 
به منظور طراحــي وبرنامه ريزي مســائل جوانان اقدام 
به تشكيل كميســيونهاي تخصصي مينمايد كه زيرنظر 

دبيرخانه اداره خواهند شد. 
ماده6( اين اساسنامه كه داراي6 ماده ويك تبصره ميباشد 
درتاريــخ06/05/71 بــه تصويب شــوراي عالي انقالب 

فرهنگي رسيد
اهداف، سياستها ووظايف شوراي عالي جوانان

مقدمه: 
انســان در دوران نوجواني و جواني خويش پرشورترين، 
پرتحرك ترين، نيرومندترين ومستعدترين حالت ووضعيت 
راداراســت. طبيعي اســت كه شــناختن اين ويژگي ها 
وپرداختن به اين نيازها درمقطع زماني جواني ونوجواني، 
موضوعيت واســتقالل واهميت خاصي را واجد مي باشد. 
سخن حكيمانه علي )ع( آنجاكه فرموده است: » انماقلب 
الحديث كاالرض الخاليه ماالقي فيها من شيي، اال قبلته » 
ونيزكالم امام صادق )ع( كه فرمود: عليك باالحداث فانهم 
اســرع الي كل خير »  بيانگــر ارزش واهميت فوق العاده 
قيام واهتمام به امرجوانان است. متاسفانه دردنياي امروز 
آفات و آســيب هاي بسياروهمچنين علل وعوامل دست 

اندركاربراي انحراف جوانان از مسير اصلي وتعالي دهنده 
اي كه مشيت بالغه ذات اقدس الهي تحقق آنرا اقتضاء مي 
كند، گسترده تروكيفا«موثرتر وآسيب زننده تراست. توجه 

وتامل درباب مسائل وموضوعات ذيل ضروري است
الف( »آفات و آسيب هاي« احتمالي به عنوان مثال عبارت 

اند از: 
خود باختگي و بي هويتي، مدپرســتي وبــي بندوباري، 
شكســته شــدن مرزهاي اخالقــي ومخدوش شــدن 
ارزشــهاي مسلم ديني وسياســي، رشد تدريجي انديشه 
ها وديدگاههاي مغايربا نظامــات اصيل انقالبي ومردمي 
و مذهبي وكاهــش ميزان اعتمــاد واطمينان به چنين 
نظامهايي براي حل مشــكالت وتحقــق آرمانها، افزايش 
جرايم اخالقي واقتصادي، ابهام وســردرگمي و نيزتشديد 
تدريجي تضادهاو افزايش ســئواالت سياسي واقتصادي 
وفلســفي درذهن جوانان، گرايش به ارزشها وآموزشهاي 

منفي ومنحط غربي وامثال آن
ب( »علل وعوامل » اين آفات وآسيب ها اعم از موارد فعلي 

وآني درسطح جهاني ياداخلي ازاين قبيل است: 
تالش وتمهيدات برنامه ريزي غرب ونظامهاي استكباري 
جهان،  تاثيروتســري فكروفرهنگ غربــي غلبه تدريجي 
فرهنگ رفاه طلبي وثروت اندوزي درجامعه وجلوه نمائي 
افراد مرفه وبيدرد به جاي اسوه هاي زهد وايثار، عدم توجه 
به احساسات و ويژگي هاي جوانان واستفاده از برخوردهاي 
تحقيرآميز وشخصيت شكن وخشــونت باردرطريق رفع 
نابساماني آنان، تحت الشعاع قرارگرفتن اصالتها ومعيارهاي 
حقيقي وباطني ياافراطي ونابجا ونامناسب برظواهر، تاكيد 
برتبعيت وتعبد صرف به قيمــت كم توجهي به نيازهاي 
عقالني وعالقه جوانان به اســتقالل ومسووليت پذيري، 
تنگناهــاي طبيعي وغيرطبيعي از حيث بودجه وامكانات 
وفضاي آموزشــي وهنري وورزشي وتفريحي كمبودهاي 
قابــل توجه در زمينه تربيت كارشــناس ومحقق ومربي 
ورزيده پرورشــي و ورزشي وعدم تناسب وتطا بق روحي 
وفكري وعلمي ميان برخي از معلمان واســاتيد بامعيارها 
وموازين مطلوبه كاســتي هاي مختلف درزمينه توليدات 
فرهنگي وهنري جــذاب ودرعين حال عاري از بدآموزي 
وابهام درتشــخيص وتوجيــه ايده آلهاوآرمانها وســمت 
گيري هاي سياســي واقتصــادي وفرهنگي وعدم تبيين 
همــه جانبه مكتــب درارتباط با آنها، وجود تشــكيالت 
موازي وعدم سياست وقانون ودستورالعمل مشترك براي 
دســتگاههاي ذيربط و فقدان دستگاه مشخص ومسوول 
وهماهنگ كننده در امورجوانان، سطحي نگري درمراكز 
فرهنگي وعدم تحقيق وبررســي كافــي وجامع درزمينه 
اوقات فراغت واشــتغال وتحصيل ونيز مشكالت آموزشي 
وپژوهشــي وصنفي ورفاهي دانش آموزان ودانشجويان، 
نابرابري هاي نارواي اقتصادي واجتماعي ورورندروبه تزايد 
هزينه هاي تحصيل وازدواج ومســكن دوگانگي درتبليغ 
وعمل وعدم توان كافي درتحقق وعده ها وشعارهافقدان 
الگوي محســوس وموفق براي يك زندگي جامع كاميابي 
ومعنويت، رياكاري وتظاهر وسياســت بازي ودرگيريهاي 
جناحي، ابهــام درباره نقــش وشــخصيت وجايگاه زن 
درجامعه، عدم هماهنگي ميان برنامه ها وسياســت هاي 
فرهنگي دستگاهها ومراكز مختلف تبليغي وتربيتي، عدم 
ســرمايه گذاري وبرنامه ريزي كافي وكارســاز به منظور 
حمايت وتشــويق هنرمنــدان ومحققان ونويســندگان 

مستعدو متخصص ومتعهدو نظائر آن
ج( امام خميني رضوان اهلل تعالي عليه توجه مســووالن 
ومديــران نظام جمهوري اســالمي رابه لــزوم وتحقق 
اصول قانون اساســي جلب كرده وفرمــوده اند: » من به 
همه مسوولين ودســت اندركاران سفارش ميكنم كه به 
هرشــكل ممكن، وســائل ارتقاء اخالقي وعلمي وهنري 
جوانان رافراهم ســازيد وآنان راتامرز رسيدن به بهترين 
ارزشــها ونوآوري هــا همراهي كنيد ورو ح اســتقالل 
وخودكفايي رادرآنان زنده نگهداريد« ايشــان همچنين 
جوانان جامعه انقالبي واسالمي ايران رامخاطب قرارداده 
اند كه: » خودتان رابراي يك مبارزه علمي وعملي بزرگ 
تارســيدن به اهداف عالي انقالب اسالمي آماده كنيد » 
آرزو وآرمان امام خميني اين بود كه جوانان دلير ومتعهد 
وهوشمندايران چشــم وچراغ نسل جوان درجهان امروز 
وفردا باشند. خواست نظام جمهوري اسالمي ايران درپرتو 
تعاليم اســالمي، انديشه هاي امام خميني واصول قانون 

اساسي اين است كه: 
بذرفضائــل وكماالت اخالقي ومعنــوي دروجود جوانان 
بارورشــود، چراغ فطرت درقلبهاي پاك وحقيقت طلب 
وخداجوي آنان روشــنترونوراني ترگردد، استعداد قواي 
شايســته مقام انساني والهي نســل جوان درمسيركمال 
وتكامل فعليت پيداكند، هويت ديني وملي وتاريخي آنان 
بيش از پيش شناخته شود ودرجهت احياء واعاده تمدن 
درخشان اسالم وايران سرمايه آنان باشد، انديشه وآگاهي 
ديني آنان تقويت شــده توان تحقيق وپژوهش درحوزه 
فرهنگ وتفكروعلوم اســالمي به تناسب مقتضيات زمان 
افزايش پيدا كند، درجهت شــناخت دشــمنان وتوطئه 
گران از توفيق وتوانائي مستمربرخوردارشــوند، درعرصه 
مديريتها ومســووليتهاي اجتماعي وسياسي ونظائر آن 
امكان حضور بيشتر ومؤثرتري داشته باشند، موانع درسي 
وتحصيلي از برابرآنان برداشته شده راه رشد وارتقاء علمي 
وصنعتي نســل جوان هموار گــردد، به نيازهاي طبيعي 
وخدا آفريده جســمي وروحي ومادي آنان باشــيوه هاي 
مناسب پاسخ داده شــود، مشكالت برقراري ارتباط آنان 
باجامعه ازحيث شــغل ودرآمد وفعاليت سالم اقتصادي 

واجتماعي كاهش يابد، موانع توفيق درتشــكيل خانواده 
وپاســداري ازقداست واستحكام آن برطرف گردد. شادابي 
و قوت ونيرومندي نسل جوان درعرصه زندگي وسازندگي 

وآمادگي براي دفاع از كشور افزايش يابد
استفاده از امكانات تفريحي وهنري درجهت تامين سالمت 
هرچه بيشتر روحي وجسمي آنان تسهيل يابد وسرانجام 
آنكه دولت وملت ووســائل ارتباط جمعي، نســل جوان 
راكماكان در شــمارمهمترين سرمايه هاي اصلي وانساني 
ودرزمره بهترين تضمين كنندگان ســالمت و ســعادت، 
حيات وحركت، توســعه وپيشــرفت همه جانبه كشــور 
قرارداده حداكثر حمايتها ومساعدت هاي ممكن را نسبت 
بــه آنان به عمل آورند ودرمســير وصول به جامعه نمونه 
موعود، حداكثر مسووليت واراده وايمان راازآنان طلب كنند. 

نقد و بررسی مصوبه 
- بی اعتمادی مردم به مصوبه و وضع مصوبه

در صورت نســخ نوعی پی در پی مصوبات چه دليل وجود 
دارد كه مصوبه ناسخ امروز، چند روز ديگر منسوخ نگردد. 
اينگونه نسخ های بی ضابطه چگونه می تواند الگوی شكل 
دهی رفتارهای شــهروندان قرار گيرد در حالی كه ممكن 
است در آينده ای نزديك اجرای آن ملغی شود. رفتارسازی 
قانونمند امری تدريجی است كه دستكاری ناشيانه آن به 
حساسيت زدايی پيرامون مصوبه و وضع مصوبه منجر می 
شود و بازگرداندن آن به مسير صحيح قبلی غيرممكن يا 

بسيار دشوار است.
- آثار نامطلوب نسخ مصوبات بدون قيد زمانی

نسخ به معنای ملغی كردن اثر مصوبه توسط مصوبه ديگر 
است. نسخ يك مصوبه وابسته به زمان نسخ و آماده بودن 
مصوبه ناسخ برای اجراست. بطوری كه تمامی زمينه ها و 
مقدمات اجرايی مصوبه جديد مهيا باشد. اصوال نسخ بدون 
قيد زمان با ايجاد اثر تداخلی با آثار مصوبه جديد، نه تنها 
مشــكلی را حل نمی كند كه خود مشكلی افزون بر ساير 
مشــكالت جامعه می شود. بنابر اين شايسته است كه هر 
گونه نسخ از نظر زمان نسخ، زمان اتمام مصوبه نسخ شده 
و آغاز اثر مصوبه ناســخ بطور شــفاف مشخص و فاقد هر 

گونه ابهام باشد.
- تعيين دامنه و گستردگی موضوع مصوبه

اصوال مصوباتی دارای اهميت اند كه دارای بيشترين دامنه 
شموليت و حداكثر تاثيرگذاری در جامعه را داشته باشد. 

عنــوان بندی مطالب مندرج در يك مصوبه تعيين كننده 
دامنــه و گســتردگی موضوعات محتوايــی مرتبط با آن 
اســت. عنوان بندی مصوبات به شموليت محتوای مصوبه 
در محيط اجتماعی اشــاره دارد كــه موضوع تاثيرگذاری 
مصوبه محصول آن است. تعيين دامنه موضوعات مرتبط 
بــا مصوبه، تبيين كننده ارتباطات فيمابين آنهاســت كه 
می تواند بيانگر روند حيات مصوبه و سرنوشــت آن باشد. 
عنــوان بندی محتوايی يك مصوبــه و روش آن می تواند 
عمق اثربخشــی مصوبه را در جامعه هدف بيان نمايد و از 
اين طريق تغييــرات احتمالی آينده ای محتمل را معين 

می سازد.
- نسخ ضمنی بسيار زياد و ناشناخته مصوبات

نســخ، بی اثر كردن ماده، تبصره و مصوبه توسط مصوبه 
ديگر اســت. نســخ صريح را هم با توجه بــه عدم تنقيح 
مصوبات براحتی نمی توان تشــخيص داد. در مورد نسخ 
ضمنی و نابجا در خالل مصوبات غيرمرتبط آنهم بصورت 

محتوايی و تلويحی، امر تشخيص تقريبا غيرممكن است.
- نبود مراكز و مسئوالن كنترل نگارش مصوبات

در تقسيم كار ملی قبل از تصويب معموال بخش ويراستاری 
يا دپارتمان زبان فارســی وجود ندارد تا اشكاالت نگارشی 
مصوبات را بر طرف نمايد. برای بررســی اصول نگارشــی 
مصوبات، مصوبه ای هم بصورت الزام آور وجود ندارد كه بر 
اساس آن همگان ملزم باشند مصوبات را قبل از تصويب به 

تاييد متخصصان زبان فارسی برسانند.
- تكرار لفظی و معنايی مصوبات

جمالت، موضوعــات و مصوبات تكراری دارای انواع لفظی 
و معنايی اند. به عبارت ديگر لفظ تكراری است يا محتوا. 
بديهی اســت كه تكرار محتوا می تواند در بســتر الفاظ 
متفاوت بروز كند. در تكرار موضوع، قالب محتوا كه شامل 
واژگان اســت يا ثابت است يا متغير. در صورت ثبات لفظ 
در تكرار آن را تكرار لفظی و در صورت بی ثباتی لفظ، آن 
را تكرار معنايی می نامند. تكرار لفظی و معنايی از جهات 
گوناگون قابل بحث و بررســی اســت كه هر كدام به فهم 

بخشی از فوايد يا مضرات پديده تكرار كمك می كند.
- نبود مديريت و كارشناسی وضع مصوبه

با توجه به نبود آمــوزش های الزم و كافی در حوزه وضع 

مصوبه در مراكز و مراجه تقنينی، معموال مصوبات از كيفيت 
الزم برخوردار نيســت. بطور كلی تعــدد مراكز و مراجع 
تقنينی در كشــور حكايت از نبود مديريت و كارشناسی 
الزم در امــر مهم وضع مصوبــه دارد. در وضع مصوبه روز 
افزون در مراكز متعدد شــيوه های علمی و تجربی تاييد 
شــده بكار گرفته نمی شود كه اين مهم با كاهش جامعه 

پذيری مصوبه منجر می شود.
- ارجاع مصوبه برای تقويت جايگاه

برقرار ارجاع بين يك مصوبه و مصوبه ديگر، قطعا جايگاه 
مصوبه ضعيف تر را تقويت می كند و نقش آن را در منظومه 

مصوبات موضوعی و كل مصوبات فعال تر می سازد.
- ارجاع مصوبه برای پاسخگويی

گاهــی از اوقات ارجاع يك مصوبه به مصوبات ديگر برای 
پاســخگويی به پرسش يا شــبهه ای است كه در جامعه 
ايجاد شده است. وجود پاسخ در داشته های قانونی قبلی 
می تواند به معرفی توانمندی های قانونی كشــور منجر 

شود.
- عدم وجود ارتباط سنجی هر مصوبه با مصوبات قبلی

در وضع مصوبه ســنتی به سبك ايرانی، سيستمی برای 
ارتباط سنجی هر مصوبه با مصوبات قبلی وجود ندارد و 
قابل اندازه گيری نيست. بی ارتباطی مصوبات با هم دقيقا 
نقطه آغازين بروز خطا در وضع مصوبه اســت و می تواند 

به تدوين، تصويب و تاييد مصوبات مزاحم منجر شود.
- ضعف وضع مصوبه

مصوبات دارای اســتثنائات فراوان نشانه وجود ضعف در 
وضع مصوبه سنتی است كه نمی تواند مصوبه مورد نظر 
خود را در قالبی بدون اســتثنائات فراوان صورت بندی 
نمايد. اشــاره ضعف وضع مصوبــه، ناكارآمدی واضعان 
مصوبه را در خود مســتتر دارد كه نمی تواند از امكانات 
موجود الگوی بســازد كه بدون استثنائات فراوان مصوبه 
را اجــرا نمايد يا حداقل برای اســتثنائات صورت بندی 
جديدی از مصوبه ارائه نمايــد كه خروجی آن مصوبات 

دارای استثنائات فراوان نباشد.
- قابل تعميم نبودن مصوبه ساالنه برای بيش از يك سال

اصوال مصوبات بودجه ســاالنه برای يك سال و بصورت 
موقت دارای اعتبار قانونی اســت و نمی توان اجرای آن 
را برای ســال بعد بصورت متداخل با مصوبه بودجه سال 
بعد تعميم داد. البته تمديد زمان اجرای مصوبات موقت 
امری امكان پذير است اما مصوبات بودجه ساالنه كه هر 
ســال مصوبه بودجه مخصوص به خود را دارد عمال اين 

اجازه را نمی دهد.
- مصوبــه در اجرای در جامعــه و نه در كنج گنجه ها و 

كتابخانه ها
مصوبات نافهميده شــده بجای اجرا در كف خيابان های 
شــهرها در كنج گنجه ها، فايل ها و قفســه كتابخانه ها 
مشغول خاك خوردن اســت. چه بسيارند مصوباتی كه 
بــه دليل نافهمی مردم هيچگاه مجــال اجرا نيافته اند و 
نتوانســته اند ظرفيت های عملكردی مطلوب خود را در 

اختيار متوليان اداره امور كشور قرار دهند.
- عدم جامع نگری در وضع مصوبه

خيل فراوان تغييرات، اصالح، الحاق، متمم، حذف، لغو و 
ارجاع مصوبات همگی نشانگر اين حقيقت است كه وضع 
مصوبه سنتی دارای سطح مطلوبی از جامعه نگری نيست. 
از اين رو تقريبا پس از مدت كوتاهی از تصويب مصوبات و 
بروز ناسازگاری بين مصوبات و پديده های جامعه، واضع 
مصوبه مجبور به تغيير مصوبه اســت تا گرفتاری تازه در 

اثر مصوبه را بر طرف كند.
- بالتكليفی مــردم در برخورد بــا موضوعات جديد در 

سكوت مصوبات
مواجهــه با موضوعات جديــد در جامعه معموال مردم را 
از حيــث مصوبه و وضع مصوبه بــرای تبعيت پذيری و 
تطبيق رفتارها دچار نگرانی و تشــويش خاطر می كند. 
تاخيــر طوالنی وضع مصوبه و واضعــان مصوبه در قواره 
بندی پديده هــای نوظهور در قالب مصوبات اين نگرانی 
را گسترش می دهد و زمينه های بروز رفتارهای نانوزون 

را بوجود می آورد.
پشــتيبانی مصوبه از حد حق به مثابــه تعيين حدود و 

شرايط
مصوبه و وضع مصوبه مدعی حق شناســی و ارائه حق به 
همگان است. مصوبه در تعيين روابط بين اجزای جامعه 
به نسبت ســنجی روابط و اندازه گيری سهم تاثير اجزا 
می پــردازد و حد تاثير هر يك را معين می كند. تعيين 
حدود و شــرايط پديده ها با هــم در مصوبه و در فرآين 
وضع مصوبه كه می تواند حقوق اساسی مردم را بر طبق 
اسناد فرادست كشور تامين كند. در مصوبه و وضع مصوبه 
سنتی به ســبك ايرانی، بروز و تشديد مشكالت زندگی 
مردم نشــانه عدم وجود تعيين حدود و شرايط به عنوان 

هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- علني بودن مصوبه به مثابه تحت نظارت مردم بودن 

يك مصوبه هنگامی كه علنی است يعنی در نزد ديدگان 
و رويت همگان قرار دارد. اينكه همگان از مصوبه و اجرای 
آن آگاهی داشته باشــند به مفهوم اين است كه مصوبه 
در پيش چشــمان مردم تصويب و اجرا می شود و مردم 
با چشمان باز و آگاهی كامل، اجرای مصوبه را نظاره می 
كنند. نظارت همگانی دســتاورد بسيار مهم علنی بودن 
مصوبه و وضع مصوبه اســت. نظارت همگانی موجب می 
شود كه كاستی های مصوبه و وضع مصوبه با ارائه نظرات 
اصالحی مردم از طريق قانونی به درســتی اصالح و اجرا 
شــود. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی، 

بروز و تشديد مشكالت زندگی مردم نشانه اين است كه 
مصوبه و وضع مصوبه تحت نظارت مردم به عنوان ويژگی 

ذاتی مصوبه و وضع مصوبه نيست.
- معطوف به عدالت بودن مصوبه به مثابه هماهنگی بين 

اختيار و وظيفه
هماهنگــی بين اختيار و وظيفــه از ويژگی های عرضی 
مصوبه و وضع مصوبه اســت كه می تواند در گســترش 
فهم و تبعيت مصوبه در بين اقشار گوناگون جامعه دارای 
آثار موثری باشد. هر مصوبه در نوع خود دارای اختياراتی 
در كنتــرل تغييرات اســت كه اثربخشــی در آن نهفته 
اســت و در مقابل دارای وظايفی نيز برای ارائه خدمات 
اســت هماهنگی بين اختيار و وظيفه از اهميت بسياری 
برخوردار است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك 
ايرانی، بروز و تشــديد مشكالت زندگی مردم نشانه عدم 
هماهنگی بين اختيــار و وظيفه به عنوان ويژگی عرضی 

مصوبه است.
- پشــتيبانی جامعه از مصوبه به مثابه اداره امور كشور از 

طريق مصوبه
اداره امور جامعه از طريق مصوبه، نيازمند شناخت دقيق 
جامعه به جامع ترين شــيوه ممكن است. به عبارت ديگر 
در حوزه مصوبه و وضع مصوبه تقسيم كار ملی توانايی الزم 
برای اداره امور جامعه از طريق مصوبه را دارد و می تواند 
به بهترين شكل ممكن مشكالت زندگی مردم را بر طرف 
كرده و كمال و خوشبختی آنا را در دو دنيا تضمين كند. 
البته تحقق اين ادعا از ســوی تقسيم كار ملی كار بسيار 
دشواری است. تقســيم كار ملی شامل تدوين، تصويب، 
تاييد، ابالغ، اجرا، نظارت و تفسير مصوبه بايد توانايی الزم 
برای اداره امور كشــور را در وضع مصوبه داشته باشد. در 
مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد 
مشكالت زندگی مردم نشانه عدم اداره امور كشور از طريق 

مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- سازگاري مصوبه با كليت نظام حقوقي به مثابه هماهنگی 

در مصوبه و وضع مصوبه
ســازگاري با كليت نظام حقوقي به معنای هماهنگی در 
مصوبه و وضع مصوبه يكی از اصول وضع مصوبه اســت. 
نظام حقوقی كشــور مجموعه ای از مصوبات فراوان است 
كه در موضوعات گوناگون بصورت متفرق و تنقيح نشده 
وجود دارد. تراكم زياد مصوبات امر بررســی سازگاری و 
هماهنگی مصوبات تازه تصويب شــده را با ساير مصوبات 
مشكل نموده اســت. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به 
سبك ايرانی، بروز و تشديد مشكالت زندگی مردم نشانه 
عدم ســازگاري با كليت نظام حقوقي به مثابه هماهنگی 
در مصوبه و وضــع مصوبه به عنوان اصول مصوبه و وضع 

مصوبه است.
- دفاع مصوبه از منافع عمومی به مثابه حقوق ملت

واضع مصوبه در اصول فصل ســوم مصوبه اساسی تحت 
عنــوان حقوق ملت مجددا بر لــزوم تحقق موارد مذكور، 
تأكيد كرده است. از جمله، برخورداری همه مردم از حقوق 
و حمايت قانونی يكســان )اصول 19و 20(، الزام دولت به 
رفع نياز مســكن )اصل31( لزوم برخورداری يكايك افراد 
كشــور از تأمين اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی 
)29(، آموزش و پرورش رايگان )اصل 30(، امنيت حقوقی 
و قضايی )اصل 32 تا 39(. همچنين است اصول ديگر از 
جمله اصل 43 و 48. در تمام موارد ذكر شــده حمايت از 
منافــع عمومی از طريق الزام دولت به ارائه خدمات مورد 
نياز جامعه صورت گرفته است. اينكه چه مقدار از حقوق 
ملت بر اساس مصوبه اساسی رعايت شده است از حوصله 
اين نوشــتار خارج است. اما همين بس كه بدانيم از وضع 
موجود تا وضع مطلوب پيش بينی شده در مصوبه اساسی 
فاصله بسياری وجود دارد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی 
به ســبك ايرانی، بروز و تشديد مشــكالت زندگی مردم 
نشــانه عدم وجود منافع عمومی به مثابه حقوق ملت در 

وضع مصوبه است.
- پشتيبانی مصوبه از همگرايي اجتماعي به مثابه گسترش 

همدلی
هدف مصوبه و وضع مصوبه، ايجاد و گســترش همگرايی 
اجتماعی به معنای افزايش همدلی در جامعه اســت كه 
شامل مديريت نظام حساســيت ها، تمايالت و انگيزش 
هاست. مصوبه است كه حساسيت جامعه را بر می انگيزد و 
تمايالت را جهت می دهد و انگيزش ها را تقويت می كند. 
در فضای همدلی اســت كه تقابل ها به تعامل و دشواری 
های اداره امور، تسهيل می شود. در مصوبه و وضع مصوبه 
سنتی به ســبك ايرانی، بروز و تشديد مشكالت زندگی 
مردم نشــانه عدم وجود گسترش همدلی به عنوان هدف 

مصوبه و وضع مصوبه است.
- مفيد قطعيت بودن مصوبه به مثابه اطمينان از اثربخشی

ويژگــی مفيد قطعيت بــودن مصوبه به معنــای وجود 
اطمينان واضع مصوبه از اثربخشی مصوبه در طول مدت 
اجراست. مفاد مصوبه در دل خود نوعی قطعيت در اجرا را 
پيش چشمان مردم مجسم می سازد. قانونی مفيد قطعيت 
نباشد همانند بســياری از مصوبات ناكارآمد وضع مصوبه 
سنتی به ســبك ايرانی دارای هويت قانونی نبوده و نمی 
تواند به اهداف از پيش تعيين شده خود دست يابد. قانونی 
كه در مفاد آن موضوع قطعيت اثربخشی با اما و اگرهای 
فراوان همراه باشــد نمی تواند در حل مشــكالت زندگی 
مردم مفيد فايده باشد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به 
سبك ايرانی، بروز و تشديد مشكالت زندگی مردم نشانه 
عدم اطمينان مصوبه و وضع مصوبه به اثربخشی خود به 

عنوان ويژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.

دکتر محمدرضا ناری ابیانه

استفاده از امكانات تفريحي وهنري درجهت 
تامين سالمت هرچه بيشتر روحي وجسمي 
آنــان تســهيل يابــد وســرانجام آنكــه دولــت 
وملــت ووســائل ارتباط جمعي، نســل جوان 
راكمــاكان در شــمارمهمترين ســرمايه هــاي 
اصلــي وانســانی و در زمــره بهتريــن تضميــن 
كنندگان سالمت و سعادت، حيات وحركت، 
توسعه وپيشرفت همه جانبه كشور قرارداده 
حداكثر حمايت ها ومساعدت های ممكن را 

نسبت به آنان به عمل آورند.
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